اللجنة الع�سكرية الليبية تبحث
تنفيذ اتفاق �إخراج املرتزقة

�ص 09

رئي�س الأركان ي�شهد ختام مترين
ميدوزا 11 -الع�سكري يف اليونان

•• تون�س-وكاالت:

بد�أ يف العا�صمة التون�سية� ،أم�س الثالثاء ،اجتماع جديد للجنة الع�سكرية الليبية
امل�شرتكة  ، 5+5لبحث ملف �إخراج املرتزقة والقوات الأجنبية من البالد ،بح�ضور
البعثة الأممية يف ليبيا وبعثة االحتاد الإفريقي.
وقال ع�ضو اللجنة الع�سكرية ،الفريق خريي التميمي ،يف ت�صريح للعربية.نت� ،إن
هذا االجتماع هو تكملة الجتماعات القاهرة التي عقدت قبل � 3أ�سابيع ،و�سيبحث
مناق�شة و�سبل تنفيذ ما مت االت�ف��اق عليه هناك ب�ش�أن �إخ��راج املرتزقة والقوات
الأجنبية الإفريقية.
ويف اجتماعات القاهرة ،اتفقت اللجنة الع�سكرية  5+5مع ممثلي دول ت�شاد والنيجر
وال�سودان ،على �إن�شاء �آلية ات�صال وتن�سيق فعالة لإخراج املرتزقة واملقاتلني بكافة
ت�صنيفاتهم ،الذين ينتمون لهذه الدول ،من الأرا�ضي الليبية.
وت�ضع الآلية ت�صوراً للجان االت�صال والتن�سيق يف ليبيا ودول اجلوار بغر�ض �إخراج
املرتزقة واملقاتلني الأجانب يف عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومت�سل�سلة.
مواقــيت ال�صالة

الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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 32صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

فرن�سا تدعو رعاياها �إىل املغادرة يف �أقرب وقت

�أحداث مت�سارعة يف �إثيوبيا..
واملعارك تقرتب من �أدي�س �أبابا

•• �أبوظبي-وام:

•• �أدي�س �أبابا-وكاالت:

نيابة عن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ،يفتتح �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل � ،صباح اليوم
الأربعاء املوافق  24نوفمرب 2021م ،دور االنعقاد العادي الثالث من
الف�صل الت�شريعي ال�سابع ع�شر للمجل�س الوطني االحت��ادي ،بح�ضور
�سمو �أولياء العهود وال�شيوخ و�أ�صحاب املعايل الوزراء وكبار امل�س�ؤولني
يف الدولة من مدنيني وع�سكريني.
(التفا�صيل �ص)3

يقوم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اليوم الأربعاء بزيارة ر�سمية �إىل
اجلمهورية الرتكية وذلك تلبية لدعوة من فخامة الرئي�س رجب طيب
�أردوغان.
ويبحث �سموه خالل الزيارة مع فخامة الرئي�س رجب طيب �أردوغان
رئي�س اجلمهورية الرتكية  ..العالقات الثنائية و�سبل تعزيز التعاون
والعمل امل�شرتك بني البلدين يف خمتلف املجاالت مبا يحقق م�صاحلهما
املتبادلة � ..إ�ضافة �إىل جممل الق�ضايا وامل�ستجدات الإقليمية والدولية
التي تهم البلدين.

الفجر الريا�ضي

يف ذكرى وفاته“ ..مفاج�أة
�صادمة” ب�ش�أن قلب مارادونا

حممد بن را�شد يفتتح اليوم دور االنعقاد
العادي الثالث للمجل�س الوطني االحتادي

•• �أبوظبي-وام:

عربي ودويل

ملاذا كل هذا العدد من
اجلدران يف عامل اليوم...؟

نيابة عن �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة

حممد بن زايد يقوم بزيارة ر�سمية �إىل
تركيا اليوم ..تلبية لدعوة الرئي�س �أردوغان

�أخبار الإمارات

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله عاهل اململكة الأردنية ال�شقيقة (وام)

تلقى ات�صاال هاتفيا من رئي�س وزراء �إيطاليا

حممد بن زايد ي�ستقبل ملك الأردن ويبحثان العالقات الثنائية و�سبل تطويرها
•• �أبوظبي-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة عمق العالقات الأخ��وي��ة التي
تربط دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة واململكة الأردن�ي��ة الها�شمية
ال�شقيقة على جميع امل�ستويات .جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه ..

�أخاه جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني عاهل اململكة الأردنية
الها�شمية ال�شقيقة �أم�س يف ق�صر ال�شاطئ.
من جهة �أخرى تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة الليلة قبل
املا�ضية ات�صاال هاتفيا من دولة ماريو دراغي رئي�س وزراء جمهورية
(التفا�صيل �ص)2
�إيطاليا ال�صديقة.

دعت فرن�سا رعاياها �إىل مغادرة �إثيوبيا التي ت�شهد حربا يف وقت
�أع�ل��ن متمردو تيغراي �أن�ه��م ب��ات��وا على م�سافة  200كلم ب��را عن
العا�صمة �أدي ����س �أب��اب��ا .وق��ال��ت ال���س�ف��ارة الفرن�سية يف �أدي ����س �أبابا
يف ر��س��ال��ة �إل�ك�ترون�ي��ة بعثتها �إىل رع��اي��ا فرن�سيني جميع الرعايا
الفرن�سيني مدعوون ر�سميا ملغادرة البلد يف �أقرب وقت.
�سيتوجه� ،إىل
ه��ذا و�أعلن رئي�س ال��وزراء الإثيوبي� ،أب��ي �أحمد� ،أ ّن��ه
ّ
اجلبهة ل�ق�ي��ادة ج�ن��وده ال��ذي��ن يقاتلون ق��وات جبهة حت��ري��ر �شعب
تيغراي ،يف وقت تقرتب فيه املعارك �أكرث ف�أكرث من العا�صمة �أدي�س
�أبابا ،و�سط �أنباء عن اقرتاب قوات جبهة تيغراي من ال�سيطرة على
مدينة دبر برهان ،على بعد  130كلم من العا�صمة الإثيوبية.
أتوجه
وقال �أبي �أحمد يف بيان ن�شره على ح�سابه يف موقع تويرت� :س� ّ
�إىل اجلبهة لقيادة قواتنا امل�س ّلحة .و�أ�ضاف خماطباً �شعبه� :أولئك
الذين يريدون �أن يكونوا من �أبناء �إثيوبيا الذين �سيفتح التاريخ
ذراعيه لهم ،دافعوا عن البلد اليوم .القونا يف اجلبهة .ويف تغريدة
�أخرى ،كتب يقول :لدينا تاريخ من املحافظة على ا�سم �إثيوبيا.
و�أ� �س �ف��رت احل ��رب ال �ت��ي ان��دل �ع��ت يف  4ن��وف�م�بر  2020يف �إقليم
تيغراي (�شماال) بني القوات االتحّ ادية وجبهة حترير �شعب تيغراي
املدعومة من جي�ش حترير �أورومو عن مقتل الآالف وت�شريد �أكرث
من مليوين �شخ�ص.
وي��أت��ي بيان رئي�س ال��وزراء يف وق��ت زعمت فيه جبهة حترير �شعب
ت�ي�غ��راي م��وا��ص�ل��ة ت�ق� ّدم�ه��ا ب��اجت��اه �أدي ����س �أب��اب��ا ،م���ش�يرة �إىل �أ ّنها
�سيطرت على بلدة �شيوا روبت على بُعد حوايل  220كيلومرتاً من
العا�صمة.
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اعتبارا من �أم�س ..الهوية واجلن�سية و الطوارئ والأزمات حتدثان بروتوكول الدخول �إىل الدولة عرب املنافذ الربية
•• �أبوظبي-وام:

02

�أعلنت الهيئة االحت��ادي��ة للهوية واجلن�سية واجل�م��ارك و�أم��ن املنافذ
والهيئة الوطنية لإدارة ال �ط��وارئ والأزم� ��ات وال �ك��وارث ع��ن حتديث
بروتوكول الدخول �إىل الدولة عرب املنافذ الربية والنقاط احلدودية
ل�سكان ال��دول امل�ج��اورة وال��ذي��ن يقطنون املناطق احل��دودي��ة املجاورة
للدولة و يتكرر دخولهم و خروجهم من الدولة ب�شكل م�ستمر على �أن
يبد�أ العمل به اعتبارا من �أم�س الثالثاء املوافق  23نوفمرب اجلاري.
ووفقا للتحديث اجلديد للربوتوكول وبالن�سبة للإجراءات املطلوبة
من قبل الأف��راد القادمني �إىل الدولة عرب جميع املنافذ الربية �سواء

كانوا من �أبناء دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �أو الأجانب
من فئة املطعمني باللقاحات املعتمدة واجلرعات الداعمة ف�أنه يتوجب
عليهم �إبراز نتيجة فح�ص �سلبية ال تتجاوز مدتها  14يوما ،كما يتعني
على القادمني من هذه الفئة �إج��راء فح�ص خمربي  PCRيف اليوم
ال�ساد�س من دخول الدولة ويف حال الإقامة ملدة � 6أيام متتالية.
�أما بالن�سبة لإجراءات فئة غري املطعمني باللقاحات ف�أنه يتوجب عليهم
�إبراز نتيجة فح�ص �سلبية ال تتجاوز مدتها � 72ساعة ،كما يتعني على
القادمني من هذه الفئة �إجراء فح�ص خمربي  PCRيف اليوم الرابع
من الدخول يف حال الإقامة ملدة � 4أيام متتالية �أو �أكرث بالإ�ضافة �إىل
�إجراء فح�ص  PCRيف اليوم الثامن من الدخول يف حال الإقامة ملدة

� 8أيام متتالية �أو �أكرث .بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد مت متديد �صالحية
الفح�ص امل�سبق ملدة  14يوما للمطعمني وغري املطعمني من الكادر
التعليمي والطالب و�أولياء �أم��ور الطالب الذي ينقلون الطلبة علما
ب�أنه مل يتم �إجراء تغيري على الإجراءات املعمول بها و املتعلقة ب�سال�سل
الإم ��داد .ت�أتي ه��ذه االج ��راءات توافقا مع الو�ضع ال�صحي وت�سهيال
ملواطني وزوار الدول املجاورة للقدوم �إىل دولة الإمارات.
و�أك��دت الهيئتان �أهمية التزام القادمني بتطبيق الإج��راءات الوقائية
واالحرتازية كافة كارتداء الكمامات واحلفاظ على التباعد اجل�سدي
وتعقيم الأمتعة كما ين�صح بتجنب ال�سفر لأ�صحاب الأمرا�ض املزمنة
�أو من ي�شعر ب�أعرا�ض " كوفيد ."19 -

حممد بن زايد يتلقى ات�صاال هاتفيا
من رئي�س وزراء �إيطاليا

•• �أبوظبي  -وام:

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة الليلة قبل املا�ضية ات�صاال هاتفيا من دولة ماريو
دراغي رئي�س وزراء جمهورية �إيطاليا ال�صديقة .وبحث �سموه ورئي�س الوزراء
الإيطايل خالل االت�صال  ..العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني و�آفاق
تنميتها يف خمتلف املجاالت مبا يعزز م�صاحلهما امل�شرتكة .وتبادل اجلانبان
وج�ه��ات النظر ب���ش��أن ع��دد م��ن الق�ضايا الإقليمية وال��دول�ي��ة حم��ل االهتمام
امل�شرتك وامل�ستجدات التي ت�شهدها منطقة ال�شرق الأو��س��ط  ..و�أك��دا يف هذا
ال�سياق �أهمية العمل على دعم جهود ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة.

حممد بن زايد ي�ستقبل ملك الأردن ويبحثان العالقات الثنائية و�سبل تطويرها
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل � ��ى للقوات
امل�سلحة ع�م��ق ال�ع�لاق��ات الأخوية
التي تربط دولة الإم��ارات العربية
املتحدة واململكة الأردنية الها�شمية
ال�شقيقة ع�ل��ى جميع امل�ستويات.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه ..
�أخ��اه ج�لال��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل الثاين
بن احل�سني عاهل اململكة الأردنية
الها�شمية ال�شقيقة ام�س يف ق�صر
ال�شاطئ.
و رح� ��ب � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان يف بداية
اللقاء بجاللة امللك عبداهلل الثاين
يف الإم� � � ��ارات ،ون �ق��ل �إل �ي��ه حتيات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان رئ �ي ����س ال ��دول ��ة "
ح�ف�ظ��ه اهلل "  ..م�ت�م�ن�ي�اً ل �ل��أردن
و�شعبه ال�شقيق مزيداً من التنمية
والتقدم واالزده��ار وللعالقات بني

البلدين دوام االرتقاء والتطور.
و ا�ستعر�ض �سموه و جاللة امللك
ع �ب ��داهلل ال �ث ��اين خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ..
خمتلف جوانب العالقات الثنائية
و �سبل تطويرها ودفعها �إىل الأمام
خ�ل�ال ال �ف�ت�رة امل�ق�ب�ل��ة وت �ب ��ادال ..

وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ح ��ول امل�ستجدات
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية،
خا�صة الأو��ض��اع يف منطقة ال�شرق
الأو�سط.
و �أك��د اجلانبان احلر�ص امل�شرتك
على التن�سيق والت�شاور امل�ستمرين

ملا فيه م�صلحة بلديهما و�شعبيهما
وم�صلحة املنطقة العربية ،و�شددا
على �أهمية العمل من �أج��ل تعزيز
ال �� �ش��راك��ات ال�ت�ن�م��وي��ة ال �ت��ي تعود
ب��اخل�ير ع�ل��ى اجل�م�ي��ع يف املنطقة
وحتقق االزدهار والتنمية امل�ستدامة

وتوفر احللول للم�شاكل والتحديات
التي تواجهها مبا ي�ضمن م�ستقبال
�أف�ضل ل�شعوبها.
ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء وزي ��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا� �س��ة و

ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون
�آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
�أبوظبي للمطارات ومعايل حميد
عبيد خليفة عبيد �أبو �شب�ص رئي�س
جهاز �أبوظبي للمحا�سبة و �سعادة
حم �م��د م� �ب ��ارك امل � ��زروع � ��ي وكيل

ديوان ويل عهد �أبوظبي وعدد من
امل�س�ؤولني .
فيما ح�ضر م��ن اجل��ان��ب الأردين
دول � ��ة ال ��دك �ت ��ور ب �� �ش��ر اخل�صاونة
رئ �ي �� ��س ال� � � � ��وزراء وم � �ع� ��ايل �أمي� ��ن
ال�صفدي نائب رئي�س الوزراء وزير

اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني وعدد
من امل�س�ؤولني الأردنيني.
وق ��د غ� ��ادر ج�ل�ال��ة امل �ل��ك عبداهلل
الثاين بن احل�سني البالد وك��ان يف
وداعه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان.
وك��ان جاللة امللك ع�ب��داهلل الثاين
بن احل�سني عاهل اململكة الأردنية
ال �ه��ا� �ش �م �ي��ة ال �� �ش �ق �ي �ق��ة ق ��د و�صل
�إىل ال �ب�لاد ام����س ت��راف�ق��ه قرينته
ج�ل�ال��ة امل �ل �ك��ة ران �ي��ا ال �ع �ب��داهلل يف
زي��ارة للدولة  .و ك��ان يف ا�ستقباله
يف م�ط��ار ال�ب�ط�ين ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل نهيان
ويل ع �ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة.
كما كان يف اال�ستقبال �سمو ال�شيخ
م�ن���ص��ور ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة و ال�شيخ حممد بن حمد
بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س
�إدارة ��ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي للمطارات
وعدد من امل�س�ؤولني.

الإمارات و تركيا  ..نحو عالقات واعدة تخدم ا�ستقرار املنطقة
العالقات الثنائية وال�سبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها مبا يخدم امل�صالح
•• �أبوظبي -وام:
امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�صديقني.
ت�سعى دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة واجلمهورية الرتكية� ،إىل تعزيز وتبادل �سموه والرئي�س الرتكي خالل االت�صال وجهات النظر ب�ش�أن عدد من
العالقات الثنائية بني البلدين ودفعها نحو �آفاق �أرحب.
الق�ضايا وامللفات الدولية والإقليمية ذات االهتمام امل�شرتك.
و يف ه��ذا الإط ��ار �شهدت الآون ��ة الأخ�ي�رة ع��ددا م��ن االت���ص��االت واللقاءات وكان فخامة رجب طيب �أردوغان رئي�س اجلمهورية الرتكية قد ا�ستقبل يف
الر�سمية ب�ين ق�ي��ادة وم���س��ؤويل البلدين ج��رى خاللها بحث �سبل تعزيز � 18أغ�سط�س املا�ضي وفدا �إماراتيا برئا�سة �سمو ال�شيخ طحنون بن زايد �آل
ال�ع�لاق��ات الثنائية وت�ط��وي��ره��ا مب��ا ي�خ��دم م�صالح ال�ب�ل��دي��ن و ال�شعبني نهيان م�ست�شار الأمن الوطني .
ال�صديقني بالإ�ضافة �إىل عدد من الق�ضايا وامللفات الإقليمية والدولية ذات و بحث اجلانبان  -خالل اللقاء الذي جرى يف �أنقرة � -سبل تعزيز العالقات
االهتمام امل�شرتك.
الثنائية بني دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة واجلمهورية الرتكية خا�صة
آل
�
زايد
بن
حممد
ال�شيخ
ال�سمو
�صاحب
ناق�ش
املا�ضي
أغ�سط�س
ففي � 30
التعاون االقت�صادي والتجاري والفر�ص اال�ستثمارية يف جم��االت النقل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وفخامة رجب وال�صحة والطاقة مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة بني البلدين.
طيب �أردوغان رئي�س اجلمهورية الرتكية خالل ات�صال هاتفي جرى بينهما وت�شارك جمهورية تركيا ال�صديقة يف �إك�سبو  2020دبي واعترب �سعادة

توجاى تون�سري �سفري اجلمهورية الرتكية لدى الدولة �أن هذه امل�شاركة
جت�سد حقبة جديدة من التعاون وتعزيز العالقات مع دولة الإمارات.
و قال تون�شري �إن احلدث العاملي ميثل فر�صة لعر�ض مقومات اقت�صاد تركيا
املتنوع و الذي ي�شمل قطاعات عديدة  ..كما ي�ساهم يف تعزيز النمو التجاري
خا�صة مع ت�صدير املزيد من امل��واد الغذائية والأطعمة اجلاهزة والفواكه
واخل�ضروات ومواد البناء التي حتتاجها املنطقة ومتتلكها تركيا.
و�أكد �أن �إك�سبو  2020دبي ي�ساهم يف حتقيق ر�ؤية تركيا لل�سياحة املتنوعة،
مبا يف ذلك من دولة الإم��ارات ودول اخلليج العربية ،وهي �أ�سواق رئي�سية
لإك�سبو  2020دبي.
ويف مطلع نوفمرب اجلاري ،قدمت دولة الإمارات مبلغ  36.7مليون درهم
 10/ماليني دوالر �أم��ري�ك��ي /للم�ساهمة يف دع��م م��راح��ل �إع��ادة الت�أهيل
لبع�ض املناطق الرتكية التي ت�ضررت من حرائق الغابات والفي�ضانات التي

�أبوظبي املجتمعية تعلن بدء �أعمالها لالرتقاء بجودة حياة ال�سكان يف الدولة
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت "تعاونية �أبوظبي املجتمعية"
التي تعمل على متكني املجتمع من
خالل ابتكار حلول ممكنة لالرتقاء
ب� �ح� �ي ��اة ال� ��� �س� �ك ��ان االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة
واخل��دم�ي��ة واالجتماعية ع��ن بدء
مم��ار� �س��ة �أع �م��ال �ه��ا ب��ال �ت��زام��ن مع
الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س احتاد
دولة الإمارات العربية املتحدة.
وتتميز فكرة "�أبوظبي املجتمعية"
التي ولدت نتاج فكر �شباب �إماراتي
ط�م��وح من�شغل ب�ت�ح��دي��ات وهموم
املجتمع وباحث عما هو خري لأبناء
ال��دول��ة و�سكانها ب��أن�ه��ا التعاونية
الأوىل التي تعنى بالتطبيق الكامل
واملبتكر ملفهوم الإقت�صاد املجتمعي
حيث تتيح الع�ضوية وللمرة الأوىل
ع �ل ��ى م �� �س �ت��وى ال � ��دول � ��ة جلميع
امل ُ���س�ت�ح�ق�ين م��ن خم�ت�ل��ف �إم� ��ارات
ال��دول��ة وتفتح لهم ب��اب امل�ساهمة
يف م�شاريعها التي يعود ريعها لهم
ول�ل�م�ج�ت�م��ع يف ن�ف����س ال��وق��ت كما
�سيحظى ك��اف��ة �أع���ض��اء التعاونية
بخدمات مميزة وبعائد �أرب��اح من
م�شرتياتهم اخلا�صة.
وك ��ان ��ت "�أبوظبي املجتمعية"
ق ��د ت ��أ� �س �� �س��ت يف ال � �ع ��ام 2019
مب��وج��ب ق� ��رار وزاري � �ص��ادر عن

وزارة الإق�ت���ص��اد ب��رع��اي��ة ومتكني
م ��ن "�شركة الإم� � � ��ارات للتمكني
املجتمعي" التي تعمل على تعزيز
م� �ف� �ه ��وم االب � �ت � �ك� ��ار االج �ت �م ��اع ��ي
ل�ل�إرت�ق��اء ب�ج��ودة ح�ي��اة ال�سكان يف
الدولة عرب توفري �أطر جمتمعية
ق� � ��ادرة ع �ل��ى ال �ت �ق��ري��ر يف طبيعة
خيارات ال�سكان و�إ�ستحداث �آليات
حياتية تتنا�سب مع متطلبات الأمن
الإقت�صادي والرفاه املجتمعي.
وت� � �ه � ��دف "تعاونية �أب ��وظ � �ب ��ي
املجتمعية" �إىل دعم وترجمة ر�سالة
ور�ؤية قيادة دولة الإمارات العربية
املتحدة يف التمكني املجتمعي من
خالل تر�سيخ عمل و�أثر التعاونيات
يف املجتمع وتعزيز مفهوم املواطنة
الإي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي تتمثل يف �شراكة
�شرائح املجتمع يف حتقيق الغايات

ال��وط�ن�ي��ة ال �ك�ب�رى ويف مقدمتها
ال��رف��اه والإ� �س �ت �ق��رار الإجتماعي
كما تدعم ثقافة التعاونية مفهوم
امل�ساهمة والتعاون الإجتماعي عرب
ال�شراكة املجتمعية يف عدة م�شاريع
ت �خ��دم الأع �� �ض��اء لإمن� ��اء حياتهم
واالرتقاء بجودتها.
وترجم ًة لر�سالتها املركزية املتمثلة
يف امل�ساهمة ببناء جمتمع متعاون
ومزدهر حتر�ص "تعاونية �أبوظبي
املجتمعية" ع �ل��ى حت�ق�ي��ق البعد
ال�ق�ي�م��ي وال �ث �ق��ايف يف ممار�ساتها
و�أعمالها واملتمثلة يف تر�سيخ قيم
التطوع والتعاون وحتقيق العدالة
والتكاف�ؤ يف الفر�ص بني اجلن�سني
وخم� �ت� �ل ��ف ال � �ف � �ئ� ��ات �إىل جانب
ال �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن الأج� �ي ��ال ومترير
القيم النبيلة التي �أن�شئت عليها
الدولة من جيل جليل.
وت � ��دع � ��و "تعاونية �أب � � � ��و ظبي
املجتمعية" ك��اف��ة امل��واط �ن�ين من
خمتلف �إمارات الدولة للم�شاركة يف
م�سرية التنمية والرفاه االجتماعي
ع�ب�ر امل �� �س��اه �م��ة يف م �� �ش��اري��ع ذات
بعد اجتماعي م�ستدام وذل��ك عرب
راب��ط املوقع االل�ك�تروين الر�سمي
للتعاونية،abudhabicc.ae:
ح�ي��ث �سيتم �إط�ل�اق �أول م�شاريع
ال �ت �ع��اون �ي��ة ال �ن��وع �ي��ة ت��زام �ن �اً مع

اجتاحتها ..و�أعربت الإمارات يف هذا ال�صدد عن ت�ضامنها مع ال�شعب الرتكي
يف هذه الظروف اال�ستثنائية ،م�ؤكدة حر�صها على امل�ساهمة يف توفري الدعم
املنا�سب للتخفيف من ح��دة التداعيات الإن�سانية والأ��ض��رار الناجمة عن
الفي�ضانات يف �شمال البالد وحرائق الغابات يف جنوب غرب تركيا.
وح�سب تقرير لوزارة االقت�صاد  ..فقد بلغ �إجمايل التجارة اخلارجية غري
النفطية بني الإم��ارات وتركيا خالل العقد املا�ضي نحو  329مليار درهم
 89.6/مليار دوالر ،/ومن��ت التجارة غري النفطية بني البلدين بن�سبة
 21%خالل العام  2020لت�صل �إىل  32.7مليار درهم  8.9/مليار
دوالر ،/مقارنة مبا قيمته  26.8مليار درهم  7.3/مليار دوالر./
وت��وزع��ت ال�ت�ج��ارة اخل��ارج�ي��ة غ�ير النفطية ب�ين ال�ت�ج��ارة املبا�شرة بن�سبة
 % 88.5مبا قيمته  28.9مليار درهم ،واملناطق احلرة بن�سبة % 11.5
مبا قيمته  3.7مليار درهم.

الإمارات للتطوير الرتبوي تبحث التعاون
مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف �سنغافورة

•• �أبوظبي-وام:

االحتفاالت باليوم الوطني لدولة
الإمارات يف عامها اخلم�سني.
وح��ول الفكرة التي �أ�س�ست ملفهوم
"تعاونية �أبوظبي املجتمعية" �أكد
علي �آل �سلوم رئي�س جمل�س �إدارة
"تعاونية �أب ��و ظ�ب��ي املجتمعية"
�أن امل�ك��ان��ة املتقدمة ال�ت��ي حققتها
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة يف
دعم تنمية املجتمع ورف��اه ال�سكان
ت�شكل ح��اف��زاً ل�ك��ل �أف ��راد املجتمع
للم�ساهمة يف هذه امل�سرية املباركة
من خالل متكينهم وتوفري حلول

مبتكرة مت�شاركة فيما بينهم وهذه
هي الفر�صة التي �صنعتها �أبوظبي
املجتمعية جلميع �شرائح املجتمع
للمبادرة وجتربة العمل التعاوين
امل�ث�م��ر .وق ��ال �آل ��س�ل��وم �أردن� ��ا من
"تعاونية �أبوظبي املجتمعية" �أن
ت�ك��ون م��ن املجتمع للمجتمع و�أن
جتمع اجل�ه��ود وال�ط��اق��ات واملوارد
من �أجل توفري خيارات �إقت�صادية
وفر�ص عمل وم�ستوى حياة تعرب
ع��ن الإرادة واحل ��اج ��ة اجلماعية
احلقيقية .و�أ� �ض��اف تتجاوز فكرة

"�أبوظبي املجتمعية" حاجز الربح
وت��وف�ير امل��داخ�ي��ل للم�ساهمني �أو
اخل��دم��ات ل�سكان ال��دول��ة فهناك
�أب �ع��اد ث�ق��اف�ي��ة و�إج�ت�م��اع�ي��ة نبيلة
ت�ت�م�ث��ل يف ت��ر� �س �ي��خ ق �ي��م التعاون
والعطاء وامل�ب��ادرة التي ن�ستلهمها
من تراثنا الإم��ارات��ي الأ�صيل كما
ت�شمل ر�ؤيتنا حتقيق ما كان يُظن
ب ��أن��ه م�ستحيل وه��و ب �ن��اء كيانات
�إقت�صادية للم�ستهلكني ت�شعرهم
ب�أنهم ينتمون �إليها و�أن�ه��ا ملكهم
وقائمة خلدمتهم.

بحثت كلية الإمارات للتطوير الرتبوي �سبل تعزيز التعاون الأكادميي مع
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف �سنغافورة .جاء ذلك خالل الزيارة التي قام
بها �سعادة فا�سواين كمال رام �شاند �سفري جمهورية �سنغافورة لدى الدولة
ملقر الكلية يف �أبوظبي و كان يف ا�ستقباله الدكتورة مي ليث الطائي مديرة
الكلية وعدد من امل�س�ؤولني و�أع�ضاء هيئة التدري�س .
تعرف �سعادته خالل زيارته للكلية �إىل الربامج التعليمية املتخ�ص�صة التي
تقدمها للطلبة و قام بجولة ميدانية يف املختربات والف�صول الدرا�سية
الذكية واملرافق احلديثة التي ت�ضمها وا�ستمع �إىل اخلطط الإ�سرتاتيجية
للكلية التي تهدف �إىل االرتقاء بجودة التعليم العايل يف دولة الإمارات من
خالل تقدمي جمموعة من الربامج الأكادميية احلا�صلة على اعتمادات
دولية.
و بحث �سعادة ال�سفري والدكتورة مي الطائي �سبل تعزيز التعاون الأكادميي
بني الكلية و م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف �سنغافورة يف ظل توجه الكلية نحو
طرح برامج �أكادميية جديدة تركز على التعليم املبكر للأطفال وتدريب
الكوادر التعليمية.
وقالت الدكتورة مي الطائي" :ن�سعى من خالل ا�ست�ضافة كبار امل�س�ؤولني
وال�شخ�صيات القيادية �إىل تعزيز التعاون الأكادميي مع امل�ؤ�س�سات التعليمية
املرموقة حيث ت�شتهر �سنغافورة عامليا بجودة نظامها التعليمي  ..كما تتيح
لنا هذه الزيارات فر�صة منا�سبة لتبادل اخلربات واملعرفة يف �سبيل تطوير
الكوادر التعليمية املتخ�ص�صة وت�سليط ال�ضوء على جتربتنا الناجحة يف
تطبيق �أف�ضل املمار�سات الرتبوية من جميع �أنحاء العامل".
من جانبه �أ�شاد �سعادة فا�سواين كمال رام �شاند بالدور املتميز الذي تلعبه
كلية الإمارات للتطوير الرتبوي يف قيادة عملية التحول يف قطاع الرتبية
والتعليم يف دول��ة الإم ��ارات ورف��ده��ا بالكفاءات التعليمية امل�ؤهلة م�ؤكدا
حر�صه على تعزيز الروابط بني امل�ؤ�س�سات التعليمية الرائدة يف كل من
دولة الإمارات وجمهورية �سنغافورة.
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�أخبـار الإمـارات
�شرطة �أبوظبي ت�شارك بقمة
البيانات الذكية يف دبي

ال�صحة تعلن تقدمي  36,559جرعة من لقاح
كوفيد 19 -خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية

�شاركت �شرطة �أبوظبي يف قمة البيانات الذكية يف دبي التي نظمتها هيئة
دب��ي للبيانات بالتعاون م��ع ال�شركاء مل��دة يومني ومب�شاركة العديد من
اجلهات و املتخ�ص�صني واخلرباء يف جمال الذكاء اال�صطناعي.
و ا��س�ت�ع��ر���ض ال��دك �ت��ور م�ه�ن��د���س ح�م�ي��د ��س�ي��ف ال���ش��ام���س��ي خ�ب�ير الذكاء
اال�صطناعي يف مركز نظم املعلومات واالت�صاالت بقطاع �ش�ؤون القيادة يف
القمة ورقة عمل حول الذكاء اال�صطناعي وا�ستخدام البيانات يف املجال
الأمني والوقاية من اجلرمية م�ؤكدا �أهمية الذكاء اال�صطناعي يف املجال
الأمني لدعم اتخاذ القرار من خالل االعتماد على معلومات ا�ستباقية ،
وا�ستخراج الأمناط وحتليلها والتي ت�سهم يف التنب�ؤات الأمنية.

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تقدمي  36,559جرعة من لقاح
"كوفيد "-19خ�لال ال�ساعات ال �ـ  24املا�ضية وب��ذل��ك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى �أم�س  21,758,290جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  219.99جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد  "19 -و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد."-19

•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:
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ال�صحة جتري  323,348فح�صا ك�شف عن � 70إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا و 86حالة �شفاء وعدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
••�أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم
وعزلهم � ..أعلنت ال ��وزارة ع��ن �إج��راء  323,348فح�صا جديدا
خ�ل�ال ال���س��اع��ات ال �ـ  24امل��ا��ض�ي��ة ع�ل��ى ف �ئ��ات خمتلفة يف املجتمع
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  70حالة �إ�صابة

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  741,570حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
خالل الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف
الدولة  2,144حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  86حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  736,333حالة.

نيابة عن �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة

03

حممد بن را�شد يفتتح اليوم دور االنعقاد العادي الثالث للمجل�س الوطني االحتادي
•• �أبوظبي-وام:

نيابة ع��ن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال� ��دول� ��ة "حفظه اهلل" ،يفتتح
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" � ،صباح اليوم الأربعاء
املوافق  24نوفمرب 2021م ،دور
االنعقاد العادي الثالث من الف�صل
الت�شريعي ال�سابع ع�شر للمجل�س
الوطني االحت��ادي ،بح�ضور �سمو
�أولياء العهود وال�شيوخ و�أ�صحاب
املعايل الوزراء وكبار امل�س�ؤولني يف
الدولة من مدنيني وع�سكريني.
و�أ�� �ص ��در � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال ��دول ��ة "حفظه اهلل" ،مر�سوم
دع � ��وة امل �ج �ل ����س ل�لان �ع �ق��اد ل�سنة
2021م ،ين�ص على ما يلي " :
يدعى املجل�س الوطني االحتادي
لالنعقاد يف دوره ال�ع��ادي الثالث
م��ن ال�ف���ص��ل ال�ت���ش��ري�ع��ي ال�سابع
ع�شر �صباح يوم الأرب�ع��اء  19من
ربيع الثاين  ،1443املواف َق 24
نوفمرب  ، 2021وع�ل��ى اجلهات
املعنية تنفيذ هذا املر�سوم ،وين�شر
يف اجلريدة الر�سمية".
وتبد�أ مرا�سم افتتاح دور االنعقاد
ال�ع��ادي الثالث للمجل�س للف�صل
الت�شريعي ال�سابع ع�شر با�ستقبال
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
حاكم دب��ي "رعاه اهلل"  ،ويتوجه
�سموه بعدها �إىل قاعة اال�ستقبال

يف مبنى الأمانة العامة للمجل�س
يف �أبوظبي.
ب�ع��د ذل��ك ينتقل ��ص��اح��ب ال�سمو
ن� ��ائ� ��ب رئ� �ي� �� ��س ال � ��دول � ��ة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه
اهلل" ،و�سمو �أولياء العهود ونواب
احل� �ك ��ام �إىل ق ��اع ��ة زاي � � ��د ،حيث
ي�ستهل احلفل بتالوة �آيات عطرة
م��ن ك�ت��اب اهلل احل�ك�ي��م ،ويتف�ضل
ب�ع��د ذل��ك ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،بافتتاح
دور االن�ع�ق��اد ال �ع��ادي ال�ث��ال��ث من
الف�صل الت�شريعي ال�سابع ع�شر
بالنطق ال�سامي.
ثم يلقي معايل �صقر غبا�ش رئي�س
املجل�س ال��وط�ن��ي االحت ��ادي كلمة
امل�ج�ل����س ،ب�ع��د ذل��ك يتلى مر�سوم
دع ��وة امل�ج�ل����س ل�لان�ع�ق��اد ،وترفع
اجل�ل���س��ة ل�ت��ودي��ع ��ص��اح��ب ال�سمو
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س

ال ��وزراء حاكم دب��ي " رع��اه اهلل "،
و�سمو �أولياء العهود وال�شيوخ.
بعد ذل��ك يعقد املجل�س الوطني
االحتادي جل�سته الإجرائية الأوىل
من دور انعقاده العادي الثالث من
الف�صل الت�شريعي ال�سابع ع�شر،
برئا�سة معايل �صقر غبا�ش رئي�س
املجل�س.
وتبد�أ اجلل�سة بانتخاب املراقبني
وف �ق��ا ل�ن����ص ال��د��س�ت��ور ب� ��أن يكون
للمجل�س هيئة مكتب ت�شكل من
رئي�س ونائب �أول ونائب ثان ،ومن
مراقبني اثنني يتم اختيارهم يف
م�ستهل كل دور انعقاد ،بعد ذلك
ي���ش�ك��ل امل �ج �ل ����س جل��ان��ه الدائمة
وه��ي :جلنة ال���ش��ؤون الد�ستورية
وال�ت���ش��ري�ع�ي��ة وال �ط �ع��ون ،وجلنة
� � � �ش � � ��ؤون ال� � ��دف� � ��اع وال ��داخ � �ل � �ي ��ة
واخلارجية ،وجلنة ال�ش�ؤون املالية
واالقت�صادية وال�صناعية ،وجلنة

��ش��ؤون التقنية والطاقة والرثوة
امل�ع��دن�ي��ة ،وجل�ن��ة � �ش ��ؤون التعليم
وال �ث �ق��اف��ة وال �� �ش �ب��اب والريا�ضة
والإع� � � �ل � � ��ام ،وجل � �ن� ��ة ال � �� � �ش � ��ؤون
ال�صحية والبيئية ،وجلنة ال�ش�ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل وال�سكان
وامل��وارد الب�شرية ،وجلنة ال�ش�ؤون
الإ� �س�لام �ي��ة والأوق � � ��اف واملرافق
العامة ،وجلنة ال�شكاوى ،يف حني
�أن جلنة ر�ؤ�ساء اللجان تت�شكل بعد
�أن تنتخب اللجان ر�ؤ�سائها يف �أول
اجتماع لها .ووف��ق ج��دول �أعمال
اجل �ل �� �س��ة الأوىل ي �ط �ل��ع املجل�س
ع �ل��ى ر� �س��ال��ة �� �ص ��ادرة للحكومة،
ب�ش�أن طلب املوافقة على مناق�شة
مو�ضوع "�سيا�سة م�صرف الإمارات
للتنمية" .كما يطلع املجل�س على
" "11ر��س��ال��ة واردة م��ن معايل
عبدالرحمن ب��ن حممد العوي�س
وزير ال�صحة ووقاية املجتمع وزير

ال��دول��ة ل���ش��ؤون املجل�س الوطني
االحت� � � ��ادي� ،أح� �ي ��ل " "7ر�سائل
م �ن �ه��ا ب� �ق ��رار م ��ن م �ع��ايل رئي�س
املجل�س �إىل اللجان املعنية ب�ش�أن
ق��رارات جمل�س ال��وزراء باملوافقة
على مناق�شة املو�ضوعات العامة
التالية :مو�ضوع " �أثر الت�شريعات
املنظمة لأن�شطة �سوق العمل على
امل�ت�غ�يرات االقت�صادية يف الدولة
" وم ��و�� �ض ��وع "�سيا�سة الهيئة
االحت� ��ادي� ��ة ل �ل �� �ض��رائ��ب يف �ش�أن
تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة
وال�ضريبة االنتقائية" �أحيلت �إىل
جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية
وال�صناعية ،ومو�ضوع " الت�صدي
لالحتيال واالبتزاز االلكرتوين "،
ومو�ضوع "�سيا�سة هيئة اخلدمة
الوطنية واالحتياطية" ،ومو�ضوع
"�سيا�سة وزارة الداخلية يف �ش�أن
مكافحة املخدرات وظاهرة جنوح

الأحداث " �أحيلت �إىل جلنة �ش�ؤون
ال��دف��اع وال��داخ �ل �ي��ة واخلارجية،
ومو�ضوع" �سيا�سة احل�ك��وم��ة يف
��ش��أن ا�ستدامة خ��دم��ات الكهرباء
وامل ��اء " �أح�ي�ل��ت �إىل جل�ن��ة �ش�ؤون
التقنية والطاقة والرثوة املعدنية،
ومو�ضوع " �سيا�سة الهيئة العامة
ل�ل��ري��ا��ض��ة يف � �ش ��أن دع��م وتطوير
ال �ق �ط��اع الريا�ضي" �أح �ي �ل��ت �إىل
جل�ن��ة � �ش ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م والثقافة
وال�شباب والريا�ضة والإعالم.
كما يطلع املجل�س على �أربع ر�سائل
ب �� �ش ��أن ق� � ��رارات جم�ل����س ال � ��وزراء
حول تو�صيات املو�ضوعات العامة
التالية :مو�ضوع اخلدمات املقدمة
من �شركات االت�صاالت ،ومو�ضوع
� �س �ي��ا� �س��ة وزارة ال �ت �غ�ي�ر املناخي
وال �ب �ي �ئ��ة ب �� �ش ��أن حت�ق�ي��ق التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة ل� �ل� �م ��وارد ال�سمكية
واحليوانية والزراعية يف الدولة،

وم ��و�� �ض ��وع ج �ه ��ود وزارة العدل
يف � �ش ��أن ت�ط��وي��ر م�ه�ن��ة املحاماة،
وم� ��و� � �ض� ��وع ال� �ت�ل�اح ��م الأ� � �س� ��ري
ودوره يف حتقيق �أه��داف التنمية
االجتماعية امل�ستدامة.
وي �ط �ل��ع امل�ج�ل����س ع �ل��ى م�شروعي
ق��ان��ون�ين احت ��ادي�ي�ن واردي � ��ن من
احلكومة مت �إحالتهما بقرار من
م�ع��ايل رئ�ي����س املجل�س �إىل جلنة
ال� ��� �ش� ��ؤون امل��ال �ي��ة واالقت�صادية
وال�صناعية ،الأول ب�ش�أن اعتماد
احل�ساب اخلتامي املوحد لالحتاد
واحل �� �س��اب��ات اخل �ت��ام �ي��ة للجهات
امل�ستقلة عن ال�سنة املالية املنتهية
يف 2020-12-31م ،والثاين
ب�ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد
عن ال�سنة املالية 2022م.
ك� �م ��ا ي �ع �ق ��د امل� �ج� �ل� �� ��س ال ��وط �ن ��ي
االحتادي جل�سته الأوىل للجمعية
العمومية لل�شعبة الربملانية من

دور االنعقاد العادي الثالث ،ويتم
فيها انتخاب �أع���ض��اء املجموعات
ال�برمل��ان �ي��ة اخل�ل�ي�ج�ي��ة والعربية
والإ�سالمية والآ�سيوية والدولية،
وانتخاب �أع�ضاء جلان ال�صداقة.
وب �ع��د �أن ي �� �ص��ادق امل �ج �ل ����س على
م� ��� �ض� �ب� �ط ��ة اجل� �ل� ��� �س ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة
ل �ل �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة لل�شعبة
ال�برمل��ان �ي��ة امل �ع �ق��ودة ب �ت��اري��خ 29
يونيو 2021م ،ينتخب �أع�ضاء
املجموعات الربملانية لدور االنعقاد
ال �ث��ال��ث م��ن ال�ف���ص��ل الت�شريعي
ال�سابع ع�شر ال�ت��ال�ي��ة :جمموعة
االحت � � � � ��اد ال� �ب ��رمل � � ��اين ال � � � ��دويل،
وجم� �م ��وع ��ة االحت� � � ��اد ال�ب�رمل ��اين
العربي ،وجمموعة احتاد جمال�س
الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون
الإ� �س�لام��ي ،وجم�م��وع��ة اجلمعية
ال�برمل��ان�ي��ة الآ��س�ي��وي��ة ،وجمموعة
اجلمعية الربملانية للبحر الأبي�ض
امل�ت��و��س��ط ،وجم�م��وع��ة ال�شعبة يف
االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء جمال�س
ال�شورى والنواب والوطني والأمة
ب� � ��دول جم �ل ����س ال� �ت� �ع ��اون ل� ��دول
اخلليج العربية.
كما ينتخب �أع�ضاء جلان ال�صداقة
الربملانية التالية :جلنة ال�صداقة
مع برملانات دول جمل�س التعاون
اخل� �ل� �ي� �ج ��ي ،وجل � �ن ��ة ال �� �ص ��داق ��ة
م��ع ال�ب�رمل��ان��ات ال �ع��رب �ي��ة ،وجلنة
ال �� �ص��داق��ة م ��ع ب ��رمل ��ان ��ات ال� ��دول
الآ� �س �ي��وي��ة ،وجل�ن��ة ال���ص��داق��ة مع
ال�ب�رمل ��ان ��ات الأوروب � � �ي� � ��ة ،وجلنة
ال �� �ص��داق��ة م ��ع ب ��رمل ��ان ��ات ال� ��دول
الأف��ري�ق�ي��ة ،وجل�ن��ة ال�صداقة مع
ب��رمل��ان��ات دول �أم��ري�ك��ا الالتينية،
و�أمريكا ال�شمالية.

�شراكة بني ميديكلينيك ال�شرق الأو�سط و دناتا لل�سفريات

االتفاقية توفر خدمات �سفر �سل�سة لزوار دولة الإمارات العربية املتحدة القادمني لل�سياحة العالجية
•• دبي -الفجر:

وق �ع ��ت جم �م��وع��ة ميديكلينيك
ال���ش��رق الأو� �س��ط اتفاقية �شراكة
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة م ��ع دن ��ات ��ا لإدارة
ال � �� � �س � �ف� ��ري� ��ات ،وه � � ��ي ج � � ��زء من
جمموعة دناتا لل�سفريات ،لتوفري
خدمات �سفر �سل�سة جلميع الزوار
ال��دول �ي�ين ال�ب��اح�ث�ين ع��ن العالج
الطبي يف دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة.
و� �ش �ه��د ح �ف��ل ت��وق �ي��ع االتفاقية،

ال��ذي �أق�ي��م يف ميديكلينيك دبي
م ��ول ،ال���س�ي��د �أح �م��د ع�ل��ي ،املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مليديكلينيك ال�شرق
الأو�سط ،وال�سيد �سافيو فاز ،نائب
رئي�س جمموعة دناتا لل�سفريات
خل��دم��ات ال���س�ف��ري��ات احلكومية
وال�شركات .وت�شمل االتفاقية �أي�ضاً
توفري خدمات �إدارة ال�سفر ملوظفي
م�ي��دي�ك�ل�ي�ن�ي��ك ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط،
ال ��ذي ��ن مي�ك�ن�ه��م اال� �س �ت �ف��ادة من
املنتجات واخلدمات الفريدة التي
تقدمها دن��ات��ا لإدارة ال�سفريات.

وقال �أحمد علي ،املدير التنفيذي
مل�ي��دي�ك�ل�ي�ن�ي��ك ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط:
"تلتزم م�ي��دي�ك�ل�ي�ن�ي��ك ال�شرق
الأو�سط بدعم ر�ؤية حكومة دولة
الإمارات العربية املتحدة لتحقيق
ال � ��ري � ��ادة يف خ� ��دم� ��ات ال ��رع ��اي ��ة
ال���ص�ح�ي��ة وال���س�ي��اح��ة العالجية،
م� ��ن خ �ل��ال جم �م ��وع ��ة متنوعة
م��ن خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية
ال��وق��ائ�ي��ة وال�ع�لاج�ي��ة ع�ل��ى �أيدي
�أط � �ب ��اء م ��ؤه �ل�ي�ن وذوي خ�ب�رات
دول �ي��ةُ ،ت �ق��دم يف م��راف��ق معتمدة

من قبل اللجنة الدولية امل�شرتكة.
وت�ضمن �شراكتنا ح�صول املر�ضى
القادمني لل�سياحة العالجية على
خدمات وفق معايري عاملية ،لي�س
ل �ع�لاج �ه��م ال �ط �ب��ي ف �ق��ط ،ولكن
�أي�ضاً لتخطيط رحالت �أ�سفارهم
بالكامل".
من جانبه ،قال �سافيو ف��از ،نائب
رئي�س جمموعة دناتا لل�سفريات
خل��دم��ات ال���س�ف��ري��ات احلكومية
وال�شركات“ :ي�سعدنا �أن جنتمع
بهذه ال�شراكة م��ع ميديكلينيك

ال�شرق الأو��س��ط لتقدمي خدمات
�إدارة ��س�ف��ري��ات ��س�ل���س��ة متكاملة
ملر�ضاهم ال��دول�ي�ين وموظفيهم،
مب� ��ا يف ذل� � ��ك ت �خ �ط �ي��ط �شامل
جلميع خ��دم��ات ال���س�ف��ر يف مكان
واح � ��د .ت�ت�م�ت��ع دن��ات��ا لل�سفريات
وميديكلينيك ب�سمعتهما املعروفة
وامل��رم��وق��ة يف ت �ق��دمي اخلدمات
الرائدة ،ولذلك كان من املنطقي
بالن�سبة لنا التو�سع و�إب ��رام هذه
ال�شراكة التي حتقق قيمة �إ�ضافية
لكال املجموعتني وعمالئهما".

الإحاطة الإعالمية لكوفيد  19 -ت�ؤكد �أهمية االلتزام بربوتوكول االحتفاالت الوطنية ليوم ال�شهيد واليوم الوطني
الدكتور طاهر الربيك العامري املتحدث الر�سمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث:
• يجب اتباع الإجراءات االحرتازية ب�صورة معززة و�أكرث كثافة نظرا خل�صو�صية فرتة االحتفاالت باملنا�سبات الوطنية
• الإجراءات التي تقوم بها الدولة ال ميكن �أن تكتمل دون توافر عن�صر الوعي الذاتي والتفاعل مع التوجيهات الر�سمية
• يجب احلر�ص على �أخذ اجلرعة الداعمة من اللقاح يف ظل انت�شار املتحورات املختلفة للفريو�س
•• �أبوظبي-وام:

�أكد الدكتور طاهر الربيك العامري املتحدث الر�سمي عن الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث �ضرورة االلتزام بربوتوكول االحتفاالت
الوطنية لـ "يوم ال�شهيد" و"اليوم الوطني" م�شريا �إىل �أن الدولة تعول
على وعي �أف��راد املجتمع والتزامهم بالبنود ال��واردة فيه من �أجل حتقيق
�صحة و�سالمة املجتمع ب�أكمله.
وقال العامري خالل الإحاطة الإعالمية حلكومة الإمارات حول فريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد �" "19 -إنه وفقا للربوتوكول يجب �إبراز نتيجة
فح�ص � PCRسلبية خالل � 96ساعة من موعد الفعالية وقيا�س درجة
احلرارة قبل الدخول و�أال تتجاوز الطاقة اال�ستيعابية حل�ضور الفعاليات
ن�سبة  80يف املائة مع االل�ت��زام ب��ارت��داء الكمام ط��وال الوقت يف الأماكن
املغلقة �أو عند االزدح ��ام مع تطبيق التباعد اجل�سدي ملرت ون�صف املرت
وي�سمح للعائلة الواحدة باجللو�س �أو الوقوف معا دون احلاجة لتطبيق
التباعد اجل�سدي".
و�أو��ض��ح �أن��ه ي�سمح باحل�ضور جلميع الفئات العمرية من متلقي اللقاح
فقط الذين �أكملوا  14يوما مع تطبيق بروتوكول اجلرعة الداعمة �أو

املرور الأخ�ضر عالوة على االكتفاء بتقدمي التحية عن بعد دون امل�صافحة
�أو العناق ،و�ضرورة االلتزام بالتباعد بني الأفراد عند الت�صوير.
و قال �إن الربوتوكول ين�صح ب�ضرورة �أن يتم ت�شكيل فرق من قبل اجلهة
املنظمة للحفل �أو الفعالية للت�أكد من تطبيق الربوتوكول وااللتزام بكل
اال�شرتاطات املعلن عنها و�ضمان تنظيم الدخول وع��دم �إح��داث جتمعات
�أو ازدح��ام مع اال�ستعانة بحواجز لتحديد امل��داخ��ل وامل�خ��ارج للفعالية و
�أكد �ضرورة تعقيم وتطهري الأماكن ب�شكل م�ستمر ودوري ووج��ود �أدوات
التعقيم عند م��داخ��ل وخم��ارج دورات امل�ي��اه .و��ش��دد على ��ض��رورة متابعة
امل�ستجدات للربوتوكوالت ال�صادرة من اجلهات املحلية مع �ضرورة االلتزام
بها طوال فرتة االحتفال حر�صا على �صحتكم و�سالمتكم .وقال �إنه نظرا
خل�صو�صية فرتة االحتفاالت باملنا�سبات الوطنية وما ت�شهده من مظاهر
جتمع واحتفاليات يرجى م��ن جميع �أف��راد املجتمع احل��ر���ص على اتباع
الإجراءات االحرتازية ب�صورة معززة و�أكرث كثافة كاملحافظة على التعقيم
با�ستمرار وعدم امل�صافحة واملعانقة وتعزيز التباعد اجل�سدي ب�شكل عام
وع��دم التجمهر وا�ستخدام الكمامة ومراقبة الأع��را���ض  -ح��ال وج��دت -
ب�صورة ذاتية وجتنب التجمع يف الأماكن املخ�ص�صة لالحتفاالت ب�أق�صى
من ال�سعة اال�ستيعابية الق�صوى املو�ضحة لها .و ذكر العامري �أن دولة

الإم ��ارات ا�ستطاعت من خ�لال ا�سرتاتيجيتها املعتمدة على اال�ستباقية
والر�صد والبيانات التحليلية �أن ت�ضع خطط اجلاهزية جلميع حتديات
اجلائحة وتداعياتها .و �أ�ضاف �إنه من هذا الأ�سا�س الرا�سخ وم�ستوى الوعي
امل�س�ؤول ت�ؤكد الدولة جاهزيتها وخططها املحكمة وفرق عملها وطواقمها
امل�ؤهلة والتي هي على �أمت اال�ستعداد يف كل حلظة ملواجهة الوباء و�صوال �إىل
ال�سيطرة عليه وحتى انح�ساره .و �أكد �أن القطاع ال�صحي يوا�صل جهوده
بهدف الو�صول �إىل املناعة املجتمعية من خالل توفري اللقاحات للفئات
امل�ؤهلة لتلقي التطعيم حيث و�صلت ن�سبة احلا�صلني على اجلرعة الأوىل
من �إجمايل ال�سكان �إىل  99.82يف املائة يف حني �أن ن�سبة متلقي جرعتي
لقاح بلغت  90.02يف املائة من �إج�م��ايل ال�سكان .وق��ال الدكتور طاهر
الربيك العامري املتحدث الر�سمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث �إنه من خالل الر�صد واملتابعة احلثيثة للو�ضع الوبائي
العاملي فقد مت ر�صد موجات تف�شي للفريو�س يف ع��دة دول يعود ال�سبب
فيها �إىل الرتاخي يف عن�صرين �أ�سا�سيني الأول الرتاخي يف اتباع الإجراءات
االحرتازية والوقائية والثاين عدم الو�صول لن�سب مرتفعة من تطعيم
جمتمعات هذه الدول التي ت�شهد هذا االرتفاع .و �أكد �أن الإج��راءات التي
تقوم بها دولة الإمارات ال ميكن �أن تكتمل دون توافر عن�صر الوعي الذاتي

والتفاعل اجلمعي مع التوجيهات الر�سمية وقال  " :من هذا املنطلق نهيب
ب�أفراد املجتمع �ضرورة االلتزام ب�أق�صى قدر من امل�سئولية واحلر�ص على
احلماية الذاتية باعتبار �أن �سالمة املجتمع من �سالمة الفرد ،و�أن الكل
م�س�ؤول" .و �أ��ش��ار �إىل �أن��ه يف ظ��ل انت�شار امل�ت�ح��ورات املختلفة للفريو�س
ونظرا لأن معظم دول العامل تواجه موجات جديدة ومتعاقبة من انت�شار
الفريو�س فمن ال�ضروري احلر�ص على �أخذ اجلرعة الداعمة من اللقاح
نظرا لكون ه��ذه اجلرعة تعزز من املناعة الذاتية للفرد وللمجتمع من
خالل التح�صني اجلمعي خا�صة �أن الدرا�سات �أثبتت �أن اجلرعة الثالثة من
اللقاح ت�ؤدي �إىل قوة مناعة اجل�سم يف مواجهة الفريو�س .وقال الدكتور
ط��اه��ر ال�بري��ك ال�ع��ام��ري املتحدث الر�سمي ع��ن الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث �إن دولة الإمارات تقف على م�شارف اخلم�سني
عاما زاخرة بالنجاحات واملنجزات على امل�ستوى املحلي والدويل لذا يتوجب
على كل ف��رد يف املجتمع الإ�سهام ب��دوره يف احلفاظ على ه��ذه النجاحات
واملنجزات من خالل حماية املجتمع و احلفاظ على �صحته �شخ�صيا وذلك
يتحقق من خالل االلتزام بكافة الإجراءات الوقائية واالحرتازية يف ظل
االنفتاح التدريجي والعودة للحياة الطبيعية لتحقيق التعايف امل�ستدام.
و �أ�ضاف �إن دول��ة الإم��ارات تنه�ض بجهود �أبنائها وبالتزام كل من يقيم
على �أر�ضها م�شريا �إىل �أن مكت�سبات الدولة وجناحها يف انح�سار اجلائحة
وتراجع م�ستويات تف�شيها مت من خ�لال احلر�ص على ال�سالمة العامة
واملجتمعية ،والوعي الفردي.
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�إغالق  84مكتبا خمالفا لقانون عمال اخلدمة امل�ساعدة
•• دبي-وام:

04

اعلنت وزارة امل��وارد الب�شرية والتوطني عن اغ�لاق  84مكتبا خمالفا
لقانون عمال اخل��دم��ة امل�ساعدة على م�ستوى ال��دول��ة وذل��ك بالتعاون
والتن�سيق مع اجلهات املحلية املعنية.
و�أو�ضحت الوزارة ان اغالق املكاتب جاء ب�سبب ممار�سة ن�شاطها بالرغم
من انتهاء الرتاخي�ص املمنوحة لها من قبل ال��وزارة التي كانت �أوقفت
�إجراءات جتديد تراخي�ص مكاتب ا�ستقدام العمالة امل�ساعدة التي مل يقم
�أ�صحابها بتوفيق �أو�ضاعها وفقا لن�صو�ص و�أحكام قانون عمال اخلدمة
امل�ساعدة والئحته التنفيذية وذل��ك بعد منح ا�صحابها امل��دد الكافية
لذلك.

وي�أتي حترك الوزارة مع �شركائها يف اجلهات املحلية املعنية انطالقا من
احلر�ص على التطبيق االمثل لأحكام قانون عمال اخلدمة امل�ساعدة مبا
يف ذلك احلد من املمار�سات ال�سلبية املرتكبة من قبل املكاتب املخالفة
والتي انعك�ست على حقوق املتعاملني معها من �أ�صحاب العمل واال�سر
املواطنة واملقيمة وعلى العمالة امل�ساعدة.
وح��ذرت وزارة امل��وارد الب�شرية والتوطني �أ�صحاب املكاتب املغلقة من
العودة ملمار�سة الن�شاط مو�ضحة انه �سيتم اتخاذ الإج��راءات القانونية
بحق هذه املكاتب واملتمثلة باالحالة اىل النائب العام وتغرمي �أ�صحابها
وف��ق م��واد القانون وذل��ك تطبيقا لقرار جمل�س ال��وزراء يف �ش�أن ر�سوم
اخلدمات والغرامات االدارية.
ودعت وزارة امل��وارد الب�شرية والتوطني �أ�صحاب العمل واال�سر املواطنة

واملقيمة الراغبة ب�إ�ستخدام وت�شغيل العمالة امل�ساعدة اىل التعامل مع
املراكز املعتمدة من قبل الوزارة ملمار�سة ن�شاط ا�ستقدام هذه الفئة من
العمالة والبالغ عددها  62مركزا على م�ستوى الدولة تقدم اخلدمات
للمتعاملني مبا ين�سجم مع احكام قانون عمال اخلدمة امل�ساعدة والئحته
التنفيذية وبال�شكل الذي ي�ضمن حقوق كافة الأطراف.
وت��وف��ر م��راك��ز ا�ستقدام العمالة امل�ساعدة املعتمدة م��ن ال ��وزارة حزمة
متكاملة من اخلدمات للمتعاملني عرب باقات حمددة مت ت�صميمها مبا
يلبي احتياجات �أ�صحاب العمل واال�سر املواطنة واملقيمة يف الدولة.
يذكر ان مراكز ا�ستقدم العمالة امل�ساعدة املعتمدة من قبل وزارة املوارد
الب�شرية والتوطني ملزمة ب�ضمان العامل امل�ساعد لعامني حيث يتم
مب��وج��ب ذل��ك رد ك��ام��ل تكاليف اال��س�ت�ق��دام للمتعامل �أو ت��وف�ير عامل

م�ساعد �آخر يف حال وقوع �أي من �أربع حاالت خالل اال�شهر ال�ستة االوىل
من العقد و/هي فرتة التجربة /حيث ت�شمل هذه احلاالت ف�سخ العقد
من طرف العامل دون �سبب م�شروع �أو تركه للعمل من دون �سبب مقبول
�أو عدم اللياقة ال�صحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام مبهام
عمله بال�شكل املطلوب واملتفق عليه".
وتلزم املراكز برد جزء من مبالغ تكاليف اال�ستقدام يف حال وقوع حالتني
خالل فرتة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته
عامني حيث ت�شمل احلالتني قيام العامل بف�سخ العقد بعد فرتة التجربة
بدون �سبب م�شروع او قيامه برتك العمل بعد فرتة التجربة بدون �سبب
مقبول ويتم احت�ساب هذه املبالغ وفقا للمدة املتبقية من العقد بالأ�شهر
من اجمايل تكلفة اال�ستقدام.

عمار النعيمي يتفقد جناحي رو�سيا و التنقل يف �إك�سبو  2020دبي
•• عجمان-وام:

�أ��ش��اد �سمو ال�شيخ عمار ب��ن حميد النعيمي ويل عهد عجمان بامل�شاركة
الكبرية لدول العامل يف فعاليات �إك�سبو 2020دبي وما تطرحه �أجنحتها
من مبادرات و�أفكار و فر�ص وحلول ملختلف التحديات تهدف �إىل �إحداث
ت�أثري �إيجابي م�ستدام يف حياة ال�شعوب والدول وتنميتها وازدهارها.
و �أكد �سموه �أن كل م�شاركة يف معر�ض �إك�سبو ت�شكل �إ�ضافة نوعية قيمة
ترثي فعالياته وت�سلط ال�ضوء على مبادرات ور�سائل �إن�سانية تعلي القيم
امل�شرتكة يف التعاون والت�ضامن والرتاحم بني الب�شر  ..متمنيا التوفيق
للم�شاركني يف هذا احلدث الدويل الذي يوفر من�صة لنقل �صور بلدانهم
و التعريف بفر�صها وثقافاتها الغنية وما و�صلت �إليه يف جماالت االبتكار
والتكنولوجيا اخل�ضراء واال�ستدامة وغريها.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها �سموه �إىل مقر �إك�سبو  2020دبي
�أم�س و �شملت جناح رو�سيا وجناح التنقل امل�شاركة يف هذااحلدث العاملي
الأكرب من نوعه يرافقه ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة

التنمية ال�سياحية وال�شيخ حميد بن عمار النعيمي وال�شيخ عبداهلل بن
ماجدالنعيمي مدير ع��ام مكتب �ش�ؤون املواطنني و�سعادة يو�سف حممد
النعيمي مدير عام دائرة الت�شريفات وال�ضيافة وعدد من كبار امل�س�ؤولني
.
وا�ستهل �سموه ومرافقوه اجلولة التفقدية بزيارة اجلناح الرو�سي و اطلع
فيه على ما يت�ضمنه من حمتوى يجمع بني الطابع الرتويجي للفر�ص
االقت�صادية واال�ستثمارية والتعريف بالرتاث والثقافة الرو�سية وتراثها
�إىل جانب �أحدث ابتكاراتها يف جمال ال�صناعات والتكنولوجيا املتقدمة.
وا�ستمع �سموه من القائمني على اجلناح �إىل �شرح واف حول الإجنازات
الرو�سية املتميزة يف جم��االت ال�صناعة والعلوم والتكنولوجيا ومالمح
الأن�شطة املتنوعة التي �سيتم تنظيمها من خالله فرتة امل�شاركة و التي
ت�ضم �أكرث من  50حدثا متنوعا حول مو�ضوعات متنوعة ت�شمل الطاقة
والتمويل واال�ستثمار والعمران والف�ضاء والنقل واملناخ والتعليم والطب
والرعاية ال�صحية.
وتفقد �سموه بعد ذلك جناح التنقل الذي يعر�ض طرق تفاعل الب�شر وتنقل

الب�ضائع والأفكار والبيانات والأ�سلوب الذي تطورت به عرب الزمن لت�صبح
�أكرث تعقيدا و�أعمق �أثرا من �أي وقت م�ضى حيث مل يعد التنقل مقت�صرا
على الب�ضائع والأ�شخا�ص بل امتد لي�شمل املعلومات والبيانات و الأفكار.
و تعرف �سموه من امل�س�ؤولني عن اجلناح �إىل دور و �إ�سهام العرب يف النه�ضة
الب�شرية بدءا من اال�ستك�شافات القدمية وو�صوال �إىل دور الإمارات يف �صنع
م�ستقبل االكت�شافات الف�ضائية من خالل "م�شروع الإم��ارات ال�ستك�شاف
املريخ" و�إعالنها م�شروعها الطموح للو�صول �إىلكوكب الزهرة.
وا�ستمع �سمو ال�شيخ عمار بن حميد ومرافقوه خالل اجلولة التفقدية
ملختلف الأق�سام يف اجلناح الذي يعد من املعامل الرئي�سية لإك�سبو2020
دبي ل�شرح حول مكونات اجلناح الذي يروي ق�صة التنقل بدءا من �صحراء
دبي و منذ قبل نحو  4500عام و حتديدا من منطقة "�ساروق احلديد"
التي متتعت بعالقات قوية مع �شعوب منطقة �شبه اجلزيرة العربية وبالد
ال�شام وغرب �آ�سيا.
و�شاهد �سموه كذلك يف ركن "بيت احلكمة" الذي يعود �إىل القرن التا�سع
امل�ي�لادي وي�ح��وي جم�سمات ل�شخ�صيات م��ن الع�صر الذهبي للح�ضارة

العربية كان لها باع طويل و�إ�سهام كبري يف جمال التنقل والرتحال ومن
بينهم املالح �أحمد ابن ماجد و الرحالة ابن بطوطة وذلك تقديرا مل�ساهمة
هذه ال�شخ�صيات يف دفع عجلة التنقل العاملي على مدى قرون.
و تعرف �سموه من خالل نبذة تف�صيلية قدمها القائمون على اجلناح حول
تطور مفاهيم وو�سائل االنتقال عرب الزمن و�صوال �إىل القرن الواحد
والع�شرين و �إب��راز مالمح م�ستقبل التنقل �إ�ضافة �إىل �إلقاء ال�ضوء على
التقدم الهائل ال��ذي حققته دول��ة الإم� ��ارات على م��دار اخلم�سني عاما
املا�ضية يف جماالت الطريان واخلدمات اللوج�ستية واملدن الذكية ف�ضال
ع��ن التو�سع يف جم��ال علوم واكت�شافات الف�ضاء ع�بر برنامج الإم ��ارات
الوطني للف�ضاء وم�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ.
و �أعرب �سموه يف ختام زيارته التفقدية �إىل �إك�سبو  2020دبي عن �سعادته
مبا حتقق من جناحات و اجنازات باهرة و كبرية ال�ست�ضافة �إك�سبو بف�ضل
حكمة قيادتنا الر�شيدة ور�ؤيتها الثاقبة وثقتها يف قدر الإمارات على تنظيم
�أ�ضخم املعار�ض الدولية  ..م�شيدا مبا �شاهده من مبادرات و�أفكار متطورة
من �أجل ر�سم مالمح امل�ستقبل الواعد.

عمار النعيمي يت�سلم ال�شهادة البالتينية �آيزو املدن امل�ستدامة وجودة احلياة الأعلى عامليا
•• عجمان  -وام:

ت�سلم �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س
التنفيذي ال�شهادة البالتينية " �آيزو املدن امل�ستدامة وجودة احلياة " التي
ح�صلت عليها �إم��ارة عجمان من املجل�س العاملي لبيانات املدن «World
 »Council on City Dataوتعترب ال�شهادة الأعلى عامليا يف قيا�س
م�ؤ�شرات التنمية امل�ستدامة وحت�سني ج��ودة احلياة وبهذه ال�شهادة عززت
عجمان مكانتها وت�صنيفها بني املدن العاملية.
جاء ذلك خالل مرا�سم ت�سليم ال�شهادة عرب االت�صال املرئي مع الدكتورة
باتري�شيا مكارين رئي�سة املجل�س العاملي لبيانات املدن  -الذي يتخذ كندا
مقرا له  -وذلك بح�ضور ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة
التنمية ال�سياحية وال�شيخ حميد بن عمار النعيمي و�سعادة الدكتور �سعيد
�سيف املطرو�شي الأمني العام للمجل�س التنفيذي وعدد من ال�شيوخ ومدراء
العموم وكبار امل�س�ؤولني يف الإمارة.
ً
ً
وق��ال �سموه �إن حكومة عجمان حققت �إجن ��ازا ج��دي��دا ي�ضاف �إىل �سجل
�إجنازاتها بح�صولها على �شهادة الآيزو يف بيانات املدن .
و�أعلن �سموه عن تقدم �إم��ارة عجمان للح�صول على �شهادتي �آي��زو وهما "
�شهادة �آيزو املدن املرنة " و "�شهادة �آيزو املدن الذكية" بحيث تكون �ضمن
�أوائل املدن بالعامل التي تطمح للح�صول على ثالث موا�صفات عاملية.
وا�ستمع من �سعادة الدكتورة هاجر احلبي�شي املدير التنفيذي ملركز عجمان
للإح�صاء والتناف�سية �إىل �شرح َواف حول رحلة الإمارة يف قيا�س امل�ؤ�شرات
�ضمن املنهجية املعتمدة ،مو�ضحة �أهمية تعاون اجلهات املحلية واالحتادية
واخلا�صة ودورها يف توفري امل�ؤ�شرات الرئي�سية والداعمة.
وي�أتي احل�صول على هذه ال�شهادة بعد تطبيق املوا�صفات القيا�سية يف نظام
قيا�س م�ؤ�شرات جودة �أداء املدن يف خمتلف اجلوانب االقت�صادية والتنموية
واحل�ضرية وال�صحية بالإ�ضافة �إىل االل�ت��زام مبنهجية القيا�س املعتمدة
لدى املنظمة الدولية املعنية بعر�ض امل�ؤ�شرات عربمن�صة البيانات العاملية

للمدن.
و�أكد �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي �أن �إحراز املرتبة البالتينية تعني
�أن �إمارة عجمان متكنت من جمع البيانات اخلا�صة مبعظم امل�ؤ�شرات ووفق
املنهجية التي ن�صت عليها معايري املوا�صفة ومتكنت ب�ج��دارة من تزويد
املنظمة ببيانات لأكرث من  90م�ؤ�شراً.
و�أ�شاد بدور املركز وتعاون اجلهات احلكومية املحلية واالحتادية واخلا�صة يف
احل�صول على هذه ال�شهادة العاملية و�أهمية املهام التي ي�ضطلع بها املركز يف
دعم �صناع القرار مما ي�ساهم يف تعزيز الت�صنيف العاملي للإمارة يف العديد
من الإح�صائيات الدولية كم�ؤ�شرات التناف�سية وجودة احلياة وجذب املزيد
من اال�ستثمارات اجلديدة املتخ�ص�صة ورفع م�ستوى التبادل املعريف واخلربات
وبناء ال�شراكات اال�سرتاتيجية يف جمال البيانات وامل�ؤ�شرات وتطبيق �أف�ضل
املمار�سات العاملية يف جوانب اخلدمات العامة واتخاذ القرارات ال�سليمة يف
التخطيط التنموي وقد حقق املركز العديد من ال�شهادات و اجلوائز وهذه
ال�شهادة تعترب واحدة من �أهم ال�شهادات املعرتف بها عامليا .
من جانبها قالت الدكتورة هاجر احلبي�شي �أن ما حتقق من �إجناز هو ثمرة
جهود كافة ال�شركاء واجلهات وامل�ؤ�س�سات لالرتقاء بالعمل وحتقيق التنمية
ال�شاملة يف كافة �أوجه وجماالت العمل واحلياة ،م�شرية �إىل �أن اجلهود كثفت
ملواءمة ومواكبة متطلبات املوا�صفات العاملية مع �أنظمة العمل امل�ؤ�س�سي
لرفع م�ستوى الأداء واالرتقاء بالأنظمة املطبقة لبناء نظام �إداري ي�ضمن
وجود عالقات تعاون فعالة وناجحة مع ال�شركاءمبا يحقق املنفعة املتبادلة
للجميع.
و�أ�شادت بفريق عمل احلكومة الطموح والذي عمل يداً بيد للو�صول للهدف
املن�شود وا�ستطاع اجتياز كافة مراحل التقييم بجدارة.
هذا وي�ساعد املجل�س العاملي للمدن  WCCDاملجتمعات على تبني بيانات
املدن املوحدة والتي مت التحقق منها ب�شكل م�ستقل للمقارنة عامليا مع مدن
�أخرى وفقا ملقايي�س عاملية موحدة التخاذ قرارات تعتمد على البيانات ب�ش�أن
الإدارة والتخطيط واال�ستثمار ومراقبة التقدم والنتائج من �أجل �أن تكون

املدن �أكرث ا�ستدامة و�أمانا ومرونة وازدهارا.
وت�شمل املوا�صفة القيا�سية "�آيزو  "37120مل�ؤ�شرات املدن امل�ستدامة وجودة
احلياة 104م�ؤ�شرات وتغطي  19مو�ضوعا رئي�سا ت�شمل معظم القطاعات
املرتبطة بالتنمية امل�ستدامة للمجتمعات املحلية وت�ضم امل��راف��ق العامة
والتعليم وال�صحة والإ��س�ك��ان والتخطيط احل�ضري والنقل واالقت�صاد
والطاقة والبيئة والأمن والرتفيه واحلوكمة واال�ستجابة حلاالت الطوارئ
و�إدارة الأزم��ات وال�ك��وارث وقد ان�ضمت �إم��ارة عجمان �إىل �أك�ثر من 100
مدينة حول العامل و التي ت�ستعر�ض بياناتها وم�ؤ�شراتها احل�ضرية على
املن�صة العاملية.
وي��أت��ي ه��ذا الإجن ��از ا�ستكماال مل�سرية ال��ري��ادة والإجن� ��ازات ال�ت��ي تنتهجها
حكومة عجمان يف ه��ذا امل�ج��ال وت�سعى ج��اه��دة لتطبيق �أف�ضل املمار�سات
الإدارية العاملية كما وت�سعى لبناء �شراكات وعالقات تعاونية متينة ومثمرة
يف كافة املجاالت وفتح �آفاق التن�سيق املتبادل مع اجلميعمن خالل تبني �إطار
عمل معتمد دوليا يخدم حتقيق �أهداف الإمارة .
و�أع��رب��ت الدكتورة باتري�شيا مكارين عن �سعادتها ونيابة عن فريق عمل
املجل�س العاملي لبيانات املدينة ب�أن يقدم لإمارة عجمان �شهادة WCCD
 ISO 37120من امل�ستوى البالتيني والتي متثل امل�ستوى الأعلى من
�شهادة  WCCDمما يعك�س مدى التزام الإمارة مب�ستقبل �أكرث ا�ستدامة
وازدها ًرا و�شمو ًال ملواطنيها �إ�ضافة �إىل التزامها �أي�ضا ب�أن ت�صبح من �أوائل
املتبنني ملعياري  WCCDالأح��دث " ISO 37122 -م�ؤ�شرات املدن
الذكية" و " ISO 37123م�ؤ�شرات املدن املرنة".
و�أكدت �أنه بذلك تن�ضم عجمان �ضمن املدن الرائدة يف بياناتها على م�ستوى
ال�ع��امل وت�سعى حاليا للح�صول على ��ش�ه��ادات مب��وج��ب �سل�سلة جمموعة
معايري  WCCD ISO 37120ف�إمارة عجمان الآن يف و�ضع ميكنها
م��ن �أن ت�صبح واح ��دة م��ن �أوائ ��ل امل��دن على م�ستوى ال�ع��امل ال�ت��ي حت�صل
على هذه ال�شهادات.
ً
وتقدمت بالتهنئة �أوال لإم��ارة عجمان و�إىل �سمو ال�شيخ عمار بن حميد

النعيمي  ..م�شرية �إىل �أن قيادة والتزام �سموه بهذا العمل احلا�سم ميثالن
مثاال متميزا يحتذى ب��ه يف جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل .وتقدمت بالتهنئة �إىل
الدكتورة هاجر �سعيد احلبي�شي املدير التنفيذي ملركز عجمان للإح�صاء
والتناف�سية وفريقها الذين يعزى هذا امل�ستوى الأعلى من ال�شهادات �إىل
تفانيهم والتزامهم.
و�أعربت عن تطلعها ال�ستمرار منو هذه العالقة املهمة بني مركز عجمان
لالح�صاء والتناف�سية واملجل�س العاملي لبيانات املدينة  WCCDمن �أجل
ازدهار عملنا امل�شرتك.
ي��ذك��ر �أن املجل�س ال�ع��امل��ي لبيانات امل��دن ه��و منظمة معنية بتعزيز جودة
البيانات احل�ضرية واالقت�صادية واالجتماعية اخلا�صة باملدن حول العامل
وتهدف �إىل �إيجاد من�صة موحدة ت�ستعر�ض البيانات واملقارنة املعيارية بني
املدن امل�شاركة بحيث ميكن توظيف هذه امل�ؤ�شرات يف و�ضع اخلطط وقيا�س
الأداء احل�ضري والتنموي مبا ي�سهم يف تعزيز جودة احلياة لل�سكان.
وك��رم �سمو ال�شيخ ع�م��ار ب��ن حميد النعيمي  -يف خ�ت��ام ال�ل�ق��اء  -اجلهات
املتعاونة من مركز االح�صاء والتناف�سية و�أكرث اجلهات امل�ساهمة يف توفري
م�ؤ�شرات ايزو املدن امل�ستدامة وج��ودة احلياة وهي القيادة العامة ل�شرطة
عجمان وت�سلم �شهادة ال�شكر والتقدير �سعادة ال�ل��واء ال�شيخ �سلطان بن
عبداهلل النعيمي القائد العام.
وت�سلم �سعادة العقيد رائ��د عبيد الزعابي مدير ع��ام �إدارة ال��دف��اع املدين
و�سعادة عبدالرحمن حممدالنعيمي مدير عام دائ��رة البلدية والتخطيط
و�سعادة مروان �آل علي مدير عام دائرة املالية و�سعادة را�شد عبدالرحمن بن
جربان مدير عام دائرة املوارد الب�شرية و�سعادة ر�شا خلف ال�شام�سي املدير
العام بالندب لهيئة النقل و�سعادة عبدالعزيز حمد ترمي مدير عام ات�صاالت
يف الإم ��ارات ال�شمالية "م�ؤ�س�سة الإم ��ارات لالت�صاالت" و�سعادة الدكتور
حممد عمرية نائب رئي�س كلية املدينة اجلامعية بعجمان وهبة ح�سام ر�شيد
من مركزعجمان للإح�صاء والتناف�سية وم��روى م��روان النجار من مركز
عجمان للإح�صاء والتناف�سية �شهادات تقدير مماثلة.

امل�صرف املركزي وجائزة حممد بن را�شد للإبداع الريا�ضي ي�صدران م�سكوكات تذكارية احتفاء بـ «عام اخلم�سني»
•• �أبوظبي -وام:

�أ�صدر م�صرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي و"جائزة حممد بن را�شد
�آل مكتوم للإبداع الريا�ضي" م�سكوكات تذكارية من الف�ضة احتفا ًء بـ "عام
اخلم�سني" والذكرى العا�شرة لـ "جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للإبداع
الريا�ضي" .وي�سعى اجلانبان من خالل �إ�صدار هذه امل�سكوكات التذكارية
�إىل ت�سليط ال�ضوء على جهود الدولة الهادفة �إىل تنمية القطاع الريا�ضي
وتطويره يف املجاالت كافة والنهو�ض به �إىل م�ستويات عاملية و�إب��راز الدور

احليوي الذي ت�ؤديه اجلائزة يف هذا ال�ش�أن عرب تقدير املبدعني الريا�ضيني
مبا يليق ب�أعمالهم واجنازاتهم الريا�ضية .و طرح امل�صرف املركزي 1000
م�سكوكة م��ن الف�ضة زن��ة ك��لٍ منها  40غ��رام �اً ..يت�ضمن ال��وج��ه الأمامي
للم�سكوكة ر�سماً ل�صورة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" مع ا�سم
اجل��ائ��زة باللغتني العربية والإجن�ل�ي��زي��ة� .أم��ا ال��وج��ه اخللفي للم�سكوكة
فيت�ضمن �شعار ال��دول��ة وا��س��م م�صرف الإم ��ارات العربية املتحدة املركزي
باللغتني العربية والإجن�ل�ي��زي��ة� ،إ��ض��اف��ة �إىل قيمة امل�سكوكة البالغة 50

درهماً ..و مت ت�سليم كافة امل�سكوكات املطروحة �إىل �إدارة اجلائزة ،ولن تكون
متاحة للبيع يف املقر الرئي�سي للم�صرف املركزي وفروعه .و بهذه املنا�سبة،
ق��ال م�ع��ايل خ��ال��د حممد بالعمى ،حم��اف��ظ امل���ص��رف امل��رك��زي " :يحر�ص
امل�صرف املركزي على مواكبة الإجنازات وتخليد املبادرات الريادية يف الدولة،
وذلك عرب �إ�صدار م�سكوكات تذكارية حتتفي بالنجاحات املح ّققة يف املجاالت
كافة ،مثل "جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للإبداع الريا�ضي" التي تعك�س
االهتمام الذي توليه القيادة احلكيمة للإبداع واملبدعني� ،إ�ضافة �إىل �أنها
جت�سد ر�ؤيتها الطموحة ب�ضرورة بناء جمتمع مبدع ومبتكر لتحقيق التميز

والريادة العاملية" .و �أكد معايل مطر الطاير رئي�س جمل�س �أمناء "جائزة
حممد بن را�شد �آل مكتوم للإبداع الريا�ضي" ،وهي �إحدى "مبادرات حممد
بن را�شد �آل مكتوم العاملية"ّ � ،أن اجلائزة حققت خالل الدورات الع�شر الأوىل
الكثري من �أهدافها� ،سرياً على نهج �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم وتوجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد
دبي راعي اجلائزة ،و�سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س
اجلائزة ،لدعم وتكرمي املبدعني و تطوير الريا�ضة العربية من خالل تر�سيخ
ثقافة الإبداع يف العمل الريا�ضي ومتكني املجتمعات من خالل الريا�ضة.
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حاكم الفجرية ي�ستقبل وزير العدل جمعية الإمارات لل�صم تنظم ملتقى ال�صم الثاين
•• �أبوظبي-وام:

•• الفجرية -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد ب��ن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم الفجرية يف ق�صر �سموه بالرميلة معايل عبداهلل بن �سلطان
بن عواد النعيمي وزير العدل.
و عر�ض النعيمي على �سموه تفا�صيل عمل ال��وزارة و الآل�ي��ات املتبعة يف
امل�ح��اك��م االحت��ادي��ة واخل�ط��ة ال�ع��ام��ة لعمل ال� ��وزارة للعام اجل ��اري وذلك
مبنا�سبة تويل النعيمي ملهام الوزارة .
و �شكر وزير العدل �صاحب ال�سمو حاكم الفجرية على اال�ستقبال ودعمه
لعمل الوزارة  .ح�ضر اللقاء �سعادة حممد �سعيد ال�ضنحاين مدير الديوان
الأمريي بالفجرية.

نظمت جمعية الإمارات لل�صم ملتقى ال�صم الثاين حتت �شعار " تطلعات ال�صم يف اخلم�سني القادمة".
ت�ضمنت فعاليات امللتقى جل�سة ع�صف ذهني مت خاللها �أخذ مقرتحات و�أفكار تطويرية لل�سنوات
القادمة مبا يخدم ر�ؤية وتطلعات حكومة دولة الإم��ارات �إ�ضافة �إىل دورة تدريبية قدمها االحتاد
العاملي لل�صم عن احلقوق الإن�سانية للأ�شخا�ص ال�صم واالتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة بح�ضور الوفود العربية امل�شاركة يف اجتماع اجلمعية العمومية للأمانة الإقليمية للمنطقة
العربية.
جدير بالذكر �أن جمعية الإمارات لل�صم ا�ست�ضافت االجتماع الـ  126ملجل�س �إدارة االحتاد العاملي
لل�صم يف الفرتة من  14 - 6نوفمرب احلايل وهذه تعترب �أول مرة يعقد فيها جمل�س �إدارة االحتاد
العاملي لل�صم اجتماعه يف دولة عربية بهدف رفع م�ستوى الوعي لدى ال�صم ب�أهمية لعب دورهم يف
توعية املجتمع املحلي والدويل .

ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة -وام:

ت ��ر�أ� ��س ��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان بن
حممد ب��ن �سلطان القا�سمي ويل
العهد نائب حاكم ال�شارقة رئي�س
امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي�� ،ص�ب��اح �أم�س
ال �ث�لاث��اء وب�ح���ض��ور ��س�م��و ال�شيخ
� �س �ل �ط��ان ب ��ن �أح� �م ��د ب ��ن �سلطان
ال�ق��ا��س�م��ي ن��ائ��ب ح��اك��م ال�شارقة،
اجتماع املجل�س التنفيذي لإمارة
ال �� �ش��ارق��ة ،وذل� ��ك يف م�ك�ت��ب �سمو
احل ��اك ��م .ن��اق ����ش امل �ج �ل ����س خالل
اج�ت�م��اع��ه ع� ��دداً م��ن املو�ضوعات
احل �ك��وم �ي��ة امل ��درج ��ة ع �ل��ى جدول
�أع�م��ال��ه ،وات�خ��ذ حيالها القرارات
ال�ت��ي ت�صب يف م�صلحة الإم� ��ارة،

وت��وف�ير خ��دم��ات ح�ك��وم�ي��ة رائ ��دة
ل �ل �م ��واط �ن�ي�ن وال� �ق ��اط� �ن�ي�ن على
�أر� �ض �ه��ا .واع�ت�م��د املجل�س مذكرة
التفاهم املزمع �إبرامها بني هيئة
م �ط��ار ال���ش��ارق��ة ال� ��دويل وجممع
ال���ش��ارق��ة للبحوث والتكنولوجيا
واالبتكار و�شركة ه��واوي العاملية،
وتهدف املذكرة �إىل تعزيز جماالت
التعاون يف عدد من اجلوانب منها
تعزيز القيمة امل�ؤ�س�سية لالبتكار
م� ��ن خ �ل��ال ال �ب �ح ��ث والتطوير
ن�ح��و اق�ت���ص��اد ق��ائ��م ع�ل��ى املعرفة،
واال��س�ت�ث�م��ار يف ال���ش�ب��اب ودعمهم
ل�ل�إمل��ام مب �ه��ارات وحت��دي��ات قطاع
ال � � � �ط � �ي� ��ران ،وو� � � �ض� � ��ع اخل� �ط ��ط
اال� �س �ت �ب��اق �ي��ة واحل � �ل� ��ول املبتكرة

للتعامل مع التحديات الت�شغيلية
مبنهجية مبتكرة ت�ساهم يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة.
ون��اق ����ش امل�ج�ل����س ال�ت�ق��ري��ر املقدم
من هيئة ال�شارقة ال�صحية حول
الرعاية ال�صحية لكبار ال�سن وذوي
الإع ��اق ��ة يف م���س�ت���ش�ف��ى اجلامعة
بال�شارقة ،وت�ضمن التقرير حتليل
اخلدمات ال�صحية املقدمة لهم من
حيث املنافع واخل��دم��ات وم�ستوى
تطورها.
ك �م��ا ت �� �ض �م��ن ال �ت �ق��ري��ر ت�سل�سل
ال��رع��اي��ة ال�صحية وت��درج�ه��ا منذ
ان�ضمام كل فئة بنا ًء على توجيهات
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو

امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ح��اك��م ال�شارقة
ال� ��رام � �ي� ��ة �إىل ت� ��وف�ي��ر �أف� ��� �ض ��ل
اخلدمات ال�صحية ورعايتهم من
خالل منظومة متكاملة.
واط �ل��ع امل�ج�ل����س ع�ل��ى ا�ستعدادات
جل�ن��ة �إم� ��ارة ال���ش��ارق��ة الحتفاالت
ال �ي��وم ال��وط�ن��ي اخل�م���س�ين لدولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،حيث
��س�ت�ت���ض�م��ن اح �ت �ف ��االت ال�شارقة
ف�ع��ال�ي��ات م�ت�ن��وع��ة ت �ع��زز م��ن قيم
االحتاد والوطنية واالنتماء ،وتربز
امل�ن�ج��زات التنموية التي حتققت،
وحت �ي��ي ذك� ��رى م��ؤ��س���س��ي الدولة
وقادتها ور�ؤيتهم احلكيمة.
و��س�ت�ق��ام ف�ع��ال�ي��ات ال �ي��وم الوطني
اخلم�سني يف ك��اف��ة م��دن ومناطق

الإم� � ��ارة ،ليعي�ش �أب �ن��اء ال�شارقة
وامل �ق �ي �م�ين ف�ي�ه��ا وزواره� � ��ا �أج � ��وا ًء

اح�ت�ف��ال�ي��ة ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة م��ن خالل
الأم �� �س �ي��ات ال��وط �ن �ي��ة والعرو�ض

امل�سرحية والفلكلورية واللوحات
اال�ستعرا�ضية وامل�سابقات الريا�ضية
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وال ��ور� ��ش ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة والأن�شطة
الريا�ضية والرتفيهية وغريها.

ويل عهد الفجرية يزور «بيت احلكمة» يف ال�شارقة  ..ويثني على حمتوياته وتفا�صيله
•• الفجرية -وام:

زار �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية " ،بيت
احلكمة" يف ال�شارقة� ،أحدث �صرح ثقايف يف الإمارات ،حيث كان يف ا�ستقباله
ال�شيخة ب��دور بنت �سلطان القا�سمي ،رئي�سة االحت��اد ال��دويل للنا�شرين،
رئي�سة هيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير � �/ش��روق ./وخ�لال جولته يف

�أرجاء ال�صرح املعماري ،برفقة ال�شيخة بدور القا�سمي ،تعرف �سموه من مروة
العقروبي ،مديرة بيت احلكمة ،على �أق�سام املكان  ،الذي يجمع بني عنا�صر
العمارة والفن والطبيعة التي تتم ّيز بها الإمارة .و�أثنى �سموه على الت�صميم
الفريد والتفا�صيل الفنية الراقية التي يزخر بها املكان وال��ذي يحمل يف
ت�صميمه وجميع حمتوياته ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة  .واطلع �سمو ويل

عهد الفجرية على معر�ض " �إطاللة على ال��روح :ج�بران خليل ج�بران "،
الذي ي�ست�ضيفه "بيت احلكمة" احتفا ًء بامل�سرية الأدبية وال�شخ�صية امللهمة
للأديب والفنان العاملي جربان خليل جربان ،حيث اطلع �سموه على مقتنيات
�شخ�صية نادرة جلربان �أبرزها م�سودة الطبع والن�سخة التجريبية املطبوعة
لكتابه "النبي"� ،إ�ضافة �إىل  34عم ً
ال فنياً جلربان تعك�س جممل جتربته
يف الفنية ،وغريها من املقتنيات النادرة لهذه ال�شخ�صية الأدبية والفكرية

العاملية .يذكر �أن "بيت احلكمة" ت�أ�س�س يف �إم��ارة ال�شارقة احتفا ًء مبنحها
لقب العا�صمة العاملية للكتاب للعام  2019من قبل منظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة" اليوني�سكو"  ،ليكون مبثابة �إرث حي يحمل راية
الثقافة وي�سعى نحو موا�صلة اجلهود الرامية �إىل تعزيز القراءة وتي�سري
الو�صول للمعرفة جلميع �أفراد املجتمع .رافق �سموه يف جولته � ..سعادة �سامل
الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية و�سعادة حمدان كرم الكعبي .

حممد الك�شف يلتقي رئي�س جمموعة ال�صداقة الربملانية الرتكية الإماراتية
•• �أبوظبي-الفجر:

التقى �سعادة حممد عي�سى الك�شف نائب رئي�س جمموعة جلنة
ال�صداقة م��ع ب��رمل��ان��ات ال��دول الآ�سيوية يف املجل�س الوطني
االحتادي� ،أم�س الثالثاء املوافق  23نوفمرب 2021م يف مقر
املجل�س بدبي� ،سعادة عثمان �أوران رئي�س جمموعة ال�صداقة
ال�برمل��ان�ي��ة ال�ترك�ي��ة الإم��ارات �ي��ة يف املجل�س ال��وط�ن��ي الكبري

جلمهورية تركيا.
و�أ��ش��ار �سعادة حممد عي�سى الك�شف خ�لال اللقاء �إىل الدور
الذي تقوم به الربملانات يف تعزيز احلوار احل�ضاري والت�سامح
والتعاي�ش ال�سلمي بني ال�شعوب ،و�أك��د �سعادته �أهمية زيادة
التعاون بني جلنتي ال�صداقة يف املجل�س الوطني االحتادي
والربملاين الرتكي.
وق��ال �سعادته �إن��ه ج��رى خ�لال اللقاء بحث ت�ب��ادل اخلربات

كليفالند كلينك يو�سع قدرات فحو�ص اجلينوم للك�شف عن الأورام ال�سرطانية
•• �أبوظبي-وام:

�أع � �ل� ��ن م �� �س �ت �� �ش �ف��ى "كليفالند
كلينك" عن �إتاحة من�صة فحو�ص
اجل � �ي � �ن� ��وم امل� �ت� �ق ��دم ��ة وجعلها
م� �ع� �ي ��ا ًرا �أ� �س��ا� �س � ًي��ا م ��ن معايري
الرعاية ال�صحية املقدمة ملر�ضى
ال�سرطان ُبغية التع ّمق يف فهم كل
حالة مر�ضية وحتديد الأهداف
العالجية املحتملة ب�صورة � ّ
أدق.
وت �ت �� �ض �م��ن ال� � �ق � ��درات املو�سعة
لفحو�ص عينات الأورام ما ُيعرف
بت�سل�سل �إك �� �س��وم ال �ك��ام��ل الذي
يفح�ص جميع �أج� ��زاء احلم�ض
ال�ن��ووي  /DNA/يف اجلينات
امل���س��ؤول��ة ع��ن �صنع الربوتينات
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

فقدت املدعوة /فايزه �أبوبكر
حم �م ��د ال ��زب � �ي ��دي � �ش �ه ��ادات
�أ� �س �ه��م خ��ا��ص��ة ��ش��رك��ة الظبي
لال�ستثمار �أرقام ،792595
 79861 ،791574على
م ��ن ي �ج��ده��ا الإت� ��� �ص ��ال على
رق ��م  0506449069او
ت�سليمها لإدارة ال�شركة

يف اجل���س��م� ،إ��ض��اف��ة �إىل ت�سل�سل
احلم�ض النووي الريبي RNA
ال ��ذي ي�ق� ّي��م كيفية ت�شفري هذه
الربوتينات.
ويقدّم هذا املزيج من الفحو�ص
مل �ح��ة ��ش��ام�ل��ة ع��ن ال �ع �ي��وب التي
ق��د ت� ��ؤدي �إىل ن�شوء ال�سرطان،
م� ��ا مي� � ّك ��ن الأط� � �ب � ��اء م� ��ن رب ��ط
امل ��ر�� �ض ��ى ب �خ �ط��ة ع �ل��اج فردية
ت �خ �ت �ل��ف ب ��اخ� �ت�ل�اف ح ��ال ��ة كل
مري�ض بطريقة ت�ستهدف تلك
العيوب على �أمل حت�سني النتائج
ال���س��ري��ري��ة ورف ��ع م�ستوى حياة
املري�ض.
وب� ��ات ب��و� �س��ع ك�ل�ي�ف�لان��د كلينك
ال� ��و� � �ص� ��ول �إىل ت �ع �ق �ي��د ال� � ��ورم

وت �ف �� �س�ي�ره م ��ن خ �ل��ال ال� �ق ��درة
ع�ل��ى و� �ض��ع امل��زي��د م��ن البيانات
اجلينومية يف ت�سل�سل قابل للفهم
والتحليل .وتتيح التقنية اجلديدة
ل �ل �ب��اح �ث�ين ف �ح ����ص 22,000
ج�ين يف اجل�ي�ن��وم ال�ب���ش��ري فيما
ُي �ع � ّد �أو� �س��ع ن �ط��اق ف�ح����ص متاح
اليوم بعدما اقت�صرت الفحو�ص
ال�سابقة على  600جني �أو � ّ
أقل
م��ن اجل�ي�ن��ات امل�ع��روف��ة املرتبطة
بال�سرطان.
و�أمكن لكليفالند كلينك الو�صول
�إىل الن�سخة الكاملة من احلم�ض
ال �ن��ووي ال��ري�ب��ي امل�ع��روف��ة با�سم
"الرتن�سكريبتوم" و�أ�صبح لديها
�أداة ف�ع��ال��ة للبحث ع��ن اندماج

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /ع� �ب ��داهلل
علي عبده ال��زه��ر  ،اليمن
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()07817976
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0504445171

ف �ق��د امل ��دع ��و � � /ش �ب�ير �شاهد
غ � �ل � ��ام ن� � �ب � ��ي  ،ب ��اك� ��� �س� �ت ��ان
اجلن�سية  -ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )CL5152512يرجى
مم� ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

اجلينات الذي قد ي�سبب الإ�صابة
بال�سرطان �أو ي�ساهم بها.
وق� ��ال ال��دك �ت��ور ت �ي�م��وث��ي ت�شان
م ��دي ��ر م ��رك ��ز ال � �ع �ل�اج املناعي
وعلم الأورام املناعي الدقيق يف
كليفالند كلينك � " :إن عملية
التحديد ال��ري��ادي��ة على الأورام
م��ع م�ب��ادرات�ن��ا ال��دق�ي�ق��ة وبرامج
ال �ع�لاج ال�ت�ن�م��وي��ة ال �ت��ي ن�ضعها
يف ه� ��ذا امل� �ج ��ال مت �ن��ح مر�ضانا
�إمكانية �أكرب للو�صول �إىل عالج
ع�ب�ر �أح� ��دث ال���س�ب��ل ال �ت��ي تكفل
لهم �إنقاذ حياتهم .وتعترب هذه
ال �ت �ق �ن �ي��ة اجل ��دي ��دة �أداة مهمة
ب� ��أي ��دي الأط� �ب ��اء ومت � ّك �ن �ه��م من
ت� �ط ��وي ��ر خ� �ط ��ط ع �ل��اج ف ��ردي ��ة
للمر�ضى بنا ًء على ملف اجلينوم
ال�ف��ري��د اخل��ا���ص بكل مري�ض".
و�أ�ضافُ " :تع ّد هذه � ً
أي�ضا فر�صة
�أم � � ��ام م��ر� �ض��ان��ا ل �ل �ت �ع � ّرف على
حيثيات مر�ضهم �أث�ن��اء امل�شاركة
يف التجارب ال�سريرية الدقيقة
القائمة على علم الأورام".
وت�ف�ح����ص ال �ت �ج��ارب ال�سريرية
اجل ��اري ��ة يف ك �ل �ي �ف�لان��د كلينك
ال� �ع�ل�اج ��ات ال� �ت ��ي ق ��د ت� ��ؤث ��ر يف
ال�ت�غ�ّي�رّ ات اجلينية ال�ت��ي ك�شفت

عنها الفحو�ص اجلينية للأورام.
وبو�سع ه��ذه التجارب �أن حتدث
فر ًقا لدى املر�ضى الذين يك�شف
فح�ص الأورام ع��ن ��ش��يء يوجد
ل��ه دواء� ،أو ي���س��اع��د يف تطوير
موجهة جديدة.
عالجات َّ
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ال��دك �ت��ور بريان
روب� �ي ��ن رئ� �ي� �� ��س م �ع �ه��د روب � ��رت
جيه توم�سيت�ش لعلم الأمرا�ض
وال �ط��ب امل �خ�ب�ري يف كليفالند
ك�ل�ي�ن��ك " :ي�ت�ي��ح ال��و� �ص��ول �إىل
ت���س�ل���س��ل اجلينوم،ومعلومات
ال �ب �ي��ان��ات ال �� �ش��ام �ل��ة ،واخل �ب�رات
العلمية والطبية ذات العالقة،
ت� � �ق � ��دمي خ � �ط� ��ة ت�شخي�صية
وعالجية كاملة ،فالبيانات تحُ يل
ع�ل�اج ال���س��رط��ان �إىل "ر�صا�صة
خفية" متكننامن و�ضع الطفرات
اجل �ي �ن �ي��ة يف � �س �ي��اق �ه��ا وتقدمي
موجهة".
عالجات ّ
وت�أتي هذه اجلهود يف �إطار تعاون
�شامل بني مركز كليفالند كلينك
ل�ل�ع�لاج امل �ن��اع��ي وع �ل�اج الأورام
ال��دق�ي��ق وم�ع�ه��د ع�ل��م الأمرا�ض
والطب املخربي ،ومعهد تو�سيغ
ل � �ل � �� � �س ��رط ��ان ،وم � �ع � �ه ��د ل�ي�رن ��ر
للأبحاث.

واملعلومات الربملانية ب�ين اجلانبني خ�لال املحافل الدولية
والإقليمية.
من جانبه �أكد �سعادة عثمان �أوران على حر�ص جمل�س النواب
الرتكي على التوا�صل الدائم مع املجل�س الوطني االحتادي
من خالل عقد املزيد من االجتماعات واللقاءات بني جلنتي
ال�صداقة بني املجل�سني ،كما �أكد �أهمية تبادل اخل�برات على
جميع امل�ستويات خا�صة الربملانية.

املو�ضـوع  :دعوة اجلمعية العمومية
ل�شركة احتاد كابيتال �ش.م.خ
يوم اخلمي�س املوافق 2021/12/09
املحرتمني

ال�سادة  /م�ساهمي �شركة احتاد كابيتال �ش.م.خ
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يت�شرف جمل�س �إدارة �شركة احت��اد كابيتال �ش  .م  .خ بدعوة �سيادتكم حل�ضور �إجتماع
اجلمعيه العمومية لل�شركة والتي �سوف تنعقد يف متام ال�ساعة  02:00م�ساء يوم اخلمي�س
امل��واف��ق  2021/12/09وذل���ك مبقر ال�شركة الكائن يف مكتب رق��م  1003ب��رج بوليفارد
ب�ل�ازا  ، 2داون ت���اون منطقة ب��رج خليفة �إم���ارة دب��ي �أو باحل�ضور و امل�شاركة ع��ن بعد /
�إلكرتوني ًا عرب تطبيق برنامج (  ) ZOOMوذلك ملناق�شة جدول الأعمال التايل:
قرارات خا�صة:

 - 1تفوي�ض جمل�س الإدارة فى تعديل و�إع��ادة �صياغة لبع�ض مواد النظام الأ�سا�سى لل�شركة مبا
يتوافق مع �أحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015فى �ش�أن ال�شركات التجارية وتعديالته.
و نوجه عناية ال�سادة امل�ساهمني �إىل ما يلى :
للم�ساهم �أن ينيب عنه فى احل�ضور و الت�صويت من يختاره من غري �أع�ضاء جمل�س الإداره وي�شرتط
ل�صحة النيابة �أن تكون �صادره عن منوذج التوكيل ال�صادر عن ال�شركه  ،ويف جميع الأحوال ال يجوز
�أن يزيد عدد الأ�سهم التي يحملها النائب بهذه ال�صفة عن  5%من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة.
يف حالة عدم اكتمال الن�صاب القانوين لهذا االجتماع ف�إن االجتماع الثاين �سيعقد يف نف�س املكان
والتوقيت ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  ، 2021/12/16و�سيكون ه��ذا االجتماع �صحيحاً �أي �اً ك��ان عدد
احل�ضور.
وتف�ضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام ،،،
جمل�س الإدارة

االربعاء  24نوفمبر  2021م  -العـدد 13400

24 November 2021 - Issue No 13400

Wednesday

06

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ا�سا�س انرتنا�شيونال
لال�ست�شارات الهند�سية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2015229:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة معلى دعا�س غربي %24
تعديل ن�سب ال�شركاء
فهد م�صطفى احل�سني من  %49اىل %25
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شوقر
بايت�س للحلويات
رخ�صة رقم CN 2444416:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ريجنت
للتجارة املواد الغذائية
رخ�صة رقم CN 3663896:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/في�ستيفال لتجارة
الزجاج واملرايا � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3696368:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سيدح�سن ال�سيداحمد ال�سيدحممد ال�سيدعقيل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �صالح حممد عبداهلل ال علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كراون لنقل االثاث
رخ�صة رقم CN 4023766:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
فاطمه �سامل حممد الربيعى املن�صورى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /فاطمه �سامل حممد الربيعى املن�صورى من � % 100إىل %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد فهيم �شيخ حممد عبدالب�صري %99
تعديل ر�أ�س املال  /من � 100000إىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /كراون لنقل االثاث
CROWN MOVERS

�إىل /كراون لنقل االثاث ذ.م.م

CROWN MOVERS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الفداء للأدوية البيطرية ذ.م.م  -فرع 1
رخ�صة رقم CN 1110415-1:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد جميل �سعيد البظ من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد جميل �سعيد البظ من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سيف مبارك حجى �صخري القبي�سى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /الفداء للأدوية البيطرية ذ.م.م  -فرع 1
AL FEDAA VETERINARY MEDICINES L.L.C. - BRANCH 1

�إعــــــــــالن
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:اك�س ون للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2742541 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/9/28:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2150020023:تاريخ التعديل2021/11/22:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خري عون
رخ�صة رقم CN 3745582:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ابوبكر على حممد عبداهلل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حمدان حممد على �سامل ال�صيعرى من وكيل خدمات �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حمدان حممد على �سامل ال�صيعرى من � %0إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ابوبكر على حممد عبداهلل
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /خري عون
KHAYR OAWN

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:بزن�س الند خلدمات رجال الأعمال � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:أبوظبي � -شارع حمدان  -بناية حمدان �سنرت
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1168343 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/االحتاد للمحا�سبة واملراجعة ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/11/1:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2122001713:
 تاريخ التعديل2021/11/23:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وي فور للمقاوالت وال�صيانة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1178953:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /فاديفيل موتو �سوامى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /فاديفيل موتو �سوامى من � % 49إىل %100

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل رحيم �شاه ذ م م
رخ�صة رقم CN 1018816:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سامل خمي�س عبيد �سلمون ال�صريدى %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد حممد على الر�صا�ص املن�صورى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل مقام �شاه %49

تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ربيع احمد �سعيد املنهاىل

تعديل �إ�سم جتاري من /وي فور للمقاوالت وال�صيانة ذ.م.م
V FOUR CONSTRUCTIONS AND MAINTENANCE . L.L.C

�إىل /خري عون لإدارة امل�شاريع ذ.م.م

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بي�ست رايد
للن�شاطات البحرية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3726317:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة طالروفتي�ش بياط يودت %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فتح الرحمن �صالح م�صطفى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

�إعــــــــــالن

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل �شاه �سيد �شاه

�إىل /الفداء للأدوية البيطرية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م  -فرع

KHAYR OAWN PROJECTS MANAGEMENTS L.L.C

�إىل /وي فور للمقاوالت وال�صيانة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف رحيم �شاه حاجى �سليمان �شاه

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة اخلدمات 70015
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة التجارة باجلملة 10048
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

V FOUR CONSTRUCTIONS AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
املنغروف للت�سويق العقاري
رخ�صة رقم CN 4096199:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
مبارك �سعيد م�سلم العمال اال�صباغ
رخ�صة رقم CN 1111652:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

AL FEDAA VETERINARY MEDICINES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املميز الدارة امل�شاريع التكنولوجية
رخ�صة رقم CN 2271550:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات  /حذف خالد حارب �سامل خليفه املهريى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /املميز الدارة امل�شاريع التكنولوجية
AL MUMAYAZ TECHNOLOGICAL PROJECTS MANAGEMENT

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جولدن هوم لتجارة اال�صباغ  -فرع 1
رخ�صة رقم CN 1992941-1:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شمري كابياراث كابياراث حممد كوتى %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداملنري كورومكوالث �سيداىل %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبداهلل حممد را�شد اجلنيبى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبداهلل حممد را�شد اجلنيبى من � % 100إىل %51
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /جولدن هوم لتجارة اال�صباغ  -فرع 1

�إىل /املميز الدارة امل�شاريع التكنولوجيا � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

GOLDEN HOME PAINTS TRADING - BRANCH 1

AL MUMAYAZ TECHNOLOGICAL PROJECTS MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /جولدن هوم لتجارة اال�صباغ فرع ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

GOLDEN HOME PAINTS TRADING BRANCH L.L.C

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صيدلية كيور بل�س
رخ�صة رقم CN 2572446:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ح�سن حممد ح�سن مرعى %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /في�صل عقيل عبداهلل حممد املرزوقى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /في�صل عقيل عبداهلل حممد املرزوقى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة على م�صطفى خليل ق�صق�ص %25
تعديل ر�أ�س املال  /من � 500000إىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /صيدلية كيور بل�س

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم ال�صقر
رخ�صة رقم CN 1105151:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد حموده �شيالن %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عمر عمري كيالن هو�سى حمزه حاجى بايان %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سعيد حممد �سعيد را�شد الكعبى من وكيل خدمات �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سعيد حممد �سعيد را�شد الكعبى من � %0إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف باين حمزه كونهى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  4*1اىل 1*1
تعديل نوع نرخ�صة  /من حرفية �إىل جتارية
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم ال�صقر

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة العربة للحدادة
رخ�صة رقم CN 1123031:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ور�شة العربة للحدادة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا جراند
جبل النور رخ�صة رقم CN 2006710:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة م�صطفى كيلوث امد كيلوث %100
تعديل وكيل خدمات
�إ�ضافة عبدالعزيز حممد احمد علوى اجلفرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالعزيز حممد احمد علوى اجلفرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

CURE PLUS PHARMACY

�إعــــــــــالن

FALCON RESTAURANT

�إىل� /صيدلية كيور بل�س ذ.م.م

CURE PLUS PHARMACY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إىل /مطعم ال�صقر ذ.م.م

FALCON RESTAURANT L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

AL EBRA STEEL WORKSHOP

�إىل /العربة خلدمة ال�سيارات
AL EBRA CAR SERVICES

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح ميكانيك املركبات 4520003
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح كهرباء ال�سيارات 4520005
تعديل ن�شاط  /حذف ور�شة حدادة وحلام 2592011.1
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

االربعاء  24نوفمبر  2021م  -العـدد 13400

�أخبـار الإمـارات
تخفي�ض قيمة املخالفات املرورية بن�سبة  50%يف �أم القيوين احتفاء باليوم الوطني الـ 50ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ت�ستقبل امللكة رانيا العبداهلل
24 November 2021 - Issue No 13400

•• �أم القيوين-وام:

�أطلقت القيادة العامة ل�شرطة �أم القيوين احتفاء باليوم
الوطني الـ 50لدولة الإم��ارات العربية املتحدة مبادرتها
املرورية بتخفي�ض  % 50من قيمة املخالفات املرورية
امل�سجلة قبل � 31أكتوبر املا�ضي و ذلك اعتبارا من الأول
من دي�سمرب و حتى ال�ساد�س من يناير املقبلني.
ي�شمل ال �ق��رار �إل �غ��اء ال�ن�ق��اط ال �� �س��وداء وح�ج��ز املركبات،
با�ستثناء املخالفات امل�شددة التي ت�شمل املخالفات امل�سجلة
على املادة � / / 1 /أ  ،ب  /اخلا�صة بقيادة مركبة بطريقة
تعر�ض حياته وحياة الآخرين �أو �سالمتهم �أو �أمنهم للخطر

و املخالفات امل�سجلة �ضمن املادة  /73/واخلا�صة ب�إحداث
تغيريات يف حمرك املركبة �أو القاعدة  /ال�شا�صي  /بدون
ترخي�ص  .وال ي�شمل القرار املخالفات امل��روري��ة امل�سجلة
مبخالفة التعليمات والتدابري االحرتازية ال�صادرة وفق
ق ��رار ��س�ع��ادة ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام رق��م  / 38 /ل�سنة 2020
واملعدل بالقرار رقم  / 54 /فيما يتعلق بالئحة �ضبط
املخالفات والتدابري االح�ترازي��ة والتعليمات والواجبات
املفرو�ضة للحد من انت�شار فريو�س  /كوفيد � . / 19ض
و حددت �شرطة �أم القيوين الدفع عن طريق قنوات الدفع
الذكية عرب تطبيق منها موقع وزارة الداخلية  ،MOIو
املواقع الذكية الأخرى .

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبلت �سمو ال�شيخة ف��اط�م��ة ب�ن��ت م �ب��ارك رئي�سة
االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة
والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
(�أم الإم� ��ارات)  ..جاللة امللكة ران�ي��ا العبداهلل قرينة
امللك عبداهلل الثاين عاهل اململكة الأردنية الها�شمية
ال�شقيقة.
ورحبت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك خالل اللقاء
ال ��ذي ج��رى يف ق���ص��ر ال�ب�ح��ر  ..ب�ج�لال��ة امل�ل�ك��ة رانيا

العبداهلل ،وعربت عن خال�ص متنياتها للأردن و�شعبه
بدوام التقدم واالزدهار.
وتناول اللقاء العالقات الأخوية التي جتمع البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني وتعاونهما يف العديد من املجاالت
و�أهمها امل�ؤ�س�سات املعنية ب��امل��ر�أة والطفل وال�شباب يف
البلدين ال�شقيقني ،و�سبل تعزيز التعاون بينها وتبادل
اخلربات والتجارب يف هذا املجال.
و�أط�ل�ع��ت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك  ..امللكة
رانيا العبداهلل على �أهم الإجن��ازات التي حققتها دولة
الإم� ��ارات على �صعيد متكني امل ��ر�أة وجعلها م�ساهماً

Wednesday

رئي�ساً يف م�سرية التنمية واالزده��ار التي تعي�شها دولة
الإمارات  ..م�شرية �إىل �أهمية التعاون وتبادل اخلربات
خا�صة يف املجاالت التنموية بني ال��دول ال�شقيقة مبا
يعزز التقدم واالزدهار ل�شعوبها واملنطقة.
من جانبها �أ�شادت جاللة امللكة رانيا العبداهلل بجهود
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك وم��ا ت�ق��وم ب��ه على
�صعيد متكني امل ��ر�أة وامل��ؤ��س���س��ات ال�ت��ي تعنى بالأ�سرة
والطفولة.
وق��د �أق��ام��ت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك م�أدبة
غداء تكرمياً جلاللة امللكة رانيا العبداهلل.
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برئا�سة من�صور بن زايد

«الوزاري للتنمية » يعقد اجتماعه يف «�إك�سبو  »2020ويناق�ش عددا من املبادرات وال�سيا�سات لتطوير منظومة العمل احلكومي
واملوا�ضيع الهادفة �إىل دعم منظومة العمل احلكومي واال�ستمرار يف تطويرها
•• دبي-وام:
مبا يلبي متطلبات املرحلة امل�ستقبلية.
تر�أ�س �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ت�ضمنت �أجندة االجتماع مناق�شة عدد من ال�سيا�سات وال�ضوابط املتعلقة بتعزيز
�ش�ؤون الرئا�سة اجتماع املجل�س الوزاري للتنمية الذي عقد يف معر�ض " �إك�سبو وا�ستدامة توفر اخلدمات الدوائية الأ�سا�سية جلميع ال�سكان يف الدولة ،خا�ص ًة
 2020دبي" ،حيث جرى خالل االجتماع مناق�شة عدد من ال�سيا�سات واملبادرات يف حاالت الطوارئ والكوارث وال�ضوابط املتعلقة بامل�ساعدات ال�سكنية وم�ستقبل

قطاع توزيع الوقود يف دول��ة الإم��ارات .يف ال�ش�ؤون الت�شريعية ،ناق�ش املجل�س
خالل جل�سته التعديالت املقرتحة على قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية والالئحة التنفيذية للقانون االحت��ادي يف �ش�أن
املعلومات االئتمانية .يف التقارير احلكومية و�أداء اجلهات ،ا�ستعر�ض املجل�س
خالل جل�سته عدداً من التقارير املقدمة من ديوان املحا�سبة ب�ش�أن احل�سابات

اخلتامية لعدد من امل�ؤ�س�سات عن ال�سنة املالية املنتهية  ،2020ت�ضمنت كل من
�شركة االحتاد للقطارات ،وم�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي ،والهيئة
العامة للطريان امل��دين ،و�شركة جمموعة بريد الإم��ارات و�شركاتها التابعة،
و�شركة جمموعة الإم��ارات لالت�صاالت ،و�شركة الإم��ارات لالت�صاالت املتكاملة
/دو ،/وم�ؤ�س�سة الإمارات العقارية.

بح�ضور عبداهلل �سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل

حماكم دبي تعقد �أوىل جل�سات «م�ؤمتر االحتاد الدويل مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي» حتت �شعار «العدالة الرقمية ..فر�ص جديدة مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي»
•• دبي-الفجر:

حت��ت رع��اي��ة كرمية م��ن �سمو ال�شيخ مكتوم ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير املالية رئي�س جمل�س دبي
الق�ضائي ،عقدت حماكم دبي �أوىل جل�سات م�ؤمتر االحت��اد ال��دويل مل�أموري
ال�ضبط الق�ضائي الـ ،24حت��ت �شعار «ال�ع��دال��ة ال��رق�م�ي��ة ..ف��ر���ص جديدة
مل��أم��وري ال�ضبط الق�ضائي» ،ال��ذي ا�ستقطب �أك�ثر من  500م�شارك من
خم�ت�ل��ف دول ال �ع��امل ،وذل ��ك ب�ح���ض��ور م �ع��ايل :ع �ب��داهلل ��س�ل�ط��ان ب��ن عواد
النعيمي وزير العدل يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ومعايل ال�شيخ :خالد
بن علي بن عبداهلل �آل خليفة وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف يف
مملكة البحرين.
ح�ي��ث ��ش��ارك��ت حم��اك��م دب��ي خ��دم��ات�ه��ا الق�ضائية ال��رائ��دة وامل�ت�م�ي��زة عاملياً،
للمهتمني مبجاالت العدالة والق�ضاء وتنفيذ الأحكام ،مب�شاركة العديد من
الدول دائمة الع�ضوية يف االحتاد الدويل مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي والذي
ي�ضم  93دول��ة كاملة الع�ضوية مع  6دول �أع�ضاء مراقبني� ،إذ يعترب هذا
التجمع الدويل يف مدينة دبي لأول مرة على م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا.
وقال معايل :عبداهلل �سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل يف كلمته خالل
حفل امل�ؤمتر" ،لقد قامت دولة الإمارات يف الأعوام املا�ضية بتمهيد الطريق
لبناء ت�شريعي وتكنولوجي متطور ومتميز عامليا ،يف جمال تي�سري الإجراءات
الق�ضائية ب�صفة عامة ،ويف جمال التنفيذ الق�ضائي ب�صفة خا�صة ،ف�أ�صدرت
حزمة من الت�شريعات الإجرائية املنظمة لإج��راءات التقا�ضي الإلكرتوين
والعدالة الذكية ،و�أوج��دت احللول للتحديات العملية و�أ�صدرت لأجل ذلك

تعديالت جوهرية يف العديد من القوانني الإجرائية ،ركز فيها امل�شرع على
حتقيق التوازن بني فاعلية الإج��راءات وكفاءتها ،وبني �سرعة الو�صول �إىل
العدالة الق�ضائية وحتقيق ر�ضا املتعاملني ،و�أكملت الدولة خطتها الت�شريعية
وادخلتها حيز التنفيذ بت�سخري التكنولوجيا الرقمية احلديثة وتقنيات
البلوك ت�شني والذكاء اال�صطناعي ،لت�سهيل و�صول املتعاملني �إىل العدالة
وخدماتها ،واحداث ثورة يف التقنيات امل�ستخدمة.".
و�أ�ضاف معاليه" ،وقد كان لذلك البناء الت�شريعي والتكنولوجي �آثاراً بالغة
الأهمية يف �سرعة تعايف كافة م�ؤ�س�سات الدولة من �آثار جائحة كورونا والتي
كانت حمل �إ�شادة من العديد من امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الدولية ،كما �أ�سهم
يف خلق بيئة اقت�صادية جاذبة لر�ؤو�س الأموال واال�ستثمار ،فبنية وقوة املناخ
القانوين والق�ضائي يف الدولة تعد من ال�ضمانات االقت�صادية الهامة ،ومل
يعد دور الق�ضاء اليوم ينح�صر يف البت يف النزاعات بني الأط��راف و�ضمان
تنفيذ الأحكام ال�صادرة فيها ،بل �أ�صبح يلعب دوراً هاماً على م�ستوى حتقيق
التنمية ال�شاملة .حيث تدخل م�ؤ�شرات جناحه يف رفع تناف�سية الدول �ضمن
الت�صنيفات العاملية ب�شكل مبا�شر مثل م�ؤ�شرات �سيادة القانون وانفاذ العقود
و�سهولة االعمال والتي ترتبط مبا�شرة بثقة امل�ستثمرين واالقت�صاديني يف
الدول وتنعك�س على تنميتها وازدهارها و�سعادة مواطنيها.".
وق��ال �سعادة طار�ش عيد املن�صوري مدير عام حماكم دب��ي ،يف كلمته خالل
حفل امل�ؤمتر "ي�أتي م�ؤمتر االحتاد الدويل مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي حتت
�شعار «العدالة الرقمية :فر�ص جديدة مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي» ،متا�شياً
مع توجهات حماكم دبي يف تطوير التعاون مع املنظمات ذات العالقة لتقدمي
خدمات ق�ضائية رائ��دة ومتميزة عاملياً ،ونحن نفتخر اليوم باحت�ضان هذا
التجمع الدويل يف مدينة دبي لأول مرة على م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�شمال

«فتحت الأبواب للزوار على مدار الأ�سبوع »

بهدف ت�شجيع الأطفال على الزراعة وحماية البيئة واملظهر العام

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم فعالية
«املزارع ال�صغري» – افرتا�ضي ًا
•• �أبوظبي-الفجر:

ن �ظ �م��ت ب �ل ��دي ��ة م ��دي �ن ��ة �أب ��وظ �ب ��ي
ال�ت��اب�ع��ة ل��دائ��رة ال�ب�ل��دي��ات والنقل
بالتعاون مع :هيئة �أبوظبي للزراعة
و ال �� �س�ل�ام ��ة ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة ،جمعية
�أ�صدقاء البيئة ،مدر�سة �صري بني
ي��ا���س ،ح���ض��ان��ة ال�ن�ج��وم ال�صغرية،
و مدر�سة امل��روج العلمية اخلا�صة،
وف��ري��ق �أ� �ص��دق��اء احل��دي�ق��ة مبادرة
"املزارع ال�صغري" افرتا�ضياً -عن
بعد – وذلك يف مدينة زايد .وت�أتي
ه ��ذه امل� �ب ��ادرة ��ض�م��ن �إط � ��ار حر�ص
بلدية مدينة �أبوظبي على �إ�شراك
املجتمع وخ�صو�صاً فئة الأطفال يف
تعزيز البيئة املحلية  ،وزيادة الرقعة
اخل���ض��راء  ،وحتفيز الأط �ف��ال على
ممار�سة هذا الن�شاط الإيجابي.
وت�ضمنت الفعالية حمالت توعوية
ل �ط�ل�اب امل ��دار� ��س ح ��ول ال ��زراع ��ة،
والأوق� � � � ��ات امل �ن��ا� �س �ب��ة ل �ه ��ا ،وط ��رق
العناية باملزروعات ،وتعليم الأطفال
ط��رق زراع ��ة ال���ش�ت�لات ،كما تندرج
ه��ذه امل�ب��ادرة يف �إط��ار احل�ف��اظ على
مظهر املدينة واحلد من امل�شوهات،
واالرت� �ق ��اء ب �ج��ودة احل �ي��اة وحماية
البيئة.

�أفريقيا ،مثمنني ثقة جمل�س الإدارة و�أع�ضاء االحتاد الدويل مل�أموري ال�ضبط
الق�ضائي بقدرات مدينة دبي ،وحماكم دبي على ا�ست�ضافة هذا احلدث الهام
دول�ي�اً ،وال��ذي من خالله �سنفتتح طريقاً �سريعاً مل�ستقبل يحفل بالفر�ص
امل�ستقبلية وال��ري��ادة التناف�سية ال�ع��امل�ي��ة ،وخ�صو�صاً م��ن خ�لال التطوير
والتح�سني املتوا�صل يف املجال الق�ضائي من خالل مواكبته الدائمة لأ�ساليب
وتقنيات امل�ستقبل.".
و�أ�ضاف �سعادته" ،وهذا ما مت �إثباته يف ظل الظروف العاملية الراهنة جَ َّرا َء
�أزمة كوفيد  19من خالل اال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات الق�ضائية ب�أحدث
الأ�ساليب التقنية ،و�إيجاد و�سائل جديدة وحديثة لي�صبح عاملنا هذا �أف�ض َل
و�أك� َ
ثر ع��د ًال وترابطاً ،بجانب متكني قطاع الق�ضاء من التفوق يف �أنظمته
و�أدائه وخدماته ونتائجه لتع ّزز تناف�سية الدولة على امل�ستوى العاملي ومواكبة
التطور ،حيث عملنا على �سل�سة من امل�شاريع ،كم�شروع الكاتب العدل الرقمي،
والإ�شهادات الرقمية ،والدفع الرقمي ،و�أطلقنا اخلطط الطموحة التي تتعلق
مب�شروع "التقا�ضي الرقمي" والتي من �ش�أنها �إعادة تعريف مفهوم املحاكمات
عاملياً ،و�إنتاج قالب جديد بالكامل لها ،مع تغيري منطها الكال�سيكي التقليدي
الذي تعودت عليه ال�شعوب منذ ع�شرات ال�سنني لت�صبح رقمية بالكامل ويف
متناول يد املتقا�ضي من �أي مكان ويف �أي زم��ان ،مبا يواكب وت�يرة التحول
ال��رق�م��ي ال�ت��ي تتميز ب�ه��ا ح��رك��ة التنمية ال���ش��ام�ل��ة يف دب ��ي ،ف�ك��ان م�شروع
«التقا�ضي الرقمي» الذي �أجنزته حماكم دبي بجهود وخ�برات داخلية� ،أول
تقا�ض تقني متكامل يف العامل ،نظراً المتالكها بنية حتتية وعمليات
م�شروع ٍ
رقمية و�أنظمة تقنية حديثة متكاملة وم�ؤمتتة.".
و�أ� �ش��ار �سعادته�" ،سنطرح خ�لال م��ؤمت��ر االحت��اد ال��دويل مل ��أم��وري ال�ضبط
الق�ضائي ،العديد من املوا�ضيع ذات ال�صلة بالق�ضاء وذلك مب�شاركة ال�سادة

الق�ضاة والإداريني واملوظفني بتجاربهم وخرباتهم الالحمدودة ،حيث نهدف
يف امل�ؤمتر ه��ذا� ،إىل دفع حافز جديد للمزيد من دول املنطقة ،للتعاون مع
ال�شركاء الدوليني وت�أهيل جيل جديد من اخلرباء القانونيني يف جمال تنفيذ
الأحكام ،فيما يعزز ذلك الر�ؤية امل�ستقبلية التي ت�ستهدفها القيادة الر�شيدة
لقطاع الق�ضاء ..من خالل �أكرب من�صة على م�ستوى العامل مهتمة ب�أف�ضل
ممار�سات تنفيذ الأحكام الق�ضائية وتقدمي الدعم للم�ؤ�س�سات الق�ضائية،
وحت�سني جودة اخلدمات املقدمة وت�سهيل مهمة امل�ستفيدين وحتقيق �أعلى
درجات ال�شفافية والثقة ملواكبة معطيات الع�صر ومتطلباته.".
و�شارك �سعادة القا�ضي :حممد ال�سبو�سي رئي�س املحاكم االبتدائية مبحاكم
دب��ي� ،أوىل ور���ش م�ؤمتر االحت��اد ال��دويل مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي الـ ،24
والتي حتمل ع�ن��وان" :التميز واالبتكار يف املهنة :كوفيد وم��ا بعده" ،حتت
حلقة نقا�شية بعنوان "العدالة الإلكرتونية :فر�ص جديدة مل�أموري ال�ضبط
الق�ضائي" ،يديرها :ديفيد والكر ،املقرر العام للم�ؤمتر ،وحتد َّث �سعادته عن
جتربة وجناح التقا�ضي عن بعد يف فرتة كوفيد  ،19والإجنازات الرائدة التي
متيزت بها املحاكم يف الت�سهيل على املتعاملني واملتقا�ضني بخدمات متنوعة
تقدم عن بعد بكل �سهولة.".
حيث يهدف امل�ؤمتر يف تبادل اخلربات و�أف�ضل املمار�سات يف جمال الق�ضاء،
والذي يُع َق ُد يف وقت �أكرث �أهمية ،للخروج من اجلائحة �إىل مرحلة جديدة
كلياً ،فمن خالل هذا احلدث الهام دولياً ،والذي من خالله �سنفتتح طريقاً
�سريعاً مل�ستقبل يحفل بالفر�ص ،حيث �أن امل�ستقبل يعتمد على املعرفة لدفع
عجلة التطور يف قطاع تنفيذ الأحكام ودعم امل�ؤ�س�سات الق�ضائية� ،آملني يف
�أن نقدم لأف��راد جمتمعاتنا كل ما ميكن �أن يحمله امل�ستقبل لهم من �آمال
وطموحات ت�ساهم يف حفظ حقوقهم وتنمية �إميانهم بالعدالة.

بلدية احلمرية تنظم معر�ض «اخلم�سون الأوىل» كمبادرة �ضمن فعالياتها لليوم الوطني
•• ال�شارقة -احلمرية-الفجر:

�أط �ل �ق��ت ب �ل��دي��ة احل �م��ري��ة �إح� ��دى
م �ب��ادرات �ه��ا الإب ��داع� �ي ��ة يف تد�شني
م� �ع ��ر� ��ض ت �ف��اع �ل��ي ي� �ت� �ن ��اول �سري
وم��راح��ل اخل�م���س��ون ع��ام��ا الأوىل
على ت�أ�سي�س دولة االمارات العربية
امل� �ت� �ح ��دة ل �ت �خ �ل��د ت� �ل ��ك ال ��ذك ��رى
الوطنية وتتيح للجمهور االطالع
عليها .و�أطلقت على املعر�ض الذي
اف�ت�ت�ح��ه م �ب��ارك را� �ش��د ال�شام�سي
مدير بلدية احلمرية �صباح �أم�س
الأول ( اخلم�سون الأوىل ) .
ح�ضر االف �ت �ت��اح ك�لا م��ن املهند�س
عبد الرحمن النقبي مدير بلدية
م��دي �ن��ة ك �ل �ب��اء ،وامل �ه �ن��د� �س��ة فوزية
را�شد القا�ضي ،مدير بلدية مدينة
خ��ورف�ك��ان ،و��س�ع��ادة ط��ال��ب عبداهلل
اليحيائي م��دي��ر بلدية مدينة دبا
احل �� �ص��ن ،وال �� �س �ي��د � �س��امل الكعبي
م��دي��ر م�ك�ت��ب ال �� �ش ��ؤون القانونية
وم ��دي ��ر �إدارة ال� ��� �ش� ��ؤون البلدية
بالتكليف يف دائ��رة �ش�ؤون البلديات
والزراعة والرثوة احليوانية
وي� �ج� ��� �س ��د امل � �ع� ��ر�� ��ض م � ��ن خ �ل�ال
حم �ت��وي��ات��ه ال �ق �ي �م �ي��ة ت��واك �ب��ا مع
اح�ت�ف��االت "اليوم الوطني" املقام

ل� �ه ��ذا ال � �ع� ��ام ل�ل�اح� �ت� �ف ��اء ب� �ـ(ع ��ام
اخلم�سني) واليوبيل الذهبي لدولة
الإمارات العربية املتحدة.
و�أه��اب��ت بلدية احلمرية باجلمهور
و�أف� � � ��راد امل �ج �ت �م��ع زي� � ��ارة املعر�ض
وال� � ��ذي ي �� �ش �ك��ل �إح� � ��دى امل � �ب� ��ادرات
الإب ��داع� �ي ��ة ل �ل �ب �ل��دي��ة ،ويتوا�صل
على م��دار ا�سبوع ،وي�ستهدف كافة
ال� ��زوار وامل�ت�ع��ام�ل�ين وامل��وظ �ف�ين يف
بلدية احلمرية والدوائر احلكومية
باملنطقة ،بهدف تعريفهم مب�سرية
املنجزات الهائلة للدولة والقفزات
التنموية التي �شهدتها يف خمتلف

املجاالت .ويقام معر�ض (اخلم�سون
الأوىل) يف م�ق��ر ب�ل��دي��ة احلمرية
ويتوا�صل على م��دار ا�سبوع كامل
وي�ستهدف كافة الزوار من املجتمع
املحلي ومتعاملي البلدية واملوظفني
وال ��دوائ ��ر احل�ك��وم�ي��ة وامل�ؤ�س�سات
مبنطقة احلمرية ،وي�سلط ال�ضوء
على الإجنازات واملحطات امللهمة يف
العديد من املجاالت لدولة الإمارات
والتي باتت تتبو�أ مرتبة متقدمة يف
قائمة الدول الأكرث تقدما ومتيزا
يف العديد من املجاالت حول العامل
من جهته؛ بني �سعادة مبارك را�شد

ال�شام�سي م��دي��ر ب�ل��دي��ة احلمرية
ب�أن معر�ض (اخلم�سون الأوىل) هو
�إح��دى امل�ب��ادرات الإب��داع�ي��ة لبلدية
احل�م��ري��ة مبنا�سبة ع��ام اخلم�سني
امل� �ت ��زام ��ن م ��ع اح� �ت� �ف ��االت "اليوم
الوطني" املقام لهذا العام لالحتفاء
بـ(عام اخلم�سني) واليوبيل الذهبي
ل��دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة،
حيث يت�ضمن املعر�ض جمموعة من
الأعمال الإبداعية التي ت�ستعر�ض
م�سرية �إجن��ازات الدولة والقفزات
التنموية يف خمتلف املجاالت.
ولفت ال�شام�سي �إىل عام اخلم�سني

�شاه ٌد على �إجن��ازات تاريخية تتوج
باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات،
وت�ؤ�س�س لالنطالق نحو م�ستقبل
زاه ��ر يف مئويتها  ،2071والتي
ب��د�أت منذ الإع�ل�ان ع��ن قيام دولة
الإم � ��ارات يف ع��ام � 1971إحتفا ًء
ب��الإرادة العظيمة والعزمية القوية
التي حتلى بها الأب��اء امل�ؤ�س�سون يف
بناء دول��ة الإم ��ارات واجل�ه��ود التي
بذلها �أب�ن��اء ال��وط��ن حتى �أ�صبحت
دول��ة الإم ��ارات �إح��دى �أك�بر الدول
منواً وتطوراً يف العامل.
م�شرياً �إىل �أن معر�ض (اخلم�سون
الأوىل) ي�ترج��م امل���س�يرة احلافلة
بالإجنازات املمتدة عرب ( )5عقود
�أر�� �س ��ى دع��ائ �م �ه��ا ال �ق��ائ��د امل�ؤ�س�س
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان "طيب اهلل ثراه" وتوا�صلت
وت� � �ع � ��ززت يف ظ � ��ل دع� � ��م ورع� ��اي� ��ة
ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ،حم�ق�ق� ًة بذلك
الإجن� � ��ازات وال �ن �ج��اح��ات يف املجال
الطبي ،والتعليمي ،والتكنولوجي،
واالج �ت �م��اع��ي ،ون�ه���ض��ة اقت�صادية
وع � �م� ��ران � �ي� ��ة ،ت ��وج� �ت� �ه ��ا ك� ��واح� ��دة
م��ن �أف �� �ض��ل ال��وج �ه��ات ال�سياحية
واال� �س �ت �ث �م��اري��ة ع �ل��ى ال�صعيدين
الإقليمي والعاملي على حدٍ �سواء.
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االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0008505عمايل (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008243مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :ال�سيف ملقاوالت البناء
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة الريموك خلف �شارع اال�ستقالل مكتب رقم  107طابق رقم
 1ملك حممود حممد عبداهلل 0505020300
نعلمكم بان املدعي اليك�ساندار �سفريييار بي�شاى �سفرييياربي�شاي اجلن�سية  :الهند يف الدعوى
رقم  8505/2021دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة  -قد رفع الدعوى املذكورة
�أعاله يطالب فيها  :الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره  7500درهم بالإ�ضافة اىل الر�سوم
وامل�صاريف .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/6أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )15شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/11/22م

�إىل املدعي عليه  :عرفان احمد نظري احمد
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزرة �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية
�سكن �سائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف 0525194232
بناء على طلب املدعية  :اجرة ال�شارقة  -ذ م م
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/29أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )3شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/22م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9386

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
انذار عديل وتكليف بالوفاء بالن�شر
رقم ()2021/9413
املنــــذرة  :ا�سيند اك�س�س �سی�ستم لل�سقاالت �ش.ذ.م.م
املنذر �إليها  :ا�س او �آل للتدريب على �إجراءات ال�سالمة املهنية
(جمهولة حمل الإقامة)
مبوجب هذا االنذار تنذر املنذرة – املنذر �إليها – وتكلفكم ب�أن ت�ؤدوا لها كامل مبلغ
الدين وق��دره  2940درهماً (�ألفان وت�سعمائة و �أربعون درهما) خالل خم�سة �أيام
من تاريخ تبلغكم لهذا االع�لان ،و�إال �سوف تلجئ املنذرة �إىل الق�ضاء التخاذ كافة
الإج��راءات القانونية بحقكم و�إلزامكم ب�سداد مبلغ الدين والفائدة الت�أخريية عنه
بواقع (� )%5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�سداد التام وبالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.

املنذر  :خمبز الأرز االتوماتيكي (�شركة ذات م�سئوليه حمدوده)
بوكالة املحامي  /زايد ال�شحي
املنذر�إليه  :اطايب كيرتينج �ش.ذ.م.م  -منطقة حرة ( -جمهول حمل الإقامة)
يتوجه املنذر للمنذر �إليه ويكلفه مبوجب هذا الإنذار ب�أن ي�ؤدي ذلك املبلغ املرت�صد يف ذمته
للمنذر وق��دره ( 198,383,89دره��م) مائة وثمانية وت�سعون �أل��ف وثالثمائة وثالثة
وثمانون درهم وت�سعة وثمانون فل�س وذلك يف غ�ضون خم�سة �أي��ام من تاريخ هذا الإنذار
و�إال �سي�ضطر املنذر للجوء للق�ضاء للمطالبة ب�إلزام املنذر �إليه ب��أداء ذلك املبلغ امل�ستحق
والتعوي�ض اجلابر ملا �أ�صاب املنذر من �أ�ضرار بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل مع حتمل املنذر
�إليه ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي ومقابل �أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008325مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :باتريك امواح جمهول حمل الإقامة ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان
القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف 0562536581
االعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية.
رفعت املدعية� /أجرة ال�شارقة (ذ.م.م)
�ضد املدعى عليه /باتريك امواح  -غاين اجلن�سية ،تطالب فيها بالتايل:
�إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )18437.45ثمانية ع�شر �ألفا ًو�أربعمائة و�سبعة وثالثون درهم و
 58فل�س ،والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام.
الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
�أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/15أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة
االبتدائية املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى  -عليه.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008418مدين (جزئي)

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العـدل � -إدارة اخلبـراء
�إعالن حل�ضور اجتماع اخلربة امل�صرفية يف الدعوى رقم
 SHCFICIPOR2021/0007270جتاري/جزئي  -حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائيـة
املقامة من  /بنك دبي الإ�سالمي
�ضد  /عبداهلل ح�سنی عبداهلل �أحمد �آل علي
على املدعى عليه احل�ضور �شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل الجتماع اخلربة امل�صرفية املقرر عقده يف ال�ساعة العا�شرة
�صباحاً ( )10:00يوم اخلمي�س  25/11/2021وذلك من خالل رقم اجتماع 89651086687
،https://us02web.zoom.us/j/89651086687
ب �ت �ط �ب �ي��ق زوم راب� � � ��ط
م�صطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها.
للتوا�صل  :اخلبري امل�صريف � -أحمد ال�شرقاوي  -قيد رقم ( - )627متحرك 0505618082 /
ahmed77@eim.ae
خبري م�صريف � /أحمد ال�شرقاوي (قيد رقم )627

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

�إىل املدعي عليه  :جاميو كايودي يو�سف
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقة
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية.
رفعت املدعية� /أجرة ال�شارقة (ذ.م.م) �ضد املدعى عليه/جاميو كايودي يو�سف  -نيجريي اجلن�سية،
تطالب فيها بالتايل  :اوال ً  -:قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها و�إعالن املدعى عليه.
ثانيا ً � :إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )15377.41خم�سة ع�شر �ألفا ً وثالثمائة و�سبعة و�سبعون درهم
و 41فل�س ،والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام.
ثالثا  :الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
�أن��ت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/14أم��ام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحت��ادي��ة املحكمة
االبتدائية املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك
للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله – بو�صفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9429
املنذر  :ال�سيد� /أحمد بطي �أحمد امل�ه�يري� ،إم��ارات��ي اجلن�سية ،وميثلـه بـالتوقيع ال�سيد� /أحمـد عـو�ض
�أحمـد عـو�ض �صـقر ،م�صـري اجلن�سية ،يحمل بطاقـة هـويـة رقـم (،)784-1987-3647283-2
مبوجـب وكالـه قانونيـة م�صـدقة مـن كـاتـب العـدل بـدبـي بـرقم مـحـرر ( )2021/1/19943بتاريخ
(2021/1/27م) العنوان  :دبي  -االمارات العربية املتحدة .ت 0504575900 :
املنذر �إليه  :ال�سادة� /شركة ( )2003للتجارة وتركيب الأملونيوم (�ش.ذ.م.م)
وميثلها بالتوقيع ال�سيد /جاوید اقبال �شودري حممد اقبال  -وعنوانــــــه دبـــي  -اجلــــــداف  -م�ســـــــتودع
رقــــم  02/138املقام علـــــــي الأر�ض رقـم ( - )288/326االمارات العربية املتحدة� .ص.ب 43550 :
 0559421963 - 050578372يخطـر املنــذر املنــذر �إليــــه ب�ضـرورة دفـع القيمـة الإيجاريـة املت�أخرة بقيمـة ( )61,442.0/-درهـم ،و�إلـزام
املنـذر اليــه ب�ســداد غرامـة �إرجتـاع ثالثـة �شـيكات مببلـغ ( )6,000.0/-درهـم مـع الفائــدة القانونيـة بواقـع
( )%9وذلـك مـن تــــاريخ �إ�سـتحقاق ال�شيكات ،مع �إخالء امل�ستودع.

الكاتب العدل

�إجتماع خربة

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9455
املنذر  /ال�سيد  /م�ست�شفي برامي �ش ذ م م  -بوكالة املحاميه � /شيخه احمد
�ضد  /املنذر اليه  /ريكو �سيبا �سانتو�س فلبيني اجلن�سية (جمهول حمل الإقامة)
�صيغة الإعالن بالن�شر
بناء عليه  ،تنذر املنذره املنذر اليه ب ��أداء مبلغ وق��دره  23,943.29دره��م (ثالثه
وع�شرون ال��ف وت�سعمائه وثالثه وارب�ع��ون درهما وت�سعه وع�شرون فل�سا) للمنذره
وذلك يف خالل خم�سه �أيام من تاريخ هذا الإنذار واال �سن�ضطر املنذره ايل اتخاذ كافه
الإجراءات القانونيه �ضدكم مع حتميلكم كافه امل�صاريف والر�سوم واتعاب املحاماه من
تاريخ اال�ستحقاق والتعوي�ض عما �أ�صابها من �ضرر نتيجه الت�أخري يف ال�سداد.
الكاتب العدل

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كويك �ستون للحجر ال�صناعي ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1931569:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فاطمه �سعيد �سامل �سعيد النيادى %100
تعديل مدير � /إ�ضافة فاطمه �سعيد �سامل �سعيد النيادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد ابو خروب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعد م�سفر عبدالرحمن هادى االحبابى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كويك �ستون للحجر ال�صناعي ذ.م.م
QUICK STONE ARTIFICIAL STONE L.L.C
�إىل /كويك �ستون للحجر ال�صناعي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فينو�ست لل�شكوالته
رخ�صة رقم CN 1085665:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة يو�سف احمد على حممد ال�شام�سى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نويليا كا�ستانيدا بريفات %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد على حممد بن حجر ال�شحى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  12.00*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /فينو�ست لل�شكوالته
VINOST CHOCOLATES

�إىل /فينو�ست لل�شكوالته ذ.م.م

QUIK STONE ARTIFICIAL STONE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

VINOST CHOCOLATES L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

الأربعاء  24نوفمرب  2021العدد 13400

الأربعاء  24نوفمرب  2021العدد 13400
منوذج �إعالن الن�شر عن الرتخي�ص

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك � :أبوغزالة للملكية الفكرية
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةVIVI KOLA :
بتاريخ 20219/11/25:
املودعة بالرقم 321230 :
وامل�سجلة بتاريخ 2020/4/1:
ب�إ�سم :فيفي كوال جي ام بي ات�ش
وعنوانة ، :انرتجرا�س  8193 , 13ايجلي�ساو� ،سوي�سرا ،
�صورة العالمة :

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

�إجتماع خربة

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 32 :
الفئة  : 32البرية غري الكحولية؛ املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية؛
م���ش��روب��ات م�ستخل�صة م��ن ال�ف��واك��ه وع�صائر ال�ف��واك��ه؛ ��ش��راب وم�ستح�ضرات �أخ ��رى لعمل
امل�شروبات؛ الكوال (م�شروبات غري كحولية)
بيانات التعديل:
�إ�سم املرخ�ص لة  :م�ؤ�س�سة نريفانا للم�شروبات الفاخرة و الغازية
عنوانه :مدينة خليفة �أ � -ص .ب� 40300 .إمارة �أبوظبي دولة الإمارات العربية املتحدة
تاريخ الرتخي�ص 2021/11/15:
تاريخ الت�أ�شري 2021/11/23:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

الأربعاء  24نوفمرب  2021العدد 13400

الأربعاء  24نوفمرب  2021العدد 13400

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 20 :أكتوبر 2021

املودعة حتت رقم362470 :
تاريخ �إيداع الأولوية  29ابريل 2021
با�ســم :ابريكرومبي اند فيت�ش يورب ا�س ايه جي ال
وعنوانه :فيا موري 6850 ،مندري�سيو� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املالب�س؛ �سراويل للأطفال (مالب�س)؛ �أثواب ا�ستحمام؛ �سراويل ا�ستحمام؛ �أرواب ا�ستحمام؛ �أحزمة (مالب�س)؛ بلوزات؛
مالب�س للن�صف ال�سفلي من اجل�سم (مالب�س)؛ �شورتات املالكمني؛ قمي�صوالت (�سرتات ن�سوية ق�صرية)؛ عباءات؛ مالب�س
�أطفال؛ معاطف؛ مالب�س رق�ص؛ جينز الدنيم؛ ف�ساتني؛ �أغطية للأذنني (مالب�س)؛ �شورتات ال�صوف؛ الأ�صواف؛ الفرو
(مالب�س)؛ قفازات (مالب�س)؛ بلوزات ق�صرية ب��دون �أكمام؛ لفاعات للر�أ�س؛ بلوفرات ذات قلن�سوة؛ كنزات خفيفة ذات
قلن�سوة؛ قلن�سوات (مالب�س)؛ املالب�س املحبوكة؛ جاكيتات (مالب�س)؛ قم�صان حمبوكة؛ مالب�س داخلية ن�سائية؛ مالب�س
للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س حتتية ن�سائية؛ مدفئات ال�سيقان؛ قماطات ال�ساق
(بنطلونات)؛ بلوفرات بكم؛ قم�صان بكم؛ بنطلونات النوم؛ مالب�س النوم؛ مالب�س داخلية للرجال؛ قم�صان ريا�ضية
ما�صة للرطوبة؛ �أحزمة نقود؛ �أغطية لتدفئة اليدين (مالب�س)؛ لفاعات للعنق؛ �أربطة للعنق؛ �أربطة للعنق؛ مالب�س
ال�ن��وم؛ مالب�س خارجية؛ بيجامات؛ قبعات احلفالت (مالب�س)؛ جاكيتات مقلن�سة؛ قم�صان بولو؛ قم�صان ن�صف كم
(ت��ي��-ش�يرت) مطبوعة؛ معاطف امل�ط��ر؛ مالب�س مقاومة للبلل؛ مالب�س ج��اه��زة؛ �أرواب؛ ل�ف��اع��ات؛ ��ش��االت؛ قم�صان؛
تنانري؛ ج ��وارب ق�صرية؛ مالب�س ال��ري��ا��ض��ة؛ ك�ن��زات ف�ضفا�ضة؛ ��ش��ورت��ات ف�ضفا�ضة؛ � �س�ترات؛ بنطلونات ف�ضفا�ضة؛
مالب�س ا�ستحمام ل�ل��رج��ال؛ مالب�س ا�ستحمام لل�سيدات؛ مالب�س ب��دون �أك�م��ان للن�صف العلوي م��ن اجل�سم؛ قم�صان
ن�صف كم (تي�-شريت)؛ مالب�س للن�صف العلوي من اجل�سم (مالب�س)؛ بنطلونات؛ قم�صان حتتية؛ مالب�س داخلية؛
مالب�س مقاومة للرياح؛ لبا�س القدم؛ �شبا�شب؛ لبا�س قدم للريا�ضة؛ �صنادل؛ �أحذية؛ �أخفاف؛ �أغطية الر�أ�س؛ كابات
(�أغطية ر�أ�س)؛ قبعات؛ كابات اال�ستحمام؛ �أغطية وجه (خمار �أو حجاب)؛ �أقنعة نوم.
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " GILLY HICKS GO CURVYب�أحرف التينة
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 18 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم362286 :
تاريخ �إيداع الأولوية � 13أكتوبر 2021
با�ســم� :سكت�شرز يو�.إ�س.ايه ،.انك اا
وع�ن��وان��ه 228 :مانهاتن بيت�ش ب��ول�ي�ف��ارد ،مانهاتن بيت�ش ،كاليفورنيا  ،90266ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
لبا�س القدم واملالب�س
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " SKECHERS HOODLESS HOODIESب�أحرف التينيه
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

الأربعاء  24نوفمرب  2021العدد 13400

الأربعاء  24نوفمرب  2021العدد 13400
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

املو�ضوع � /إعالن بالن�شر الدعوى رقم  936ل�سنة  2021ا�ستئناف عقاري  -لدى حماكم دبي

املدعي
املرفوعة من � :شهریار اقبال �سعید اقبال �سعید خان
املدعى عليه الأول
		
�ضد� :شركة �إن�شاء �ش م خ
املدعى عليه الثاين
جمموعة الإمارات الدولية للم�شاريع القاب�ضة �ش ذ م م
املدعى عليه الثالث
		
فندق بالزو فر�سات�شي �ش ذ م م
املدعى عليه الرابع
		
دبي للعقارات �ش ذ م م
اخل�صم املدخل
		
الإمارات بي يف دبي ليمتد
اخل�صم املدخل (الإمارات بي يف دبي ليمتد) مدعو للح�ضور �شخ�صياً �أو بوا�سطة وكيل معتمد لإجتماع اخلربة  ،وذلك
وفقاً ملا يلي  :تاريخ الإجتماع  :يوم الأحد املوافق  5دي�سمرب  ، 2021ال�ساعة  12ظهراً  ،عن طريق تطبيق زووم
)(Passcode: 191317) (MeetingID: 832 5328 6511) (ZOOM
https://us02web.zoom.us/i/83253286511?pwd=WlFkK1l0d3N6cURqR3dJVjRFSHhHQT09

وعلى �أطراف الدعوى �إر�سال مذكرة �شارحة للخربة جتيب على بنود امل�أمورية املو�ضحة يف احلكم التمهيدي ال�صادر
من املحكمة املوقرة و�إر�سال الهوية الإماراتية والتفوي�ض لل�شخ�ص الذي �سيح�ضر اجتماع اخلربة  ،وكافة امل�ستندات
التي ترغبون بتقدميها للخربة الهند�سية املنتدبة للدعوى خالل موعد �أق�صاه يوم الأحد املوافق  28نوفمرب 2021
ال�ساعة  12ظهراً للتوا�صل واال�ستف�سار بخ�صو�ص الإجتماع يتم التوا�صل مع مكتب اخلبري الهند�سي (دكتور مهند�س/
�سیف حمدان الكعبي) على هاتف رق��م  050 / 9144169وعلى الربيد الإل�ك�تروين expertise@jic.ae
اخلبري الهند�سي املنتدب بالدعوى
دكتور مهند�س � /سيف حمدان الكعبي

املودعة حتت رقم 362285 :بتاريخ� 18 :أكتوبر 2021
تاريخ �إيداع الأولوية  08يونيو 2021
با�ســم� :سكت�شرز يو�.إ�س.ايه ،.انك اا
وع�ن��وان��ه 228 :مانهاتن بيت�ش ب��ول�ي�ف��ارد ،مانهاتن بيت�ش ،كاليفورنيا  ،90266ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
لبا�س القدم واملالب�س
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " HOODLESS HOODIESب�أحرف التينيه
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 361948 :بتاريخ� 13 :أكتوبر 2021
با�ســم :بينو دي �سابيا ،ال ال �سي
وعنوانه 45 :اي�ست � 20سرتيت ،فلور  ،3نيويورك ،نيويورك  ،0003الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات املطاعم
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " CHI SPACCAب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
�أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
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�أطلقها «ال�سعودي الأملاين» لعالج غري القادرين

مبادرة �إن�سانية لإجراء  50عملية عيون بالدولة احتفاء بعام الـ50
•• دبي-الفجر:

�أعلن امل�ست�شفى ال�سعودي الأمل��اين بدبي �إط�لاق مبادرة �إن�سانية
لإج � ��راء  50ع�م�ل�ي��ة ج��راح �ي��ة جم��ان�ي��ة مل��ر��ض��ى ال �ع �ي��ون غري
القادرين بالدولة ،تزامنا مع احتفاالت الإمارات باليوم الوطني
ومرور  50عاما على ت�أ�سي�س االحتاد.
وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة رمي ع �ث �م��ان ،ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي الإقليمي
مل�ست�شفيات ال�سعودي الأمل ��اين -الإم� ��ارات� ،إن امل �ب��ادرة ت��أت��ي من
منطلق تعزيز مبد�أ امل�س�ؤولية املجتمعية للمجموعة ،وتنفيذا
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم

نائب رئي�س ال��دول��ة ،رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي ،بتفعيل
دور القطاع اخلا�ص يف العمل اخلريي والتعبري عن حب الوطن
ب�شكل عملي.
و�أو�ضحت �أن امل�ب��ادرة ت�ستهدف ا�ستقبال احل��االت املر�ضية التي
ت�ع��اين �أم��را���ض ال�ع�ي��ون م��ن خمتلف ال�ف�ئ��ات واالع �م��ار ،و�إج ��راء
الفحو�ص الطبية الكاملة لها ،وتقدمي العالج ،واج��راء عمليات
جراحية حل��االت الإ�صابة باملياه البي�ضاء ،وغريها من �أمرا�ض
العيون امل�سببة للعمى والإعاقة الب�صرية.
و�أو�ضحت �أن املياه البي�ضاء تعد من �أكرث م�سببات العمى انت�شارا
يف العامل ،والتي ميكن عالجها بالدواء والتدخل اجلراحي.

وذك��رت �أن عملية ازال��ة املياه البي�ضاء من العني تكت�سب �أهمية
طبية كبرية كونها متكن املري�ض من ا�ستعادة قوة الأب�صار ب�صورة
�سريعة ،وحتمي من الإ�صابة بالعمى.
و�أ� �ش��ارت ال��دك�ت��ورة رمي عثمان �إىل �أن تقارير منظمة ال�صحة
العاملية تفيد ب��إن  80%من امل�صابني باملياه البي�ضاء يف العني
ميكن عالجهم �أو وقايتهم من الإ�صابة بالإعاقة الب�صرية يف
حال توفر العالج املنا�سب .وذكرت �أن امل�ست�شفى ال�سعودي الأملاين
بدبي ي�ضم فريقا طبيا متخ�ص�صا يف عمليات �إزالة املياه البي�ضاء
وزراع ��ة ال�ع��د��س��ات داخ��ل ال�ع�ين ،ميتلك خ�ب�رات ك�ب�يرة يف عالج
وجراحات العيون ،وم��زود ب�إحدث املعدات والتقنيات الطبية يف

عالج �أمرا�ض العيون ،مو�ضحة �أن عالج املياه البي�ضاء يتم بو�ضع
قطرات داخل العني بد ًال من تخديرها بالإبر �أو تخدير املري�ض
تخديراً كام ً
ال ،وهذا الإج��راء يتم يف غرفة العمليات وي�ستطيع
املري�ض مغادرة امل�ست�شفى مبا�شرة دون تخدير لع�ضالت العني �أو
اجلفن ما ميكنه من العودة للحياة الطبيعية �سريعا.
ودع ��ت ال��دك �ت��ورة رمي ع�ث�م��ان م��ر��ض��ى ال �ع �ي��ون غ�ي�ر القادرين
ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن امل �ب��ادرة ب��ال�ت�ق��دم للم�ست�شفى لتقييم احلالة،
وحت��دي��د ال �ع�لاج امل�ن��ا��س��ب ،م���ش�يرة �إىل امل�ست�شفى ي�ت�ع��اون مع
امل��ؤ��س���س��ات الإن���س��ان�ي��ة واجل�م�ع�ي��ات اخل�يري��ة يف ال��دول��ة لتقييم
احلاالت املتقدمة للإ�ستفادة من املبادرة وحتديد امل�ستحقني.
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برعاية ال�شيخة فاطمة  ..م�ست�شفى كند يحتفل بالذكرى الـ  60لت�أ�سي�سه
•• العني-وام:

حت��ت رع��اي��ة ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة فاطمة
بنت مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي
العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة
والطفولة الرئي�سة الأع�ل��ى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ� �س��ري��ة " �أم الإمارات" ،
�أقام م�ست�شفى كند احتفالية مبنا�سبة
ال��ذك��رى ال���س�ت�ين لت�أ�سي�سه يف بيت
ال�شيخ حممد ب��ن خليفة ال�ث�ق��ايف يف
العني.
ح�ضر االحتفالية  ..معايل الدكتورة
م�ي�ث��اء ب�ن��ت � �س��امل ال���ش��ام���س��ي وزي ��رة
دول��ة وتيم فن�شر الرئي�س التنفيذي
ل �ل �م �� �س �ت �� �ش �ف��ى ،وال � �ط� ��اق� ��م الطبي
مل�ست�شفى كند ،ووفد من دائرة الثقافة
وال �� �س �ي��اح��ة يف �أب ��وظ� �ب ��ي ،وطالبات
التمري�ض م��ن كلية فاطمة للعلوم
ال�صحية� ،إ�ضافة �إىل عدد من عائالت
�أهايل العني.
و�أك � ��دت ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة ف��اط�م��ة بنت
م�ب��ارك  -يف كلمة لها بهذه املنا�سبة

�أل �ق �ت �ه��ا ن �ي��اب��ة ع ��ن � �س �م��وه��ا معايل
الدكتورة ميثاء �سامل ال�شام�سي� -أن
ه ��ذا امل���س�ت���ش�ف��ى ب� ��د�أ ال �ع �م��ل يف عام
 1960ب��ر��ص�ي��د م�ف�ع��م ب ��الإمي ��ان
واملحبة والت�سامح ،والقيم واملعاين
ال�سامية التي تعزز الأخوة الإن�سانية
يف �إطار يخدم الإن�سان يف �أهم جوانب
احتياجاته وهو الرعاية الطبية.
و�أ� �ض��اف��ت ��س�م��وه��ا  " :ن �ق��در جهود
م�ؤ�س�سي م�ست�شفى كند الدكتور بات
ك�ن�ي��دي وال��دك �ت��ورة م��اري��ان كنيدي
وت�ف��ان�ي�ه�م��ا يف ال�ع�م��ل ب�ك��ل �إخال�ص
وحم� �ب ��ة ،ح �ي��ث مل ي� ��أل ��وا ج� �ه ��داً يف
م �� �س��اع��دة ال �ن ��ا� ��س وت� �ق ��دمي ك ��ل ما
ي�ل��زم�ه��م م��ن اح�ت�ي��اج��ات ط�ب�ي��ة .كما
ا�ستطاعا تخفيف م�ع��ان��اة الن�ساء يف
ح��ال��ة ال � ��والدة  ،وب��ذل��ك ق�ل��ت ن�سبة
الوفيات بني الأمهات واملواليد ،وذلك
رغم ظروف العي�ش يف املنطقة يف تلك
الفرتة التي مل يتوفر بها �أي نوع من
اخلدمات ال�صحية".
و�أ� �ش��ارت �سمو ال�شيخة ف��اط�م��ة بنت

ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة م��ول�ين م�ست�شفى
كند كل الدعم والثقة  ،وبف�ضل ذلك
جند �أن امل�ست�شفى يقدم اليوم خدمات
طبية عالية امل�ستوى يف جميع جماالت
الرعاية ال�صحية ،ولديه من الكوادر
الطبية م��ا يجعل �إجن��ازات��ه تتعاظم
ب�ك�ف��اءة ،وق��د تابعنا ذل��ك م��ن خالل
التزام الأطباء واملمر�ضات وحر�صهم
على تقدمي خدمات جليلة على مرور
ال�سنوات  ،كما مل�سنا ب�شكل كبري التميز
يف م�ستوى الرعاية خا�صة يف الظروف
التي فر�ضتها جائحة كورونا.
وثمنت جهود �إدارة امل�ست�شفى وجميع
ال �ع��ام �ل�ي�ن م ��ن �أط � �ب� ��اء وممر�ضات
ال� �س �ت �م��راره��م يف ت �ق��دمي �أف �� �ض��ل ما
ي�ستطيعون من �أج��ل �أن ينعم النا�س
باخلدمات الطبية املتميزة.
م�ب��ارك �إىل �أن ه��ذا امل�ست�شفى الذي ل�ل�ن���س��اء والأط � �ف� ��ال لأه � ��ايل مدينة بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" بدءا من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة و�أك � ��دت ��س�م��وه��ا �أن ال�ع�م��ل املخل�ص
يعد الأول يف املدينة عمل على توفري العني ،وق��د تبارك ه��ذا العمل و�أينع الذي تابع تطور امل�ست�شفى وعزز من ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان رئ �ي ����س الدولة هو �أجمل و�أف�ضل ما يرتكه الإن�سان
اخلدمات ال�صحية والرعاية الطبية و�أثمر بجهود املغفور له ال�شيخ زايد �إجن��ازات��ه ،وتابعته القيادة الر�شيدة "حفظه اهلل"و �أخيه �صاحب ال�سمو وامل�ؤ�س�سات ،فهو الذي يالم�س قلوب

النا�س واحتياجاتهم ،وي�ع��زز ثقتهم
يف ق��درات الأط�ب��اء والعاملني يف هذا
املجال الهام.
م��ن جانبه ق��ال الدكتور تيم فين�شر
�إن االح�ت�ف��ال ال�ستني ف��ر��ص��ة رائعة
ل�ل�اع �ت��زاز ب�ق�ي��م الإمي � � ��ان ،والأم � ��ل،
واحل��ب وال�سالم و�أن عمق ال�صداقة
احلقيقية يتمثل يف الت�ضحية بالنف�س
م��ن خ�ل�ال ت �ق��دمي احل ��ب والتقدير
غري امل�شروط لبع�ضنا البع�ض .هذا
احلب و �إنكار الذات هو ما جعل ق�صة
م�ست�شفى كند �إرث ��ا غنيا م��ن تاريخ
الإمارات" .ت���ض�م��ن احل �ف��ل عر�ض
فيديو ي�ضم تهنئة من �أع�ضاء جمل�س
�إدارة امل�ست�شفى �إىل القيادة الر�شيدة
يف الإم��ارات مبنا�سبة عام اخلم�سني،
ور�سالة �شكر �إىل �سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك لرعايتها لهذا احلفل.
وك��رم��ت معايل ال��دك�ت��ورة ميثاء بنت
�سامل ال�شام�سي ع��ددا من املمر�ضات
ال�لات��ي خدمن يف القطاع الطبي يف
الدولة منذ �أكرث من  50عامًا.

البواردي ي�شهد العر�ض الأول لفيلم «الكمني» الذى يتناول الدور البطويل ل�ضباط و�أفراد قواتنا امل�سلحة
•• �أبوظبي  -وام:

�شهد معايل حممد بن �أحمد البواردي
وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع ،بح�ضور
��س�ع��ادة م�ط��ر ��س��امل ال�ظ��اه��ري وكيل
وزارة ال��دف��اع وع��دد من كبار �ضباط
القوات امل�سلحة العر�ض الأول للفيلم
الإم��ارات��ي "الكمني " ال��ذي �أنتجته
��ش��رك��ة�« :إمي ��ج ني�شن �أب��وظ �ب��ي» ،يف
�أك�بر �إنتاج �سينمائي باللغة العربية
يف م �ن �ط �ق��ة دول جم �ل ����س التعاون
اخل�ل�ي�ج��ي ،ح�ي��ث ي���ش��ارك ف�ي��ه طاقم
عمل م��ؤل��ف م��ن  400ف��رد ،ي�شمل

النجوم الإماراتيني الذين �أدوا كافة
الأدوار الرئي�سة والثانوية بالفيلم.
وي�سلط الفيلم ال���ض��وء ع�ل��ى وقائع
ق�صة حقيقية لإن�ق��اذ جمموعة من
اجل �ن��ود الإم��ارات �ي�ي�ن ،ال��ذي��ن علقوا
داخل كمني يف واد جبلي ،حتت ح�صار
عنا�صر من املتمردين جم�سدا ق�صة
جمموعة من اجلنود الأبطال الذين
�� �س � ّ�ط ��روا �أروع ق �� �ص ����ص ال�شجاعة
والبطولة والأخوة يف �أحلك الظروف.
وقد �صورت كافة م�شاهد الفيلم الذى
دعمته «�إميج ني�شن �أبوظبي» ،بطاقم
عمل من �ص ّناع الأف�لام الإماراتيني،

وال�ك��وادر اال�ست�شارية الثقافية  ..يف
دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،وهو
من بطولة :م��روان عبد اهلل �صالح،
خليفة اجلا�سم ،وحممد �أحمد .وقد
�أخرجه ،املخرج الفرن�سي العاملي بيري
موريل /خمرج فيلم تايكن ،املنطقة
بي  ،/13بالتعاون مع املنتج ديريك
داوت �� �ش��ي وج�ن�ي�ف��ر روث ف�ي�م��ا كتب
ق�صه الفيلم ب��ران��دون بريتيل كاتب
ق�صه /فيلم ال�سرعة والغ�ضب ،/7
وك��ورت �ي ����س ب�يرت��ل /م���س�ل���س��ل و�سام
ال���ش��رف /وذل��ك بالتعاون م��ع جنود
ال �ق ��وات امل���س�ل�ح��ة ال �ب��وا� �س��ل ،الذين

��ش��ارك��وا يف وق��ائ��ع الكمني احلقيقية
ع��ام  ،2018وال��ذي ا�س ُتل ِهمَت منه
ق�صة الفيلم .و�أ� �ش��اد م�ع��ايل حممد
بن �أحمد البواردي بالدور البطويل
ال ��ذي يلعبه اف� ��راد ق��وات�ن��ا امل�سلحه
وع�ب�ر ع��ن � �س �ع��ادت��ه ب �ع��ر���ض الفيلم
ال��ذي ك�شف للم�شاهدين ع��ن الدور
البطويل الذي قام به �ضباط و�أفراد
قواتنا امل�سلحة الذين �شاركوا �ضمن
ق��وات التحالف العربي لإع��ادة احلق
اىل �أ� �ص �ح��اب��ه ون �� �ص��رة املظلومني
ومكافحة الإره��اب  ،والذين �سطروا
�أ�سماءهم ب��أح��رف م��ن ن��ور يف ذاكرة

ال��وط��ن اخل��ال��دة وق��دم��وا النموذج
ال�صادق على �شجاعة و�أ��ص��ال��ة �أبناء
ال��وط��ن ،و�أث �ب �ت��وا بالفعل �أن �ه��م خري
ق ��دوة ل�ل�أج �ي��ال و��س�ي�ظ�ل��ون م�صدر
�إلهام متدفق لقيم الوطنية والوالء
واالنتماء لهذا الوطن  ،والدفاع عن
مبادئه النبيلة يف الوقوف �إىل جانب
احل��ق والت�ضامن م��ع الأ��ش�ق��اء مهما
كانت الت�ضحيات وال�صعوبات.
كما �أعرب عن تقديره الكبري للجهود
التي ق��ام بها فريق العمل بداية من
الت�أليف والإن �ت��اج وم ��رورا بالإخراج
والتمثيل لكي يخرج العمل بال�صورة

املعربة لتنال الثناء والتقدير لكل من ال��ذي تفاعل ب�شكل كبري م��ع ر�سالة
��ش��اه��د االع �ل�ان ال�تروي �ج��ي للفيلم الفيلم و�أظ �ه��ر �أن املجتمع الواعي

وامل�ؤمن بوطنه ي�ستطيع التغلب على
كافة التحديات.

رئي�س الأركان ي�شهد ختام مترين ميدوزا 11 -الع�سكري يف اليونان

•• �أثينا-وام:

��ش�ه��د م �ع��ايل ال �ف��ري��ق ال ��رك ��ن حمد
حم�م��د ث��اين ال��رم�ي�ث��ي رئ�ي����س �أرك ��ان
ال � �ق� ��وات امل �� �س �ل �ح��ة خ� �ت ��ام التمرين
الع�سكري امل�شرتك م�ي��دوزا  -11يف
اليونان وذل��ك مب�شاركة وح��دات من
القوات البحرية واجلوية والعمليات
اخل��ا� �ص��ة وال � �ط �ي�ران امل �� �ش�ت�رك من
دول � ��ة الإم� � � ��ارات وج �م �ه��وري��ة م�صر
العربية واليونان و قرب�ص ف�ضال عن
م�شاركة اململكة الأردن �ي��ة الها�شمية
ب�صفة مراقب .ح�ضر ختام التمرين
ال�ف��ري��ق �أ��س��ام��ة ع�سكر رئي�س �أرك��ان
ح ��رب ال� �ق ��وات امل���س�ل�ح��ة امل �� �ص��ري��ة و
ن�ي�ك��والو���س باناجيوتوبولو�س وزير
ال� ��دف� ��اع ال� �ي ��ون ��اين و�شارالمبو�س جلميع ال ��دول ال�شقيقة وال�صديقة احل��دي �ث��ة .ا��ش�ت�م�ل��ت ال �ت �م��اري��ن على ب �ح��ري��ة وج ��وي ��ة م �� �ش�ترك��ة والقيام ال�ت�م��اري��ن امل��درج��ة م��ع ق ��وات الدول �ضد التهديدات املختلفة ،والتدريب ال ��وح ��دات امل �� �ش��ارك��ة ب �ه��دف توحيد
امل�شاركة ب��ال�ت��دري��ب ،وتعزيز القدرة تنفيذ العديد من الأن�شطة التدريبية ب ��أع �م��ال الإب� � ��رار ال �ب �ح��ري واجل ��وي ال �� �ش �ق �ي �ق��ة وال �� �ص ��دي �ق ��ة ويف �إط � ��ار على العمل امل�شرتك لتنفيذ خمتلف امل�ف��اه�ي��م ال�ع�م�ل�ي��ات�ي��ة وال�ت�ع�ب��وي��ة يف
برتيد�س وزير الدفاع القرب�صي.
ال�ت�ع��اون والتن�سيق وت�ب��ادل اخلربات املهام وتطوير التعاون يف دمج وتوافق جميع مراحل التمرين .وت�أتي م�شاركة
ي�أتي التدريب يف �إط��ار دع��م عالقات ع �ل��ى �إدارة وت �ن �ف �ي��ذ م �ه ��ام قتالية منها قيام القوات امل�شاركة يف التدريب مب�شاركة عنا�صر القوات اخلا�صة.
التعاون الع�سكري بني القوات امل�سلحة م�شرتكة با�ستخدام خمتلف الأ�سلحة ب ��أع �م��ال التخطيط و�إدارة عمليات ي � ��أت � ��ي ال� �ت� �م ��ري ��ن � �ض �م ��ن �سل�سلة يف �أ� �س �ل��وب ت ��أم�ي�ن م���س��رح العمليات قدرات الوحدات الإماراتية وخمتلف قواتنا امل�سلحة يف هذا التمرين �ضمن

اخلطة التدريبية املت�ضمنة ا�ستمرار
امل�شاركة يف التمارين امل�شرتكة داخل
الإمارات وخارجها ،لتطوير التدريب
وت ��أه �ي��ل منت�سبي ال �ق ��وات امل�سلحة
واكت�ساب املهارات التدريبية .و �أ�شاد
م�ع��ايل ال�ف��ري��ق ال��رك��ن ح�م��د حممد
ث��اين الرميثي رئي�س �أرك ��ان القوات
امل�سلحة ب�ك�ف��اءة وق� ��درات امل�شاركني
يف ف �ع��ال �ي��ات ال �ت �م��ري��ن الع�سكري
امل���ش�ترك م �ي��دوزا  -11ال�ت��ي تعك�س
م���س�ت��وي��ات�ه��م وق��درت �ه��م ال�ع�م�ل�ي��ة يف
امل �ي��دان .و�أك ��د معاليه �أه�م�ي��ة �إقامة
مثل هذه التدريبات النوعية التي من
�ش�أنها تعزيز ق��درة خمتلف الأ�سلحة
والت�شكيالت على القيام بالواجبات
الوطنية واال�ستعداد الدائم للتعامل
م ��ع خم �ت �ل��ف ال �ت �ه��دي��دات املحتملة
وت��أم�ين �أف�ضل حماية و�سبل الدفاع
عن تراب هذا الوطن الغايل و�سيادته
وا�ستقراره.

«زايد للدرا�سات» ينظم ندوة «الإمارات واخلم�سني»
•• �أبوظبي-الفجر:

نظم مركز زايد للدرا�سات والبحوث
التابع لنادي تراث الإمارات بالتعاون
مع جامعة زايد �أم�س الأول االثنني
ن��دوة ب�ع�ن��وان "الإمارات واخلم�سني
امل� �ق� �ب� �ل ��ة :ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ات ك�ب�رى
وا��س�ت���ش��راف للم�ستقبل" ،مب�شاركة
ك��ل م��ن � �س �ع��ادة ع �ب��د اهلل �آل �صالح
وكيل وزارة االقت�صاد ،و�سعادة �سلطان
حم �م��د ال �� �ش��ام �� �س��ي م �� �س��اع��د وزي ��ر
اخلارجية وال�ت�ع��اون ال��دويل ل�ش�ؤون
التنمية ال��دول�ي��ة ،و��س�ع��ادة الدكتورة
�آم �ن��ة ال���ض�ح��اك ال���ش��ام���س��ي الوكيل
امل�ساعد لقطاع ال��رع��اي��ة والأن�شطة
يف وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم ،و�سعادة
حممد باهارون املدير العام ملركز دبي
ل�ب�ح��وث ال�سيا�سات ال�ع��ام��ة ،و�أدارت
الندوة فاطمة املن�صوري مديرة مركز
زايد للدرا�سات والبحوث.
و�أك� ��د ب ��در الأم�ي��ري امل��دي��ر الإداري
مل��رك��ز زاي ��د ل �ل��درا� �س��ات وال �ب �ح��وث يف
كلمة با�سم نادي تراث الإمارات �إميان

النادي ب�أن املنجز العظيم الذي حتقق
يف الدولة كان بف�ضل القيادة امللهمة
التي حبا بها اهلل الإم ��ارات ،وبف�ضل
الإخ�لا���ص وال��وف��اء وح�سن االنتماء
والعطاء من كل �إم��ارات��ي ،و�أن املزيد
م ��ن ال �ع �ط��اء � �س �ي �ع��زز ال��و� �ص��ول �إىل
الأه � ��داف امل��رج��وة ل�ل�ع�ق��ود اخلم�سة
امل �ق �ب �ل��ة .و�أل � �ق� ��ى ال ��دك� �ت ��ور ف��ار���س
الهواري عميد كلية العلوم الطبيعية
وال�صحية يف جامعة زايد ،كلمة با�سم
اجلامعة� ،أكد فيها �أن دولة الإمارات
تدخل �إىل اخلم�سني املقبلة متوجة
ب ��إجن��ازات تاريخية خ�لال اخلم�سني
املن�صرمة ،ت�ؤ�س�س عليها لالنطالق
نحو امل�ستقبل ،م�شيداً بوثيقة مبادئ
اخلم�سني ال�ت��ي تعك�س روح االحتاد
وق �ي �م ��ه ال �� �س��ام �ي��ة ق �ي ��م الت�سامح
والتعاي�ش واخلري والعطاء الإن�ساين
التي �شكلت ركائز مل�سرية الدولة.
ف�ي�م��ا �أك� ��دت ف��اط�م��ة امل�ن���ص��وري �أن
الندوة التي جاءت يف �إط��ار احتفاالت
ن��ادي ت��راث الإم��ارات باليوم الوطني
اخلم�سني ل��دول��ة الإم� ��ارات العربية

املتحدة تعد قراءة يف وثيقة اخلم�سني
ال �ت��ي خل �� �ص��ت م ��ا وج� ��ه ب ��ه �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي� ��د �آل
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،وما
اعتمده �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دب��ي ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
من توجهات جديدة لدولة الإمارات
خالل املرحلة التاريخية املقبلة.
وت � �ن� ��اول ع �ب��د اهلل �آل � �ص��ال��ح دور
االقت�صاد يف حتقيق ر�ؤي��ة اخلم�سني
وم �ب��ادرات ال ��وزارة يف فتح ال�شراكات
االقت�صادية مع الدول الأخرى ،وقال
�إن امل �ب��ادئ ال�ع���ش��رة ح ��ددت مركزية
الأه � ��داف االق�ت���ص��ادي��ة بحيث تكون
ال�سيا�سة يف خدمة االقت�صاد.
ك �م��ا حت� ��دث ع ��ن ت �ط��وي��ر منظومة
الت�شريعات يف الدولة لتواكب النقلة
النوعية يف االقت�صاد ،م�ضيفاً" :مع
اف �ت �خ��ارن��ا مب ��ا حت �ق��ق يف اخلم�سني

املا�ضية �إال �أننا ننظر �إىل ما �سنحققه
يف اخل �م �� �س�ين املقبلة" ،م � ��ؤك ��داً �أن
التطلع �إىل امل�ستقبل هو �أ�سا�س منو
وازدهار املجتمعات.
وو�� �ص ��ف �آل � �ص��ال��ح �إن الإجن � � ��ازات
ال �ت��ي مت��ت م �ن��ذ االحت � ��اد و�إىل الآن
يف االق �ت �� �ص��اد ب ��أن �ه��ا م���ش��رف��ة يف كل
امل �ج ��االت ،م �� �ش�يراً �إىل �أن الإم � ��ارات
ال� �ي ��وم اق �ت �� �ص��اد م �ت �ن��وع ي���ش�ك��ل فيه
النفط فقط  30%من الناجت املحلي
الإجمايل والبقية ت�أتي من القطاعات
اخلدمية وال�صناعية.
و� � �س� ��رد ع� � � ��دداً م� ��ن الإح �� �ص ��ائ �ي ��ات
وامل ��ؤ� �ش��رات ال �ت��ي ت ��دل ع�ل��ى املراتب
املتقدمة لدولة الإمارات يف امل�ؤ�شرات
االقت�صادية العاملية والعربية ،حيث
ت��وج��د �ضمن امل��رات��ب الع�شر الأوىل
يف م�ؤ�شرات الأداء االقت�صادي عاملياً،
ويف املرتبة  18عاملياً يف امل�ساهمة يف
ال�ت�ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة ،والأوىل ع��رب�ي�اً يف
ا��س�ت�ق�ط��اب اال��س�ت�ث�م��ارات الأجنبية،
و��ض�م��ن �أف �� �ض��ل  20م �ك��ان �اً تف�ضله
ال�شركات لال�ستثمار.

وخ� �ل� �� ��ص �إىل �أن الإم� � � � � ��ارات بيئة
ا�ستثمارية حم�ف��زة وج��اذب��ة ،م�ؤكداً
��س�ع�ي�ه��م ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ه ��ذه املكانة
وم��ن ث��م ال�ق�ف��ز �إىل م��راح��ل جديدة
حتى حتقيق ر�ؤي��ة ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
للخم�سني املقبلة ب�أن تكون الإمارات
�أف���ض��ل اق�ت���ص��اد و�أف���ض��ل بيئة عي�ش
وا�ستثمار على م�ستوى العامل.
وحت� � ��دث � �س �ل �ط��ان ال �� �ش��ام �� �س��ي عن
امل���س��اع��دات الإن���س��ان�ي��ة ال�ت��ي تقدمها
دول� ��ة الإم � � � ��ارات ،م� ��ؤك ��داً �أن البعد
التنموي والإن�ساين كان جزءاً �أ�صي ً
ال
م��ن ال��دول��ة م�ن��ذ ت��أ��س�ي���س�ه��ا .و�ألقى
ال�ضوء على �أدوار �صندوق �أبوظبي
للتنمية واجل�م�ع�ي��ات اخل�يري��ة التي
�أن�شئت يف الدولة منذ وقت مبكر.
وتناول ال�شام�سي بالتف�صيل املراحل
الأرب��ع التي مر بها قطاع امل�ساعدات
اخلارجية وهي الت�أ�سي�س ،والتو�سع،
وال �ت �خ �� �ص ����ص ،وال� �ق� �ي ��ادة ،م�ب�ي�ن�اً �أن
الإم� � � ��ارات ت�ع�م��ل ب���ش�ك��ل ل���ص�ي��ق مع
املانحني الآخرين واملنظمات الدولية،
و�أ�ضاف" :لدينا اليوم �أكرث من 45

م��ؤ��س���س��ة ت �ق��دم م �� �س��اع��دات تنموية
و�إن �� �س��ان �ي��ة وخريية" .ك �م��ا تناول
ال �� �ش��ام �� �س��ي اجل ��ان ��ب الإن� ��� �س ��اين يف
اال��س�ت�ث�م��ارات الإم��ارات �ي��ة يف اخلارج،
و�أث��ره��ا الإي �ج��اب��ي ع�ل��ى املجتمعات،
م �� �ش�يراً �إىل �أن ال �ع�لاق��ات اخلريية
والإن�سانية للدولة �سبقت العالقات
ال�سيا�سية م��ع ال � ��دول .وا�ستعر�ض
تاريخ امل�ساعدات الإم��ارات�ي��ة ،و�ضرب
م� �ث�ل ً�ا مب �� �س��اع��دة �أك �ث��ر م ��ن 136
دول��ة خ�لال جائحة ك��ورون��ا م�ؤخراً،

ث��م خ�ل����ص �إىل �أن امل �� �س��اع��دات ظلت
جزءاً �أ�صي ً
ال من ال�سيا�سة اخلارجية
للإمارات .من جانبها �أكدت الدكتورة
�آم�ن��ة ال�ضحاك ال�شام�سي على دور
ق �ط��اع التعليم يف ال���س�ن��وات املقبلة،
وب�ي�ن��ت امل��راح��ل ال �ت��ي �سي�صل �إليها
يف اخلم�سني ال�ق��ادم��ة �ضمن خطط
ت �ط��وي��ر امل �ن �ظ��وم��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة اليت
و�ضعتها وزارة الرتبية والتعليم.
و�أك ��دت �أن ال�شباب يتمتعون يف ظل
القيادة الر�شيدة بفر�ص ذهبية لتنمية

مواهبهم ومهاراتهم يف خمتلف العلوم
وال�ف�ن��ون �ضمن امل �ج��االت التعليمية
املوجودة على م�ستوى الدولة ،وعلى
امل�ستوى العاملي.
وتطرقت �إىل احل��دي��ث ع��ن التعامل
مع جائحة كورونا يف الدولة والتغلب
عليها ع��ن ط��ري��ق م��وا��ص�ل��ة امل�سرية
التعليمية التي مل تتوقف �سواء �أكان
ب��ال�ت�ع�ل�ي��م احل �� �ض��وري �أو الهجني،
م�شرية �إىل �أن ق�ط��اع التعليم ي�ؤثر
على منو القطاعات الأخرى.
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رئي�س الوزراء الأثيوبي يتوجه �إىل اجلبهة لقيادة جنوده
•• �أدي�س �أبابا�-أ ف ب

�سيتوجه �إىل
�أعلن رئي�س ال ��وزراء الأثيوبي �آبيي �أحمد �أ ّن��ه
ّ
اجلبهة ل�ق�ي��ادة ج�ن��وده ال��ذي��ن يقاتلون امل�ت�م� ّردي��ن ،يف وقت
تقرتب فيه املعارك �أكرث ف�أكرث من العا�صمة �أدي�س �أبابا.
وقال �آبيي يف بيان ن�شره على ح�سابه يف موقع تويرت �إ ّنه “اعتباراً
أتوجه �إىل اجلبهة لقيادة قواتنا امل�س ّلحة».
من الغد �س� ّ
و�أ�ضاف خماطباً “�أولئك الذين يريدون �أن يكونوا من �أبناء
�أثيوبيا الذين �سيفتح التاريخ ذراعيه لهم ،دافعوا عن البلد
اليوم .التقونا يف اجلبهة».
و�أ�سفرت احل��رب التي اندلعت يف  4ت�شرين الثاين-نوفمرب
 2020يف �إقليم تيغراي (�شمال) بني القوات االتحّ ادية وجبهة

حترير �شعب تيغراي املدعومة من جي�ش حترير �أوروم��و عن
مقتل الآالف وت�شريد �أكرث من مليوين �شخ�ص.
وي��أت��ي بيان رئي�س ال ��وزراء يف وق��ت �أ ّك��دت فيه جبهة حترير
�شعب تيغراي موا�صلة تقدّمها باجتاه �أدي�س �أبابا ،م�شرية �إىل
�أ ّنها �سيطرت على بلدة �شيوا روب��ت الواقعة على بُعد حوايل
 220كيلومرتاً من العا�صمة.
وا�ستو�ضحت وكالة فران�س بر�س ال�سلطات الأثيوبية حقيقة
ما �أعلنه املتم ّردون �إال �أ ّنها مل تلق ر ّداً.
و�أ��ص��در رئي�س ال��وزراء بيانه يف �أع�ق��اب اجتماع ح��ول الو�ضع
الع�سكري الراهن عقدته اللجنة التنفيذية حلزب “االزدهار”
احلاكم.
ويف ختام االجتماع احلزبي �أعلن وزير الدفاع �أبراهام بيالي

�أنّ ال�ق��وات الأمنية �ستنخرط “يف عمل خمتلف” ،من دون
مزيد من التفا�صيل .وقال الوزير “ال ميكننا اال�ستمرار على
مما يعني �أ ّنه �سيكون هناك تغيري».
هذا املنوالّ ،
و�أ�ضاف “ما حدث وما يحدث ل�شعبنا من فظائع ترتكبها هذه
املجموعة املدمّرة الإرهابية والل�صو�صية ال ميكن �أن ي�ستم ّر».
وكانت احلكومة االتحّ ادية �أعلنت يف  2ت�شرين الثاين/نوفمرب
حالة الطوارئ ل�س ّتة �أ�شهر يف �سائر �أنحاء البالد ودعت �سكان
�أدي�س �أبابا لتنظيم �صفوفهم واال�ستعداد للدفاع عن مدينتهم
يف ظ ّل تزايد املخاوف من تقدّم مقاتلي جبهة حترير �شعب
تيغراي وحلفائهم نحو العا�صمة.
لكنّ ال�سلطات ت�ؤ ّكد يف الوقت نف�سه �أنّ ما يعلنه املتم ّردون من
تقدّم ع�سكري وتهديد و�شيك لأدي�س �أبابا مبالغ فيه.
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احتجاجات �أ�صفهان :على رجال الدين �أن يرحلوا...باملدفع �أو الدبابة
••القد�س-وكاالت

ع �ل��ت � �ص �ي �ح��ات ا� �س �ت �ه �ج��ان �ضد
امل��ر� �ش��د ع�ل��ي خ��ام�ن�ئ��ي يف جتمع
مبدينة �أ�صفهان احتجاجاً على
ال� �ظ ��روف االق �ت �� �ص��ادي��ة ونق�ص
امل �ي��اه يف ن �ه��ر رئ�ي���س��ي مي��ر عرب
املدينة.
وك � �ت � ��ب ب� �ن� �ي ��ام�ي�ن ف� �ي� �ن� �ت ��ال يف
�صحيفة “جريوزاليم بو�ست”
الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة� ،أن االحتجاج
ال�ضخم يف �أ�صفهان يوم اجلمعة،
ت�ضمن �صيحات ا�ستهجان �ضد
خامنئي ورف�ضاً ل�سيا�سة �إيران
امل ��ؤي��دة حل��رك��ة حما�س يف قطاع
غزة.
ون � � �� � � �ش� � ��ر م� � � ��وق� � � ��ع “�إي � � � � � � � � ��ران
�إنرتنا�شيونال” الإخ� �ب ��اري يف
لندن� ،شريطاً لإيرانيني يعربون
عن ا�ستيائهم من حكم خامنئي،
ورج ��ال ال��دي��ن ال��ذي��ن يحكمون
الدولة الدينية.
وق � � � ��ال امل � ��وق � ��ع �إن ال� ��� �ش ��ري ��ط
“�أظهر حم� �ت� �ج�ي�ن يطلقون
�صيحات ا�ستهجان عندما متنى
�أح� � ��د اخل� �ط� �ب ��اء دوام ال�صحة
خلامنئي».
و�أ�ضاف يف تغريدة ثانية� ،أن �آالف
الإيرانيني ان�ضموا �إىل التجمع
م��زارع�ين حمتجني على جفاف
ح��و���ض ن�ه��ر زاي �ن��ده رود ،الذين

�أع��رب��وا ع��ن غ�ضبهم م��ن نق�ص
امل �ي��اه يف ه��ذا ال���ش��ري��ان احليوي
ل�ل�م��دي�ن��ة .و�أظ �ه ��رت ت�سجيالت
حمتجني ،يهتفون ب�شعارات �ضد
ال�سلطات ،ورج��ال الدين الذين
يحكمون �إيران.
وق � � � � � � � ��ال م � � � ��وق � � � ��ع “�إي � � � � � � � � � ��ران
�إنرتنا�شونال”“ :يف الذكرى
ال �ث��ان �ي��ة ل�ل�ق�م��ع ال��وح �� �ش��ي �ضد
حم� �ت� �ج�ي�ن يف  ،2019غري

مواطناً من �أ�صفهان الفتة با�سم
�شهداء غ��زة� ،إىل �شهداء نوفمرب
.»2019
وا� �س �ت �ن��اداً �إىل وك ��ال ��ة روي�ت��رز،
ق�ت��ل ال�ن�ظ��ام � 1500إي� ��راين يف
احتجاجات � 2019ضد ارتفاع
الأ� �س �ع��ار وال �ف �� �س��اد االقت�صادي
وال�سيا�سي.
جتمع �آالف املزارعني وامل�ؤيدين
ل�ه��م يف و� �س��ط م��دي�ن��ة �أ�صفهان

اجلمعة ،وف��ق م��ا ب��ث التلفزيون
الإيراين ،يف احتجاج رئي�سي �ضد
ن�ق����ص امل �ي��اه يف امل �ح��اف �ظ��ة التي
يجتاحها اجلفاف.
«دع��وا �أ�صفهان تتنف�س جمدداً،
و�أعيدوا احلياة �إىل زاينده رود”،
هكذا هتف بع�ض املحتجني وفق
م ��ا ت���ض�م�ن��ه � �ش��ري��ط ن �� �ش��ر على
و�سائل التوا�صل االجتماعي.
و ُك�ت��ب على الف�ت��ة رفعتها �إم ��ر�أة

“�أوالدنا ي��ري��دون م��ا ًء م��ن �أجل
توفري الطعام لأوالدكم».
واع�ت��ذر وزي��ر الطاقة علي �أكرب
مهرابيان عن نق�ص املياه ،قائ ً
ال
عرب التلفزيون الر�سمي�“ :أعتذر
جلميع مزارعينا الأعزاء ،و�أ�شعر
ب��ال�ع��ار لعجزنا ع��ن ت��وف�ير املياه
مل�ح��ا��ص�ي�ل�ك��م .وب �ع��ون اهلل� ،أم��ل
التغلب على النق�ص يف الأ�شهر
املقبلة» .وعلى مدى �أع��وام ،نظم

م ��زارع ��و �أ� �ص �ف �ه��ان احتجاجات
�ضد حتويل املياه من نهر زايده
رود ،لري مناطق �أخرى ،ما ترك
�أرا�ضيهم جتف ،وهدد حياتهم.
ووف��ق و�سائل الإع�لام الإيرانية،
ف � � ��إن �أن � �ب ��وب � �اً ي �ن �ق��ل امل � �ي ��اه �إىل
حم��اف�ظ��ة ي ��زد امل� �ج ��اورة تعر�ض
للتخريب مراراً.
وبينما كانت التقارير الإخبارية
تركز على البعد االقت�صادي يف
احتجاجات �أ�صفهان ،ف�إن خرباء
�إي��ران�ي�ين الح�ظ��وا �أن التظاهرة
ال �� �ض �خ �م��ة ،ر� �س ��ال ��ة رف� �� ��ض من
الإيرانيني ل�شرعية النظام.
وغ��رد اخل�ب�ير الكندي الإي ��راين
ك� ��اف � �ي� ��ه �� � �ش� � �ه � ��روز ف � � �ق � ��ال �إن
“االحتجاجات الأخ�يرة يف �إيران
�ستقدم للغرب على �أن�ه��ا ا�ستياء
عادي من نق�ص املياه .ال ت�صدقوا
ذل��ك� .إن ال�شعب يهتف ،باملدفع
�أو بالدبابة ،على رجال الدين �أن
يرحلوا .ما يدعون �إل�ي��ه ،هو �أن
يقود ال�شعب تغيري النظام».
ويف يوليو (متوز) املا�ضي ،نظمت
ت�ظ��اه��رات اح�ت�ج��اج�اً على نق�ص
امل� �ي ��اه يف حم��اف �ظ��ة خوز�ستان
اجلنوبية الغربية الغنية بالنفط،
وانتقد جمل�س حقوق الإن�سان يف
الأمم املتحدة مقتل متظاهرين
بالر�صا�ص ،الأم��ر ال��ذي رف�ضته
�إيران.

و�أر�سلت �أدي����س �أب��اب��ا قواتها �إىل تيغراي للإطاحة ب�سلطات
الإق �ل �ي��م امل�ن�ب�ث�ق��ة ع��ن ج�ب�ه��ة حت��ري��ر ��ش�ع��ب ت �ي �غ��راي بعدما
ا ّتهم رئي�س ال��وزراء ق��وات الإقليم مبهاجمة مراكز للجي�ش
االحتادي.
ويف �أعقاب معارك طاحنة �أعلن �آبيي الن�صر يف  28ت�شرين
الثاين/نوفمرب ،لكنّ مقاتلي اجلبهة ما لبثوا �أن ا�ستعادوا يف
حزيران/يونيو ال�سيطرة على الق�سم الأكرب من تيغراي قبل
�أن يتقدموا نحو منطقتي عفر و�أمهرة املجاورتني.
وي�ب��ذل املبعوث الأم�يرك��ي ملنطقة ال�ق��رن الأف��ري�ق��ي جيفري
ف�ي�ل�ت�م��ان ون �ظ�ي�ره الأف��ري �ق��ي ال��رئ�ي����س ال�ن�ي�ج�يري ال�سابق
�أولو�سيغون �أوبا�ساجنو جهوداً حثيثة يف حماولة للتو�صل �إىل
وقف لإطالق النار.

�إ�صابة رئي�س الوزراء الفرن�سي بكوفيد19-

•• باري�س�-أ ف ب

�أعلنت باري�س �أ ّن رئي�س الوزراء الفرن�سي جان كا�ستيك�س �أ�صيب بكوفيد 19-و ّ
مت
بالتايل “تعديل جدول مواعيده للأيام املقبلة مبا مي ّكنه من متابعة �أن�شطته يف
احلجر ال�صحي” خالل الأيام الع�شرة املقبلة .وقالت رئا�سة احلكومة الفرن�سية
لوكالة فران�س بر�س �إ ّن رئي�س الوزراء تب ّلغ ع�صر االثنني ب�أ ّن الفحو�ص �أظهرت
�إ�صابة �إحدى بناته بكوفيد 19-ف�سارع “على الفور للخ�ضوع لفح�ص البوليمرياز
املت�سل�سل (بي �سي �آر) وقد جاءت نتيجته �إيجابية» .وكان كا�ستيك�س زار �صباح
االثنني بروك�سل حيث التقى نظريه البلجيكي �ألك�سندر دي كرو الذي �أعلن الحقا
�أنه �سيلزم حجراً �صحياً على غرار ما �سيفعل �أي�ضاً �أربعة من وزرائه .وتل ّقى رئي�س
الوزراء الفرن�سي ( 56عاماً) جرعتني لقاحيّتني م�ضادّتني لفريو�س كورونا يف
الربيع ،وقد �سبق له �أن خالط م�صابني بكوفيد 19-ثالث م��رات من دون �أن
ي�صاب .و�أ�صيب الرئي�س الفرن�سي �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون بكوفيد 19-يف كانون
الأول/دي�سمرب  ،2020كما �أ�صيب عدد من الوزراء الفرن�سيني بالفريو�س على
غرار وزيري االقت�صاد برونو لومري والثقافة روزلني با�شلو.

�إ�سرائيل تبد�أ تلقيح الأطفال ّ
�ضد كوفيد19-

•• تل �أبيب�-أ ف ب

انطلقت يف �إ�سرائيل حملة تلقيح �ض ّد فريو�س كورونا ت�شمل الأطفال الذين
ت�ت�راوح �أع�م��اره��م ب�ين اخلام�سة واحل��ادي��ة ع���ش��رة ،لت�صبح ب��ذل��ك الدولة
العربية الثانية يف العامل بعد الواليات امل ّتحدة التي تخ ّف�ض �سنّ التطعيم
�إىل هذا احل ّد يف حماولة لوقف ّ
تف�شي اجلائحة.
وكانت احلكومة �أعلنت � ّأن حملة التلقيح هذه �ستنطلق ر�سمياً �صباح الثالثاء
و�سيتخ ّللها ا�صطحاب رئي�س ال��وزراء نفتايل بينيت ابنه الأ�صغر �إىل عيادة
يف �ضواحي ت ّل �أبيب لتطعيمه �ض ّد الفريو�س ،لكنّ مرا�سلني لوكالة فران�س
بر�س ر�صدوا م�ساء الإثنني يف عيادة بت ّل �أبيب �أطفا ًال �صغاراً يتل ّقون جرعتهم
الأوىل من لقاح فايزر .وق� ّررت ال�سلطات الإ�سرائيلية تو�سيع نطاق حملة
التلقيح لت�شمل كل الأطفال الذين تبلغ �أعمارهم خم�س �سنوات وما فوق يف
حماولة منها للح�ؤول دون ح�صول موجة وبائية خام�سة يف دولة كانت من
بني الأوائل يف العامل التي تل ّقح غالبية �س ّكانها البالغني �ض ّد الفريو�س .ويف
العيادة التي زارها فريق وكالة فران�س بر�س قالت كايتي بار �شالوم ،وهي �أ ّم
تبلغ من العمر  47عاماً�“ ،أنا وزوجي متح ّم�سان كثرياً مل�شاركتنا يف انطالق
حملة التطعيم للأطفال بني  5و 11عاماً».

وا�شنطن بو�ست :اختبار حا�سم لقدرة طالبان على جلم داع�ش
•• وا�شنطن-وكاالت

يف اختبار حا�سم لقدرات طالبان على مكافحة الإرهاب بعد ان�سحاب القوات
الأمريكية ،و�سعت احل��رك��ة حربها �ضد داع����ش خ��را��س��ان ،يف �أفغان�ستان،
ون�شرت مئات املقاتلني يف �شرق البالد.
ون�سبت �صحيفة “وا�شنطن بو�ست” �إىل م�س�ؤوليني �أمنيني من طالبان �أن
احلركة ن�شرت �أكرث من  1300مقاتل �إ�ضايف يف �إقليم ننغرهار يف ال�شهر
املا�ضي مع �أوامر بزيادة وترية العمليات �ضد داع�ش هناك.
و�أك��د �سكان ج�لال �آب��اد ومقاتلو طالبان �أن ال�غ��ارات الليلية التي �شنتها
احلركة على من ي�شتبه يف �أنهم �أع�ضاء يف داع�ش خرا�سان ت��زداد ،فيما
اختفى العديد من املعتقلني� ،أو قتلوا .وروى املقاتل من طالبان قاري نور
اهلل فاحت الذي يعمل مع ا�ستخبارات اجلماعة يف جالل �آب��اد� ،أن “القتال
•• وا�شنطن-وكاالت

ر�أى ال �ب��اح��ث يف م ��ؤ� �س �� �س��ة الدفاع
ع� � ��ن ال � ��دمي � ��وق � ��راط� � �ي � ��ات ح�سني
ع �ب��داحل �� �س�ين �أن � ��ه ب��اال� �س �ت �ن��اد �إىل
ط��ري �ق��ة ت�ن�ظ�ي��م ط �ه ��ران لوكالئها
وط��ري �ق��ة ا� �س �ت �خ��دام �ه��م للطائرات
دون طيار املتفجرة ،وبالنظر �أي�ضاً
�إىل الأح� ��داث ال�سيا�سية يف العراق
وتاريخ امليلي�شيات املوالية لإي��ران يف
املنطقة ،ال ميكن الت�شكيك كثرياً يف
�أن الأوام ��ر الغ�ت�ي��ال رئي�س ال ��وزراء
العراقي م�صطفى الكاظمي� ،صدرت
من طهران
وك� � �ت � ��ب ع � �ب ��داحل � �� � �س �ي�ن يف جملة
“وا�شنطن �إكزاميرن” �أن �إيران كانت
تبني وت�صدر منوذجها امليلي�شيوي
ع�ل��ى ام �ت��داد املنطقة م�ن��ذ ،1979
غ��ال�ب�اً ع�بر ا��س�ت�غ�لال ال�ف��ر���ص لزرع
وتنمية املجموعات امل�سلحة املحلية
ال � �ت� ��ي ت �ت �ع �ه��د ب � ��ال � ��والء للمر�شد
الإي��راين ،وتوفر احلرب عادة فر�صة
عظيمة لإيران لتجند �أتباعاً وت�شكل
ميلي�شيات.
تكليف �شرعي
ب�ع��د ه��زمي��ة داع ����ش ،ك ��ان ي�ج��ب حل
امليلي�شيات .ل�ك��ن ط �ه��ران ك��ان��ت لها
�أفكار �أخرى� .أعاد الإيرانيون تقدمي
امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات “مقاومة” للح�ضور
الأمريكي امل�ستمر يف العراق.
وهم�شت تلك اخلطوة املرجع ال�شيعي
الأع �ل��ى يف النجف علي ال�سي�ستاين
ال��ذي �أ�صدر فتوى تدعو العراقيني
�إىل ت�شكيل ميلي�شيات ل�ل��دف��اع عن
ب�ل�اده��م يف وج ��ه م��ذب�ح��ة داع ����ش يف
.2014
ب�ع��د االن �ت �� �ص��ار ع�ل��ى ال�ت�ن�ظ�ي��م ،دعا
ال�سي�ستاين �أت�ب��اع��ه �إىل االن�سحاب،
وال � �ع� ��ودة �إىل ح ��را� �س ��ة الأ� �ض ��رح ��ة
امل�ق��د��س��ة .م�ن��ذ ذل ��ك احل�ي�ن� ،أ�صبح
وك �ل�اء ط �ه��ران يف ال �ع��راق يعرفون
با�سم “امليلي�شيات املوالية” �أي التي
توايل خامنئي.
يعني هذا ال��والء �أن الهرمية يف تلك

التنظيمات تتبع ت�سل�سل التكليف
ال���ش��رع��ي .ول �ه��ذا ال���س�ب��ب ،ال يرجح
و�إىل حد بعيد� ،أن تكون �أي ميلي�شيا
�إيرانية ق��ررت عملية بهذه الأهمية
واحل�سا�سية دون تكليف �شرعي من
�إيران.
الطائرات دون طيار
حتى ولو �أراد وكالء طهران التحرك
م� �ن� �ف ��ردي ��ن ،ي �ت ��اب ��ع عبداحل�سني،
� �س �ي �ت �ط �ل��ب ا�� �س� �ت� �خ ��دام ال� �ط ��ائ ��رات
امل�ت�ف�ج��رة دون ط �ي��ار� ،أن تعمل هذه
امليلي�شيات على ت�سيريها انطالقاً
من واحدة من ثالث قواعد.
ووج� � � ��دت درا�� � �س � ��ة مل ��رك ��ز مكافحة
الإره � ��اب يف الأك��ادمي �ي��ة الع�سكرية
الأمريكية وي�ست بوينت� ،أن “النظام
ال �ل��وج �� �س �ت��ي الأو� � �س� ��ع ال � ��ذي يدعم
ال�ه�ج�م��ات ب �ط��ائ��رات دون ط �ي��ار ،يف
ال� �ع ��راق ،ي���س�ت�خ��دم ث�ل�اث��ة خطوط
�إمداد” ،ق��اع��دت��ان يف “منطقتي
الأه� ��واز وكرمن�شاه” الإيرانيتني،
وث��ال �ث��ة “بني ال �ب��وك �م��ال يف �سوريا
ومناطق الإطالق بالقرب من قاعدة
عني الأ�سد� ،شرقي نهر الفرات».
وي �� �س �ت �ب �ع��د �أن ت� �ك ��ون امليلي�شيات
العراقية ق��ادرة على �إط�لاق طائرات
دون ط�ي��ار ،م��ن ق��واع��د داخ��ل �إي��ران
دون ع�ل��م ط �ه��ران .ك�م��ا �أن م��ن غري
املرجح �أي�ضاً �أن تتمكن من ا�ستخدام
ق��اع��دة ل�ل�ح��ر���س ال �ث��وري يف �سوريا،
ت�ست�ضيف يف ال�ع��ادة ميلي�شيات من
العراق ،و�سوريا ،ولبنان ،و�أفغان�ستان،
دون ت�صريح �إيراين.
كان ب�إمكان وكالء طهران العراقيني
ق �ت��ل ال �ك��اظ �م��ي ب� �ط ��رق ع � ��دة دون
ت�ف��وي����ض �إي � ��راين .ل�ك��ن ال مي�ك��ن �أن
يكون ا�ستخدام ال�ط��ائ��رات املتفجرة
دون ط � �ي ��ار� ،إح � ��داه � ��ا ،ك �م��ا ي�ؤكد
عبداحل�سني.
ح�سا�سية �إيران من الكاظمي
مي �ك��ن ل�ل���س�ي��ا��س��ة ال �ع��راق �ي��ة تقدمي
امل��زي��د م��ن الأدل ��ة على ت��ورط �إيران
يف ال �ه �ج��وم ��ض��د ال �ك��اظ �م��ي .نظمت

�صعب ،ويف بع�ض الأح�ي��ان يكون وح�شياً ،لكن علينا الق�ضاء على داع�ش
لي�س فقط من �أجل �أفغان�ستان ،ولكن من �أجل العامل ب�أ�سره” ،و “�إذا مل
ي�ست�سلموا� ،سنقتلهم» .وتنفذ وحدة فاحت عمليات بحث متعددة عن عنا�صر
داع�ش امل�شتبهني يف جالل �آب��اد .وح�سب فاحت ف�إن �سبعة �إىل ع�شرة منهم
يعتقلون يف املدينة �أ�سبوعياً ،ويقتل  6منهم.
ويف موازاة حملة طالبان يف الإقليم ال�شرقي ،ح�ض داع�ش �سكان ننغرهار
على االنتفا�ض وامل�ق��اوم��ة ،ولكن ال�صحيفة ت�ق��ول“ :لي�س وا�ضحاً عدد
املقاتلني اجلدد الذين ان�ضموا �إىل �صفوف داع�ش».
منذ ا�ستيالء طالبان على ال�سلطة ،اكت�سب التنظيم ق��وة و�أ�صبح �أكرث
ن�شاطاً يف كل الأقاليم تقريباً ،وفق تقديرات للأمم املتحدة.
وقالت مبعوثة الأمم املتحدة اخلا�صة ب�أفغان�ستان ديبورا ليونز يف الأ�سبوع
املا�ضي �إن داع�ش و�سع نطاق عملياته ،و”بات موجوداً يف جميع الأقاليم».

وقالت �إن رد فعل طالبان “مثري للقلق لأنه يعتمد ب�شكل كبري على عمليات
االع�ت�ق��ال والقتل خ��ارج نطاق القانون” للم�شتبه يف انتمائهم لداع�ش
خرا�سان» .وي�أتي ذلك بالتزامن مع عقوبات فر�ضتها الواليات املتحدة على
ثالثة من قادة فرع داع�ش خرا�سان ،ورجل �آخر اتهمته بت�سهيل العمليات
املالية للتنظيم.
و�أعلن وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن يف بيان االثنني� ،إدراج �أمري
اجلماعة �سناء اهلل غفاري ،واملتحدث با�سمها �سلطان عزيز عزام ،والقيادي
يف �إقليم كابول مولوي رجب على قائمة الإرهابيني العامليني.
و�أدرج��ت وزارة اخلزانة �أي�ضاً ع�صمت اهلل خلوزي على القائمة ال�سوداء
بتهمة �إدارة �شبكة غري ر�سمية لنقل الأموال ،يف تركيا ،لتحويل �أموال �إىل
داع�ش -خرا�سان .و�شهدت كابول ،يف الأيام املا�ضية� ،سل�سلة تفجريات �شملت
ا�ستهداف مناطق �شيعية يف غرب املدينة.

كيف ميكن �إف�شال �إيران يف العراق؟

االنتخابات الت�شريعية يف � 10أكتوبر
(ت���ش��ري��ن الأول) امل��ا� �ض��ي ،وانتهت
ب�ه��زمي��ة الكتلة امل��وال�ي��ة لإي� ��ران مع
تقل�ص مقاعدها م��ن � 48إىل .16
وب�إمكان الكتل املناه�ضة للميلي�شيات
ت �� �ش �ك �ي��ل حت ��ال ��ف ح ��اك ��م ي�ستثني
منا�صري �إي��ران من احلكومة ،وهي
التي وع��دت بحل امليلي�شيات املوالية
لطهران.
وملحو هزميتهم املذلة واحلفاظ على
ح���ص��ان��ة ميلي�شياتهم ،ن�ظ��م وكالء
�إي � ��ران اع�ت���ص��ام�اً يف ب �غ��داد زاعمني
�أن االن �ت �خ��اب��ات م� � ��زورة ،مطالبني
ب��إع��ادة احت�ساب الأ��ص��وات� ،أو ب�إعادة
اال� �س �ت �ح �ق ��اق االن� �ت� �خ ��اب ��ي ،ح�سب
عبداحل�سني ،لكن املحاوالت الإيرانية
ا� �ص �ط��دم��ت ب�ع�ق�ب�ت�ين �أ�سا�سيتني،
الأوىل ه��ي الإج� �م ��اع ال � ��دويل على
حرية ونزاهة االنتخابات ،والثانية،

م�صداقية الو�سيط ال�ن��زي��ه ال�ت��ي ال
ت�شوبها �شائبة لدى الكاظمي.
ع�ل��ى عك�س �أ� �س�لاف��ه ،ك��ان الكاظمي
�أول رئ�ي����س ح�ك��وم��ة مل ي�تر��ش��ح �إىل
االنتخابات وهو يف �سدة امل�س�ؤولية.
ع � ��ززت ه� ��ذه اخل� �ط ��وة م�صداقيته
وبالتايل م�صداقية نتائج االنتخابات.
كانت �إيران تريد �إزاحته من طريقها.
لو اندلعت حرب �أهلية بعد االغتيال
ف���س�ي�ك��ون الأم � ��ر �أف �� �ض��ل لطهران،
ف� ��احل� ��رب مي �ك ��ن �أن ت �ع �ي��د �ضبط
ال�سيا�سة فتنتهي بجولة جديدة من
االنتخابات.
ولكن ف�شل االغتيال و�شجب العامل
امل�ح��اول��ة ،و�شعرت �إي ��ران بال�سخونة
ف�سارعت �إىل �إبعاد نف�سها عن العملية
و�أ�صدرت التعليمات �إىل ميلي�شياتها
لتقول لوكالة رويرتز �إنها مل ت�أمرها
باغتيال الكاظمي.

�سيناريو حزب اهلل اللبناين
وحتى يف �شجبها ملحاولة االغتيال،
حذرت طهران وميلي�شياتها العراقية
من “حرب �أهلية” وه��ي كلمة ،رمز
ت�شري �إىل حمام دم مقبل� ،إذا م�ضى
التحالف املناه�ض لإي��ران يف ت�شكيل
ح�ك��وم��ة ه��دف�ه��ا ��س�ح��ب ال���س�لاح من
امليلي�شيات ،كما �أو�ضح عبداحل�سني.
ي�ستوحي النظام الإي ��راين ووكال�ؤه
يف العراق �سلوكهم من قواعد اللعبة
ال �ت��ي ف��ر��ض�ه��ا ح ��زب اهلل يف لبنان.
خ�سر احل��زب االنتخابات الت�شريعية
يف  2005و 2009ل �ك �ن��ه ،عرب
مزيج من عرقلة احلكومة وا�ستخدام
العنف �ضد اخل�صوم ،خ��رج ف��ائ��زاً يف
انتخابات .2018
انتهت والي��ة الرئي�س اللبناين �إميل
حل ��ود يف  2007ف ��أغ �ل��ق ح ��زب اهلل
ال�برمل��ان ،ملنع الغالبية املناف�سة من

انتخاب رئي�س من �صفوفها.
وح �ي�ن ق � ��ررت احل �ك��وم��ة ال�شرعية
تفكيك �شبكة االت �� �ص��االت الأر�ضية
غري ال�شرعية حلزب اهلل� ،شن الأخري
حرباً �أهلية يف  7مايو (�أيار) ،2008
م� ��ا �أج� �ب ��ر امل �ج �ت �م��ع ال� � � ��دويل على
امل���س��ارع��ة مل�ح��اول��ة �إع ��ادة اال�ستقرار،
و�أدت الت�سوية �إىل انتخاب “رئي�س
توافقي” ،وب��ال �ت��ايل� � ،ض��رب حزب
اهلل املر�شح املناف�س خلطه ،وفر�ض
ق��ان��ون�اً انتخابياً ظ��ن �أن ��ه� ،سيعطيه
ان �ت �� �ص��اراً ان �ت �خ��اب �ي �اً .ك ��ان ح ��زب اهلل
واثقاً �إىل درج��ة �أن �أط��ل �أمينه العام
ح���س��ن ن �� �ص��راهلل ع���ش�ي��ة االنتخابات
ليقول �إن الفائزين ي�شكلون احلكومة
واخلا�سرين يذهبون �إىل املعار�ضة.
وبعد خ�سارة االنتخابات يف ،2009
ت��راج��ع ن�صراهلل ع��ن موقفه ،م�صراً
على حكومة “وحدة وطنية” �ضمت

ال �ت �ح��ال��ف اخل ��ا� �س ��ر ال � ��ذي تر�أ�سه
احل � � ��زب .ر� �ض �خ ��ت الأغ� �ل� �ب� �ي ��ة غري
امل�سلحة ملطالب حزب اهلل وميلي�شياته
ال�ه��ائ�ل��ة .ويف  ،2014انتهت والية
الرئي�س ال�ت��واف�ق��ي مي�شال �سليمان
وخططت الغالبية جم��دداً النتخاب
رئ �ي ����س م��ن ��ص�ف��وف�ه��ا .وه� ��ذه امل ��رة،
�أغ� �ل ��ق ح� ��زب اهلل ال�ب�رمل ��ان عامني،
وه� ��دد خ���ص�م��ه ال��رئ�ي���س��ي يف املنفى
�سعد احلريري باالغتيال �إذا عاد �إىل
لبنان ،فر�ضخت الغالبية وانتخبت
مر�شح احل��زب مي�شال ع��ون .بعدها،
فر�ض حزب اهلل قانوناً انتخابياً �آخر
�ضمن فوزه االنتخابي يف .2018
العراق مثل لبنان؟
�أ� �ض��اف عبداحل�سني �أن امليلي�شيات
الإي��ران�ي��ة غ�ير م�ستعجلة يف العراق
مت ��ام� �اً ك �م��ا يف ل �ب �ن��ان ،ع�ب�ر مزيج
م��ن ع��رق�ل��ة احل�ك��وم��ة وال�ع�ن��ف �ضد
اخل �� �ص��وم ،م �ث��ل االغ �ت �ي ��االت ،و�شن
احل ��روب الأه�ل�ي��ة ل��و دع��ت احلاجة،
يتخل�ص وكالء طهران من خ�صومهم،
ويفر�ضون �إرادتهم عليهم ب�صرب� .إذا
ُت��رك��ت �إي ��ران ب�لا ق�ي��ود ،فقد تتمكن
م��ن حتويل ال�ع��راق �إىل دول��ة �أخرى
من ال��دول التي ت��دور يف فلكها .لكن
لي�س ب�ه��ذه ال�سرعة ،ي��ؤك��د الكاتب.
ق��د ي�بره��ن ال �ع��راق �أن��ه �أ��ص�ع��ب على
�إيران للق�ضم عند املقارنة مع لبنان.
ففي لبنان ،يبلغ عدد ال�شيعة الذين
ج��ذب�ت�ه��م �إي � ��ران �إىل دائ� ��رة نفوذها
ب��ال���س�لاح والأم � ��وال ،م�ل�ي��ون ن�سمة.
�أما يف العراق ،ي�صل عدد ال�شيعة �إىل
قرابة  20مليوناً ،ما يعني �أن �إيران
�ست�ضطر �إىل �إن �ف��اق م��ا ي ��وازي 20
�ضعفاً ملا �أنفقته على لبنان ،لت�شرتي
والء املجتمع ال�شيعي العراقي ،وهو
مبلغ لن تتمكن قط من ت�أمينه.
�سببان �آخران
ع�ل��ى عك�س ل�ب�ن��ان امل�ف�ت�ق��ر للموارد،
ي�شكل ال�ع��راق راب��ع �أك�بر منتج عاملي
للنفط الأمر الذي يدر على خزينته
 50م�ل�ي��ار دوالر ��س�ن��وي�اً ،م��ا ي�سمح

ل�ل��دول��ة ال�ع��راق�ي��ة ب ��أن ت�ك��ون واح ��داً
م��ن �أك�ب�ر امل��وظِ �ف�ين يف ال �ع��امل .ويف
هذا املجال متكنت احلكومة العراقية
م��ن ال�ت�ف��وق ع�ل��ى ط �ه��ران يف �ضمان
ال ��والء ال���ش�ي�ع��ي .م��ن ن��اح�ي��ة ثالثة،
وع �ل ��ى ع �ك ����س ل �ب �ن��ان غ�ي�ر املرتبط
مبا�شرة ب�ت��اري��خ ن���ش��أة ال�شيعة ،ف�إن
مدينتي النجف وكربالء هما الأكرث
تقدي�ساً يف العامل ال�شيعي ،ما يعطي
ال�سلطات الدينية ال�شيعية العراقية
مثل ال�سي�ستاين ،مكانة �أك�بر بكثري
من رجال الدين ال�شيعة يف قم ،مثل
خامنئي.
بني لبنان واليمن
م �ن��ذ  ،2003ك��ان��ت �إي� � ��ران ت�سعى
لتحويل ال �ع��راق �إىل دول��ة مرتبطة
بها كما لبنان .وت�شبه حماولة اغتيال
ال �ك��اظ �م��ي اغ �ت �ي��ال رئ �ي ����س ال � ��وزراء
اللبناين الأ�سبق رفيق احلريري ،يف
 .2005ووج�ه��ت املحكمة اخلا�صة
بلبنان اتهامات بعد االغتيال �إىل 5
من ق��ادة ح��زب اهلل .يف اليمن �أي�ضاً،
�أعطت �إيران توجيهات �إىل ميلي�شياتها
الوكيلة الغتيال الرئي�س ال�سابق علي
عبداهلل �صالح يف  ،2017حني كان
ي���س�ت�ع��د ل�لان�ف���ص��ال ع��ن احلوثيني
واالن�ضمام �إىل خ�صومهم.
در�س لوا�شنطن
�إىل الآن ،ثبت �أن �سيطرة �إي��ران على
العراق �أ�صعب بكثري مما توقعته وهو
در� ��س ع�ل��ى وا��ش�ن�ط��ن االن�ت�ب��اه �إليه،
وقبل �أن ت�سحب الواليات املتحدة ما
تبقى من م�ست�شاريها الع�سكريني يف
العراق الـ  ،2500عليها �أن تذكر �أن
ال�ع��راق مل يُفقد ل�صالح �إي ��ران ،و�أن
ب�إمكان بغداد التغلب على �إيران وحل
ميلي�شياتها مب�ساعدة دولية .و�أو�ضح
عبداحل�سني خ�ت��ام�اً �أن ك��ل م��ا على
وا�شنطن فعله ،ه��و التحلي ببع�ض
الإمي � � ��ان ب��ال �ع��راق �ي�ي�ن املناه�ضني
لإي � � ��ران ،وال �ت �ح �ل��ي ب�ب�ع����ض ال�صرب
ب��االح �ت �ف��اظ ب���س�ي��ا��س�ت�ه��ا الإيرانية
احلالية ،غري املكلفة يف العراق.
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مئة مهاجر �إ�ضايف غادروا بيالرو�س
•• مو�سكو�-أ ف ب

غ��ادر �أك�ثر م��ن مئة مهاجر االث�ن�ين بيالرو�س
ج��وا بعدما ف�شلوا يف الو�صول �إىل �أوروب��ا عرب
ب��ول �ن��دا امل� �ج ��اورة ك �م��ا �أع �ل �ن��ت م�ي�ن���س��ك �أم�س
الثالثاء م�ضيفة انه من املرتقب تنظيم رحالت
�إ�ضافية.
وق � ��ال امل� ��� �س� ��ؤول ال �ك �ب�ير يف وزارة الداخلية
البيالرو�سية املكلف � �ش ��ؤون ال�ه�ج��رة �ألي�سكي
بيغون كما نقلت عنه وك��ال��ة الأن �ب��اء الر�سمية
“بلتا” �إن “� 118شخ�صا غادروا مطار مين�سك

�أم�س الأول االثنني وهذه الرحالت متوا�صلة».
و�أ�� �ض ��اف ان ��ه م��ن امل�ن�ت�ظ��ر و� �ص��ول مهاجرين
�آخ��ري��ن الثالثاء اىل منطقة امل�غ��ادرة يف مطار
مين�سك للعودة اىل بلدانهم بدون �إعطاء �أرقام
وال حتديد جن�سيات ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
لكنه �أ�شار �إىل �أن �سفارات عدة دول مثل �سوريا
وال �ع��راق ،تعمل على تنظيم ال��رح�لات لإعادة
“رعاياها امل�ت��واج��دي��ن يف ظ ��روف �صعبة” يف
ب �ي�ل�ارو���س .وك��ان��ت مين�سك �أع �ل �ن��ت الأ�سبوع
املا�ضي �أن جمموعة �أوىل من املهاجرين� ،أكرث
من  400عراقي ،غادروا البالد بالطائرة.

تتهم بروك�سل نظام �ألك�سندر لوكا�شنكو الذي
يدير بيالرو�س بيد حديد منذ  ،1994بتدبري
و�صول �آالف املهاجرين اىل بالده منذ ال�صيف
ق �ب��ل ن�ق�ل�ه��م اىل احل � ��دود ال���ش��رق�ي��ة لالحتاد
الأوروب � � ��ي ب �ه��دف االن �ت �ق��ام ب���س�ب��ب العقوبات
الغربية.
ويف الأ� �س��اب �ي��ع امل��ا� �ض �ي��ة واج �ه��ت ب��ول �ن��دا عند
حدودها مع بيالرو�س تدفقا كبريا لأ�شخا�ص
يتحدرون من دول ال�شرق الأو��س��ط خ�صو�صا.
ونددت وار�سو مرات عدة “بحرب هجينة” تقوم
بها مين�سك.

ال�صني ت�سجل � 19إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا

•• بكني-رويرتز

قالت اللجنة الوطنية لل�صحة يف ال�صني �أم�س الثالثاء �إن
البالد �سجلت � 19إ�صابة جديدة م�ؤكدة بفريو�س كورونا
يوم االثنني ،مقابل  38يف اليوم ال�سابق.
و�أفاد بيان من اللجنة ب�أن  5من الإ�صابات اجلديدة انتقلت
�إل�ي�ه��ا ال �ع��دوى حمليا وذل��ك مقابل �سبع ح��االت يف اليوم
ال�سابق .و�سجلت ال�صني  18حالة جديدة ال تظهر عليها
�أعرا�ض مقابل  29يف اليوم ال�سابق .وال ت�صنف ال�صني تلك
احلاالت على �أنها �إ�صابات م�ؤكدة.

بعد � 10شهور دموية ..مطالبات ب�إعادة «احلوثي» لالئحة الإرهاب
الإرهابية على املناطق املحررة وعلى ال�سعودية با�ستخدام
ال�صواريخ البالي�ستية والطائرات امل�سرية �إيرانية ال�صنع.

•• اليمن-وكاالت

و�صفت احلكومة اليمنية الفرتة التي �أعقبت رفع الإدارة
الأمريكية ميلي�شيات احلوثي من قائمة الإره��اب ب�أنها
الأكرث دموية يف البالد منذ بدء احلرب ،و�سط مطالبات
عربية ودول �ي��ة وح�ت��ى بالكونغر�س الأم�يرك��ي مل��زي��د من
العقوبات و�إعادتها لالئحة ال�سوداء.
وت�ت��زاي��د ال�ضغوط على الإدارة الأم�يرك�ي��ة برئا�سة جو
ب��اي��دن لإع � ��ادة �إدراج م�ي�ل�ي���ش�ي��ات احل��وث��ي ع �ل��ى الئحة
االرهاب زاد من حدتها اقتحام �سفارة وا�شنطن يف �صنعاء
ونهب حمتوياتها واحتجاز عاملني بها وكذلك انتهاكات
امللي�شيات �سواء بالداخل �أو التهديدات التي تطال دول
اجلوار وتهديد �أمن املالحة.
وت�ستهدف التحركات ال�ضغط على اخلارجية الأمريكية
ل�ل�ع��دول ع��ن ال �ق��رار ،ال ��ذي ات�خ��ذت��ه يف ف�براي��ر املا�ضي
ب�إلغاء �إدراج امليلي�شيات احلوثية على القائمة اخلا�صة
بالتنظيمات الإرهابية الأجنبية يف الواليات املتحدة الذي
اتخذته الإدارة ال�سابقة.
ويف  10نوفمرب اجل ��اري ،اقتحمت ميلي�شيات احلوثي
مقر ال�سفارة الأمريكية واعتقلت الع�شرات من العاملني
امل��ؤق�ت�ين و�أف ��راد م��ن عائالتهم ال��ذي��ن تعر�ضوا ملعاملة
�سيئة.
و�أغ �ل �ق��ت ال �� �س �ف��ارة الأم�ي�رك �ي��ة ��س�ف��ارت�ه��ا يف ال�ي�م��ن عام
 ،2015يف ظل االنقالب احلوثي ،ال��ذي ت�سبب يف �أكرب
�أزمة �إن�سانية بالعامل ،بح�سب الأمم املتحدة ،ورغم �إعادة
الدبلوما�سيني الأم�يرك�ي�ين �إىل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ف�إن
بع�ض املوظفني اليمنيني كانوا يوا�صلون العمل.
م�شروع قانون
و�أعاد النائب اجلمهوري� ،أندرو كاليد ،التذكري مب�شروع
قانون مماثل طرحه يف يونيو املا�ضي ،معتربا �أنه الوقت
املنا�سب حل�شد الدعم له و�إقراره بعد هجوم ال�سفارة.
ودعا كاليد ،يف بيان ،زمالءه �إىل الت�صويت ل�صالح امل�شروع
ل��دى ط��رح��ه يف جمل�س ال �ن��واب ،ق��ائ�لا�“ :أدعو زمالئي
اجلمهوريني والدميقراطيني لدعم م�شروعي وتو�صيف
احلوثيني كما يجب منظمة ارهابية .على الواليات املتحدة
�أن تتعامل بقوة ولي�س ب�ضعف يقوي �إيران».
م�شروع عقوبات
ب � ��دوره ،اع�ت�م��د ال���س�ي�ن��ات��ور اجل �م �ه��وري ت�ي��د ك ��روز على
�إج��راء ت�شريعي ي�ضمن ط��رح م�شروع العقوبات للنقا�ش
والت�صويت يف جمل�س ال�شيوخ ،حيث �أدرجه كتعديل �ضمن
م�شروع موازنة الدفاع التي �سيناق�شها جمل�س ال�شيوخ هذا
الأ�سبوع.
وي�سعى تعديل ك��روز �إىل �إع��ادة ط��رح العقوبات املرتبطة

ب��الإره��اب على احلوثيني كمنظمة �إره��اب�ي��ة� ،إ��ض��اف� ًة �إىل
تعزيز العقوبات على �أفرادها ووكالئها ،وذلك يف م�سعى
وا�ضح يهدف �إىل ال�ضغط على �إدارة بايدن لقلب م�سارها
و�إع��ادة �إدراج احلوثيني على الالئحة بعد رفعها عنها يف
فرباير املا�ضي.
ورغ��م �أن ع��ددا م��ن �أع���ض��اء الكونغر�س الدميقراطيني،
كرئي�س جلنة العالقات مبجل�س ال�شيوخ ب��وب ميننديز
وال�ن��ائ��ب غ��ري�غ��وري ميك�س يتفقون م��ع ��ض��رورة معاقبة
احل��وث�ي�ين ع�ل��ى م��ا ي�ق��وم��ون ب��ه م��ن ه�ج�م��ات ،ف ��إن �إدارة
بايدن وح�سب العديد من امل�صادر ،تنظر �إىل �إعادة فر�ض
العقوبات على احلوثيني كجزء من املفاو�ضات اجلارية مع
�إيران.

الأكرث دموية
ومنت�صف ال�شهر اجلاري ،و�صفت احلكومة اليمنية الفرتة
التي �أعقبت رفع الإدارة الأمريكية ملي�شيات احلوثي من
قائمة الإره ��اب ب�أنها الأك�ث�ر دم��وي��ة يف ال�ب�لاد منذ بدء
احل��رب ،داعية �إىل �إع��ادة �إدراج امللي�شيات املوالية لإيران
على القائمة ال�سوداء.
ويف �سل�سلة تغريدات على “تويرت” ،ق��ال وزي��ر الإعالم
والثقافة وال�سياحة اليمني معمر الإرياين �إن “� 10أ�شهر
منذ اتخاذ الإدارة الأمريكية ق��رار رف��ع ت�صنيف ملي�شيا
احل��وث��ي (منظمة �إره��اب �ي��ة) ك��ان��ت ه��ي الأ� �س��و�أ والأك�ث�ر
م�أ�ساوية ودموية يف حياة اليمنيني منذ بدء احلرب التي
فجرها انقالب ملي�شيات احلوثي».
وتوقع الإرياين �أن الأيام املقبلة تنذر باملزيد من الت�صعيد
و�إراقة الدم وتعقيد امل�شهد اليمني ،الفتا �إىل �أن ميلي�شيات
احل ��وث ��ي اع �ت�ب�رت ق� ��رار رف ��ع ال�ت���ص�ن�ي��ف � �ض��وء �أخ�ضر
ال�ستمرار ت�صعيدها الع�سكري العدواين وقتل اليمنيني،
وموا�صلة جرائمها وانتهاكاتها حلقوق الإن�سان ،ون�سف
جهود التهدئة ،وتو�سيع رقعة احلرب واملعاناة الإن�سانية،
وم�ضاعفة �أن�شطتها الإره��اب�ي��ة امل �ه��ددة ل�ل�أم��ن وال�سلم
الإقليمي والدويل.
و�أكد امل�س�ؤول اليمني �أن ميلي�شيات احلوثي �أدارت ظهرها
جل �ه��ود ال�ت�ه��دئ��ة و�إح �ل��ال ال �� �س�لام و� �ص �ع��دت عملياتها
الع�سكرية يف حمافظات (البي�ضاء و�شبوة وم��ارب وتعز
واحل ��دي ��دة وال���ض��ال��ع وحل� ��ج) ،ورف �ع��ت وت�ي�رة هجماتها

الدعم املايل لبناء الدولة و�إنهاء ما يقرب من عقد من
الدمار والت�شرذم.
و�أو� �ض ��ح �أن �أوىل ث �م��ار ال��دع��م احل�ق�ي�ق��ي ه��و �إج ��راء
االنتخابات يف موعدها ،حيث ت��رى ال��دول الأوروبية
ومعها الواليات املتحدة وبريطانيا ب��أن تلك اخلطوة
تكفي لنجاح العملية الدميقراطية يف ليبيا.
و�أكد وزير اخلارجية الأمريكي� ،أنتوين بلينكن “دعم
الواليات املتحدة لليبيا ذات �سيادة وم�ستقرة وموحدة
�آمنة وخالية من التدخل الأجنبي» .
وح��ث بلينكن خ�لال االجتماع ال ��وزاري الأخ�ي�ر حول
ليبيا على هام�ش اجلمعية ال�ع��ام��ة لل��أمم املتحدة،
القادة الليبيني “على اتخاذ اخلطوات الالزمة ل�ضمان
انتخابات حرة ونزيهة على النحو الذي حددته خريطة
ط��ري��ق منتدى احل ��وار ال�سيا�سي الليبي مب��ا يف ذلك
احلاجة �إىل اتفاق ب�ش�أن �إطار د�ستوري وقانوين».

و�أ�شار بن هامل �إىل ما يحدث الأن على �أر���ض الواقع
فيما يخ�ص املرتزقة هو تبديل �أماكن متركزهم فقط
وب��الأخ����ص املرتزقة ال�سوريني ومل يتم �سحبهم كما
يُ�شاع ،م�ؤكدا �أن بتلك املعطيات �سي�صل املجتمع الدويل
�إىل رئي�س دول��ة ولكنه لن ي�ستطيع حماية القرار يف
العا�صمة طرابل�س .وحال تعطيل عدد من امليلي�شيات
امل�سلحة �أو التيارات امل�سلحة لقرارات م�ؤ�س�سات الدولة
فيما ب�ع��د� ،سيتعني على املجتمع ال ��دويل ال�ب��دء من
جديد يف حوار لت�سري العملية ال�سيا�سية ومنع انزالق
البالد من جديد يف ل�صراع امل�سلح.
وتوقع املحلل ال�سيا�سي الليبي ،وقوع انتهاكات وخروق
يف العملية االنتخابية لأن الو�ضع احلايل يف ليبيا ه�ش
�أمنيا وبالأخ�ص يف الغرب الليبي.
والأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي� ،أغ�ل�ق��ت ع�ن��ا��ص��ر م��ن امليلي�شيات
امل�سلحة ،مقر مفو�ضية االنتخابات يف مدينة غريان
��ش�م��ال غ��رب��ي ليبيا ب�ق��وة ال���س�لاح ،ب�ع��د ت�ع��ر���ض املقر
لهجوم بطلقات نارية� ،إث��ر دع��وة خالد امل�شري رئي�س
ما يعرف بـ”املجل�س الأعلى للدولة” ،لإغالق املراكز
حتى تبطل النتائج .ويرى الباحث حممد الهالوي �أن
“هناك الكثري من العراقيل واملحاذير التي حتول دون
�إج��راء انتخابات رئا�سية ح��رة ،نظرا له�شا�شة الو�ضع
الأمني يف بع�ض املناطق ،و�أي�ضا عدم ق��درة الناخبني
على الت�صويت بحرية تامة يف بع�ض املناطق».
و�أك ��د ال �ه�لاوي �أن ال�ق��وى ال��دول�ي��ة ال�ت��ي تنخرط يف

عقوبات متوا�صلة
ومطلع ال�شهر اجلاري� ،أملح املبعوث الأمريكي �إىل اليمن
تيم ليندركينغ �إىل انفتاح وا�شنطن على معاقبة “من
ميوّلون عدم اال�ستقرار يف اليمن».
وتخ�ضع �شخ�صيات مينية م�ن��ذ ع��ام  2015لعقوبات
مالية وحظر لل�سفر لتهديدها ال�سلم والأمن واال�ستقرار
يف اليمن ،من بينها زعيم ميلي�شيات احلوثي عبد امللك
احلوثي ،وقيادات �أخرى من التنظيم مبوجب قرار دويل.
كما �أدرج جمل�س الأم��ن ال��دويل مطلع نوفمرب اجلاري،
 3من قادة احلوثي على قائمة �سوداء ،ب�سبب “تهديدهم
ال�سلم والأمن واال�ستقرار يف اليمن».

امل�شروع احلوثي الإيراين
الكاتب واملحلل ال�سيا�سي اليمني معني ال�صيادي ،قال �إن
املبعوث الأمريكي ومثله الواليات املتحدة وجمل�س الأمن
والأمم امل�ت�ح��دة واملجتمع ال ��دويل ي��درك��ون حجم خطر
امل�شروع الإي ��راين ال��ذي يُنفذ ب��أي��اد حوثية ،على ال�شرق
الأو�سط والعامل ككل ملا ميثله اليمن من موقع ا�سرتاتيجي
عربي ،وكذلك دويل على خط املالحة الدولية ،ولذلك ما
تزال العقوبات “ورقة” تلوح بها الإدارة الأمريكية بوجه
ميلي�شيا احلوثي وعرقلتها عملية ال�سالم يف اليمن.
و�أ� �ض��اف ال �� �ص �ي��ادي ،يف ت���ص��ري�ح��ات مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”“ :املالحظ �أنه بعد �أيام قليلة من �إدراج جمل�س
الأم��ن  3قادة حوثيني يف القائمة ال�سوداء جاءت �أمريكا
بفر�ض عقوبات مماثلة على �أحدهم �صالح م�سفر �صالح
ال�شاعر ،وه��ذه ال�ق��رارات ام�ت��داد ل�ق��رارات �سابقة �أدرجت
قيادات ل��ذات امليلي�شيا يف القائمة ال�سوداء ،وجميعها مل
تثن امل�شروع احلوثي الإيراين».
وتوقع املحلل ال�سيا�سي مزيدا من العقوبات اجلديدة التي
ت�ستهدف قيادات حوثية دون �إعادة ت�صنيف احلوثي ب�شكل
كامل �إرهابية العتبارات عدة �أبرزها ا�ستخدامها للحرب
ورق��ة اب �ت��زاز �ضد �إي� ��ران ،م ��ؤك��دا �أن ا��س�ت�م��رار ال�ضغوط
وتوا�صلها قد يدفع �إدارة بايدن للتفكري وخا�صة يف حال
ف�شل املفاو�ضات النووية مع �إيران.
�إعادة ت�صنيفها �أولوية
و�أو�ضح �أن ق��رار �إدارة ترامب ت�صنيف احلوثيني منظمة
�إرهابية �أربك امليلي�شيا ملا تت�ضمنه من �أهمية ت�شمل نقل
م�ق��ار البنوك واملنظمات ال��دول�ي��ة اىل العا�صمة امل�ؤقتة
ع��دن ب��دال م��ن العا�صمة �صنعاء املحتلة منهم وجتميد
�أر�صدة وح�سابات قيادات كبرية لديها وتكبيلها من ال�سفر
وغريه.
وتابع“ :ومع �إلغاء �إدارة بايدن ال�ق��رار ،ع��اودت امليلي�شيا
ارت�ك��اب جرائمها �أ��ش��د فتكا وك��أن�ه��ا اعتربته �ضوء دوليا
�أخ���ض��ر ،ف�ضاعفت م��ن مالحقة امل�ن��اوئ�ين وال�سيا�سيني
والإع�لام �ي�ين وك�ث�ف��ت هجماتها الع�سكرية اله�ستريية
على م�أرب اليمنية واحلديدة واجلوف وال�ضالع وجنوبي
ال�سعودية ،عالوة على رف�ضها �صرف رواتب املوظفني يف
مناطق �سيطرتها وا�ستحواذها على �إيرادات ميناء احلديدة
وفر�ض جبايات �إلزامية �شبه �أ�سبوعية لإق��ام��ة فعاليات
طائفية» .و�أك��د �أن “�إعادة ا�ستئناف الإدارة الأمريكية
للقرار مهم جدا ،ومثله يجب �أن ي�ضع على طاولة جمل�س
الأمن� ،إن كان هناك رغبة لر�ص �أر�ضية منا�سبة تقود �إىل
�سالم �شامل».

االنتخابات الليبية� 3 ..سيناريوهات متوقعة لل�سيا�سات الدولية

•• طرابل�س-وكاالت

انتهت املرحلة الأوىل من الإعداد لالنتخابات الليبية،
مع �إغالق باب الرت�شح ،وبقيت مرحلتان يحيط بهما
كثري م��ن الغمو�ض وال�ترق��ب ،و�سط توقعات بوجود
� 3سيناريوهات لل�سيا�سات الدولية جتاه ليبيا يف هذا
الإطار.
وك��ان��ت املفو�ضية العليا لالنتخابات يف ليبيا �أعلنت
�أم�س الأول االثنني �إغ�لاق ب��اب الرت�شح لالنتخابات
الرئا�سية املقررة نهاية ال�شهر املقبل.
وذكرت تقارير �إعالمية �أن مفو�ضية االنتخابات تلقت
�أوراق �أكرث من  90مر�شحا ،بينهم �سيدتان.
ومن املقرر �أن تعلن املفو�ضية ،الثالثاء ،العدد النهائي
للمر�شحني ال��ذي ق��دم��وا �أوراق تر�شحهم ،و�ستن�شر
يف وق��ت الح��ق نحو  12ا�سما ُقبلت طلبات تر�شحهم
خلو�ض االنتخابات الرئا�سية املقررة يف  24دي�سمرب.
ويف هذه االنتخابات �سيختار الليبيون رئي�سهم للمرة
الأوىل يف تاريخ البالد عرب االق�تراع املبا�شر ،ونظرا
لكرثة املر�شحني ،ف�إن يعتقد �أن جتري جولة ثانية بعد
�أ�سابيع.
ويعقد الليبيون �آم��اال كبرية على هذه االنتخابات يف
�إع��ادة اال�ستقرار �إىل بالدهم بعد �أك�ثر من عقد من
اال�ضطرابات ،لكن البع�ض يخ�شى من حدوث انتكا�سة
ما تعيد الأو�ضاع �إىل نقطة ال�صفر.
وب� ��ات ال �� �س ��ؤال امل� �ط ��روح ه ��و :كيف
��س�ي�ت�ع��ام��ل ال �ع ��امل م ��ع االنتخابات
الليبية؟
�سيناريو جناح االنتخابات
ي �ق��ول ال �ك��ات��ب وامل �ح �ل��ل ال�سيا�سي
الليبي ،عبد البا�سط ب��ن ه��ام��ل ،يف
حديثه ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،
�إن دع� ��م امل �ج �ت �م��ع ال� � ��دويل لبالده
�أم��ر حم�سوم ح��ال جن��اح اال�ستحقاق
االنتخابي.
و�أ�ضاف �أن القوى الدولية هي التي
و�ضعت �أ�س�س خريطة الطريق التي
ب� ��د�أت مب ��ؤمت��ر ج �ن �ي��ف ،ث��م م�ؤمتر
ب��اري ����س م��ن �أج� ��ل �إن� �ه ��اء � �ص��راع ما
�أ��س�م��اه “امل�شروعيات وامل�شروعية”
وبناء امل�ؤ�س�سات يف الدولة ،مبا ينهي
ح��ال��ة ال�ف��و��ض��ى والإث �ق��ال احل ��واري
للمجتمع الدويل.
م ��ن ج��ان �ب��ه� ،أك � ��د ال �ب��اح��ث حممد
الهالوي� ،أنه حال جناح االنتخابات
الليبية� ،ستبد�أ �أوروبا والدول املعنية
بامللف من تقدمي الدعم احلواري ثم

تبني جوالت حوار جديدة
ال�سيناريو الأق��رب لتعامل املجتمع ال��دويل مع ليبيا
ه��و تبني ج��والت ج��دي��دة م��ن احل ��وار �أو ال��رج��وع �إىل
املربع الأول ،وذلك يف حال االعرتا�ض على النتائج �أو
االعرتا�ض على بع�ض امللفات مثل املرتزقة.
وتعليقا على ذل��ك ،يقول املحلل الليبي بن هامل� ،إن
م�شكلة م�ؤمتر باري�س الأخري مل يلزم ومل ي�أت برواية
وا�ضحة حول املرتزقة يف ليبيا حتى الأن.

ال�صراع الليبي تلعب دوراً مهماً يف معادلة الرت�شح
والفوز و�ضمان القبول بالنتائج.

�سيناريو رف�ض امليلي�شيات
ال �� �س �ي �ن��اري��و الأق � � ��رب ب�ح���س��ب امل �ح �ل �ل�ين ،ه ��و رف�ض
امليلي�شيات امل�سلحة يف ليبيا لنتائج االنتخابات ،ولذلك
حذر ال�سفري الأمريكي يف ليبيا ريت�شارد نورالند ممن
يحاولون عرقلة االنتخابات �أو رف�ض النتائج بدفع
الثمن.
يف ال���س�ي��اق ،اع�ت�م��د االحت ��اد الأوروب � ��ي �إط ��ارا قانونيا
ي�سمح بفر�ض عقوبات على الأ�شخا�ص والكيانات التي
تعرقل �أو تقو�ض االنتخابات يف ليبيا ،م�ستندًا �إىل قرار
جمل�س الأم��ن ال��دويل رق��م  2571ال��ذي ي�ؤيد تلك
اخلطوة.
من جانبه� ،أكد بن هامل خالل حديثه لـ”�سكاي نيوز”
ع��رب�ي��ة� ،أن ه�ن��اك ت�ه��دي��دات ك�ب�يرة وخ�ط��اب متطرف
يقوده ال�صادق الغرياين لرف�ض �أ�سماء �أعلنت تر�شحها
يف االنتخابات مثل امل�شري خليفة حفرت وجنل القذايف.
وح��ال رف����ض امليلي�شيات امل�سلحة وحمركيها لنتائج
االن �ت �خ��اب��ات� � ،ش��دد ب��ن ه��ام��ل ،ع�ل��ى �أه �م �ي��ة انخراط
املجتمع ال ��دويل ب�ق��وة وال�ضغط على تلك الف�صائل
وم�ع��اق�ب��ة املمتنعني ودع ��م ال�ن�ت��ائ��ج .يف ال���س�ي��اق� ،أكد
ع�م��اد ال �ه�لاوي ال�ب��اح��ث يف ال���ش��أن الليبي� ،أن �أوروب ��ا
حذرت مراراً من حماوالت بع�ض اجلبهات داخل ليبيا
وخارجها لعرقلة االنتخابات ،ون�سف
اخلريطة ال�سيا�سية.
كما دعت ،خالل عدة منا�سبات دولية
وم�ؤمترات كان �أخرها امل�ؤمتر الذي
عقد يف باري�س يف  12نوفمرب ،من
مغبة التحركات التي متار�سها بع�ض
القوى الداخلية بدعم جهات خارجية
لعرقلة امل�سار ال�سيا�سي يف البالد.
ي��ذك��ر �أن ال�ب�ي��ان اخل�ت��ام��ي ال�صادر
عن م�ؤمتر باري�س دعم خطة العمل
ال�شاملة ل�سحب امل��رت��زق��ة والقوات
الأج �ن �ب �ي��ة م��ن ال� �ب�ل�اد ،ف�ي�م��ا �شدد
على �إج��راء االنتخابات يف موعدها.
و�أ�شار البيان �إىل دعمه عمل البعثة
ال��دول �ي��ة م ��ن �أج� ��ل ت �ع��زي��ز احل ��وار
ال�سيا�سي ،فيما حث على �إن�شاء هيئة
امل�صاحلة الوطنية برعاية املجل�س
الرئا�سي الليبي.
وق ��ال ال �ب �ي��ان �أي �� ً��ض��ا �إن ��ه ال ب��د من
حم��ارب��ة الإره � ��اب يف ال �ب�ل�اد ب�شتى
ال���س�ب��ل ،و� �ش��دد ع�ل��ى � �ض��رورة القيام
مب �ب��ادرات عاجلة مل�ساعدة الليبيني
على نزع ال�سالح.
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عوا�صم
لندن
�أب��دى م�س�ؤولون م��ن ك� ّل م��ن بريطانيا وال��والي��ات امل ّتحدة وحلف
�شمال الأطل�سي ثقتهم ب�أ ّنهم �سيتم ّكنون ،قبل غرميتهم رو�سيا،
من العثور على حطام املقاتلة ال�شبح “�أف 35-بي” التي ّ
حتطمت
املتو�سط .وكانت الطائرة املنكوبة �أقلعت
الأربعاء املا�ضي يف البحر
ّ
م��ن على م�تن حاملة ال�ط��ائ��رات الربيطانية “�إت�ش �إم �إ���س كوين
�إليزابيث” قبل �أن ت�سقط يف البحر .وقبل �سقوطها مت ّكن قائدها
من القفز منها وقد جنا .و�إثر احلادث �أبدى حلف �شمال الأطل�سي
خ�شيته من �إمكانية �أن تعرث رو�سيا على املقاتلة وت�ضع تالياً يدها
على التكنولوجيا الفائقة ال�ت�ط� ّور ال�ت��ي مت� ّي��زه��ا .ل�ك��نّ اجلرنال
�سيمون دوران ،ال�ضابط الأم�يرك��ي الأع�ل��ى رتبة على منت حاملة
الطائرات الربيطانية ،قال االثنني مطمئناً “�سوف ن�ستعيدها �أو ًال،
�أنا �أ�ضمن لكم ذلك» .بدوره �أ ّكد نائب القائد الأعلى للقوات احلليفة
يف �أوروبا اجلرنال تيم رادفورد �أمام ال�صحافيني على منت احلاملة
التي تبحر يف البحر الأبي�ض املتو�سط “ل�سنا قلقني �إزاء ا�ستعادتها».
و�أ�ضاف “ل�سنا قلقني لأ ّننا نعمل على هذا الأمر يف الوقت احلايل.
كان هناك قلق عندما �سقطت الطائرة ،لكنّ الط ّيار بخري وهذا هو
الأه ّم” ،راف�ضاً الك�شف عن تفا�صيل عملية �إنقاذ الط ّيار .من ناحيته
قال القومندان �ستيف مورهاو�س الذي يقود �إحدى ال�سفن احلربية
الت�سع املنخرطة يف جهود البحث عن الطائرة �إنّ ّ
حتطم طائرة �أف-
“ 35حادث م�ؤ�سف فع ً
ال هذه انتكا�سة».

�صوفيا
ق��ال م�س�ؤولون �إن � 45شخ�صا على الأق��ل بينهم  12طفال لقوا
حتفهم بعد ا�شتعال ال�ن�يران يف حافلة على طريق �سريع يف غرب
بلغاريا الثالثاء .وك��ان �أغلب رك��اب احلافلة �سائحني من مقدونيا
ال�شمالية .وقال عاملون مب�ست�شفى يف العا�صمة �صوفيا �إنه مت نقل
�سبعة �أ�شخا�ص �إىل امل�ست�شفى و�إن حالتهم م�ستقرة .وذك��رت وزارة
الداخلية البلغارية �أن � 45شخ�صا لقوا حتفهم .وق��ال م�س�ؤولون
ب�ل�غ��اري��ون �إن �سبب احل ��ادث غ�ير م �ع��روف ل�ك��ن ي�ب��دو �أن احلافلة
ا�صطدمت بحاجز على الطريق ال�سريع قبل ا�شتعال النريان فيها �أو
بعده .ونعى رئي�س الوزراء البلغاري امل�ؤقت �ستيفان يانيف ال�ضحايا
وقال لل�صحفيني “هذه م�أ�ساة �أليمة».
وقال وزير الداخلية بويكو را�شكوف “احرتق الركاب حتى حتولوا
�إىل رم��اد ...امل�شهد م��روع م��روع .مل �أر �شيئا كهذا من قبل» .وقال
رئي�س جهاز التحقيقات البلغاري بوري�سالف �سارافوف “حدوث
خط�أ ب�شري من ال�سائق �أو وجود عيب فني هما ال�سببان املبدئيان
وراء احل ��ادث» .ووق��ع احل��ادث على طريق �سريع على بعد حوايل
 45كيلومرتا من غرب �صوفيا يف ح��وايل ال�ساعة الثانية �صباحا
بالتوقيت املحلي (منت�صف الليل بتوقيت جرينت�ش).
وا�شنطن

قالت الواليات املتحدة �إن االنتخابات املحلية والبلدية يف فنزويال
مل تكن حرة وعادلة متعهدة موا�صلة ال�ضغط على الرئي�س الي�ساري
نيكوال�س مادورو الذي تعتربه وا�شنطن غري �شرعي.
وحققت الأطراف املوالية ملادورو فوزا �ساحقا يف انتخابات الأحد التي
�شهدت عودة املعار�ضة للم�شاركة يف االقرتاع للمرة الأوىل منذ العام
� .2017إال ان وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن �أ�شار �إىل
اعتقال �شخ�صيات �سيا�سية ومنع مر�شحني معار�ضني و�إىل الرقابة
على و�سائل الإعالم والتالعب بت�سجيل الناخبني .وقال بلينكن يف
بيان “خوفا من �أ�صوات الفنزويليني وت�صويتهم عمد النظام �إىل
حرف العملية ب�شكل فا�ضح للت�أثري على نتائج االنتخابات قبل بدء
االقرتاع حتى».
و�أك��د ان “مادورو حرم الفنزويليني من فر�صة ر�سم م�ستقبلهم”
اجلديد .وم�ضى يقول “ننا�شد نظام م��ادورو وقف القمع وال�سماح
للفنزويليني بالعي�ش ب�سالم يف بلد م�ستقر ودميوقراطي ي�ستحقونه
ويطمحون �إليه منذ فرتة طويلة».
وجدد وزير اخلارجية الأمريكي دعم بالده لزعيم املعار�ضة خوان
غ��واي��دو ال��ذي تعتربه ال��والي��ات املتحدة رئي�س فنزويال بالوكالة
بعدما طعن ب�شرعية انتخاب مادورو رئي�سا.

مدمرة حربية �أمريكية تعرب م�ضيق تايوان

•• تايبه-رويرتز

�أبحرت �سفينة حربية �أمريكية جم��ددا عرب م�ضيق تايوان ،ال��ذي ي�شهد
توترا �شديدا ،الثالثاء يف �إطار ما ي�سميه اجلي�ش الأمريكي ن�شاطا اعتياديا
لكنه يثري دوما حفيظة ال�صني التي تعتقد حكومتها �أن وا�شنطن حتاول
�إثارة التوترات الإقليمية.
وقالت البحرية الأمريكية �إن املدمرة ميليو�س وهي �ضمن فئة مدمرات
�أريل ب�يرك التي حتمل �صواريخا موجهة قامت “بعبور اع�ت�ي��ادي عرب
م�ضيق تايوان” يف منطقة امل�ي��اه ال��دول�ي��ة وف�ق��ا مل��ا ين�ص عليه القانون
ال��دويل .و�أ�ضافت �أن “مرور ال�سفينة عرب م�ضيق تايوان يو�ضح التزام
الواليات املتحدة بنهج العبور احلر واملتاح للجميع بني املحيطني الهندي
وال �ه��ادي .اجلي�ش الأم��ري�ك��ي يطري ويبحر وي�ق��وم بعملياته يف �أي مكان
ي�سمح به القانون الدويل».
ومل ي�صدر �أي تعليق فوري من ال�صني .ويف ال�شهر املا�ضي� ،أدان اجلي�ش
ال�صيني ال��والي��ات املتحدة وكندا لإر��س��ال كل منهما �سفينة حربية عرب
م�ضيق تايوان ،قائال �إنهما يهددان ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة.
وتقول ال�صني �إن تايوان جزء من �أرا�ضيها ،وقام �سالح اجلو ال�صيني مبهام
متكررة يف منطقة حتديد الدفاع اجلوي للجزيرة على مدار العام املا�ضي ما
�أثار غ�ضب تايبه .والواليات املتحدة مثل معظم الدول لي�س لديها عالقات
دبلوما�سية ر�سمية مع ت��اي��وان لكنها �أه��م داع��م دويل ل�سلطات اجلزيرة
وم��ورد للأ�سلحة .وت�صف بكني و�ضع ت��اي��وان بامل�س�ألة الأك�ث�ر ح�سا�سية
و�أهمية يف عالقاتها مع وا�شنطن .وكانت �سفن البحرية الأمريكية تعرب
م�ضيق تايوان �شهريا تقريبا ،وهو ما كان يثري غ�ضب بكني .وير�سل حلفاء
الواليات املتحدة ال�سفن من حني لآخر عرب امل�ضيق كما فعلت بريطانيا يف
�سبتمرب �أيلول املا�ضي.
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم86303 :بتاريخ2006/10/12 :
امل�سجلة بالرقم86303 :بتاريخ2010/04/22 :
ب�إ�سم املالك :الفاخر لتجارة التبغ ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 20037عجمان  ،االمارات العربية املتحدة
ا�سم املتنازل �أي �أف ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد
وعنوانه :وحدة �إ�س  ،317الطابق � ،3أبراج الإمارات املالية  ،مركز دبي املايل العاملي� ،ص .ب ،79947 .دبي
 ،الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم86302 :بتاريخ2006/10/12 :
امل�سجلة بالرقم86302 :بتاريخ2008/07/21 :
ب�إ�سم املالك :الفاخر لتجارة التبغ ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 20037عجمان  ،االمارات العربية املتحدة
ا�سم املتنازل �أي �أف ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد
وعنوانه :وحدة �إ�س  ،317الطابق � ،3أبراج الإمارات املالية  ،مركز دبي املايل العاملي� ،ص .ب،79947 .
دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم86301 :بتاريخ2006/10/12 :
امل�سجلة بالرقم86301 :بتاريخ2007/08/02 :
ب�إ�سم املالك :الفاخر لتجارة التبغ ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 20037عجمان  ،االمارات العربية املتحدة
ا�سم املتنازل �أي �أف ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد
وعنوانه :وحدة �إ�س  ،317الطابق � ،3أبراج الإمارات املالية  ،مركز دبي املايل العاملي� ،ص .ب،79947 .
دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 44609 :بتاريخ2001/10/08 :
امل�سجلة بالرقم 44609 :بتاريخ2004/12/28 :
ب�إ�سم املالك :الفاخر لتجارة التبغ ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 20037عجمان  ،االمارات العربية املتحدة
ا�سم املتنازل �أي �أف ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد
وعنوانه :وحدة �إ�س  ،317الطابق � ،3أبراج الإمارات املالية  ،مركز دبي املايل العاملي� ،ص .ب،79947 .
دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة34 :
تاريـخ انتقال امللكية2021/11/04 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/21 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة34 :
تاريـخ انتقال امللكية2021/11/04 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/21 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة34 :
تاريـخ انتقال امللكية2021/11/04 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/21 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة34 :
تاريـخ انتقال امللكية2021/11/04 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/21 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 179694

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 158193 :
با�ســم� :ساتر هوم وايرني ،انك.
وعنوانه� :ص .ب� 100 ،248 :.ساينت هيلينا هايواي �ساوث� ،ساينت هيلينا ،كاليفورنيا،94574 ،
الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة32 :
وامل�سجلة حتت رقم 158193 :بتاريخ2012/06/28 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف
 2021/06/07وحتى تاريخ2031/06/07 :
�إدارة العالمات التجارية

		

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
EAT 179693

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165556 :
ب�إ�سم :ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي (�ضمان) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب� ، 128888 .أبو ظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 165556 :بتاريخ2012/07/17 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165555 :
ب�إ�سم :ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي (�ضمان) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب� ، 128888 .أبو ظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 165555 :بتاريخ2012/07/17 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 35:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/11/23 :
وحتى تاريخ2031/11/23 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 36:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/11/23 :
وحتى تاريخ2031/11/23 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 35:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/11/23 :
وحتى تاريخ2031/11/23 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24نوفمرب  2021العدد 13400

EAT 179698

املودعة حتت رقم  258370 :تاريخ الإيداع 2016/08/16 :
تاريخ الت�سجيل 2017/02/23 :
با�ســم  :براندبالك ،ال ال �سي� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يف كاليفورنيا
وعنوانه  122 :لوميتا �سرتيت� ،إل �سغوندو� ،سي ايه  ،90245الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
لبا�س القدم
الواقـعة بالفئة25 :
بيانات التعديل
ا�سم من �إنتقلت له امللكية  :براندبالك ،انك.
وعنوانه  3631 :وا�سات�ش افنيو ،لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا  ،90066الواليات املتحدة الأمريكية
تاريـخ انتـقال امللكية 2021/11/18 :
تاريخ التا�شري 2021/11/21 :

الأربعاء  24نوفمرب  2021العدد 13400
EAT 179692

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165554 :
ب�إ�سم :ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي (�ضمان) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب� ، 128888 .أبو ظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 165554 :بتاريخ2012/07/17 :
�صورة العالمة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

		
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
		
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24نوفمرب  2021العدد 13400
EAT 179696

EAT 179697

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165560 :
ب�إ�سم :ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي (�ضمان) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب� ، 128888 .أبو ظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 165560 :بتاريخ2012/07/17 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165559 :
ب�إ�سم :ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي (�ضمان) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب� ، 128888 .أبو ظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 165559 :بتاريخ2012/07/17 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165558 :
ب�إ�سم :ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي (�ضمان) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب� ، 128888 .أبو ظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 165558 :بتاريخ2012/07/17 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 36:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/11/23 :
وحتى تاريخ2031/11/23 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 35:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/11/23 :
وحتى تاريخ2031/11/23 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 36:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/11/23 :
وحتى تاريخ2031/11/23 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 30 :سبتمرب 2021

املودعة حتت رقم360933 :
تاريخ �إيداع الأولوية  1ابريل 2021
با�ســم� :أرتي�س فينان�س جروب هولدينجز ليمتد
وعنوانه :وان ،لرييك �سكوير ،لندن ،دبليو. 6ان بي ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات املالية؛ خدمات التمويل والتمويل امل��ايل؛ خدمات اال�ستثمار؛ الإدارة املالية؛ �إدارة ال�صناديق؛
خدمات �صناديق اال�ستثمار؛ �إعداد التقارير املالية
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " ARTIS FINANCEب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ� 30 :سبتمرب 2021
املودعة حتت رقم360932 :
تاريخ �إيداع الأولوية  1ابريل 2021
با�ســم� :أرتي�س فينان�س جروب هولدينجز ليمتد
وعنوانه :وان ،لرييك �سكوير ،لندن ،دبليو. 6ان بي ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املحا�سبة وم�سك الدفاتر واملراجعة ؛ التنب�ؤ االقت�صادي
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " ARTIS FINANCEب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 23 :سبتمرب 2021
املودعة حتت رقم360297 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم� :شاهني انوفي�شني هولدينج ليمتد
وعنوانه� :ص.ب ،35665 .الطابق  34و  ،35برج املقام ،مربعة �سوق �أبوظبي العاملي ،جزيرة املاريا� ،أبوظبي ،االمارات العربية
املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
ال�شي�شة الإلكرتونية؛ ال�شي�شة؛ �أنابيب مياه ال�ستن�شاق التبغ ومواد �أخرى؛ �أحجار بخار لأجهزة الأرجيلة وال�شي�شة؛ �أجهزة
التدخني الإلكرتونية؛ �أجهزة التدخني؛ �أدوات التدخني؛ �سجائر البخار؛ مباخر �شخ�صية؛ ملحقات مت�صلة با�ستخدام
التبغ؛ ملحقات ال�شي�شة؛ تبغ ال�شي�شة؛ الأرجيلة؛ �أدوات املدخنني؛ م��رذاذات (�أدوات مدخنني)؛ امل ��رذاذات امل�ستخدمة
للتدخني؛ امل ��رذاذات امل�ستخدمة ال�ستن�شاق التبغ وب��دائ��ل التبغ؛ امل ��رذاذات امل�ستخدمة ال�ستن�شاق النكهات الكيميائية؛
التبغ؛ بدائل التبغ؛ امل��رذاذات املحمولة امل�ستخدمة للتدخني؛ امل��رذاذات الإلكرتونية والكهربائية امل�ستخدمة للتدخني؛
امل��رذاذات ال�شخ�صية امل�ستخدمة يف التدخني؛ ال�سجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية و�أج�ه��زة التدخني؛
ال�سجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�ستخدمة للتدخني و�أجهزة التدخني التي تدار باملحوالت
الكهرو�ضغطية؛ �أجهزة �إرذاذ للتبغ ومنتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مرذاذات فموية للمدخنني؛ بخاخات لل�سجائر الكهربائية
والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�ستخدمة يف التدخني و�أجهزة التدخني؛ علب حمل وحاويات مهي�أة خ�صي�صا
للمنتجات امل��ذك��ورة �أع�ل�اه؛ �أج��زاء وقطع غيار للمنتجات امل��ذك��ورة �أع�ل�اه؛ ال�سوائل الإلكرتونية لل�سجائر الكهربائية
والإلكرتونية واملباخر الفموية وامل��رذاذات امل�ستخدمة للتدخني و�أجهزة التدخني؛ �سوائل وقوارير وزجاجات وخراطي�ش
لل�سجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�ستخدمة للتدخني و�أجهزة التدخني؛ �سوائل �إعادة التعبئة
واخلراطي�ش التي ت�ستخدم مع ال�سجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�ستخدمة للتدخني و�أجهزة
التدخني؛ النكهات الكيميائية التي ت�ستخدم مع ال�سجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�ستخدمة
يف التدخني و�أجهزة التدخني؛ خراطي�ش و�أمبوالت تباع فارغة �أو معب�أة بنكهات كيميائية يف �شكل �سائل؛ حماليل النيكوتني
ال�سائل التي ت�ستخدم مع ال�سجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�ستخدمة يف التدخني و�أجهزة
التدخني؛ �سوائل �أ�سا�سها النيكوتني ت�ستخدم لإعادة تعبئة ال�سجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات
الواقـعة بالفئة34 :
امل�ستخدمة يف التدخني و�أجهزة التدخني.
و�صف العالمة :كتبت كلمة "  " NESTAب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

		
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
		
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع 2016/12/26 :

املودعة حتت رقم 265440 :
تاريخ الت�سجيل 2017/06/28 :
با�ســم  :براندبالك ،ال ال �سي� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يف كاليفورنيا
وعنوانه  122 :لوميتا �سرتيت� ،إل �سغوندو� ،سي ايه  ،90245الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
لبا�س القدم واملالب�س
الواقـعة بالفئة 25 :
بيانات التعديل
ا�سم من �إنتقلت له امللكية  :براندبالك ،انك.
وعنوانه  3631 :وا�سات�ش افنيو ،لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا  ،90066الواليات املتحدة الأمريكية
تاريـخ انتـقال امللكية 2021/11/18 :
تاريخ التا�شري 2021/11/21 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 7 :أكتوبر 2021

بتاريخ� 3 :أكتوبر 2021

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 13 :أكتوبر 2021

املودعة حتت رقم361445 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :ايه تي جي �سيلون (بي يف تي) ليمتد
وعنوانه� :سبور رود  ،7فيز � ،2أي بي زدَ ،كتونايَكي� ،سريالنكا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
قفازات �أمان؛ قفازات �أمان �صناعية.
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من كلمة "  " MAXIDEXكتبت ب�أحرف التينية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم361035 :
با�ســم :ئي جيه �أور ليمتد
وعنوانه :يونت  ،17نوتنغهام اجلنوبية و يلفورد �أند�سرتيال �إ�ستيت ،رودينجتون لني ،نوتنغهام ،ان
جي7 11ئي بي ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اجلوارب و املالب�س املحبوكة؛ مالب�س النوم؛ املالب�س الداخلية؛ املالب�س اخلارجية
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة “ ”GREEN TREATباللغة االجنليزية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ� 13 :أكتوبر 2021

املودعة حتت رقم361915 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :ويل برو�س ال ال �سي
وعنوانه� 5347 :إ�س .فالٍنتيا واي� ،سويت  ،200جرينوود فيليدج� ،سي او  ،80111الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�صابيح �إ�ضاءة �أمامية للمركبات؛ م�صابيح �إ�ضاءة كهربائية؛ تركيبات �إ�ضاءة الثنائية ال�ضوء (ال ئي دي) و
�إ�ضاءة العالية الكثافة (ات�ش اي دي)؛ م�صابيح اال�ضاءة؛ �أجهزة �إنارة للمركبات؛ �أ�ضواء املركبات
الواقـعة بالفئة11 :
و�صف العالمة :ت�ت�ك��ون ال�ع�لام��ة م��ن كلمة " "MORIMOTOامل�ك�ت��وب��ة ب�خ��ط مم�ي��ز داخ ��ل �شكل
م�ستطيل مع عدد من الأ�سطر املمتدة من �آخر احلرف الالتيني ""O
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم361912 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :ويل برو�س ال ال �سي
وعنوانه� 5347 :إ���س .فالٍنتيا واي� ،سويت  ،200جرينوود فيليدج� ،سي او  ،80111ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�صابيح �إ�ضاءة �أمامية للمركبات؛ م�صابيح �إ�ضاءة كهربائية؛ تركيبات �إ�ضاءة الثنائية ال�ضوء (ال
ئي دي) و �إ�ضاءة العالية الكثافة (ات�ش اي دي)؛ م�صابيح اال�ضاءة؛ �أجهزة �إن��ارة للمركبات؛ �أ�ضواء
املركبات
الواقـعة بالفئة11 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة "  " MORIMOTOب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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ً
مهاجرا قبالة ال�سواحل الليبية
�إنقاذ 235

وا�شنطن تن�صح رعاياها بتج ّنب ال�سفر �إىل �أملانيا والدمنارك
•• وا�شنطن�-أ ف ب

ن�صحت الواليات امل ّتحدة رعاياها بتج ّنب ال�سفر �إىل ك ّل من
�أملانيا والدمنارك ب�سبب ازدي��اد �أع��داد الإ�صابات بكوفيد19-
يف هذين البلدين اللذين ي�شهدان موجة وبائية جديدة بد�أت
باالنت�شار يف �أوروبا ب�أ�سرها.
ون���ش��رت وزارة اخل��ارج �ي��ة الأم�يرك �ي��ة حت��ذي��راً م��ن امل�ستوى
الرابع ،الأعلى على الإطالق ،لك ّل من هذين البلدين ،م�شرية
�إىل �أنّ هذا التحذير “يعني �أنّ هناك م�ستوى مرتفعاً جداً من
الإ�صابات بكوفيد 19-يف البلد».
وت��أت��ي ه��ذه اخلطوة يف وق��ت تكافح فيه �أوروب��ا لوقف انت�شار

موجة وبائية جديدة �إذ ت�سعى ال�سلطات يف العديد من دول
القارة العجوز لفر�ض قيود �صحية ،الأمر الذي قوبل يف �أماكن
عديدة باحتجاجات تخ ّللتها �أحياناً �أعمال عنف وال �س ّيما يف
هولندا.
وك��ان وزي��ر ال�صحة الأمل��اين ين�س �شبان ح � ّذر االث�ن�ين م��ن �أنّ
معظم �س ّكان ب�لاده �سيكونون “�إمّ ا ق��د تلقّحوا �أو تعافوا �أو
تو ّفوا” م��ن ج� � ّراء كوفيد 19-بحلول نهاية ال�شتاء وذلك
ب�سبب ارتفاع عدد الإ�صابات بكوفيد 19-يف البالد».
ويف �أملانيا كما يف النم�سا املجاورة ،ال يزال معدّل التطعيم �أق ّل
من  70باملئة ،وهو �أق ّل من نظريه يف بلدان �أوروبية �أخرى مثل
فرن�سا حيث ي�صل �إىل  75باملئة .ورغم التذمّ ر ال�شديد الذي

مت التعبري عنه يف ال�شوارع يف نهاية الأ�سبوع ،م�ضت ال�سلطات
النم�سوية يف حجر ال�س ّكان مرة �أخرى ح ّتى  13كانون الأول/
دي�سمرب.
فجرت �أعمال
لكنّ عودة القيود املفرو�ضة ملكافحة كوفيدّ 19-
ع�ن��ف خ�ل�ال عطلة ن�ه��اي��ة الأ� �س �ب��وع يف دول �أوروب �ي��ة ع� �دّة ،ال
�س ّيما يف هولندا حيث ندّد رئي�س ال��وزراء ب�أعمال عنف ن ّفذها
“حمقى».
وك��ان��ت وزارة اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك �ي��ة رف�ع��ت يف �آب�/أغ�سط�س
م�ستوى ال�ت�ح��ذي��ر امل�ت�ع� ّل��ق بال�سفر �إىل فرن�سا �إىل الدرجة
الرابعة ،قبل �أن تعود وتخ ّف�ضه الحقاً �إىل ال��درج��ة الثالثة،
ال�صحية امل ّت�صلة باجلائحة.
ب�سبب زيادة املخاطر
ّ

ا�شتباكات بني املتظاهرين وال�شرطة يف �سانتياغو دي ت�شيلي � 31 ،أكتوبر 2019 ،

•• الفجر �-أك�سل جيلدين
ترجمة خرية ال�شيباين
�أق�صى اليمني �أو �أق�صى الي�سار :الرئي�س القادم
�سينتمي �إىل �أحد هذين التيارين .ما يدعو للقلق
بالن�سبة مل�ستقبل ه��ذا البلد ال��ذي طاملا اعترب
م�ستقرا.
منذ عقودُ ،تعترب ت�شيلي� ،إىل جانب �أوروغواي� ،أحد
�أقطاب اال�ستقرار القليلة يف �أمريكا اجلنوبية .لكن
هذا كان من قبل .لقد و�ضعت نتيجة اجلولة الأوىل
من االنتخابات الرئا�سية ،الأحد 21 ،نوفمرب ،والتي
�سبقتها ثالث �سنوات من اال�ضطرابات االجتماعية،
حدا لهذا التقليد الطويل.
ب� ��د ًال م��ن ال �ت �ن��اوب ب�ي�ن ر�ؤ�ساء
م �ع �ت��دل�ين (ال ��و�� �س ��ط والي�سار
وال �ي �م�ي�ن) ال� ��ذي اع� �ت ��ادت عليه
ال �ب�لاد م�ن��ذ ن�ه��اي��ة ديكتاتورية
�أوغ �� �س �ت��و ب�ي�ن��و��ش�ي��ه (-1973
 ،)1990ف ��ان ال��دول��ة املمتدة
وال�ت��ي تعزلها ع��ن ال�ع��امل جبال
الأنديز من ال�شرق واملحيط من
ال �غ��رب ،ت�ق��ف ال �ي��وم ع�ل��ى حافة
قطيعة .الأحد ،دفع الناخبون يف

هذا البلد ،الذي يبلغ عدد �سكانه
 19م�ل�ي��ون �شخ�ص ،مر�شحني
متطرفني �إىل مقدمة ال�سباق:
اليميني خو�سيه �أنطونيو كا�ست،
 55عا ًما ،وغابرييل بوريك35 ،
ع��ا ًم��ا ف �ق��ط .و��س�ت�ح��دد اجلولة
ال �ث��ان �ي��ة ،يف  19دي �� �س �م�بر ،ما
�إذا ك��ان الت�شيليون �سري�سلون
�إىل ق �� �ص��ر م ��ون �ي ��دا م ��ن يحنّ
�إىل ع�ه��د بينو�شيه (ك��ا��س��ت) �أو

متكن �أحد زوارق الدوريات التابعة حلر�س ال�سواحل الليبي ،من �إنقاذ  235مهاجراً غري
قانوين من عدة جن�سيات �أفريقية كانوا يف طريقهم نحو ال�شواطىء الأوروبية على منت قارب
مطاطي و  3قوارب خ�شبية.
و�أكد مكتب املرا�سم والإعالم برئا�سة �أركان القوات البحرية عرب �صفحته مبوقع في�س بوك
�إنزال املهاجرين يف نقطة م�صفاة الزاوية ،وت�سليمهم للجهات املخت�صة يف املدينة.
ويف يونيو(حزيران) املا�ضي ،قال وزير الداخلية يف حكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد
مازن� ،إن “عدد املهاجرين الذين مت �إنقاذهم يف عر�ض البحر املتو�سط خالل العام اجلاري بلغ
 9216مهاجراً غري �شرعي.
وتعد �سواحل ليبيا نقطة انطالق للمهاجرين الراغبني يف عبور البحر الأبي�ض املتو�سط يف
طريقهم �إىل �أوروبا بحثا عن حياة �أف�ضل.
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االختيار بني �أق�صى اليمني �أو �أق�صى الي�سار

الرئا�سية يف ت�شيلي :اجلولة الأوىل زلزال �سيا�سي �شامل!...

ف�سر بر ّد فعل حمافظ قوي بعد حركات ال�شارع يف ال�سنوات الأخرية
انتخابات يوم الأحد ُت َّ

ً
نا�شطا طالب ًيا �سابقًا (بوريك)،
ال��ذي م��ن وجهة ن�ظ��ره ،مل يكن
الرئي�سني اال�شرتاكيني يف القرن
احل � ��ادي وال �ع �� �ش��ري��ن -ري� �ك ��اردو
الغ��و���س ومي�شيل با�شليه -على
الي�سار مبا يكفي.
ويف احل ��ال� �ت�ي�ن ،م ��ن املتوقع
ح��دوث ا��ض�ط��راب��ات .واحلقيقة،
لقد ب��د�أت هذه عام  2017ومل
ت�ت��وق��ف م�ن��ذئ��ذ .يف ذل��ك العام،
ان�ت���ش��رت ح��رك��ة ن���س��وي��ة وا�سعة
ال�ن�ط��اق� ،أث��ارت�ه��ا ق�ضية اعتداء
جن�سي تورط فيها �أ�ستاذ جامعي،
يف جميع �أنحاء البالد ،وكان لها
� �ص��دى ع��امل��ي ب�ف���ض��ل ال�شبكات
االجتماعية.
ث��م ،يف �أك �ت��وب��ر � ،2019أثار
ارت �ف��اع �أ� �س �ع��ار ال�ن�ق��ل العمومي
ح��رك��ة اح �ت �ج��اج �ي��ة اجتماعية
ا� �س �ت �م��رت � �س �ت��ة �أ�� �ش� �ه ��ر� .شجب

املتظاهرون التفاوتات ال�صارخة
والظلم املعمم الناجم ،م��ن بني
�أم��ور �أخ��رى ،عن نظام املعا�شات
ال�ت�ق��اع��دي��ة امل �م��ول ال ��ذي �أن�ش�أه
�شيكاغو ب��وي��ز ت�شيليون يف ظل
ال ��دي� �ك� �ت ��ات ��وري ��ة (�أح � � ��د ه� � ��ؤالء
االقت�صاديني املدربني يف مدر�سة
ميلتون فريدمان لي�س �سوى الأخ
الأكرب لـ املر�شح خو�سيه �أنطونيو
كا�ست).
باملقارنة م��ع ح��رك��ة ال�سرتات
ال � � �� � � �ص � � �ف � ��راء ،ف� � � � � ��إن احل� ��رك� ��ة
االجتماعية دموية � ً
أي�ضا� :أكرث
م ��ن ث�ل�اث�ي�ن م �ت �ظ��اه � ًرا قتلوا
ع �ل ��ى ي� ��د ال� ��� �ش ��رط ��ة .الرئي�س
�سيبا�ستيان ب �ي �ن�يرا ،امللياردير
اليميني ،ال��ذي مل يكن يف و�ضع
ي�سمح له باحلديث عن تقلي�ص
ال �� �ش��رخ االج �ت �م��اع��ي ،ي �ج��د مع
ذلك و�صفة التهدئة :وافق على

رئي�س ت�شيلي �سيبا�ستيان بينريا
قالت �صحيفة “غارديان” الربيطانية �إنها اطلعت على وثائق تفيد ب�أن
�سجناء دفعوا � 6آالف جنيه �إ�سرتليني لتحريرهم من زن��زان��ات ت�شرف
عليها قوات �سوريا الدميقراطية “ق�سد” يف �شمال �شرق �سوريا.
وكتب بيثان ماكرينان وح�سام حمود �أن وح��دات “ق�سد” امل�س�ؤولة عن
�سجون يف �شمال ��ش��رق ��س��وري��ا وت� ��ؤوي نحو � 10آالف رج��ل لهم عالقة
بداع�ش� ،أفرجت عن �سجناء مقابل �أموال مبوجب برنامج “امل�صاحلة».
وك�شفت ن�سخة من ا�ستمارة الإفراج� ،أن ال�سوريني امل�سجونني دون حماكمة
ميكنهم دفع غرامة بـ � 8آالف دوالر لإطالقهم.
ويوقع الأ��س��رى املفرج عنهم ،يف ج��زء من ال�صفقة تعهداً باالمتناع عن
االن�ضمام �إىل �أي تنظيمات م�سلحة ومغادرة مناطق من ال�شمال ومن �شرق
�سوريا اخلا�ضعة ل�سيطرة “ق�سد».
والتقت “غارديان” رجلني �أف��رج عنهما قاتال مع داع�ش حتى انهيار ما

•• طرابل�س-وكاالت

اجلرنال �أوجو�ستو بينو�شيه يلوح للجماهري من ق�صر مونيدا يف �سانتياغو � 11سبتمرب 1986

غال ًبا ما يقارن خو�سيه �أنطونيو كا�ست بالربازيلي جاير بول�سونارو

•• لندن-وكاالت

Wednesday

تنظيم ا�ستفتاء لإق��ام��ة جمعية
ت�أ�سي�سية .انتهت هذه العملية
يف مايو املا�ضي بانتخاب جمعية
ت ��أ� �س �ي �� �س �ي��ة ،حت �ت�رم التنا�صف
ب�ين اجل�ن���س�ين ،م��ع متثيل قوي
للمجتمع املدين ،ورئي�سها �إلي�سا
ل ��ون� �ك ��ون ،وه� ��ي �أك ��ادمي� �ي ��ة من
جمتمع ال�ه�ن��ود الأم��ري�ك�ي�ين يف
م��اب��وت���ش��ي ،ال��ذي��ن ك��ان��وا دائ ًما
��ض�ح��اي��ا ال�ت�م�ي�ي��ز .وي �ع �م��ل هذا
امل �ج �ل ����س ح ��ال� � ًي ��ا ع �ل��ى م�سودة
د�� �س� �ت ��ور ج� ��دي� ��دة ل �ي �ح��ل حمل
ال��د� �س �ت��ور احل� ��ايل امل � ��وروث من
ع�ه��د ب �ي �ن��و� �ش �ي��ه .ه��ل �أ�صيبت
ت�شيلي ب��ال�ف���ص��ام؟ ب�ع��د انتخاب
ع �� �ض��وة يف امل�ج�ل����س الت�أ�سي�سي
ي�سارية يف الربيع املا�ضي ،عينت
ال �ب�ل�اد ل�ل�ت��و امل �ح��ام��ي والنائب
ال�سابق املحافظ كا�ست على ر�أ�س
االق �ت ��راع .و�أع� �ل ��ن ه ��ذا الأخ�ي�ر

م �ع��ار� �ض �ت��ه ل � �ل� ��زواج م ��ن نف�س
اجلن�س والإج �ه��ا���ض ،ولكنه مع
حفر خندق يبلغ ارتفاعه ثالثة
�أم �ت��ار ع�ل��ى احل� ��دود البوليفية
لوقف الهجرة ،واحلنني ال�صريح
�إىل عهد بينو�شيه ،ال��ذي ينوي
�إع ��ادة التوا�صل معه رم��زي�اً من
خ�ل�ال ت �ع��زي��ز ��س�ل�ط��ات اجلي�ش
وال�شرطة من �أجل �إحالل النظام
يف �سانتياغو يف ح��ال االحتجاج
االجتماعي.
«ت�شيلي �ستكون
مقربة النيوليربالية»
بالن�سبة �إىل غا�سبار ا�سرتادا،
مدير املر�صد ال�سيا�سي لأمريكا
ال�ل�ات �ي �ن �ي ��ة وم �ن �ط �ق ��ة البحر
ال �ك��اري �ب��ي ال �ت��اب��ع ل� �ـ “�ساين�س
بو” ،ف ��إن ان�ت�خ��اب��ات ي��وم الأحد
ُت �ف ��� َّ�س��ر ب ��رد ف�ع��ل حم��اف��ظ قوي

ي�ؤكد بوريك �أن ت�شيلي كانت مهد النيوليربالية ،و�ستكون � ً
أي�ضا مقربتها

رئي�سا
مر�شح اليمني املتطرف خو�سيه �أنطونيو كا�ست –على الي�سار-والي�ساري الراديكايل غابرييل بوريك� ،سيتم انتخاب �أحدهما ً

دواع�ش �سابقون دفعوا �آالف الدوالرات لـ «ق�سد» للإفراج عنهم

ي�سمى ب��اخل�لاف��ة يف م��ار���س (�آذار)  .2019ومل �شملهما بزوجتيهما
و�أطفالهما ،الذين �أطلق �سراحهم �أي�ضاً من مع�سكر الهول.
وق��ال الكاتبان �إن العائلتني �سافرتا �إىل �إدل��ب ،التي يديرها �إ�سالميون
مناف�سون ،وعربتا احلدود �إىل تركيا حيث تعي�شان حتت �أنظار ال�سلطات.
وي��روي �أحدهما �أن��ه مل يقتنع قط ب�أيديولوجيا داع����ش ،و�أن��ه اجن��ذب يف
البداية �إىل املكون الديني لكنه مل ي��درك �أن اجلماعة �ستتطور لت�صبح
عنيفة جداً.
وتلفت “غارديان” �إىل �أن��ه ال يعرف ع��دد الذين ا��ش�تروا حريتهم بهذه
الطريقة ،لكن امل ُ�ف��رج عنهما ق��درا �أن  10على الأق ��ل ،يعرفونهم منذ
وجودهما يف �سجن احل�سكة ،غ��ادروا بنف�س الطريقة منذ تنفيذ برنامج
امل�صاحلة يف .2019

بعد حركات ال�شارع يف ال�سنوات
الأخ� �ي ��رة�“ :إنه ي���ش�ب��ه ت�أرجح
ال� �ب� �ن ��دول ب �ع ��د م ��اي ��و 1968
يف ف��رن �� �س��ا :ه� ��زت التظاهرات
ال�سلطة ،ثم عاد اجلرنال ديغول
بقوة .بالطبع ،خو�سيه �أنطونيو
ك��ا� �س��ت ل�ي����س دي� �غ ��ول ،ل �ك��ن من
ح�ي��ث ال���س�ل��وك االن �ت �خ��اب��ي ،هي
ن �ف ����س احلركة” .غ ��ال� � ًب ��ا ما
ي�ق��ارن خو�سيه �أن�ط��ون�ي��و كا�ست
ب��ال�برازي �ل��ي ج��اي��ر بول�سونارو،
“ومع ذل � � ��ك ،ي � �ب� ��دو �أن � � ��ه من
امل�ستحيل �أن يفعل م��ا ه��و �أ�سو�أ
م��ن ال��رئ �ي ����س ال�ب�رازي �ل��ي الذي
يعترب م�ستوى ع��دم اال�ستعداد
واجل �ن��ون بديه ًيا ال ي�ه��زم ،”...
يعتقد غا�سبار ا�سرتادا.
ال�شيء الوحيد امل�ؤكد ،هو �أنه
يتعني علينا العودة �إىل الأعوام
 ،1973-1971حت��ت رئا�سة

اال� �ش�ت�راك��ي � �س �ل �ف��ادور �أليندي،
لإيجاد م�ستوى من اال�ستقطاب
ال�سيا�سي ميكن مقارنته بت�شيلي
ال�ي��وم .من ناحية ،يدعي كا�ست
�أن � ��ه ج� ��زء م ��ن ت � ��راث بينو�شيه
النيوليربايل ،ومن ناحية �أخرى،
ال ي�تردد بوريك يف الإع��راب عن
دع �م��ه ل �ل �ح �ك��وم��ات يف فنزويال
ون�ي�ك��اراغ��وا .ول�ي��ؤك��د“ :ت�شيلي
ك ��ان ��ت م� �ه ��د النيوليربالية،
و�ستكون � ً
أي�ضا مقربتها».
ق�ب��ل اجل��ول��ة الأوىل� ،أو�ضح
�أ��س�ت��اذ العلوم ال�سيا�سية كينيث
ب��ون �ك��ر ،م��ن م��ؤ��س���س��ة الأبحاث
ت��ري���س�ك��وي�ن�ت��و���س“ :املر�شحان
�أك�ث�ر ت�ط��ر ًف��ا مم��ا اع�ت��دن��ا عليه،
و�إذا ت� ��أه�ل�ا ل �ل �ج��ول��ة الثانية،
ف�سيكون ذلك مبثابة زلزال كامل
لنظامنا ال�سيا�سي” ...وه��ا ان
ت�شيلي و�صلت اىل هناك.

وهناك نحو � 8آالف �سوري وعراقي متهمني باالنتماء �إىل داع�ش ،و�ألفا
�أجنبي �آخر مل يعادوا �إىل بلدانهم ،يف � 3سجون مكتظة تديرها “ق�سد”
يف �شمال �شرق �سوريا .و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن قوات �سوريا الدميقراطية
طلبت من �شركائها الغربيني �إن�شاء نظام حماكم معرتف به دولياً لتخفيف
ال�ضغط على �سجونها ،ويف بع�ض الأحيان توافق على �صفقات م�صاحلة مع
زعماء القبائل الذين ي�ؤكدون �أن ال�سجناء غري متطرفني و�سيعودون �إىل
عائالتهم .ونفى املتحدث با�سم”ق�سد” فرهاد �شامي� ،أن تكون الوثيقة
التي ح�صلت عليها “غارديان” ،والتي قال املحررون �إنهم وقعوها ،ر�سمية،
مفنداً وجود معامالت مماثلة.
و�أ�ضاف “�سبق لقوات �سوريا الدميقراطية �أن �أفرجت عن بع�ض ال�سجناء
ال��ذي��ن ك��ان��وا ع�ل��ى ��ص�ل��ة ب��داع ����ش ،م��ن خ�ل�ال امل���ص��احل��ة ال�ق�ب�ل�ي��ة ،لكن

�أيديهم مل تكن ملطخة بدماء املدنيني الأبرياء ،ومل يرتكبوا �أي جرائم
وكانوا �إم��ا موظفني يف مكاتب يديرها داع�ش� ،أو �أُج�بروا على االن�ضمام
�إليه” ،و”يُراقب الذين �أطلقوا للت�أكد من �أنهم ال يحاولون العودة �إىل
التنظيم».
وامتنع التحالف الدويل �ضد داع�ش عن التعليق ،بحجة �أنه “ال ي�سيطر
على مرافق االحتجاز �أو مع�سكرات النازحني �أو يديرها” ،و�أن “مراكز
االحتجاز ومع�سكرات النازحني هذه تديرها ق��وات �سوريا الدميقراطية
فقط يف �شمال �شرق �سوريا».
وت�ق��ول ال�صحيفة الربيطانية �إن الإف ��راج ي�شكل خ�ط��راً �أمنياً ك�ب�يراً يف
�سوريا وخارجها ويزيد من احتمال �إفالت الذين ارتكبوا جرائم ج�سيمة
من العدالة احلقيقية.
وكان �أبو جعفر الذي �أُطلق يف مار�س (�آذار)� ،ضابط �أمن يف الرقة يف عهد
داع�ش وكان يعمل يف فرع ا�شتهر مبعاقبة و�إعدام ال�سكان املحليني الذين مل
يتبعوا التف�سري املتطرف للإ�سالم.
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حمكمة دبي االبتدائية
2021/11/24  بتاريخ13400 العدد
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
 امر اداء5796/2021/60:يف الدعوى رقم
203 اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم:املنظورة يف
) درهم مئتان وثمانية الف208599.41(  ال��زام املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره: مو�ضوع الدعوى
 قيمة املديونية املرت�صدة بذمتها مع الفائدة القانونية, وخم�سمائة وت�سعة وت�سعون درهما وواحد واربعون فل�سا
الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب: ثانيا-  من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام%12 بواقع
.املحامي منذر حممد احلمادي: وكيل الطالب- املحاماة
م.م.جلف طوب لال�سمنت ذ:املدعي
- االمارات العربية املتحدة/ وحملها املختار- 4  جبل علي �سيح �شعيب-  دبي- االمارات العربية املتحدة:عنوانه
منذر حممد مال: وميثله- 30  الطابق3004  ايه بي �آي تاور مكتب رقم-  �شارع ال�شيخ زايد-  بردبي- امارة دبي
اهلل �سليمان احلمادي
 مدعي عليه:  �صفته- م.م. كونفور�س اريبيا للمقاوالت ذ-1 : املطلوب �إعالنه
 بالزام املدعي- 2021/9/12:طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ: مو�ضوع الإعالن
 �سنويا%5 ) درهم عن قيمة الفواتري والفائدة القانونية بواقع162902.04( عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
 وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة2021/8/24 من تاريخ املطالبة يف
) درهم45.697.37(  مببلغ00000340:ورف�ضت املحكمة مازاد على ذلك من طلبات وتنوه املحكمة بان الفاتورة برقم
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل. مل يتم االقرار فيها باملديونية االمر الذي كان حريا برف�ض ما ورد مب�ضمونها
. يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن15

رئي�س الق�سم

232 دائرة ادارة الطعون االوىل رقم:املنظورة يف
الغاء احلكم املطعون فيه فيما ق�ضى به من عدم قبول: ثانيا-  قبول الطعن �شكال: مو�ضوع الطعن
نق�ض احلكم املطعون فيه نق�ضا: ثالثا- طلب ادخ��ال املطعون �ضدها الثالثة �شكال وبقبوله �شكال
جزئيا فيما ق�ضى به من عدم قبول الدعوىيف مواجهة املطعون �ضدهما الثانية والثالثة النتفاء
�صفتهما يف الدعوى ومع النق�ض االحالة اىل حمكمة اال�ستئناف لنظر الدعوى من جديد بهيئة
مغايرة والزام املطعون �ضدهم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن كافة درجات التقا�ضي
.مع رد قيمة التامني
اال�ست�شاريون ات�ش اا�س:الطاعن
 مبنى مبنى انرتكيول انرتنا�شيونال-  �شارع ال�شيخ زايد-  دبي-  بردبي-  امارة دبي- االمارات:عنوانه
 خلف ادارة مرور الرب�شاء- m4  �شقة امليزانني�سامل ا�سماعيل فريوز احلارثي:وميثله
 مطعون �ضده- م.م.ذ. ايديل كون�سبت للمقاوالت �ش-1 :املطلوب �إعالنه
 نبلغكم بن�سخة من �صحيفة الطعن املقدمة من الطاعن ولكم احلق يف تقدمي: مو�ضوع الإع�لان
.مذكرة بالدفاع خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن
رئي�س الق�سم
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2021/11/24  بتاريخ13400 العدد
اعالن بالن�شر
 جتاري جزئي4259/2021/16:يف الدعوى رقم
146 الدائرة اجلزئية التجارية التا�سعة رقم:املنظورة يف
) درهم مليون وخم�سمائة وثمانون الفا وثالثمائة1580303.87(  دعوة مطالبة مببلغ وقدره: مو�ضوع الدعوى
 م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى مت��ام ال�سداد%5  وال�ف��ائ��دة القانونية- وث�لاث��ة دراه��م و�سبعة وث�م��ان��ون فل�سا
.وامل�صروفات والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة
م.م.ذ.يوروب �سرتونغ فور�س لتقوية اخلر�سانة �ش:املدعي
 هور العنز �شرق-  طريق �أبوهيل- 225  مكتب رقم- دبي مركز �سيتي باي لالعمال:عنوانه
را�شد �سيف �سعيد �سيف الزبادي:وميثله
 مدعي عليه:  �صفته- م.م.ذ. كا�ست للبناء والتعمري �ش-1 : املطلوب �إعالنه
) درهم مليون1580303.87(  قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوة مطالبة مببلغ وقدره: مو�ضوع الإعالن
 من تاريخ%5  والفائدة القانونية- وخم�سمائة وثمانون الفا وثالثمائة وثالثة دراهم و�سبعة وثمانون فل�سا
 وح��ددت لها جل�سة يوم االحد- اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد وامل�صروفات والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة
 �ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك09.00  ال�ساعة2021/11/28 املوافق
.قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم
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228 دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم:املنظورة يف
 ب�سداد املبالغ,  عمايل جزئي781/2021  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم: مو�ضوع التنفيذ
.) درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف163976( املنفذ به وقدره
 احمد ابراهيم عبدالعزيز علي: طالب التنفيذ
 بناية-  منطقة النهده خلف االن�صار م��ول-  ال�شارقة-  النهدة-  ام��ارة ال�شارقة- االم��ارات:ع�ن��وان��ه
13/12  بلوك اي- الزرعوين
 منفذ �ضده:  �صفته- م.م.ذ. كلر ميك�س �ش-1 : املطلوب �إعالنه
 قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره: مو�ضوع الإعالن
 وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية, ) درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة163976(
.) يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن15( بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
2021/11/24  بتاريخ13400 العدد
انذار عديل بالن�شر
)2021/9433( رقم

 م�ؤ�س�سة فردية-  �سنرتون لاللكرتونيات: املنذرة
 �إماراتي اجلن�سية-  عمر �إبراهيم حممد علي اجل�سمي: املنذر �إليه
تنذر املنذرة املنذر �إليه ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته والبالغ �إجماليه
) درهم (�أربعة وثالثون الف وخم�سمائة وثمانية و�سبعني درهما34587
وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إ�ستالم هذا الإن��ذار واال �سن�ضطر �أ�سفني
لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية املدنية واجلنائية الالزمة من �أجل حت�صيل
املبلغ املذكور بخالف الفوائد القانونية من تاريخ �إ�ستحقاقها والتعوي�ضات
.باال�ضافة للر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة
الكاتب العدل

United Arab Emirates
Ministry of Justice

203 اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم:املنظورة يف
 با�صدار االمر بالزام املعرو�ض �ضدهما بالت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤديا لطالبة االمر: مو�ضوع الدعوى
) درهم اثنني وثالثون الف درهم اماراتي فقط قيمة املبالغ املرت�صدة يف ذمتهما32.000.00( مبلغ وقدره
 الفائدة القانونية من%12 بناء على الفواتري وك�شف احل�ساب واوام��ر ال�شراء وا�شعارات الت�سليم بخالف
.تاريخ ا�ستحقاق الفواتري وحتى ال�سداد التام
م.م.ايبكو للزيوت (فرع) �شركة ايبكو للم�شاريع ذ:املدعي
 دبي-  ديرة-  امارة دبي- االمارات:عنوانه
 مدعي عليه:  �صفته- ) مركز وايف خلدمة ال�سيارات (م�ؤ�س�سة فردية-1 : املطلوب �إعالنه
 الزام- 2021/10/7:طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ: مو�ضوع الإعالن
 اعتبارا من%5 ) اثنان وثالثون الف درهم والفائدة32.000( املدعي عليها االوىل بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ
 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وبعدم2020/2/24
 يوم من اليوم التايل15 ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل. قبول الطلب بالن�سبة للمدعي عليه الثاين
.لن�شر هذا االعالن

رئي�س الق�سم

اعالن بال�سند التنفيذي وتكليف بالوفاء
 تنفيذ عمايل8805/2021/209 يف التنفيذ رقم

حماكم دبي
حمكمةاال�ستئناف
2021/11/24  بتاريخ13400 العدد
اعالن حكم بالن�شر
 ا�ستئناف �أمر اداء1068/2021/361:يف اال�ستئناف رقم
84 دائرة اال�ستئناف التجارية الأوىل رقم:املنظورة يف
 ا�ستئناف والر�سوم وامل�صاريف2021/1532: �إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم: مو�ضوع اال�ستئناف
.واالتعاب
م.م.جاما اجنينريجن منطقة حرة ذ:امل�ست�أنف
- 04  املقر رقم دبليو اي-  مدينة دبي لال�ستديوهات- 2  احلبيبة-  دبي- االمارات العربية املتحدة:عنوانه
044404911 - 0505595459: هاتف رقم- 2315969830  رقم مكاين04 الطابق االر�ضي ور�شة العمل رقم
 �صفتهما-  جاوراجن فينودراى دو�شى-2 م.م.ذ. جي دي �إ�س لالنتاج ال�سينمائي �ش-1 : املطلوب �إعالنهما
 م�ست�أنف �ضدهما:
 نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر يف �أمر: مو�ضوع الإعالن
 حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل �ستني يوما اعتبارا من اليوم, الأداء املقيد من قبلكم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم
.دبي وتلى علنا

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

2021/11/24  بتاريخ13400 العدد
انذار عديل بالن�شر
)2021/9438( رقم

2021/11/24  بتاريخ13400 العدد
انذار عديل بالن�شر
)2021/9437( رقم

2021/11/24  بتاريخ13400 العدد
انذار عديل بالن�شر
)2021/9436( رقم

 م�ؤ�س�سة فردية-  �سنرتون لاللكرتونيات: املنذرة
 �إماراتي اجلن�سية-  خليفة ابراهيم �سليمان عنرب ن�صري: املنذر �إليه
تنذر املنذرة املنذر �إليه ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته والبالغ �إجماليه
 درهم (ت�سعة ع�شر الف ومائة وخم�سون درهم) وذلك خالل خم�سة19150
�أيام من تاريخ �إ�ستالم هذا الإنذار واال �سن�ضطر �أ�سفني لإتخاذ كافة الإجراءات
القانونية املدنية واجلنائية الالزمة من �أجل حت�صيل املبلغ املذكور بخالف
الفوائد القانونية م��ن ت��اري��خ �إ�ستحقاقها والتعوي�ضات باال�ضافة للر�سوم
.وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة

 م�ؤ�س�سة فردية-  �سنرتون لاللكرتونيات: املنذرة
 �إماراتي اجلن�سية-  مروان مراد �شاه مراد ابراهيم البلو�شي: املنذر �إليه
تنذر املنذرة املنذر �إليه ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته والبالغ �إجماليه
) دره��م (ت�سعة وث�لاث��ون ال��ف وابعمائة وثالثة وثمانون درهم39483
وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إ�ستالم هذا الإن��ذار واال �سن�ضطر �أ�سفني
لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية املدنية واجلنائية الالزمة من �أجل حت�صيل
املبلغ املذكور بخالف الفوائد القانونية من تاريخ �إ�ستحقاقها والتعوي�ضات
.باال�ضافة للر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة

 م�ؤ�س�سة فردية-  �سنرتون لاللكرتونيات: املنذرة
 �إماراتي اجلن�سية-  حممد طار�ش حممد �إبراهيم البلو�شي: املنذر �إليه
تنذر املنذرة املنذر �إليه ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته والبالغ �إجماليه
 درهم (ت�سعة ع�شر الف واربعمائة و�ستة وت�سعون درهم) وذلك خالل19496
خم�سة �أيام من تاريخ �إ�ستالم هذا الإن��ذار واال �سن�ضطر �أ�سفني لإتخاذ كافة
الإجراءات القانونية املدنية واجلنائية الالزمة من �أجل حت�صيل املبلغ املذكور
بخالف ال�ف��وائ��د القانونية م��ن ت��اري��خ �إ�ستحقاقها والتعوي�ضات باال�ضافة
.للر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة

رئي�س ال�شعبة

2021/11/24  بتاريخ13400 العدد

رئي�س ال�شعبة

2021/11/24  بتاريخ13400 العدد
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
 امر اداء6498/2021/60:يف الدعوى رقم

228 دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم:املنظورة يف
 جزئي واملعدل باال�ستئناف رقم894/2021  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم: مو�ضوع التنفيذ
 ا�ستئناف عمايل2529/2021
 جو�سيف بودو�سريي �شرييان: طالب التنفيذ
 الربيد- 0506639260  رقم الهاتف- 705  بالزا-  املرقبات �شارع املكتوم رقة البطني-  ديرة- امارة دبي:عنوانه
- را�شد �سيف �سعيد �سيف الزبادي/ بوكالة املحاميrashidadvocates@gmail.com:االلكرتوين
را�شد �سيف �سعيد �سيف الزبادي:وميثله
 مور �سبي�س لتنفيذ الت�صميم الداخلي-1 : املطلوب �إعالنه
4120779888: مكاين- 105  مكتب-  الكرامة ملك را�شد مبارك �سيف الريامي- االمارات دبي بردبي:عنوانه
0097143364666 - 00971523973215  نعلنكم ب�صورة من احلكم مو�ضوع التنفيذ املذيل بال�صيغة التنفيذية ونكلفكم بوفاء املطلوب: مو�ضوع الإعالن
 املرفق �صورة منها وذلك خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ت�سليمكم هذا االعالن, واملذكور بالئحة التنفيذ
.واال فان املحكمة �ستتخذ االجراءات القانونية بحقكم
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبياالبتدائية

183 دائرة التنفيذ االوىل رقم:املنظورة يف
 باملبنى44  الكائنة بالطابق رقم4405 , 4404 , 4403 , 4402 , 4401  طلب �أذن بيع املكاتب املرهونة �أرقام: مو�ضوع الدعوى
.  مبنطقة الثنية اخلام�سة امارة دبي1 امل�سمى مزايا بزن�س افينيوا ايه ايه
ع.م. بنك االمارات دبي الوطني �ش: طالب التنفيذ
 وعنوانهما املختار مقر هيئة دبي لل�سلع املتعددة1 امارة دبي مركز دبي املايل العاملي برج الفتان كرن�سي هاو�س تاور:عنوانه
منطقة حرة برج املا�س ابراج بحريات جمريا
خالد حممد �سعيد بوج�سيم:وميثله
���س وميثلها كال من بول ليجيت وماثيو ديفيد �سميث ب�صفتهما امل�صفيني.م.د. فونيك�س غلوبال م-1 : املطلوب �إعالنه
 منفذ �ضده:  �صفته- واملمثليني القانونني لل�شركة من خالل مرحلة الت�صفية
 املنطقة الثنية-  نعلنكم ب��ان مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وه��ي عبارة عن (ن��وع العقار مكتب: مو�ضوع الإعل��ان
 رقم- 44  رقم الطابق- AA1  ا�سم املبنى مزايا بزن�س افنيو393 - 5812  رقم البلدية- 846  رقم االر���ض- اخلام�سة
) درهم خالل خم�سة ع�شر7800000(  كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها4405 - 4404 - 4403 - 4402 - 4401 العقار
 من قانون295 يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة
.االجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز

حمكمة دبي االبتدائية

184 دائرة التنفيذ الثانية رقم:املنظورة يف
 ب�سداد املبلغ املنفذ,  ا�ستئناف جتاري2020/881  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم: مو�ضوع التنفيذ
.) درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف2068505( به وقدره
 حممد م�صباح عبدال�سالم داود: طالب التنفيذ
703  �شقة رقم- sit  مبنى-  ند ال�شبا واحة ال�سيليكون- امارة دبي:عنوانه
 عمر-3  حميد خليفة را�شد ال�شام�سي-2 م.م. �شركة كريف لالدارة دي دبليو �سي ذ-1 : املطلوب �إعالنهم
 منفذ �ضدهم:  �صفتهم- حممد ه�شام القطان
 قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره: مو�ضوع الإعالن
 وعليه, ) درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة2068505(
)15( فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
.يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن

حماكم دبي

اعالن قرار بالتنفيذ
 بيع عقار مرهون331/2020/250 يف الدعوى رقم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 تنفيذ جتاري2363/2021/207 يف التنفيذ رقم
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حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 تنفيذ عمايل8187/2021/209 يف التنفيذ رقم

Wednesday

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
2021/11/24  بتاريخ13400 العدد
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
 طعن جتاري1284/2021/445:يف الطعن رقم
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Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008396 – Civil (Partial)
To the defendant: Maeed Khan Sherin Lal
Unknown Place of residence: Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al
Qasimi Street, Sharjah Taxi Drivers' Building, mobile no. 0553976284
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Maeed Khan
Sherin Lal - Pakistan, requesting the following:
First: Obligate the defendant to pay an amount of (18971.23 dirhams) Eighteen
thousand nine hundred seventy-one dirhams and twenty-three fils, and the legal
interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment.
Second: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 15/12/2021 in front of the Case Management
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager
Office No. 4) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder)
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above,
as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008418 - Civil (Partial)
To the defendant: Jamiu Kayode Yusuf
Unknown Place of residence: Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street,
Sharjah Taxi Drivers' Building
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Jamiu Kayode Yusuf
- Nigeria, requesting the following:
First: Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the
defendant.
Second: Obligate the defendant to pay an amount of (15377.41 dirhams) Fifteen thousand three
hundred seventy-seven dirhams and forty-one file, and the legal interest at 12% from the date of
the judicial claim until the date of full payment.
Third: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 14/12/2021 in front of the Case Management Office of
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court,
the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008243 civil (partial)
To the defendant: Irfan Ahmed Nazir Ahmed
Place of residence : Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi
Street, Sharjah Taxi Drivers residence building, Mobile No. 0525194232
As per the request from the Claimant / Sharjah Taxi LLC
You are assigned to attend the hearing on 29/11/2021 in front of the Case
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No.
(Case Manager Office No. 3) in person or authorized agent/ attorney, and to
submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within
a period not exceeding ten days from the date of publication in both Arabic and
English language, in order to hear and examine the case mentioned above, as a
you are the defendant.
Judicial Services Office
Nojoud Taleb AlAmeeri
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Defendant's notification by publication
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Noor Rahim Amir Jehan
Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2021/0004863 - Civil (Partial)
To: The defendant: Noor Rahim Amir Jehan
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in
favor of the executing plaintiff, Sharjah Taxi L.L.C in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment
required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses: 34046
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this
notification.
In the event of failure to do so, the court will take the compulsory enforcement
measures prescribed by law against you.
Judge/ Moatasem Ahmad Sameer Abu Shadi
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008325- Civil (Partial)
To the defendant: Patrick Amoah
Unknown Place of residence: Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi
Street, Sharjah Taxi Drivers' Building, mobile no. 0562536581
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Patrick Amoah
- Ghana, requesting the following:
Obligate the defendant to pay an amount of (18437.45 dirhams) Eighteen thousand four
hundred thirty-seven dirhams and forty-five files, and the legal interest at 12% from the
date of the judicial claim until the date of full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 15/12/2021 in front of the Case Management Office
of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No.
4) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case,
accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from the date
of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you are the
defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008429 - Civil (Partial)
To the defendant: Zafar Iqbal Niaz Muhammad
Unknown Place of residence: Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi
Street, Sharjah Taxi Drivers' Building, mobile no. 0554936920
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Zafar Iqbal Niaz
Muhammad Pakistan, requesting the following:
- Obligate the defendant to pay an amount of (14108.10 dirhams) Fourteen thousand one
hundred eight dirhams and ten fils, and the legal interest at 12% from the date of the
judicial claim until the date of full pa - Obligate the defendant to pay charges and expenses
and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 15/12/2021 in front of the Case Management Office
of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No.
4) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case,
accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from the date
of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you are the
defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008384 - Civil (Partial)
To the defendant: Muhammad Jawad Nazir Hussain
Unknown Place of residence: Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Sharjah
Taxi Drivers' Building
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Muhammad Jawad Nazir
Hussain -Pakistan, requesting the following:
First: Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the defendant.
Second: Obligate the defendant to pay an amount of (20430.71 dirhams) Twenty thousand four hundred
thirty dirhams and seventy-one fils, and the legal interest at 12% from the date of the judicial claim
until the date of full payment.
Third: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 15/12/2021 in front of the Case Management Office of Sharjah
Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person or authorized
agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within
a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and examine the case
mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali
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Notification of Publication
(9336-2021)
Warner / Bilal Trading Corporation owned by Khalil Salem Aljabour
Warnee / Abdulaziz Shembail
By virtue of this warning, Warner assigns Warnee to pay the amount of
the debt payable by you by virtue of the four cheques no. 000096, 000048,
000144 and 000176 drawn on Ajman Bank amounting in total (AED
625,773.29) (six hundred and twenty five thousand and seven hundred
and seventy three UAE Dirhams and twenty nine Fils only) and an amount
of AED 50,000 as compensation for the damages caused to Warner in
addition to 5% upon the due date of the last cheque on 13/5/2021 at the
date of no more than five days starting from the date of your notification
of this warning, otherwise we will be forced to take all legal actions
against you as per the provisions of the law.
All other rights of Warner will be preserved.
Notary Public

Notarial Notice by Publication No (3940/2021)
Notarial number: 207234/1/2021
The Notifier: Amrjit Singh Dhir
The Notified Party: Dambir Chadha- Indian national
Re: Notice to Pay
First: 1- On 16/05/2017, the Notified Party released Cheque No. (000023) from
his account with Emirates NBD for AED 1,060,000 (One million sixty Thousand
Dirhams) in favor of the Notifier.
2- On 13/05/2017, the Notified Party released Cheque No. (000024) from his account
with Emirates NBD for AED 2,500,000 (Tow million Five Hundred Thousand
Dirhams) in favor of the Notifier.
Third: When produced on the due date, the cheques were returned unpaid for
insufficient fund.
Therefore, The Notifier directs this Notice to the Notified Party ordering him to pay
the amount owed by him under the abovementioned cheques. amounting to 3,560,000
(Three Million Five hundred sixty thousand Dirhams) within five days from the date
of receiving this notice. Otherwise, legal procedures will be taken to claim this debt
and the interests thereof, the court fees and expenses.
Notary Public

Notarial Notice by Publication
No (9339/2021)
Notarial number: 207211/1/2021
The Notifier: Amrjit Singh Dhir
The Notified Parties: 1- PTR Watches Trading LLC
2- Dambir Chadha- Indian national- in his capacity as the signatory to the cheque
Re: Notice to Pay
First: The Notified Party is a limited liability company practicing its activities in the field of
selling artifacts, perfume trade, watches and spare parts trade, non-precious metal jewelry
trade, and crystal products trade having its head office in Dubai to run its business under
Commercial License No. (748589) issued by the Department of Economic Development Dubai.
Second: 1- On 13/05/2017, the Second Notified Party released Cheque No. (000235) from the
First Notified Party's account with Emirates NBD for AED 175,000 (One Hundred SeventyFive Thousand Dirhams) in favor of the Notifier.
Third: When produced on the due date, the cheque was returned unpaid for insufficient fund.
Therefore, The Notifier directs this Notice to the Notified Parties ordering them to pay the
amount owed by them under the cheque. amounting to 175,000.00 (one hundred seventyfive thousand Dirhams) within five days from the date of receiving this notice. Otherwise,
legal procedures will be taken to claim this debt and the interests thereof, the court fees and
expenses.
Notary Public

Publication notice
8905/2021
Warner / INTERNATIONAL CABLE CROP L.L.C
Emirate of Sharjah - Al Saja Industrial Area - behind Emirates Street - Walled land owned by Anahid Tahmaseyan
Savarni - Mobile No. 0505780444 Email alkefahadvocates@gmail.com By Salama Muhammad Abdullah
Muhammad as representative of its director/ Anahid Tahmasian Savarani, Canadian National by proxy No.
219477/1/2017 issued by the notary public in Dubai on 10/10/2017
Against
(1) First Warnee/ RAJAY INTERNATIONAL L.L.C
Dubai - Bur Dubai - Burj Khalifa - Office No. 2302 King Rakesh Diwan and Rajini Diwan Mobile 0553412001
Phone 044251999 Fax 044251998 My Location 2606977878 Email Dewan@rgsgulf.com
(2) Second Warnee/ RAKESH DEWAN-Indian national
Dubai - Bur Dubai - Burj Khalifa - Office No. 2302 King Rakesh Diwan and Rajini Diwan Mobile 0553412001
Phone 044251999 Fax 04425 1998 My Location 2606977878 Email Dewan@rgsgulf.com
Subject
Judicial Notice No. (224686/1/2021)
As the warner warns them in accordance with the provisions of Articles (63, 62, 65, 64) of Cabinet Resolution
No. 57 of 2018 and its amendments regarding the regulations of the Federal Civil Procedures Law No. 11 of 1992
and its amendments It is necessary to fulfill the amount subject of the error of 514800 dirhams (five hundred and
fourteen thousand eight hundred dirhams), and the legal interest is 12% from the date of the warning until full
payment, within a maximum period of five days from the date of publishing this warning, and all fees and expenses
to collect the amount subject of the warning.
Public Notary
Dubai Courts Seal - Public Notary
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�أزمة الهجرة يف بيالرو�سيا:

ملاذا كل هذا العدد من اجلدران يف عامل اليوم...؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين

الإره��اب و�أزمة الهجرة وانعدام الأم��ن� ...أ�صبح
ال��ع��امل �أك�ثر ف��أك�ثر حم� ً
�اط��ا ب��ج��دران منذ �سقوط
ج��دار ب��رل�ين ...والهدف بالن�سبة للدول� :إع��ادة
ت�أكيد �سيادتها� .أزمة ،فجدار .قد تبدو احل�سابات

ال�سيا�سية تب�سيط ّية ،وم��ع ذل��ك فهي تتكاثر يف
ً
ا�ستجابة النعدام الأمن و�أزمات
جميع �أنحاء العامل
الهجرة والإرهاب .هذا هو حال بولندا ،التي تريد
�إقامة ج��دار على حدودها مع بيالرو�سيا بحلول
نهاية العام ملواجهة تدفق املهاجرين على بواباتها.
يف غ�ضون خم�سني عا ًما ،تكاثرت اجلدران يف العديد

من الدميقراطيات� ،إىل درجة �أنها غطت على �أقدمها
التي غال ًبا ما حتدد خط وقف �إطالق النار ،كما هو
احل��ال بني كوريا ال�شمالية وكوريا اجلنوبية منذ
عام  .1953اليوم ،ترتاوح التقديرات من � 20إىل
ي�ضم بع�ض
 ،71اعتما ًدا على كيفية تعريفنا للمعلمّ .
الباحثني �أ���س��وا ًرا ب�سيطة من الأ�سالك ال�شائكة،

بينما ينظر �آخرون فقط �إىل احلواجز “ال�صلبة”.
من جانبه ،يرى املعهد عرب الوطني� ،أن عدد اجلدران
قد ارتفع من خم�سة عام � 1988إىل �أكرث من 60
أ�سا�سا ملكافحة الهجرة .وي�صل
عام  ،2018وذلك � ً
طول كل �أ�سوار العامل �إىل  40.000كم� ،أو حميط
الأر�ض.

15
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19

حواجز ملنع الب�شر من املرور

حتليل
انعطاف نحو “احلل الأمني»
ب��ال �ن �� �س �ب��ة �إىل �أل� �ك� ��� �س� �ن ��درا
نوفو�سيلوف ،الدكتورة يف العلوم
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة يف ج��ام �ع��ة باري�س
ال �ث ��ان �ي ��ة -ب ��ان� �ث� �ي ��ون �-آ�� �س ��ا� ��س،
وم�ؤلفة م�شاركة مع فرانك ني�س
ل�ك�ت��اب “اجلدران ب�ين الب�شر”
(من�شورات التوثيق الفرن�سي)،
ف ��إن ه��ذه الآل�ي��ات تتجاوز جمرد
املراقبة على احل��دود التي ميكن
ل �ك��ل دول� ��ة ت�ن�ف�ي��ذه��ا“ :اجلدار
م��وج��ود �أي��ً��ض��ا ملنع ال��دخ��ول ،مع
مراقبة �أكرث �شرا�سة».
«ل��ن يتكرر ه��ذا ابدا” ،رمزية
��س�ق��وط ج ��دار ب��رل�ين مل ت�صمد
يف وج ��ه ه �ج �م��ات � 11سبتمرب
 ،2001ال�ت��ي �أل �ق��ت بالواليات
امل�ت�ح��دة وج ��زء ك�ب�ير م��ن العامل
يف “احلل الأم� �ن ��ي اخلال�ص”.
ومل ي�ك��ن ت�ك��اث��ر ال�ت��دف�ق��ات غري
املراقبة املرتبطة بالعوملة ،عامال
م���س��اع��دا ،وف��ق �إل�ي��زاب�ي��ث فاليه،
م��دي��رة امل��ر� �ص��د اجليو�سيا�سي
ب�ج��ام�ع��ة ك�ي�ب�ي��ك يف مونرتيال،
وم�ؤلفة كتاب “ احلدود والأ�سوار
واجل��دران دول��ة انعدام الأمن؟”
(من�شورات روتليدج).
«ج��دار ب��رل�ين منع النا�س من
اخل��روج .وال�ي��وم ،متنع اجلدران
ال�ن��ا���س م��ن الدخول” ،تلخ�ص
�أل�ك���س�ن��درا نوفو�سيلوف قبل �أن
ت�شري �إىل مفارقة“ :ن�صبنا هذه
الأج �ه��زة ملنع بع�ض الأ�شخا�ص،
بينما حركة الب�ضائع واال�شخا�ص
مل تكن �أب �دًا مبثل هذه ال�سيولة
وال�سال�سة” .ب �ي�ن ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة وامل�ك���س�ي��ك ،ي���ش�ك��ل نهر
ري ��و غ ��ران ��دي ح � ��دودًا طبيعية،
ولكن لئن متر الب�ضائع بوترية
حممومة عرب اجل�سور املخ�ص�صة
ل �ه��ا ،ف� ��إن ت��دف�ق��ات ال�ه�ج��رة يتم
حظرها بوا�سطة جدار.

احلل االمني فقط للت�صدي للهجرة

ً
ا�ستجابة النعدام الأمن و�أزمات الهجرة والإرهاب
تتكاثر الظاهرة يف جميع �أنحاء العامل
مع ترامب� ،أ�صبحت احلدود عر�ضا فرجو ّيا ،ومت ا�ستخدامها لأغرا�ض �سيا�سية وانتخابية
�إعادة ت�أكيد ال�سيادة
يف مواجهة قلق عامل بال حدود،
جعلت بع�ض احلكومات اجلدران
�لاح��ا لإع ��ادة ت��أك�ي��د �سيادتها.
��س ً
وه� ��ذه ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب �ع �ي��دة كل
البعد ع��ن كونها م��ن اخت�صا�ص
الأن � �ظ � �م� ��ة ال �� �س �ل �ط ��وي ��ة ،وف� � ًق ��ا
لألك�سندرا نوفو�سيلوف“ :لقد
عزز الرئي�س الدميقراطي باراك
�أوب��ام��ا اجل��دار �ضد الهجرة غري
ال�شرعية الذي �أراده جورج دبليو
بو�ش عام  ،2006بل و�شدد حتى
على ع�سكرته ،قبل وق��ت طويل
م��ن و� �ص��ول دون��ال��د ت��رام��ب �إىل
ال�سلطة” .لذلك حافظت واحدة
م� ��ن �أك �ب ��ر ال ��دمي� �ق ��راط� �ي ��ات يف

يف م��واج �ه��ة
م �ع��ان��اة عامل
ب �ل�ا ح � ��دود،
ج�ع�ل��ت بع�ض
احل� �ك ��وم ��ات
اجل � � � � � ��دران
ً
�سالحا لإعادة
ت�أكيد�سيادتها

العامل على جدار بارتفاع ثمانية
�أم �ت��ار لأك�ث�ر م��ن ع�شر �سنوات،
ب��ا��س�ت�خ��دام ال �ك��ام�يرات و�أجهزة
ك �� �ش��ف احل ��رك ��ة ،و 1800برج
حتكم ومراقبة ،و� 18أل��ف رجل
من حر�س احلدود.
ان “تهوين” اجلدران هذا ،هو
� ً
أي�ضا نتيجة “تقليد وا�ستن�ساخ”،
ح�سب �إليزابيث فاليه التي ت�صف
�أن الظاهرة “جلية ب�شكل خا�ص
يف �أوروبا ،مع �إدارة الأزمة ال�سورية
عام  .”2015فلمواجهة تدفق

امل�ه��اج��ري��ن� ،أغ�ل�ق��ت ع��دة دول يف
القارة العجوز �أبوابها تدريجياً.
اجت� � ��اه ت ��و� � ّ�س ��ع ان� �ت� ��� �ش ��اره داخ ��ل
الدميقراطيات غري الليربالية،
ولكن لي�س فقط.
لقد قامت جمر فيكتور �أوربان
ب�ب�ن��اء ح��اج��ز ع�ل��ى ح ��دوده ��ا مع
��ص��رب�ي��ا ع ��ام  .2015وتبعتها
كاليه عام  2016ب�سياج مزدوج
ب �ط��ول  3ك��م وارت �ف ��اع � 2إىل 4
�أمتار ،ملنع املهاجرين من الو�صول
�إىل �إجنلرتا .ويف الآونة الأخرية،

�أك�م�ل��ت ال�ي��ون��ان ب�ن��اء ب�ط��ول 40
كيلومرتًا على حدودها الرتكية.
وال ت� ��زال ب�ع����ض احل ��واج ��ز قيد
الإن�شاء ،كما هو احلال يف ليتوانيا
منذ �سبتمرب.
راديكالية املجتمع
ت���س�ت�ج�ي��ب ه� ��ذه الإن� ��� �ش ��اءات
�أي� �� ً��ض ��ا ل �ق �ل ��ق ،و�أح � �ي� ��ا ًن� ��ا حتى
لطلب ال���س�ك��ان“ .ر�سم ًيا ،تبني
احل�ك��وم��ات بنية حتتية دفاعية،
وهي خ�صو�صا لطم�أنة �س ّكانها”،

ت�ؤكد �إليزابيث فاليه .ومن وجهة
نظرها ،ف�إن “الر�أي العام يعاين
من منط ّية اخلطاب يف مو�ضوع
الهجرة” يف و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام
وعلى ال�صعيد ال�سيا�سي.
ب��ال �ن �� �س �ب��ة �إىل �أل� �ك� ��� �س� �ن ��درا
ن��وف��و� �س �ي �ل��وف ،ي �ن �ظ��ر املجتمع
�إىل امل �ه��اج��ر ع �ل��ى �أن � ��ه تهديد
ب�سبب اخل�ل��ط ب�ين “املهاجرين
وال�لاج �ئ�ين وط��ال�ب��ي اللجوء”.
ناهيك ع��ن �شبح �أزم ��ات مناخية
ودميوغرافية ون��زاع��ات م�سلحة

ج ��دي ��دة ت��زي��د م ��ن ال �ق �ل��ق .انه
تطرف املجتمع هو ال��ذي يف�سر،
وفق الدكتورة يف العلوم ال�سيا�سية،
اع ��ادة ال ��دول ،على ن�ط��اق عاملي،
�إن�شاء مبد�أ “املجتمعات املغلقة”
�أو امل���س��اك��ن �أو الأح �ي��اء املغلقة،
ال �ت��ي ي �ت��م ال�ت�ح�ك��م يف الدخول
�إل�ي�ه��ا .طريقة “لإخفاء الب�ؤ�س
على اجل��ان��ب الآخ ��ر م��ن اجلدار
حتى ال نراه».
وت ��ذه ��ب ب �ع ����ض ال� � ��دول حتى
�إىل ح��د ا�ستخدام اجل ��دار ك�أداة
ات �� �ص��ال .ت�ل��ك ه��ي ح ��ال دونالد
ت � ��رام � ��ب ،ال � � ��ذي ج� �ع ��ل “جدار
ترامب” مرادفاً للقوة ،م�ضاعفا
االالع � � �ي� � ��ب امل� � �ث �ي��رة �إع�ل�ام� �ي ��ا

ن���ص�ب��ت ه��ذه
الأج � � �ه � � ��زة
مل� �ن ��ع ب �ع ����ض
الأ� �ش �خ��ا���ص،
بينما حركة
ال�ب���ض��ائ��ع مل
تكن � ًأبدا مبثل
جدار برلني منع النا�س من اخلروج ...و متنع اجلدران اليوم ،النا�س من الدخول هذه ال�سال�سة

اجلدار اليوناين على احلدود الرتكية

دونالد ترامب �أمام اجلدار الذي �أقيم على احلدود بني الواليات املتحدة واملك�سيك

ظاهرة االغالق يف ازدياد

والت�صريحات املدوية .كان هناك
وعد انتخابي عام  ،2016لبناء
“�سور ج �م �ي��ل وعظيم” من
امل�ح�ي��ط الأط �ل �� �س��ي �إىل املحيط
ال� �ه ��ادي ل �ع��رق �ل��ة ال �ه �ج��رة غري
ال���ش��رع�ي��ة .ث��م مت ن���ش��ر عبارات
� �ص��ادم��ة م �ث��ل “اجلدار قادم”
على �شبكات التوا�صل االجتماعي
ع � ��ام � � .2019ش �ع��ار ي�ستعري
املقولة ال�شهرية من �سل�سلة لعبة
العرو�ش“ .مع ترامب� ،أ�صبحت
احلدود فرجة” ،ومت ا�ستخدامها
لأغ ��را� ��ض �سيا�سية وانتخابية،
حتلل �إليزابيث فاليه.
لكن معظم هذه البنايات رمزية
�أكرث من كونها فعالة .لئن �أ�صبح
العبور �أكرث تعقيدًا وخطورة ،ف�إن
ه��ذا الأخ�ي�ر مل يتحول م��ع ذلك
اىل ا�ستحالة .ك��ان اجل��دار الذي
�أق �ي��م يف ال �ي��ون��ان م�ق��اب��ل مدينة
�أدرنة الرتكية عام  2012يهدف
�إىل �إغ�ل�اق “خرق” ط��ول��ه 12
ك�ي�ل��وم�ترًا ع�ل��ى احل ��دود الربية
اليونانية الرتكية ،التي يف�صلها
ب���ش�ك��ل ط�ب�ي�ع��ي ن �ه��ر �إيفرو�س.
منذئذ ،بالإ�ضافة �إىل عبور النهر
على م�تن ال�ق��وارب �أو ال�سباحة،
وج ��د امل �ه��رب��ون م��داخ��ل جديدة
مثل بلغاريا �أو البحر.
وي�ت�ف��ق املخت�صان ع�ل��ى نقطة
واحدة“ :اجلدار ميكن االلتفاف
عليه”� :أن�ف��اق� ،سالمل ،طائرات
دون ط�ي��ار ،ال نق�ص يف احللول.
ويف م��واج�ه�ت�ه��ا ت���ص�ع�ي��د �أمني:
ج��دار �أعلى و�أك�بر و�أك�ثر ت�أمينا،
“ان االقت�صار على احلل الأمني
ه � ��و ب� �ئ ��ر ال ق� � ��اع له” ،حتلل
�ألك�سندرا نوفو�سيلوف .وهو لي�س
الوحيد :مقابل خم�سة دوالرات،
ي �ت �م �ك��ن ال� �ب� �ع� �� ��ض م � ��ن جت � ��اوز
ال�صفائح املعدنية بني الواليات
امل �ت �ح��دة وامل �ك �� �س �ي��ك با�ستخدام
�سلم طوله �ستة �أم �ت��ار ...مباراة
خا�سرة مقدما ،بح�سب اخلرباء،
�ضد “�إبداع الإن�سان».
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العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/245868/

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/245938/

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/245918/

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/245858/

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :جريو�سيل ايربيو كانرتي( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )33717.00درهم يف خالل املواعيد القانونية.
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (رينو دا�سرت – لوحة رقم -88128
خ�صو�صي – كود � – Vإمارة دبي – مويل ال�صنع " 2018
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )33717.00درهم .
الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :مانوج �سريدهاران فيتيل فانارات( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )18163.83درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (ني�سان �سنرتا – لوحة رقم - 2016
خ�صو�صي – كود � – Oإمارة دبي – موديل ال�صنع " 2016
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )18163.83درهم .
الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :انا كارونينا بري�سون�سا نورنها ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )51375.09درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دب��ى اال�سالمى (مت�سوبي�شي ب��اج�يرو – لوحة رقم
 - 58447خ�صو�صي – كود � – Qإمارة دبي – مويل ال�صنع " 2015
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )51375.09درهم .
الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :حممد عبدالفتاح عبداحلميد �شلبى ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )119780.00درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (بور�ش كايني ا�س – لوحة رقم -56271
خ�صو�صي – كود � – Tإمارة دبي – مويل ال�صنع " 2015
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )119780.00درهم .
الكاتب العدل
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العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/245802/

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/246703/

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/245972/

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/158863/

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :هنوك زيودو ت�سيما ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )67968.00درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (هوندا  – CRVلوحة رقم -78426
خ�صو�صي – كود � – Eإمارة دبي – مويل ال�صنع " 2017
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )67968.00درهم .
الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :حممد عمران حممد حنيف ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )21654.97درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى ( تويوتا افنزا – لوحة رقم - 39688
خ�صو�صي – كود � –Mإمارة دبي – موديل ال�صنع " 2015
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )21654.97درهم .
الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه :نيوكا�سا انترييرز �ش ذ م م ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )158664.00درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (مت�سوبي�شي كانرت – لوحة رقم 86906
 خ�صو�صي – كود� – Pإمارة دبي – مويل ال�صنع " 2016وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )158664.00درهم .
الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :هادي احمد عبدالوهاب قا�سم ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )32648.00درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى " جيب جراند �شريوكي – لوحة رقم
 - 9754خ�صو�صي – كود � – Nإمارة دبي – مويل ال�صنع " 2015
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )32648.00درهم .
الكاتب العدل
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العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/245902/

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/245807/

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/245819/

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/245848/

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :اظهر نوربي�سوفا ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )38849.00درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (هوندا �سيفيك – لوحة رقم 93979
 خ�صو�صي – كود � – Sإمارة دبي – مويل ال�صنع " 2014وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )38849.00درهم .
الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :عمر عدنان فرزاند علي ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )61472.91درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (كيا �سبورجت – لوحة رقم -23371
خ�صو�صي – كود � – Gإمارة دبي – مويل ال�صنع " 2016
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )61472.91درهم .
الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :فرانكو ريجينالد �سوكورو فرناندي�س ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )63671.00درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (كيا اوبتيما – لوحة رقم -87561
خ�صو�صي – كود � – Pإمارة دبي – مويل ال�صنع " 2016
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )63671.00درهم .
الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :حممد ب�سام زهدي ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )78787.73درهم يف خالل املواعيد القانونية.
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (جيب رجنلري – لوحة رقم -95633
خ�صو�صي – كود � – Iإمارة دبي – مويل ال�صنع " 2016
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )78787.73درهم .
الكاتب العدل
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حكومة دبي
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العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/246738/

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/245988/

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/245802/

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/245930/

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :رامكومار �سواتي ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )17693.00درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة امل��ره��ون��ة ل�صالح بنك دب��ى اال��س�لام��ى ( ه�ي��ون��داي فيلو�سرت – لوحة رقم
 - 74467خ�صو�صي – كود � – Vإمارة دبي – مويل ال�صنع " 2014
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )17693.00درهم .
الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :برويز عبا�س �صاحبان االحمدى ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )23032.28درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (رينو كوليو�س – لوحة رقم - 49385
خ�صو�صي – كود� – Oإمارة دبي – مويل ال�صنع " 2014
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )28 .23032درهم .
الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :وائل فنحي را�شد ابراهيم ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )34041.00درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى ( كيا �سرياتو – لوحة رقم - 36501
خ�صو�صي – كود � –Nإمارة دبي – موديل ال�صنع " 2017
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )34041.00درهم .
الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :هادي احمد عبدالوهاب قا�سم ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )32648.00درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (جيب جراند �شريوكي – لوحة رقم
 - 9754خ�صو�صي – كود � – Nإمارة دبي – موديل ال�صنع " 2015
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )32648.00درهم .
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/245883/

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/245889/

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/245842/

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/246749/

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :رينيهر ماريانو مادورا ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )54756.00درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (جيب جراند �شريوكي – لوحة رقم
 -74134خ�صو�صي – كود � – Sإمارة دبي – مويل ال�صنع " 2013
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )54756.00درهم .
الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :عبداحلميد دروي�ش �صالح زاده فرد ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )73505.00درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (تويوتا فورت�شرن – لوحة رقم 83444
 خ�صو�صي – كود � – Gإمارة دبي – مويل ال�صنع " 2011وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )73505.00درهم .
الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :كاجي�ش خالد عبد العزيز خالد ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )118070.45درهم يف خالل املواعيد القانونية.
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (هوندا اكورد – لوحة رقم -21538
خ�صو�صي – كود � – Dإمارة دبي – مويل ال�صنع " 2018
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )118070.45درهم .
الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :ف�ؤاد قادر حممد ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )28739.00درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى �شريي تيجو – لوحة رقم - 46083
خ�صو�صي – كود � – Iإمارة دبي – مويل ال�صنع " 2016
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )28739.00درهم .
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9431

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9432

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/246703/

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/245833/

املنذرة  :حممد بن غليطة للنقليات  -م�ؤ�س�سة فردية
املنذر �إليها  :فادي ريا�ض قطيني � -سوري اجلن�سية
تنذر املنذرة املنذر �إليه ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته والبالغ �إجماليه
 154000درهم (مائة واربعة وخم�سون الف درهم) وذلك خالل خم�سة �أيام
من تاريخ �إ�ستالم هذا الإن��ذار واال �سن�ضطر �أ�سفني لإتخاذ كافة الإجراءات
القانونية املدنية واجلنائية الالزمة من �أجل حت�صيل املبلغ املذكور بخالف
الفوائد القانونية م��ن ت��اري��خ �إ�ستحقاقها والتعوي�ضات باال�ضافة للر�سوم
وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة.

املنذرة  :حممد بن غليطه لتجارة ال�شاحنات واملعدات الثقيلة  -م�ؤ�س�سة فردية
املنذر �إليها � :شبني مون قا�سم كوجنو ف�صيل الدين  -هندي اجلن�سية
تنذر املنذرة املنذر �إليه ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته والبالغ �إجماليه
 36000درهم (�ستة وثالثون الف درهم) وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ
�إ�ستالم هذا الإن��ذار واال �سن�ضطر �أ�سفني لإتخاذ كافة الإج��راءات القانونية
املدنية واجلنائية ال�لازم��ة من �أج��ل حت�صيل املبلغ امل��ذك��ور بخالف الفوائد
القانونية من تاريخ �إ�ستحقاقها والتعوي�ضات باال�ضافة للر�سوم وامل�صروفات
و�أتعاب املحاماة.

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :عبدالرحمن بوليكال كونه احمد ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )32502.00درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى ( تويوتا كورال – لوحة رقم - 83891
خ�صو�صي – كود � – Vإمارة دبي – موديل ال�صنع " 2016
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )32502.00درهم .
الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :كرمي بدر اميل حنا ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )57208.00درهم يف خالل املواعيد القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (كيا �سبورجت – لوحة رقم - 32158
خ�صو�صي – كود � – Vإمارة دبي – مويل ال�صنع " 2017
وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )57208.00درهم .
الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل
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جائزة زايد الكربى ل�سباقات الهجن تنطلق غدا من الوثبة
•• �أبوظبي-وام:

بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" و متابعة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة
تنطلق م�ساء غد اخلمي�س مناف�سات جائزة زايد الكربى ل�سباقات
الهجن  ،2021وت�ستمر �إىل الثاين من دي�سمرب املقبل.
متثل ج��ائ��زة زاي��د ال�ك�برى ل�سباقات الهجن �أح��د �أه��م ال�سباقات
الرتاثية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي كونها حتمل ا�سم الوالد

امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه.
كانت جائزة زايد ل�سباقات الهجن قد انطلقت يف عام  1994ومنذ
انطالقتها وهي حتتل مكانة خا�صة لدى مالك الهجن لكونها �أحد
�أه��م املهرجانات ال�ك�برى ،وحتظى مب�شاركة وا�سعة مل�لاك الهجن
من دول اخلليج ويح�صل من خاللها الفائزون على جوائز نقدية
قيمة.
كما حتظى جائزة زايد الكربى ل�سباقات الهجن مبتابعة �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة وبتنظيم م��ن احت��اد الإم� ��ارات ل�سباقات الهجن برئا�سة

معايل ال�شيخ �سلطان بن حمدان �آل نهيان م�ست�شار �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة رئي�س االحتاد.
و �أنهت اللجنة املنظمة لل�سباقات التجهيزات النهائية النطالقة
احل��دث م�ساء غ��دا اخلمي�س م��ع ال�سباق ال�تراث��ي امل�ك��ون م��ن 12
�شوطا �ستوزع من خاللها  6رموز وجوائز نقدية قيمة للفائزين �إىل
�صاحب املركز العا�شر .و�ستقام مناف�سات جائزة زايد الكربى للهجن
على �أر�ضية عا�صمة ميادين الهجن يف الوثبة بالعا�صمة �أبوظبي،
مب�شاركة عدد كبري من مالك الهجن من �أبناء الدولة.
وخ�ص�صت اللجنة املنظمة � 216شوطا للمناف�سات التي �ستبد�أ

مع ال�سباق الرتاثي وتتوا�صل مع فئات احلقايق واللقايا والإيذاع
والثنايا واحلول والزمول منها � 50شوطاً للرموز و الذي �ست�شهد
التناف�س من �أجل نيل النامو�س .
ويح�صل الفائز ب�شوط احلول الرئي�سي على �سيف 3 +ماليني درهم
 ،ويتوقع �أن ت�شهد ال�سباقات ح�ضورا كبريا خا�صة يف ظل اجلوائز
املالية الكبرية التي خ�ص�صتها اللجنة املنظمة للفائزين.
وخ�ص�صت اللجنة � 60شوطاً للمطايا يف �سن احلقايق و� 40شوطاً
ل�سن اللقايا و� 34شوطاً ل�سن الإيذاع و 30ل�سن الثنايا و� 40شوطاً
للحول والزمول.
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فتح الت�سجيل للم�شاركة يف ال�سباق حتى اخلمي�س

ال�سفن ال�شراعية  60قدما تبحر يف �شواطئ دبي ال�سبت
وحتى �شواطئ دب��ي وذل��ك جنبا �إىل
ج�ن��ب ال� �ق ��وارب ال���ش��راع�ي��ة املحلية
 43قدما التي �شاركت يف الن�سختني
الأوىل والثانية.
و�أثبتت هذه الفئة قدرتها على حتمل
�أم��واج اخلليج العربي لي�أتي القرار
حينها باعتمادها ر�سميا لتكون الفئة
امل���ش��ارك��ة يف ��س�ب��اق ال �ق �ف��ال العريق
اعتبارا من الن�سخة الرابعة لت�ستمر
ب�ع��د ذل��ك  ،وي�ت��ذك��ر ت��اري��خ �سباقات
القفال �أن �أول �سفينة ف��ازت باملركز
الأول يف ال�سباق الأول ع��ام 1993
كانت هي ال�سفينة من�صور .36

•• دبي-الفجر:

ينظم ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�ضات
ال�ب�ح��ري��ة ي��وم ال���س�ب��ت امل�ق�ب��ل �سباق
دب��ي لل�سفن ال�شراعية املحلية 60
ق��دم��ا -اجل��ول��ة الأوىل م��ن بطولة
دبي -وذلك �ضمن روزنامة ال�سباقات
ال� �ب� �ح ��ري ��ة يف امل ��و�� �س ��م ال��ري��ا� �ض��ي
.2022-2021
وي� ��أت ��ي ال �� �س �ب��اق ك��اح�ت�ف��ال�ي��ة لأه ��ل
البحر باليوم الوطني الـ  50للدولة
ويعك�س البهجة وال�سرور باليوبيل
ال ��ذه� �ب ��ي يف ع � ��ام اخل �م �� �س�ي�ن عرب
ه��ذه التظاهرة الريا�ضية الرتاثية
ال�ك�ب�يرة وال �ت��ي �ستجمع ع��دد كبري
من �أفراد املجتمع على منت ال�سفن
امل�شاركة والتي �ستبحر من عمق مياه
اخل�ل�ي��ج ح�ت��ى ��ش��واط��ئ دب��ي جمددة
ل�ل�أذه��ان �صور الأب��اء والأج��داد عند
العودة من رحالت الغو�ص.
و�أعلن ن��ادي دبي ال��دويل للريا�ضات
ال �ب �ح��ري��ة ع��ن ف �ت��ح ب ��اب الت�سجيل
للم�شاركة يف ال�سباق الكبري واملرتقب
منذ البارحة حيث ي�ستمر الت�سجيل

حتى ي��وم غد اخلمي�س عرب البوابة
االل � �ك�ت��رون � �ي� ��ة ح� �ي ��ث مت �إخ � �ط� ��ار
ج�م�ي��ع امل �� �ش��ارك�ين مب��وع��د ال�سباق
و�إر��س��ال اللوائح وال�شروط املحدثة
�إىل اجل�م�ي��ع ع�ب�ر خ��دم��ة الر�سائل
الن�صية الق�صرية وو�سائل التوا�صل
االجتماعي.
ك �م��ا ب��ا� �ش��ر ال� �ن ��ادي ال �ت �ج �ه �ي��زات يف
الإع� ��داد والتجهيز ل�ل�ح��دث الكبري

ب��ال �ت �ع��اون وال �� �ش��راك��ة م ��ع ال ��دوائ ��ر
احل �ك��وم �ي��ة وامل ��ؤ� �س �� �س��ات الوطنية
الداعمة ويف مقدمتها القيادة العامة
ل�شرطة دب��ي وجهاز حماية املن�ش�آت
احليوية وال�سواحل (ق�ي��ادة ال�سرب
ال ��راب ��ع) والإدارة ال �ع��ام��ة للدفاع
امل ��دين يف دب��ي وم��را� �س��ي ب��ي �أن ��د �أو
وجمموعة نخيل البحرية وم�ؤ�س�سة
دبي للإعالم (قنوات دبي الريا�ضية)

وم��ؤ��س���س��ة �أب��وظ�ب��ي ل�ل�إع�لام (قناة
يا�س)
ويتابع النادي كافة التفا�صيل املتعلقة
بحالة البحر و�سرعات الرياح املتوقعة
ي� ��وم ال �� �س �ب��ت م ��وع ��د ال �� �س �ب��اق عرب
التقارير اليومية والن�شرة البحرية
م��ن امل��رك��ز الوطني ل�ل�إر��ص��اد وعدد
من املواقع الإلكرتونية املتخ�ص�صة
ح �ي��ث ي �ح��ر���ص ال� �ن ��ادي دائ �م ��ا على

حتقيق مبد�أ الأمن وال�سالمة جلميع
امل�شاركني و�ضمان و�صولهم �إىل خط
النهاية ب�سالم.
ومن املقرر �أن ينظم نادي دبي الدويل
للريا�ضات البحرية �ضمن روزنامة
ال �� �س �ب��اق��ات يف امل ��و�� �س ��م الريا�ضي
 2022-2021ث �ل�اث �سباقات
يف ب�ط��ول��ة دب ��ي ل�ل���س�ف��ن ال�شراعية
املحلية  60قدما الأوىل يوم ال�سبت

املقبل والثانية يف الثامن �شهر يناير
املقبل بينما �سيكون ختامها م�سك
م��ع اجل��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة ��س�ب��اق القفال
للم�سافات الطويلة من جزيرة �صري
ب��ون�ع�ير وح �ت��ى ��ش��واط��ئ دب ��ي خالل
�شهر مايو القادم.
1993
��ش�ه��د ��ش�ه��ر م��اي��و م��ن ع ��ام 1993

م �ي�لاد ��س�ب��اق��ات ال���س�ف��ن ال�شراعية
امل�ح�ل�ي��ة  60ق��دم��ا ت�ن�ف�ي��ذا لر�ؤية
املغفور له -ب�إذن اهلل -ال�شيخ حمدان
ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم -ط� �ي ��ب اهلل
ث��راه -حيث نظم ن��ادي دب��ي الدويل
للريا�ضات البحرية �أول �سباق لهذه
ال�ف�ئ��ة مب���ش��ارك��ة � 16سفينة �ضمن
� �س �ب��اق ال �ق �ف��ال ال �ث��ال��ث للم�سافات
ال�ط��وي�ل��ة م��ن ج��زي��رة ��ص�ير بونعري

211
ت�ع��د ال�سفينة من ��ران  211بقيادة
ال � �ن� ��وخ� ��ذة ع� �ل ��ي ع� � �ب � ��داهلل جمعة
املرزوقي هي �آخ��ر من توج ب�سباقات
ال�سفن ال�شراعية املحلية  60قدما
يف دب� ��ي ب �ع��دم��ا ان �ت��زع��ت وب� �ج ��دارة
لقب �أغ�ل��ى البطوالت �سباق القفال
ال �ث�ل�اث�ي�ن ال � ��ذي ن �ظ �م��ه ن � ��ادي دبي
ال ��دويل ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة �شهر
يونيو املا�ضي.

و�صول رئي�س االحتاد الدويل فايزر والعمل يتوا�صل لتجهيز ال�صالة

الدرعي يطمئن على اكتمال اال�ستعدادات النطالقة �أبوظبي غراند �سالم وي�شكر
�أبوظبي الريا�ضي واجلمعية التعاونية وبن حمودة وامل�سعود وطريان �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

�أكمل احتاد امل�صارعة واجلودو كافة
اال��س�ت�ع��دادات الن�ط�لاق��ة مناف�سات
ب �ط��ول��ة �أب � ��و ظ �ب��ي ( اخل �م �� �س�ين )
جراند �سالم للجودو لعام 2021
 ،التي ينظمها االحتاد برعاية �سمو
ال���ش�ي��خ ه� ��زاع ب��ن زاي� ��د �آل نهيان،
ن��ائ��ب رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س التنفيذي
لإم� ��ارة �أب ��و ظ�ب��ي اع �ت �ب��ارا م��ن بعد
غ��د اجلمعة وحتى ي��وم الأح��د 28
نوفمرب احلايل ب�صالة « جوجيت�سو
�أري �ن��ا » مبدينة زاي��د الريا�ضية يف
�أب��وظ�ب��ي يف خ�ت��ام ب�ط��والت االحتاد
الدويل للجودو للجراند �سالم لعام
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008396مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :معید خان �شرین الل
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -منطقة العزره � -شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي  -بناية �سكن �سائقي
اجرة ال�شارقة رقم الهاتف 0553976284
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية.
رفعت املدعية� /أجرة ال�شارقة (ذ.م.م) �ضد املدعى عليه/معید خان �شرين الل  -باك�ستاين اجلن�سية تطالب فيها
بالتايل  :اوال� -:إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )18971.23ثمانية ع�شر �ألفا وت�سعمائة وواحد و�سبعون
درهم و  56فل�س والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام.
ثانيا  :الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
�أن��ت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/15أم��ام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحت��ادي��ة املحكمة
االبتدائية املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك
للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

 2021والتي جتدد �إقامتها بدعم
من جمل�س �أبو ظبي الريا�ضي مما
� �س��اه��م يف ا��س�ت���ض��اف��ة ال �ع��دي��د من
ال�ب�ط��والت ب�ن�ج��اح وب�شكل م�ستمر
 ،وخ����ص االحت ��اد بال�شكر الرعاية
الذهبية املقدمة من جمعية �أبوظبي
ال�ت�ع��اون�ي��ة ،وب ��ن ح �م��ودة لل�سيارات
 ،وجم �م��وع��ة امل �� �س �ع��ود وال��رع��اي��ة
ال �ف �� �ض �ي��ة ل� �ط�ي�ران �أب ��وظ� �ب ��ي مما
�ساهم يف ت��وف�ير متطلبات النجاح
والرتحيب ب�ضيوف البالد .
وت�شهد بطولة �أبوظبي قبل توقف
ن �� �ش��اط دويل اجل� � ��ودو لأك �ث��ر من
� �ش �ه��ري��ن م �� �ش ��ارك ��ة  232العبا
والعبة من  42دولة  ،والتي يكتمل

�إجتماع خربة
العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إعالن بالن�شر
يف النزاع رقم  575ل�سنة  2021نزاع تعيني خربة جتاري  -دبي

اىل املتنازع �ضدهم � -1 /إي جي والرلد كارجو �ش م ح.
�-2أي جي والرلد وايد �سريفي�سز منطقة حرة
-3ايه جيه ورلد كارجو دي دبليو �سي �ش.ذ.م.م
ن��ود اعالمكم �إىل ان��ه قد اقيم �ضدكم ال�ن��زاع رق��م  575ل�سنة  2021ن��زاع تعيني خ�برة جت��اري من
املتنازعة � /شركة وهران التجارية ���ش.ذ.م.م امام مركز ت�سوية وحل املنازعات يف دبي بطلب ندب جلنة
خربة  ،وقد �صدر حكما بندب خبري بحري وخبري تكنولوجيا يف النزاع مت على اث��ره انتداب اخلبري
بحري  /حممد مطر خليفه املهريي  ،واخلبري  /حممد حممد �شریف حممد علي �سلطان العلماء،
وقد حدد جلنة اخلربة اجتماع اخلربة الثاين يوم اخلمي�س املوافق  25/11/2021ال�ساعة 10:00
�صباحا عن بعد عرب تطبيق زووم لذا ف�أنتم مكلفون باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليكم بتقدمي
ما لديك من مذكرات �أو م�ستندات للخربة .
جلنة اخلربة
خبري النقل وال�شحن البحري  /حممد مطر خليفة املهريي  -هاتف رقم 0556200008 /
خبري تكنولوجيا املعلومات  /حممد حممد �شریف حممد علي �سلطان العلماء
هاتف رقم 0559500500 /

و�صولها م�ساء اليوم الأربعاء لت�أكيد
م�شاركتها يف البطولة واعتمادها
بالت�سجيل يف قائمة القرعة التي
جت� ��رى م��را��س�م�ه��ا ع���ص��ر ي ��وم غد
اخل�م�ي����س ب�ف�ن��دق ج��ران��د ملينيوم
ال��وح��دة وتتبعها �إج � ��راءات فح�ص
ال �ك��ورون��ا ث��م امل� �ي ��زان للم�شاركني
وامل� ��� �ش ��ارك ��ات يف م� �ب ��اري ��ات ال � ��دور
التمهيدي التي تبد�أ نزاالتها �صباح
يوم اجلمعة ،والتي ت�شهد مناف�سات
ال�سيدات يف �أوزان حت��ت ،52، 48
 57 ، 57كجم  ..ومناف�سات الرجال
لأوزان حتت  ، 60و 66كجم  ،وعند
اخل��ام �� �س��ة م �� �س��اء ت� �ق ��ام اجل� ��والت
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ت�ل��ك الأوزان ويعقبها

تتويج �أبطال اليوم الأول  ..بعدها
ت�ب��د�أ �إج� ��راءات امل �ي��زان للم�شاركني
يف م�ن��اف���س��ات ال �ي��وم ال �ث��اين بفندق
الإقامة.
وك � ��ان � �س �ع ��ادة حم �م��د ب ��ن ثعلوب
ال� ��درع� ��ي رئ �ي ����س االحت � � ��اد رئي�س
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا للبطولة ق��د اطلع
�أم ����س الأول خ�ل�ال اج �ت �م��اع��ه مع
ال���س�ي��د ن��ا��ص��ر ال�ت�م�ي�م��ي �أم�ي�ن عام
االحت � � ��اد �أم� �ي��ن �� �ص� �ن ��دوق االحت � ��اد
ال � ��دويل ل �ل �ج��ودو م��دي��ر البطولة
على اكتمال اال�ستعدادات النطالقة
البطولة بعد ا�ستالم �صالة البطولة
�أم�س  11-23ح�سب ما هو مقرر،
واالطمئنان على جاهزية ح�صائر

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -نور رحيم امري جهان
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0004863مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :نور رحيم امري جهان
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �أجرة ال�شارقة  -ذ م م
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  34046درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0006379جتاري (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008429مدين (جزئي)

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
انذار عديل بالوفاء بالن�شر
رقم ()2021/9415
املنذر  :مطعم دبانغ كاتي اند كاري
املنذر �إليها  :دبي هيلز ا�ستيت للتجزئة �ش.ذ.م.م (جمهول حمل الإقامة)
مبوجب ه��ذا االن��ذار ينذر املنذر  -املنذر �إليها  -ب�إنهاء عقد الإي�ج��ار للوحدة رقم:
 DHM-FF-096يف دبي هيلز مول ب�أثر فوري ،و�إعادة مبلغ  133,991درهما
�إماراتياً ،ورد ال�شيكات الأ�صلية خالل مدة �سبعة (� )7أيام حلل هذه امل�س�ألة ودياً و�إال
�سوف نحيل امل�س�ألة �إىل مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لإنهاء عقد الإيجار ،واملطالبة
ب�إعادة الأموال التي دفعها املنذر �إ�ضافة �إىل مبلغ التعوي�ض املنا�سب عن الأ�ضرار املادية
واملعنوية ب�سبب تخلفكم عن ت�سليم الوحدة يف الوقت املنا�سب و�إلزامكم بدفع التكاليف
الق�ضائية والنفقات (�شاملة �أتعاب املحاماة).

�إىل املدعي عليه  :فی�صل امان خمي�س الع�شر املرا�شدة
جمهول حمل الإق��ام��ة  :ال�شارقة منطقة اخل��ان �شارع اخل��ان بناية جن��وم الإم��ارات الطابق الأول �شقة رق��م  1012بالقرب من
كافترييا �شباب اخلان هاتف متحرك 0562043960 0547588150 0547055855
الربيد الإلكرتوين icloud.com@qtrfaisal12
بناء على طلب املدعي م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي  -قد اقام عليك الدعوى ويطالك فيها
�أوال  -:قبول الطلبات املعدلة والت�صريح ب�سداد ر�سمها �إن وجد و�إعالن املدعى عليه بالطلبات املعدلة .ثانيا � -:إلزام املدعى عليه ب�أن
ي�ؤدى للمدعى مبلغ  310.389.38 .دردهم فقط ثالثمائة وع�شرة �ألف وثالثمائه وت�سعه وثمانون درهماوثمانيه وثالثون فل�سا.
ثالثا � -:إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدى للمدعى ماهو ن�سبة  %1من مبلغ  279.195.47درهم من تاريخ  2021/10/11حتى
ال�سداد التام .رابعا � -:إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدى للمدعى مبلغ  30.000.00.ثالثون �ألف درهم قيمة التعوي�ض عما فاته ك�سب
وماحلقه من خ�سارة وفقا ملا جاء بالئحة الدعوى الأ�صلية من �أ�سانيد .خام�سا  -:الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة .اعالن املدعى عليه بالن�شر وبتعديل الطلبات.
�أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/07أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه يف
متام ال�ساعة � 08:30صباحا  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور
رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

للم�ستويات العاملية من خالل مثل
تلك امل�شاركات التي ت�سهم يف رفع
م�ستوياتهم .
م ��ن ج��ان��ب �آخ � ��ر و� �ص��ل ال� �ب�ل�اد يف
�ساعة مت�أخرة من م�ساء �أم�س رئي�س
االحت��اد ال��دويل للجودو (())IJF
م��اري��و���س ف��اي��زر وال ��وف ��د املرافق،
ب �ج��ان��ب �أع� ��� �ض ��اء ال �ل �ج��ان الفنية
والتحكيمية  ،وقد كان يف ا�ستقبالهم
ال �� �س �ي��د ن ��ا� �ص ��ر ال �ت �م �ي �م��ي مدير
البطولة و�أع�ضاء جلنة اال�ستقبال
ويكتمل اليوم و�صول بقية الأع�ضاء
والوفود امل�شاركة.

حماكم دبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

�إىل املدعي عليه  :ظافر اقبال نیاز حممد جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن
�سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف 0554936920
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية.
رفعت املدعية� /أجرة ال�شارقة (ذ.م.م) �ضد املدعى عليه /ظافر اقبال نیاز حممد -باك�ستاين اجلن�سبة
تطالب فيها بالتايل � :إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره (� )14108.10أربعة ع�شر �ألفا ومائة وثمانية درهم
و 72فل�س ،والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام.
الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
�أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/15أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة
االبتدائية املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك
للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله – بو�صفك مدعى عليه.

ال�ل�ع��ب وغ ��رف م�ك��اف�ح��ة املن�شطات
واخلدمات الطبية و�صاالت جتهيز
الالعبني والالعبات كل على حده
وجم��ال����س ك�ب��ار ال���ض�ي��وف والرعاة
وال�ضيافة واملركز الإعالمي واملن�صة
الرئي�سية وم�سرح التتويج .
و�� �ص ��رح ال ��درع ��ي ب� ��ان الرتتيبات
اك �ت �م �ل��ت ب �ف �� �ض��ل دع � ��م �أب ��وظ� �ب ��ي
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي وال� ��رع� ��اي� ��ة الكرمية
م ��ن ال �� �ش��رك��ات ال��وط �ن �ي��ة ،م� ��ؤك ��دا
�إن م �� �ش��ارك��ة م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال �� �ش��اب يف
البطولة تهدف ملزيد من االحتكاك
واكت�ساب اخل�ب�رات �أم��ام م�ستويات
متقدمة بعدما ت�ألقوا على امل�ستوى
اخلليجي والعربي والآ�سيوي تطلعا

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  217/2017/223انابات جتارية

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع الدعوى � :إنابة من حمكمة ابوظبي الإبتدائية يف التنفيذ رقم  2016/964ت  -جتر  -م  -ر � -أ ظ
طالب التنفيذ :البنك العربي املتحد  -و�آخرون
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع املكتوم  -خلف بنك ر�أ�س اخليمة  -برج ال�ساملية
وميثله  :نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني
املطلوب �إعالنه � :أحمد خمي�س حممد النعيمي
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -مدينة  :دبي  -ديرة
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد
املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة
عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار :
وحدة عقارية  -املنطقة  :الرب�شاء جنوب الرابعة  -رقم االر�ض  - 276ا�سم املبنى  :تا�سكون ريزيدن�س � 1أريزو  - 1الوحدة - 405
امل�ساحة  226,40 :مرت مربع  -التقييم  1111631.85 :درهم العلى عطاء
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

الكاتب العدل

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICIPTO2021 / 0007509أمر على عري�ضة

اىل املدعي عليه  :بيغا�سو�س للمقاوالت الفنية
نعلمكم بان املدعي بهاو ميها تريا ميها بنجالدي�شي  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله
احلكم
انه بتاريخ 2021/9/29
قرار املحكمة  /بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ص به
حرر بتاريخ 2021/10/24
حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية
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الفجر الريا�ضي
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االحتاد الربازيلي يهنئ نيمار و�ألي�سون بالرت�شح جلوائز «الأف�ضل»

القن�صل العام للدولة يف �أربيل
يزور بعثة منتخبنا الوطني لل�شباب
•• دبي-الفجر:

قام �سعادة �أحمد �إبراهيم �سعيد الظاهري القن�صل العام
لدولة الإمارات العربية املتحدة يف مدينة �أربيل العراقية
�أم�س الأول بزيارة بعثة منتخبنا الوطني لل�شباب لكرة
القدم يف مقر �إقامتها  ،حيث التقى �أع�ضاء اجلهاز الإداري
والفني والالعبني وحثهم على الظهور امل�شرف يف بطولة
احت��اد غ��رب �آ�سيا لل�شباب  ،وتقدمي امل�ستوى ال��ذي يليق
بالكرة الإماراتية .

18

هن�أ االحتاد الربازيلي لكرة القدم املهاجم نيمار واحلار�س �ألي�سون بيكر على
تر�شحهما جلائزة "الأف�ضل" لالحتاد الدويل لكرة القدم.
ون�شر االحتاد ر�سالة على مواقع التوا�صل االجتماعي قال فيها "الربازيل
مت متثيلها ب�شكل جيد يف تر�شيحات جائزة الأف�ضل".
و�أكد �أن "نيمار هو واحد من  11ريا�ضياً يتناف�سون على جائزة �أف�ضل العب
يف العامل ،يف حني قد يتم اختيار �ألي�سون ك�أف�ضل حار�س مرمى يف املو�سم.
التهاين لكالهما".
ويعد نيمار و�ألي�سون م��ن ال��رك��ائ��ز الأ�سا�سية يف ت�شيكلة م��درب املنتخب
الربازيلي �أدينور ليونارتدو بات�شي "تيتي".
وي�ت�ن��اف����س ن�ي�م��ار ع�ل��ى ج��ائ��زة �أف �� �ض��ل الع ��ب م��ع امل �� �ص��ري حم�م��د �صالح

(ليفربول) والأرجنتيني ليونيل مي�سي (بر�شلونة/باري�س �سان جريمان)
والفرن�سيني ك��رمي بنزميا (ري��ال م��دري��د) وكيليان مبابي (باري�س �سان
ج�يرم��ان) والبلجيكي كيفني دي ب��روي��ن (مان�ش�سرت �سيتي) والبولندي
روبرت ليفاندوف�سكي (بايرن ميونخ) والرنويجي �إرلينغ هاالند (برو�سيا
دورمت��ون��د) والفرن�سي جن��ول��و كانتي (ت�شيل�سي) والإي �ط��ايل الربازيلي
جورجينيو (ت�شيل�سي).
يناف�س بيكر على جائزة �أف�ضل حار�س مع االيطايل جيالويجو دوناروما
(ميالن/باري�س �سان ج�يرم��ان) وال�سنغايل �إدواردو ميندي (ت�شيل�سي)
والأملاين مانويل نوير (بايرن ميونخ) والدمناركي كا�سرب �شمايكل (لي�سرت
�سيتي).

جنوم ال�سباحة العربية ي�ؤكدون م�شاركتهم يف بطولة العامل ب�أبوظبي

•• �أبوظبي -وام:

ك���ش��ف جم�ل����س �أب��وظ �ب��ي الريا�ضي
عن ان�ضمام ثالثة جنوم ريا�ضيني
�آخرين من منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا �إىل جانب ال�سباح
التون�سي الأوملبي �أحمد احلفناوي،
احل ��ائ ��ز ع �ل��ى امل �ي��دال �ي��ة الأوملبية
ال��ذه�ب�ي��ة ،للم�شاركة يف مناف�سات
بطولة العامل لل�سباحة للم�سافات
الق�صرية  25/مرتا /التي تقام يف
االحتاد �أرينا بجزيرة يا�س يف الفرتة
من � 16إىل  21دي�سمرب املقبل.
و �أك ��دت ال�سباحة امل���ص��ري��ة فريدة
عثمان ،وال�سباحان ال�سوريان عمر
عبا�س ،وي�سرى مارديني ،م�شاركتهم
يف ب�ط��ول��ة ال �ع��امل ال �ت��ي حتت�ضنها
�أب��وظ�ب��ي بتنظيم جمل�س �أبوظبي
ال��ري��ا� �ض��ي ب��ال �ت �ع��اون م ��ع االحت ��اد
الدويل لل�سباحة " فينا".
و ت�ستعد فريدة عثمان� ،أ�سرع �سباحة
يف م���ص��ر و�إف��ري �ق �ي��ا ،واملتخ�ص�صة
يف � �س �ب��اح��ة ال �ف��را� �ش��ة وال�سباحة
احل� ��رة ل�ل�م�ن��اف���س��ة يف �أول بطولة
تناف�سية م�ن��ذ م�شاركتها الأخ�ي�رة
يف دورة الألعاب الأوملبية يف طوكيو
.2020
ك ��ان ��ت ال �� �س �ب��اح��ة احل��ا� �ص �ل��ة على

امل �ي��دال �ي��ة ال�ب�رون ��زي ��ة ق ��د ت�أخرت
بفارق �ضئيل عن الت�أهل �إىل مرحلة
ن�صف النهائي يف �سباق  100مرت
ف��را��ش��ة خ�لال دورة �أل �ع��اب طوكيو،
لتعود بهمة �أعلى وبقوة �أكرب بهدف
حتطيم الأرقام القيا�سية يف بطوالت
دي�سمرب ب�أبوظبي.
وا�ستقطبت ف��ري��دة اهتماما دوليا
عند ت�أهلها �إىل �أوملبياد لندن 2012
يف عمر ال�سابعة ع�شرة ..ومنذ ذلك
احلني ،توجت بامليدالية الذهبية يف
دورة الألعاب الأفريقية فيما حققت
بطولة اجلمهورية يف م�صر م�ضيفة
�إىل �سجلها رقما قيا�سيا وطنيا.
و تعترب ال�سباحة ي�سرى مارديني
ب��دوره��ا �أك�ث�ر م��ن جم��رد ريا�ضية،

فهي م�صدر �إلهام ملاليني الالجئني
ح��ول ال�ع��امل بعدما ��ش��ارك��ت �ضمن
ف ��ري ��ق ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ال� �ت ��اب ��ع للجنة
الأومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة يف دورة الألعاب
الأوملبية ال�صيفية يف ري��و ،2016
ومرة �أخ��رى هذا العام كانت ع�ضوا
م��ن ف��ري��ق ي���ض��م � 29شخ�صا من
ال��ري��ا��ض�ي�ين ال�لاج �ئ�ين امل�شاركني
يف دورة الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة بطوكيو
حت��ت راي� ��ة ال �ف��ري��ق الأومل� �ب ��ي .كما
اخ �ت�ي�رت �أي �� �ض��ا ب��اع �ت �ب��اره��ا �أ�صغر

�سفرية للمفو�ضية ال�سامية للأمم
امل �ت �ح��دة ل �� �ش ��ؤون ال�ل�اج �ئ�ي�ن منذ
�أبريل .2017
�أم ��ا ال���س�ب��اح ال �� �س��وري ع�م��ر عبا�س،
ال �ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر �� 21س�ن��ة ،فقد
ا� �س �ت �ه��ل م �� �س�ي�رت��ه ال��ري��ا� �ض �ي��ة يف
ال�سباحة ع��ام  ،2005و� �ش��ارك يف
امل �ن��اف �� �س��ات م ��ع امل �ن �ت �خ��ب ال�سوري
يف ع��ام  .2014وب��اع�ت�ب��ار �أن ��ه بد�أ
بامل�شاركة يف املناف�سات يف �سن مبكرة،
ف�إن عمر عبا�س ميتلك العديد من

امل�ي��دال�ي��ات والأل �ق��اب ،وم��ن �ضمنها
ميداليتان /ف�ضية وب��رون��زي��ة /يف
بطولة �آ�سيا  2019يف الهند ،حيث
�أح� ��رز امل�ي��دال�ي��ة الف�ضية يف �سباق
 200مرت �سباحة حرة وامليدالية
ال�ب�رون ��زي ��ة يف � �س �ب��اق  800مرت
�سباحة حرة.
و ين�ضم ال�سباحون الأربعة القادمون
من منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أف��ري �ق �ي��ا �إىل �أك �ث��ر م ��ن 1,000
ري��ا��ض��ي م��ن �أك�ث�ر م��ن  180دولة

للم�شاركة يف املناف�سات ال�ت��ي تقام
خالل �شهر دي�سمرب ،وت�شهد �إقامة
 44بطولة عاملية على م��دار �ستة
�أيام ت�صل قيمة جوائزها الإجمالية
�إىل  2.8مليون دوالر.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ل�ي�ل��ى اخلطيب
ويو�سف املطرو�شي ميثالن الإمارات
يف بطولة ال�ع��امل لل�سباحة ،لتعزز
امل�شاركة العربية ح�ضورها املهم يف
مناف�سات احلدث العاملي املرموق.
وتعليقا على امل�شاركة يف مناف�سات
ال�ب�ط��ول��ة ق��ال��ت ال�سباحة امل�صرية
ف��ري��دة ع �ث �م��ان" :يغمرين الفخر
و�أت���ش��رف بتمثيل م�صر يف بطولة
العامل لل�سباحة للم�سافات الق�صرية
 25/مرتا /حيث مل تكن امل�شاركة
يف الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة ال�صيفية كما
ك��ان خمططا لكنها حفزتني على
حت �� �س�ين �أدائ � � ��ي و ت �ق��دم م�ستواي
الأم � ��ر ال� ��ذي ي ��ؤك��د �أه �م �ي��ة العمل
اجل��اد واملثابرة والأداء والأ�شخا�ص
امل�ح�ي�ط�ين ال� ��ذي ي �ق��دم��ون الدعم
الالزم".
و�أ� �ض��اف��ت" :يحلم ك��ل ري��ا��ض��ي ب�أن
ميثل بلده يف حدث عاملي مثل هذه
البطولة التي تقام يف دي�سمرب ،و�أنا
مت�شوقة للم�شاركة �إىل جانب �أف�ضل
ال�سباحني وال�سباحات يف العامل يف

�سبيل حت�ط�ي��م امل��زي��د م��ن الأرق� ��ام
القيا�سية لبلدي".
م��ن جهتها ق��ال��ت ال�سباحة ي�سرى
مارديني حول تطلعاتها للم�شاركة
يف بطولة العامل لل�سباحة" :هديف
يف احلياة هو �أال يتخلى �أي �شخ�ص
ع ��ن �أح�ل�ام ��ه ح �ت��ى ل ��و ب� ��دا الأم� ��ر
م�ستحيال يف ذلك الوقت ،فامل�ستقبل
ال ميكن التنب�ؤ به� ..أمتنى �أن حتقق
م���ش��ارك�ت��ي يف ال �ب �ط��والت القادمة
ه� ��ذا الأم � ��ر ع �ل��ى وج� ��ه التحديد،
و�أن تلهم الآخ��ري��ن ملوا�صلة العمل
يف �سبيل حتقيق �أح�لام �ه��م ..لقد
�أن � �ق� ��ذت ال �� �س �ب��اح��ة ح �ي ��ات ��ي ،ومن
دواع � ��ي اع � �ت ��زازي �أن �أك � ��ون ق ��ادرة
على متثيل فريق الالجئني التابع

ل�ل�احت ��اد ال � � ��دويل ل �ل �� �س �ب��اح��ة �إىل
جانب جمموعة من �أهم ال�سباحني
يف العامل" .ب � ��دوره ق ��ال ع �ب��د اهلل
الوهيبي مدير البطولة" :فخورون
بالإعالن عن ان�ضمام جمموعة من
الريا�ضيني �أ��ص�ح��اب امل��واه��ب على
امل�ستويني العربي والعاملي ،ونت�شرف
بالرتحيب بهم يف العا�صمة �أبو ظبي
خ�لال دي�سمرب ،م��ع اق�ت�راب موعد
بطولة العامل لل�سباحة للم�سافات
ال �ق �� �ص�يرة  25/م �ت ��را ../ونحن
ع�ل��ى ث�ق��ة ب� ��أن م���ش��ارك�ت�ه��م �ستكون
م�صدر فخر لبلدانهم وم�شجعيهم،
ونتطلع مل�شاهدتهم �ضمن املناف�سات
التي تقام يف االحت��اد �أري�ن��ا يف �شهر
دي�سمرب".

م�سرت �أوملبيا وزيدان يزوران البطولة

خروج امل�صنفة الثالثة �أوىل مفاج�آت «دولية احلبتور» لتن�س ال�سيدات
•• دبي-الفجر

�شهد اليوم االفتتاحي من بطولة
احل �ب �ت��ور ال��دول �ي��ة الـ 24لتن�س
ال���س�ي��دات �أوىل امل �ف��اج ��آت حينما
خرجت ال�صينية امل�صنفة الثالثة
على البطولة على يد االوكرانية
داريا �سينجور مبجموعتني مقابل
جمموعة واح��دة وبنتيجة( – 6
�صفر و 7 – 6و ) 1 – 6يف اجلدول
ال��رئ �ي �� �س��ي ك �م��ا ف� � ��ازت امل�صنفة
ال �� �س��اب �ع��ة ل�ي���س�ي��ا � �س��وري �ك��و على
الالعبة لينا جلو�شكو مبجموعتني
دون رد ونتيجة ( 3 – 6و– 7
 ) 5وف ��ازت ال��رو��س�ي��ة ان�ستازيا
ج��ا��س��ان��وف��ا ع�ل��ى الكازاخ�ستانية
�أن��ا دان�ي�ل�لا بجموعتني نظيفتني

وب �ن �ت �ي �ج��ة (  1 – 6و ) 4 6-
وفازت البلغارية فيكتوريا توموفا
ع�ل��ى ال�ه��ول�ن��دي��ة ل�ي��زيل باتيناما
مب �ج �م��وع �ت�ين م �ق��اب��ل جمموعة
واح��دة وبنتيجة (  1 – 6و– 6
 ) 4وفازت ال�سلوفاكية فيكتوريا
كوزوفا على اليابانية مي حونتاما
مب �ج �م��وع �ت�ين م �ق��اب��ل جمموعة
واح� ��دة يف م �ب��اراة ا��س�ت�م��رت �أكرث
من �ساعتني ون�صف ال�ساعة حيث
ا�سفرت نتائج املجموعات الثالث
عن خ�سارتها املجموعة الأوىل 5
�أ�شواط مقابل � 7أ�شواط ثم (– 6
 3و. ) 3 – 6
و �أع� ��رب� ��ت ن� � ��وره ب� � ��دوي مديرة
ال �ب �ط��ول��ة ع��ن ��س�ع��ادت�ه��ا البالغة
ب��امل �� �س �ت��وى ال �ف �ن��ي امل �ت �م �ي��ز ال ��ذي

ظ� �ه ��رت ب ��ه ال�ل�اع� �ب ��ات يف اليوم
االفتتاحي مما �أعطى زخما كبريا
وب �ع��دا �إع�ل�ام �ي��ا وت��روي �ج �ي��ا غري
م�سبوقني .
ووج� �ه ��ت ال �� �ش �ك��ر �إىل جمموعة

احل �ب �ت��ور ال �ت��ي ع� ��ودت ك��ل حمبي
وع�شاق اللعبة بتقدمي كل ما هو

اللعبة باملنطقة و�أ�صبحت ج�سرا
ل�ل�اع� �ب ��ات ال� ��� �ص ��اع ��دات للعبور
منها �إىل العاملية كما �أن تزامن
املناف�سات م��ع احت�ضان الإم ��ارات
للحدث العاملي الأب��رز بدبي وهو
�إك�سبو  2020ال��ذي �أح��دث ثورة
يف ت�ن�ظ�ي��م الأح� � � ��داث يف العامل
�إىل ج��ان��ب فعاليات معر�ض دبي
ال � � ��دويل ل� �ل� �ط�ي�ران ق� ��د �ضاعف
م ��ن ال �ن �ج��اح��ات ال �ت��ي حققناها
يف الن�سخة املا�ضية  .ق��ام النجم
العاملي امل�صري بيج رامي "م�سرت
�أوملبيا" والنجم ال�ك��روي ال�شهري
حممد زيدان بزيارة البطولة ل�شد
�أزر اللعبة امل�صرية �ساندرا �سمري .
ج��دي��د ب��ال�ب�ط��ول��ة ال �ت��ي �أ�سهمت وق��ال بيج رام��ي �إن��ه �سعيد بق�ضاء
ع �ل ��ى م � ��دى  24ع ��ام ��ا يف ن�شر �شهر الع�سل يف دب��ي فهي واحدة

م��ن �أف���ض��ل ال��وج �ه��ات ال�سياحية
بالن�سبة ل��ه م ��ؤك��دا �أن ��ه يع�شقها
فهي مدينة �ساحرة وال ي�شعر �أحد
فيها ب��االغ�تراب  .و�أ� �ش��اد م�سرت
�أوملبيا بروعة التنظيم ودقته وكم
ال�ل�اع �ب��ات امل �� �ش��ارك��ات وامل�ستوى

الذي �شاهده يف اليوم الأول م�ؤكدا
�أن� ��ه ��س�ي�ح���ض��ر و� �ص��دي �ق��ه حممد
زي ��دان م �ب��اراة ال��زوج��ي ملواطنته
� �س ��ان ��درا � �س �م�ير ال� �ي ��وم الأرب� �ع ��اء
وي�أمل �أن تفوز وت�شق طريقها نحو
نهائي البطولة .

مبادلة العاملية للتن�س تعلن ان�ضمام �أندي موراي �إىل قائمة النجوم امل�شاركني بها
•• �أبوظبي -وام:

ك���ش�ف��ت � �ش��رك��ة ف�ل�ا���ش للرتفيه
اجل �ه��ة امل��ال �ك��ة ل �ب �ط��ول��ة مبادلة
العاملية للتن�س عن ان�ضمام �أندي
م� ��وراي� ،أح ��د �أب ��رز جن��وم التن�س
وال �ف��ائ��ز م��رت�ين ب�ل�ق��ب البطولة
�إىل م�ن��اف���س��ات ال�ن���س�خ��ة الثالثة
ع�شرة منها ..و �أعلنت نتائج قرعة
ن�سخة ه��ذا ال�ع��ام ال�ت��ي جت��ري ما
ب�ين  16و 18دي�سمرب املقبل يف
مركز التن�س الدويل مبدينة زايد
الريا�ضية.
وي���س�ت�ك�م��ل م � ��وراي احل ��ائ ��ز على
ث �ل�اث� ��ة �أل � � �ق� � ��اب ج � ��ران � ��د �سالم
وذه� �ب� �ي� �ت�ي�ن �أومل� �ب� �ي� �ت�ي�ن يف فئة
ال �ف��ردي ،ق��ائ�م��ة الع�ب��ي البطولة
امل� �ك� � ّون ��ة م ��ن ث �م��ان �ي � ٍة م ��ن جنوم
اللعبة ،بعد م�ضي  12عاماً على
فوزه بالن�سخة االفتتاحية منها.
و ي �ن �� �ض��م م� � � ��وراي ،ال� � ��ذي حمل
ل �ق��ب ال �ب �ط��ول��ة يف امل�شاركتني
ال� �ت ��ي ��س�ج�ل�ه�م��ا ع ��ام ��ي 2009
و� ،2015إىل ج��ان��ب ث�لاث � ٍة من
امل�صنفني الع�شرة الأوائ ��ل عاملياً،
وه��م �أن ��دري روبليف /اخلام�س/
ورافاييل نادال /ال�ساد�س /والنجم
الرنويجي كا�سرب رود /الثامن،/

بالإ�ضافة �إىل ديني�س �شابوفالوف
/امل�صنف  ،/14ودوم�ي�ن�ي��ك ثيم
/امل���ص�ن��ف  /15لت�ضم البطولة
بذلك خم�س ًة من �أف�ضل  15العباً
يف العامل.
و ت �ع �ل �ي �ق �اً ع �ل��ى م �� �ش��ارك �ت��ه قال
م� � � � � ��وراي" :لديّ ال� �ك� �ث�ي�ر من
ال��ذك��ري��ات ال�سعيدة يف �أبوظبي،
و�أتط ّلع للعودة للمدينة ..و�آمل �أن
�أم ّثل مع �إمي��ا رادوك��ان��و بريطانيا
خ�ير متثيل ع�بر ت�ق��دمي عرو�ض

جيدة �أمام جمهور �أبوظبي العا�شق
للعبة".
وتقام املناف�سات على �أر���ض مركز
التن�س الدويل �أمام جمهو ٍر وا�سع
م��ع ترحيب البطولة بامل�شجعني
بطاق ٍة ا�ستيعابية كاملة وح�سب
نتائج القرعة� ،ست�شهد البطولة
عدداً من املباريات اال�ستثنائية مع
م�شاركة �أملع الالعبني يف العامل.
ويتطلع حاملو التذاكر �إىل اليوم
االفتتاحي ال��ذي ي�شهد مبارياتٍ

ح �م��ا� �س �ي��ة يف  16دي �� �س �م�بر بني
كا�سرب رود ،الفائز بالعدد الأكرب
م��ن �أل �ق��اب ك��أ���س راب�ط��ة حمرتيف
التن�س يف ع��ام  ،2021وديني�س
� �ش��اب��وف��ال��وف ،ال � ��ذي ب �ل��غ ن�صف
نهائي بطولة ومي�ب�ل��دون ،لتتبع
ذلك املباراة املرتقبة بني دومينيك
ثيم و�أندي موراي.
وي�خ�ت�ت��م ال �ي��وم الأول فعالياته
مب �ب��اراة ف�ئ��ة ال���س�ي��دات ب�ين �إميا
رادوك� ��ان� ��و ،ح��ام �ل��ة ل �ق��ب بطولة

�أمريكا املفتوحة للتن�س ،والالعبة
ب �ي �ل �ي �ن��دا ب �ن �� �ش �ي �ت ����ش ،ال� �ف ��ائ ��زة
ب��امل �ي��دال �ي��ة ال��ذه �ب �ي��ة يف �أوملبياد
ط��وك �ي��و ،يف ت� �ك ��رار ل �ل �ق��اء ال ��دور
رب��ع النهائي م��ن بطولة �أمريكا
املفتوحة ،والتي فازت بها رادوكانو
لتحقق �أول لقب جراند �سالم لها
يف نيويورك.
�أما اليوم الثاين يف  17دي�سمرب،
في�شهد عودة رافاييل نادال الفائز
ب �ل �ق��ب ب �ط��ول��ة م �ب��ادل��ة العاملية

ل �ل �ت �ن ����س خ �م ����س م� � ��رات ،ليدافع
ع��ن ل�ق��ب ال�ب�ط��ول��ة �أم� ��ام الفائز
يف م �ب ��اراة ث�ي��م وم � ��وراي يف حني
ي��واج��ه �أن � ��دري روب �ل �ي��ف امل�صنف
اخلام�س عاملياً الفائز من مباراة
رود و�شابوفالوف .وي�شهد اليوم
الأخري من الفعالية املميزة ،والتي
ت�ستمر ثالثة �أيام ،مباراة حتديد
�صاحب املركز الثالث تليها املباراة
النهائية.
وتفتتح قرية التن�س �أبوابها يومياً

ال �ق��رع��ة دائ� �م� �اً خ� �ط ��و ًة م� ��ؤث ��ر ًة،
ل �ك��ن ع� ��ودة ال �ف �ع��ال �ي��ات بطاقتها
اال�ستيعابية الكاملة كان له ت�أثري
خا�ص ه��ذا ال�ع��ام ..و يتمتع �آندي
مبكانة خا�صة ب�ين امل�شجعني يف
�أب��وظ �ب��ي ،وه ��و �أول ب �ط��لٍ يحمل
لقب الن�سخة الأوىل للبطولة عام
 ،2009ولهذا ميكن القول �إن
جمموعة ه��ذا العام متثل واحد ًة
م��ن �أق� ��وى ال�ت���ش�ك�ي�لات يف تاريخ
ال �ب �ط��ول��ة م ��ع م��زي��ج م �ث��ايل من
ال �� �ش �ب��اب واخل� �ب��رات ،والالعبني
ال��ذي��ن يلعبون يف �أبوظبي للمرة
الأوىل ،وال�ن�ج��وم ال��ذي��ن يعودون
�إىل �أو�� �س ��اط ج�م�ه��وره��م جم ��دداً
يف �أب��وظ �ب��ي..ون ��أم��ل �أن ننجح يف
منح احل���ض��ور جت��رب� ًة ا�ستثنائي ًة
منذ ال�ساعة  12:00ظ�ه��راً ،ما يف العا�صمة الإماراتية على مدار
ي�ضمن حلاملي التذاكر اال�ستفادة ثالثة �أيام داخل امللعب وخارجه".
من عرو�ض الأطعمة وامل�شروبات ،ت��زام �اً بالتوجيهات ال���ص��ادرة عن
وجل�سات تدريب التن�س ،وجل�سات اجل� �ه ��ات ال �� �ص �ح �ي��ة احلكومية،
الأ�سئلة والأج��وب��ة مع الالعبني ،يتوجب على اجلمهور �إبراز تطبيق
بالإ�ضافة ملجموعة من الأن�شطة احل���ص��ن ب�ل��ون ح��ال � ٍة �أخ���ض��ر ،مع
وامل�سابقات املرتبطة بالتن�س التي نتيجة فح�ص الك�شف عن فريو�س
تقدم جوائز رائعة.
كوفيد -19ب���ص�لاح�ي��ة ال تزيد
وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى ه ��ذا امل��و� �ض��وع قال عن � 96ساعة للتمكّن من ح�ضور
جون ليكري�ش ،الرئي�س التنفيذي فعاليات البطولة على مدى �أيامها
ل���ش��رك��ة ف�لا���ش ل�ل�ترف�ي��هُ " :تعد الثالثة يف بيئ ٍة �صحية و�آمنة.
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اليوم� ..أبوظبي للزوارق ال�سريعة يتوجه �إىل الربتغال للم�شاركة يف ختام مونديال الفورموال 1
•• �أبوظبي -وام:

يبحر فريق �أبوظبي للزوارق ال�سريعة اليوم الأربعاء نحو طموح جديد و
حتد �آخر .
فمن املقرر �أن يتوجه الفريق �إىل الربتغال و حتديداً �إىل مدينة فيجويرا
ال�ساحلية ،للم�شاركة يف اجل��ول��ة اخل�ت��ام�ي��ة م��ن ب�ط��ول��ة ال �ع��امل ل ��زوارق
الفورموال 1وامل�شهد اخلتامي ملو�سم  2021يف هذه البطولة.
وي�شارك الفريق يف جولة اخلتام بزورقي �أبوظبي 1بقيادة �شون تورنتي،
و�أبوظبي  2بقيادة ثاين القمزي و من املقرر �أن ت�شهد هذه اجلولة وب�شكل
مغاير �إقامة �سباقني ولي�س �سباقا واحدا خا�صة مع امتداد املناف�سة ابتداء

من يوم غد وحتى الثامن والع�شرين من دي�سمرب املقبل.
و تغادر بعثة الفريق اليوم برئا�سة �سامل الرميثي وت�ضم املت�سابقني ثاين
القمزي و�شون تورنتي وال��رادي��و م��ان جمعة القبي�سي ونا�صر الظاهري
بالإ�ضافة للطاقم الفني املتواجد م�سبقا يف مدينة فيجويرا التي حتت�ضن
ال�سباق للمرة الأوىل بالن�سبة للمدينة ومن املنتظر �أن تبد�أ البعثة التجهيز
والإع��داد ف��ور الو�صول وو�ضع اللم�سات الأخ�يرة والنهائية قبل انطالق
�سباق �أف�ضل زمن يوم غد.
و تدخل زوارق �أبوظبي تفا�صيل هذه اجلولة وهي يف ال�صدارة حيث يت�صدر
ثاين القمزي الرتتيب العام بر�صيد  20نقطة ،وي�أتي �شون تورنتي ثانيا
بر�صيد  15نقطة ،بالإ�ضافة �إىل �أن الفريق هو حامل لقب البطولة يف

�آخر  3موا�سم وبالتايل ي�سعى �إىل الدفاع عن لقبه يف ظل املناف�سة القوية
واملرتقبة بني امل�شاركني يف اجلولة املقبلة.
كانت اجلولة الأوىل من البطولة والتي �أقيمت يف �سبتمرب املا�ضي يف �إيطاليا
قد �شهدت فوز القمزي باللقب ،يف حني حل �شون يف املركز الثاين يف م�شهد
قوي ببداية املو�سم ،وي�سعى الزورقان �إىل دخول هذه اجلولة بقوة من �أجل
اال�ستمرار يف م�شهد ال�صدارة وانتزاع اللقب لهذا املو�سم والو�صافة �أي�ضا".
و تقام �أح��داث اجلولة بانطالق �سباق �أف�ضل زم��ن ي��وم غد اخلمي�س ثم
ال�سباق الرئي�سي الأول يوم اجلمعة ،ومن ثم يوم حت�ضريي و�سباق زمن
ثان يوم ال�سبت ،ثم ال�سباق الثاين واخلتامي للجولة يوم الأح��د و�إعالن
هوية البطل للمو�سم احلايل".

وتنتظر ف��ري��ق �أب��وظ�ب��ي مناف�سة �صعبة يف ظ��ل وج��ود  40نقطة تنتظر
�صاحب امل��رك��ز الأول يف ه��ذه اجل��ول��ة وب��ال�ت��ايل خ�ي��ارات كثرية مطروحة
وموجودة يف هذه اجلولة للمناف�سة لقب املو�سم ويف ظل م�شاركة  18زورقا
يف هذه اجلولة.
و �أكد �سامل الرميثي �صعوبة املهمة التي يخو�ضها الفريق يف الربتغال خا�صة
و�أنه يجب �أن يحافظ على نف�س امل�ستوى من التميز الذي �صاحب ظهوره
يف اجلولة الأوىل واال�ستمرار يف ح�صد النقاط ..وق��ال " :مرحلة �صعبة
جدا من البطولة تنتظرنا يف الربتغال ،و�أيام �صعبة �أمام املت�سابقني ..نريد
�أن ننهي هذه املرحلة بتحقيق املراكز الأوىل كاملعتاد و�إع�لاء ا�سم ريا�ضة
الإمارات يف املناف�سة".

الألعاب الباراملبية تبحث �آخر ا�ستعدادات
امل�شاركة يف �آ�سيوية ال�شباب بالبحرين

احتاد املالكمة :فوز العتيبة بجائزة حممد بن را�شد
للإبداع الريا�ضي تكرمي لكل عنا�صر اللعبة

عقد اجل �ه��ازان الفني والإداري لبعثة الإم� ��ارات امل���ش��ارك��ة يف دورة الألعاب
الباراملبية الآ�سيوية لل�شباب التي تقام على �أر���ض مملكة البحرين اجتماعاً
ناق�ش �آخر اال�ستعدادات الفنية والإدارية للوقوف على مدى ا�ستعداد امل�شاركني
من جميع النواحي الفن ّية والإداري��ة والت�أكد من �أن كل التح�ضريات ت�سري
على �أف�ضل وجه .تنطلق الدورة نهاية ال�شهر احلايل وت�شارك بعثة الإمارات
يف خم�س �ألعاب باراملبية هي �ألعاب القوى ،ورفعات القوّة ،والري�شة الطائرة،
والبوت�شيا وك��رة الطاولة .وو�صف ذيبان �سامل املهريي ،الأم�ين العام للجنة
الباراملبية الوطنية امل�شاركة يف الألعاب الآ�سيوية لل�شباب ب�أنها �أمر غاية يف
الأهمية من �أجل �إع��داد جيل قادم من �أبطالنا من �أ�صحاب الهمم و�إك�سابهم
خربات املناف�سات القوية والدخول يف �أجواء البطوالت الباراملبية.
و �أ�ضاف املهريي �إن اللجنة الباراملبية الإماراتية ت�ضع على ر�أ���س �أولوياتها
خطط �إع��داد ال�شباب وجتهيزهم من خالل تو�سيع قاعدة املمار�سة �أو ًال ،ثم
انتقاء املتميزين منهم لين�ضموا للمنتخبات الوطنية للم�شاركة يف املحافل و
االحتكاك باملنتخبات الأخ��رى� ،أو ان�ضمامهم للمنتخبات الوطنية الأويل يف
فرتات الإعداد ليكت�سبوا اخلربات من العبي ال�صف االول حتى ي�سريوا على
الدرب نف�سه .و تقدم الأمني العام بال�شكر لداعمي اللجنة الباراملبية الوطنية
على ما يقدمونه من م�ساهمات و خ�ص بالذكر ك�ّل اّ من "جمل�س �أبوظبي
الريا�ضي " ،و"مبادلة" و "بوريالي�س" وذلك ملا له�ؤالء الرعاة من �أث ٍر وا�ضح
وملمو�س على الريا�ضة الباراملبية الوطنية .من جهته �أكد الدكتور عبدالرزاق
�أحمد بني ر�شيد ،ع�ضو جمل�س �إدارة اللجنة الباراملبية الإماراتية رئي�س البعثة
ثقته الكاملة يف قدرة جميع �أفراد البعثة من �إداريني ومدربني والعبني على
الظهور بال�صورة التي تليق با�سم الريا�ضة الباراملبية الإماراتية .و�أ�ضاف " :
هذا �شىء متوقع بعد امل�شاركة املتميز خالل دورة الألعاب الأوملبية "طوكيو
 ،"2020وب�إذن اهلل �سوف ي�سري ال�شباب على درب الكبار يف حتقيق الإجنازات
واعتالء من�صات التتويج يف البحرين" .و �أو�ضح بني ر�شيد �أن االجتماع كان
مثمراً للغاية ،ومت الوقوف على �آخر التح�ضريات التي جرت وخطة امل�شاركة
يف الفرتة املقبلة والت�أ ُّكد من اجلاهزية الفنية والبدنية والنف�سية وال�صحية
لالعبني ،ذلك مع الت�أكيد على �أولوية االهتمام ب�سالمة و�صحة كامل البعثة
وعودتهم بعد مناف�سات الألعاب �ساملني.

لالحتاد �أمني عام اللجنة التنظيمية
اخل�ل�ي�ج�ي��ة �إن �أن ����س ال�ع�ت�ي�ب��ة �ساهم
ب�شكل كبري يف تطوير منظومة العمل
يف االحت��ادي��ن الإم��ارات��ي والآ�سيوي
وق � � ��اد جم �ل �� ��س �إدارة االحت � ��ادي � ��ن
ال��س�ت�ح��داث ال�ك�ث�ير م��ن البطوالت،
و�إط �ل��اق امل� �ب ��ادرات ال �ه��ادف��ة ،وقدم
الدعم للمالكمة الن�سائية ليت�أ�س�س
املنتخب لأول م��رة ،وحققت العباته
�إجنازات غري م�سبوقة �أبرزها ح�صول
الالعبة رحمة املر�شدي على ف�ضية
بطولة �آ�سيا لل�شباب وت�أهلها للدورة
الأخرية يف املناف�سة على لقب �أف�ضل
العبة �صاعدة بجائزة ال�شيخ حممد
ل�ن���ش��ر وت �ط��وي��ر ال�ل�ع�ب��ة واالهتمام الوطنية.
بالالعبني ال�صاعدين يف املنتخبات وقال ح�سن احلمادي �أمني ال�سر العام بن را�شد للإبداع الريا�ضي.

•• دبي -وام:

•• �أبوظبي-وام:

اعترب احتاد الإم��ارات للمالكمة فوز
�سعادة �أن�س العتيبة رئي�س االحتادين
الإم��ارات��ي والآ�سيوي بجائزة حممد
ب��ن را��ش��د ل�ل�إب��داع الريا�ضي يف فئة
الإداري امل�ح�ل��ي ت�ك��رمي��ا ل�ه��م ولكل
فرق العمل التي تفوقت على نف�سها
يف تنظيم  3بطوالت قارية يف العام
اجل��اري للكبار وال�شباب والنا�شئني
يف ظل اجلائحة يف الوقت الذي لعب
ف�ي��ه ال�ع�ت�ي�ب��ة دورا م�ه�م��ا يف التعايف
ال�سريع لأن�شطة وفعاليات االحتادين
الآ�� �س� �ي ��وي وامل �ح �ل��ي م ��ن اجلائحة،
واط �ل��اق �أك�ث��ر م��ن م� �ب ��ادرة حملية

مي�سي � :سان جرمان يفتقر لبع�ض الأ�شياء لي�صبح ً
قويا

�أقر الوافد اجلديد �إىل باري�س �سان جرمان الفرن�سي النجم الأرجنتيني ليونيل حل�سم بطاقة الت�أهل �إىل دور الـ  16يف امل�سابقة القارية الأم ،وذلك عندما يح ّل
مي�سي �أن��ه "ال ت��زال هناك �أ�شياء مفقودة" يف ن��ادي العا�صمة "ليكون فري ًقا �ضيفاً على مان�ش�سرت �سيتي االنكليزي اليوم الأربعاء �ضمن مناف�سات اجلولة
ّ
"املر�شح" الأب��رز للفوز اخلام�سة قبل الأخرية.
قويًا" ،م�ؤكداً يف الوقت ذات��ه على مكانة �سان جرمان
مي�سي �أي�ضاً ما �ص ّرح به �سابقاً عن رغبته بالعودة �إىل بر�شلونة يف امل�ستقبل،
مب�سابقة دوري �أبطال �أوروبا هذا املو�سم.
وك ّرر ّ
وا�ضاف مي�سي يف مقابلة مع �صحيفة ماركا الريا�ضية اليومية الإ�سبانية ب ّثت قائ ً
ال "لقد قلت دائ ًما �أنني �س�أعود يف وقت ما �إىل بر�شلونة ،لأنه منزيل .هذا
�أم�س الثالثاء "اجلميع يقول �إننا من بني �أبرز املر�شحني ،ولن �أنكر �أننا �أحد هو املكان الذي �أريد �أن �أعي�ش فيه وبالطبع� ،إذا كان ب�إمكاين امل�ساهمة يف �شيء
مل�ساعدة النادي� ،س�أكون �سعيدًا جدًا بالعودة" .وعن املرحلة ال�صعبة واالنتقالية
املتناف�سني ،لكننا ما زلنا نفتقر �إىل الأ�شياء لنكون فري ًقا قويًا".
و�أ� �ص � ّر "الربغوث" ال�صغري املنتقل ه��ذا ال�صيف �إىل ب��اري����س م��ن بر�شلونة التي مي ّر بها فريق الـ "بالوغرانا" مع ت�س ّلم العبه و�سطه ال�سابق ت�شايف زمام
املهام الفنية خلفاً للهولندي رونالد وكمان املُقال من من�صبه ،قال "بر�شلونة يف
اال�سباين "نعم ،نحن �أحد املر�شحني ،لكننا ل�سنا الوحيدين".
وي�سعى ��س��ان ج��رم��ان مت�صدر ال �ـ "ليغ "1ب�ف��ارق كبري ع��ن �أق ��رب مطارديه ،مرحلة �إعادة البناء" وهناك "�أندية اليوم تتفوّق عليه".

فرياتي «البومة ال�صغرية» مفتاح ت�ألق الثالثي ال�ساحر
ت���ش� ّك��ل ع� ��ودة الع ��ب خ��ط الو�سط
ال ��دويل الإي �ط��ايل م��ارك��و فرياتي
دف �ع��ة �إ� �ض��اف �ي��ة ل�ل�ث�لاث��ي ال�ساحر
يف ه �ج ��وم ب��اري ����س � �س ��ان جرمان
الفرن�سي ،بف�ضل قدراته اخلارقة
ع� �ل ��ى ا� � �س � �ت � �ع ��ادة ال� � �ك � ��رة وج � � ��ودة
متريراته ،قبيل املواجهة املنتظرة
�أم ��ام مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي
اليوم الأربعاء يف اجلولة اخلام�سة

من م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا.
ت ��زام ��ن ت �ع��ايف ف�ي�رات ��ي ،امل �ك �ن��ى بـ
"البومة ال�صغرية" ،م��ن �إ�صابة
يف ف� �خ ��ذه م� ��ع خ ��و� ��ض الثالثي
اخل��ارق االرجنتيني ليونيل مي�سي
وال�برازي�ل��ي نيمار وكيليان مبابي
�أف �� �ض��ل � �ش��وط �أ ّول م �ن��ذ و�صول
"الربغوث" ال�صغري �إىل النادي
الباري�سي يف بداية املو�سم احلايل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24نوفمرب  2021العدد 13400
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 30 :سبتمرب 2021

املودعة حتت رقم360935 :
تاريخ �إيداع الأولوية  1ابريل 2021
با�ســم� :أرتي�س فينان�س جروب هولدينجز ليمتد
وعنوانه :وان ،لرييك �سكوير ،لندن ،دبليو. 6ان بي ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات املالية؛ خدمات التمويل والتمويل امل��ايل؛ خدمات اال�ستثمار؛ الإدارة املالية؛ �إدارة ال�صناديق؛
خدمات �صناديق اال�ستثمار؛ �إعداد التقارير املالية
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من جمموعة من عالمتني .العالمة االوىل يف املجموعة تتكون من عبارة
"  "ARTIS FINANCEبجانب �شكل مثلث .العالمة الثانية يف املجموعة عبارة " ARTIS
� "FINANCEأ�سفل �شكل املثلث
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24نوفمرب  2021العدد 13400
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 30 :سبتمرب 2021

املودعة حتت رقم360934 :
تاريخ �إيداع الأولوية  1ابريل 2021
با�ســم� :أرتي�س فينان�س جروب هولدينجز ليمتد
وعنوانه :وان ،لرييك �سكوير ،لندن ،دبليو. 6ان بي ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املحا�سبة وم�سك الدفاتر واملراجعة ؛ التنب�ؤ االقت�صادي
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من جمموعة من عالمتني .العالمة االوىل يف املجموعة تتكون من عبارة
"  "ARTIS FINANCEبجانب �شكل مثلث .العالمة الثانية يف املجموعة عبارة " ARTIS
� "FINANCEأ�سفل �شكل املثلث
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

خالل مباراة الفوز �أمام نانت 1-3
يف الدوري املحلي ال�سبت.
ح � � ��رر ف �ي��رات � ��ي ب �ف �� �ض ��ل ق ��درت ��ه
ع �ل��ى ا� �س �ت �ع��ادة ال� �ك ��رة� ،إىل جانب
الأرج� �ن� �ت� �ي� �ن ��ي الآخ � � � ��ر ل� �ي ��ان ��درو
ب��اري��دي����س ،ون��وع�ي��ة مت��ري��رات هذا
الثنائي ،الثالثي "�أم �أن �أم" وجعله
يت�ألق هجومياً.
ق ��ال ق��ائ��د � �س��ان ج ��رم ��ان ال�سابق
دومينيك ب��ات��وين ل��وك��ال��ة فران�س
ب��ر���س "من ال �ن��اح �ي��ة ال �ف �ن �ي��ة ،هو
ق��ادر على �إخ ��راج ال�ك��رات بطريقة
نظيفة وو�ضع املهاجمني يف �أف�ضل
الظروف" .وتابع الالعب الدويل
ال� ��� �س ��اب ��ق م� �ت� �ح ��دث� �اً ع� ��ن متركز
الإيطايل داخل امل�ستطيل الأخ�ضر
"العب خ��ط و� �س��ط ب�ع�ي��د �إىل حد
م��ا ،ه��و �أف���ض��ل دور له" و"ي�صبح
ف�يرات��ي �أول الع��ب الع ��ادة اطالق
الهجمات وهو ال يحتاج �إىل اللعب
يف م��رك��ز �أع� �ل ��ى ،ف�ل��دي�ه��م الكثري
م��ن امل�ه��اج�م�ين اجليدين" .وكان
م��درب ن��ادي العا�صمة الأرجنتيني
ماوري�سيو بوكيتينو قد �أ�شار عقب
ف��وز فريقه يف املو�سم املا�ضي على
بر�شلونة يف عقر داره  1-4ذهاباً
يف دور الـ  16من امل�سابقة القارية
الأم� ،إىل �أن م��ارك��و "ميلك قراءة
جيدة للعبة ،يف كل مرة ي�سمح فيها
ب��احل�ي��ازة الهجومية عندما يكون
الفريق لديه الكرة".
حينها� ،أ��ض��اءت موهبة الع��ب خط
ال��و��س��ط الإي �ط��ايل م�ل�ع��ب "كامب
نو" يف ك��ات��ال��ون�ي��ا .وت��اب��ع "ي�سمح
(ف� �ي��رات� � ��ي) ب � ��اخ � ��راج ال � �ك� ��رة يف
ظ��روف جيدة وق�ي��ادة الهجمات
ب�أف�ضل طريقة ممكنة"� .أطلق
ف�يرات��ي ،الغائب ع��ن املالعب
ل �ف�ترة ��ش�ه��ر ب���س�ب��ب �إ�صابة
يف ف �خ��ذه ،ال�ع�ن��ان للثالثي
ال���س�ح��ري .ف ��أم��ام ف��ري��ق الـ
"كاناري" مل ن�شاهد نيمار
ي� �ع ��ود �إىل و�� �س ��ط امللعب
ل�ب�ن��اء ال�ه�ج�م��ات ك�م��ا كان
يفعل خ�لال م�ب��اراة الفوز
ال���ص�ع��ب ع�ل��ى ب ��وردو 2-3
قبل النافذة الدولية.
"�صحيح �أن ��ه م��ن الناحية
الفنية ،بالن�سبة الخراج الكرة
واللعب يف امل�ساحات ال�صغرية،
يكون الأم��ر �أف�ضل مع فرياتي
وباريدي�س" ،يقول قائد باري�سي
�آخ ��ر ه��و �إري� ��ك رابي�ساندراتانا
لفران�س بر�س.

ال ينتقد املتوج م�ؤخراً بك�أ�س �أوروبا
 2020يف ال�صيف دوره اجلديد يف
امللعب وال��ذي ب��ات �أ�شبه ب�ـ "حامل
املياه" لبقية النجوم ،فهو القائل
املو�سم املا�ضي "�أنا �أ ّول م��ن يريد
ال��دف��اع� ،أرك����ض من �أجلهم �إذا لزم
الأم� ��ر ،و�أن ��ا �أع �ل��م �أن �ه��م م��ع الكرة
ي���ص�ن�ع��ون الفارق" .وع �ل��ى غ ��رار
م��واط�ن�ي��ه� ،أث�ن��ى لوي�س فرنانديز
ال ��ذي ح�م��ل ب� ��دوره � �ش��ارة القيادة
يف ال � �ن� ��ادي امل� �م� �ل ��وك ح ��ال� �ي� �اً من
القطريني على فرياتي ،قائ ً
ال "ال
يجب �أن يلم�س الكرة كثرياً .يتقن
ال�سيطرة على ال�ك��رة واالنحراف،
وه��و لي�س م��راو ًغ��ا رائ � ًع��ا لكنه ال
يحتاج ل��ذل��ك ،الن��ه ميلك احلركة
املنا�سبة للتخل�ص م��ن املراقبة".
ك �م��ا �أ ّك � ��د امل � ��درب ال �� �س��اب��ق للنادي
الباري�سي واملحلل احل��ايل يف قناة
"بي �إن �سبورت�س" �أن فرياتي
�سيحتاج �إىل م�ه��ارات��ه الفنية من
اج��ل التخل�ص م��ن ال�ضغط الذي
�سيمار�سه �سيتي خالل �أم�سية
دوري الأبطال الأربعاء.
و�ضمن ال�سياق ذاته،
يقول رابي�ساندراتانا
حم � � � �ل � � � ��ل ق � � �ن� � ��اة
"فران�س بلو":
"مل ي �ط��رح نانت
ال� � � �ك� � � �ث� �ي ��ر م ��ن
امل���ش��اك��ل ،ولكن

�أمام فريق ي�ستحوذ على الكرة مثل
ال�سيتي ق��د ي��واج �ه��ون امل��زي��د من
ال�صعوبات  ."...ورغم هذا املديح،
ي�شكك "رابي" يف التوازن الدفاعي
ل�ن��ادي العا�صمة ،معترباً �أن ذلك
�سيعتمد ع�ل��ى "عمل ال �ث�لاث��ي يف
امل �ق��دم��ة� .أم� ��ام ن��ان��ت ،ع ��اد مبابي
ل�ل��دف��اع .ال ميلكون اخل�ي��ار ،بغ�ض
النظر عن املدرب �أو اال�سلوب ،فكرة
القدم احلديثة تعتمد على كذلك.
ح ّتى يف بايرن ميونيخ (الأملاين)،
اجلميع يدافع".
ك� �م ��ا ي� �ج ��ب �أن ي � �ك� ��ون ف�ي�رات ��ي
امل �ت �م��اث��ل ل�ل���ش�ف��اء ح��دي �ث �اً يف قمة
ل�ي��اق�ت��ه ال �ب��دن �ي��ة ،وه� ��ذا م��ا يقلق
راب �ي �� �س��ان��درات��ان��ا ال �ق��ائ��ل "لهذا
ال�سبب �أ�ضايقه ،هو (العب) م�صاب
�أك�ثر من الع��ب ك��رة قدم" و"نعلم
�أن ��ه �سيلعب ن���ص��ف امل��و� �س��م فقط،
ون�ي�م��ار � ً
أي�ضا" .يف ع��ام��ه العا�شر
يف العا�صمة باري�س ،لعب فرياتي
الذي حمل �شارة القيادة �أمام نانت
يف ظل غياب املدافع الدويل
ال�برازي �ل��ي ماركينيو�س
وبري�سنل كيمبيمبي،
ث�لاث��ة م��وا� �س��م فقط
م � ��ع �أك� �ث� ��ر م � ��ن 40
م� �ب ��اراة ،وه ��ي ن�سبة
قليلة لالعب �أ�سا�سي
يف ن � ��ا ٍد ي �خ��و���ض 60
مباراة كمتو�سط يف كل
مو�سم.
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مدرب نيوزيلندا� :أبوظبي
املكان املثايل للتح�ضري
لت�صفيات مونديال 2022
•• �أبوظبي-وام:

�أ�شاد داين هاي مدرب املنتخب النيوزيلندي لكرة القدم مبع�سكر الإعداد
ال��ذي �أقامه الفريق يف �أبوظبي حت�ضرياً للت�صفيات امل�ؤهلة لنهائيات
ك�أ�س العامل يف قطر  2022عن ق��ارة �أوقيانو�سيا و�أثنى على املرافق
الريا�ضية يف �أب��وظ�ب��ي وحت��دي��داً م�لاع��ب ك��رة ال�ق��دم ب�ن��ادي �أبوظبي
للكريكيت ،وو�صفها بـ"املكان املثايل لال�ستعداد ملا متلكه من مرافق
على م�ستوى عاملي ".وخا�ض منتخب نيوزيلندا مع�سكراً �إع��دادي �اً يف
�أبوظبي منذ االثنني قبل املا�ضي لعب خالله مباراتني وديتني ،الأوىل
�أمام منتخب اجلزائر لالعبني املحليني وفازت نيوزيلندا  ،1-2وفاز يف
الودية الثانية التي �أقيمت �أم�س الثالثاء �أمام منتخب جامبيا بهدفني
دون رد.
و ق��ال داين هاي ":املع�سكر الإع� ��دادي ك��ان رائ �ع �اً يف مدينة �أبوظبي
ونتطلع لال�ستعداد للت�صفيات امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س العامل يف قطر
العام املقبل".
و �أتيحت الفر�صة ملنتخب نيوزيلندا لكرة القدم ملتابعة بالدهم خالل
مناف�سات ك�أ�س العامل للكريكيت التي �أقيمت مبارياتها على �أر�ضية
ملعب ا�ستاد زايد للكريكيت ب�أبوظبي ،يف الوقت الذي تدرب فيه فريق
كرة القدم مبالعب نادي �أبوظبي للكريكيت متعددة اال�ستخدامات.
وعن ذلك قال هاي ":كنت على علم ب�أن فريق الكريكيت لعب �سابقاً على
امللعب الرئي�سي يف �أبوظبي ،وعندما و�صلنا �إىل هنا �أتيحت لنا الفر�صة
للذهاب لبع�ض مباريات الكريكيت ،بينما �ألقينا نظرة عن قرب على
مالعب كرة القدم قبل بدء املع�سكر".

يف ذكرى وفاته« ..مفاج�أة �صادمة»
ب�ش�أن قلب مارادونا
ك�شف الطبيب وال�صحفي نيل�سون كا�سرتو تفا�صيل �سرية
من �سجالت النجم الأرجنتيني الراحل دييغو �أرماندو
م��ارادون��ا بعد وف��ات��ه تت�ضمن حقائق وم�ع�ل��وم��ات طبية
�صادمة متعلقة ب�صحة الأ�سطورة.
ون���ش��ر ك��ا��س�ترو ك�ت��اب��ا ب�ع�ن��وان "�صحة م ��ارادون ��ا ..ق�صة
حقيقية" ،لأ�سطورة �آخر من قاد منتخب الأرجنتني للفوز
بك�أ�س ال�ع��امل يف مونديال املك�سيك  ،1986وذل��ك بعد
م��رور نحو عام على وفاته بتاريخ  25نوفمرب ،2020
يف بوين�س �آير�س عن عمر ناهز  60عاما.
و�أج� ��اب ال�ط�ب�ي��ب ع��ن � �س ��ؤال ،خ�ل�ال ظ �ه��وره يف مقابلة
ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ل�ل�ح��دي��ث ع��ن ك �ت��اب��ه ،ب �� �ش ��أن ت �ع��ر���ض قلب
مارادونا لل�سرقة بعد وفاته ،قائال" :كان هناك م�شجعون
م �ت �ط��رف��ون ي �ن��وون ان� �ت ��زاع ق �ل��ب م ��ارادون ��ا (م ��ن داخل
�ضريحه) ،لكن ذل��ك مل ي�ح��دث .الأط�ب��اء �أخرجوا
قلب مارادونا من ج�سده لأنه كان مهما جدا
للتحقيق يف ظروف وفاته".
و�أ� � �ض� ��اف ال �ط �ب �ي��ب ال � ��ذي ح �� �ص��ل على
تفا�صيل �سرية من �سجالت مارادونا
الطبية وا�ستمع �إىل �شهود مل يتحدثوا
حتى الآن" :مارادونا م��دف��ون بدون
قلب! ك��ان وزن قلبه ن�صف كيلوغرام،
يف العادة ،يزن القلب  300غ��رام ،لكن
ق�ل��ب م ��ارادون ��ا ك��ان ك�ب�يرا ج ��دا ،ويعود
ال�سبب �إىل ق���ص��ور ف�ي��ه �إىل
ج � ��ان � ��ب �أن � � � ��ه ك ��ان

العب كرة قدم".
وق��ال نيل�سون �إن "مارادونا ك��ان مدمنا ب�شكل خميف
على ك��ل �شيء ��ض��ار� ،أي �شخ�ص �آخ��ر غ�يره ك��ان �سيموت
يف �سن �أقل بكثري ،لكنه كان ميلك ج�سدا له قدرة خا�صة
على املقاومة" ،م�شريا �إىل �أن مارادونا كان من املمكن �أن
يحظى ب�صحة �أف�ضل لكن "م�شكلته �أنه مل ي�سع مطلقا
للح�صول على عالج فعال".
ويعتقد ماتيا�س مورال ،حمامي دييغو مارادونا� ،أن �سوء
الرعاية الطبية قد يكون ال�سبب املحتمل لوفاة الأ�سطورة.
ويحقق الق�ضاء الأرجنتيني مع � 7أ�شخا�ص يف ق�ضية وفاة
مارادونا ،وذلك للك�شف عما �إذا كانوا قد وف��روا الرعاية
الالزمة لالعب للإبقاء على حياته ،وترتاوح مدة عقوبة
ال���س�ج��ن يف م�ث��ل ه ��ذه ال�ق���ض��اي��ا م��ن � 8إىل  25عاما.
وه�ؤالء ال�سبعة هم جراح الأع�صاب ليوبولدو
ل��وك��ى والطبيبة النف�سية �أغو�ستينا
كا�سات�شوف والطبيب النف�سي كارلو�س
دياز وطبيبة تن�سيق الرعاية املنزلية
نان�سي فورليني ومن�سق املمر�ضني
ماريانو بريوين واملمر�ضان ريكاردو
ع �م��ر �أمل� �ي��رون وداه �ي ��ان ��ا مدريد.
و�أدل� ��وا جميعهم ب�شهاداتهم �أمام
الق�ضاء الأرجنتيني ،الذي يوا�صل
عملية اال�ستماع �إىل �شهادات اجلميع
يف الق�ضية منذ �شهور.

الفيزيائيون يبتكرون �ضوءا ثالثي الأبعاد
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ي�أمل املبتكرون �أن ي�ستخدم هذا ال�ضوء يف تخزين ومعاجلة البيانات يف الكمبيوترات الكمومية.
وت�شري جملة � ،Nature Communicationsإىل �أن علماء الفيزياء متكنوا من ابتكار �ضوء ثالثي الأبعاد
نظريا ملا ي�سمى  ،skyrmionsالتي هي نوع من الدوامات املغناطي�سية تظهر دوري��ا داخل بع�ض امل��واد .و�سوف
ت�ساعد درا�ستها على ابتكار منظومات جديدة لتخزين البيانات.
ويقول الربوفي�سور مارك ديني�س ،من جامعة برمنغهام" ،لقد حققنا تقدما كبريا يف درا�سة  skyrmionsثنائي
الأبعاد  ،ولكن �إىل �آالن مل نفهم ب�شكل وا�ضح كيفية �إعادة �إنتاجها يف �شكل ثالثي الأبعاد .وقد اكت�شفنا �أنه لهذا
الغر�ض ميكننا ا�ستخدام " دوامة " من �شعاع ال�ضوء ،الذي ميكننا التالعب بخ�صائ�صئه".
و ،skyrmionsهي ج�سيمات كمومية مت�شابهة يف البنية وال�شكل لدوامة مغناطي�سية م�صغرة� ،شحنة مركزها
�سالبة وحوافها موجبة ال�شحنة .وهي هياكل م�ستقرة جدا ،ما ي�سمح با�ستخدامها كخاليا ذاكرة متينة واقت�صادية
لأجهزة الكمبيوتر الدورانية والكمية.
وكما هو معلوم اكت�شف العلماء يف ال�سنوات الأخرية ،طر ًقا عديدة لإن�شاء نظائر ثنائية الأبعاد لـ skyrmions
داخل مواد مغناطي�سية خمتلفة .ما ي�سمح ب�إن�شاء �أنواع جديدة من معدات التخزين .ولكن عدم وجود فكرة وا�ضحة
لدى علماء الفيزياء ،عن �سلوك هذه اجل�سيمات يف ف�ضاء ثالثي الأبعاد ،يعيق التقدم يف هذا املجال.
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جتتمع بوالدتها بعد  40عام ًا

ينقذ �شاب ًا من االختناق ب�شطرية دجاج

التم �شمل ام ��ر�أة بريطانية م��ع والدتها التي تخلت عنها
يف امل�ست�شفى وه��ي ر�ضيعة وذل��ك بعد نحو  40ع��ام�اً من
افرتاقهما .وكانت �آن هاري�سون قد تركت يف امل�ست�شفى بعد
والدتها ،لأن والدتها مل تكن ق��ادرة على االعتناء بها ،ومت
�ضع الطفلة يف دار للأيتام ،وبعد ذلك عر�ض زوجان رعايتها.
و��س��رع��ان م��ا �أدرك ��ت �آن �أن�ه��ا "خمتلفة" يف امل��در��س��ة ب�سبب
لون ب�شرتها وتعر�ضت لل�سخرية التنمر من قبل �أقرانها،
وقالت "مل �أدرك �أنني خمتلفة �إال بعد ذهابي �إىل املدر�سة،
كان لدي ب�شرة خمتلفة وكنت �أ�شعر بال�سخرية وامل�ضايقة
وو�صفني الأطفال ب�أ�سماء �سيئة" .وهاجر والدا �آن بالتبني
�إىل �أ�سرتاليا عندما كانت يف التا�سعة من عمرها ومت نقلها
�إىل منزل للأطفال ،حيث تلقت �آن الأخ�ب��ار ال�صادمة ب�أن
�شقيقها الأ�صغر يعي�ش يف منزل منف�صل للأطفال .وقالت
�آن "عندما كان عمري حوايل � 12أو  13عامًا� ،أبلغت ال�شرطة
ال�سلطات �أن والدتي على الأرجح تعر�ضت النهيار وكانت يف
امل�ست�شفى ،وعلم �ضباط ال�شرطة �أن لديها اب ًنا كان يعي�ش يف
بريك�شاير يف ذلك الوقت ،ولديها � ً
أي�ضا ابنة ،وهي �أنا .كنا يف
بيوت �أطفال خمتلفة ،وحل�سن احلظ ،كالنا كنا قريبني جدًا
ونرى بع�ضنا البع�ض ب�شكل منتظم".

�أنقذ رجل �شابا ( 22عاما) من االختناق ب�ساندوي�ش دج��اج علق
يف حلقه وك��اد يقتله ،يف مطعم يعمالن به يف والي��ة وي�سكون�سن
الأم��ري�ك�ي��ة .وك��ان ج��وزي��ف راي�ن�ه��ارت 33 ،ع��ام��ا ،م�شغوال بعمله
داخل املطعم عندما بد�أ �أ�شتون ،باالختناق جراء قطعة كبرية من
�شطرية دجاج علقت بحلقه يف مطعم ،بوي�سكون�سن ،ووثق مقطع
فيديو التقطته كامريات املراقبة املتواجدة داخل املطعم ،حلظة
�إم�ساك ال�شاب بحلقه فج�أة يف نف�س وق��ت م��رور الرجل بجانبه
�صدفة ،والواقعة تعود �إىل �شهر �أغ�سط�س �إال �أن الفيديو انت�شر
يوم الثالثاء املا�ضي.
ومتكن ج��وزي��ف راي�ن�ه��ار ،م��ن �إن�ق��اذ ال�شاب م��ن االخ�ت�ن��اق ،حيث
دفعته ردة فعله �إىل ا�ستخدام طريقة علمية ببديهية دون تعلمه
لها من قبل.
ودون �أي ت��دري��ب م��ن ق �ب��ل� ،أج ��رى ج��وزي��ف راي �ن �ه��ارت طريقة
"هيملي�ش"  Heimlichوه��ي عملية �إ�سعافات �أولية يتم فيها
ال�ضغط على البطن لعالج ان�سداد جمرى الهواء العلوي بفعل
الأج�سام الغريبة حيث متكن من �إخراج قطعة كبرية من �شطرية
دجاج ا�ستقرت يف حلق ال�شاب وكادت تقتله.

برميل نبيذ يف مزاد بـ� 800ألف يورو

القب�ض على فريق مباحث مزيف

�أعلنت دار �سوذبي ل�ل�م��زادات م�ساء ي��وم الأح��د بيع برميل نبيذ
"بريزيدينت�س" (� )President’s barrelسعته  228لرتا
مقابل � 800ألف يورو ،ب�سعر تاريخي .واجتمع التجار وامل�ستوردون
وامل�شرتون من جميع �أنحاء العامل ي��وم الأح��د حل�ضور املزادات
اخلريية يف  ،Hospices de Beauneوهي عملية بيع نظمتها
 Sotheby'sهذا العام .وتهدف الأرباح �إىل احلفاظ على الرتاث
وحتديث معدات امل�ست�شفيات للم�ؤ�س�سة التي ت�أ�س�ست يف القرن
اخلام�س ع�شر .وقالت � Sotheby'sإن��ه مت بيع الربميل مقابل
� 800ألف يورو بعد معركة مزايدة ا�ستمرت  15دقيقة.
و�ستذهب �أموال عملية البيع �إىل "االحتاد الوطني للت�ضامن مع
املر�أة" ومعهد ك��وري .املنظمة الأوىل حت��ارب العنف �ضد املر�أة،
والثانية ترعى البحوث الطبية ملحاربة �سرطان الثدي.

ك�شفت �أجهزة الأمن يف القاهرة ،حيلة ي�ستغلها اخلارجون
عن القانون يف ارتكاب جرائم الن�صب ،وهي انتحال �صفة
فريق م��ن املباحث يحقق يف ج��رائ��م قتل ،حيث يدخلون
م�ن��ازل ال�ضحايا ب�ه��ذه ال�صفة وي�ستولون على م��ا فيها
ب��دع��وى �أن�ه��ا "�أحراز" يف الق�ضايا .وق��ال م�صدر �أمني
ملوقع "�سكاي نيوز عربية"� ،إن الق�صة ب��د�أت ببالغ �إىل
ق�سم �شرطة دار ال�سالم مبديرية �أم��ن القاهرة من �أحد
املواطنني ،ب�أنه خالل �سريه ب�أحد ال�شوارع ،فوجئ ب�سيارة
ي�ستقلها � 3أ�شخا�ص قاموا ب�إيقافه ،مدعني ب�أنهم يعملون
ب�إحدى اجلهات ال�شرطية .وقام �أحد ه�ؤالء ب�إطالعه على
بطاقة تثبت انت�سابه لتلك اجل�ه��ة ،و�أوه �م��وه بقيامهم
بالتحقيق يف واق�ع��ة مقتل �أح��د الأ��ش�خ��ا���ص .عقب ذلك
ق��ام املتهمون با�صطحاب املجني عليه داخ��ل ال�سيارة �إىل
م�سكنه ،وا�ستولوا منه على مبلغ م��ايل بدعوى مطابقة
املبالغ املالية امل�ضبوطة بحوزته للمبالغ املالية امل�ستوىل
عليها يف واق�ع��ة القتل ،ث��م ا�صطحبوه م��رة �أخ��رى لذات
ال�سيارة وت��رك��وه ب�أحد ال�شوارع اجلانبية ب��دائ��رة الق�سم
والذوا بالفرار� .أو�ضح امل�صدر الأمني �أنه ب�إجراء التحريات
وجمع املعلومات ،مت حتديد ال�سيارة امل�ستخدمة يف ارتكاب
اجلرمية ،وتبني �أنها ملك �سائق مقيم بدائرة ق�سم �شرطة
الزيتون بالقاهرة ،وبالقب�ض عليه اعرتف بت�أجري ال�سيارة
لأحد الأ�شخا�ص للعمل عليها ك�سائق.

�سيناريو «دون» بيع لقاء  3ماليني دوالر
بي َع ال�سيناريو املر�سوم مل�شروع الفيلم الذي كان املخرج الفرن�سي
امل��ول��ود يف ت�شيلي �أليخاندرو جودوروف�سكي ينوي اقتبا�سه من
رواي��ة "دون" يف مقابل ح��واىل ثالثة ماليني دوالر خ�لال مزاد
�أقامته دار "كري�ستيز" يف باري�س االثنني ،وهو مبلغ �أكرب بكثري
من املتوقع .وكانت ال��دار خ ّمنت ه��ذا الكتاب الكبري العائد �إىل
منت�صف �سبعينيات القرن الع�شرين وال��ذي يعني الكثري لهواة
اخليال العلمي "مبا بني � 25ألف يورو و� 35ألفاً" ،لكنه بيع لقاء
 2,66مليون يورو ( 2,99مليون دوالر) مع احت�ساب النفقات.
والح�ظ��ت "كري�ستيز" �أن "التخمني ك��ان يفرت�ض �أن ي��أخ��ذ يف
احل�سبان واق��ع ال�سوق التي ت��أث��رت بالنجاح اجلماهريي الذي
يحققه راهناً فيلم "دون" للمخرج الكندي دوين فيلنوف".
و�سرعان ما �أخذت قيمة العرو�ض املالية ترتفع بعد انطالق املزاد،
ثم انح�صرت املناف�سة بني اثنني من امل��زاي��دي��ن ،وهما �أجنبيان
و�شاركا بوا�سطة الهاتف ،وانتهت املعركة �إىل تر�سية ال�سيناريو
على �شا ٍر �أمريكي .ويت�ضمن ال�سيناريو املر�سوم املعروف يف اللغة
ال�سينمائية با�سم "�ستوريبورد" ر�سوماً وخمططات ملا كان يجب
�أن يكون فيلماً �سينمائياً ،لكنه مل ي َر النور ب�سبب نق�ص التمويل.

كلب ب�ساق مطبوعة

كورتني �إيتون خالل ح�ضورها العر�ض الأول ل�شوتامي «ال�سرتات ال�صفراء» يف لو�س �أجنلو�س  ،كاليفورنيا .ا ف ب

حتافظ على �شبابها ب�سن  59بحمامات املغنزيوم ترامب ينال �أعلى �شهادة
ك�شفت �سيدة بريطانية تبلغ م��ن العمر  59ع��ام�اً ع��ن �أ��س��رار �شبابها يف
ب�شكل يف ريا�ضة مل ميار�سها
العقد ال�ساد�س من العمر ،ويف مقدمتها ا�ستخدام حمامات املغنزيوم

هاين �شاكر� :أنت قتلت
الفن يا �شاكو�ش
قال الفنان هاين �شاكر نقيب املهن
املو�سيقية يف م�صر �إن م�شكلة ح�سن
�شاكو�ش مغني املهرجانات ،هي �أنه
"ارتكب غلطة ال تغتفر ،حيث جعل
اجلمهور ي�سب زميال له ويقول يف
حقه كالما جارحا".
و�أ�ضاف ه��اين �شاكر عرب ف�ضائية
"النهار"� ،أن ح �� �س��ن �شاكو�ش
ارت �ك��ب ف�ع�لا ف��ا��ض�ح��ا يف الطريق
العام ،م�شريا �إىل �أن هناك دعاوى
مرفوعة �ضده .وقال" :يطلع على
امل�سرح يخلي اجلمهور ي�شتم زميله،
ويف �آخر الفيديو تهني عازيف الإيقاع
املحرتمني وتقول والدهم رق�صات،
ت�شتم زميلك على امل ل��أ ..واهلل لو
غابة ما يح�صل فيها كده" .وتابع:
"�أنت قتلت الفن يومها يا �شاكو�ش،
رب �ن��ا �أع� �ط ��اك ن �ع �م��ة حمافظت�ش
عليها"� .أم ��ا ع��ن م��وق��ف النقابة
م��ن حممد رم���ض��ان� ،أ� �ض��اف" :له
و��ض��ع خ��ا���ص لأن ��ه ع�ضو يف نقابة
امل� �ه ��ن ال �ت �م �ث �ي �ل �ي��ة وع �� �ض��و نقابة
ال�سينمائيني وفيه �شوية ح�سا�سية
يف التعامل معه بالرف�ض".

Wednesday

منتظم.
مارتني جرانت هي مديرة تدريب متقاعدة تعي�ش يف لندن مع زوجها �إيان،
ودخلت يف �سن الي�أ�س بعمر  45عاماً ،و�أدى ذلك �إىل زيادة وزنها ،مما جعلها
ت�شعر ب�أنها �أك�بر �سناً ،وب��د�أت بالتدريب مع امل��درب ال�شخ�صي يل بروك،
وداومت على ذلك ملدة �ساعة واحدة  3مرات يف الأ�سبوع.
تقول ال�سيدة غرانت "�أ�صبح النوم � ً
أي�ضا م�شكلة كبرية بالن�سبة يل عندما
ب��د�أ انقطاع الطمث ،كنت مرهقة ،لذلك قمت بزيادة خطواتي اليومية
�إىل  10000وبد�أت يف حمامات املغنزيوم التي حتافظ على نعومة و�شباب
الب�شرة ،و الآن� ،أنام �سبع �أو ثماين �ساعات كل ليلة".
عالجا طب ًيا
قالت غرانت "منذ ثالث �سنوات ،توقفت عن ال�شرب ،وتلقيت ً
حيث �أو�صى الطبيب بالتخلي عن الكحول .توفيت والدتي وهي �صغرية
ب�سبب �سرطان الثدي و�أ�صيبت �أختي به � ً
أي�ضا  ،لذلك كان من املهم االعتناء
ب�صحتي" .تخ�ضع غرانت لعالج الكرياتني مرتني يف ال�سنة ،والذي يزيل
التجعد من �شعرها ويجعله ناع ًما و�أ�سهل يف الت�صفيف .كما �أنها ت�ستخدم
ال�شامبو اخلايل من الكربيتات لأنه ال يزيل الزيوت الطبيعية من ال�شعر،
بح�سب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

حيلة رائعة للح�صول على نبتة منزلية مت�سلقة
ك�شف �أحد ع�شاق النباتات عن كيفية زراعة نبتة مت�سلقة مذهلة يف املنزل
با�ستخدام البطاط�س احللوة.
�شارك الأ��س�ترايل ب��راد كانينغ من ملربون طريقة ب�سيطة لزراعة نبتة
بطاط�س حلوة مع متابعيه على تيك توك با�ستخدام �إناء من املاء فقط.
وق��ال ب��راد يف امل�ق�ط��ع" :كل م��ا عليك فعله ه��و احل���ص��ول على بطاط�س
حلوة من ال�سوبر ماركت مبا�شرة وو�ضعها يف كوب من املاء وهذا كل �شيء،
و�ستح�صل على نبتة منزلية رائعة".
وبح�سب ب��راد ف ��إن الأم��ر لن ي�ستغرق �أك�ثر من �أرب�ع��ة �أ�سابيع بعد و�ضع
البطاط�س يف املاء لتنمو جذورها وتنبت.
وو�صف ب��راد النبتة ب�أنها �أروع و�أ�سهل نبتة ميكن العناية بها� ،إذ �أنها ال
حتتاج �سوى �إىل تغيري املاء كل �أ�سبوعني.
وق��د انت�شرت احليلة على تيك ت��وك ،حيث عرب الكثري من املتابعني عن
�إعجابهم بها ،وعن نيتهم جتربتها يف �أقرب فر�صة ممكنة.
وقال بع�ض املتابعني� ،إنهم جربوا احليلة وبد�أت اجلذور بالنمو خالل �أيام
قليلة ،يف حني قال �آخرون �إن نبتة البطاط�س احللوة منت خالل �أ�سبوعني
فقط .وعلى الرغم من جناح احليلة لدى البع�ض ،ا�شتكى متابعون �آخرون
من تعفن البطاط�س احللوة قبل �أن تبد�أ بالنمو.

ح�صل ال��رئ�ي����س الأمي��رك��ي ال���س��اب��ق ،دونالد
ت ��رام ��ب ،ع �ل��ى احل� � ��زام الأ� � �س� ��ود يف ريا�ضة
التايكوندو التي مل ميار�سها يف حياته قط.
واحلزام الأ�سود يف التايكوندو هو �أعلى �شهادة
يف ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة ال�ق�ت��ال�ي��ة .و�أف � ��ادت �شبكة
"�سكاي نيوز" الربيطانية ،ب�أن ترامب ت�سلم
هذه ال�شهادة الفخرية من رئي�س الأكادميية
العاملية ل�ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة ،ال �ك��وري اجلنوبي،
يل دون��غ �سوب .وج��رى حفل ت�سليم ال�شهادة
واحل ��زام يف منزل ت��رام��ب مب��ار الغ��و بوالية
ف�ل��وري��دا الأم�يرك�ي��ة .وال���ش�ه��ادة ال�ت��ي ح�صل
ع�ل�ي�ه��ا ت��رام��ب ت �ع��رف ب��ا��س��م "دان ت�سعة".
وكتبت هذه الأكادميية على �صفحتها مبوقع
"في�سبوك" نقال عن ترامب �أنه قال لدى
ا�ستالم ال�شهادة�" :إنه ل�شرف يل �أن �أح�صل
على �شهادة دان الفخرية و�أعتقد �أن التايكوندو
فن قتايل رائع للدفاع عن النف�س".

ا��س�ت�ع��اد ك�ل��ب ق��درت��ه ع�ل��ى امل���ش��ي واجل ��ري بف�ضل �ساق
ا�صطناعية مطبوعة بتقنية ثالثية الأبعاد .وكان الكلب
قد تعر�ض حلادث يف �ساقه جعله غري قادر على اجلري
منذ نحو � 7سنوات ،ومل�ساعدته �صمم املهند�سون يف �شركة
 Printthinksمن��وذج�ين �أول �ي�ي�ن ل�ل�ط�ب��اع��ة ثالثية
الأبعاد للأطراف اال�صطناعية للكالب التي قد حتتاج
�إىل بع�ض امل�ساعدة الإ�ضافية يف امل�شي واجلري.

لقاح كورونا ..ر�سالة من فايزر �إىل الأطفال وذويهم
قالت ف��اي��زر ،عمالق �صناعة الأدوي��ة الأمريكية،
�إن ال�ل�ق��اح ال��ذي �صنعته مينح الأط �ف��ال م��ن �سن
 15 - 12عاما مناعة طويلة الأم��د �ضد فريو�س
كورونا.
ون���ش��رت ف��اي��زر معطيات تظهر �أن ال�ل�ق��اح الذي
�أنتجه بالتعاون مع بيونتك الأملانية ف ّعال بن�سبة
 100باملئة �ضد ال�ع��دوى ل��دى الأط �ف��ال م��ن �سن
 15 - 12عاما ،بعد م��رور � 4أ�شهر على اجلرعة
الثانية.
وقالت �إن تائج التجربة ال�سريرية الثالثة �أظهرت
عدم ت�سجيل �أي �أ�ضرار جانبية خطرية �أو خماوف
تت�صل بال�سالمة.
وك��ان��ت ال�سلطات الأم�يرك�ي��ة ق��د منحت يف مايو
امل��ا� �ض��ي الإذن يف اال� �س �ت �خ ��دام ال � �ط ��ارئ للقاح
للمراهقني والأطفال ،وت�أمل فايزر يف �أن ت�ساعد
هذه البيانات التي �سرت�سل �إىل �إدارة الغذاء والدواء
يف منح املوافقة الكاملة على ا�ستخدام اللقاح.
وت�أمل فايرز �أي�ضا �أن تقنع هذه النتائج نحو ثلث

�صورة �صادمة لدميي لوفاتو

ت��داول رواد م��واق��ع التوا�صل االجتماعي ��ص��ورة للنجمة العاملية دميي
لوفاتو ظهرت فيها باملايوه.
والحظ املتابعون اكت�ساب دميي الكثري من ال��وزن و�أن �شكلها قد اختلف
كثرياً عن ما كانت عليه �سابقا .وترك عدد من املتابعون التعليقات بع�ضها
كان داعما للوفاتو وبع�ضها منتقداً لها معترباً �أنها كانت �أجمل يف ال�سابق.
وتعر�ضت دميي م�ؤخراً �إىل حملة تنمر كبرية بعد ظهورها دون حذاء يف
حفل زف��اف عار�ضة الأزي��اء العاملية باري�س هيلتون كما ب��دت ب��وزن زائد
بعد غياب طويل عن الأ�ضواء ،لكن هناك �صور �أخرى انت�شرت من حفل
الزفاف و�أثناء وجود دميي لوفاتو على امل�سرح ك�شفت عن �أنها كانت ترتدي
الكعب العايل  ،وعادت وانتعلت امل�شاية حني انتهت من و�صلتها حل�ضور
�سهرة الزفاف مع املدعوين والتقطت �صورة تذكارية مع باري�س هيلتون
وه��ي ترتدي امل�شاية وذل��ك عر�ضها للكثري من االنتقادات الالذعة من
املتابعني.

الآب��اء الأم�يرك�ي�ين ،الذين يرف�ضون منح اللقاح
لأطفالهم حتى الآن.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�شركة بيونتك الأملانية،
�أوغ� � ��ور � �ش��اه�ين� ،إن ه ��ذه ال �ب �ي��ان��ات ه ��ي الأوىل
والوحيدة التي ج��رى الك�شف عنها ،فيما يت�صل
ب�سالمة وفعالية اللقاح للأطفال الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  15 - 12عاما.
و�أ�ضاف �أن "البيانات املرتاكمة من التجارب التي
�أجريناها واملراقبة التي نفذناها يف الواقع تعزز
الأدلة التي ت�ؤكد فعالية اللقاح و�سالمته للأطفال
واملراهقني" .و�شملت التجربة  2228طفال يف
ال��والي��ات امل �ت �ح��دة ،ح�ي��ث تلقى ن�صف املجموعة
جرعتني من اللقاح بفا�صل ثالثة �أ�سابيع ،بينما
تلقى الن�صف الآخر جرعتني وهميتني.
وكان من بني امل�شاركني 30 ،حالة م�ؤكدة م�صحوبة
ب ��أع��را���ض مر�ض" ك��وف �ي��د "19 -ال ��ذي ي�سببه
ف�يرو���س ك��ورون��ا دون دل�ي��ل ع�ل��ى �إ� �ص��اب��ة �سابقة،
وكلها يف جمموعة الدواء الوهمي.

وفاة الكاتب والروائي
الأمريكي غوردون

ت� ��ويف ع ��ن ع �م��ر ي �ن��اه��ز  95عاماً
ال �ك��ات��ب وال ��روائ ��ي الأم�ي�رك ��ي نوا
غ � ��وردون  ،امل �ع��روف ب ��أع �م��ال��ه عن
تاريخ الطب وعن اليهودية ،بح�سب
ما �أعلنت �أ�سرته.
وج� ��اء يف ب �ي��ان ُن���ش��ر ع�ل��ى �شبكات
التوا�صل االجتماعي "ببالغ احلزن
تعلن عائلة نوا غوردون �أنه تويف يف
 22ت�شرين الثاين-نوفمرب "2021
حماطاً ب�أ�سرته .واعتربت العائلة
�أن غ��وردون ال��ذي احتفل قبل �أيام
بعيد م�ي�لاده اخل��ام����س والت�سعني
عا�ش حياة "طويلة ومثمرة" و�أن
�أع �م��ال��ه "�أثرت يف ح �ي��اة ماليني
ال �ق��راء ح��ول العامل" ،م ��ؤك��دة �أن
م�ؤلفاته "�ستبقى حية" بعد وفاته.
وم��ن �أب ��رز م��ؤل�ف��ات ه��ذا ال�صحايف
امل ��ول ��ود يف  11ت �� �ش��ري��ن ال �ث��اين-
ن � ��وف � � �م �ب��ر  1926يف والي � � � ��ة
م��ا� �س��ات �� �ش��و� �س �ت ����س (� �ش �م ��ال �شرق
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة) وال � ��ذي توىل
رئ��ا� �س��ة حت��ري��ر جم�ل��ة "�ساين�س"
ال �ع �ل �م �ي��ة ك �ت��اب��ه "ذي فيزي�شن"
("الطبيب") العام .1986
و� �ش � ّك��ل ه ��ذا ال �ك �ت��اب اجل ��زء الأول
من ثالثية وروى فيه حياة روبرت
ج�يرمي��ي ك ��ول يف ال �ق��رن احل ��ادي
ع�شر ،منذ طفولته يف �إنكلرتا حتى
درا�سته الطب يف �أ�صفهان يف بالد
فار�س �إىل جانب العامل والطبيب
والفيل�سوف ابن �سينا .وقد اق ُتب�س
م��ن ك �ت��اب��ه ف�ي�ل��م ��س�ي�ن�م��ائ��ي العام
 .2013و� �ص��درت �آخ ��ر رواي ��ة لنوا
غ��وردون العام  2012بعنوان "ذي
واي ��ن مايكر" ("�صانع النبيذ")
وت � ��دور �أح��داث �ه��ا يف ك��ات��ال��ون �ي��ا يف
القرن التا�سع ع�شر.

