حممد بن را�شد يت�سلم �أوراق اعتماد �سفريي رو�سيا
و�إ�سرائيل  ..و� 4سفراء جدد ي�ؤدون اليمني القانونية

�ص 04

جملة درع الوطن حتتفل
باليوبيل الذهبي ل�صدورها

•• دبي  -وام:

ت�سلم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف معر�ض دبي للطريان� ،أم�س� ،أوراق اعتماد
�سفريي رو�سيا و�إ��س��رائ�ي��ل املعينني ل��دى ال��دول��ة فيما �أدى �أم��ام �سموه اليمني
القانونية �أربعة �سفراء جدد للدولة معينون يف عدد من الدول ال�صديقة.
فقد ت�سلم �سموه بح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل
عهد دبي� ،أوراق اعتماد كل من �سعادة تيمور زابريوف� ،سفري دولة رو�سيا ،و�سعادة
�أمري هايكر� ،سفري �إ�سرائيل ورحب �سموه بهما ،متمنيا لهما التوفيق يف �إمتام مهام
�أعمالهما وت�أديتها على الوجه الأكمل ،مبا يعزز التعاون وي�ضمن حتقيق امل�صالح
الوطنية امل�شرتكة بني دولة الإمارات ودولتيهما.
و�أم��ام �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل� ،أدى اليمني القانونية كل من �سعادة �سعيد ثاين حارب الظاهري املعني �سفريا
(التفا�صيل �ص)3
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حممد بن را�شد يطلع على �أحدث التقنيات يف عامل الطريان (وام)

حممد بن را�شد يزور معر�ض دبي للطريان ويطلع على
رئي�س الدولة ي�صدر مر�سوما بقانون �أحدث ما �أنتجه العامل من تقنيات ت�شكل م�ستقبل القطاع
و�شاهد �سموه يف م�ستهل اجلولة ،التي رافقه خاللها
•• �أبوظبي  -وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل مر�سوما بقانون احتادي رقم  33ل�سنة  2021ب�ش�أن تنظيم عالقات
العمل والذي ت�سري �أحكامه اعتبارا من  2فرباير  2022على كافة املن�ش�آت
و �أ�صحاب العمل و العمال يف القطاع اخلا�ص يف الدولة ..على �أن ينتهي
العمل بالقانون االحتادي رقم  8ل�سنة  1980ب�ش�أن تنظيم عالقات العمل
اعتبارا من تاريخ �سريان هذا املر�سوم بالقانون( .التفا�صيل �ص)2

•• دبي-وام:

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
رعاه اهلل معر�ض دبي للطريان يف ثاين �أيامه.
وتفقد �ســـــموه يرافقــــه �ســـمو ال�شيخ ح�م��دان بن
حممد ب��ن را�شــــد �آل مكتـــوم ،ولــــي عهــــد دبـــي،
عـــــددا م��ن �أجنحــــة الــــدول امل�شـــاركة يف املعـر�ض
الـذي يحظى هـــــــذا العام مب�شاركة وفــــــود ر�ســـمية
و�شـــــركات عاملية وجهـــات عار�ضة م��ن  148دولة
حول العامل.

�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
وم �ع��ايل حم�م��د ب��ن �أح �م��د ال �ب��واردي وزي ��ر الدولة
ل�ش�ؤون الدفاع ومعايل الفريق الركن حمد حممد
ثاين الرميثي رئي�س �أرك��ان القوات امل�سلحة �أحدث
�إن�ت��اج��ات ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة يف جماالت
الف�ضاء والطريان والدفاع و التي تقدمها من خالل
ال��دورة ال�سابعة ع�شرة ملعر�ض دبي للطريان والتي
تعد الأكرب يف تاريخ املعر�ض مبا يزيد على 1200
جهة عار�ضة.
(التفا�صيل �ص)2

ح�شود على حدود �أوكرانيا ..والناتو يحذر رو�سيا

•• بروك�سيل-وكاالت:

ح ّذر رئي�س حلف �شمال الأطل�سي
ين�س �ستولتنربغ مو�سكو ،االثنني،
من قيامها ب��أي �أعمال عدوانية
بعد ر�صد جتمعات كبرية وغري
ع ��ادي ��ة ل �ل �ق��وات ال��رو� �س �ي��ة على
احل��دود الأوك��ران�ي��ة يف الأ�سابيع
الأخرية.
وقال �ستولتنربغ بعد اجتماع مع
وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأوك� ��راين� :أي
ا�ستفزاز �أو �أعمال عدوانية �أخرى
من جانب رو�سيا �ستكون م�صدر
ق�ل��ق خ �ط�ير .ن��دع��و رو� �س �ي��ا �إىل
التحلي بال�شفافية فيما يخ�ص
ن�شاطاتها الع�سكرية.
و�أع� � ��رب� � ��ت ال� � ��والي� � ��ات امل �ت �ح��دة
واالحت ��اد الأوروب ��ي وفرن�سا عن
ق�ل�ق�ه��ا يف الأي � ��ام الأخ �ي��رة �إزاء
ان�ت���ش��ار ل �ل �ق��وات ال��رو� �س �ي��ة على
احل� � � ��دود الأوك � ��ران� � �ي � ��ة .ودع� ��ت
�أملانيا مو�سكو االثنني �إىل �ضبط
النف�س.
وقال ناطق با�سم وزارة اخلارجية
الأملانية يف برلني :يجب �أن مننع
ح�صول ت�صعيد ع�سكري ،داعيا
رو�سيا �إىل �ضبط النف�س والعودة
�إىل طاولة املفاو�ضات.

 16مليار درهم قيمة�صفقات
القوات امل�سلحة خالل �أول
يومني مبعر�ض دبي للطريان
•• دبي  -وام:

تفريغ �شحنة ذخرية مت ت�سليمها كجزء من امل�ساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا (رويرتز)
و� �ض �م��ت رو�� �س� �ي ��ا � �ش �ب��ه جزيرة ما نراه حاليا على طول احلدود ت�ف�ع�ي��ل ال� �ق ��وات وامل� �ع ��دات التي
ال�ق��رم الأوك��ران �ي��ة ع��ام  ،2014لي�س تعزيزا بحت ع�سكري لأن ح�شدتها و�أن كل اخل�ي��ارات ،مبا
ودخلت �أوكرانيا �إثر ذلك يف نزاع رو�سيا ن�شرت �أ��س�ط��وال ع�سكريا فيها الع�سكرية ،مطروحة على
م�سلح م��ع ان�ف���ص��ال�ي�ين موالني ع �ل��ى ح� ��دودن� ��ا يف ال ��رب� �ي ��ع ومل طاولة القادة الرو�س.
وق��ال �ستولتنربغ م��ن جانبه �إن
ل��رو� �س �ي��ا يف � �ش��رق ال� �ب�ل�اد ،كما ت�سحبه منذ ذلك احلني.
تتهم كييف والغرب رو�سيا بدعم و�أ�� �ض ��اف م��ن م�ق��ر ح�ل��ف �شمال ح�ل��ف ��ش�م��ال الأط �ل �� �س��ي يراقب
االن�ف���ص��ال�ي�ين ع�سكريا وماليا ،الأط�ل���س��ي يف ب��روك���س��ل :م��ا نراه ال ��و� �ض ��ع ع ��ن ك� �ث ��ب ،م� �ك ��ررا �أن
وهو ما تنفيه مو�سكو.
الآن ه��و و� �ض��ع م �ت��ده��ور تثبت احل� �ل� �ف ��اء ي� �ع� �ت�ب�رون � �ض��م �شبه
وق ��ال دم �ي�ترو كوليبا االثنني :فيه رو�سيا �أنها ت�ستطيع ب�سرعة جزيرة القرم غري قانوين.

�إ�سبانيا – الربتغالُ :يلدغ
اال�شرتاكيون على ي�سارهم!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

للمرة الثالثة �سيكون الرد على ال�س�ؤال هل تريد كاليدونيا اجلديدة ال�سيادة الكاملة؟

�سيخ�ضع ملراقبة  250مراقبا من الأمم املتحدة

كاليدونيا اجلديدة :ا�ستفتاء
ثالث بعد �أربعني عاما من اجلمود

•• الفجر � -ساندرين تي�سونري – ترجمة خرية ال�شيباين

�سيتم �إجراء ا�ستفتاء تقرير امل�صري يف كاليدونيا اجلديدة كما هو مقرر يف
 12دي�سمرب� .أعلن االبقاء عن هذا التاريخ يوم اجلمعة  12نوفمرب من
قبل املفو�ض ال�سامي للجمهورية يف كايو ،لذلك �سيتم الت�صويت للمرة
الثالثة مع �أو �ضد ا�ستقالل كاليدونيا اجلديدة� .أو بالأحرى� :سي�صوت
البع�ض ،لأن عدم م�شاركة االنف�صاليني �سيطرح مرة �أخرى م�شاكل مل
(التفا�صيل �ص) 13
حتل بعد �أربعة عقود من املفاو�ضات.

الفجر الريا�ضي
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�أخبار الإمارات

عواقب الإطاحة ب�أنطونيو كو�ستا
يف ال�ب�رت �غ ��ال يف ن �ه��اي��ة �أكتوبر،
يتابعها عن كثب رئي�س احلكومة
الإ�سبانية ب�ي��درو �سان�شيز ،الذي
يخو�ض ب��دوره �صراعا مع الي�سار
الراديكايل.
ه� � ��ل � �س �ي �ح �ت �ف ��ظ ال� �ي� ��� �س ��اري ��ون
الأي�ب�ري ��ون ب��ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى �آخر
مع�سكر ا�شرتاكي را�سخ يف �أوروبا
لفرتة طويلة قادمة؟ يف الربتغال،
احل��زب ال�شيوعي ،املتحالف منذ
ع��ام  2015م��ع الكتلة الي�سارية
(املعادل املحلي لـفرن�سا املتمردة)،
�أ� � �س � �ق� ��ط ح� �ك ��وم ��ة اال� � �ش�ت��راك� ��ي
�أن�ط��ون�ي��و كو�ستا ،يف � 27أكتوبر،
على �أ�سا�س �أن م�شروع ميزانية عام
 2022خجول للغاية فيما يتعلق
باحل�صول على ال�سكن ،وحتديث
ال�صحة العامة ،وحماية املوظفني
يف العمل.
و�ض ّد ك� ّل التوقعات� ،سيتعني على
الربتغاليني ال�ع��ودة �إىل �صناديق
االقرتاع يف  30يناير.

وق�ع��ت وزارة ال��دف��اع خ�لال اليوم
الثاين من معر�ض دبي للطريان
�� 5ص�ف�ق��ات ب�ق�ي�م��ة  11مليارا
و 284مليونا و� 837أل��ف درهم
م��ع �شركات حملية ودول�ي��ة ليبلغ
�إج�م��ايل ال�صفقات امل�برم��ة خالل
�أول ي��وم�ين �� 10ص�ف�ق��ات بقيمة
�إجمالية بلغت  16مليارا و524
مليونا و� 44ألف درهم حيث بلغت
�صفقات ال�ي��وم الأول  5مليارات
و 239مليونا و� 207آالف.
ج��اء ذل��ك بح�ضور ال �ل��واء الركن
طيار �إ�سحاق �صالح البلو�شي املدير
التنفيذي للجنة الع�سكرية املنظمة
للمعر�ض واملقدم طيار �سارة حمد
احلجري املتحدث الر�سمي با�سم
معر�ض دبي للطريان.
وا�ستهل البلو�شي امل�ؤمتر ال�صحفي
ل�ل�إع�لان ع��ن ال�صفقات املنعقدة
ب�ي�ن وزارة ال� ��دف� ��اع وال�شركات
ال��دف��اع�ي��ة املتخ�ص�صة يف جمال
ال� � �ط �ي��ران ب ��ال�ت�رح� �ي ��ب بجميع
احل� ��� �ض ��ور م� ��ن مم �ث �ل��ي و�سائل
الأعالم( .التفا�صيل �ص)6

�رصبيا ت�صعق الربتغال وتت�أهل
ب�صحبة �إ�سبانيا وكرواتيا
 40صفحة -الثمن درهمان

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله الرئي�س الربازيلي (وام)

حممد بن زايد ي�ستقبل رئي�س الربازيل
ويبحثان عالقات ال�صداقة وجماالت التعاون امل�شرتك
•• �أبوظبي  -وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة �أم�س يف جمل�س ق�صر ال�شاطئ ..
فخامة جايري بول�سونارو رئي�س جمهورية الربازيل
االحتادية ال�صديقة.
وبحث �سموه وفخامة الرئي�س الربازيلي..عالقات
ال���ص��داق��ة وخمتلف ج��وان��ب ال�ت�ع��اون ب�ين البلدين
و�إمكانيات تنميتها خا�صة يف املجاالت اال�ستثمارية
واالق�ت���ص��ادي��ة وال�ت�ج��اري��ة والتكنولوجيا احلديثة

وحلول اال�ستدامة.
وا�ستعر�ض اجلانبان ع��ددا من الق�ضايا الإقليمية
والدولية حمل االهتمام امل�شرتك والتطورات التي
ت�شهدها املنطقة واجلهود املبذولة ب�ش�أنها وتبادال
وجهات النظر حولها.
وت �ن ��اول ��س�م��وه وال��رئ �ي ����س ال�ب�رازي �ل��ي امل�ستجدات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ج��ائ�ح��ة ك��وف �ي��د ـ  19و�أه �م �ي��ة توحيد
اجلهود وتن�سيق العمل امل�شرتك الحتواء الآثار التي
خلفتها على خمتلف امل�ستويات الإن�سانية وال�صحية
واالقت�صادية.
(التفا�صيل �ص)2

حفرت يرت�شح لالنتخابات الرئا�سية يف ليبيا

•• طرابل�س-وكاالت:

ق ��ال م���ص��در ع���س�ك��ري باجلي�ش
الليبي � ،إن قائد اجلي�ش الليبي
خ �ل �ي �ف��ة ح �ف�ت�ر ي �ت ��وج ��ه ال �ي ��وم
الثالثاء ،لتقدمي �أوراق تر�شحه
لالنتخابات الرئا�سية ،بعد جمع
ال �ت��زك �ي��ات ال�ل�ازم ��ة لرت�شحه،
وذل� ��ك ب �ع��د ن �ح��و ��ش�ه��ري��ن على
توقفه عن �أداء مهامه.
وحت ��دث ��ت م �� �ص��ادر �أخ� � ��رى عن
وج� � ��ود م �ف ��او� �ض ��ات م ��ع رئي�س
الربملان عقيلة �صالح الذي يريد
ك��ذل��ك ال�ت�ن��اف����س ع�ل��ى الرئا�سة
وكان ينوي تقدمي تر�شحه اليوم
ال �ث�ل�اث ��اء ،وك ��ذل ��ك م ��ع قبيلته
“العبيدات” وه��ي �إح��دى �أكرب
قبائل ال�شرق الليبي ،م��ن �أجل
�إقناعه باالن�سحاب وف�سح املجال
�أم � � ��ام ح �ف�ت�ر ودع � �م� ��ه ،ح �ت��ى ال
تت�شتت �أ��ص��وات �إقليم برقة وال
يهزم حفرت.
ومي �ت �ل��ك ق��ائ��د اجل �ي ����ش �شعبية
كبرية يف اجلهة ال�شرقية ت�ؤهله
لأن يكون مر�شحا ومناف�سا بارزا
على رئا�سة البالد يف االنتخابات
املقبلة ،اكت�سبها من خالل الدعم
ال �ق �ب �ل��ي وج � �ه� ��وده يف مكافحة
الإره � ��اب وحت��ري��ر � �ش��رق البالد

تفا�ؤل �إفريقي بحل �سلمي للحرب يف �إثيوبيا
•• عوا�صم-وكاالت:

�أع � ��رب امل �م �ث��ل الأع� �ل ��ى لالحتاد
الأف� � ��ري � � �ق� � ��ي مل� �ن� �ط� �ق ��ة ال � �ق� ��رن
الأف��ري �ق��ي ،ال��رئ�ي����س النيجريي
ال�سابق �أولو�سيجون �أوبا�ساجنو،
ع ��ن ت� �ف ��ا�ؤل ��ه �إزاء ح ��ل �سلمي
للحرب بني احلكومة الإثيوبية
واملتمردين يف �إقليم تيغراي ،وفقاً
لبيان ن�شره االحتاد الأفريقي .
وق��ال �أوبا�ساجنو يف البيان �إنني
م �ت �ف��ائ��ل �إزاء �إم �ك��ان �ي��ة متهيد
ال� � �ط � ��ري � ��ق الت � � �ف� � ��اق م� ��� �ش�ت�رك
ن�ح��و �إي �ج��اد ح��ل �سلمي للنزاع،
امل�ت�ح��اورون من جميع الأطراف
�أظ� � �ه � ��روا رغ �ب �ت �ه��م يف حتقيق
ال���س�لام والأم ��ن واال��س�ت�ق��رار يف
�إثيوبيا.
و�أ��ض��اف املمثل الأعلى يف البيان
ن�ق�ط��ة اخل �ل�اف ال��رئ�ي���س�ي��ة بني
ال� �ف ��اع� �ل�ي�ن ه � ��ي ال �� �س �ب ��ل التي
ي�سعون بها لتحقيق هذا الهدف
اجل ��وه ��ري ،و�أو�� �ض ��ح �أي �� �ض �اً �أن
احلرب متثل ف�شل ال�سيا�سة و�أن
احل� ��وار مي�ث��ل ال���س�ب�ي��ل الوحيد

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

وح � �ق ��ول وم� ��وان� ��ئ ال �ن �ف��ط من
اجلماعات املت�شددة والتنظيمات
الإرهابية.
وبد�أ التح�ضري والرتويج لرت�شح
ح �ف�ت�ر �إىل االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،منذ
�أ�شهر ،حتت �شعار ك ّمل م�شوارك،
حيث ظ ّل طوال ال�سنوات املا�ضية
وجها ب��ارزا يف امل�شهد ال�سيا�سي
وال�ع���س�ك��ري ،ي��رى ف�ي��ه �أن�صاره
وداع � �م� ��وه ال� �ق ��درة ع �ل��ى امل�سك
بزمام الأم��ور وانت�شال ليبيا من
الفو�ضى التي تعي�شها.
وخ � �ل� ��ع ح� �ف�ت�ر �أي � �� � �ض� ��ا بدلته
ال �ع �� �س �ك ��ري ��ة يف ع� � ��دة ل � �ق� ��اءات
وم �ن��ا� �س �ب��ات وم �ل �ت �ق �ي��ات وظهر
يف ن���ش��اط��ات اج�ت�م��اع�ي��ة بلبا�س

مدين ،كما �أطلق عدّة وعود خارج
�صالحياته ومهامه الع�سكرية،
ببناء �شقق �سكنية ومدن جديدة،
م��ن �أج��ل �إظ�ه��ار نف�سه كمرت�شح
منا�سب لرئا�سة ليبيا.
وت��ر��ش��ح ح�ف�تر �سي�شعل ال�سباق
ن�ح��و ك��ر��س��ي ال��رئ��ا��س��ة يف ليبيا،
حيث �سيجد نف�سه يف تناف�س مع
�سيف الإ� �س�ل�ام ال �ق��ذايف ،مر�شح
�أن �� �ص��ار ال�ن�ظ��ام ال���س��اب��ق القوي،
ال��ذي��ن ي�شكلون كتلة انتخابية
وازن � ��ة ،ف�ي�م��ا ي �ع � ّول ح�ف�تر على
�أ� �ص��وات املنطقة ال���ش��رق�ي��ة ،كما
�أن الطرفني �سيحاوالن اخرتاق
مناطق �سيطرة و�شعبية اخل�صم
لك�سب �أ�صوات جديدة.

حميدتي يعتذر عن تويل جلنة �إزالة التمكني يف ال�سودان

جتمع املهنيني يهاجم جمل�س احلرية والتغيري

•• اخلرطوم-وكاالت:

�أبي �أحمد والرئي�س الكيني يف حديقة �إنتوتو احلديثة يف �أدي�س �أبابا( .ا ف ب)
الثاين)  ،2020بعد �أن هاجمت
والدائم نحو ال�سالم.
و�أ� � �ش ��ار ال ي��وج��د ح ��ل ع�سكري احل �ك��وم��ة امل ��رك ��زي ��ة الإثيوبية
ل �ل �ن ��زاع وال مي �ك��ن �أن ي�ضمن اجلبهة ال�شعبية لتحرير تيغراي
ال� �ن� ��� �ص ��ر يف � � �س� ��اح� ��ة امل� �ع ��رك ��ة رداً على هجوم �سابق �شنته قوات
اال�ستقرار ال�سيا�سي يف �إثيوبيا ،ت �ي �غ��راي ع �ل��ى ق ��اع ��دة للجي�ش
لذا �أطالب قيادة جميع الأطراف االحتادي.
بوقف هجماتهم الع�سكرية ،و�أكد ي�شار �إىل �أن��ه منذ ان��دالع النزاع،
��س�ي�ت�ي��ح ه ��ذا ف��ر� �ص��ة ال�ستمرار لقي �آالف الأ�شخا�ص م�صرعهم،
ونزح نحو مليوين �شخ�ص داخلياً،
تقدم احلوار.
وان ��دل ��ع ال � �ن ��زاع يف ت �ي �غ��راي يف وفر � 75ألف �إثيوبي �إىل ال�سودان
ال ��راب ��ع م ��ن نوفمرب(ت�شرين املجاور ،وفقاً لبيانات ر�سمية.

�أ�صدر جتمع املهنيني يف ال�سودان بياناً هاجم فيه املجل�س املركزي لقوى
احلرية والتغيري ،قائال �إن التجمع مل ي�شارك يف االجتماع ال��ذي حتدث
عنه بيان ما �س ّماه املجل�س املركزي .وتابع �أنمواقف جتمع املهنيني معلنة
يف منابر التجمع الر�سمية و�صفحته املوثقة ،ويقف مع قوى الثورة التي
ترف�ض �أي م�ساومة �أو عودة للوراء.
و�أ�ضاف البيان �أن موقف التجمع من االنقالبيني معلن وهو رف�ضهم التام،
وب��أن الطريق الوحيد هو �إ�سقاطهم والت�أ�سي�س لل�سلطة الوطنية املدنية
االنتقالية الكاملة .و�شدد بيان جتمع املهنيني على �أنهم لن يكونوا جزءا
من �أي دعوات للت�سوية ،كما يدعون لتكوين جبهة ثورية لإ�سقاط ما �س ّماه
البيان بانقالب املجل�س الع�سكري.
و�أك��دت م�صادر «للعربية» اع�ت��ذار النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�سيادة
ال�سوداين حممد حمدان دقلو عن تويل جلنة مراجعة �أعمال �إزالة التمكني.
و�أو�ضحت امل�صادر �أن االعتذار جاء بعد حتفظات داخل املكون الع�سكري حول
تويل �شخ�صية �سيا�سية �أعمال اللجنة.
وكان رئي�س جمل�س ال�سيادة عبد الفتاح الربهان قد ج ّمد عمل جلنة �إزالة
التمكني �ضمن قراراته الأوىل ،التي �أ�صدرها يوم اخلام�س والع�شرين من
�أكتوبر املا�ضي قبل �أن يعود ويقرر ت�شكيل جلنة ملراجعة �أعمال جلنة �إزالة
التمكني برئا�سة دقلو.
وك��ان االحت��اد االحت��اد الإف��ري�ق��ي ،حث ق��ادة اجلي�ش ال�سوداين على اتخاذ
خطوات فورية ،بغية ا�ستئناف النظام الد�ستوري يف البالد.
و�أك��دت مفو�ضية االحت��اد الإفريقي يف بيان لها على �أنها توا�صل متابعة
التطورات ال�سيا�سية يف ال�سودان منذ اخلام�س والع�شرين من �أكتوبر.
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حممد بن را�شد يزور معر�ض دبي للطريان ويطلع على �أحدث ما �أنتجه العامل من تقنيات ت�شكل م�ستقبل القطاع
•• دبي-وام:

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ 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 دبي "رعاه اهلل" معر�ض دبي
للطريان يف ثاين �أيامه.
وتفقد �سموه يرافقه �سمو ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م�ك�ت��وم ،ويل عهد دب��ي ،ع��ددا من
�أجنحة الدول امل�شاركة يف املعر�ض
ال��ذي يحظى ه��ذا العام مب�شاركة
وف � ��ود ر� �س �م �ي��ة و�� �ش ��رك ��ات عاملية
وج �ه��ات ع��ار��ض��ة م��ن  148دولة
حول العامل.
و �شاهد �سموه يف م�ستهل اجلولة،
ال�ت��ي راف�ق��ه خاللها �سمو ال�شيخ
من�صور ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم وم�ع��ايل حممد ب��ن �أحمد
ال� �ب ��واردي وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
ال ��دف ��اع وم �ع��ايل ال �ف��ري��ق الركن
ح� �م ��د حم� �م ��د ث� � ��اين الرميثي
رئ �ي ����س �أرك � � ��ان ال� �ق ��وات امل�سلحة
�أح��دث �إنتاجات ال�شركات العاملية
املتخ�ص�صة يف جم ��االت الف�ضاء
والطريان والدفاع و التي تقدمها
من خ�لال ال��دورة ال�سابعة ع�شرة
ملعر�ض دب��ي للطريان وال�ت��ي تعد
الأكرب يف تاريخ املعر�ض مبا يزيد
على  1200جهة عار�ضة.
واط� �ل ��ع � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم خالل
اجلولة على �أح��دث �إنتاج لل�شركة
ال��رو��س�ي��ة ال�ع�م�لاق��ة "�سوخوي"
م ��ن ال� �ط ��ائ ��رات امل �ق��ات �ل��ة فائقة
ال�ت�ط��ور ح�ي��ث ت�ع��ر���ض م��ن خالل
م���ش��ارك�ت�ه��ا ه ��ذا ال �ع ��ام النموذج
الأول مل �ق��ات �ل��ة اجل �ي��ل اخلام�س
"�سوخوي  "SU75و التي �أطلق
عليها ا�سم "ت�شيك ميت" يف �أول
ظ�ه��ور دويل للجيل اجل��دي��د من
طائرات �سوخوي عرب معر�ض دبي
للطريان .2021
ك� �م ��ا زار �� �س� �م ��وه ج � �ن ��اح �شركة
"�أيربا�ص" العاملية الذي ت�ستعر�ض

م ��ن خ�ل�ال ��ه جم �م��وع��ة متنوعة
من طائراتها وتقنياتها املتطورة
�إ�� �ض ��اف ��ة �إىل ت� �ق ��دمي معلومات
وافية ح��ول خدماتها وابتكاراتها
ال� �ت ��ي ت �� �س �ع��ى م� ��ن خ�ل�ال �ه ��ا �إىل
حتقيق م�ستقبل م�ستدام لقطاع
الطريان.
و ا�ستمع �سموه �إىل ��ش��رح موجز
ح��ول ن���ش��اط ال���ش��رك��ة ال�ع��امل�ي��ة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
وم��ا ت�ق��دم��ه م��ن خ��دم��ات لدولها

انطالقا من مقرها الإقليمي يف
دبي.
و � �ش �م �ل��ت ج ��ول ��ة �� �س� �م ��وه جناح
"بوينغ" وكان يف ا�ستقباله ال�سري
مايكل �آرث ��ر ،رئي�س �شركة بوينغ
العاملية وال ��ذي �أط�ل��ع �سموه على
�أح � ��دث م �ن �ت �ج��ات ال �� �ش��رك��ة ومن
�أه�م�ه��ا ط��ائ��رة ال��رك��اب العمالقة
ذات اجل���س��م ال�ع��ري����ض م��ن طراز
"� 777إك�س" وه��ي �أك�بر طائرة
نفاثة م��زدوج��ة امل�ح��رك و�أكرثها

كفاءة يف العامل� ،إذ توفر ا�ستخداما
�أف�ضل للوقود وانبعاثات وتكاليف
ت�شغيل منخف�ضة بن�سبة 10%
مقارنة بالطائرات املناف�سة ،حيث
تد�شن ال�شركة العاملية طائرتها
العمالقة عامليا من خالل معر�ض
دبي للطريان ،ع�لاوة على عر�ض
جمموعة من ط��رازات الطائرات
الأخ � � ��رى امل �� �س �ت �خ��دم��ة م ��ن قبل
ن��اق�ل�ات ع��ام�ل��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ومن
بينها �شركة ف�لاي دب��ي التي تعد

�أك�ب�ر م�شغل يف امل�ن�ط�ق��ة لطائرة
البوينغ من طراز. 737
وت �ف �ق ��د � �س �م ��وه ج� �ن ��اح "طريان
الإمارات" التي ت�ستعر�ض خالل
احلدث العاملي طائراتها من طراز
« »A380ب�ت�ق���س�ي��م ال ��درج ��ات
الأرب� � � ��ع ال� �ت ��ي ت �� �ش �م��ل مق�صورة
ال��درج��ة ال�سياحية امل�م�ت��ازة التي
�أطلقتها الناقلة م�ؤخرا ،بالإ�ضافة
�إىل الت�صاميم الداخلية املحدثة
واملح�سنة يف جميع املق�صورات على

�أح��دث طائراتها العمالقة ..كما
اطلع �سموه على عدد من طائرات
التدريب التي ت�ستخدمها �أكادميية
الإم � � � ��ارات ل �ت��دري��ب الطيارين،
وتعرف على كل ما تقدمه الناقلة
الإم��ارات �ي��ة م��ن ج��دي��د يف جمال
اخل��دم��ات النوعية التي تعزز بها
موقعها بني �أهم �شركات الطريان
العاملية.
و ت��وق��ف ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم عند

من�صة �شركة "�سرتاتا" للت�صنيع،
املتخ�ص�صة يف عمليات الت�صنيع
امل �ت �ق ��دم ��ة وامل� �م� �ل ��وك ��ة بالكامل
ل�شركة مبادلة لال�ستثمار ،وهي
متخ�ص�صة يف ت�صنيع �أجزاء هياكل
الطائرات من املواد املركبة وتعرف
��س�م��وه ع�ل��ى ن���ش��اط ال���ش��رك��ة وما
تقدمه من حلول وخدمات لكربى
� �ش��رك��ات ال �ط�ي�ران ال�ع��امل�ي��ة التي
جتمعها بها عالقات تعاون وثيقة،
م ��ؤك��دة م��وق�ع�ه��ا ك��إ��ض��اف��ة مهمة

تعزز القطاع ال�صناعي الإماراتي
ال��س�ي�م��ا ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق باملنتجات
املرتبطة بقطاع الطريان.
و ت��وج��ه ��س�م��وه �إىل زي� ��ارة جناح
جم �م��وع��ة "�إيدج" الإم ��ارات� �ي ��ة
املتخ�ص�صة يف جمال التكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة ل �ل��دف��اع وال �ت ��ي تتمتع
مبكانة عاملية كونها تعد واحدا من
�أبرز  25موردا ع�سكريا يف العامل
واط� �ل ��ع � �س �م��وه ع �ل��ى م ��ا تقدمه
امل �ج �م��وع��ة خ �ل��ال امل� �ع ��ر� ��ض من
حلول ومنتجات وخدمات متطورة
يف جم� ��االت ال� �ط�ي�ران والف�ضاء
والدفاع و�ضمن عدة جماالت.
و�شاهد �سموه جانبا من املنتجات
ال � �ت� ��ي ت �ع��ر� �ض �ه��ا امل� �ج� �م ��وع ��ة يف
ج�ن��اح�ه��ا وت���ش�م��ل جم �م��وع��ة من
ال �� �ص��واري��خ ،وال �ط��ائ��رات امل�سرية
ونظم الت�ضليل املتطورة ،وغريها
من املنتجات الدفاعية.
�إىل ذل��ك� ..شاهد �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
و�إىل جانبه م�ع��ايل �صقر غبا�ش
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
وال �ف��ري��ق ��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ي��ف بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة و�سمو
ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ومعايل ال�شيخ نهيان بن
م�ب��ارك �آل نهيان وزي��ر الت�سامح
وال �ت �ع��اي ����ش وم� �ع ��ايل حم �م��د بن
�أح� �م ��د ال � �ب� ��واردي وزي � ��ر الدولة
ل �� �ش ��ؤون ال��دف��اع وم �ع��ايل الفريق
الركن حمد حممد ثاين الرميثي
رئي�س �أركان القوات امل�سلحة جانبا
م��ن ال�ع��ر���ض اجل ��وي ال ��ذي ميثل
�أح��د �أه��م الفعاليات التي ي�ضمها
م�ع��ر���ض دب��ي ل�ل�ط�يران وت�شارك
ف �ي��ه ك�ب��رى ال �� �ش ��رك ��ات العاملية
املنتجة لأه��م و�أح ��دث الطائرات
امل��دن�ي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة ال�ستعرا�ض
الإم �ك��ان��ات امل�ت�ط��ورة لطائراتها،
� �س��واء امل�خ���ص���ص��ة ل�ن�ق��ل الركاب
�أو ال �� �ش �ح��ن وك ��ذل ��ك الطائرات
املقاتلة.

حممد بن زايد ي�ستقبل رئي�س الربازيل ويبحثان عالقات ال�صداقة وجماالت التعاون امل�شرتك
•• �أبوظبي -وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة �أم����س يف جمل�س
ق�صر ال�شاطئ  ..فخامة جايري
ب ��ول �� �س ��ون ��ارو رئ �ي ����س جمهورية
الربازيل االحتادية ال�صديقة.
وب �ح��ث ��س�م��وه وف �خ��ام��ة الرئي�س
ال�ب�رازي� �ل ��ي..ع�ل�اق ��ات ال�صداقة
وخم �ت �ل��ف ج ��وان ��ب ال �ت �ع��اون بني
ال �ب �ل��دي��ن و�إم� �ك ��ان� �ي ��ات تنميتها
خ��ا��ص��ة يف امل �ج��االت اال�ستثمارية
واالق� � �ت� � ��� � �ص � ��ادي � ��ة وال � �ت � �ج� ��اري� ��ة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احل��دي�ث��ة وحلول
اال�ستدامة.
وا��س�ت�ع��ر���ض اجل��ان �ب��ان ع ��ددا من
الق�ضايا الإقليمية والدولية حمل
االه �ت �م��ام امل �� �ش�ترك والتطورات
ال�ت��ي ت�شهدها املنطقة واجلهود

امل�ب��ذول��ة ب�ش�أنها وت �ب��ادال وجهات
النظر حولها.
وتناول �سموه والرئي�س الربازيلي
امل �� �س �ت �ج��دات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ج��ائ�ح��ة "

ك��وف �ي��د ـ  " 19و�أه �م �ي��ة توحيد
اجل�ه��ود وتن�سيق العمل امل�شرتك
الح�ت��واء الآث��ار التي خلفتها على
خم �ت �ل��ف امل �� �س �ت��وي��ات الإن�سانية

وال�صحية واالقت�صادية.
و ت �ط��رق اجل ��ان �ب ��ان �إىل ر�سالة
م �ع��ر���ض �إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي "
ت��وا��ص��ل ال�ع�ق��ول و�صنع امل�ستقبل

" التي تهدف �إىل �إتاحة الفر�صة
�أم � ��ام ال � ��دول الك �ت �� �ش��اف احللول
املبتكرة يف جماالت ا�ستدامة املياه
والطاقة والنقل والفر�ص اجلديدة

لتحقيق النمو االقت�صادي جلعل
ح�ي��اة الب�شر وم�ستقبلهم �أف�ضل
�إىل ج��ان��ب ال�ت�ع��ري��ف بح�ضارات
ال �ع ��امل وال �ت �ق��ري��ب ب�ي�ن ثقافات

ال�شعوب املختلفة.
و ه�ن��أ الرئي�س ال�برازي�ل��ي �سموه
ب�ف��وز دول ��ة الإم � ��ارات با�ست�ضافة
ال��دورة الثامنة والع�شرين مل�ؤمتر

الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة
الإط� ��اري� ��ة ب �� �ش ��أن ت �غ�ير امل� �ن ��اخ "
 " COP 28والتي تقام خالل
عام . 2023
من جانبه �أعرب �سموه عن �شكره
و تقديره لفخامته و تطلع دولة
الإم� ��ارات �إىل تعزيز ال�ت�ع��اون مع
الربازيل ال�صديقة يف هذا املجال
وغريه من املجاالت التي ت�سهم يف
حتقيق حياة �أف�ضل للمجتمعات.
ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ حممد بن
حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س
جم�ل����س �إدارة م �ط��ارات �أبوظبي
و م �ع��ايل خ �ل��دون خليفة املبارك
رئي�س ج�ه��از ال���ش��ؤون التنفيذية
ع�ضو املجل�س التنفيذي و�سعادة
حم �م��د م� �ب ��ارك امل� ��زروع� ��ي وكيل
دي��وان ويل عهد �أبوظبي و�سعادة
� �ص��ال��ح �أح� �م ��د ال �� �س��وي��دي �سفري
ال��دول��ة ل��دى جمهورية الربازيل
االحتادية.

بيئة تطلق �سل�سلة �ألعاب افرتا�ضية يف املعر�ض العاملي حللول وم�ستلزمات التعليم
ومعهد الإدارة البيئية واال�ستدامة .
•• ال�شارقة-وام:
و تهدف "بيئة" من خالل امل�شاركة يف هذا احل��دث �إىل تعزيز دور املدار�س يف
�أطلقت �شركة "بيئة" املتخ�ص�صة يف جم��ال اال�ستدامة واحللول البيئية على زيادة الوعي البيئي عند الطالب و�إعدادهم ليكونوا قادة اال�ستدامة يف امل�ستقبل
م�ستوى ال�شرق الأو�سط � ..سل�سلة من الألعاب التفاعلية لتثقيف طالب املدار�س ومن خالل مدر�سة بيئة للتثقيف البيئي  -الربنامج التعليمي البيئي احلائز
ب�أهمية الإ�ستدامة وتعزيز م�شاركتهم يف العمل البيئي.
على العديد من اجلوائز املرموقة ت�ستهدف "بيئة" �أكرث من  252,000طالب
ُ
و�صممت ه��ذه الأل�ع��اب لت�شمل ال�ط�لاب م��ن ال�صف الأول �إىل ال�صف الثاين وطالبة و 6,500معلم ومعلمة يف  700مدر�سة داخل الدولة.
ع�شر وتغطي مفاهيم اال�ستدامة الأ�سا�سية كتقليل النفايات وتر�شيد ا�ستهالك ومن خالل عملياتها الت�شغيلية  ..ا ّتبعت "بيئة" �إ�سرتاتيجية متميزة قائمة
الطاقة وت�أتي هذه اخلطوة يف �إط��ار جهود ال�شركة امل�ستمرة لتعزيز التثقيف على حموري الإ�ستدامة والتحول الرقمي وب�إطالق �سل�سلة الألعاب التفاعلية
والتوعية البيئية يف دولة الإمارات واملنطقة ب�صورة عامة.
اجلديدة تقدم "بيئة" ابتكاراً رائ��داً ومميزاً يف جمال التعليم البيئي يف دولة
جاء ذلك خالل م�شاركة "بيئة" يف "املعر�ض العاملي حللول وم�ستلزمات التعليم الإمارات العربية املتحدة واملنطقة ككل.
يف دبي" و امل�ؤمتر واملعر�ض التعليمي الرائد يف منطقة ال�شرق الأو�سط والذي و قالت هند احلويدي مدير �إدارة التعليم والتثقيف البيئي يف �شركة "بيئة" :
يُنظم بال�شراكة مع وزارة الرتبية والتعليم خ�لال الفرتة من  14حتى  " 16ن�ؤمن ب�أهمية التكنولوجيا يف ت�سريع مبادرات الإ�ستدامة خا�صة يف الربامج
نوفمرب يف مركز دبي التجاري العاملي ممثلة يف مدر�سة بيئة للتثقيف البيئي التعليمية لأننا بحاجة �إىل حتفيز اجليل الرقمي من الطالب على امل�شاركة يف

ق�ضايا البيئة والإ�ستدامة من �أجل بناء م�ستقبل �أف�ضل ومن خالل التجارب
الإفرتا�ضية التفاعلية املمتعة ب�إمكاننا �أن نو�صل الر�سائل واملعلومات ب�أ�سلوب
�أف�ضل و�أكرث فاعلية كما ن�ضمن احلفاظ على اهتمام ه�ؤالء الطالب ورغبتهم
بامل�شاركة يف العمل البيئي لذلك ف�إن هذه الألعاب التفاعلية �ست�ساعد "بيئة"
على اال�ستمرار يف تلبية الإحتياجات احلالية وامل�ستقبلية للتعليم البيئي يف
دولة الإمارات و دعم جهودها لتحقيق �أهداف الإ�سرتاتيجية الوطنية يف جمال
التثقيف والتوعية البيئية عرب دم��ج ال�شباب يف مهمة بناء م�ستقبل م�ستدام
لدولتنا".
و�أ�شارت �إىل �أن " بيئة" �ستعر�ض �سل�سلة الألعاب التفاعلية يف "املعر�ض العاملي
حللول وم�ستلزمات التعليم يف دبي" ليتمكن امل�س�ؤولون الرتبويون ومديرو
املدار�س و�أع�ضاء هيئة التدري�س والأق�سام التعليمية وجميع امل�شاركني من ر�ؤية
واختبار فوائد التعلم من خالل الألعاب التفاعلية وميكن للاّ عبني ا�ستخدام
�أج�ه��زة �آي�ب��اد لتجربة تلك الأل�ع��اب والتعرف �أك�ثر على �أ�س�س وم�ب��ادئ احلياة

امل�ستدامة .و�أ�ضافت احلويدي لقد ُ�صممت هذه املجموعة من الألعاب التفاعلية
لتنا�سب جميع امل�ستويات الأكادميية وتعزز الوعي حول احلياة امل�ستدامة من
خالل حتفيز الف�ضول والإ�ستطالع العلمي والإبداع والتعاون وبالتايل ت�ساعد
الألعاب الطالب على �إجراء تغيريات ب�سيطة هادفة يف منط حياتهم وم�شاركة
ما تعلموه مع �أفراد العائلة والأ�صدقاء واملجتمعات لزيادة الإح�سا�س بامل�س�ؤولية
عند اجلميع جت��اه البيئة  .وط �وّرت "بيئة" لعبة "قادة م�ستقبل الإ�ستدامة"
لتنا�سب الفئات العمرية من ريا�ض الأطفال حتى ال�صف ال�ساد�س وتركز على
مبد�أ التقليل و�إعادة اال�ستخدام و�إعادة التدوير وميكن لالعبني يف هذه التجربة
االفرتا�ضية التفاعلية اتخاذ خطوات ب�سيطة وهادفة لتعزيز اال�ستدامة وفهم
ت�أثريها يف معاجلة التحديات البيئية �أما الطالب بني ال�صف ال�سابع �إىل ال�صف
الثاين ع�شر ف�سيتعلمون من خ�لال لعبة "قادة م�ستقبل الطاقة امل�ستدامة"
�أهمية احلفاظ على الطاقة وفهم الت�أثري الإيجابي لرت�شيد �إ�ستهالك الطاقة
ف�ض ً
ال عن �أهمية االعتماد على م�صادر الطاقة املتجددة.
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�شرطة �أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع جمموعة �إيدج ال�صحة تعلن تقدمي  19,852جرعة من لقاح ال�صحة جتري  230,869فح�صا ك�شفت عن � 61إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 89حالة �شفاء

•• دبي -وام:

وقعت القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي وجمموعة �إيدج مذكرة تفاهم خالل
معر�ض دب��ي للطريان 2021م لتعزيز التعاون امل�شرتك بني اجلهتني
انطالقا م��ن توجيهات ال�ق�ي��ادة الر�شيدة بالتعاون والتن�سيق امل�شرتك
بني اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات الوطنية ،مبا يعزز جم��االت الإبتكار
وا�ست�شراف امل�ستقبل .وقع املذكرة � ..سعادة اللواء خليفة حممد اخلييلي
مدير قطاع املالية و اخلدمات ب�شرطة �أبوظبي و�سعادة في�صل عبدالعزيز
البناي الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب يف �إيدج.
و �أكد اللواء خليفة حممد اخلييلي اهتمام القيادة العامة بتعزيز ال�شراكة
والتعاون مع خمتلف اجلهات مبا يعزز تبادل اخلربات واالطالع على �أف�ضل
املمار�سات املتقدمة ومتابعة امل�ستجدات التطويرية التي ترتقي بالأداء �إىل
اف�ضل امل�ستويات وفق املناهج العلمية والتطويرية املتخ�ص�صة .

كوفيد 19 -خالل الـ�ساعات الـ 24املا�ضية

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  19,852جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س  21,573,805جرعات ومعدل
توزيع اللقاح  218.13جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد "-19و�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:

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  230,869فح�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  61حالة �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  741,006حاالت.
كما �أعلنت ال��وزارة عن وفاة حالة م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف�ي��ات يف الدولة
 2,144حالة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها
وخال�ص تعازيها وموا�ساتها لذوي املتويف ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل
جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية
والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة
و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  89حالة 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  735.638حالة.
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رئي�س الدولة ي�صدر مر�سوما بقانون احتادي ب�ش�أن تنظيم عالقات العمل
•• �أبوظبي  -وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل مر�سوما بقانون احتادي رقم  33ل�سنة  2021ب�ش�أن تنظيم عالقات
العمل والذي ت�سري �أحكامه اعتبارا من  2فرباير  2022على كافة املن�ش�آت
و �أ�صحاب العمل و العمال يف القطاع اخلا�ص يف ال��دول��ة ..على �أن ينتهي
العمل بالقانون االحتادي رقم  8ل�سنة  1980ب�ش�أن تنظيم عالقات العمل
اعتبارا من تاريخ �سريان هذا املر�سوم بالقانون.
و قال معايل الدكتور عبدالرحمن بن عبداملنان العور وزير املوارد الب�شرية و
التوطني �إن املر�سوم بقانون يعترب الأكرب حتديثا على �صعيد قوانني تنظيم
ع�لاق��ات العمل يف دول��ة الإم ��ارات وذل��ك ا�ستعدادا ملرحلة اخلم�سني عاما
املقبلة عرب منظومة من القوانني والت�شريعات امل�ستقبلية التي ت�ستجيب
ملتطلبات هذه املرحلة املهمة من تاريخ الدولة وللتعامل الأمثل مع املتغريات
التي ي�شهدها عامل العمل يف الوقت نف�سه.
و �أ�ضاف �إن اعداد القانون اجلديد مت بالت�شاور مع جميع الأطراف املعنية
يف القطاع احلكومي االحت��ادي واملحلي والقطاع اخلا�ص وذل��ك انطالقا
من ال�سعي نحو اخلروج بقانون يدعم التطلعات والر�ؤية امل�ستقبلية ل�سوق
العمل يف الدولة.
و�أو�ضح معاليه خالل احاطة �إعالمية عقدها ام�س للإعالن عن املر�سوم
بقانون احت��ادي رق��م  33ل�سنة  2021ب�ش�أن تنظيم ع�لاق��ات العمل �أن
القانون اجلديد ي�ستهدف �ضمان كفاءة �سوق العمل ما يعزز جذب �أف�ضل
الكفاءات وامل�ه��ارات امل�ستقبلية من العمالة واحل�ف��اظ عليها بالتوازي مع
توفري بيئة عمل حمفزة وجاذبة لأ�صحاب العمل وهو الأمر الذي من �ش�أنه
دعم اجلهود املبذولة لتحقيق م�ستهدفات التنمية مب�شاركة فاعلة من طريف
عالقة العمل.
و قال �إن املر�سوم بقانون يهدف �إىل تعزيز مرونة وا�ستدامة �سوق العمل
يف الدولة وي�ضمن احلماية لعالقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من
ظروف ا�ستثنائية من �ش�أنها الت�أثري على هذه العالقة.
و �أكد معاليه �أن املر�سوم بقانون �أوجد منظومة متطورة من الآليات التي
من �ش�أنها تعزيز �سهولة الأعمال وتناف�سية وانتاجية �سوق العمل  ..م�شريا
�إىل �أن القانون يعزز ا�ستثمار الطاقات واملواهب املحلية والعاملية.
و قال �إن املر�سوم بقانون ي�ضمن حقوق طريف عالقة العمل على نحو متوازن
وي��وف��ر احل�م��اي��ة للطرفني مب��ا ميكنهما م��ن ال��و��ص��ول �إىل ه��ذه احلقوق
واحل�صول عليها..
و �أ�شار �إىل �أنه يدعم حتقيق ا�ستقرار ورفاهية العاملني يف القطاع اخلا�ص
وي�ؤكد التزامات العمل الدولية التي وافقت عليها دولة الإمارات.
و�أو� �ض��ح �أن امل��ر��س��وم بقانون يدعم ق��درات و م�ه��ارات العاملني يف القطاع
اخلا�ص على النحو الذي يعزز كفاءة وانتاجية القوى العاملة يف �سوق العمل
يف الدولة بالتوازي مع الت�أكيد على امل�ساواة يف احل�صول على الوظيفة �أو
اال�ستمرار فيها والتمتع بحقوقها ..و �أكد دعم القانون جلهود تعزيز تناف�سية
الكوادر الإماراتية يف �سوق العمل ف�ضال عن متكني املر�أة يف ال�سوق.
و ق��ال يف معر�ض رده على �أ�سئلة ممثلي و�سائل االع�لام �إن��ه يجري حاليا
�إعداد الالئحة التنفيذية لتنظيم ممار�سات تطبيق �أحكام املر�سوم بقانون
الذي يعطي املرونة ملجل�س الوزراء عرب منحه حزمة من االخت�صا�صات من

�ش�أنها مواكبة امل�ستجدات الآنية وامل�ستقبلية وهو ما من �ش�أنه تعزيز �سرعة
اال�ستجابة ملتغريات �سوق العمل.
و�أ�ضاف �إن وزارة املوارد الب�شرية والتوطني �ستعمل على اقرتاح ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات والت�شريعات ب�ش�أن ت�شجيع وحتفيز املن�ش�آت لال�ستثمار
يف تدريب ومتكني العمال ورفع امل�ستوى املهاري والكفاءة والإنتاجية لهم
وتبني التقنيات احلديثة والتكنولوجيا وا�ستقطاب �أف�ضل الكفاءات وفق
متطلبات �سوق العمل يف الدولة ف�ضال عن تدريب طلبة م�ؤ�س�سات التعليم
العام والعايل املعتمدة يف الدولة على و�ضع مناذج موحدة للوائح تنظيمية
لعالقات العمل يف املن�ش�آت و�إ��ص��دار �ضوابط و�آل�ي��ات اعتمادها مبا يحقق
م�صلة العامل و�صاحب العمل وذلك تنفيذا لالخت�صا�صات التي ن�ص عليها
املر�سوم بقانون.
و يقع املر�سوم بقانون يف  74مادة ون�ص �صراحة يف التعديالت التي �أدخلها
على القانون املقرر بدء العمل به اعتبارا من  2فرباير  2022على �أنه ال
يجوز �أن ي�ستعمل �صاحب العمل �أي و�سيلة من �ش�أنها حمل �أو �إجبار العامل
عنوة �أو تهديده ب�أي عقوبة للعمل لديه �أو �إجباره على القيام بعمل �أو تقدمي
خدمة رغماً عن �إرادته ..كما حظر التحر�ش اجلن�سي �أو التنمر �أو ممار�سة
�أيّ عنف لفظي �أو ج�سدي �أو نف�سي على العامل من قبل �صاحب العمل �أو
ر�ؤ�سائه يف العمل �أو زمالئه �أو العاملني معه.
وحظر �أي�ضا التمييز على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو الدين �أو
الأ�صل الوطني �أو الأ�صل االجتماعي �أو ب�سبب الإعاقة بني الأ�شخا�ص الذي
يكون من �ش�أنه �إ�ضعاف تكاف�ؤ الفر�ص �أو امل�سا�س بامل�ساواة يف احل�صول على
الوظيفة �أو اال�ستمرار فيها والتمتع بحقوقها ،كما حظر التمييز يف الأعمال
ذات املهام الوظيفية الواحدة فيما ال تعد القواعد والإج��راءات التي يكون
من �ش�أنها تعزيز م�شاركة مواطني الدولة يف �سوق العمل متييزاً.
و �أك��دت التعديالت �أن��ه مع عدم الإخ�لال باحلقوق املقررة للمر�أة العاملة
املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون ت�سري على الن�ساء العامالت جميع
الأح�ك��ام املنظمة لت�شغيل العمال دون متييز م��ع الت�أكيد على منح املر�أة
الأجر املماثل لأجر الرجل �إذا كانت تقوم بذات العمل �أو عمل �آخر ذي قيمة
مت�ساوية و الذي �سي�صار اىل حتديده الحقا بقرار من جمل�س الوزراء.
ومن �أب��رز التعديالت يف املر�سوم بقانون املعززة ل�سهولة الأعمال ومرونة
�سوق العمل ا�ستحداث �أمن��اط جديدة من �أن��واع العمل مبا يتيح لأ�صحاب
العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة واال�ستفادة من طاقاتها وانتاجيتها
ب�أقل التكاليف الت�شغيلية وذل��ك من خالل العمل اجلزئي والعمل امل�ؤقت
والعمل املرن بالتوازي مع توفري خيارات عدة �أمام �أ�صحاب العمل لتوظيف
العمالة املنتهية عقود عملها وامل�ت��واج��دة يف ال��دول��ة ع�بر �إج ��راءات تتميز
بال�سهولة واملرونة.
و يتيح ال ��دوام اجل��زئ��ي العمل ل��دى �صاحب عمل �أو �أ��ص�ح��اب عمل لعدد
حمدد من �ساعات العمل �أو الأي��ام املقررة للعمل والعمل امل�ؤقت هو العمل
ال ��ذي تقت�ضي طبيعة تنفيذه م��دة حم ��ددة �أو ين�صب ع�ل��ى ع�م��ل بذاته
وينتهي ب�إجنازه والعمل املرن هو العمل الذي تتغري �ساعات ت�أديته �أو �أيام
عمله ح�سب حجم العمل واملتغريات االقت�صادية والت�شغيلية لدى �صاحب
العمل ،وللعامل �أن يعمل لدى �صاحب العمل ب�أوقات متغرية ح�سب ظروف
ومتطلبات العمل بالإ�ضافة �إىلالدوام الكامل وهو النمط ال�سائد حاليا يف
�سوق العمل حيث يعمل العامل لدى �صاحب عمل واحد لكامل �ساعات العمل

اليومية طوال �أيام العمل.
ومن املقرر �أن حتدد الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون �شروط و �ضوابط
�أمناط العمل و االلتزامات املرتتبة على كل من العامل و�صاحب العمل وفق
كل منط مبا يف ذلك ما يتعلق مبكاف�أة نهاية اخلدمة ومبا تقت�ضيه م�صلحة
طريف عقد العمل ..و�أتاح لل�شركات خيار ت�أدية الأجور بالدرهم الإماراتي �أو
بعملة �أخرى وذلك وفقا التفاق الطرفني يف عقد العمل.
و�أجاز املر�سوم بقانون ل�صاحب العمل �أن ي�شرتط على العامل يف عقد العمل
�أال يقوم بعد انتهاء العقد مبناف�سته �أو باال�شرتاك يف �أي م�شروع مناف�س له
يف القطاع ذاته وذلك �إذا كان العمل املنوط بالعامل ي�سمح له مبعرفة عمالء
�صاحب العمل �أو باالطالع على �أ�سرار عمله ،على �أن يكون ال�شرط حمددا
من حيث الزمان واملكان ونوع العمل على القدر ال�ضروري حلماية م�صالح
العمل امل�شروعة و�أال تزيد مدة عدم املناف�سة على �سنتني من تاريخ انتهاء
العقد وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة التنفيذية للمر�سوم.
وحدد املر�سوم بقانون نوعا واحدا للعقود من حيث املدة وهو العقد حمدد
املدة مبا ال يزيد على ثالث �سنوات ويجوز باتفاق الطرفني متديد �أو جتديد
هذا العقد ملدد مماثلة او �أقل مرة واحدة �أو �أكرث.
وت�سري �أحكام املر�سوم بقانون على عقود العمل غري حمددة املدة واملربمة
وفق القانون االحتادي رقم  8ل�سنة  1980امل�شار �إليه ..ومن املقرر حتويل
عقود العمل غري املحددة املدة �إىل عقود عمل حمددة امل��دة ،وفق ال�شروط
وال�ضوابط والإجراءات الواردة يف هذا املر�سوم بقانون خالل �سنة من تاريخ
نفاذة ويجوز ملجل�س ال��وزراء متديد هذه املدة ،ملدد �أخرى وفق ما تقت�ضيه
امل�صلحة العامة.
و �أك��دت التعديالت التي ا�ستهدفت تعزيز بيئة العمل اجلاذبة وامل�ستقرة
للعاملني يف القطاع اخلا�ص على منح العامل يوم راحة مدفوع الأجر مع
�إمكانية زيادة �أيام الراحة الأ�سبوعية وفق تقدير املن�ش�أة �إىل جانب ا�ستحداث
عدد من الإج��ازات للعامل ت�شمل �إج��ازة حداد ترتاوح بني  3و � 5أيام وفقا
لدرجة قرابة املتوفى �إ�ضافة �إىل �إجازة الوالدية ومدتها خم�سة �أيام و �أية
�إجازات �أخرى يقررها جمل�س الوزراء ..و�أناط ب�صاحب العمل حتمل ر�سوم
وتكلفة اال�ستقدام واال�ستخدام وعدم حت�صيلها من العامل �سواء بطريقة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
و ن�ص املر�سوم بقانون على منع حجز الوثائق الر�سمية اخلا�صة بالعامل
وعدم اجباره من قبل �صاحب العمل على مغادرة الدولة بعد انتهاء عالقة
العمل مبا ي�سمح للعامل انتقاله ملن�ش�أة �أخرى واال�ستفادة منه يف �سوق العمل
ف�ضال ع��ن ح��ق العامل باحل�صول على �أج��ره يف مواعيد ا�ستحقاقه وفق
الأنظمة املعتمدة يف الوزارة وال�شروط وال�ضوابط والإجراءات التي حتددها
الالئحة التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون.
و�أج��از املر�سوم بقانون للعامل يف ح��ال انتهاء عقد العمل وف��ق �أحكام هذا
املر�سوم االنتقال للعمل لدى �صاحب عمل �آخر و حدد فرتة جتربة ال تزيد
على �ستة �أ�شهر وذل��ك وفقا لل�شروط والإج ��راءات التي حتددها الالئحة
التنفيذية.
وت�ضمنت التعديالت ن�صا ي�ستحق مبوجبه العامل املواطن مكاف�أة نهاية
اخلدمة عند انتهاء خدمته و ذلك وفقاً للت�شريعات املنظمة للمعا�شات و
الت�أمينات االجتماعية ال�سارية يف الدولة ..و�أك��دت على ا�ستحقاق العامل
الأجنبي الذي يعمل وفق منط العمل بالدوام الكامل والذي �أكمل �سنة �أو

�أكرث يف اخلدمة امل�ستمرة مكاف�أة نهاية اخلدمة عند انتهاء خدمته حت�سب
وفق الأج��ر الأ�سا�سي ،وذلك بواقع �أجر  21يوما عن كل �سنة من �سنوات
اخلدمة اخلم�س الأوىل و �أج��ر  30ثالثني يوم عن كل �سنة مما زاد على
ذلك فيما �أن��اط املر�سوم بقانون بالالئحة التنفيذية حتديد �آلية تنظيم
مكاف�أة نهاية اخلدمة للعاملني الأجانب ب�أمناط العمل الأخرى غري منط
العمل بالدوام الكامل.
و�أعفى املر�سوم بقانون الدعاوى العمالية من الر�سوم الق�ضائية يف جميع
مراحل التقا�ضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال �أو ورثتهم والتي
ال تزيد قيمتها على  100,000مائة �ألف درهم.
ونظم املر�سوم بقانون التزامات �صاحب العمل التي من �أبرزها و�ضع لوائح
تنظيم العمل واالل �ت��زام بتوفري ال�سكن امل�لائ��م وت��وف�ير و�سائل احلماية
والوقاية ف�ضال عن العمل على تدريب العمال وتنمية مهاراتهم و�ضمان
تعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم العمالية وغريها من التزامات.
و يف مقابل ذل��ك نظم ال�ق��ان��ون ال�ت��زام��ات العامل وال�ت��ي ترتكز على بنود
عقد العمل ووفقا ملهامه الوظيفية منها ت�أدية العمل خالل �أوقاته املحددة
وااللتزام بح�سن ال�سلوك والأخ�لاق واملحافظة على �أ�سرار العمل وال�سعي
لتطوير املهارات الوظيفية واالل�ت��زام بعدم العمل لدى �صاحب عمل �أخر
و�إخ�ل�اء ال�سكن العمايل خ�لال �شهر م��ن انتهاء عقد العمل وغ�يره��ا من
االلتزامات.
ونظم املر�سوم بقانون من خ�لال م��واده �ضوابط وا�شرتاطات انهاء عقود
العمل مبا ي�ضمن حقوق طرفيها  ..كما عززت التعديالت �ضوابط ت�شغيل
الأحداث وكذلك ما يتعلق مب�ستحقات العامل املتوفى وا�شرتاطات الرعاية
وال�سالمة املهنية وغريها من ال�ضوابط التي ت�ضمن حقوق طريف عالقة
العمل على نحو متوازن.

حممد بن را�شد يت�سلم �أوراق اعتماد �سفريي رو�سيا و�إ�سرائيل  ..و� 4سفراء جدد ي�ؤدون اليمني القانونية

•• دبي  -وام:

ت�سلم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف معر�ض دبي للطريان� ،أم�س
�أوراق اعتماد �سفريي رو�سيا و�إ�سرائيل املعينني لدى الدولة فيما �أدى �أمام
�سموه اليمني القانونية �أربعة �سفراء جدد للدولة معينون يف عدد من الدول
ال�صديقة.
فقد ت�سلم �سموه بح�ضور �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل

مكتوم ،ويل عهد دبي� ،أوراق اعتماد كل من �سعادة تيمور زاب�يروف� ،سفري
دولة رو�سيا ،و�سعادة �أمري هايكر� ،سفري �إ�سرائيل ورحب �سموه بهما ،متمنيا
لهما التوفيق يف �إمت��ام مهام �أعمالهما وت�أديتها على الوجه الأك�م��ل ،مبا
يعزز التعاون وي�ضمن حتقيق امل�صالح الوطنية امل�شرتكة بني دولة الإمارات
ودولتيهما.
و �أمام �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي،
رعاه اهلل� ،أدى اليمني القانونية كل من �سعادة �سعيد ثاين حارب الظاهري
املعني �سفريا لدى اجلمهورية الرتكية و�سعادة جمال جامع �أحمد امل�شرخ

املعني �سفريا لدى هولندا ،و�سعادة �سعود حمد غامن ال�شام�سي املعني �سفريا
لدى دولة املجر ،و�سعادة مرمي خليفة الكعبي املعينة �سفرية لدى جمهورية
م�صر العربية.
و نوه �سموه بالدور املهم الذي ت�ضطلع به وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
وعلى ر�أ�سها �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان ،وزير اخلارجية والتعاون
الدويل ،يف بناء ج�سور التوا�صل مع جميع �سفراء الدول ال�شقيقة وال�صديقة
يف الدولة ،وت�سهيل �أعمالهم وتوفري كافة �أنواع الدعم وامل�ساعدة من �أجل
تعزيز عالقات ال�صداقة والتعاون بني دولة الإمارات ودول العامل ،ال �سيما

يف املجاالت الإن�سانية واالقت�صادية والثقافية التي تعد من الأ�س�س املحورية
الرا�سخة ل�سيا�سة دولة الإمارات اخلارجية.
ح�ضر اال�ستقبال م�ع��ايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
والفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الداخلية و�سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي
للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإم��ارات و�سمو ال�شيخ من�صور
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم و معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان
وزير الت�سامح والتعاي�ش وعدد من الوزراء وامل�س�ؤولني.
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Tuesday

مبنا�سبة اليوبيل الذهبي ل�صدور املجلة

04

رئي�س الدولة :درع الوطن ت�ؤدي ر�سالتها الإعالمية يف تفان و�إخال�ص
حممد بن را�شد  :درع الوطن �إ�ضافة نوعية لإعالمنا الوطني
حممد بن زايد  :درع الوطن ترفد الكليات واملعاهد بالثقافة واملعرفة

•• �أبوظبي-وام:

حتتفل جملة "درع الوطن" ،مب��رور  50عاماً على ت�أ�سي�سها تزامناً مع
احتفاالت الدولية باليوبيل الذهبي لقيام االحت��اد ،حيث قدمت املجلة
منذ ��ص��دور ال�ع��دد الأول منها يف �أغ�سط�س ع��ام  ،1971نقلة نوعية يف
ال�صحافة الوطنية� ،إذ مل تكتف املجلة بنقل احلدث ،ع�سكرياً كان �أو ثقافياً
�أو اجتماعياً ،بل �أجرت من اللقاءات والتحقيقات ال�صحفية والتغطيات ما
كان له الأث��ر الكبري يف �إث��راء �صفحات املجلة ،ونقل املعرفة والثقافة �إىل
طالب الكليات واملعاهد الع�سكرية ،و�أفراد القوات امل�سلحة.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ،مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س جملة "درع الوطن" :يف عيد
ت�أ�سي�سها اخلم�سني ،نتقدم بالتهنئة ملجلة "درع الوطن" ،التي ظلت على
م��دى ن�صف ق��رن ت ��ؤدي ر�سالتها الإعالمية الع�سكرية اال�سرتاتيجية يف
غر�سا مل�ب��ادئ العقيدة الع�سكرية الإم��ارات�ي��ة ،وجت�سيدًا
ت�ف��انٍ واخ�لا���صً ،
ملمار�سات الت�ضحية والبذل والعطاء ،وتعميقًا لقيم الوالء للقيادة واالنتماء
للوطن ،وتثقي ًفا ورف ًعا للروح املعنوية لأفراد قواتنا امل�سلحة املنت�شرين يف
كافة �ساحات الفداء ،وما تقوم به من دور يف ن�شر املعارف ور�صد التطورات
التي ي�شهدها القطاع الع�سكري على م�ستوى العامل .و�أ�ضاف �سموه� :إن هذه
املجلة الإماراتية الع�سكرية الرائدة ،ومنذ �صدور عددها الأول يف �أغ�سط�س
عام � ،1971أب��دت ق��درة عالية يف �إي�صال الر�سالة الإعالمية الع�سكرية
الإماراتية الهادفة ،وذلك ر�صدًا ون�ش ًرا وتوثيقًا للأن�شطة والفعاليات التي
معارف منت�سبيها ،وتعري ًفا
ت�شهدها القوات امل�سلحة ،و�سع ًيا جادًا لتعزيز
ِ
للجمهور العام ،داخل البالد وخارجها ،مبا ت�شهده من تطورات ،وما يقدمه
جنودها و�ضباطها وقادتها البوا�سل من ت�ضحيات حماي ًة للوطن يف حدوده
ومكت�سباته ،و�أمنه وا�ستقراره� ،إ�ضافة �إىل ما ت�ؤديه من دور م�شهود يف توثيق
مراحل تطوير قواتنا امل�سلحة ،وت�سليط ال�ضوء على النه�ضة التنموية التي
ت�شهدها دولتنا يف كافة القطاعات.
وقال �سموه :يف هذه املنا�سبة ،وبالدنا حتتفل باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�سها،
ي�سرنا �أن نتقدم بال�شكر والتقدير لكل من �أ�سهم يف ت�أ�سي�س وتطوير هذه
املجلة ،التي حتولت خالل خم�سة عقود �إىل مدر�س ٍة عربية رائدة يف الإعالم
الع�سكري ،والتهنئة ،خا�صة ،ملديرية التوجيه املعنوي يف القيادة العامة
لقواتنا امل�سلحة التي �أ�شرفت على �إ�صدار هذه املطبوعة املتميزة ،منذ يومها
الأول ،وفتحت �أمامها كافة �أبواب النمو والتطور ،داعني للمجلة باملزيد من
النجاح يف القيام بدورها و�أداء وظيفتها.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني
لت�أ�سي�س جملة "درع الوطن"  :الأخوة والأبناء يف جملة "درع الوطن" ..
�أهنئكم بحلول الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س جملتكم ،و�أ�شكركم على جهودكم
يف تطويرها واحلفاظ على متيزها.
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه :بف�ضل ج�ه��ودك��م وم��ن �سبقوكم ت �ب��و�أت امل�ج�ل��ة مكانتها
امل��رم��وق��ة ب�ين مثيالتها م��ن امل�ج�لات الع�سكرية ،فكانت �إ��ض��اف��ة نوعية
لإعالمنا الوطني ،وواكبت معه م�سرية بناء وتطور دولتنا وقواتنا امل�سلحة،
وباتت �شريكاً يف حفظ ذاكرتنا الوطنية� ..أرجو لكم دوام التوفيق والنجاح.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س جملة
"درع الوطن" :واكبت جملة "درع الوطن" ،منذ ن�ش�أتها يف �شهر �أغ�سط�س
من عام  ،1971املراحل املختلفة التي مرت بها دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة وقواتنا امل�سلحة خالل العقود اخلم�سة املا�ضية وتفاعلت ب�إيجابية
مع التطورات التي �شهدتها كل مرحلة من هذه املراحل ،من خالل بحوثها
ودرا�ساتها وتقاريرها العلمية.
و�أ��ض��اف �سموه :ويتكامل دور املجلة مع دور الكليات واملعاهد الع�سكرية
الوطنية يف تعزيز الثقافة واملعرفة ل��دى �أف��راد قواتنا امل�سلحة للتوعية
بالتطورات وامل�ستجدات يف ال�ش�ؤون الع�سكرية يف العامل ،وهو جانب نوليه
�أهمية كبرية يف ا�سرتاتيجيات التطوير والتحديث لقواتنا امل�سلحة �سواء
خالل ال�سنوات املا�ضية �أو يف امل�ستقبل.
ون��وه �سموه �إىل �أن جملة "درع الوطن" �أ�سهمت يف رف��د املكتبة مبختلف
العلوم واملعرفة و�إعداد كوادر وطنية متخ�ص�صة ،خا�صة من فئة ال�شباب ،يف
جمال الإعالم الع�سكري وال�ش�ؤون الع�سكرية عامة� ،إ�ضافة �إىل �إ�سهامها يف
االرتقاء بالبحث يف املجال الع�سكري بكل عنا�صره وفروعه وتب�سيط الأمور
الع�سكرية لغري املتخ�ص�صني ،وفتح النوافذ على كل ما هو جديد يف هذا
املجال على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
وقال �سموه :مل ينح�صر اهتمامها باجلوانب الع�سكرية مبعناها ال�ضيق
فح�سب و�إمنا امتد �إىل املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية وغريها،
�ضمن ر�ؤي��ة �شاملة ملفهوم الأم��ن الوطني وارت �ب��اط عنا�صره ومكوناته
وتفاعلها.
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه :ي�شهد امل �ج��ال ال�ع���س�ك��ري يف ال �ع��امل م��ن ح��ول�ن��ا تطوراً
مت�سارعاً� ،سواء على م�ستوى التكنولوجيا والتدريب وتقنيات الدفاع� ،أو
على م�ستوى اال�سرتاتيجية والتكتيك والإدارة والفكر الع�سكري عامة ..
ويُتوقع �أن يت�صاعد هذا التطور با�ستمرار وعمق خالل ال�سنوات املقبلة ،ما
ي�ضع م�س�ؤولية كبرية على مراكز الأبحاث واملجالت املتخ�ص�صة يف متابعته
بالر�صد والتحليل وا�ست�شراف امل�ستقبل.
وق��ال �سموه� :أه�ن��ئ هيئة حت��ري��ر جملة "درع الوطن" والعاملني فيها،
بالذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�سها ،و�أتوجه بالتحية والتقدير �إىل كل الذين
�أ�سهموا باجلهد والفكر والعمل املخل�ص ،يف م�سرية املجلة خالل العقود
املا�ضية من عمرها ،متمنيا لها املزيد من النجاح والتوفيق خالل م�سريتها

• حممد البواردي  :درع الوطن منرب �إعالمي ملتزم بق�ضايا وطنه
• حمد الرميثي  :درع الوطن �ضربت املثل يف التفاين وااللتزام
املقبلة.
وقال معايل حممد بن �أحمد البواردي وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع ،بهذه
املنا�سبة  :يتزامن االح�ت�ف��ال ب��ال��ذك��رى اخلم�سني الن�ط�لاق جملة "درع
الوطن" مع �إط�لاق دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ر�ؤي��ة اخلم�سني التي
تت�ضمن �آفاقاً م�ستقبلية وا�سعة �ستكون "درع الوطن" �شاهدة عليها وعلى
حتويلها م��ن خطط وت���ص��ورات �إىل واق��ع على الأر� ��ض ي�ضم م��زي��داً من
الإجنازات لإعالء راية دولة الإمارات.
و�أ��ض��اف معاليه :يحق ملجلة "درع الوطن" �أن تفخر مب��ا �أجن��زت��ه خالل
ال���س�ن��وات اخلم�سني امل��ا��ض�ي��ة م��ن ع�م��ره��ا ،ف�ق��د ك��ان��ت ع�ل��ى ال ��دوام املنرب
الإعالمي امللتزم بق�ضايا وطنه ،وا�ستطاعت �أن تفر�ض نف�سها على ال�ساحة
الإعالمية املحلية والإقليمية والدولية بف�ضل عملها ال��د�ؤوب وحر�صها
على تطوير نف�سها �شك ً
ال وم�ضموناً لتواكب النه�ضة ال�شاملة التي �شهدتها
دولة الإمارات العربية املتحدة.
و�أو�ضح معاليه :لقد كانت "درع الوطن" عند ح�سن ظن قيادتنا الر�شيدة
التي �أولتها كل رعاية و�إهتمام ،فواكبت امل�سرية املباركة لقواتنا امل�سلحة،
و�أب��رزت �إجنازاتها الكثرية يف خمتلف املواقع داخل الدولة وخارجها ،كما
قدمت من خالل �صفحاتها الدعم الإعالمي واملعنوي والنف�سي ملنت�سبيها،
و�أ�سهمت يف رفد ت�أهيلهم الع�سكري والفكري مبقاالتها الر�صينة التي �أ�سهم
يف كتابتها نخبة من الع�سكريني واخلرباء اال�سرتاتيجيني واملفكرين.
وق��ال � :إنني �إذ �أ�شيد مبا يقوم به امل�شرفون والقائمون على جملة "درع
الوطن" اليوم� ،أتوجه بالتحية والعرفان لكل فرق العمل التي �أ�سهمت يف
جناحها منذ ت�أ�سي�سها يف �أغ�سط�س �سنة  ،1971متمنياً لها دوام التوفيق
والنجاح يف �أداء ر�سالتها الإعالمية والوطنية.
وقال معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي ،رئي�س �أركان القوات
امل�سلحة ،بهذه املنا�سبة � :إنه ملن ح�سن طالع جملة "درع الوطن" �أن يتزامن
احتفالها مبنا�سبة م��رور خم�سني عاماً على �صدورها مع احتفاالت دولة
الإمارات العربية املتحدة بيوبيلها الذهبي ،وهي املجلة التي واكبت تطور
قواتنا امل�سلحة يف ظل احتادنا املجيد ورعاية القيادة الر�شيدة لها ،فكانت
املنرب الإعالمي الذي نعتز به جميعاً.
و�أ� �ض��اف م�ع��ال�ي��ه :ل�ق��د ارت�ب�ط��ت جم�ل��ة "درع الوطن" م�ن��ذ ت�أ�سي�سها يف
�أغ�سط�س  1971بالقوات امل�سلحة ،وهي ت�ؤرخ خلم�سني عاماً من عمرها
الذي هو يف احلقيقة �سجل كامل بالقلم وال�صورة مل�سرية قواتنا امل�سلحة،
ير�صد ويحلل ملحات م�ضيئة يف تاريخ هذه القوات منذ حلظة ت�أ�سي�سها ثم
تطويرها ،ثم متكينها� ،إىل �أن �أ�صبحت م�ؤ�س�سة ع�سكرية عزيزة اجلانب
برجالها ومعداتها تقوم بعمليات م�شرتكة.
و�أك��د معاليه �أن ما قدمته جملة "درع الوطن" خ�لال خم�سة عقود من
عمرها ميثل جتربة رائدة للإعالم الع�سكري امل�س�ؤول ،فقد غطت جناحات
قواتنا امل�سلحة يف جميع امل�ه��ام ال�ت��ي نفذتها ،و�أ�سهمت يف تعزيز انتماء
منت�سبي القوات امل�سلحة وزي��ادة وعيهم وح�صيلتهم الفكرية والثقافية،
و�أدّت دوراً مهماً يف تعريف عموم اجلمهور ب�إجنازات قواتنا امل�سلحة .وقال
أتوجه بالتحية لكل امل�شرفني
معاليه� :إنه ليطيب يل يف هذه املنا�سبة �أن � ّ
والكوادر الإعالمية الذين تعاقبوا على العمل يف "درع الوطن" فكانوا خري
من نه�ض بر�سالتها الإعالمية ،و�ضربوا املثل يف التفاين والإلتزام بق�ضايا
وطنهم  ..و�إننا على ثقة ب�أن املجلة �ستم�ضي يف �أداء دورها على النحو الذي
نتطلع �إليه جميعاً يف ال�سنوات اخلم�سني القادمة �ضمن الر�ؤية ال�شاملة

واخلطة التي و�ضعتها حكومة دولة الإم��ارات العربية املتحدة للإحتفال
مبئوية الإمارات �سنة .2071
و�أك��د العقيد ركن يو�سف احل��داد ،رئي�س حترير جملة "درع الوطن"� ،أن
انطالقة املجلة قبل خم�سني عاماً� ،شكلت خطوة �سباقة وملهمة يف جمال
الإع�لام الع�سكري ،عك�ست حكمة القيادة الر�شيدة ب�أهمية هذا النوع من
الإع�ل�ام ،ودوره يف تعزيز ال��وع��ي الثقايف وامل�ع��ريف لأب�ن��اء ال�ق��وات امل�سلحة
البوا�سل ،و�أفراد املجتمع كافة.
وقال  :لقد جنحت جملة "درع الوطن" خالل م�سرية ن�صف القرن املا�ضي
�أن ت�ؤ�س�س لنف�سها مدر�سة خا�صة بها يف الإع�لام الع�سكري ،تتميز برثاء
�إنتاجها الإعالمي ،وعمق حتليالتها ودرا�ساتها الع�سكرية والأمنية ،وتنوع
�أطروحاتها ور�ؤاها لكل ما يتعلق بالقطاع الع�سكري على امل�ستويات كافة،
املحلية منها والإقليمية وال��دول�ي��ة ،بالإ�ضافة �إىل اجل��ان��ب اال�ست�شرايف
امل�ستقبلي الذي ميز طابعها الإعالمي والبحثي.
و�أ�ضاف  :بف�ضل هذه الر�ؤية ،متكنت جملة درع الوطن بكل كفاءة واقتدار
من �أداء مهمتها املتمثلة لي�س فقط يف تعزيز الوعي الإع�لام��ي واملعريف
ل��دى منت�سبي ال �ق��وات امل�سلحة خ��ا��ص��ة و�أف� ��راد املجتمع ع��ام��ة ومواكبة
التطور الع�سكري لقواتنا امل�سلحة البا�سلة ،و�إمن��ا ات�سع نطاق اهتمامها
لي�شمل متابعة التطورات املت�سارعة يف ميادين العمل الع�سكري والتطورات
التكنولوجية املرتبطة بها على امل�ستويني االقليمي وال ��دويل ،وتقدمي
التحليالت والدرا�سات املو�ضوعية واملتوازنة التي تعزز الوعي ب�ش�أن هذه
التطورات و�آفاقها امل�ستقبلية وانعكا�ساتها على املنطقة ،فكانت على قدر
ط�م��وح ال�ق��ارئ وتطلعاته لإ��ش�ب��اع نهمه للعلم وامل�ع��رف��ة ع�م��و ًم��ا ،وجعلته
قريباً من الأحداث ،ملماً ب�أبعادها ،وواعياً بت�أثرياتها و�سيناريوهاتها ،بعد
�أن �أبدعت يف ا�ستثمار التقدم التكنولوجي الهائل وحجزت لنف�سها موقعا
ريادياً يف الكثري من املن�صات الرقمية الإعالمية لت�صل ر�سالتها الإعالمية
على �أو�سع نطاق ممكن.
وقال :لقد احتفظت درع الوطن بعالقة �شراكة طويلة مع خمتلف �شركات
ال�صناعات الع�سكرية على م�ستوى ال�ع��امل ،فكانت من�صة مهمة لعر�ض
منتجات وابتكارات ال�شركات يف الأ�سواق العاملية ،مما مكنها �أن تكون �أحد
�أهم املن�صات االعالمية العاملية الداعمة للأو�ساط الع�سكرية يف املنطقة.
وختم قائال � :أ�صبحت جملة "درع الوطن" و�سيلة من و�سائل توا�صل القيادة
الر�شيدة حفظها اهلل ،مع �أبناء القوات امل�سلحة البوا�سل ومع خمتلف فئات
جمتمعنا ،فالكلمات والت�صريحات التي تن�شرها �صفحات املجلة لأ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ حكام الإم��ارات حفظهم اهلل ورعاهم يف املنا�سبات الوطنية
وال�سيما يف منا�سبة اليوم الوطني واملوجهة ل�شعب الإمارات وقواته امل�سلحة،
جتعل جميع العاملني يف هذه املجلة فخورين بانتمائهم لها وحري�صني
دائماً على متابعة م�سرية التطوير لتكون متوافقة مع النه�ضة ال�شاملة
التي ت�شهدها الإمارات يف جميع امليادين.
وما بني �أعوام  1973 - 1971حر�صت جملة "درع الوطن" منذ �صدورها
على االل �ت��زام بالتوجيهات ال�سامية م��ن خ�لال م��ا تناولته م��ن �أحداث
ومو�ضوعات لي�ستطيع اجلندي يف وحدته تتبع �أخبار رئي�س الدولة وويل
عهده الأمني ،ومن ثم يتابع �صناعة التاريخ ،ونقلت �إليه فعاليات و�أن�شطة
زمالئه يف ال�سالح مما يعمق لديه رابطة االنتماء للقوات امل�سلحة ليظل
على العهد باقيا ووفياً لها ،حيث قدمت �إليه كل �أن��واع الثقافة الع�سكرية
وغري الع�سكرية لتحفزه على موا�صلة االطالع والتثقيف الذاتي ،ولتحثه

على مواكبة الركب.
ومتيزت جملة "درع الوطن" يف مرحلتها الثانية ،ما بني عامي – 1976
 ، 1974حتت رعاية �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ ودعمهم الالحمدود للمجلة
باكت�ساب هوية وطنية ظهرت مالحمها يف ن�شر �صورة للمغفور له ال�شيخ
زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" مع كلمات م�ضيئة موجهة
لل�ضباط واجلنود والأفراد على �صفحة الغالف الداخلية.
ويف الفرتة من عام � 1977إىل  1982متيزت املجلة بالتجديد يف �أبوابها
ومو�ضوعاتها ،واللقاءات والتحقيقات والتغطيات ال�صحفية ،حتت �إ�شراف
القائد العام املغفور له ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان ،كما متيزت هذه
الفرتة بتفاعل ال�ضباط املواطنني حيث كانوا يكتبون ب�أقالمهم ويعدون
مواداً ع�سكرية للن�شر والطباعة.
ثم انتقلت املجلة ما بني عام  1983و � 1994إىل مرحلة التميز نتيجة
االه�ت�م��ام امل�ت��وا��ص��ل باملجلة م��ن قبل ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ودع�م�ه��ا بتوفري
الإمكانيات كافة لها مع اال�ستمرار يف و�ضع �إدارة املجلة �ضمن الوفد الر�سمي
لزيارات �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ للدول العربية والأجنبية ،وعزز من مكانة
املجلة تويل رئا�سة الأركان يف هذه الفرتة الدكتور الفريق الركن ،حممد
�سعيد البادي� ،إذ �أنه �شجع �إدارة املجلة على ا�ستقطاب عدد مميز من ال ُكتّاب
العرب والأجانب وحدد على �أ�سا�س مكانة ال ُكتّاب ودقة وحداثة الدرا�سة
�أ�س�س و�ضوابط حتديد �صرف مكاف�آت الكتاب بعد �أن رف��ع م��ن قيمتها،
ووافق على و�ضع �أ�س�س وموا�صفات للمقاالت والبحوث والدرا�سات.
ويف الفرتة ما بني عام  1995و  ،2005وبتويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان رئا�سة الأركان �شهدت جملة "درع الوطن" ع�صراً
ذهبياً� ،إذ �أوالها �سموه عناية خا�صة ،ومن كلماته :للحق �أقول "درع الوطن"
جملة �أفتخر بها باعتبارها ال�صورة الأوىل لقواتنا امل�سلحة  ،و�شهدت املجلة
ت�ط��وراً مرحلياً م��ن حيث ال�شكل وامل�ضمون وك��ان �أح��د مظاهره �إدخال
�صفحات باللغة الإجنليزية �ضمن مواد املجلة من خالل ن�شر مو�ضوعات
كتبت �أ�ص ً
ال بالإجنليزية �أو ترجمت بع�ض املو�ضوعات املختارة من العربية
�إىل الإجنليزية.
وانطالقاً من التطور الكبري الذي �شهدته القوات امل�سلحة ت�سليحاً وتنظيماً
وتدريباً وح�سن �إدارة كان ال بد ملجلة "درع الوطن" �أن تواكب كعهدها دائماً
هذا التطور ،وبنا ًء عليه �صدر يف عام  2003قرار �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان /رئي�س �أرك��ان القوات امل�سلحة �آن��ذاك بدمج كل
جم�لات ال�ق��وات امل�سلحة م��ع جملة "درع الوطن" وحتققت ب�ه��ذا طفرة
نوعية.
�أم��ا ال�ف�ترة م��ن ع��ام � 2006إىل  ،2011وب�ت��ويل ال�ف��ري��ق ال��رك��ن حمد
حممد ث��اين الرميثي رئا�سة �أرك��ان ال�ق��وات امل�سلحة متيزت ه��ذه املرحلة
بالتطور ،م��ن خ�لال ر�صد ل�ق��اءات وحتقيقات و�سبق �صحفي وتغطيات،
كما �شهدت حدثا مهما متثل يف و�ضع �أول نظام �أ�سا�سي متكامل للمجلة،
�إذ �أ�صدر الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س �أرك��ان القوات
امل�سلحة النظام الأ�سا�سي لـ "درع الوطن" الذي يحدد �إ�صدار "درع الوطن"
من قبل القيادة العامة للقوات امل�سلحة ب�صفتها �شهرية متخ�ص�صة يف
ال�ش�ؤون الع�سكرية واال�سرتاتيجية.
ويف عام � 2012إىل  2021و�ضمن اال�ستعداد للخم�سني ،و�ضعت خطة
ا�سرتاتيجية لال�ستفادة من كافة �أدوات ال��ذك��اء اال�صطناعي وتوظيفها
لدعم املهام ال�صحفية املختلفة للمجلة ،وتو�سيع دائرة التغطية الإعالمية
وحت�سني التغطية الإخبارية وتزويد جمهور جملة "درع الوطن" الداخلي
واخلارجي باملحتوى الإخباري ح�سب اهتمامه وتف�ضيالته مع االحتفاظ
بق�صب ال�سبق يف امل �ج��ال الإع�ل�ام��ي ال�ع���س�ك��ري ون���ش��ر الأخ �ب��ار املتعلقة
بال�صناعات الدفاعية ،كما مت يف هذه املرحلة تعزيز عالقات التعاون مع
خمتلف �شركات ال�صناعات الدفاعية على م�ستوى العامل من خالل جعل
"درع الوطن" من�صة مهمة لعر�ض املنتجات واملبتكرات والتقنيات الدفاعية
كافة.

اكتمال اال�ستعدادات النطالق م�سابقة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقر�آن الكرمي
•• دبي-وام:

�أك �م �ل��ت ج��ائ��زة دب ��ي ال��دول �ي��ة ل �ل �ق��ر�آن الكرمي
ا�ستعداداتها النطالقة الن�سخة اخلام�سة من
م�سابقة ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك الدولية
للقران الكرمي للإناث التي تقام يف قاعة ندوة
الثقافة والعلوم بدبي خالل الفرتة من � 20إىل
 27نوفمرب . 2021
وق��ال �سعادة امل�ست�شار �إبراهيم حممد بوملحه
م�ست�شار ��ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م دب��ي لل�ش�ؤون
ال�ث�ق��اف�ي��ة والإن �� �س��ان �ي��ة رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة املنظمة
للجائزة �إن م�سابقة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
تعترب واح ��دة م��ن ال �ف��روع الرئي�سية للجائزة
وحتظى باهتمام خا�ص تقديرا ل�شخ�صية �سمو
ال���ش�ي�خ��ة ف��اط�م��ة ب�ن��ت م �ب��ارك رئ�ي���س��ة االحت ��اد
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة
وال�ط�ف��ول��ة ال��رئ�ي���س��ة الأع �ل��ى مل��ؤ��س���س��ة التنمية

الأ�سرية "�أم الإمارات" ولدورها الهام والرائد
يف رع��اي��ة وت�شجيع حفظة وحافظات كتاب اهلل
ع��ز وج ��ل و�إىل ال�ك�ث�ير م��ن الأع� �م ��ال اخلريية
والإن�سانية التي ترعاها �سموها يف العديد من
الدول العربية والعامل الإ�سالمي.
و�أك ��د بوملحه �أن جميع ال�ل�ج��ان وف ��رق العمل
ب��اجل��ائ��زة �أك �م �ل��ت ا��س�ت�ع��دادات�ه��ا الن �ط�لاق هذا
احل��دث ال �ق��ر�آين ال��ذي تتناف�س فيها حافظات
القر�آن الكرمي من �أك�ثر من  50دول��ة وجالية
�إ��س�لام�ي��ة ح��ول ال �ع��امل تلقينا موافقتهم على
امل�شاركة ،م�شريا �إىل �أن ال�ع��دد مر�شح للزيادة
خالل الأيام القادمة مب�شيئة اهلل تعاىل حيث ما
زالت اجلائزة م�ستمرة يف تلقي تر�شيحات الدول
للم�شاركة يف هذا احلدث القر�آين املتميز و�سيبد�أ
و�صول املت�سابقات مب�شيئة اهلل �إىل �أر�ض الدولة
خالل �أيام  17و  18و  19نوفمرب اجلاري.
و�أو� �ض��ح �أن��ه مت اختيار جلنة حتكيم دول�ي��ة من

كبار املحكمني ذوي اخل�برة يف جم��ال التحكيم
يف امل���س��اب�ق��ات ال�ع��امل�ي��ة و��ض�م��ت اللجنة ك�ل ً�ا من
ف���ض�ي�ل��ة ال �� �ش �ي��خ ع �ل��ي حم �م��د ب ��ن ع �ط �ي��ف من
اململكة العربية ال�سعودية رئي�سا للجنة التحكيم
وف�ضيلة ال�شيخ الدكتور �سامل حممد الدوبي
من دولة الإمارات العربية املتحدة نائبا لرئي�س
جلنة التحكيم وع�ضوية كل من ف�ضيلة ال�شيخ
ع�ب��داهلل حممد الأن �� �ص��اري م��ن دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة وف�ضيلة ال�شيخ حم�م��ود زكي
حممود م��ن جمهورية م�صر العربية وف�ضيلة
ال�شيخ �سيد عقيل ح�سني من اندوني�سيا وف�ضيلة
ال�شيخ �أحمد عبدالقيوم بن عبد رب النبي من
جمهورية باك�ستان الإ��س�لام�ي��ة كما مت اختيار
جلنة �أخرى خمت�صة ب�إجراء االختبارات املبدئية
للمت�سابقات ف��ور و�صولهن �إىل �أر� ��ض الدولة
للت�أكد من حفظهن للقر�آن الكرمي �ضمت ك ً
ال
من الأ��س�ت��اذة خولة ح�سن احل�م��ادي والدكتورة

فاطمة ح�سني �آل علي واال�ستاذة فهيمه عا�شور
عو�ض .
و�أ�� �ش ��ار ب��وم�ل�ح��ه �إىل �أن� ��ه ق��د مت االن �ت �ه��اء من
ك��اف��ة ال�ترت�ي�ب��ات اخل��ا��ص��ة ب�ح�ج��وزات الطريان
ومقر الإق��ام��ة وال�ت��ي روع��ي فيها التقيد بكافة
التوجيهات وال�بروت��وك��والت ال�صحية املتعلقة
بجائحة ك��ورون��ا املعتمدة من اجلهات ال�صحية
املخت�صة يف الدولة ومت �إجن��از الديكور اخلا�ص
مبقر امل�سابقة ب�إ�شراف بلدية دبي ومتابعة وحدة
العالقات العامة باجلائزة.
وذكر �أن امل�سابقة �ستقام يف الفرتة امل�سائية وتبد�أ
يوميا من ال�ساعة الرابعة م�ساء فيما مت جتهيز
م��رك��ز �إع�ل�ام��ي م�ت�ك��ام��ل خل��دم��ة الإعالميني
وال�صحفيني الذين يقومون بالتغطية اليومية لديهم خربات لإدارة مثل هذه الفعاليات الدولية للجميع.
والتي ي�شارك فيها ه��ذا العدد الكبري من دول وحول املكاف�آت التي �ستح�صل عليها املت�سابقات
لفعاليات امل�سابقة.
و�أ� �ش��اد ��س�ع��ادة رئي�س اللجنة املنظمة للجائزة العامل وغريها من امل�سابقات والفعاليات التي  ..قال �إن اجلائزة خ�ص�صت جوائز مالية قيمة
مبوظفي اجلائزة ومتطوعيها الذين �أ�صبحت تنظمها اجل��ائ��زة ط��وال ال�ع��ام متمنيا التوفيق للفائزات.
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�أخبـار الإمـارات

تعاون بني جمل�س التوازن االقت�صادي وقوة
دفاع البحرين يف جمال ال�صناعات الع�سكرية

••دبي -وام:

وقع جمل�س التوازن االقت�صادي وقوة دفاع البحرين مذكرة تفاهم للتعاون
امل�شرتك يف جمال ال�صناعات الع�سكرية وتبادل اخلربات واملعلومات ،خا�صة
يف برنامج التوازن االقت�صادي "الأوف�ست".
ون�صت مذكرة التفاهم  -التي وقعها مطر علي الرميثي الرئي�س التنفيذي
لوحدة التطوير االقت�صادي يف جمل�س التوازن االقت�صادي و�سعادة اللواء
رك��ن ب�ح��ري يو�سف �أح�م��د م��ال اهلل ال�سبت م�ساعد رئي�س هيئة الأرك ��ان
االم ��داد والتموين يف ق��وة دف��اع البحرين بح�ضور معايل املهند�س كمال
بن احمد بن حممد وزي��ر النقل البحريني و�سعادة مطر �سامل الظاهري
وكيل وزارة الدفاع و�سعادة طارق عبدالرحيم احلو�سني الرئي�س التنفيذي
ملجل�س التوازن االقت�صادي  -على العمل امل�شرتك لبناء عالقات تكاملية
بني الطرفني تهدف �إىل حتقيق الأه��داف اال�سرتاتيجية املتعلقة بقطاع
ال�صناعات الدفاعية والأمنية ،بالإ�ضافة �إىل االتفاق على �آليات م�شرتكة يف
جمال تطبيق برنامج التوازن االقت�صادي لدى البلدين.
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و�سيعمل الطرفان ح�سب مذكرة التفاهم املوقعة على حتديد م�شروعات
م�شرتكة يف جم��ال �سال�سل التوريد وبحث �إمكانية تنفيذها ،ف�ض ً
ال عن
تعزيز التعاون يف جمال البحث والتطوير.
ومن املنتظر �أن ت�شهد املرحلة املقبلة تعاون مكثف يف جمال تبادل اخلربات
واملعلومات وتنظيم ال��زي��ارات الدورية و�إقامة امل��ؤمت��رات امل�شرتكة و�صو ًال
لتحقيق الأهداف املن�شودة.
وقال مطر علي الرميثي �إن املذكرة ت�ضع �إط��اراً تنظيمياً وا�ضحاً للتعاون
امل�ستقبلي بني الطرفني ب�شكل ي�ضمن حتقيق امل�صالح امل�شرتكة ..م�شريا

�إىل �أن اجلانبني �سيعمالن �سويا من �أجل تبادل اخلربات واملعرفة يف جمال
تطبيق برنامج الأوف�ست وحتقيق امل�صلحة امل�شرتكة .
وع�بر عن م�شاعر الفخر بالتعاون مع الأ�شقاء يف مملكة البحرين لنقل
هذه التجربة مبا ي�ضمن امل�ساهمة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة لالقت�صاد
البحريني واال�ستفادة كذلك من خرباتهم ومعارفهم بهذا اخل�صو�ص.
من جهته ق��ال ال�ل��واء رك��ن بحري يو�سف �أح�م��د م��ال اهلل ال�سبت ،م�ساعد
رئي�س هيئة الأركان االمداد والتموين يف قوة دفاع البحرين  :تعترب مذكرة
التفاهم مبثابة خطوة �أوىل ومهمة ت�صب يف تعزيز ال�ت�ع��اون ب�ين مملكة

البحرين ودول��ة الإم��ارات العربية املتحدة يف جم��ال ال�صناعات الدفاعية
والأم�ن�ي��ة ،متوقعا �أن يتم ات�خ��اذ خ�ط��وات �أخ��رى خ�لال امل�ستقبل القريب
لتعزيز هذا التعاون اال�سرتاتيجي.
و�أ�ضاف  :ل��دى الأ�شقاء يف دول��ة الإم��ارات جتربة غنية وناجحة يف جمال
تطبيق برنامج الأوف�ست على م��دار  29ع��ام�اً ،ولدينا رغبة يف البحرين
لال�ستفادة م��ن ه��ذه التجربة للم�ساهمة يف دع��م وتعزيز �أداء االقت�صاد
الوطني .ي�شار �إىل �أن جمل�س التوازن االقت�صادي الذي يعمل على متكني
قطاع ال�صناعات الدفاعية والأم�ن�ي��ة يف دول��ة الإم ��ارات ،ق��د �ساهم خالل
م�سريته يف �إن���ش��اء نحو � 111شركة وك�ي��ان ا�ستثماري يف �أك�ث�ر م��ن 12
ق�ط��اع�اً م��ن خمتلف ال�ق�ط��اع��ات االق�ت���ص��ادي��ة م��ن بينها ق�ط��اع ال�صناعات
الدفاعية والع�سكرية ،كما ي�ساهم املجل�س ب�شكل فعال يف اجلهود الرامية
لتحقيق �أه��داف اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
وتعزيز التوجهات نحو نقل التكنولوجيا اجلديدة وتطوير البنية التحتية
ال�صناعية وبناء وت�أهيل الكفاءات الوطنية وت�شجيع وحتفيز البحث واالبتكار
يف املجاالت ال�صناعية والتقنية.

حاكم ال�شارقة يعتمد املوازنة املالية الأكرب يف تاريخ اجلامعة القا�سمية للعام 2022- 2021
•• ال�شارقة -وام:

اعتمد �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س
اجلامعة القا�سمية موازنة مالية هي
الأعلى منذ �إن�شاء اجلامعة القا�سمية
يف عام  2013وذلك للعام اجلامعي
 -2022 2021لتلبية خمتلف
التو�سعات التي ت�شهدها اجلامعة يف
خمتلف براجمها الأكادميية.
لتو�سع
وج � � ��اءت امل �ي ��زان �ي ��ة م � � ��ر�آة ّ
اجلامعة يف ا�ستكمال بنيتها التحت ّية
وتطويرها ،وزي��ادة �أع�ضاء الهيئتني
التوجه
التدري�س ّية والإدار ّي��ة يف ظ ّل ّ
امل��درو���س �إىل زي ��ادة �أع� ��داد الطلبة
امل�ق�ب��ول�ين فيها ب��إ��ض��اف��ة طلبة من
جن�سيات جديدة.
وم ��ن � �ش ��أن امل ��وازن ��ة ال �ت��ي اعتمدها
��ص��اح��ب ال�سمو ح��اك��م ال���ش��ارق��ة �أن
تعمل على حتقيق ر�سالة اجلامعة

ور�ؤي �ت �ه��ا يف ن�شر و�سطية الإ�سالم
و� �س �م��اح �ت��ه ب �ج �ي��ل م� ��ؤه ��ل يف كافة
التخ�ص�صات التي تتيحها اجلامعة
يف ك �ل �ي��ات اجل��ام �ع��ة اخل �م ����س وهي
كلية ال�شريعة والدرا�سة الإ�سالم ّية،
وك�ل�ي��ة الآداب وال �ع �ل��وم الإن�سان ّية،
وك�ل�ي��ة االق �ت �� �ص��اد والإدارة ،وكلية
االت�صال ،وكلية القر�آن الكرمي .
وتق�ضي املوازنة �إىل موا�صلة العمل
وفق توجيهات �صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارقة يف تطوير براجمها العلمية
وال �ب �ح �ث �ي��ة ف �� �ض�ل�ا ع ��ن موا�صلة
منظومة الأداء وف��ق ا�سرتاتيجية
اجل��ام �ع��ة ال �ت ��ي ات �خ��ذت �ه��ا يف دعم
�أبنائها وبناتها م��ن طلبة اجلامعة
وا�ستقطابهم من خمتلف دول العامل
وتعزيز ال�صلة بينهم وبني اجلامعة.
ووف��ق تلك امليزانية املعتمدة للعام
اجل��ام�ع��ي  2022 / 2021ف�إنه
�سيتم ق�ب��ول  400ط��ال��ب وطالبة
ف� ��� �ض�ل�ا ع � ��ن م ��وا� � �ص � �ل ��ة الطلبة

ال ��دار�� �س�ي�ن مل �� �ش ��واره ��م التعليمي
لينتظم يف اجلامعة طلبة م��ن 93
دول ��ة مقبولني م��ن خمتلف قارات
العامل.
و��س�ت�ح�ق��ق امل �ي��زان �ي��ة يف � �ض��وء ذلك
ر�ؤي� �ت� �ه ��ا ال �ع��امل � ّي��ة م ��ن م��وق �ع �ه��ا يف
ال���ش��ارق��ة ل�ت���ش��رق ع�ل��ى ال �ع��امل ك ّله
بر�سالتها ال�سمحة املعتدلة املنفتحة
ع �ل��ى �أح � ��دث الإجن � � ��ازات يف العلوم
الإن�سان ّية والفنون والآداب انطال ًقا
م� ��ن �أه � � � � ّم ُرك � �ن�ي��ن ت� �ق ��وم عليهما
اجل ��ام �ع ��ة ،وه �م��ا ال � �ق� ��ر�آن الكرمي
واللغة العرب ّية.
و�أب� ��دى ��س�ع��ادة حم�م��د ع�ب�ي��د را�شد
ال �� �ش��ام �� �س��ي ع �� �ض��و جم �ل ����س �أم� �ن ��اء
اجل��ام�ع��ة القا�سمية رئي�س اللجنة
املالية وتنمية امل��وارد ال�شكر والثناء
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س
اجلامعة القا�سمية العتماد �سموه

للموازنة الأك�ب�ر يف ت��اري��خ اجلامعة
بزيادة عن العام املا�ضي والتي تتما�شى
وف��ق ر�ؤي ��ة ��س�م��وه يف دع��م اجلامعة
ل �ت �ظ��ل رائ� � ��دة م ��ن ب�ي�ن اجلامعات
يف مناهجها ودوره� ��ا يف ا�ستقطاب
ط�لاب وطالبات العامل للدرا�سة يف
كلياتها ال �ت��ي ن��ال��ت ال�ت�ج��دي��د على
اع�ت�م��اد ك��اف��ة ب��راجم�ه��ا الأكادميية
 .و�أو� �ض��ح �أن �صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارقة ي�سعى �سنويا لزيادة املوازنة
املالية للجامعة القا�سمية واعتمادها
يف �إطار ما يقدمه من �سخاء معهود
من �سموه لتوا�صل اجلامعة وتبا�شر
يف �أع�م��ال�ه��ا خ�ل�ال ال �ع��ام الدرا�سي
 . 2022 / 2021و�أكد ال�شام�سي
�أن تلك امليزانية التي اعتمدها �سموه
�ستدعم رواف��د اجلامعة ال�ستقطاب
�أف� ��� �ض ��ل ال� �ن ��وع� �ي ��ات م� ��ن ال �ط�ل�اب
والطالبات وفق معايري تناف�سية من
�أرجاء العامل وتقدم برامج �أكادميية
م�ت�م�ي��زة ذات ب�ع��د ور�ؤي� ��ة �إ�سالمية

�صحيحة .و�أو��ض��ح �أن تلك امليزانية
�سيتم العمل على توظيفها ب�شكل
ي �ت��واف��ق م��ع ر�ؤي � ��ة ح��اك��م ال�شارقة
يف ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة تطوير
الربامج الأكادميية على امل�ستويني
امل �ح �ل��ي وال � � � ��دويل ودع� � ��م الطلبة
واخل ��ري� �ج�ي�ن يف �إط � � ��ار م ��ا يوليه
�صاحب ال�سمو ح��اك��م ال�شارقة من
متابعة ل���ش��ؤون اخلريجني بجانب
تعزيز �أن�شطة البحث العلمي وخدمة
املجتمع وموا�صلة القدرة امل�ؤ�س�سية
ل�ل�ج��ام�ع��ة ال�ق��ا��س�م�ي��ة والإف� � ��ادة من
ت �ق �ن �ي��ات امل� �ع� �ل ��وم ��ات يف العملية
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ك �م��ا و��س�ت�ع�م��ل املوازنة
على دع��م امل��راك��ز وم��راف��ق اجلامعة
والرتقية الأكادميية لبع�ض �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية والإدارية .
و�أ�شاد �سعادة الأ�ستاذ الدكتور عواد
اخللف القائم ب�أعمال مدير اجلامعة
القا�سمية مب��واق��ف �صاحب ال�سمو
ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد
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القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة رئي�س اجلامعة القا�سمية
ال ��داع �م ��ة مل �� �س�يرة � �ص��رح اجلامعة
القا�سمية حتى ��ص��ارت بف�ضل اهلل
ع� � � ّز وج � ��ل ث� ��م ب ��دع ��م � �س �م ��وه غري
امل�ح��دود ذات مكانة علمية متميزة،
لي�س على امل�ستوى املحلي وحده ،بل
العربي والعاملي .وقال
على امل�ستوى
ّ
اخللف �إن توجيهات �صاحب ال�سم ّو
ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ل�ت�ط��وي��ر اجلامعة
�ستبقى خارطة عمل جادّ ،ت�ضيء �أمام
اللجان املختلفة ُ�سبل بناء الربامج
التو�سع
الأك��ادمي �ي��ة ،وال�ت�ف�ك�ير يف
ّ
بها ،وتطويرها م��ع زي��ادة االهتمام
ب��الأن �� �ش �ط��ة ال �ت �ع �ل �ي �م � ّي��ة املنهج ّية
وغ�ي��ر امل �ن �ه �ج � ّي��ة� � ،ض �م��ن اخلطط
اال�سرتاتيجية للجامعة مع الإفادة
ذكي .و�شكر الدكتور اخللف �أع�ضاء جمل�س الأمناء وك ّل من عمل
م��ن �أح��دث الأ�ساليب والتقنيات يف جامعي ّ
�إدارة العملية التعليم ّية مبرتكزاتها � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ح ��اك ��م ال�شارقة على �إعداد املوازنة التي جاءت ملبية
ال �ث�لاث��ة :ال�ط�ل�ب��ة ،و�أع �� �ض��اء هيئة ل�ت�ك��رمي��ه اجل��ام �ع��ة ب �ه��ذا االعتماد ل�ط�م��وح��ات اجل��ام�ع��ة ال�ق��ا��س�م� ّي��ة يف
ال�ت��دري����س ،والإدار ّي �ي��ن �ضمن ح َرم امل��ا ّ
يل الأ��ض�خ��م ملوازنتها ،كما �شكر حتقيق املزيد من الإجنازات.

ويل عهد الفجرية يفتتح مدر�سة �إميينن�س اخلا�صة
•• الفجرية  -وام:

�أكد �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية �أهمية
العملية التعليمية والرتبوية يف حتقيق الر�ؤية اال�سرتاتيجية لدولة الإمارات
يف قطاع التعليم ،وال��دور املحوري ال��ذي ت�ؤديه امل�ؤ�س�سات التعليمية يف دعم
خططها العملية وحتقيق �أهداف التنمية ال�شاملة يف جميع املجاالت الهامة.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال اف�ت�ت��اح ��س�م��وه م��در��س��ة "�إميينن�س" اخل��ا��ص��ة بالفجرية،
والتي تعد �أول مدر�سة للم�ؤ�س�سة التعليمية الهندية "�سادبافانا" يف ال�شرق
الأو�سط.
و�أ�شار �سمو ويل عهد الفجرية �إىل حر�ص �إم��ارة الفجرية على تب ّني �أف�ضل
املعايري العاملية يف املجال التعليمي ،ورفد امل�ؤ�س�سات التعليمية ب�أهم اخلربات
املهنية ،تنفي ًذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية ،مبا يحقق �أف�ضل النتائج ،ويتواءم مع
ا�سرتاتيجية الدولة للتقدم مب�ؤ�شرها العاملي يف قطاع التعليم.
ح�ضر االفتتاح �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية،
و�أع�ضاء الهيئة الإدارية والتدري�سية للمدر�سة.

�ضمن �سل�سلة الأر�شيفات التاريخية التي متثل ذاكرة الوطن

الأر�شيف الوطني يت�سلم �صناديق ال�سجالت التاريخية من وزارة املالية
يف �إطار جمع ذاكرة الوطن وحفظها
للأجيال ت�س ّلم الأر�شيف الوطني
� �ص �ن��ادي��ق ال �� �س �ج�لات التاريخية
من وزارة املالية ،وقام بحفظها يف
املخازن املخ�ص�صة مبركز احلفظ
وال �ت�رم � �ي� ��م ال� �ت ��اب ��ع للأر�شيف
ال��وط�ن��ي .وتمُ �ث��ل ه��ذه ال�سجالت
جزءاً من ذاكرة الوطن؛ ملا تت�ضمنه
من معلومات حول املوازنات املالية
للدولة يف بدايات قيامها ونه�ضتها
يف �سبعينيات ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ،ثم
تطورها وتقدمها يف الثمانينيات،
وال���س�ج�لات امل�ع�ت�م��دة للموازنات
املالية بهذا ال�ش�أن ،وتطور امليزانية

مب��ا ين�سجم م��ع خطط ومبادرات
تطوير البنية التحتية ،واالرتقاء
مب �� �س �ت��وى ال �ت �ع �ل �ي��م واخل� ��دم� ��ات
ال�صحية يف ال��دول��ة ،وتعزيز �أداء
كافة القطاعات يف الدولة.
وع� � ��ن �أه� �م� �ي ��ة ه� � ��ذه ال�سجالت
و� �ض��رورة حفظها ل�ل�أج �ي��ال ،قال
�سعادة عبد اهلل ماجد �آل علي مدير
عام الأر�شيف الوطني بالإنابة� :إن
��ص�ن��ادي��ق ال���س�ج�لات التاريخية،
ال�ت��ي ت�س ّلمها الأر� �ش �ي��ف الوطني
من وزارة املالية بهدف ت�صنيفها
وتوثيقها وحفظها للأجيال ،تع ّد
ج ��زءاً مهماً م��ن ذاك ��رة ال��وط��ن ملا
حتتويه من معلومات مهمة تو�ضح
للأجيال القادمة ما بذله الباين

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /اح�سان
ع �ب ��دال �ك ��رمي  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()1118962BV
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0563823800

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /احمد حممد
ع�ب��داحل��اف��ظ ب��در  ،م�صر
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()28709674A
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0505824786

•• ابوظبي-الفجر:

وامل�ؤ�س�س ال�شيخ زاي��د بن �سلطان
�آل ن�ه�ي��ان -ط �ي��ب اهلل ث� ��راه -من
ج�ه��ود و�أم� ��وال يف �سبيل االرتقاء
ب��الإن���س��ان وامل �ك��ان ،ح�ت��ى ا�ستطاع
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

فيما ي�شبه املعجزة �أن يبني دولة
الإم � � ��ارات وي ��زوده ��ا ب �ك��ل �أ�سباب
ال�ن�ج��اح واالزده� � ��ار ،و�أن يح ّولها
�إىل واح� ��ة وارف� ��ة ال �ظ�ل�ال و�سط
كثبان الرمال ،ينعم فيها اجلميع
بالعي�ش الكرمي.
و�أ��ض��اف� :إننا �سعيدون بالتجاوب
ال � �ك � �ب �ي�ر ال � � � ��ذي ت �ل�اق � �ي ��ه دع � ��وة
الأر�شيف الوطني جلميع اجلهات
احلكومية االحتادية واملحلية؛ من
�أج��ل ت�سليم �أر�شيفاتها التاريخية
للحفظ ،ما يعك�س احل�س الوطني
العايل لديهم ،ويعبرّ عن الإح�سا�س
بامل�س�ؤولية الوطنية جتاه الر�صيد
ال ��وث ��ائ� �ق ��ي ل� �ل ��دول ��ة ،وي � �ن � � ّم عن
م��دى �إدراك �ه��م لأهمية ال�سجالت

ف �ق��دت � �ش �ه��ادة اال�سهم
با�سم  /داليا �أحمد �إمام
�أحمد �أبو الن�صر� ،صادرة
م� ��ن �� �ش ��رك ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي
لبناء ال�سفن وعلى من
يجدها االت�صال بالرقم
0506123006

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /اي� ��اد وائ ��ل
حم� �م ��د ع �ف �ي��ف  ،اليمن
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()06165796
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0505413134

فقدان �شهادات �أ�سهم

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدت �شهادة اال�سهم رقم  1717269با�سم  /عفاف
حم�م��د ��س��امل ح�سن � �ص��ادرة م��ن ا��س�م��اك وعددها
� 1800سهما و فقدت �شهادة ا�سهم رقم 1717270
با�سم /جواهر احمد �سامل احمد �أبوبكر �صادرة من
ا�سماك وع��دده��ا � 1800سهما وع�ل��ى م��ن يجدها
االت�صال بالرقم 0506263466

ف �ق��د امل� ��دع� ��و /ن ��زاك ��ت علي
ل� �ي ��اق ��ت ع� �ل ��ي  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )MB1818392يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف�ق��د امل��دع��و �� /ش�ب�ير �شاهد
غ � �ل� ��ام ن � �ب� ��ي  ،ب ��اك� ��� �س� �ت ��ان
اجل�ن���س�ي��ة 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.

والوثائق التاريخية يف كتابة تاريخ
الإم��ارات احلديث الذي يع ّد در�ساً
مهماً يف بناء الأوطان ووحدتها.
وحول ت�سليم وزارة املالية �صناديق
�سجالتها التاريخية �إىل الأر�شيف
الوطني� ،أ�شارت �سعادة مرمي حممد
الأم�ي��ري ،وك�ي��ل ال� ��وزارة امل�ساعد
ل�ش�ؤون الإدارة املالية العامة� ،إىل
�أن �سجالت وزارة املالية تت�ضمن
الكثري من التقارير والإح�صاءات
واملعلومات التي يحتاج الباحث �إىل
معرفتها ،وال��س�ي�م��ا ت�ل��ك املتعلقة
بامليزانيات والقوانني وال�سيا�سات
املالية والنقدية يف دول��ة الإمارات
العربية املتحدة.
وق ��ال ��ت الأم� �ي� ��ري ت � ��أك � �ي ��داً على

اه� �ت� �م ��ام� �ه ��ا ب� �ت ��وف�ي�ر اخل� ��دم� ��ات
الرقمية يف جمال �أر�شفة الوثائق
و�إدارة امل �ح �ت��وى ،ح��ر� �ص��ت وزارة
املالية على �أر�شفة ماليني الوثائق
رقمياً ،وال�ت��ي يعود ت��اري��خ بع�ضها

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 16/ 11/ 2021 Issue No : 13393
Technical Affairs and International Cooperation
}Notary Public and Attestation Administration {Sharjah
Judicial Notification of Payment - Transaction No. MOJAU_2021_0027428
judicial notification under issue No. 0027414/2021,
Judicial Notification of Payment an amount of AED 5,500
Explanation
Judicial Notification
Submitted by the Notifying Party / Al Awtar Air Conditioning Units Installation Contracting LLC. represented by
Mr. Ravendren Play Sajif and represented by Mr. Ali Mohammad Omar Al Mazmy, under the Power of attorney
certified by the Notary Public - Sharjah under Issue No. SH20201104D5211 on 04/11/2020.
Address: Sharjah - Al Saja’a Industrial Area - behind Emirates Street - Office No. (3) – Owned by Issa Ibrahim
Ghuloom Al Mazmy - Abdullah Ahmad Al Harmoudi - Tel No.: 0564063333
Against
Notified Party : Del George Jacob - Indian National - Passport No.: J0700634 - ID No. 784198668535945
Address: Dubai - Tel No. 0555370018, Unified No.: 3611118954
Facts
1. The Notifying Party is a limited liability company that operates in the field of installing air conditioning units.
2. Notified Party / Ashutha Ajay Kumar – Indian National, ID No. 784198668535945
3. As a result of prior commercial transactions between the Notifying Party and the Notified Party, the Notified
Party issued a check issued by Abu Dhabi Commercial Bank under No. 000021 on 14/10/2019 with a total value
of AED “5,500” “Five Thousand Five Hundred Dirhams”. Upon submitting such check to the Bank, the check was
returned to the bank due to insufficient funds.
4.The Notifying Party requested the Notified Party repeatedly to pay the amounts, but all attempts were
unsuccessful.
In light of the above mentioned facts, many losses and damages resulted from your refusal to pay the amount, the
subject matter of the checks, which entitles the Notifying Party to ask you to pay the value of the amount payable
by you, in accordance with the Article No. (338), which states that “A right must be settled whenever its legal
maturity conditions are satisfied. If the debtor is in default, the right shall be compulsory enforced, either in kind
or through payment of an indemnity, in conformity with the law provisions”, and Article (318) stipulates that “No
one is entitled, without cause, to enrich himself to the detriment of another person, without just cause. If he does
”so, he is liable to restitute it
Therefore, The Notifying Party notifies you of the necessity of paying the amount of AED “5,500” “Five Thousand
Five Hundred Dirhams” within a maximum period of five days from the date of this notification, otherwise we will
recourse to the court and take the legal actions along with incur you the amounts payable by you in the future.
Your Sincerely,
Attorney of the Notifying Party

�إىل ع��ام  ،1971حلفظ تاريخها
احلافل بالإجنازات.
ووجهت الأمريي ال�شكر للأر�شيف
الوطني على اجلهود الكبرية التي
يبذلها يف حفظ الوثائق ،وحمايتها

م��ن ال�ت�ل��ف وال �� �ض �ي��اع ،وتخزينها
بالطريقة املثلى ،و�ضمان توفرها
مل �ت �خ��ذي ال � �ق� ��رارات ،والباحثني،
والدار�سني ،واملهتمني ،وللجمهور
عامة بدقة و�سرعة عالية.

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 16/ 11/ 2021 Issue No : 13393
Technical Affairs and International Cooperation
}Notary Public and Attestation Administration {Sharjah
Judicial Notification of Payment - Transaction No. MOJAU_2021_0027428
judicial notification under issue No. 0027428/2021,
Judicial Notification of Payment an amount of AED 9,343.43
Explanation
Judicial Notification
Submitted by the Notifying Party / Al Awtar Air Conditioning Units Installation Contracting LLC. represented by
Mr. Ravendren Play Sajif and represented by Mr. Ali Mohammad Omar Al Mazmy, under the Power of attorney
certified by the Notary Public - Sharjah under Issue No. SH20201104D5211 on 04/11/2020.
Address: Sharjah - Al Saja’a Industrial Area - behind Emirates Street - Office No. (3) – Owned by Issa Ibrahim
Ghuloom Al Mazmy - Abdullah Ahmad Al Harmoudi - Tel No.: 0564063333
Against
 Notified Party: Ashutha Ajay Kumar - Indian National - Passport No.: Z1870492 - ID No. 78419553635293Unified No. 7125745
Address: Dubai - Tel No. 0505012917
Facts
1. The Notifying Party is a limited liability company that operates in the field of installing air conditioning units.
2. Notified Party / Ashutha Ajay Kumar – Indian National, ID No. 78419553635293
3. As a result of prior commercial transactions between the Notifying Party and the Notified Party, the Notified
Party issued a check issued by Abu Dhabi Commercial Bank under No. 006994 on 15/01/2021 with a total value
of AED “9,343.43” “Nine Thousand Three Hundred Forty Three Dirhams and Forty Three fils”. Upon submitting
such check to the Bank, the check was returned to the bank due to insufficient funds.
4.The Notifying Party requested the Notified Party repeatedly to pay the amounts, but all attempts were
unsuccessful.
In light of the above mentioned facts, many losses and damages resulted from your refusal to pay the amount, the
subject matter of the checks, which entitles the Notifying Party to ask you to pay the value of the amount payable
by you, in accordance with the Article No. (338), which states that “A right must be settled whenever its legal
maturity conditions are satisfied. If the debtor is in default, the right shall be compulsory enforced, either in kind
or through payment of an indemnity, in conformity with the law provisions”, and Article (318) stipulates that “No
one is entitled, without cause, to enrich himself to the detriment of another person, without just cause. If he does
”so, he is liable to restitute it
Therefore, The Notifying Party notifies you of the necessity of paying the amount of AED “9,343.43” “Nine
Thousand Three Hundred Forty Three Dirhams and Forty Three fils” within a maximum period of five days from
the date of this notification, otherwise we will recourse to the court and take the legal actions along with incur you
the amounts payable by you in the future.
Your Sincerely,
Attorney of the Notifying Party
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 16مليار درهم قيمة �صفقات القوات امل�سلحة خالل �أول يومني مبعر�ض دبي
•• دبي  -وام:

وقعت وزارة ال��دف��اع خ�لال ال�ي��وم ال�ث��اين م��ن معر�ض دب��ي للطريان 5
�صفقات بقيمة  11مليارا و 284مليونا و� 837ألف درهم مع �شركات
حملية ودولية ليبلغ �إجمايل ال�صفقات املربمة خالل �أول يومني 10
�صفقات بقيمة �إجمالية بلغت  16مليارا و 524مليونا و� 44ألف درهم
حيث بلغت �صفقات اليوم الأول  5مليارات و 239مليونا و� 207آالف.
ج��اء ذل��ك بح�ضور ال�ل��واء ال��رك��ن طيار �إ��س�ح��اق �صالح البلو�شي املدير
التنفيذي للجنة الع�سكرية املنظمة للمعر�ض واملقدم طيار �سارة حمد

احلجري املتحدث الر�سمي با�سم معر�ض دبي للطريان.
وا�ستهل البلو�شي امل�ؤمتر ال�صحفي للإعالن عن ال�صفقات املنعقدة بني
وزارة الدفاع وال�شركات الدفاعية املتخ�ص�صة يف جمال الطريان بالرتحيب
بجميع احل�ضور من ممثلي و�سائل الأعالم ..م�شيدا بالعرو�ض اجلوية
التي �أقيمت يف اليوم الأول من املعر�ض وا�ستغرقت حوايل � 3ساعات حيث
كانت بداية قوية للمعر�ض بوجود القيادات داخله.
و�أ�ضاف �أن ال�صفقات املنعقدة يف اليوم الثاين من املعر�ض خمتلفة عن
بع�ضها البع�ض لأنه مت عقدها مع دول متعددة حيث يوجد عقد حملي
و 4عقود دولية ل�شركائنا من خارج دولة الإمارات العربية املتحدة.

ومت التعاقد يف ال�صفقة الأوىل مع �شركة  SIELMANاليونانية
لتقدمي خدمات الدعم الفني وال�صيانة لأنظمة القوات اجلوية والدفاع
اجل��وي بقيمة  3م�لاي�ين و� 673أل��ف دره��م ويف ال�صفقة الثانية مت
التعاقد مع �شركة RHEINMETALL AIR DEFENCE
 AGال�سوي�سرية لتقدمي خدمات الإ�سناد الفني لأنظمة القوات اجلوية
والدفاع اجلوي بقيمة  5ماليني و� 558ألفا و 918درهما.
ك �م��ا مت ت��وق �ي��ع ال���ص�ف�ق��ة ال �ث��ال �ث��ة م ��ع � �ش��رك��ة HENSOLDT
 FRANCE SASالفرن�سية ل�شراء �أجهزة ات�صال ل�صالح القوات
اجلوية والدفاع اجلوي بقيمة  13مليونا و� 169ألفا و 32درهما فيما مت

عقد �صفقة رابعة مع �شركة NORTHROP GRUMMAN
 INTERNATIONAL TRADINGالأمريكية لتقدمي
خدمات اال�سناد الفني لأنظمة القوات اجلوية وال��دف��اع اجل��وي بقيمة
 14مليونا و� 692ألف درهم.
وع �ق ��دت ال���ص�ف�ق��ة اخل��ام �� �س��ة والأخ� �ي ��رة م ��ع � �ش��رك��ة GLOBAL
 AEROSPACE LOGISTICS LLCاملحلية لتقدمي
خدمات ال�صيانة والدعم الفني لطائرات قيادة القوات اجلوية والدفاع
اجل��وي مل��دة � 3سنوات بقيمة  11مليارا و 247مليونا و� 744ألفا
و 329درهما.
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة يزور معر�ض دبي للطريان
•• دبي -وام:

زار �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة
معر�ض دبي للطريان الذي انطلقت �أم�س الأول فعاليات دورت��ه ال�سابعة
ع�شرة يف مطار �آل مكتوم الدويل مب�شاركة �أكرث من  1200جهة عار�ضة
ووفود ع�سكرية ومدنية من  148دولة.
وتفقد �سموه ع��ددا م��ن �أج�ن�ح��ة امل�ع��ر���ض واط�ل��ع على اجل��دي��د يف جمال
الطريان والف�ضاء و�أنظمة الطريان واالت�صاالت والدفاع اجلوي  ..و�أكد
�أن املعر�ض يعك�س القدرات الوطنية للدولة وريادتها يف كافة القطاعات
من حيث التخطيط والتنظيم  ..مبديا �إعجابه مبا و�صلت �إليه �صناعة
الطريان من متيز وتقدم ي�صب يف �صالح تطور هذا القطاع الهام.
و�أك��د �سموه �أن امل�ستوى املتميز ملعر�ض دب��ي للطريان يف دورت��ه اجلديدة
يعك�س اهتمام القيادة الر�شيدة للدولة وحر�صها الدائم على دعم قطاع

الطريان ودفع عجلة تطويره وتنميته ..ف�ضال عن تزامنه مع "معر�ض
�إك�سبو  2020دبي" وا��س�ت�ع��داد ال��دول��ة لالحتفال بيوبيلها الذهبي
وتغلبها على جائحة "كوفيد  "19 -وعودة احلياة �إىل طبيعتها.
وقال �إن معر�ض دبي للطريان حقق �إجنازات و�صفقات وجناحات كبرية منذ
انطالقته حتى الآن حتى �أ�صبح �أحد �أكرب و�أه��م معار�ض الطريان حيث
ا�ستطاع ا�ستقطاب كربى ال�شركات العاملية للم�شاركة ب�أحدث منتجاتها من
طائرات و�أنظمة ومعدات كونه فر�صة مهمة للتعرف على �أحدث التقنيات
وامل�شاريع واملعدات والطائرات والأنظمة املتعددة املهام يف جمال الطريان.
ووج ��ه ويل ع�ه��د ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة ال�شكر �إىل ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى امل�ع��ر���ض  ،ملا
قاموا به من جهود متميزة وعمل د�ؤوب لعر�ض �أح��دث احللول التقنية
واملنتجات واخلدمات املقدمة من جهات رائدة عامليا يف قطاعات الطريان
والف�ضاء والدفاع بجانب عر�ض منتجاتهم املتنوعة يف ال�شحن واال�ستدامة
والتكنولوجيا والعلوم املتقدمة.

�أبرزها �أكادميية وحديقة وحافالت خا�صة

اجتماعية ال�شارقة ت�ستعر�ض مناذج عاملية
للمدن املراعية لل�سن
•• ال�شارقة-الفجر:

علي النعيمي يلتقي نائبة وزير
اخلارجية الإيطايل
•• �أبوظبي-وام:

التقى م�ع��ايل ال��دك�ت��ور علي را��ش��د النعيمي رئي�س
جلنة �ش�ؤون الدفاع والداخلية واخلارجية يف املجل�س
ال��وط �ن��ي االحت� � ��ادي� ،أم ����س مب �ق��ر الأم ��ان ��ة العامة
للمجل�س ب�أبوظبي �سعادة مارينا �سرييني نائبة وزير
اخلارجية والتعاون الدويل الإيطايل.
ح�ضر اللقاء �سعادة كل من �سارة حممد فلكناز رئي�س
جلنة ال���ص��داق��ة ال�برمل��ان�ي��ة الإم��ارات �ي��ة الإيطالية،
ومرية �سلطان ال�سويدي نائبة رئي�س اللجنة �أع�ضاء
املجل�س الوطني االحتادي ،وعفراء الب�سطي الأمني
العام امل�ساعد لالت�صال الربملاين.
و�أك � ��د م�ع��ال�ي��ه ع �م��ق ع�لاق��ة ال �� �ص��داق��ة وال�شراكة
اال�سرتاتيجية التي جتمع البلدين يف جميع املجاالت

ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية و�أهمية تعزيزها
ل�صالح اجلانبني.
بحث الطرفان خ�لال اللقاء �سبل تعزيز العالقات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن خ��ا��ص��ة ال�برمل��ان�ي��ة و�أهمية
توحيد املواقف وال��ر�ؤى حيال خمتلف الق�ضايا ذات
االه �ت �م��ام امل���ش�ترك يف خمتلف امل�ح��اف��ل الإقليمية
والدولية ،مبا ي�صب يف م�صلحة البلدين وال�شعبني
ال�صديقني ،وحتقيق الأمن واال�ستقرار واالزدهار يف
املنطقة.
و�شدد معاليه على �أهمية الدبلوما�سية الربملانية يف
تعميق العالقات بني ال��دول ،وتن�سيق املواقف جتاه
الق�ضايا الدولية والتحديات امل�شرتكة ،خا�صة ما
يتعلق بالق�ضايا والإ�شكاليات امل�شرتكة مثل التغري
املناخي و جائحة "كورونا".

 19منوذجا ملمار�سة عاملية للمدن
م��راع �ي��ة ل�ل�م���س��ن مت ا�ستعرا�ضها
خ�ل�ال ال��ور� �ش��ة االف�ترا� �ض �ي��ة التي
ن �ظ �م �ه��ا م �ك �ت��ب ال �� �ش��ارق��ة للمدن
امل ��راع� �ي ��ة ل �ل �� �س��ن ،ال �ت��اب��ع ل ��دائ ��رة
اخل ��دم ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ،لتعريف
املهتمني وامل���س��ؤول�ين وك��اف��ة �أفراد
امل�ج�ت�م��ع ،ع�ل��ى �أب� ��رز امل �م��ار� �س��ات يف
العامل.
ح �ي��ث ي �ع��د م��و� �ض �ـ��وع رع��اي �ـ��ة كبار
ال���س��ن م�ـ��ن ق���ض�ـ��اي��ا ال���س�ـ��اع��ة التـي
حتظـى باهتمـام بلدان العامل التي
ت���ش�ه��د من ��واً يف �أع � ��داد ك �ب��ار ال�سن
ب�ين �سكانها ،ل��ذا و�ضعت �سيا�سات
و ب ��رام ��ج وخ ��دم ��ات م �ت �ن��وع��ة من
ال��رع��اي��ة االجتماعية لكبار ال�سن،
وم �ن �ه��ا م�ن�ظ�م��ة ال �� �ص �ح��ة العاملية
ال�ت��ي �شكلت �شبكة لنقل املعلومات
واخل � �ب ��رات وامل� �م ��ار�� �س ��ات العاملية
اجليدة بني املدن �أو املنظمات حتت
م���س�م��ى ال �� �ش �ب �ك��ة ال �ع��امل �ي��ة للمدن
املراعية لل�سن وال��ذي تعد ال�شارقة
ع�ضو فيها ،منذ العام.2017
واملمار�سة اجليدة تعني املبادرات او
امل�شاريع التي قامت امل��دن املراعية
ل�ل���س��ن بتطبيقها وك ��ان ل�ه��ا عائد
واث ��ر اي�ج��اب��ي يف ح �ي��اة ك �ب��ار ال�سن

�أو ادت اىل �إح� ��داث ت�غ�ير ن��وع��ي يف
تقدمي اخلدمات لهم.
وت���ش�ير عائ�شة ه��ا��ش��م ن��ائ��ب مدير
م�ك�ت��ب ال �� �ش��ارق��ة ل �ل �م��دن املراعية
ل�ل���س��ن� ،إىل �أن ال �ه��دف م��ن اب ��راز
امل �م��ار� �س��ات اجل �ي��دة يف ه ��ذا املجال
ه��و ت �ب��ادل امل �ع��ارف ون�ق�ل�ه��ا و�إب� ��راز
املمار�سات اجليدة التي تطبقها املدن

املع�شبة الوطنية جلامعة الإمارات الأقدم والأكرب على م�ستوى الدولة

� 19ألف عينة نباتية جمففة وحمفوظة ب�أ�سمائها العلمية متثل  630نوعا من النباتات الربية يف االمارات
•• العني-الفجر:

ت �ع �م��ل امل �ع �� �ش �ب��ة ال��وط �ن �ي��ة جلامعة
الإم ��ارات العربية املتحدة على عدة
م �� �ش��اري��ع ه ��ام ��ة م ��واك� �ب� � ًة للتطور
ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج ��ي خ ��ا�� �ص ��ة يف جم ��ال
ا�ستخدام تطبيقات الذكاء ال�صناعي
ح �ي ��ث ي� �ق ��وم ف ��ري ��ق ع �م ��ل خمت�ص
برقمنة املع�شبة وم�سح �شامل جلميع
ال �ع �ي �ن��ات مت �ه �ي��دا لإط �ل��اق تطبيق
خا�ص لتعريف نباتات دولة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة .وي��و��ض��ح الدكتور
خ��ال��د الأم �ي��ري رئ �ي ����س ق���س��م علوم
الأحياء ومدير مركز خليفة للهند�سة
الوراثية والتقانات احليوية " :ب�أن
املع�شبة الوطنية باجلامعة تعد �أول
مع�شبة ب��دول��ة الإم� � ��ارات وم�سجلة
يف Index Herbarium
 )(NYBGك�أقدم و�أكرب مع�شبة يف
الدولة  ،و�أ�ضاف قائال " ت�ضم املع�شبة
حوايل � 19ألف عينة نباتية جمففة
وحمفوظة ب�أ�سمائها العلمية ،ومزودة
مبعلومات وافية متثل  630نوع من
ال�ن�ب��ات��ات ال�بري��ة ال�ت��ي مت ت�سجيلها
يف البيئات ب��ال��دول��ة كال�صحارى �أو
اجلبال �أو ال��ودي��ان �أو ال�سهول ،وكما
�أدرج � ��ت �إل �ي �ه��ا  79ف���ص�ي�ل��ة نباتية

�أك�بره��ا الف�صيلة النجيلية وحتتوي
ع�ل��ى  82ن��وع �اً وال�ف���ص�ي�ل��ة املركبة
وحت�ت��وي على  53نوعاً ".وي�ضيف
ال��دك�ت��ور خ��ال��د الأم�ي��ري" :املع�شبة
ت��وف��ر ال�ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات �أهمها
ت�ع��ري��ف وت���ص�ن�ي��ف ال�ن�ب��ات��ات الربية
واحل���ش��ائ����ش امل���ص��اح�ب��ة للمحا�صيل
الزراعية و�إم��داد الباحثني والطالب
ب��امل�ع�ل��وم��ات وال�ب�ي��ان��ات ع��ن النباتات
ال�ب�ري ��ة ب ��دول ��ة االم� � � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة وت�شمل ال��و��ص��ف الظاهري
لها و�أماكن تواجدها ومدى كثافتها

وف �ت��رة االزه � � ��ار واالث � �م� ��ار وكذلك
امكانية ا�ستخدام املع�شبة بوا�سطة
�أع� ��� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري� �� ��س الل �ق ��اء
حم ��ا� �ض ��رات ل �ل �ط�لاب يف تخ�ص�ص
ع �ل��م ت���ص�ن�ي��ف ال �ن �ب��ات��ات والفلورا
وتدريب الطالب على �إع��داد العينات
النباتية للحفظ باملع�شبات وتعريفها
وت���ص�ن�ي�ف�ه��ا وت ��دري ��ب ال �ط�ل�اب على
ع �م��ل ق �ط��اع��ات ت���ش��ري�ح�ي��ة باجزاء
النباتات املختلفة والقيام بالرحالت
العلمية مع الباحثني والطلبة جلمع
ال�ع�ي�ن��ات النباتية وال�ب�ري��ة .وت�ضم

املع�شبة جمموعة كبرية من العينات
ال�ن�ب��ات�ي��ة امل�ج�ف�ف��ة ال �ت��ي ت�ت�ب��اي��ن من
حيث الأهمية اقت�صاديا ب�شكل كبري
فمنها م��ا ي�ستعمل رع��وي��ا يف تغذية
احليوانات مثل (عياله ,خزمزم ,ذيل
ال �ق��ط ,جن�ي��ل ,ل�صيق�� ,س�ب��ط ,ثمام,
دخنه ,وف��ره ,جنم) ومنها ما ي�ستغل
ك �غ��ذاء �أو دواء ل�ل�إن���س��ان .و�أ�صدرت
املع�شبة كتاب الفلورا لدولة الإمارات
العربية املتحدة ع��ام  2007حيث
ي�ق��دم الكتاب ال ��ذي يقع يف جز�أين
درا� � �س� ��ة م���س�ت�ف�ي���ض��ة ع ��ن ت�صنيف

النباتات الربية واحل�شائ�ش امل�صاحبة
للمحا�صيل الزراعية ويعترب الكتاب
مر�شدا لتعريف نحو  630ن��وع مت
ت���س�ج�ي��ل وج ��وده ��ا داخ ��ل ال ��دول ��ة .و
يعد كتاب ف�ل��ورة الإم ��ارات مو�سوعة
ع�ل�م�ي��ة ن �ب��ات �ي��ة ي���ض��م ج � ��ز�ؤه الأول
و�صفا كامال حلوايل  250نباتا تقع
حت��ت  40ف�صيلة نباتية باال�ضافة
لتزويده ب�أكرث من مئة �صورة ملونة
و 184ر��س�م��ا ت��و��ض�ي�ح�ي��ا للنباتات
وي�ح�ت��وي اجل ��زء ال �ث��اين ع�ل��ى و�صف
كامل حل��وايل  350نباتا تقع حتت
 39ف�صيلة ب��اال��ض��اف��ة �إىل تزويده
بحوايل � 123صورة و  199ر�سما
تو�ضيحياً.

العاملية لإتاحة الفر�صة لال�ستفادة
ق��در امل�ستطاع م��ن ه��ذه املمار�سات
وتطبيقها بال�شكل الذي يتنا�سب مع
طبيعة البيئة الإماراتية ،ما ي�ؤدي
�إىل تعزيز مكانة ال�شارقة وجعلها
وجهة للمقارنات املعيارية وعا�صمة
التميز يف ال�ع��امل العربي بناء على
كونها الإم��ارة العربية الأوىل التي

متتلك ع�ضوية يف ال�شبكة العاملية
للمدن املراعية لل�سن.
وت�شرح بالقول �أن املمار�سات تت�صل
ب��امل �ج��االت ال�ث�م��ان�ي��ة ال �� �ص��ادرة عن
منظمة ال�صحة العاملية واخلا�صة
ب ��امل ��دن امل ��راع� �ي ��ة ل �ل �� �س��ن ،وتتكون
م��ن امل�ساحات اخل��ارج�ي��ة والأبنية،
النقل ،الدعم املجتمعي واخلدمات

ال �� �ص �ح �ي��ة ،الإ� � �س � �ك� ��ان ،املعلومات
واالت �� �ص��االت ،امل���ش��ارك��ة املجتمعية،
امل�شاركة املدنية والتوظيف ،و�أخريا
االحرتام واالدماج االجتماعي.
وط ��رح ��ت ال� �ن� �م ��اذج امل� �خ� �ت ��ارة من
اليابان� ،أمريكا ،ال�صني ،ا�سرتاليا،
�شيلي� ،سلوفانيا ،بلجيكا ،ا�سبانيا،
�أوروب � � ��ا ،ب��ول �ن��دا ،امل�م�ل�ك��ة املتحدة،
ال�سويد والربتغال ،واملالحظ تعدد
امل �ب��ادرات يف ع��دة دول مثل ال�صني
وال �� �س��وي��د وال �ي��اب��ان ،م��ا ي ��دل على
اهتمامهم الكبري بامل�سن وقد يعود
ال�سبب لن�سب كبار ال�سن يف التعداد
ال�سكاين لديهم.
وم� ��ن ال� �ن� �م ��اذج ال�ل�اف� �ت ��ة :حدائق
خ��ا� �ص��ة ب �ك �ب��ار ال �� �س��ن ت �ت��وف��ر فيها
�أج �ه��زة ري��ا��ض�ي��ة تنا�سبهم حفاظا
على �صحتهم ،وتعيني كبار مطوري
امل�ستقبل بحيث يتم اال�ستفادة من
خرباتهم والأخذ بر�أيهم خالل و�ضع
خ�ط��ط وتقييم الأم��اك��ن ال�ت��ي يتم
بنا�ؤها ،ت�صنيع حافالت منخف�ضة
الطابق مع �إعالنات مرئية �صوتية،
م�سكن خا�ص بامل�سنني �ضمن جممع
�سكني بهدف التخفيف من وحدتهم
وك�سر عزلتهم� ،إن�شاء �أكادميية لكبار
ال�سن خللق ف��ر���ص للتعلم واي�ضا
ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن خ�برات�ه��م ع�ل��ى �أن
يكونوا جزء من جممع �أكادميي.

جامعة الإمارات حتتفل باليوم الدويل للت�سامح
•• العني-الفجر:

حت �ت �ف��ل ج��ام �ع��ة الإم � � � � ��ارات غ��دا
الثالثاء باليوم ال��دويل للت�سامح
ال��ذي ُي���ص��ادف ال�ساد�س ع�شر من
ن��وف �م�ب�ر يف ك ��ل ع� ��ام حت ��ت �شعار
"الت�سامح يعني االحرتام والقبول
والتقدير للتنوع ال�ثري لثقافات
عاملنا ولأ�شكال التعبري ولل�صفات
الإن���س��ان�ي��ة لدينا" ،امل ُ�ق�ت�ب����س من
�إعالن املبادئ ب�ش�أن الت�سامح الذي
اعتمدته اليون�سكو يف عام .1995
وبهذه املنا�سبة قال معايل زكي �أنور
ن�سيبة ،امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب
ال���س�م��و رئ�ي����س ال ��دول ��ة -الرئي�س
الأعلى جلامعة الإمارات" :نفتخر
جميعاً ب ��أن الت�سامح يف الإم ��ارات
هو غر�س زايد اخلري الذي نح�صد
ثماره الط ّيبة عاماً بعد عام حمب ًة
وازده � ��اراً وت ��أ ّل �ق �اً وري� ��اد ًة ب�ين دول
العامل .فالت�سامح ،اخلري ،العطاء
والإن�سانية كلمات ال ميكن �أن مت ّر
دون �أن ن�ق��ف ون���س�ت��ذك��ر م�ؤ�س�س
وباين نه�ضة دولة الإمارات ،املغفور
له ،ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
وخ�صاله الوطنية والإن�سانية ،التي
كانت م��رادف�اً ل�شخ�صيته ،وحتمل
ال حاف ً
بني ثناياها �سج ً
ال بالعطاء
واخل�ي�ر ل�ل��وط��ن م��ن دون مقابل.

ك"
وذكر معاليه ان ال�شيخ زايد رحمه
اهلل ك � ��ان من� ��وذج � �اً يف الت�سامح
والت�ضحية يف ع�صر ن��در �أمثاله،
ب�ع��د �أن ا��س�ت�ف��اد م��ن جت��رب��ة ثرية
يف حياة ال�صحراء �أك�سبته احلكمة
وال� �ك ��رم وال �� �ش �ه��ام��ة ،ف �ك��ان��ت هذه
ال�صفات ر�صيداً يف �شخ�صية ّ
وظفها
خلدمة ق�ضايا وطنه و�شعبه و�أمته
ال �ع��رب �ي��ة والإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة ،ف�سكن
الوجدان واخلاطر".
و�أ�ضاف" :وبف�ضل نهج زايد اخلري
و�إرث ��ه الإن �� �س��اين ال�غ�ن��ي� ،أ�صبحت
دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
ع��ا��ص�م� ًة ع��امل�ي��ة للت�سامح وج�سراً
للتوا�صل بني ال�شعوب من خمتلف
الثقافات يف بيئة حمرتمة ترف�ض

ال �ت �ط � ّرف وت� ��ؤك ��د ع �ل��ى االنفتاح
وقبول جميع اجلن�سيات والأديان
والأجنا�س والأعراق والثقافات.
وم �� �ض��ي ي �ق��ول "يع ّزز الت�سامح
وي�ؤكد على �أهم قيم دولة الإمارات
م��ن الإ� �س�ل�ام امل �ع �ت��دل ،واحت�ضان
احل� ��وار ب�ي�ن ال �ث �ق��اف��ات� ،صداقات
م��ع جميع الأمم وال�شعوب ّ
بغ�ض
النظر عن الثقافة �أو الدين ،وعدم
التدخل ب�ش�ؤون الآخرين ،ومتكني
امل� � � ��ر�أة ،ودع � ��م ال �ت �ع �ل �ي��م ،ورف�ض
ال�ع�ن��ف امل��دم��ر وال �ت �ط��رف بجميع
�أ�شكاله ،وتقدمي امل�ساعدة لأولئك
ال��ذي��ن ي�ع�ي���ش��ون يف حم �ن��ة وفقر
وتعزيز ال�سالم والكرامة واالزدهار
للجميع".
واختتم معايل زك��ي ن�سيبة كلمته
ب��ال�ق��ول" :لقد ا ّت�خ� َذ ال�شيخ زايد
رح� �م ��ه اهلل م ��ن احل � � ّ�ب واحل� �ن ��ان
والأب� � � � ��وة م �ن �ه �ج �اً ل� ��ه يف احل �ي ��اة
َ
احلفاظ على
واحلكم ،ومن واجبنا
النهج الق ّيم وتوريثه للأجيال
هذا ِ
ال �ق��ادم��ة ،وغ��ر�� َ�س ق �ي� ِ�م ومفاهيم
ال �ع��راق � ِة والأ� �ص��ال��ة وح ��ب اخلري
والت�سامح يف ن�ف��و�� ِ�س ال�شباب من
خالل املحافظة على جذبِ الأبنا َء
�إىل منا�سباتنا اليومية وجمال�سنا
التي ُت�ش ّكل بيئ ًة خ�صبة للتوا�صلِ
بني جيلِ اليوم وجيل الأم�س".
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بلدية مدينة �أبوظبي تطلق امل�شروع التجريبي لدرا�سة �إعادة ا�ستخدام ح�صى خملفات الإ�سفلت يف ر�صف الطرق
•• �أبوظبي -الفجر

�أطلقت بلدية مدينة �أبوظبي التابعة لدائرة البلديات
والنقل امل���ش��روع التجريبي ل��درا��س��ة �إع ��ادة ا�ستخدام
احل�صى امل�ستخرج من خملفات الإ�سفلت يف اخللطات
الإ�سفلتية للطرق بالتعاون مع مركز �أبوظبي لإدارة
النفايات – تدوير ،وم�صنع اخلليج للمطاط للت�أكد
من مدى جدواها وبالتايل التحديث على موا�صفات
و�أدلة �إمارة �أبوظبي للتمكن من ا�ستخدامها يف م�شاريع
بلدية مدينة �أبوظبي امل�ستقبلية.
وي��أت��ي ه��ذا امل�شروع �ضمن �إط��ار حر�ص بلدية مدينة

�أب��وظ �ب��ي ع �ل��ى ت �ع��زي��ز م��وا� �ص �ف��ات ال �ب �ن �ي��ة التحتية
وف�ق�اً لأف���ض��ل امل�م��ار��س��ات العاملية ومب��ا ي��دع��م مبادئ
اال�ستدامة ،حيث ت�سعى البلدية نحو تطوير وحتديث
املوا�صفات واملعايري الفنية والت�صميمية ،و معايري
ال�صيانة والت�شغيل جلميع �أ�صول البنية التحتية على
�أ�س�س وم�ب��ادئ اال�ستدامة م��ن خ�لال �إج��راء م�شاريع
جتريبية بالتعاون مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني.
وحول العائد والفوائد الإيجابية للم�شروع �أكدت بلدية
مدينة �أب��وظ�ب��ي �أن ه��ذا امل���ش��روع ي�ضمن العديد من
العوائد الإيجابية ومنها على �سبييل املثال ال احل�صر:
 - 1تطوير وحتديث املوا�صفات واملعايري املرتبطة

بالبنية التحتية وفقاً لأف�ضل املمار�سات العاملية.
� - 2إع� � ��ادة ا� �س �ت �خ��دام خم �ل �ف��ات ال� �ط ��رق بال�شكل
الأمثل.
 - 3احلفاظ على املوارد الطبيعية.
 - 4خف�ض االن�ب�ع��اث��ات الكربونية وحماية البيئة
املحلية.
 - 5خف�ض تكلفة �إن�شاء الطرق.
و�أو�ضحت البلدية �أنها تعمل على تنفيذ امل�شروع من
خالل تطبيق موا�صفات تتما�شى مع �أف�ضل ممار�سات
اال�ستدامة يف م�شاريع البنية التحتية على امل�ستوى
العاملي .

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية م�صر

07

•• دبي-وام:

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل نائب وزيرة خارجية الرنويج
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان وزير
اخلارجية والتعاون ال��دويل �سعادة هرنيك ث��ون نائب
وزيرة خارجية مملكة الرنويج.
ج��رى خ�لال اللقاء  -ال��ذي عقد يف دب��ي  -ا�ستعرا�ض
عالقات ال�صداقة بني دولة الإم��ارات والرنويج و�سبل

تعزيز التعاون امل�شرتك بني البلدين يف عدة جماالت،
كما بحثا ع��ددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك .ورحب �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان بزيارة �سعادة نائب وزيرة خارجية الرنويج ..
م�ؤكدا على العالقات املتميزة التي جتمع بني البلدين.
م��ن جانبه �أ��ش��ار �سعادة هرنيك ث��ون �إىل تطلع بالده
لتعزيز عالقات التعاون مع دولة الإمارات.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل مبعوث الأمم املتحدة �إىل �سوريا
•• دبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان وزير
اخل��ارج�ي��ة وال �ت �ع��اون ال ��دويل غ�ير ب�ي��در��س��ون مبعوث
الأمم املتحدة اخلا�ص �إىل �سوريا.
جرى خالل اللقاء  -الذي عقد يف دبي  -بحث تطورات
الأو�ضاع يف �سوريا و�سبل تعزيز اجلهود الدولية املبذولة

حلل الأزمة ال�سورية مبا ي�سهم يف تر�سيخ دعائم الأمن
واال�ستقرار بالبالد.
ورح��ب �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان بغري
بيدر�سون مبعوث الأمم املتحدة اخل��ا���ص �إىل �سوريا
 ..جم��ددا دع��م دول��ة الإم ��ارات لكافة اجلهود املبذولة
لرت�سيخ الأم��ن واال�ستقرار يف �سوريا ال�شقيقة وتلبية
تطلعات �شعبها يف التنمية واالزدهار.

وزير ال�صحة  :الإمارات تبنت منهجا فريدا لرت�سيخ الت�سامح والتعاي�ش وقبول الآخر
•• دبي -وام:

�أك��د معايل عبدالرحمن بن حممد
ال �ع��وي ����س وزي � ��ر ال �� �ص �ح��ة ووق ��اي ��ة
املجتمع �أن دولة الإمارات تبنت منذ
ت�أ�سي�سها منهجاً فريداً يف تعزيز قيم
الت�سامح وثقافة التعاي�ش ال�سلمي
امل�شرتك واحرتام وقبول الآخر حتى
غدت ج�سر توا�صل وتالقٍ بني �شعوب
ال �ع��امل وث�ق��اف��ات��ه يف بيئة منفتحة
وق��ائ �م��ة ع�ل��ى ال�ت�ع��اي����ش وال�سالم.
وق� ��ال م�ع��ال�ي��ه  -يف ت���ص��ري��ح ام�س املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان
مبنا�سبة اليوم العاملي للت�سامح � -إن �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" جت�سيداً
الت�سامح يعد �أحد �أهم �سمات الدولة لتعاليم ديننا احلنيف ولأخالق �أهل
ونقاط جذبها احل�ضارية والإن�سانية الإم ��ارات الأ�صيلة التي ت��ؤك��د على
ب �ق��واع��د را� �س �خ��ة �أر�� �س ��ى دعائمها التعاي�ش مع الآخرين ب�سالم وتبادل

احل� ��وار وال �ث �ق��اف��ات ب�ي�ن ال�شعوب.
و�أك� � ��د م �ع��ال �ي��ه �أن � ��ه م ��ع االحتفال
باليوم العاملي للت�سامح تربز جهود
قيادة دولة الإمارات الر�شيدة ومدى
�إمي��ان �ه��ا ال�ع�م�ي��ق ب ��أه �م �ي��ة تر�سيخ
قيم الت�سامح والتعاي�ش يف خمتلف
جم ��االت احل �ي��اة م��ن خ�ل�ال جملة
م�ب��ادرات�ه��ا امل�ت�ع��ددة يف ه��ذا ال�صدد
وال�ت��ي جعلت م��ن ه��ذه القيم عمل
م��ؤ��س���س��ي م���س�ت��دام ر��س�خ�ت��ه وثيقة
م �ب��ادئ اخلم�سني ن�ه�ج�اً �أ��ص�ي� ً
لا يف
م�ن�ظ��وم��ة ال �ق �ي��م ب��دول��ة الإم � ��ارات
ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى االن �ف �ت��اح والت�سامح
واح �ت��رام ال �ث �ق��اف��ات ل�ت�ظ��ل موطناً
للأخوّة الإن�سانية وحتقيق ال�سالم
ل�سكانها ول�سكان العامل �أجمع.

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون
الدويل معايل �سامح �شكري وزير خارجية جمهورية م�صر العربية.
جرى خالل اللقاء  -الذي عقد يف دبي  -بحث العالقات الأخوية املتجذرة
بني دولة الإمارات وجمهورية م�صر العربية و�سبل تعزيز خمتلف جوانب
العمل والتعاون امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني .كما بحث �سموه ومعايل
�سامح �شكري تطورات الأو��ض��اع يف املنطقة وجهود تر�سيخ دعائم الأمن
واال�ستقرار بها �إ�ضافة �إىل ع��دد م��ن الق�ضايا الإقليمية وال��دول�ي��ة ذات
االهتمام امل�شرتك .ورح��ب �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان بزيارة
معايل وزير اخلارجية امل�صري  ..م�ؤكدا عمق العالقات الأخوية الرا�سخة
ال�ت��ي جتمع البلدين ال�شقيقني واحل��ر���ص على تنميتها وت�ط��وي��ره��ا يف
املجاالت كافة مبا يلبي تطلعات قيادتهما ويعود باخلري على �شعبيهما.
من جانبه �أ�شاد معايل �سامح �شكري بعمق العالقات الأخوية الإماراتية
امل���ص��ري��ة وال�ن�م��و وال �ت �ط��ور امل�ستمرين ال ��ذي ت�شهده جم ��االت التعاون
امل�شرتك بينهما.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية البحرين
•• دبي  -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر اخلارجية
والتعاون ال��دويل �سعادة الدكتور
ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ب��ن را� �ش��د الزياين
وزي ��ر خ��ارج�ي��ة مملكة البحرين
ال�شقيقة.
مت خ�لال ال�ل�ق��اء  -ال��ذي عقد يف
دب��ي  -ب�ح��ث ال �ع�لاق��ات الأخوية
ال��را� �س �خ��ة ب�ي�ن دول � ��ة الإم � � ��ارات
ومملكة البحرين وجهود البلدين
ال�شقيقني لتعزيز �آف��اق التعاون
امل�شرتك يف املجاالت كافة.
ك �م��ا ت� �ن ��اول اجل ��ان� �ب ��ان  -خالل
ال�ل�ق��اء  -ع��ددا م��ن الق�ضايا ذات
االه �ت �م��ام امل���ش�ترك وامل�ستجدات
على ال�ساحات العربية والإقليمية

والدولية.
و�أك � ��د ��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �ب��داهلل بن
زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ع �م��ق العالقات
الإم ��ارات � �ي ��ة ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة والتي
ت��رت �ك��ز ع �ل��ى �أوا�� �ص ��ر م�ت�ي�ن��ة من
الأخ � ��وة وال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك مبا
يحقق اخلري للبلدين ال�شقيقني
و�شعبيهما.
م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د ��س�ع��ادة الدكتور
ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ب��ن را� �ش��د الزياين
على ال�ع�لاق��ات الأخ��وي��ة املتميزة
ال �ت��ي جت�م��ع ب�ين دول ��ة الإم � ��ارات
ومملكة البحرين والنمو والتطور
امل�ستمرين يف م�ستويات التعاون
امل���ش�ترك على خمتلف الأ�صعدة
يف ظ��ل دع��م ورع��اي��ة م��ن قيادتي
البلدين ال�شقيقني.
كما ت��وج��ه �سعادته بالتهنئة �إىل

� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ع� �ب ��داهلل ب ��ن زاي ��د
�آل نهيان مبنا�سبة اخ�ت�ي��ار دولة

الإمارات ال�ست�ضافة م�ؤمتر الدول
الأط ��راف يف االتفاقية الإطارية

ل�ل�أمم املتحدة ب�ش�أن تغري املناخ
" "COP28عام .2023

طلبة الهند�سة املعمارية بجامعة ال�شارقة ي�شاركون مب�شاريع متميزة يف �أ�سبوع دبي للت�صميم
•• ال�شارقة -الفجر:

� � �ش� ��ارك ط �ل �ب��ة ق �� �س��م الهند�سة
املعمارية يف كلية الهند�سة بجامعة
ال �� �ش��ارق��ة يف ف �ع��ال �ي��ات املهرجان
الإبداعي “�أ�سبوع دبي للت�صميم"
من خالل جناح جلامعة ال�شارقة
الذي يحتوي على معر�ض جماعي
ل �ن �ت��ائ��ج �أع � �م� ��ال ال �ط �ل �ب��ة �ضمن
م��ادة الت�صميم ال��رق�م��ي والذكاء
اال�صطناعي وتكنولوجيا الت�صنيع
با�ستخدام الروبوتات ،حيث هدفت
م�شاركتهم �إىل �إظهار ت�أثري الع�صر
الرقمي والتقنيات ذات ال�صلة على
الفن والعمارة والت�صميم يف دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ،وت�أتي
م �� �ش��ارك��ة ال �ط �ل �ب��ة حت ��ت �إ� �ش ��راف
ال��دك �ت��ور ع� ��ارف م �ق �� �ص��ود بكلية
الهند�سة.
خ � �ل ��ال امل � �ع� ��ر�� ��ض وم � � ��ن خ �ل�ال
ت �� �ص �م �ي �م��ات ال �ط �ل �ب ��ة املتميزة
با�ستخدام �أح��دث التقنيات مثل
الواقع املعزز والواقع االفرتا�ضي

وال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي (AR-
 )VR-AIواال� �س �ت �ف��ادة منها
ل �ت �ع��زي��ز الإب � � ��داع ب ��أف �ك��ار تعك�س
م �� �س �ت �ق �ب��ل ال� �ع� �م ��ارة والهند�سة
وال �ف��ن والت�صميم � ،سلط طلبة
اجلامعة ال�ضوء على دمج منطق
الت�صنيع وال�ب�ن��اء الرقمي �ضمن

ت���ص�م�ي��م ح �� �س��اب��ي ت �ك��ام �ل��ي يبني
�أهمية الت�صميم والتنفيذ الرقمي
امل�ستقبلي  ،ودعم ا�ستخدام الذكاء
اال�صطناعي يف الهند�سة املعمارية
وال �ت �خ �ط �ي��ط ،ب �ج��ان��ب ا�ستخدام
ال �ت �� �ص �ن �ي��ع وال �ت �ن �ف �ي��ذ الرقمي
ب��ا��س�ت�خ��دام م ��واد م���س�ت��دام��ة من

خالل تقنية الروبوتات والطابعات
ثالثية االبعاد.
ً
�شمل امل�ع��ر���ض �أث��اث��ا ح���ض��ر ًي��ا مت
تنفيذه بتقنية الطباعة ثالثية
الأب� �ع ��اد ب��ا� �س �ت �خ��دام الروبوتات،
ومت ع ��ر� ��ض امل� ��� �ش ��اري ��ع ب� ��أح ��دث
التقنيات من خالل �صور معاجلة

رقميا ومدعومة بتقنيات الواقع
االف�ت��را� � �ض� ��ي ل� �ت� �ب ��دو حقيقية
ك �م ��ا ه� ��ي مت ��ام ��ا � �ض �م��ن م ��واق ��ع
خمتارة يف دولة الإم��ارات العربية
امل� �ت� �ح ��دة� ،إىل ج ��ان ��ب �أك �ث��ر من
�وذج ��ا م �ط �ب��و ًع��ا بتقنية
 60من � ً
الطباعة ثالثية الأب�ع��اد ولوحات
لت�صاميم م�ستقبلية للم�ساجد
ون��اط �ح��ات ال���س�ح��اب امل�ستقبلية،
و�أي �� �ض��ا م���ش��اري��ع وا��س�ع��ة النطاق
ت� � ��دور ح � ��ول م ��و�� �ض ��وع ��ات الفن
وال�ع�م��ارة والت�صميم ،بالإ�ضافة
�إىل عر�ض جمموعة من م�شاريع
ت� �خ ��رج ال �ط �ل �ب��ة م �ن �ه��ا ت�صميم
موطن ثالثي الأبعاد على كوكب
املريخ ومبنى يعتمد على الذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي ل �ل �ت �ع �ل��م ال ��ذات ��ي،
وب ��ذل ��ك ف �ق��د ح �ظ��ى زوار جناح
جامعة ال�شارقة با�ستك�شاف كيف
مي�ك��ن للجيل ال �ق��ادم اال�ستفادة
ال �ق �� �ص��وى م ��ن ع���ص��ر الو�سائط
الرقمية يف عك�س ثقافة الإمارات
وتقنياتها بعيون امل�ستقبل.

هيئة النقل – عجمان تطلق مبادرة �صحتك تهمنا بالتعاون مع م�ست�شفى عجمان التخ�ص�صي العام املجل�س العلمي الأعلى جلامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية يعقد اجتماعه الأول ح�ضوريا
•• عجمان -الفجر:

ن �ظ �م��ت ه �ي �ئ��ة ال �ن �ق��ل – عجمان
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع م���س�ت���ش�ف��ى عجمان
التخ�ص�صي العام مبادرة حتت �شعار
�صحتك تهمنا مبنا�سبة اليوم العاملي
لل�سكري  ، ٢٠٢١وتهدف املبادرة �إىل
ت�سليط ال�ضوء على املر�ض ،وتوعية
املوظفني ب�أخطاره ،وتعزيز التوعية
ال���ص�ح�ي��ة ،واحل �ف��اظ ع�ل��ى ال�صحة
العامة  .و�أك��دت ال�سيدة ر�شا خلف
ال �� �ش��ام �� �س��ي امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام بالندب
:ج��اءت هذه املبادرة لتج�سد حر�ص
واه �ت �م��ام ال�ه�ي�ئ��ة ب���ص�ح��ة و�سالمة
موظفيها  ،حيث مت و��ض��ع برنامج
وق��ائ��ي وع�لاج��ي يهدف �إىل تثقيف
املوظفني مبدى �أهمية الفحو�صات
الطبية الدورية ،وذلك بالتعاون مع

م�ست�شفى عجمان التخ�ص�صي العام
 .ل�ت�ع��زي��ز �أمن ��اط احل �ي��اة ال�صحية
و ل �ل �ح��د م ��ن الأم � ��را� � ��ض وتوفري
ب�ي�ئ��ة ��ص�ح�ي��ة م���س�ت��دام��ة .و�أ�شارت
"�أن التعاون مع م�ست�شفى عجمان
التخ�ص�صي العام من خالل مبادرة
" �صحتك تهمنا"  ،تعزز من التزام
ال �ه �ي �ئ��ة ب �ت �ح �� �س�ين وت ��وع� �ي ��ة حياة
املوظفني امل�صابني مبر�ض ال�سكري
�أو املعر�ضني خلطر الإ��ص��اب��ة .فقد
قام الطاقم الطبي مل�ست�شفى عجمان
التخ�ص�صي العام مبقر الهيئة ببيان
�أه�م�ي��ة ال��وع��ي والت�شخي�ص املبكر
ملر�ض ال�سكري خا�صة مرحلة ما قبل ع �ل��ى ��ص�ح�ت�ه��م ،وو� �س��ائ��ل اكت�شاف مما يعك�س اهتمامهم بتقليل معدل
الإ��ص��اب��ة وت�ق��دمي الن�صح واالر�شاد امل ��ر� ��ض م �ب �ك��راً ،خل �ف ����ض معدالت اال�صابة بالأمرا�ض املزمنة وخا�صة
وال��دع��م النف�سي مل��ري����ض ال�سكري الإ�� �ص ��اب ��ة ،وال�ت���ش�ج�ي��ع ع �ل��ى تبني م��ر���ض ال���س�ك��ري مل��ا ل��ه ت ��أث�ير على
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت �ع��ري��ف املوظفني �أمن ��اط احل�ي��اة ال�صحية ال�سليمة� .صحة الفرد واملجتمع.
بنتائج فحو�صاتهم ،ومدى ت�أثريها

•• �أبوظبي-وام:

عقد املجل�س العلمي الأعلى جلامعة
حم�م��د ب��ن زاي ��د ل�ل�ع�ل��وم الإن�سانية
اج �ت �م��اع��ه الأول ح �� �ض��وري��ا مبقر
اجلامعة برئا�سة معايل ال�شيخ عبد
اهلل بن بيه رئي�س جمل�س الإمارات
للإفتاء ال�شرعي رئي�س املجل�س.
وا�� �س� �ت� �ع ��ر� ��ض امل� �ج� �ل� �� ��س ال�ب��رام� ��ج
الأك ��ادمي� �ي ��ة احل��ال �ي��ة يف اجلامعة
و�إم �ك��ان �ي��ة ت �ط��وي��ره��ا وا�ستحداث
ت �خ �� �ص �� �ص��ات ج ��دي ��دة يف ع � ��دد من
امل�ساقات العلمية �إىل جانب مناق�شة
ال���س�ب��ل ال�ك�ف�ي�ل��ة ب�ت�ع��زي��ز امل�شاريع
البحثية يف اجلامعة.
ورف��ع معايل ال�شيخ عبداهلل بن بيه
ال�شكر اجلزيل �إىل القيادة الر�شيدة
ل��دع �م �ه��ا ال �ك �ب�ي�ر ل �ق �ط��اع التعليم

وامل� �ع ��رف ��ة ال� � ��ذي ي �� �ش �ك��ل الأ� �س ��ا� ��س
للتنمية والتميز والإب��داع والتقدم.
ورح ��ب م�ع��ال�ي��ه يف ب��داي��ة االجتماع
ب�أع�ضاء املجل�س  ..مثمنا جهودهم
يف دع ��م م���س�يرة اجل��ام �ع��ة العلمية
والأك��ادمي �ي��ة .ك�م��ا �أث �ن��ى ع�ل��ى �إدارة
اجلامعة و�سعيها احلثيث للو�صول

ب��اجل��ام �ع��ة �إىل �� �ص ��دارة اجلامعات
العربية والعاملية  ..م�شيدا مبخرجات
م��ؤمت��ر "جتديد اخل�ط��اب الديني"
ال� � ��ذي ن �ظ �م �ت��ه اجل ��ام� �ع ��ة م� ��ؤخ ��را
مب�شاركة عدد من العلماء واخلرباء
واملخت�صني كما تقدم بالتهنئة �إىل
الإدارة وامل�ن�ظ�م�ين ب�ن�ج��اح امل�ؤمتر.

وقال �إن املجل�س العلمي يعترب الأداة
ال �� �ض��روري��ة ال �ت��ي ال ي�ستغنى عنها
لتوجيه اجلامعة ورفدها باملقرتحات
ال�صائبة والأف �ك��ار ال�ن�يرة وال ��ر�ؤى
ال �ث��اق �ب��ة ل �ت �ق��دمي �أف �� �ض��ل العطاء
وال�ق�ي��ام ب�أح�سن الأداء يف املزاوجة
ب�ي�ن ث ��واب ��ت الأ�� �ص ��ال ��ة ومتغريات
احل ��داث ��ة وال �ت �ن��اغ��م ب�ي�ن الأ� �ص ��ول
الرا�سخة وال �ف��روع املائ�سة يف مهب
ري��اح التغيري التي ال ت�ستثني �شيئا
من حياة الإن�سان املعا�صر.
و�أك� ��د �أه �م �ي��ة دور امل�ج�ل����س العلمي
كبيت خ�برة م��ن خ�لال ات�ب��اع منهج
امل��وائ �م��ات احل���ض��اري��ة والو�ساطات
واجل� ��� �س ��ور امل� �م� �ت ��دة ب �ي�ن احل �ق ��ول
امل �ع��رف �ي��ة وامل � �م� ��رات ال��وا� �ص �ل��ة بني
الف�ضاءات الثقافية والتحالف بني
القيم والتوازن بني الكليات.

الثالثاء  16نوفمبر  2021م  -العـدد 13393

16 November 2021 - Issue No 13393

�أخبـار الإمـارات

Tuesday

�سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية مونتينيغرو يف �إك�سبو  2020دبي

وكيل وزارة الدفاع ي�ستقبل م�س�ؤولني ع�سكريني
من �ضيوف معر�ض دبي للطريان 2021

•• دبي-وام:

08

التقى الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،يف جناح "فزعة" ب�إك�سبو
 2020دبي ،معايل �سريجي �سيكولوفيت�ش وزير الداخلية يف جمهورية اجلبل الأ�سود مونتينيغرو والوفد املرافق
له .وبحث �سموه خالل اللقاء �سبل تعزيز العالقات بني الإمارات ومونتينيغرو يف املجاالت الأمنية وال�شرطية و�سبل
االرتقاء بهذه العالقات وتطويرها .وتبادل �سموه مع معايل الوزير ال�ضيف احلديث حول احلدث العاملي �إك�سبو 2020
دبي ،ودوره يف تعزيز احلوار العاملي وتقريب وجهات النظر وحتقيق التوا�صل بني �شعوب العامل ،باعتباره حدثا يحتفل
بالإبداع واالبتكار والتقدم الإن�ساين والثقافة .ح�ضر اللقاء معايل الفريق عبداهلل خليفة املري قائد عام �شرطة دبي
واللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية ،واللواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي مفت�ش عام الوزارة،
واللواء ال�شيخ حممد بن طحنون �آل نهيان مدير قطاع �ش�ؤون الأمن واملنافذ ب�شرطة �أبوظبي وعدد من ال�ضباط .كما
ح�ضر اللقاء من جانب جمهورية اجلبل الأ�سود مونتينيغرو �سعادة زوران ميليانيت�ش م�ساعد وزير الداخلية و�سعادة
زوران بردجانني القائد العام لل�شرطة و�سعادة �إي�سيدورا دابوفيت�ش القائم بالأعمال يف ال�سفارة وعدد من امل�س�ؤولني.

•• دبي  -وام:

ا�ستقبل ��س�ع��ادة م�ط��ر � �س��امل ال �ظ��اه��ري وك �ي��ل وزارة ال��دف��اع مبكتبه يف
معر�ض دبي للطريان  2021كال على حده الفريق مارتن�سام�سون كبري
م�ست�شاري الدفاع لل�شرق الأو�سط الربيطاين ،وم�صطفى مراد �سيكر نائب
رئي�س ال�صناعات الدفاعية الرتكي ،والوفود املرافقة لل�ضيفني.
ورح��ب �سعادة وكيل وزارة الدفاع بال�ضيفني يف معر�ض دبي للطريان يف
دورته الـ  17وبحث معهما عالقات ال�صداقة و�أوجه التعاون القائمة بني
دولة الإم��ارات وبلدهما� ،إىل جانب مناق�شة عدد من املوا�ضيع الع�سكرية
ذات االهتمام امل�شرتك.

برعاية خالد بن حممد بن زايد  ..انطالق الن�سخة الـ  13من فن �أبوظبي غدا

•• �أبوظبي  -وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ خالد بن
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ع�ضو
املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي،
رئي�س مكتب �أب��وظ�ب��ي التنفيذي،
تفتتح دائ� ��رة ال�ث�ق��اف��ة وال�سياحة
– �أب��وظ�ب��ي الن�سخة ال �ـ  13من
معر�ض فن �أبوظبي �أمام اجلمهور
يف م �ن��ارة ال���س�ع��دي��ات ،وذل ��ك غدا
الأربعاء  17نوفمرب اجلاري.
وي �ع��ود امل �ع��ر���ض يف ال �ع��ام احلايل
لي�ست�ضيف حمبي الفن مرة �أخرى
ع�ل��ى �أر� ��ض ال��واق��ع مب���ش��ارك��ة 49
�صالة عر�ض من  19بلدا ،و�أكرث
من  130فنانا من �أنحاء العامل،
ميثلون ��ص��االت العر�ض امل�شاركة
وي �ق��دم��ون �أك�ث�ر م��ن  600عمل
فني فريد من نوعه.
وحتت�ضن ن�سخة العام احلايل 14
� �ص��ال��ة ع��ر���ض ج ��دي ��دة مب�شاركة
�أع �م ��ال م��ن ك��ول��وم�ب�ي��ا ،وفرن�سا،
وه ��ون ��غ ك ��ون ��غ ،وال �ه �ن��د ،و�إي� � ��ران،
و�إي� �ط ��ال� �ي ��ا ،والأردن ،واململكة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� ��� �س� �ع ��ودي ��ة ،وك ��وري ��ا
اجلنوبية ،و�سنغافورة ،و�إ�سبانيا،
وتركيا ،والإمارات العربية املتحدة،
بالإ�ضافة �إىل جت��ارب فنية فريدة
ت�ث�ري ب��رام��ج امل �ع��ر���ض ه��ي ق�سم
"ظل م��ن ظ�ل�ال الأزرق" ،حتت

�إ� � �ش � ��راف ال �ق �ي��م ال �ف �ن��ي �سيمون
جن��ام��ي وب ��رن ��ام ��ج ف �ن��ون الأداء،
حت��ت �إ� �ش��راف القيمة الفنية روز
ليجون؛ وبرنامج "�آفاق :الفنانون
النا�شئون" ،حتت �إ�شراف القيمني
الفنيني �سام برداويل وتيل فيلراث.
و قال معايل حممد خليفة املبارك
رئي�س دائ��رة الثقافة وال�سياحة –
�أب��وظ �ب��ي" :ا�ستطاع ف��ن �أبوظبي
هذا العام �أن يعود بن�سخته املادية
و� �س��ط �أج � ��واء ت�ع�ل��و ف�ي�ه��ا �سالمة
و�صحة اجلميع ك�أولوية �أ�سا�سية،
مم��ا ي�ع��د ��ش��اه��دا ق��وي��ا ع�ل��ى جناح
اجل � �ه� ��ود وامل� ��� �س ��اع ��ي اجلماعية
امل �ب ��ذول ��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى القطاع
الفني والثقايف يف �أبوظبي ودولة
الإمارات ..وال تفوتنا هذه املنا�سبة
دون توجيه جزيل ال�شكر �إىل كافة
الأط� ��راف ال��داع�م��ة ل�ف��ن �أبوظبي
م��ن � �ض �ي��وف امل �ع��ر���ض وال�شركاء
والعار�ضني والقيمني والفنانني،
ت�ق��دي��را حل��ر��ص�ه��م ع�ل��ى امل�شاركة
يف هذه التظاهرة الثقافية البارزة
يف �إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،ال �ت��ي توا�صل
اك �ت �� �س��اب زخ� ��م ع��امل��ي باعتبارها
ملتقى حموريا يجمع بني خمتلف
امل � ��واه � ��ب وال � � �ك� � ��وادر الإب ��داع � �ي ��ة
م��ن خم�ت�ل��ف اجل�ن���س�ي��ات ،م�ؤكدة
ب��ذل��ك دوره � ��ا ك�ح��ا��ض�ن��ة رئي�سية
مت�ن��ح اجل �ي��ل ال �ق��ادم م��ن الكوادر

الإب��داع�ي��ة النا�شئة من�صة حيوية
ت���س��اه��م ب��دوره��ا يف �إر�� �س ��اء �أ�س�س
بيئة فنية وثقافية م�ستدامة" .و
عقب النجاح الكبري ال��ذي حققته
الن�سخة الرقمية الأوىل م��ن فن
�أبوظبي يف  ،2020دعا القائمون
على املعر�ض القيمني الفنيني من
العام املا�ضي �سيمون جنامي وروز
ل �ي �ج��ون ل �ت �ق��دمي �أط� ��ر تنظيمية
جديدة يف املعر�ض ال��ذي يقام هذا
العام على �أر�ض الواقع.
و ق��ال��ت دي ��اال ن�سيبة ،م��دي��رة فن
�أب��وظ �ب��ي� � " :س �ع��داء ب��اف �ت �ت��اح فن

�أب��وظ �ب��ي ر�سميا وع ��ودة فعالياته
وبراجمه بن�سخته املادية �إىل منارة
ال �� �س �ع��دي��ات ال��س�ي�م��ا و�أن � ��ه ي�شهد
ه ��ذا ال �ع��ام م���ش��ارك��ة ق�ي��ا��س�ي��ة من
� 49صالة عر�ض ما يعك�س منو
وازده��ار املجتمع الفني والإبداعي
يف دولة الإم��ارات كما ي�ؤكد الدعم
ال � � ��ذي ت �ق ��دم ��ه �إم � � � ��ارة �أب ��وظ �ب ��ي
للفنانني و�صاالت العر�ض ،الأمر
ال ��ذي ات���ض��ح جليا للجميع �أثناء
اجل��ائ �ح��ة ع�ب�ر خم�ت�ل��ف امل �ب ��ادرات
ال ��داع � �م ��ة ج �ن �ب��ا �إىل ج� �ن ��ب مع
ف�ع��ال�ي��ات ن�سخته ال��رق�م�ي��ة خالل

ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ..وت�ت�ط�ل��ع �صاالت
ال�ع��ر���ض ،التي تكرر م�شاركتها يف
املعر�ض ،للتوا�صل مرة �أخ��رى مع
عموم اجلمهور والرتحيب بالزوار
وجامعي التحف الفنية بالإ�ضافة
�إىل �صاالت العر�ض امل�شاركة لأول
م � ��رة ال� �ت ��ي ت �ت �ح �م ����س للرتحيب
بجمهور فن �أبوظبي من الداعمني
والزوار ورعاة الفنون" .و �سيفتتح
معر�ض ف��ن �أب��وظ�ب��ي �أب��واب��ه �أمام
ع�م��وم اجل�م�ه��ور ي��وم  17نوفمرب
وي�ستمر حتى  21من ال�شهر نف�سه
 ..وت�ت���ض�م��ن امل �ع��ار���ض والربامج

ال�ف�ن�ي��ة ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا ق���س��م الفن
احلديث واملعا�صر ال��ذي يحت�ضن
� 26صالة عر�ض م�شاركة من 15
ب�ل��دا ت�ست�ضيف جم�م��وع��ة وا�سعة
وم �ت �ن��وع��ة م ��ن الأع � �م� ��ال الفنية
ملبدعني وفنانني من �شتى امل�سارات
الفنية� ..إ�ضافة �إىل ق�سم امل�شاريع
ال �ف �ن �ي��ة اخل��ا� �ص��ة مب �� �ش��ارك��ة 21
��ص��ال��ة ع��ر���ض م��ن  6ب �ل��دان تقدم
كل �صالة عر�ض منها �أعماال فنية
خمتارة من واحد �إىل ثالثة فنانني
 ..و ق�سم "ظل من ظالل الأزرق"
حتت �إ�شراف القيم الفني �سيمون
جنامي الذي �سيعر�ض �أعماال لعدد
م ��ن ال �ف �ن��ان�ين و�� �ص ��االت العر�ض
� �ض �م��ن �أط� � ��ر ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ج��دي��دة
ب�ع�ن��وان "ظل م��ن ظ�ل�ال الأزرق"
وي �� �ض��ع جن��ام��ي م��و��س�ي�ق��ى اجل ��از
ك���ص��ورة جم��ازي��ة مل�ع��اي�ير املعر�ض
غ�ير امل�ق�ي��دة ب�ع��وام��ل �أو �شروط..
و� �س �ي �� �ض��م ه � ��ذا ال �ق �� �س��م �أع� �م ��اال
فنية لكل م��ن ريت�شارد �أتوجونزا
والفنانة �شارلني كوميونتيل عرب
� �ص��ال��ة ال �ع��ر���ض "�أفري �آرت" /
ك��ام �ب��اال� ،أوغ� �ن ��دا /وال �ف �ن��ان بيلي
ب �ي��دج��وك��ا وج ��وي ��ل ي��ون �ك �ي��و عرب
�صالة عر�ض "غالريي �إم �أي��ه �إم"
/دواال ،ال � �ك ��ام �ي�رون ،/والفنان
�أبدواليا كوناتي عرب �صالة عر�ض
"برميو مارال" /ميالنو� ،إيطاليا،/

والفنانة ني�سان كو�سينتيني وجويل
�آندريانومياري�سوا يف �صالة عر�ض
"�صابرينا عمراين" /م��دري��د،
�إ�سبانيا./
وت���ض��م ال�ف�ع��ال�ي��ات �أي���ض��ا برنامج
فنون الأداء حت��ت �إ� �ش��راف القيمة
ال�ف�ن�ي��ة روز ل �ي �ج��ون ،ال �ت��ي قامت
ب �ت �ك �ل �ي��ف �أرب� � �ع � ��ة ع� ��رو�� ��ض فنية
للفنانني لويز هريفيه وكلوفي�س
م��اي�ي��ه ،ومي�س ال�ب�ي��ك ،ورن��د عبد
اجل�ب��ار ،وت��او���س ماكا�شيفا ،بهدف
تقدمي جتربة جتريدية و�شعرية
ه��ذا ال �ع��ام .وه�ن��اك �أي���ض��ا معر�ض
"بوابة" وال��ذي يقدم من خالله
م �ع��ر���ض ف��ن �أب��وظ �ب��ي بال�شراكة
م ��ع جم �م��وع��ة �أب��وظ �ب��ي للثقافة
والفنون ،واجل�ن��اح الوطني لدولة
الإمارات يف املعر�ض الدويل للفنون
يف بينايل البندقية ،جتربة ال�صوت
والفيديو الفنية الغامرة "عبور"،
م��ن �إب� ��داع ال�ف�ن��ان��ة جن��وم الغامن،
ال�ع�م��ل ال�ف�ن��ي ال ��ذي � �ش��ارك �ضمن
جناح الإم��ارات يف بينايل البندقية
عام .2019
و�سيعود معر�ض "عبور" لأول مرة
يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
�ضمن م�ع��ر���ض "بوابة" ال�سنوي
ال� � ��ذي ي� �ق ��ام خ �ل��ال م �ع��ر���ض فن
�أبوظبي ،والذي ي�سلط ال�ضوء على
ال�ف�ن��ان�ين امل�ح�ل�ي�ين والدوليني..

و�سيندرج �ضمن مكونات معر�ض
مهرجان �أبوظبي للثقافة والفنون
بعنوان "�إمارات الر�ؤى" .2022
وي��رك��ز ف��ن �أب��وظ �ب��ي ع�ل��ى تنظيم
برنامج فنون منوع ي�شكل من�صة
خم�ص�صة جلميع �أف� ��راد املجتمع
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة ف �ي �ه��ا ،وي � � � ��ؤدي دورا
جوهريا يف رع��اي��ة ودع��م الفنانني
ال���ص��اع��دي��ن ،وي�شكل حلقة و�صل
بني املعار�ض من �شتى بقاع العامل
مب��ا ي��دع��م امل���ش�ه��د ال�ف�ن��ي املحلي
والعاملي وي�شمل غددا من الربامج
وال �ف �ع��ال �ي��ات وال� �ت� �ج ��ارب الفنية
م��ن بينها ب��رن��ام��ج �آف ��اق الفنانون
ال �ن��ا� �ش �ئ��ون  2021ال � ��ذي يقام
حتت �إ�شراف القيمان الفنيان �سام
ب��رداوي��ل وتيل فيلراث ،ال�شريكان
امل ��ؤ� �س �� �س��ان يف م�ن���ص��ة "�آرت ري-
�أورينتد" وم� � ��دي� � ��ري متحف
ه��ام�ب��ورغ ب��ان�ه��وف وب��رن��ام��ج �آفاق
تكليف الفنانني وي�ست�ضيف هذا
ال �ع��ام �أع �م��اال تكليفية ج��دي��دة يف
عدد من املواقع الثقافية �إىل جانب
برنامج تعليمي يت�ضمن ور�شا عمل
فنية ،وحما�ضرات يقدمها فنانون
ع� �ل ��اوة ع� �ل ��ى ج � � ��والت باللغتني
الإجن�ل�ي��زي��ة والعربية وم�سابقات
لأفراد املجتمع من جميع الأعمار.
يرجى زي��ارة موقعنا ملعرفة املزيد
حول جدول العام احلايل.

�شواغر للع�سكريني واملدنيني

�شرطة دبي تتلقى طلبات االنت�ساب عرب من�صتها يف معر�ض الإمارات للوظائف 2021
•• دبي-الفجر:

�أعلنت القيادة العامة ل�شرطة دبي عن بدء ا�ستقبالها لطلبات املتقدمني
من ال�شباب ممن يرغبون باالن�ضمام �إىل ال�ك��ادر الب�شري ل�شرطة دبي،
عرب "برنامج االختيار والتوظيف الذكي" يف من�صتها امل�شاركة يف معر�ض
الإمارات للوظائف  ،2021يف مركز دبي التجاري العاملي.
و�أكد العميد الدكتور �صالح مراد ،مدير الإدارة العامة للموارد الب�شرية،
�أن �شرطة دبي ،وبتوجيهات من معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري ،القائد
العام ل�شرطة دبي ،ومتابعة �سعادة اللواء �أحمد حممد رفيع ،م�ساعد القائد
العام ل�ش�ؤون الإدارة ،تدعم التوجهات اال�سرتاتيجية للدولة يف متكني

وبني العميد �صالح مراد �أنهم يفتحون �سنويا باب التوظيف دعما للعنا�صر
الوطنية يف الدولة ،ال�سيما اخلريجني ،وت�أتي م�شاركتهم يف هذا املعر�ض
فر�صة لاللتقاء ب�أ�صحاب الكفاءات والتخ�ص�صات ،منوها ب�أن التقدم هذا
ال�ع��ام لالن�ضمام ل�شرطة دب��ي م�ت��اح ح�ضوريا وع�بر امل��وق��ع االلكرتوين
ل�شرطة دب��ي � ejob.dubaipolice.gov.aeأو ع�بر التطبيق
الذكي ل�شرطة دبي.

ال�شباب ،وت�ضع التوطني يف �أولوية �أجندتها ،وتهدف �إىل ا�ستقطاب الكوادر
الإماراتية من كال اجلن�سني بتوفري ميزات وبيئة عمل جاذبة ترفع من
�إنتاجيتهم وتطور �إمكانياتهم املهنية ومهاراتهم العملية ،ليكونوا جزءا من
منظومة العمل الأمنية ل�شرطة دبي ،وامل�شاركة بفعالية يف خدمة الوطن.
ون ��وه �إىل م�ض ّيهم �سنويا يف ت�ط��وي��ر بيئة ال�ع�م��ل ل�ل�ت��واف��ق م��ع تطلعات
احلكومة الذكية وامل�ستدامة ،ويعززون من توا�صلهم مع ال�شباب من كال
اجلن�سني ،الختيار املبدعني واملتخ�ص�صني ،ورفد املنظومة ال�شرطية بهم،
الفتا �إىل �أن ما حققته �شرطة دبي من جناحات و�إجنازات ،ما هو �إال نظري التوظيف الذكي
اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري الذي هو جوهر العملية التنموية للم�ؤ�س�سات من جانبه� ،أو�ضح املقدم حمد بن دعفو�س ،مدير �إدارة االختيار والتوظيف،
يف الإدارة العامة للموارد الب�شرية� ،أن برنامج التوظيف الذكي ي�سرع من
واملجتمعات.

�إجراءات التقدم للوظيفة ،خا�صة و�أن الربنامج يو�ضح الوظائف ال�شاغرة
يف �شرطة دبي على اختالف تخ�ص�صاتها ،ويعر�ض �شروط كل منها ،ويمُ كن
امل�ت�ق��دم م��ن و��ض��ع ك��اف��ة بياناته ال�شخ�صية و�إرف� ��اق امل�ستندات املطلوبة
�إلكرتونيا ب�سهولة ،وهو ما حر�صت �شرطة دبي على توفريه متا�شيا مع
توجهات الدولة لتمكني ال�شباب وتذليل كافة العقبات �أمامهم.
و�أك��د املقدم بن دعفو�س �أنهم يحر�صون على ا�ستقطاب �أف�ضل الكفاءات
والعقول ،من ع�سكريني ومدنيني ومتخ�ص�صني ،والبحث عن املبدعني
من �أبناء الوطن الطموحني واملتطلعني للم�شاركة يف العملية النه�ضوية
والتنموية للوطن ،وهذا املعر�ض فر�صة مهمة ملقابلة ال�شباب وا�ستقطاب
الأف�ضل بينهم.

قائد عام �شرطة عجمان يثمن جهود �إدارة اال�سرتاتيجية يف تعزيز جودة الأداء امل�ؤ�س�سي
•• عجمان-وام:

�أ�شاد �سعادة اللواء ال�شيخ �سلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد عام �شرطة
عجمان ب�إجنازات �إدارة اال�سرتاتيجية وتطويرالأداء و�سعيها الد�ؤوب
لتعزيز ج��ودة الأداء امل�ؤ�س�سي يف �شرطة عجمان ،و�أثنى على اجلهود
املتميزة املبذولة التي �أث�م��رت ع��ن ف��وز �شرطة عجمان ب�ـ  13جائزة
حملية و�إقليمية وعاملية خ�لال ع��ام � ،2021إ�ضافة �إىل موا�صفتي
ج ��ودة ج��دي��دت�ين ل�يرت�ف��ع ع ��دد امل��وا� �ص �ف��ات ال �ت��ي �أجن��زت �ه��ا �إىل 15
موا�صفة .جاء ذلك خالل جولة �سعادته التفتي�شية االفرتا�ضية لإدارة

اال�سرتاتيجية وتطوير الأداء عرب نظام االت�صال املرئي ،بح�ضور �سعادة
العميد علي عبيد ال�شام�سي مدير �إدارة اال�سرتاتيجية وتطوير الأداء،
والعقيد جمعة عبيد ال�شام�سي نائب مدير �إدارة اال�سرتاتيجية ،وعدد
من ال�ضباط ،وذلك وفق برنامج التفتي�ش الزمني لالطالع على �سري
�إجراءات العمل ومناق�شة االحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.
ب��د�أ �سعادة قائد عام �شرطة عجمان جولته االفرتا�ضية بتفقد ق�سم
التخطيط اال�سرتاتيجي واطلع على �سري العمل و�أداء املوظفني ،ثم
تفقد ق�سمي اجلودة وال�سعادة و�أثنى على التميز الذي حققته القيادة
يف �إ�سعاد املتعاملني م��ن خ�لال تقدمي اخل��دم��ات املتميزة مب��ا ي�سهم

حماكم دبي

يف حتقيق ثقة ور�ضا املتعاملني ،والتي �أثمرت عن فوز ثالثة مراكز
�شرطة �إ�ضافة �إىل مركز خدمات امل��رور والرتخي�ص بت�صنيف خم�س
جنوم ،كما تابع حتقيق امل�ؤ�شرات اال�سرتاتيجية والت�شغيلية وم�ؤ�شرات
الأج�ن��دة الوطنية يف �أق�سام و�أف��رع الإدارة .واطلع �سعادته على �أبرز
امل �ب��ادرات امل�ستحدثة يف الإدارة وال �ت��ي ا�ستهدفت حتفيز وت�شجيع
املوظفني ،وتعزيز �سعادة ور�ضا املتعاملني عن اخلدمات� ،إ�ضافة �إىل
االهتمام بالتحول الذكي يف تقدمي اخل��دم��ات ،وناق�ش مع ال�ضباط
خطة الإدارة امل�ستقبلية ،و�أثنى على الدور الهام لإدارة اال�سرتاتيجية
يف امل�شاركة بجوائز التميز و�إعداد ملفات امل�شاركة.

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 814/2021/38:جتاري م�صارف جزئي

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )840745.23درهم والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة � %12سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي:البنك العربي املتحد
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع ال�سعادة  -مبنى ا�سبكت � -شقة
 - 3401الرقم املكاين2527587343:
املطلوب �إعالنه � -1 :سات�شني �شري�شاند دو�سيجا � -صفتهما  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره
( )840745.23دره��م والر�سوم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة والفائدة � %12سنويا من تاريخ املطالبة
الق�ضائية وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء
املوافق  2021/11/23ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل  ,علما بان الدعوى قد اعيدت من حمكمة اال�ستئناف اىل حمكمة اول درجة.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
اعالن بالن�شر
 910/2021/18عقاري جزئي

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :كي �إم القاب�ضة ا.ع.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :حممد ح�سن ن�صريي
وميثله � :سامل خمي�س �سعيد ح�سن اليماحي
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليهما والزام
امل��دع��ي عليهما بالت�ضامن مببلغ وق��دره ( )750.000دره��م �سبعمائة وخ�سمون ال��ف دره��م ,
والتعوي�ض عن ال�ضرر امل��ادي مبلغ ( )300.000ثالثمائة الف درهم والفائدة بواقع  %12من
تاريخ املطالبة والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة � 10:00صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4581/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/1611أمر اداء  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )3061195درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :سرنديال �سينغ �سهاين
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي  -دي��رة  -دب��ي  -مبنى رق��م  37-36ملك حممد علي
الفال�سي  -نايف
املطلوب �إعالنه  -1 :راما �شندران ماتيكارا موتيدات � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )3061195درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033043
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد/جيل جوزيف بن بادينجارى فيتيل زا�شاريا جوزيف ,
اجلن�سية  -الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل
ال�سيده:فاطمه هيلنا نوفل حميد كاراتو �شاىل  ,اجلن�سية  -الهند يف الرخ�صة (اجلنوب
للياقة البدنية) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  756325ال�صادرة
من دائرة التنميه االقت�صادية تعديالت اخرى تغيري وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك اتباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل
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�إيدج ولوكهيد مارتن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات طياري �أبات�شي
•• دبي -وام:

�أعلنت "�إيدج" ،جمموعة التكنولوجيا املتقدمة الرائدة يف املنطقة
للدفاع وجم��االت �أخ��رى ،ام�س توقيع مذكرة تفاهم بني "�إيرث"،
التابعة ملجموعة "�إيدج" ،و"لوكهيد مارتن" بور�صة نيويورك:
 LMTيف خطوة ترمي �إىل حتديث قدرات الطريان لدى طياري
�أبات�شي يف دولة الإمارات .ووقع عمر الزعابي ،نائب الرئي�س الأول
رئي�س ق�سم اال�ستحواذ على الربامج يف "�إيدج" ،وجون كالرك ،نائب
الرئي�س لتطوير الأعمال الدولية يف "لوكهيد مارتن" لل�صواريخ
ومكافحة احلرائق ،مذكرة التفاهم خالل حفل �أقيم يف معر�ض دبي
للطريان .2021
ومبوجب مذكرة التفاهم� ،ستقوم "�إيرث" بت�شغيل خدمات الإ�صالح

وال�صيانة لأنظمة م�ست�شعرات اال�ستهداف والتحديد املحدثة �إذ
تتيح م�ست�شعرات اال�ستهداف والتحديد املحدثة ،املعروفة با�سم
"عيون �أبات�شي" ،اال�ستهداف والإر�شاد يف املهام خالل النهار والليل
وال�ظ��روف اجلوية ال�سيئة .وق��ال الزعابي  :لدينا �شراكة طويلة
الأم��د مع �شركة لوكهيد مارتن ومذكرة التفاهم اجلديدة مثال
�آخر على الطرق التي ت�ستخدم بها ال�شركتان قدراتهما وت�ستفيدان
م��ن �أح��دث التقنيات يف ت�ق��دمي خ��دم��ات الإ� �ص�لاح وال�صيانة من
امل�ستوى التايل لأنظمة م�ست�شعرات اال�ستهداف والتحديد املحدثة
يف �أ��س�ط��ول �أبات�شي التابع للقوات امل�سلحة الإم��ارات �ي��ة .و�ستقوم
ع�م�ل�ي��ات الإ� �ص�ل�اح اخل��ا���ص مل�ست�شعرات اال��س�ت�ه��داف والتحديد
املحدثة على �شراكة طويلة الأم��د لال�ستفادة من خ�برة لوكهيد
مارتن املمتدة منذ عقود يف تكامل وا�ستدامة �أنظمة التكنولوجيا

املتقدمة وفهم "�إيرث" املتعمق مل�شهد الدفاع الإقليمي والعاملي.
وقال جون فاريل ،نائب الرئي�س لال�ستدامة العاملية وامل�ست�شعرات
يف لوكهيد م��ارت��ن :نهنئ �شريكتنا يف دول��ة الإم ��ارات على ر�ؤيتها
امل�ستقبلية لتحديث قدراتها يف جمال الطريان من خالل �إطالق
 AH-64Eمع �إدخ��ال حت�سينات كبرية على قدرات اال�ستدامة
والإ�صالح داخل الدولة .و�سوف ت�ستك�شف ال�شركتان طرقاً مبتكرة
لتوطني اجلوانب املهمة يف �صيانة طائرات �أبات�شي التي تديرها
قيادة الطريان امل�شرتك .وتع ّد �شركة لوكهيد مارتن �شري ًكا ملتزمًا
يف منطقة ال�شرق الأو�سط لأك�ثر من  50عامًا  ..واليوم ،جتاوز
وج��ود ال�شركة يف دول��ة الإم ��ارات �أنظمة ال��دف��اع لتقدمي منتجات
وخ��دم��ات متنوعة ،ودع��م فني ،وخ�ب�رات تعليمية لتعزيز �صناعة
الدفاع وتو�سيع القدرات املحلية.
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البواردي يلتقي عددا من الوزراء وكبار �ضيوف معر�ض دبي للطريان 2021
م�ع��ايل اجل�ن�رال وال�ت�ر ��س��وزا ب��راق��ا نيتو وزي��ر ال��دف��اع ال�برازي �ل��ي ،ومعايل
•• دبي-وام:
ال��دك�ت��ور م��ارك��و���س دي �غ��وت ال��وك�ي��ل امل���س��اع��د ل���ش��ؤون ال���ص�ن��اع��ات الدفاعية
ا�ستقبل معايل حممد بن �أحمد البواردي وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع مبكتبه الربازيلي و الفريق �أول وون �إن ت�شول رئي�س هيئة الأركان الكوري،والفريق
مبعر�ض دبي للطريان  2021ام�س بح�ضور �سعادة مطر �سامل الظاهري �شوجني �إزوت�سو رئي�س �أركان قوات الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية و دميرتي
وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار �ضباط و م�س�ؤويل ال��وزارة كال على حده بانتو�س رئي�س جلنة الت�صنيع الع�سكري البيالرو�سي ،والوفود املرافقة لهم.

و رحب معايل وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بال�ضيوف وتبادل معهم الأحاديث
وجماالت التعاون بني دولة الإمارات العربية املتحدة وبلدانهم م�ؤكدا حر�ص
دولة الإمارات على تعزيز �أوجه التعاون الع�سكري والدفاعي.
ونوه �إىل �أهمية انعقاد معر�ض دبي للطريان  2021مع بداية مرحلة التعايف
التدريجي لقطاع الطريان بعد تف�شي جائحة كوفيد 19لالطالع على �أحدث

التقنيات الدفاعية وال�صناعات الع�سكرية و�أنظمة الطريان.
من جانبهم �أ�شاد ال�ضيوف خالل اللقاءات مب�ستوى التنظيم رفيع امل�ستوى
ملعر�ض دب��ي للطريان وم��ا يحظى به من اهتمام وح�ضور م�ضطرد كل عام
و�أب��دوا �إعجابهم بتزايد حجم املعرو�ضات عن ال��دورات ال�سابقة والعرو�ض
احلية املبهرة لأحدث الطائرات امل�شاركة.

خالل اجتماع املجل�س برئا�سة ح�صة بنت عي�سى بوحميد

جمل�س جودة احلياة ي�ستعر�ض جهود القطاع ال�صحي يف مرحلة التعايف من اجلائحة
•• دبي -وام:

عقد جمل�س جودة احلياة اجتماعه
ال � �ث ��اين ل �ل �ع��ام  2021ع ��ن بُعد
برئا�سة معايل ح�صة بنت عي�سى بو
حميد وزيرة تنمية املجتمع ،رئي�سة
املجل�س ،ومب�شاركة �أع�ضاء املجل�س
م��ن اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة االحتادية
واملحلية واملجال�س التنفيذية على
م�ستوى الدولة.
�سلط االجتماع ال�ضوء على جهود
ق �ط��اع ال���ص�ح��ة يف م��رح�ل��ة التعايف
م��ن اجل��ائ �ح��ة ،واجل� �ه ��ود املبذولة
لتعزيز ج��ودة ح�ي��اة الأف� ��راد خالل
ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل �آلية
ال���س�ي�ط��رة ع �ل��ى اجل��ائ �ح��ة وتعزيز
ق��درات التعايف ،وال�ع��ودة �إىل احلياة
الطبيعية ،يف ظل ا�سرتاتيجية وزارة
ال�صحة ووقاية املجتمع واحلكومة
مل��ا بعد اجل��ائ�ح��ة ،ويف �إط ��ار حتقيق
م�ستهدفات اال�سرتاتيجية الوطنية
جلودة احلياة .2031
ح���ض��ر االج �ت �م��اع � �س �ع��ادة الدكتور
ح�سني ع�ب��د ال��رح�م��ن ال��رن��د وكيل
ال � � ��وزارة امل �� �س��اع��د ل �ق �ط��اع ال�صحة
ال� �ع ��ام ��ة مم� �ث�ل ً�ا ل� � � ��وزارة ال�صحة
ووق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع يف جم�ل����س جودة
احل � �ي� ��اة ،وا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت الدكتورة
عائ�شة امل�ه�يري مدير مكتب جودة
احلياة والتنمية امل�ستدامة بالوزارة،
م�لام��ح ج ��ودة احل �ي��اة ال���ص�ح�ي��ة يف
مرحلة التعايف من جائحة "كوفيد
 ،"19ا�ستناداً �إىل مقولة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال � ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه
اهلل" " :جودة احل �ي��اة �أول ��وي ��ة يف
عملنا اليومي وهي يف �صلب �أولويات
احلكومة ..نريد ملجتمعنا �أن يكون
الأك �ث��ر ت�لاح �م �اً و� �ص �ح��ة والأك�ث��ر
�سعادة".
وت �ط��رق االج�ت�م��اع �إىل ري ��ادة دولة
الإم ��ارات عاملياً يف جمموع جرعات

وجهت باتخاذ جميع الإجراءات املمكنة للحفاظ على جودة حياة الأفراد
• قيادة الدولة ّ
• الإمارات من �أوائل الدول التي اتخذت �إجراءات ا�ستباقية لإدارة اجلائحة وتقلي�ص �آثارها
• الإمارات الأوىل عاملي ًا يف ن�سبة تلقيح ال�سكان �ضد فريو�س كرونا امل�ستجد
• قطاع ال�صحة بالدولة الثالث عاملي ًا بن�سبة الر�ضا عن الإجراءات الوقائية لكوفيد 19
ال �ل �ق��اح ويف ن���س�ب��ة م�ت�ل�ق��ي اللقاح
واجل � ��رع � ��ة الأوىل حت � ��دي � ��داً من
ال�سكان ،التي تعد م�ؤ�شرات �صريحة
ل�ل���س�ي�ط��رة ع�ل��ى احل��ال��ة الوبائية،
وت�أكيد احلفاظ على ال�صحة العامة
ك ��أول��وي��ة ح�ك��وم�ي��ة جل� ��ودة احلياة
على م�ستوى دولة الإمارات .و�أكدت
ال��دك�ت��ورة عائ�شة امل�ه�يري �أن دولة
الإم � ��ارات تعترب م��ن �أوائ� ��ل الدول
التي اتخذت �إج ��راءات ا�ستباقية يف
�إدارة جائحة كورونا ،حيث �أظهرت
اخلطط وامل�ب��ادرات والأن�شطة التي
ق��ام��ت ب�ه��ا وزارة ال���ص�ح��ة ووقاية
املجتمع ،ال��دور الفاعل واال�ستباقي
ال � � ��ذي ق ��ام ��ت ب� ��ه ال � ��دول � ��ة عم ً
ال
ب�ت��وج�ي�ه��ات ال �ق �ي��ادة ،وال �ت��ي �أك ��دت
على �ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

امل�م�ك�ن��ة ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ج ��ودة حياة
ال�صحية للفرد واملجتمع يف الدولة.
وت �ط��رق��ت �إىل �إط � ��ار ع �م��ل تعزيز
ج � ��ودة احل� �ي ��اة يف م��رح �ل��ة التعايف
م��ن اجل��ائ�ح��ة ،ب ��دءاً م��ن ال�سيطرة
على احلالة الوبائية ،حيث �أطلقت
ال � ��وزارة وب��ال���ش��راك��ة م��ع ال � ��وزارات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية ذات ال�صلة،
ع��دة م�ب��ادرات منها :م�ب��ادرة �إجراء
الفحو�صات اال�ستباقية للك�شف عن
ف�ي�رو���س "كوفيد  " 19ب�سهولة
جلميع فئات املجتمع باملجان ،مما
جعل دولة الإم��ارات الأوىل عاملياً يف
م�ع��دل الفحو�صات امل�ن�ج��زة كن�سبة
م��ن ال �� �س �ك��ان ،ح�ي��ث مت ال�ت��و��س��ع يف
القدرات اال�ستيعابية ملراكز الفح�ص
بكافة امل�ؤ�س�سات ال�صحية بالدولة

لإجراء الفحو�صات للجميع ،عالوة
على ذلك فقد مت �إط�لاق الربنامج
الوطني للفح�ص املنزيل لأ�صحاب
ال �ه �م��م م��ن امل��واط �ن�ي�ن واملقيمني،
وتخ�صي�ص ف��رق طبية مدربة على
ال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��م وزي��ارت �ه��م لإج ��راء
فحو�صات كوفيد 19 -يف منازلهم.
وك�شفت ال��دك�ت��ورة عائ�شة املهريي
عن �إجن��ازات كبرية حققتها الدولة
يف حم ��ور ال �� �س �ي �ط��رة ع �ل��ى احلالة
الوبائية ومكافحة جائحة "كوفيد
 ،"19حيث تت�صدر دولة الإمارات
ع��امل�ي�اً يف م�ع��دل ال�ل�ق��اح ل�ك��ل 100
ن�سمة يف ال�ب�ل��دان ال�ت��ي ي��زي��د عدد
��س�ك��ان�ه��ا ع ��ن م �ل �ي��ون ن �� �س �م��ة ،فهي
�أي�ضاً الأوىل عاملياً بني قائمة الدول
ذات امل�ع��دل الأع�ل��ى يف ن�سبة متلقي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032705
�إعــالن تنــــازل وبيع رخ�صة

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032941
�إعــالن تنــــازل عن رخ�صة

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على عقد بيع وتنازل
من ال�سيد�/صالح بخيت مرزوق بن منينه  -اجلن�سية االمارات
اىل ال�سيدة/خديجه الرحوى  -اجلن�سية املغرب
لت�صبح مالكة الرخ�صة با�سم (�صالح بن منينه لتجارة االدوات الكهربائية
وال�صحية) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة رخ�صة رقم  - 792320وتغيري
ال�شكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات.
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن من لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على عقد تنازل عن الرخ�صة
من ال�سيد/عبداهلل ا�سماعيل نعمان اليا�س املازمي  -اجلن�سية االمارات
اىل ال�سيد/حممد ميزان الرحمن حممد ابوطاهر  -اجلن�سية بنغالدي�ش
يف الرخ�صة التجارية (واحة احلمرية لتجارة االدوات ال�صحية والكهربائية)
رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة رقم 782267:وتغيري
ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف
يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن
الكاتب العدل

اجل ��رع ��ة الأوىل م ��ن ال �ل �ق��اح من
�إجمايل ال�سكان ،ومن حيث الن�سبة
املئوية لل�سكان الذين مت تطعيمهم
ب��ال�ك��ام��ل .،وج ��اءت ك��ذل��ك يف املركز
اخلام�س عاملياً لأدن��ى معدل وفيات
مرتبطة بفريو�س كورونا.
وم ��ن خ�ل�ال حم ��ور ت �ع��زي��ز ق ��درات
ال� �ت� �ع ��ايف وا�� �س� �ت� �م ��راري ��ة الأع � �م� ��ال
واخل��دم��ات ال�صحية ،فقد حر�صت
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ،على
ت��أ��س�ي����س ال �ت �ع��ايف ع �ل��ى ن �ه��ج علمي
م��رح�ل��ي ،ب�ن��اء ع�ل��ى تقييم �أن�شطة
اال� �س �ت �ج��اب��ة وال� �ت ��داب�ي�ر ال�صحية
املتخذة ،وباالعتماد على الرتكيبة
ال�سكانية واح�ت�ي��اج��ات�ه��م ال�صحية
وم �ع��دالت ان�ت���ش��ار امل��ر���ض حملياً.
وذلك وفق جمموعة �إجراءات منها:

التوزيع اجلغرايف حلاالت كوفيد 19
وم�ستوى االنتقال املحلى للمر�ض
يف كل منطقة ،ووجود قدر كايف من
الإمكانيات واملوارد املتاحة مثل توفر
معدات احلماية ال�شخ�صية والأدوية
وال � �ق� ��درات امل �خ �ت�بري��ة ،ومكافحة
ال �ع��دوى ووج ��ود ب��رت��وك��والت امان
ع��ال �ي��ة امل �� �س �ت��وى ل �� �ض �م��ان حماية
املوظفني واملر�ضى وتقليل الإ�صابات
بينهم� ،إ�ضافة �إىل التوعية والتثقيف
ال�صحي امل�ستمر .عالوة على تعزيز
��س�لا��س��ل الإم � ��داد وت��وف�ير خمزون
ا�سرتاتيجي ل�ل�أدوي��ة وامل�ستلزمات
الطبية .مبادرات ال�صحة املدر�سية
وع �ل��ى م���س�ت��وى م� �ب ��ادرات ال�صحة
امل��در��س�ي��ة ف�ق��د مت �إط �ل�اق برنامج
التغذية ال�صحية ،وبرنامج حتفيز

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033035
تنازل /بيع
�إعالن تنازل عن ح�ص�ص

ليكن معلوما للجميع ب�أننا كلن من:الطرف االول (البائع) ال�سيد/زكريا عبدالعزيز حممد ماجد ال�سويدي  ,اماراتي
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتي البالغة  %50ب�صفتي �شريك يف الرخ�صة التجارية امل�سماه (خمابز
االمري اللبنانية) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم 218323
الطرف الثاين (البائع) ال�سيد/عبيد خليفة �سلطان الع�سم ال�سويدي  ,اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل
ح�صتي البالغة  %50ب�صفتي �شريك يف الرخ�صة التجارية امل�سماه (خمابز االمري اللبنانية) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم 218323
اىل كل من االطراف (امل�شرتين)  -1املتنازل اليه االول ال�سيد/عبدو حمد  -كندي اجلن�سية بن�سبة %40
 -2املتنازل اليه الثاين ال�سيد/حممد حمد  -كندي اجلن�سية بن�سبة %30
 -3املتنازل اليه الثالث ال�سيد/عبد الرحمن حمد  -كندي اجلن�سية بن�سبة %30
خروج �شريك�/شركاء ودخول �آخر/اخرون ي�صرح له مبزاولة الن�شاط � 24ساعة  ,تغيري ال�شكل القانوين من �شركة اعمال
مهنية اىل وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى
ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

ال�ن���ش��اط ال �ب��دين ال���س�ل�ي��م لطالب
املدار�س ،ومبادرة التثقيف ال�صحي
امل ��در� �س ��ي والإج � � � � ��راءات الوقائية
للعودة للمدار�س ،ومت تدريب 380
م �� �س ��ؤو ًال ومم��ر� �ض �اً م �� �س ��ؤو ًال عن
الرعاية ال�صحية املدر�سية� .إ�ضافة
�إىل مبادرة تعزيز ال�صحة النف�سية
ل�ط�لاب امل��دار���س ال�ت��ي �شملت 46
م��درب �اً و 964م��ن ك ��وادر ال�صحة
والتعليم .ويف �إط��ار موا�صلة خدمة
التطعيمات يف املدار�س ،فعلى الرغم
م ��ن ظ � ��روف اجل��ائ �ح��ة وال�ضغط
على الكادر ال�صحي ،وبقاء الطلبة
يف امل �ن��ازل ،فقد مت تنظيم حمالت
للتطعيم خ�ل�ال ف�ت�رة ال���ص�ي��ف يف
��ش�ه��ري ي��ول�ي��و و�أغ���س�ط����س 2020
ومت دع��وة الطلبة امل�ستهدفني مع

�أول�ي��اء الأم��ور مبواعيد للمدار�س،
لأخ ��ذ ال�ت�ط�ع�ي�م��ات م��ع ات �ب��اع كافة
الإج� � � � � � � ��راءات االح� �ت� ��رازي� � � ��ة ،ومت
حتقيق ن�سبة تغطية مم�ت��ازة بلغت
 .93.4%وحت ��دث ��ت ال��دك �ت��ورة
ع��ائ���ش��ة امل �ه�يري ع��ن ا�سرتاتيجية
م��ا بعد اجل��ائ�ح��ة يف وزارة ال�صحة
ووق ��اي ��ة امل�ج�ت�م��ع ،وال �ت��ي ت�ضمنت
�إن�شاء مكتب جودة احلياة ال�صحية
ب � ��وزارة ال���ص�ح��ة ووق ��اي ��ة املجتمع،
فيما يجري ت�شكيل اللجنة الوطنية
جل � ��ودة احل� �ي ��اة ال �� �ص �ح �ي��ة ،وتب ّني
م�ب��ادرات متوائمة مع ا�سرتاتيجية
جودة احلياة  ،2031وتعزيز نتائج
م ��ؤ� �ش��رات ج ��ودة احل �ي��اة ال�صحية،
واعتماد اال�ستبيان الوطني جلودة
احلياة اجل�سدية والنف�سية.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن جم�ل����س جودة
احلياة يمُ ّثل من�صة لتعزيز التن�سيق
وال � �ت � �ك ��ام ��ل احل � �ك ��وم ��ي وحتقيق
ت��وج�ي�ه��ات ال �ق �ي��ادة يف ه ��ذا املجال،
ان � �ط �ل�اق � �اً م� ��ن حم � � ��اور و�أه� � � ��داف
وتطلعات ا�سرتاتيجية جودة احلياة
يف دولة الإم��ارات  .2031ومتا�شياً
مع اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية
جل� ��ودة احل �ي��اة ال �ت��ي ت���ش�ت�م��ل على
 3م�ستويات �أ�سا�سية تت�ضمن 14
حم��وراً تف�صيلياً ،وه��ذه امل�ستويات
ه��ي" :حتقيق دول��ة متقدمة ومدن
م �� �س �ت��دام��ة داع� �م ��ة جل � ��ودة احلياة
وق��اب�ل�ي��ة ال�ع�ي����ش�� ،س�ب��اق��ة بالتطور
امل���س�ت�م��ر وخ �ل��ق الفر�ص" ،و"بناء
�أ� �س ��ر ق��وي��ة م�ت�م��ا��س�ك��ة يف جمتمع
داعم مرتابط يتمتع بقيم الت�سامح
وال �ع �ط��اء وامل �� �ش��ارك��ة املجتمعية"،
و"ت�شجيع �أف� ��راد يتمتعون بحياة
� �ص �ح �ي��ة ن �� �ش �ط��ة �إي �ج��اب �ي��ة هادفة
وم�س�ؤولة".

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICIPTO2021 /0008130أمر على عري�ضة

�إىل  :املحكوم عليه  /ال�شم�س للنقل اخلا�ص للركاب باحلافالت
العنوان9399617:
نحيطكم علما بانه بتاريخ ال يوجد ,قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /واجد نواز نظر ح�سني  ,بالتايل :ن�ص
احلكم نامر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ص به
 .حكما قابال التظلم خالل املدة القانونية.
املحكمة االبتدائية املدنية
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وا�شنطن وباري�س يناق�شان الن�شاط الرو�سي يف �أوكرانيا
•• وا�شنطن�-أ ف ب

حتدث وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن مع نظريه
الفرن�سي ج��ان �إي��ف ل��ودري��ان ح��ول ن�شاط ع�سكري رو�سي
“مثري للقلق” يجري “يف �أوكرانيا وبالقرب منها” ،ح�سب
ما �أكد م�س�ؤول �أمريكي بعد ن�شر قوات رو�سية على احلدود
الأوكرانية.
وق��ال املتحدث با�سم اخلارجية الأمريكية نيد براي�س يف
بيان �إن الوزيرين حتدثا ال�سبت وتطرقا �إىل “تقارير حول
ن�شاط ع�سكري رو��س��ي مثري للقلق يف �أوك��ران�ي��ا وبالقرب
منها ،وا�ستمرار التزامهما ال�صارم ب�سيادة �أوكرانيا ووحدة

10

�أرا�ضيها” .و�أ�شار براي�س �إىل �أن بلينكن ولودريان حتدثا الأم�ن��ي يف �أوكرانيا وح��ذرا بو�ضوح من العواقب اخلطرة
ال�سبت �أي���ض��ا ع��ن “اجلهود امل�شرتكة ملعاجلة الربنامج لأي انتهاك حمتمل �آخر لوحدة �أرا�ضي �أوكرانيا».
�ضمت رو�سيا �شبه جزيرة القرم الأوكرانية ع��ام ،2014
النووي الإيراين».
و�سبق لفرن�سا �أن ح �ذّرت اجلمعة رو�سيا من �أيّ “انتهاك ودخ�ل��ت �أوك��ران�ي��ا اث��ر ذل��ك يف ن��زاع م�سلح م��ع انف�صاليني
جديد لوحدة �أرا��ض��ي �أوكرانيا” بعد ح�شد ق��وات رو�سية موالني لرو�سيا يف �شرق البالد.
وتتهم كييف والغرب رو�سيا بدعم االنف�صاليني ع�سكريا
على حدود هذا البلد.
ون�ق��ل وزي ��را اخل��ارج�ي��ة واجل�ي��و���ش الفرن�سيان ج��ان �إيف وماليا ،وهو ما تنفيه مو�سكو.
لودريان وفلورن�س باريل الر�سالة خالل اجتماع يف باري�س يف ما يتعلق بالنزاع يف �أوكرانيا ،دعت باري�س مو�سكو �إىل
معتادة ب�ين وحيد قرن
معركة غ�ير
“االنخراط جمددا يف مفاو�ضات �آلية نورماندي من خالل
و�سريغي �شويغو.
مع نظرييهما �سريغي الفروف
وجامو�س
و�أف � ��اد ب �ي��ان � �ص��ادر ع��ن وزارة اخل��ارج �ي��ة ال�ف��رن���س�ي��ة ب�أن قبول عقد اجتماع وزاري رباعي (فرن�سا و�أملانيا ورو�سيا
“الوزيرين �أع��رب��ا ع��ن خم��اوف�ه�م��ا ب���ش��أن ت��ده��ور الو�ضع و�أوكرانيا) قريبا ،وفق ما التزم به الرئي�س بوتني».

�صراعات داخل «البيت» الواحد

�إ�سبانيا – الربتغالُ :يلدغ اال�شرتاكيون على ي�سارهم!...

هذه الأزمة ال�سيا�سية الربتغالية املفاجئة تقلق اال�شرتاكيني الإ�سبان
عواقب الإطاحة ب�أنطونيو كو�ستا يف الربتغال يف نهاية
�أكتوبر ،يتابعها عن كثب رئي�س احلكومة الإ�سبانية بيدرو
�سان�شيز ،الذي يخو�ض بدوره �صراعا مع الي�سار الراديكايل.
هل �سيحتفظ الي�ساريون الأيربيون بال�سيطرة على �آخر
مع�سكر ا�شرتاكي را�سخ يف �أوروبا لفرتة طويلة قادمة؟ يف
الربتغال ،احلزب ال�شيوعي ،املتحالف منذ عام  2015مع
الكتلة الي�سارية (املعادل املحلي لـفرن�سا املتمردة)� ،أ�سقط
حكومة اال�شرتاكي �أنطونيو كو�ستا ،يف � 27أكتوبر ،على
�أ�سا�س �أن م�شروع ميزانية عام  2022خجول للغاية فيما
يتعلق باحل�صول على ال�سكن ،وحتديث ال�صحة العامة،
وحماية املوظفني يف العمل.

�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• لويك تا�سيه

ع��ام  ،2015عندما اج�ت��اح الالجئون �أوروبا،
ف�ت�ح��ت � �ص��ورة م��روع��ة ل�ط�ف��ل غ ��رق م�ل�ق��ى على
حافة �شاطئ �ضمائر �أوروب��ا و�أبوابها .وهذه املرة،
�سيتطلب الأم ��ر �أك�ث�ر م��ن ��ص��ورة لتغيري الر�أي
العام.
بينما ي �ح��اول م�ه��اج��رون ف �ق��راء ب�شكل يائ�س
ع�ب��ور احل ��دود البيالرو�سية ،ع�بر ب��ول�ن��دا ،تقوم
جم �م��وع��ات ال �ن��ازي�ين اجل ��دد بتم�شيط الغابات
بح ًثا عن املهاجرين غري ال�شرعيني الذين متكنوا
من عبور �أ�سوار الأ�سالك ال�شائكة .كما �أن زعماء
االحتاد الأوروبي ،الذين �شجبوا ب�شدة ،قبل ب�ضع
�سنوات� ،سيا�سات بولندا املعادية لالجئني ،يقفون
الآن �إىل جانب وار�سو.

الإطاحة ب�أنطونيو كو�ستا يف الربتغال

حزب فوك�س (�أق�صى اليمني)
يف مرتبة غري م�سبوقة
اليمني �أكرث تهديدًا مما هو عليه
يف اجل ��ارة الأي �ب�يري��ة ،ح�ي��ث يت�صدر
احل��زب ال�شعبي ا�ستطالعات الر�أي،
بينما يحتل ح��زب فوك�س املتطرف،
امل��رت�ب��ة ال�ث��ال�ث��ة بح�صوله ع�ل��ى 15
باملائة م��ن ن��واي��ا الت�صويت .وي�شكل
ظ �ه��ور ال �ي �م�ين امل �ت �ط��رف يف امل�شهد
ال �� �س �ي��ا� �س��ي الإ�� �س� �ب ��اين ،ب���ش�ك��ل غري
م�سبوق ،قوة و�ضعفا للي�سار احلاكم.
«ت �ت �م �ت��ع ي ��ون� �ي ��دا� ��س ب ��ودمي ��و� ��س

نافذة
م�شرعة
�أ�صدقاء بولندا اجلدد!...

•• الفجر –خرية ال�شيباين

و��ض� ّد ك� ّل التوقعات� ،سيتعني على
ال�برت �غ��ال �ي�ين ال� �ع ��ودة �إىل �صناديق
االق �ت��راع يف  30ي �ن��اي��ر ،ك �م��ا �أعلن
رئي�س اجلمهورية املحافظ مار�سيلو
ري�ب�ي�ل��و دي � �س��وزا .ب��ال�ت��أك�ي��د يحتل
اال�� �ش�ت�راك� �ي ��ون ال� ��� �ص ��دارة يف نوايا
الت�صويت ،ولكن ال ي��زال هناك �شك
ح ��ول ق��درت �ه��م ع �ل��ى �إي� �ج ��اد �أغلبية
م�ستقرة يف الربملان �ضد جناح مييني
ي�شحذ �أ�سلحته .يحتل ميني الو�سط
واحل � ��زب ال�ي�م�ي�ن��ي امل �ت �ط��رف �شيغا
(“كفى”) املركزين الثاين والثالث
يف نوايا الت�صويت.
يف �إ�سبانيا ،وزي ��رة العمل يوالندا
دياز ،ال�شيوعية وزعيمة جتمع الي�سار
ال��رادي �ك��ايل ،ه��ي ال�شخ�صية الأكرث
�شعبية يف احلكومة حاليًا -منذ تخلى
بابلو �إغلي�سيا�س ،امللهم ال�سابق حلزب
بودميو�س ،عن احلياة ال�سيا�سية ،يف
�شهر مايو .وه��ذه النقابية ال�سابقة،
وال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة ال �ث��ال �ث��ة يف ال�سلطة
ً
�ضغوطا على رئي�س
التنفيذية ،متار�س
ال ��وزراء اال��ش�تراك��ي ب�ي��درو �سان�شيز،
ب�خ���ص��و���ص ق��ان��ون ال�ع�م��ل و�سيا�سة
الإ�سكان -كجزء من نقا�ش امليزانية
يف ال �ك��ورت �ي ����س (جم �ل ����س ال� �ن ��واب)
–مما يدفع البع�ض اىل الت�سا�ؤل عن
دميومة التحالف احلكومي.
ه ��ذا ال �ف��ري��ق ال ��ذي ��ش�ك�ل��ه احلزب
اال� � �ش �ت�راك� ��ي الإ� � �س � �ب� ��اين والي�سار
ال��رادي�ك��ايل (جمتمعني معًا يف كتلة
ت�سمى يونيدا�س بودميو�س) ،ي�صمد
ف� �ق ��ط ب ��دع ��م م� ��ن ن � � ��واب البا�سك
وال�ق��وم�ي�ين ال�ك�ت��ال��ون�ي�ين .وال �شيء
يقول �إنه �سيكون قادرًا على االحتفاظ
بال�سلطة حتى نهاية امل��دة النيابية،
يف دي���س�م�بر  .2023لأن املناف�سة
�ستتفاقم بني الت�شكيلتني الي�ساريتني،
ك�لاه �م��ا ح��ري ����ص ع �ل��ى ح �م��ل �شعلة
التقدم االجتماعي ،وج��ذب الطبقات
ال�شعبية حلزامه.

وت �ن��اول الرئي�سان �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون وف�لادمي�ير بوتني
وامل�ست�شارة الأمل��ان�ي��ة �أنغيال مريكل عقد االجتماع خالل
مكاملة هاتفية يف  11ت�شرين الأول�/أكتوبر.
وان�ت�ق��د وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ال��رو� �س��ي ب��رل�ين وب��اري ����س لعدم
ا�ســـــــتجابتهما لـ”مقرتحات جوهرية” طرحتها مو�سكو
ب�شـــــــ�أن ت�ســـــوية النــــــزاع ،الأم ��ر ال��ذي نفته اخلارجية
ال�ف��رن���س�ي��ة مت��ام��ا وات �ه �م��ت رو��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ي��ا بـ”رف�ض” عقد
االجتماع.
و�أع�ل�ن��ت كييف مقتل اثنني م��ن الع�سكريني الأوكرانيني
اجل�م�ع��ة يف ان�ف�ج��ار ع�ب��وة ن��ا��س�ف��ة ع�ل��ى خ��ط امل��واج �ه��ة مع
االنف�صاليني.

ي�شكل ظهور اليمني املتطرف يف امل�شهد ال�سيا�سي الإ�سباين ،قوة و�ضعفا لي�سار ال�سلطة

ما الذي تغري بني القادة الأوروبيني؟
ازدادت امل���ش��اع��ر املناه�ضة للهجرة من � ّوا على
الي�سار وعلى اليمني .ففي فرن�سا ،يجمع �إريك
زم��ور ومارين لوبان ،اللذان يدعمان ال�سيا�سات
املناه�ضة للهجرة� ،أكرث من ثلث نوايا الت�صويت
يف اجلولة الأوىل .ودائما يف فرن�سا ،على الي�سار
ه��ذه امل��رة� ،أرن��و مونتبورغ ،يح�شد  4باملائة من
نوايا الت�صويت ويع�سكر على الي�سار ،يرغب يف
قطع حتويل الأم ��وال �إىل البلدان التي ترف�ض
ا� �س �ت �ع��ادة م��واط�ن�ي�ه��ا امل �ط��رودي��ن م��ن الأرا� �ض ��ي
الفرن�سية ...فكرة زمور.
هل هي جمرد هجرة؟
وراء رف�ض فكرة الهجرة ،يظهر �صدام عنيف
ب���ش�ك��ل م �ت��زاي��د ب�ي�ن �أوروب � ��ا ال�ع�ل�م��ان�ي��ة و�أوروب � ��ا
الدينية� .أو ب�شكل �أكرث دقة ،بني �أوروبا الأ�صولية
ال��دي �ن �ي��ة ،و�أوروب� � � ��ا غ�ي�ر ال��دي �ن �ي��ة .وق ��د �أظهر
ا��س�ت�ط�لاع ل �ل��راي� ،أن ن�صف الفرن�سيني لي�سوا
متدينني وال روحانيني .فقط  39باملائة يدّعون

�أنهم كاثوليك ،و 4باملائة م�سلمون .يف غ�ضون 20
ع��ا ًم��ا ،انخف�ض ع��دد الكاثوليك املعلنني مبقدار
 12نقطة مئوية ،بينما ت�ضاعف ع��دد امل�سلمني
املعلنني مب�ق��دار  .4وب��امل�ث��ل ،ف ��إن ال��ذي��ن �شملهم
اال��س�ت�ط�لاع ي��رف���ض��ون رج ��ال ال��دي��ن املتع�صبني
بن�سبة تزيد عن  70باملائة ،وهو اجتاه يتع ّمق.
ما هو دور بيالرو�سيا يف املوجة اجلديدة؟
رئي�س بيالرو�سيا �ألك�سندر لوكا�شينكو م�س�ؤول
ع ��ن ج ��زء م ��ن م��وج��ة ال �ه �ج��رة اجل ��دي ��دة .وهو
يعترب �أن ت�سهيل ع�ب��ور امل�ه��اج��ري��ن والالجئني
غ�ير ال�شرعيني �إىل �أوروب ��ا� ،سي�ؤثر على القادة
الأوروب�ي�ين الذين يفر�ضون عقوبات على بالده
وي��دف�ع�ه��م ل�ل�تراج��ع .ح�ت��ى �أن ��ه ه��دد الأوروبيني
ب�إغالق خط الغاز الرو�سي الذي مير عرب ارا�ضيه.
ومع ذلك ،حدث العك�س :فقد �أكد فالدميري بوتني
لأوروبا �أنه �سيحرتم عقود الغاز التي وقعها معها.
وهكذا يجد لوكا�شينكو نف�سه وحيدًا يف مواجهة
�أوروبا ،حتى وان ا�ستمر بوتني يف دعمه.
كيف تتموقع الدول املجاورة لأوروبا؟
�أعلنت تركيا ،التي حتتل ثلث الأرا�ضي ال�سورية
وامل���س��ؤول��ة جزئياً ع��ن موجة الهجرة اجلديدة،
�أنها لن ت�سمح للمواطنني ال�سوريني والعراقيني
واليمنيني بال�سفر منها اىل بيالرو�سيا ،ويتخذ
العراق �إجراءات لت�شجيع عودة مواطنيه.
ملاذا هذا الدعم لأوروبا؟
ال و ّد يف ه��ذا ال��دع��م� ،إن��ه ي�ستند �إىل م�صالح
مفهومة ج�ي�دًا .يريد ال��رو���س اال�ستمرار يف بيع
غازهم دون خلق الكثري من عدم الثقة ،ويعتمد
بقاء العراق جزئياً على الدعم الأوروبي ،و�ستفعل
احل �ك��وم��ة ال�ت�رك �ي��ة �أي � �ش��يء ل ��زي ��ادة �إ�ضعاف
الأكراد ...يف ال�سيا�سة الدولية ،امل�شاعر الطيبة ال
قيمة لها ،امل�صالح فقط هي التي تهم.

ترجمة خرية ال�شيباين

* �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية متخ�ص�ص يف ال�صني و�آ�سيا -جامعة مونريال كندا
بيدرو �سان�شيز يف �صراع � ً
أي�ضا مع الي�سار الراديكايل

ّ
� ّضد كل التوقعات� ،سيتعني على الربتغاليني العودة �إىل �صناديق االقرتاع يف  30يناير
ح��ال � ًي��ا ب���س�ل�ط��ة � �ض �غ��ط ق ��وي ��ة على
اال�شرتاكيني ،ب�سبب التهديد بتحالف
حمتمل بني اليمني واليمني املتطرف
�إذا مت �إج� ��راء ان�ت�خ��اب��ات م�ب�ك��رة .مل
ي�سبق ان احتل فوك�س �أب�دًا مثل هذه
املكانة يف ا�ستطالعات ال ��ر�أي ،وهذا
نتاج رد فعل عنيف بعد ف�شل حماولة
ان�ف���ص��ال ك��ات��ال��ون�ي��ا ع��ام ،“ 2017
يحلل كزافييه �أربو�س مارين� ،أ�ستاذ
العلوم ال�سيا�سية بجامعة بر�شلونة.
يف ال�برت�غ��ال“ ،ما ح��دث يف الأيام
االخ �ي ��رة ،ي �ق��وم ع �ل��ى الأرج� � ��ح على
ح�ساب من جانب ي�سار الي�سار ،الذي
يعتقد �أنه ميكن �أن ي�ستعيد عافيته من
خالل ت�سريع الروزنامة االنتخابية”.
وه��ذه الأزم ��ة ال�سيا�سية الربتغالية
املفاجئة تقلق اال�شرتاكيني الإ�سبان،
بيدرو �سان�شيز يراقب عن كثب تطور
الو�ضع يف ل�شبونة� .إذا خرج الي�سار
ال��رادي�ك��ايل ق��و ًي��ا يف انتخابات يناير
 ،2022فقد تخامر بودميو�س فكرة
�إ�سقاط احلكومة الإ�سبانية ،يعتقد

امل� ��ؤرخ بينوا بيلي�سرتاندي ،الأ�ستاذ
امل �م �ي��ز يف ل�ي���س�ي��ه ك��ون��دور� �س �ي��ه ،يف
باري�س .اما يف �صورة حدوث العك�س،
وخ��رج الي�سار ال��رادي�ك��ايل الربتغايل
�ضعي ًفا م��ن االق�ت�راع ،ف�سيتم تقوية
�سان�شيز يف ا�سرتاتيجيته االئتالفية
« .م��ن الناحية النظرية ،ال ميكن
حلكومة �سان�شيز �أن تنفجر برف�ض
امل �ي��زان �ي��ة“ ،لأنه خ�ل�ا ًف��ا للد�ستور
ال�ب�رت �غ��ايل ،ف� ��إن ال�ن�ظ�ير الإ�سباين
يفوّ�ض ال�سلطة التنفيذية ممار�سة
احلكم مبيزانية مت الت�صويت عليها
�سابقا ،وهو ما فعله املحافظ ماريانو
راخوي يف  2017و ،”2018يذ ّكر
هذا اخلبري .لكن ال�سلطة التنفيذية
لي�ست مبن�أى عن �صدمة قوية .عام
 ،2018مت الت�صويت يف الأخري على
ميزانية ج��دي��دة يف م��دري��د يف نهاية
�شهر مايو .لكن بعد �أ�سبوع� ،أ�سقطت
الئحة ل��وم حكومة راخ��وي ،وه��ذا مل
يحدث منذ ع��ودة الدميقراطية �إىل
ال�ب�لاد ع��ام  .1977ل��ذل��ك ،ف�إن

االنقالب الربتغايل هو فعال حتذير
ل�ل�إ� �س �ب��ان .خ��ا� �ص��ة �أن ال �أح� ��د ر�أى
ذل��ك ق��اد ًم��ا“ .كان �سقوط احلكومة
الربتغالية يف الآونة الأخرية مفاج�أة
جلميع ال�سكان ،ولرئي�س اجلمهورية،
ول �ل �ي �م�ين ال � ��ذي ك ��ان ي�ت�ه��م الي�سار
بعر�ض انق�ساماته بطريقة م�صطنعة،
ولناخبي الي�سار الذين يعتربون هذه
الأزم � ��ة م��زع �ج��ة للغاية” ،يلخ�ص
�أن�ط��ون�ي��و ك��و��س�ت��ا ب�ي�ن�ت��و ،ال�ب��اح��ث يف
معهد ال�ع�ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة بجامعة
ل�شبونة.
�سترت�أ�س �إ�سبانيا االحتاد
الأوروبي يف الن�صف الثاين من
عام 2023
هل ميكن نقل ال�سيناريو الربتغايل
�إىل �إ�سبانيا؟ ال �شيء ي�ؤكد ذلك“ .يف
ل�شبونة ،مل ترغب �أحزاب الي�سار �أبدًا
يف ت�شكيل ائ�ت�لاف على ه��ذا النحو،
ك��ان��ت ه�ن��اك ات�ف��اق�ي��ات ب��رمل��ان�ي��ة على
�أ�سا�س حالة بحالة ،لكن مل يكن للي�سار

املتطرف وزي��ر يف احلكومة” ،ي�ؤكد
ليونيتي بوتيلو ،ال�صحفي ال�سيا�سي
يف �صحيفة بوبليكو اليومية .حجة
�أخرى ل�صالح الإبقاء على اال�شرتاكي
�سان�شيز يف مكانه� :سترت�أ�س �إ�سبانيا
االحت��اد الأوروب ��ي يف الن�صف الثاين
من عام “ .2023وهذا �سبب جدي،
بالن�سبة للي�سار ،ليذهب �إىل نهاية
املجل�س الت�شريعي احلايل” ،ي�شري
�إدواردو ب��اي��ون ،م�ست�شار يف االت�صال
واال�سرتاتيجية ال�سيا�سية.
وم� ��ع ذل � ��ك ،ف� � ��إن ال� �ت ��وت ��رات بني
اال�شرتاكيني والي�سار الراديكايل يف
�إ�سبانيا وال�برت�غ��ال ت�شرتك يف �شيء
واح� ��د� :إن �ه��ا ت�ت���ص��اع��د رغ ��م ال�سياق
املنا�سب �إىل ح��د م��ا .ي�خ��رج البلدان
من جائحة كوفيد 19-مع معدالت
ت�ط�ع�ي��م م��ن ب�ي�ن �أع �ل��ى امل� �ع ��دالت يف
�أوروب��ا ،والبطالة يف انخفا�ض حاد...
وم� ��ن ال ��وا�� �ض ��ح �أن ه � ��ذا ال يخفف
املناف�سات ال�سيا�سية والأيديولوجية.
عن الك�سربي�س

الأمم املتحدة تفرج عن �أموال مل�ساعدة �إثيوبيا
•• جنيف�-أ ف ب

�أعلنت الأمم املتحدة �أم�س االثنني �أنها �أف��رج��ت عن �أموال
طارئة للم�ساعدة يف ت�أمني م�ساعدة �إن�سانية حيوية وحماية
للمدنيني العالقني يف دوامة النزاع الإثيوبي.
وق ��ال من�سق ال �� �ش ��ؤون الإن���س��ان�ي��ة يف الأمم امل�ت�ح��دة مارتن
غريفيث �إن��ه �أف ��رج ع��ن  40مليون دوالر ت�ه��دف اىل زيادة
العمليات ال�ط��ارئ��ة يف منطقة ت�ي�غ��راي وبقية ان�ح��اء �شمال
اثيوبيا وكا�ستجابة مبكرة للجفاف يف جنوب البالد.
و�أ�ضاف غريفيث العائد للتو من زيارة �إىل �إثيوبيا �أن “ماليني
الأ�شخا�ص يف �شمال اثيوبيا يعي�شون يف �أو��ض��اع ه�شة فيما

تتزايد الأزمة الإن�سانية وتتعمق» .وتابع “االحتياجات تتزايد
يف �أنحاء البالد»� .أدى القتال منذ �سنة يف اثيوبيا بني متمردي
تيغراي والقوات احلكومية اىل ترك مئات �آالف الأ�شخا�ص يف
�أو�ضاع تقارب املجاعة.
�أر�سل رئي�س الوزراء االثيوبي �أبيي �أحمد قوات اىل تيغراي يف
ت�شرين الثاين/نوفمرب املا�ضي للإطاحة بجبهة حترير �شعب
تيغراي احلاكمة فيه ،يف خطوة قال �إنها ت�أتي ردا على هجمات
على مع�سكرات للجي�ش.
رغم �أن احلائز جائزة نوبل لل�سالم عام  2019وعد بانت�صار
�سريع ،فقد ا�ستعادت اجلبهة يف نهاية حزيران/يونيو معظم
�أرا�ضي تيغراي قبل ان تت�سع �سيطرتها اىل منطقتي �أمهرة

وعفر .اجلبهة التي مل ت�ستبعد احتمال الزحف اىل العا�صمة
�أدي����س �أب��اب��ا تطالب ب�إنهاء م��ا ت�صفه الأمم املتحدة بح�صار
�إن�ساين بحكم الأم��ر ال��واق��ع على تيغراي ،م��ع ع��دم ال�سماح
بدخول م�ساعدات اىل املنطقة يف ال�شهر املا�ضي.
وق��ال غريفيث �إن  25مليون دوالر من امل�ساعدات اجلديدة
�سيكون م�صدرها �صندوق الأمم املتحدة لال�ستجابة الطارئة
فيما �سيقدم “ال�صندوق الإن���س��اين الإثيوبي”  15مليون
دوالر.
يف تيغراي و�أمهرة وعفر �ستدعم الأموال وكاالت الإغاثة التي
ت�ؤمن حماية وم�ساعدة حيوية لال�شخا�ص املت�ضررين من
النزاع كما جاء يف البيان.

م�سلمون ي�ساعدون العالقني على احلدود بني بيالرو�سيا وبولندا
•• عوا�صم-وكاالت

ب �ك��ى م��اج�ي�ي��ه ��ش�ي�ن��وف�ي�ت����ش ع �ن��دم��ا ر�أى لأول مرة،
املهاجرين على احلدود البولندية ،جائعني ومرهقني
بعدما تعرثت حماولتهم العبور من بيالرو�سيا.
وق��ال �شينوفيت�ش ،وهو زعيم اجلالية امل�سلمة يف بلدة
بوهونيكي ��ش��رق ب��ول�ن��دا� ،إن ��ه ��ش��اه��د امل�ه��اج��ري��ن غري
ق��ادري��ن ع�ل��ى ال��وق��وف م��ن ال�ت�ع��ب واجل ��وع يلتقطون
الفطر من الأر�ض وي�أكلون تفاحات مع بذورها ،وقال:
“كان �صوت ال�صياح وبكاء الأطفال �أ�سو�أ �شيء».
ومنذ بداية تدفق مهاجرين من ال�شرق الأو�سط �إىل
احل��دود مع بولندا ،بد�أ �شينوفيت�ش العمل مل�ساعدتهم
وج�م��ع ال�ث�ي��اب ،وحت�ضري ط�ع��ام ل�ه��م .وو��ص�ل��ت �أعداد
كبرية من املهاجرين �إىل احل��دود البولندية الأ�سبوع
امل��ا��ض��ي ،م��ا زاد ح��دة امل��واج�ه��ة ب�ين االحت ��اد الأوروب ��ي
وبيالرو�سيا.
ويقدم �شينوفيت�ش الطعام للجنود على احلدود حلماية
البلد .وق��ال مرا�سل “�أ�سو�شيتد بر�س” �إن��ه زاره يوم
ال�سبت يف مطعم ،وهو يح�ضر مع عدد من املتطوعني
ح�ساء من الدجاج واخل�ضار ،وكانت الوجبات للجنود
وحر�س احل��دود ،ولكنه كان ي�أمل �أن ي�صل بع�ضها �إىل
املهاجرين .وب�سبب قوانني ال�ط��وارئ التي ب��د�أ العمل

بها منذ �أيلول (�سبتمرب) ف�إن نقله احل�ساء �إىل احلدود
منحه فر�صة لالطالع على معاناة النا�س يف اجلانب
الآخ��ر من الأ��س�لاك ال�شائكة يف بيالرو�سيا .ويحاول
�آالف املهاجرين الت�سلل عرب اجلزء ال�شرقي من احلدود
مع بيالرو�سيا �آملني الو�صول �إىل �أوروبا الغربية.
ويعترب ال�سيا�سيون يف بولندا واالحت��اد الأوروب ��ي� ،أن
و��ص��ول امل�ه��اج��ري��ن ،ومعظمهم م�سلمون م��ن ال�شرق
الأو��س��ط ،م�شكلة يجب وقفها .ويف املقابل ،ي��رى عدد
ك�ب�ير م��ن ال�ب��ول�ن��دي�ين �أن �ه��م ب�شر يف ح��اج��ة مل�ساعدة
ويحاولون قدر الإمكان توفريها لهم.
وتبحث الفرق الطبية يف الغابات عن الذين ا�ستطاعوا
الت�سلل ،وع��ادة م��ا يكونون مر�ضى وج��رح��ى .ويتربع
النا�س يف �أنحاء البالد باملال للمنظمات لتوفري الطعام
وامل�ساعدات الأخرى للمهاجرين يف الغابات.
وم ��ع �أن م�ع�ظ��م امل�ت�ط��وع�ين ،م��ن ال�ك��اث��ول�ي��ك ،يوجد
م�سلمون يف ب��وه��ون�ي�ك��ي ،ح�ي��ث تعي�ش جم�م��وع��ة من
امل�سلمني تتحدر من �أ��ص��ول ترتية عا�شت يف املنطقة
قبل  600عام.
لكن �شينوفيت�ش يقول �إن هويته امل�سلمة ،ثانوية عندما
يتعلق الأم ��ر مب���س��اع��دة امل�ه��اج��ري��ن ،و”املفرت�ض �أن
ن�ساعد كل من يدخل احلدود مع بولندا ،نعم اجلميع،
لأنهم ب�شر».
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درو�سا حول الهجرة
فرن�سا :لن نتلقى من بريطانيا ً
•• باري�س�-أ ف ب

ق ��ال وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ف��رن���س��ي ج�يرال��د دارمانان
الذي �سي�ستقبل نظريته الربيطانية بريتي باتيل يف
ال�سابعة “لي�س لدى بريطانيا درو�س متليها علينا”
حول �إدارة فرن�سا للمهاجرين الذين يريدون االنتقال
�إىل اململكة املتحدة.
و�أ�ضاف لقناة “�سي نيوز” الفرن�سية �أن الربيطانيني
“يجب �أن يتوقفوا عن ا�ستخدامنا حلل م�شكالتهم
الداخلية ..نحن ل�سنا معاونني لهم وال م�ساعدين
لهم».
وق ��ال دارم��ان��ان �إن ال��و��ض��ع يف ك��ال�ي��ه ح�ي��ث يحت�شد

مهاجرون على �أمل االنتقال �إىل بريطانيا هو نتيجة
لت�صرفات حكومة بوري�س جون�سون.
و�أ�� �ض ��اف “�سوف �أذك� ��ر ن�ظ�يرت��ي ال�بري�ط��ان�ي��ة ب�أن
املنظمات غري احلكومية التي متنع ال�شرطة والدرك
من العمل هي �إىل حد كبري منظمات غري حكومية
بريطانية م��ع مواطنني بريطانيني على الأرا�ضي
الفرن�سية ويقومون ب�أن�شطة دعائية».
و�أ�� �ض ��اف �أن “املهربني ال��ذي��ن ي�ن�ظ�م��ون ال�شبكات
وي�ستغلون الن�ساء والأطفال ...كثري منهم موجودون
يف بريطانيا».
وان�ت�ق��د دارم��ان��ان “�سوق العمل يف بريطانيا الذي
يعتمد �إىل حد كبري على جي�ش احتياطي ،كما يقول
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منظمة بولندية تنقذ مهاجرين �سوريني

كارل مارك�س ،وهم الأ�شخا�ص غري النظاميني الذين
ميكنهم العمل ب�أجر منخف�ض».
و�شدد على �أن��ه “�إذا غري الربيطانيون ت�شريعاتهم
بدرجة كبرية  -لقد فعلوا ذلك ،ولكن لي�س مبا يكفي
 فلن يبقى �أحد يف كاليه �أو دونكريك».وق ��ال �أي �� ً��ض��ا “نحن م��ن ي�ت�ح�م��ل ت�ب�ع��ات ال�سيا�سة
الربيطانية .يجب �أال نعك�س الأدوار».
ت�صاعد التوتر بني لندن وباري�س اجلمعة بعد �أن بلغ
عدد عابري املان�ش غري القانونيني م�ستوى قيا�س ًيا
يف اليوم ال�سابق عندما متكن  1185مهاجرا من
ال��و��ص��ول �إىل الأرا� �ض��ي ال�بري�ط��ان�ي��ة ،وف�ق��ا ل ��وزارة
الداخلية الربيطانية.

•• توبجيكايل-رويرتز

�أنقذت منظمة بولندية غري حكومية اثنني من املهاجرين ال�سوريني يف �ساعة مت�أخرة من
م�ساء الأحد بعد �أن عرب ال�شقيقان احلدود من رو�سيا البي�ضاء ودخال مل�سافة  40كيلومرتا
يف الأرا�ضي البولندية .و �سافر �آالف املهاجرين �إىل رو�سيا البي�ضاء على �أمل دخول االحتاد
الأوروبي ليجدوا �أنف�سهم حما�صرين على احلدود يف ظروف مناخية متجمدة .وقال �شهود
من روي�ترز �إن الأخ��وي��ن ق��ادر ( 39عاما) ول��وا���س ( 41عاما) من حم�ص كانا فاقدين
للوعي تقريبا وجمهدين للغاية لدرجة ال ت�سمح لهم بالتحدث عندما و�صل امل�سعفون
مل�ساعدتهم بالقرب من قرية توبجيكايل .ومل يتم الك�شف عن لقب ال�شقيقني .وقالت �أجاتا
كولودزيج من م�ؤ�س�سة �أوكاليني اخلريية البولندية “وجدنا رجلني يف الغابة  ،وهما يف
حالة �سيئة للغاية  ،ومل يتمكنا من التوا�صل معنا» .و�أ�ضافت “مل نتمكن من احل�صول على
�أي معلومات منهما  ،با�ستثناء �أ�سمائهم لذلك قررنا ا�ستدعاء �سيارة �إ�سعاف».

البيت الأبي�ض يحذر من غزو رو�سي لأوكرانيا:

11

هل ً
حقا حتتاج �أوروبا �إىل اال�ستعداد لهجوم بوتني...؟

رو�سيا ت�ستخدم �أوكرانيا كرافعة �ضد العامل الغربي
•• الفجر –خرية ال�شيباين
حذر البيت الأبي�ض حلفاءه الأوروب��ي�ين من �أن
غز ًوا ع�سكر ًيا لأوكرانيا قد يكون و�شي ًكا مع زيادة
رو�سيا لقواتها على حدود البالد.
ويف ح��وار ملوقع �أتالنتيكو ،يفكك فيات�شي�سالف
�أفيوت�سكي ،الأ�ستاذ حاليا يف املدر�سة العليا للعلوم
التجارية اجن��ي��ه ،تطور الأح���داث على احل��دود

ن���ش��ر �أرب �ع��ة ك�ت��ب بالفرن�سية
مرتجمة �إىل اليابانية والبولندية
وال� ��� �ص ��رب� �ي ��ة“ :ال�شي�شان”،
ال �� �س �ي ��ا� �س �ي ��ة
و”اجلغرافيا
للقوقاز” ،و”الثورات املخملية”،
و”اجلغرافيا ال�سيا�سية القارية”،
وهو م�ؤلف م�شارك لتقرير بحث
بعنوان “جتارة الأفيون الأفغانية
على طول الطريق ال�شمايل».
* ح��ذر البيت الأبي�ض حلفاءه
الأوروبيني من �أن غ��ز ًوا ع�سكر ًيا
لأوك��ران �ي��ا ق��د ي�ك��ون و��ش�ي� ًك��ا .هل
ي�ج��ب �أن ن ��أخ��ذ ه ��ذه الن�صيحة
على حممل اجلد؟
 ك��ل م��ا ت�ق��ول��ه ال �ق��وة الأوىليف ال� � �ع � ��امل ي � �ج� ��ب �أن ي � ��ؤخ� ��ذ
ع �ل��ى حم �م��ل اجل � ��د .ي� ��أت ��ي هذا
ال� �ب� �ي ��ان الأم� ��ري � �ك� ��ي يف �أع� �ق ��اب
ال ��زي ��ادة الأخ �ي��رة يف التدريبات
الع�سكرية الرو�سية على احلدود
الأوكرانية .وعلى عك�س �أوكرانيا
وال � � � ��دول الأوروب � � �ي � � ��ة الأخ � � ��رى
يف امل �ن �ط �ق��ة ،مت �ت �ل��ك ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة ق� � ��درات ا�ستخباراتية
ب �� �ش��ري��ة وت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ،ولديها
�أق �م��ار �صناعية ميكنها مراقبة
ال �ق��وات ال��رو� �س �ي��ة ال �ت��ي تتج ّمع
حال ًيا �شمال احل��دود الأوكرانية،
ب��ال�ق��رب م��ن ب�ي�لارو��س�ي��ا .وتريد
رو�سيا �أن جتعل العامل يفهم �أنّ
غ ��زو �أوك��ران �ي��ا مم�ك��ن ع�سكر ًيا،
وت�ضاعف التدريبات الع�سكرية.
يف �أواخ ��ر �أك �ت��وب��ر ،ا�ستخدمت
�أوك ��ران� �ي ��ا ط ��ائ ��رات ب� ��دون طيار
تركية ال�صنع من طراز بريقدار
ل �ت��دم�ي�ر ق �ط��ع امل��دف �ع �ي��ة التي
يحتفظ بها االنف�صاليون الرو�س
يف دون �ب��ا���س� .أث � ��ار ه ��ذا الهجوم
غ�ضب ب��وت�ين ل�سببني� :أو ًال ،ال

ال��رو���س��ي��ة الأوك��ران��ي��ة ،وي��ح��دد �أب��ع��اد تطورها
وتداعياتها �أوروبيا وعامليا.
وفيات�شي�سالف �أفيوت�سكي ،دك��ت��ور يف العلوم
الإداري������ة ،ودك���ت���ور يف اجل��غ��راف��ي��ا ال�سيا�سية،
ومتخ�ص�ص يف العالقــــات الدولية وا�سرتاتيجية
الأعمال الدولية .وتركز جماالت �أبحاثه وحتاليله
ب�شكل �أ�سا�سي على و�سط و�شرق �أوروب��ا ،وحتديد ًا
رو�سيا و�أوكرانيا.

وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكني ووزير اخلارجية الأوكراين دميرتو كوليبا

حماولة لإجبار
وا���ش��ن��ط��ن ،على
اتخاذ �إجراءات
ل�����ص��ال��ح رو���س��ي��ا
ورف���ع العقوبات
االق���ت�������ص���ادي���ة
املفرو�ضة عليها

هل الدبابات الرو�سية جاهزة للزئري؟

ت�ضاعف التدريبات الع�سكرية ،تريد رو�سيا �أن يفهم العامل � ّأن غزو �أوكرانيا ممكن ع�سكر ًيا
�شـبح احلـرب ميكن �أن يطفـو على ال�سـطح دائمًــا ،لكني ال �أرى رو�سـيا جتتاح �أوكرانيا اليوم
متلك رو�سيا مثل هذه الطائرات
املتطورة ب��دون طيار ،و�أخ�ي ً�را ،يف
�صراع مع تركيا على عدة جبهات
يف � �س��وري��ا ول �ي �ب �ي��ا وم � ��ؤخ � � ًرا يف
�أذربيجان� ،أثارت حقيقة ا�ستخدام
�أوك��ران �ي��ا ل���س�لاح ت��رك��ي ال�صنع
غ���ض� ًب��ا يف رو� �س �ي��ا .وط�ي�ل��ة 3/2
�أ� �س��اب �ي��ع ،ه ��اج الإع �ل��ام الرو�سي
وم � � ��اج ،ب� ��ل �إن ب �ع ����ض مقدمي
ال�ب��رام� ��ج ط ��ال� �ب ��وا ب� �غ ��زو كامل
لأوكرانيا.

*يف الأ��س��اب�ي��ع الأخ �ي�رة ،عززت
رو� �س �ي��ا ق ��وة ن�ي��ران ك �ب�ي�رة على
حدودها مع �أوكرانيا .هل يجب �أن
ننظر �إىل هذا على �أنه ا�ستعرا�ض
ب�سيط ل�ل�ق��وة؟ وه��ل على الناتو
اال�ستعداد لنزاع ع�سكري؟
 �أعتقد �أن �صراعًا وا�سع النطاقكان ميكن �أن يندلع عام .2014
�شبح احلرب ميكن �أن يطفو على
ال�سطح دائ ًما ،لكني ال �أرى رو�سيا
جتتاح �أوكرانيا اليوم .فالغزو قد

يت�سبب يف �سقوط �آالف القتلى
واجلرحى والالجئني  ...و�أعتقد
�أنّ البلدين �سيحاوالن حل امل�شكلة
ب �ط��ري �ق �ت �ه �م��ا اخل ��ا�� �ص ��ة .تظهر
رو� �س �ي��ا ق��وت �ه��ا يف ال ��وق ��ت ال ��ذي
تتجه فيه �أوكرانيا نحو الواليات
املتحدة ،خا�صة منذ قدوم بايدن
�إىل ال �ب �ي ��ت الأب � �ي � ��� ��ض .وزادت
�أوكرانيا تعاونها ب�شكل كبري مع
الناتو والواليات املتحدة .وهناك
� ً
أي�ضا مناورات ع�سكرية دورية �أو

مهام تدريبية مع �أع�ضاء الناتو
على الأرا�ضي الأوكرانية.
بعد �ضم �شبه جزيرة القرم ونزاع
دونبا�س ،الذي �أودى بحياة �أكرث
من � 10آالف �شخ�ص ،ا�ست�ؤنفت
اال��ض�ط��راب��ات يف وق��ت �سابق من
ه��ذا ال�ع��ام عندما ح�شدت رو�سيا
قواتها على احلدود الأوكرانية يف
الربيع .وتخفيفا للتو ّتر ،ات�صل
ب��اي��دن ببوتني ،ث��م التقى بايدن
وب��وت�ي�ن يف ��س��وي���س��را يف يونيو،

ول�ك��ن دون ج ��دوى .ل�ه��ذا ،ميكن
النظر �إىل هذه التعبئة الع�سكرية
ع�ل��ى �أن �ه��ا ن��وع م��ن ال���ض�غ��ط من
رو��س�ي��ا� � ،س��واء م��ن �أج ��ل ح��ل هذا
ال � �� � �ص ��راع �أو ل�ل�اح� �ت� �ج ��اج على
العقوبات االقت�صادية التي تعاين
منها.
ن �ح��ن �أي �� �ض ��ا يف �أزم � � ��ة طاقة
خ� �ط�ي�رة ل �ل �غ��اي��ة ،ورو�� �س� �ي ��ا هي
امل� ��� �ص ��در ال��رئ �ي �� �س��ي ل �ل �غ��از �إىل
االحت ��اد الأوروب � ��ي ،وق��د ارتفعت

الأ�سعار ب�شكل كبري .نحن � ً
أي�ضا
يف املرحلة الأخ�يرة من بناء خط
�أنابيب الغاز نورد �سرتمي  2الذي
ال ت ��زال ه �ن��اك بع�ض اخلالفات
ح ��ول ��ه .ال �أع �ت �ق��د �أن ت�صرفات
رو�سيا هذه ت�ش ّكل تهديدًا حقيق ًيا،
لكنها ن��وع م��ن ال���ض�غ��ط لإجبار
خ�صمها الرئي�سي ،وهو الواليات
امل �ت �ح��دة ،ع �ل��ى ات �خ ��اذ �إج� � ��راءات
ل�صالح رو��س�ي��ا ،ورف ��ع العقوبات
االقت�صادية املفرو�ضة عليها� ...إن

رو�سيا ت�ستخدم �أوكرانيا كرافعة
�ضد العامل الغربي.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ت�ضررت
�أوكرانيا ورو�سيا ب�شدة من فريو�س
كوفيد .هناك املئات من الوفيات
يوميا يف كال البلدين ،ونق�ص يف
الأك�سجني ،وم�ست�شفيات جتاوزت
طاقة ا�ستيعابها .ال ميكن للنزاع
�أن يندلع يف ظ��ل ه��ذه الظروف،
اخل �ط��ر ال��وح �ي��د ل�ل�ت���ص�ع�ي��د هو
ا�شتباك بني اجلنود.
*ه��ل ت��رد �أوروب��ا ب�شكل �صحيح
على �ضربات بوتني؟ وهل �سي�سمح
الرد الع�سكري اجلماعي من قبل
حلفاء الناتو برد �أف�ضل؟
 ت �� �س �ت �ن �ف��ر �أوروب� � � � � ��ا ،ولكنب�ب��طء ��ش��دي��د ،على عك�س بايدن
ال ��ذي ال�ت�ق��ط ه��ات�ف��ه ع�ل��ى الفور
لالت�صال ببوتني عندما اقرتبت
ال� �ق ��وات ال��رو� �س �ي��ة م ��ن احل ��دود
الأوكرانية يف �أبريل املا�ضي .وبعد
�أي��ام قليلة ان�سحبت ال�ق��وات من
احل � ��دود ،وع �ن��ده��ا ال�ت�ق��ى بايدن
ب �ب��وت�ي�ن يف � �س��وي �� �س��را .تخ�ضع
رو�سيا لعقوبات ،ومل تعد مو�ضع
ت��رح �ي��ب يف م � ��ؤمت� ��رات عديدة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ون� �ظ� � ًرا للتوترات
ال��رو� �س �ي��ة ال �غ��رب �ي��ة ،مل يح�ضر
بوتني م��ؤمت��ر امل�ن��اخ � 26أو قمة
جمموعة الع�شرين التي عقدت
يف روم ��ا يف ن�ه��اي��ة �أك �ت ��وب ��ر .يف
الوقت احل��ايل ،ال جمال لدخول
ال� �ن ��ات ��و يف ح � ��رب م �ف �ت��وح��ة مع
رو�سيا� .ستكون العواقب وخيمة
على اجل��ان�ب�ين .وي��رغ��ب االحتاد
الأوروب��ي ،مثل ماكرون ومريكل
(وم� ��ن ��س�ي�خ�ل�ف�ه��ا) ،يف احلفاظ
على عالقات منفتحة و�سلمية مع
بوتني لتجنّب �أي خطر لل�صراع.

ب�سبب «فاغرن» والتدخل بال�ساحل ..باري�س توجه ر�سائل حازمة ملو�سكو القذايف االبن عاد برداء �أبيه ..والرهان بيد «تيار اخل�ضر»
•• باري�س-وكاالت

�أ�صدرت وزارة اخلارجية الفرن�سية بيانا ،حذرت فيه مو�سكو من ن�شر قوات
“فاغرن” ال��رو��س�ي��ة اخل��ا��ص��ة يف منطقة ال�ساحل الأف��ري�ق��ي وال�صحراء
الكربى ،م�ؤكدة �أنه �سيكون �إجراء “غري مقبول” من جانب رو�سيا.
و�أع ��رب وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ج��ان �إي��ف ل��ودري��ان ووزي ��رة اجل�ي��و���ش الفرن�سية
فلوران�س ب��اريل ،خ�لال اجتماع عقد يف باري�س م��ع نظرييهما الرو�سيني
�سريغي الف��روف و�سريغي �شويغو ،ع��ن الطابع غ�ير املقبول لن�شر قوات
“فاغرن” يف ق�ط��اع ال���س��اح��ل وال �� �ص �ح��راء ،ك�م��ا ك��رر ال��وزي��ران ر�سائلهما
احلازمة يف ما يتعلق مبخاطر زعزعة اال�ستقرار الإقليمي واالعتداء على
م�صالح فرن�سا و�شركائها امل�ساهمني يف مكافحة الإرهاب يف منطقة ال�ساحل
الإفريقي.
ي�أتي ذلك يف الوقت ال��ذي احت�ضنت فيه العا�صمة الفرن�سية باري�س ،قمة
رباعية �ضمت كال من الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون ،ورئي�س النيجر
حممد ب��ازوم ،ورئي�س بوركينا فا�سو
روك م��ارك ك��اب��وري ،ورئي�س املجل�س
االن �ت �ق��ايل يف ت �� �ش��اد حم �م��د �إدري�س
ديبي ،وذلك لبحث التطورات الأمنية
يف منطقة ال�ساحل الإفريقي؛ وذلك
على هام�ش قمة فرن�سية � -إفريقية
ح ��ول ال �� �س�لام وم �� �س��ار ال �ت �� �س��وي��ة يف
ل�ي�ب�ي��ا .وت� ��أت ��ي ه ��ذه ال �ق � ّم��ة يف وقت
ت��ده��ورت فيه ال�ع�لاق��ات ب�ين فرن�سا،
و� �ش��ري �ك �ت �ه��ا ال �ت��اري �خ �ي��ة م� ��ايل �إث ��ر
انقالبني ع�سكريني �شهدتهما باماكو
يف الأ��ش�ه��ر الأخ �ي�رة .وك��ان��ت باري�س
تعهدت يف يونيو ب�إعادة تنظيم وجودها
الع�سكري يف منطقة ال�ساحل ،ال �سيما
من خالل �إخالء قواعدها الثالث يف
�أق�صى �شمال مايل لرتكيز قواتها يف

منطقتي “غاو وميناكا” قرب احلدود مع كل من النيجر وبوركينا فا�سو.
وتن�ص خطة فرن�سا على خف�ض عدد قواتها من خم�سة �آالف ع�سكري حالياً
�إىل نحو  3000-2500بحلول ع��ام  .2023كما ك�شفت م�صادر ملوقع
“�سكاي نيوز عربية” �أن القمة �أي�ضا ناق�شت مو�ضوع التعاون املحتمل بني
باماكو و�شركة “فاغرن” الرو�سية �شبه الع�سكرية اخلا�صة.
ويقول الكاتب واملحلل ال�سيا�سي من مايل عبداهلل ميغا ،يف ت�صريحات ملوقع
“�سكاي نيوز عربية”� ،إن �إع�لان فرن�سا انتهاء عملية “برخان” ال يعني
نهاية الوجود الفرن�سي يف منطقة ال�ساحل ب�صفة عامة �أو يف مايل ب�صفة
خا�صة .و�أ�ضاف عبداهلل ميغا� ،أن فرن�سا �ستعيد ت�شكيل ا�سرتاتيجيتها يف
املنطقة ،م�ؤكدا �أن احلديث عن وجود عنا�صر “فاغرن” الرو�سية يف مايل،
�سيجعل فرن�سا �أكرث مت�سكا بالتواجد يف املنطقة ،ال�سيما و�أنها متثل كنزا
ا�سرتاتيجيا لباري�س� ،إ�ضافة �إىل اجلهود التي بذلتها فرن�سا يف حماربة
الإره� ��اب ب�ه��ذه املنطقة ط��ول ال���س�ن��وات الثمانية املا�ضية ب��د�أ م��ن عملية
“�سرفال” والتي تطورت بعد ذلك �إىل “برخان» .وبح�سب ما ذكرت تقارير
�إخبارية ،ف��إن رو�سيا ت�سعى بانتظام
لزيادة نفوذها يف �إفريقيا مبزيد من
احلمالت االقت�صادية والدبلوما�سية
التقليدية ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام
م��زي��د م��ن ال��و��س��ائ��ل م�ث��ل جمموعة
“فاغرن” ،يف ظ��ل �سعيها �إىل زيادة
ح �� �ص �ت �ه��ا م ��ن اح �ت �ي��اط �ي��ات امل � ��وارد
الطبيعية الثمينة يف القارة ال�سمراء،
ل� �ف ��ر� ��ض ن� �ف ��وذه ��ا وحت� �ق� �ي ��ق ر�ؤي � ��ة
ال�ك��رم�ل�ين امل�ت�م�ث�ل��ة يف ع ��امل متعدد
الأقطاب.
وك��ان��ت ف��رن���س��ا وج �ه��ت حت��ذي��را �إىل
مايل من �أنها �ستفقد “دعم املجتمع
الدويل” و��س�ت�ت�خ�ل��ى ع��ن مقومات
ك��ام�ل��ة م��ن ��س�ي��ادت�ه��ا� ،إذا جل� ��أت �إىل
جم� �م ��وع ��ة “فاغرن” ال ��رو�� �س� �ي ��ة

•• طرابل�س-وكاالت

بلحية طويلة َّ
خ�ضبها ال�شيب ،وبالرداء الليبي التقليدي الذي ا�شتهر به والده،
وبنف�س اللون اجلملي الذي كان يف�ضله ،عاد �سيف الإ�سالم جنل الرئي�س الراحل
معمر القذايف �إىل �صدر امل�شهد مر�شحا خلالفة �أبيه ،يف ق��رار ال يجهل تبعاته
و�سط حميط تختلط فيه مياه م�ؤيديه بنريان الراف�ضني.
وفور �إعالن خرب تقدمي �سيف الإ�سالم ( 49عاما) �أوراق تر�شه يف مكتب الإدارة
االنتخابية مبدينة �سبها جنوب غربي ليبيا ،ظهر اختالف الآراء حول تر�شحه
يف الداخل ويف اخل��ارج .فبالن�سبة خل�صومه� ،سارعت و�سائل
�إع�لام تابعة لتنظيم الإخ��وان الإرهابي �إىل �أخ��ذ ت�صريح من
املتحدث با�سم املحكمة اجلنائية الدولية ب�أن مذكرة االعتقال
التي �أ�صدرتها  2011بحق �سيف الإ� �س�لام ملحاكمته فيما
ُن�سب �إليه من اتهامات بقتل املتظاهرين املعار�ضني لأبيه يف
 2011ال تزال �سارية .ويف مدينة الزاوية غرب البالد� ،أعلن
ما ي�سمى بـ”قادة وثوار الزاوية” رف�ضهم تر�شيح من و�صفتهم
بـ”املطلوبني للعدالة” ،ومن بينهم �سيف الإ�سالم ،وهددوا يف
ب�ي��ان ب�ع��دم فتح امل��راك��ز االنتخابية داخ��ل امل��دي�ن��ة ،وبـ”حرب
ال نعرف م��داه��ا» .غ�ير �أن م��ا �صرحت ب��ه اجلنائية الدولية
وت�ه��دي��دات امليلي�شيات يبدو غ�ير م��ؤث��ر يف امل��وق��ف القانوين
ل�سيف الإ�سالم ،حيث �أعلنت مفو�ضية االنتخابات �أنه ا�ستكمل
امل�سوغات القانونية املطلوبة.
�شعبية قبلية
وا�ستعر�ض حمللون ليبيون ملوقع “�سكاي نيوز عربية” اخلريطة الداخلية
واخلارجية حلظوظ القذايف االبن يف االنتخابات.
فيقول املحلل ال�سيا�سي حممد الأ��س�م��ر �إن��ه يحظى بت�أييد كبري م��ن القبائل
املنت�شرة و�سط البالد ،وخا�صة مدينة �سرت ،م�سقط ر�أ�سه.
وي�ضيف� ،أن القبائل يف ترهونة وبني وليد وال�شويرف غ��رب البالد ت�سانده،
�إ�ضافة �إىل امتالكه �شعبية يف املنطقة من �سبها و�صوال �إىل اجلفرة ،ويف غات
(جنوب غرب) وما يحيطها.

وه��ذه املناطق معروفة بوالئها للنظام ال�سابق حتى �أطلقوا على �أنف�سهم تيار
“اخل�ضر” ن�سبة �إىل العلم الأخ�ضر لليبيا يف عهد القذايف ،كما يقول الأ�سمر.
وبالن�سبة حلظوظه يف املناف�سة ،فريى �أنها “لن تكون �سهلة” ،فهناك تيارات
ع��دة ،واالنتخابات مرتبطة باملواقف الدولية� ،إال �أن �سيف الإ�سالم يبقى رقما
�صعبا.
املواقف الدولية
بدت وا�شنطن �صريحة يف التعبري عن “امتعا�ضها” ،حيث �صرح وزير اخلارجية
الأمريكي بالإنابة ل�ش�ؤون ال�شرق الأدن��ى ،جوي هود يف وقت
�سابق ب�أن “العامل لدية م�شكلة” يف ُّ
تر�شح �سيف الإ�سالم.
وب��رر ذل��ك ب ��أن “الأمر ي�ق��رره ال�شعب ال�ل�ي�ب��ي ..لكنه �أحد
جم��رم��ي احل ��رب ،و ُم� ��درج مب��وج��ب ق��وان�ين الأمم املتحدة
وال��والي��ات املتحدة على قائمة العقوبات ،وال ي��زال خا�ضعا
ملذكرة توقيف معلقة �صادرة عن املحكمة اجلنائية الدولية».
بينما دعا وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف �أول �أول
�أم�س ال�سبت �إىل �إت��اح��ة الفر�صة جلميع القوى ال�سيا�سية
ل�ل�تر��ش��ح ،مب��ا يف ذل��ك “�أن�صار ن�ظ��ام القذايف” ك��ي تكون
االنتخابات “�شاملة».

�سيناريوهات متوقعة
وي��رج��ح امل�ح�ل��ل ال���س�ي��ا��س��ي ط ��ارق ال �ف��رج��اين ح ��دوث �أحد
ال�سيناريوهني ،وهو “�أن يرتاجع �سيف الإ�سالم عن الرت�شح
نتيجة ال�ضغوطات ال��دول�ي��ة� ،أو ي��وا��ص��ل طريقه ليكون يف
مواجهة مع الغرب الذي لن يعرتف به».
ونبه �إىل �أن �سيف الإ�سالم ي�شارك يف االنتخابات التي منعها والده طيلة حكمه،
وذلك بف�ضل ت�ضحيات اجلي�ش الوطني الليبي الذي �أعاد الأمن �إىل بقعة �شا�سعة
الوطن ،ما �سمح ل�سيف الإ�سالم ب�أن يرت�شح دون خوف على �سالمته.
وح��ول كونه مطلوبا لـ”اجلنائية الدولية” ،يجيب م�ست�شار املنظمة الليبية
لدرا�سات الأمن القومي رمزي الرميح ب�أن القانون الليبي “�سيادي” ،ومل ين�ص
على منع تر�شح ملن كان يحاكم دوليا.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
�سيتي اك�سرب�س للمقاوالت العامه
رخ�صة رقم CN 1179623: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
نوره العمال اال�صباغ رخ�صة رقمCN 1130171:
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/ور�شة اال�شخرة
للحدادة رخ�صة رقم CN 1132104:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد �سيدعبداهلل �سيدحممد البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي نا�صر عبداهلل اجلعفري
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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة بغداد
لالدويه البيطريه
رخ�صة رقم CN 1086967:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد عو�ض حممد الزويدي املهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن حممد ح�سن معنى
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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة اجلودة
الفائقة التجارية
رخ�صة رقم CN 1123372:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سامل احمد �سامل علي العولقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سهيل �سامل �سليم باال�سود العامري
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/ق�صر
العود الأبي�ض للتجارة رخ�صة رقمCN 2918574:
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/كافترييا جبل ح�سام
رخ�صة رقم CN 1129345:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ليث احمد عبداملح�سن حماد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداملح�سن حممود حماد
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

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ميدا�س لتجارة لوازم ال�سالمة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  0.10مبنى ال�سيد حممد زايد خلفان
واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1043318 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/جيفاجني و�شركاه ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2021/10/12:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم - 2105031494:تاريخ
التعديل2021/11/15:
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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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فال كافيه
رخ�صة رقم CN 3967162:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سيف مبارك �سيف خليفه القمزي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف منى �صبحي حممد نافع احلمران
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/فا�ست ال�ست ل�صف
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 2251158:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد حمد علي هميله املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل ح�سن عبيد ح�سن الزعابي
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/مل�سة
�ضيافة رخ�صة رقمCN 2932475:
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/كر مبلز للحلويات
رخ�صة رقم CN 3681651:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عمران مبارك جمعه مبارك املرر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ع�شبه �سامل را�شد �سامل الغفلي
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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سبايدر
لتجارة املالب�س اجلاهزة
رخ�صة رقم CN 1748549: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�/سناك�س
فور ل�س للوجبات اخلفيفة
رخ�صة رقم CN 3806788: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�/سوبر كواليتي
لرتكيب و�صيانة م�ضخات املياه
رخ�صة رقم CN 2045459:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سامل احمد �سامل علي العولقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سهيل �سامل �سليم باال�سود العامري
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/فن�ش
بيكري للوجبات اخلفيفة
رخ�صة رقم CN 2917019: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)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ت�شوي�س
لال�ست�شارات الت�سويقية
رخ�صة رقم CN 3892292: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

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:جالديو�س للزهور والهدايا � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:حمل  - 4مبنى �شركة ابوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م -
 - C220مدينة حممد بن زايد  -مدينة حممد بن زايد �شرق  - 12قطعة
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1332186 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اخلالدية للفواكه
واخل�ضروات
رخ�صة رقم CN 3688975:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبيد حمود �سامل عبيد البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عارف عبداهلل بخيت احمد الظاهري
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/امبو�سيب للنقليات
واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3751777:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد عبدالرحمن احمد ح�سن املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هادف �سعيد فالح �سعيد املن�صوري
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)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/11/14:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105039510:
 تاريخ التعديل2021/11/14:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن
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�سيخ�ضع ملراقبة  250مراقبا من الأمم املتحدة

كاليدونيا اجلديدة :ا�ستفتاء ثالث بعد �أربعني عاما من اجلمود
•• الفجر �-ساندرين تي�سونري –ترجمة خرية ال�شيباين
�سيتم �إجراء ا�ستفتاء تقرير امل�صري يف كاليدونيا اجلديدة
كما هو مقرر يف  12دي�سمرب� .أعلن الإب��ق��اء على هذا
التاريخ يوم اجلمعة  12نوفمرب من قبل املفو�ض ال�سامي
للجمهورية يف كايو .لذلك �سيتم الت�صويت للمرة الثالثة مع

�أو �ضد ا�ستقالل كاليدونيا اجلديدة� .أو بالأحرى� :سي�صوت
البع�ض ،لأن عدم م�شاركة االنف�صاليني �سيطرح مرة �أخرى
م�شاكل مل حتل بعد �أربعة عقود من املفاو�ضات .ا�ستمر
الت�شويق حتى �شهر قبل موعد الت�صويت ،لكن املفو�ض
ال�سامي للجمهورية ،باتري�س فور� ،أعلن ،اجلمعة ،ا�ستمرار
امل�شاورات ب�ش�أن اال�ستفتاء الأخري لإنهاء اتفاق نوميا .اال

انه يف الثامن من نوفمرب� ،أكدت الأحزاب االنف�صالية عدم
م�شاركتها يف الت�صويت من خالل عدم تقدمي وثائق حملتها
�إىل ال�سلطات .ولئن مت جتنب م�صطلح “املقاطعة” ،فقد
ا�ستنكر رئي�س احتاد كاليدونيا ،دانيال غوا ،يوم اجلمعة،
الإبقاء على االقرتاع�“ :إذا ا�ستمرت الدولة يف رغبتها يف
احلفاظ على �صحة هذه النتيجة ،فلن يكون الأمر كذلك،

�سيتعني �إنهاء  100عام من اال�ستعمار « .تاريخ املقاطعة
االنتخابية يف كاليدونيا اجلديدة ،هو �أ�صل العنف الذي
حت ّول �إىل حرب �أهلية  ،1985-1984ثم حجز رهائن
�أوف��ي��ا و�إط�ل�اق �سراحهم ع��ام  ،1988وت�لاه يف  4مايو
 ،1989اغتيال الزعيم االنف�صايل جان -م��اري جتيباو
ومالزمه يويني يويني يف نهاية احلداد.

13
ع� ��ام � ،1987أع� �ط ��ت مقاطعة
ا�ستفتاء اال�ستقالل  98باملائة من
الأ�صوات ل�صالح البقاء يف فرن�سا
وبن�سبة �إقبال بلغت  59باملائة.
كل �شيء جاهز ل�ضمان ت�صويت
“�صادق” ،ب��امل �ع �ن��ى القانوين
لتنظيمه ،حيث �سيخ�ضع ملراقبة
 250مراقبا من الأمم املتحدة،
وت ��أم �ي �ن��ه م��ن ق�ب��ل ق� ��وات معززة
ب�شكل كبري .ويبقى �أن نرى كيف
�سيكون م��وق��ف اجلمعية العامة
ل�ل�أمم املتحدة من ت�صويت يبدو
ال �ي��وم �أن �أن �� �ص��ار “ال” وحدهم
على ا�ستعداد للم�شاركة فيه ،لأن
ه� ��ذه اجل �م �ع �ي��ة ف �ق��ط “ميكنها
�إزال ��ة �إق�ل�ي��م م��ن قائمة الأقاليم
غري املتمتعة باحلكم الذاتي ،ويتم
ه��ذا الت�صويت ،م��ن حيث املبد�أ،
بالأغلبية الب�سيطة «.
توافق الآراء �أو
«طريقة املحيط الهادي»
مم� ��ا ق� ��د ي� �ث�ي�ر اال�� �س� �ت� �غ ��راب،
ق��وي��ة بال�سيطرة ع�ل��ى احلكومة
اجل �م��اع �ي��ة م �ن��ذ ي��ول �ي��و ،ب �ع��د �أن
ت�ط�ل��ب الأم � ��ر �أك�ث��ر م ��ن خم�سة
�أ�شهر النتخاب رئي�س للكونغر�س
ال��ذي لن يلقي خطاب ال�سيا�سةال� �ع ��ام ��ة �إال ي � ��وم  18نوفمرب
ت��رف ����ض الأح � ��زاب االنف�صاليةت�صويتا كانت ق��د طالبت ب��ه بعد
�ستة �أ��ش�ه��ر بال�ضبط م��ن �إج ��راء
اال��س�ت�ف�ت��اء ال� �ث ��اين .ت��اري��خ 12
دي���س�م�بر ،ال ��ذي اخ�ت��ارت��ه الدولة
مبوافقة الأح ��زاب املوالية خالل
اجتماعات باري�س يف يونيو املا�ضي،
مل يح�صل ق��ط على ت��واف��ق .بعد
�أن ن��ددت يف البداية بهذا التاريخ
ب��اع�ت�ب��اره خم��ال � ًف��ا الت �ف��اق �سابق
ي �ق �� �ض��ي ب� �ع ��دم �إج� � � ��راء ت�صويت
ب�ين �سبتمرب  2021و�سبتمرب
 ،2022اتهمت الأح��زاب امل�ؤيدة
ل�لا� �س �ت �ق�لال الأزم � � ��ة ال�صحية
ب�أنها تفرمل احلملة .ويف الآونة
الأخ�ي�رة ،جت��اوز جمل�س ال�شيوخ
العريف �صالحياته ،و�أ�صدر قرا ًرا
يق�ضي بحداد جماعي طيلة عام
وه ��ي ع�م�ل�ي��ة ط�ق���س�ي��ة �أ�سا�سيةل�ث�ق��اف��ة ال� �ك ��ان ��اك�� .ش��اه��د على
من � � ��وذج جم �ت �م��ع ال م �ع �ن��ى فيه
ل�ل�أف��راد اال م��ن خ�لال انتمائهم
�إىل جم�م��وع��ة ،ال ينبغي اخللط
ب�ي�ن مم��ار� �س��ة ال��وف��اق والإج �م��اع
وال ��دمي� �ق ��راط� �ي ��ة .الإج � �م� ��اع هو
نتيجة مناق�شات ال تنتهي حتى
ت�صل املجموعة �إىل قرار مدعوم،
ب��ال �ق �ن��اع��ة �أو ب ��ال �ق ��وة ،م ��ن قبل
امل �ج �م��وع��ة ب ��أك �م �ل �ه��ا .وك �م��ا قال
املتحدث با�سم احلكومة جيلربت
ت��اي��وي �ن��ون (احت � ��اد ك��ال �ي��دون �ي��ا-
جبهة الكاناك والتحرير الوطني
اال�شرتاكي) يف مقابلة تلفزيونية
يف � 30أك �ت��وب��ر“ ،نحن جمتمع
ن�ق��ا���ش ال ن�ه��اي��ة له” ،ينطبق يف
�أوق�ي��ان��و��س�ي��ا ع�ل��ى ك��ل املعامالت
ال�سيا�سية واالق�ت���ص��ادي��ة ،بهدف
التو�صل �إىل ق��رار توافقي� ،أي ال
ت �ن��ازع ح��ول��ه .وق��د مت��ت الإ�شادة
ب� �ه ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة يف ال�سبعينات
ب ��اع� �ت� �ب ��اره ��ا “طريقة املحيط
الهادي” ،وال �سيما يف الهيئات
الإق �ل �ي �م �ي��ة امل� ��وج� ��ودة يف فيجي
ونوميا ،وقد �أثبتت �إىل حد كبري
قدرتها على خلق معوقات وجتاهل
رغبات الأغلبية .الغريب� ،أن هذا
النقا�ش الطويل ي ��ؤدي �إىل وقف
م�سرية التاريخ ،يف ف�ضاء جغرايف
ال ميلك فيه الوقت القيمة التي
ين�سبها �إليه الغرب.
لأن�ن��ا �إذا نظرنا ع��ن ك�ث��ب ،ف�إن
ه ��ذا ال�ن�ق��ا���ش ال �ط��وي��ل ا�ستوعب
جيلني م��ن ��س�ك��ان ك��ال�ي��دون�ي��ا .يف
الأ�شهر التي �أعقبت ا�ستقالل نيو
ه�بري��دز ،التي �أ�صبحت فانواتو،
يف ي��ول �ي��و  ،1980ب � ��د�أ مطلب
اال��س�ت�ق�لال ي�سيطر ع�ل��ى �شوارع
وطرق كايو .ويعود تاريخ االجتماع
الذي عقد يف ناينفيل-ليه-رو�ش،
حيث دع��ت ال��دول��ة االنف�صاليني
و�أن� ��� �ص ��ار ال �ب �ق��اء يف ف��رن �� �س��ا �إىل
و�ضع قانون انتقايل بهدف تقرير
امل���ص�ير يف امل���س�ت�ق�ب��ل� ،إىل يوليو
 .1983ت�ل��ت ذل ��ك “�أحداث”،
م �ق��اط �ع��ة االن �ت �خ��اب��ات يف ثالث
منا�سبات خالل عقد من الزمان،
والتفاقيتي ماتينيون عام 1988
ون��وم �ي��ا ع ��ام  ،1998و�أخ �ي ��راً،
ثالثة ا�ستفتاءات .وهذا الأ�سبوع،
بعثت جمموعة من طالب جامعة

�أن�صار ا�ستقالل كاليدونيا اجلديدة يف اجتماع نهاية احلملة لال�ستفتاء الثاين� ،أكتوبر  2020يف نوميا
ا�ستنكر رئي�س احتاد كاليدونيا ،دانيال غوا ،الإبقاء على االقرتاع
جميع القوائم االنتخابية املحلية
م�ت�ق�ل���ص��ة وجم� �م ��دة ،و�ستنتهي
ق��ائ �م��ة اال� �س �ت �ف �ت��اء م ��ع املحطة
االنتخابية الأخ�ي�رة .لكن قائمة
ب��ال �ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة ي�ن�ت�ه��ك على ال�ن��اخ�ب�ين اخل��ا��ص��ة باالنتخابات
كاليدونيا اجل��دي��دة ،بر�سالة �إىل
الأقل روح معاهدة راروتونغا لعام الإقليمية يجب �أن تتغري � ً
أي�ضا،
الرئي�س ماكرون ت�شدد فيها على
“ 1985من �أجل منطقة خالية لأن� �ه ��ا ت � � ��ؤدي ب���ش�ك��ل خ��ا���ص �إىل
حاجتهم �إىل معرفة م�ستقبلهم.
م��ن الأ��س�ل�ح��ة ال�ن��ووي��ة يف جنوب امل�ف��ارق��ة القائلة ب ��أن العديد من
كونيامبو نيكل ،الذي يعمل بفرن ت�صنيف ال�سندات عالية املخاطر ،ال �� �ص �ح �ي��ة وق� ��ف م �� �ش��روع املطار املتحدة واململكة املتحدة ،وت�شكيل امل �ح �ي��ط الهادي” ،و�أ�سرتاليا ال�سكان الأ�صليني م�ستبعدون.
اال�ستقالل على
�أ�شارت الدولة �إىل فرتة انتقالية
واح��د بثلث طاقته ،جت��اوزت � 11أي حت��ت خطر امل �� �ض��ارب��ة� .أدى ال��دويل ال�ضخم ،وفندقه الفخم ،حتالف اوكو�س بني الدول الأجنلو ط� ��رف م ��ؤ� �س ����س ف �ي �ه��ا .لأن � ��ه �إذا
ح�ساب االقت�صاد؟
يف بلد يبلغ ع��دد �سكانه  271م �ل �ي��ار ي� � ��ورو ،مم ��ا ي �� �ض��ع �شركة ال�ت�رك �ي��ز ع �ل��ى اال� �س �ت �ق�ل�ال �إىل يف جزيرة ليفو .ومع ذلك ،تتمتع �ساك�سونية الثالث .وال ميكن لرد ك ��ان ��ت امل� �ع ��اه ��دة حت �ظ��ر انت�شار م��دت �ه��ا � �� 18ش� �ه� � ًرا للتفاو�ض
�ألف ن�سمة ،حيث بلغ الناجت املحلي ج�ل�ي�ن�ك��ور ،امل���س�ت�ث�م��ر “الأقلي”� ،إبعاد م�س�ألة التوجه االقت�صادي كاليدونيا اجل��دي��دة بالعديد من الرئي�س بايدن ،ب��أن “ما قمنا به امل�ت�ف�ج��رات ال �ن��ووي��ة يف املنطقة ،ع �ل��ى ق ��ان ��ون ج ��دي ��د ي �ح��ل حمل
ل � �ه� ��ذه امل� �ن� �ط� �ق ��ة يف املحيطني الأوراق ال ��راب� �ح ��ة -ه� ��ل ينبغي مل يكن مالئما ومل يكن على قدر واالختبارات ،وتوريد و�إنتاج املواد اتفاق نوميا .لكن من �سي�صوت؟
الإجمايل حوايل  8مليارات يورو عند  49باملائة ،يف موقع قوة.
ولأول م��رة م�ن��ذ ع��ام  ،1880الهندي-الهادي يف القرن احلادي �أن ن �ق ��ول “متتعت”؟  -لبناء كبري من اللياقة” ،وال زيارة نائب االن�شطارية ،ف�إنها متتد � ً
أي�ضا �إىل الإج ��راءات اال�ستثنائية القا�ضية
ع��ام � ،2020أي م��ا ي �ق��ارب 30
�أوقيانو�سية ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي �إىل فرن�سا ،غمر �أي نفايات �أو مواد م�شعة يف بتقلي�ص اجل�سم االنتخابي ،والتي
�ألف يورو للفرد ،متثل التحويالت مت الت�شكيك يف ا��س�ت��دام��ة �شركة وال�ع���ش��ري��ن �إىل م��رت�ب��ة ثانوية“ .تال�سوقراطي
ال �ت �� �س�ت�ر ع �ل ��ى ه �ج �م ��ات الناتو املياه املعنية ،و�إىل حماية البيئة مت م��ن �أج�ل�ه��ا ت�ع��دي��ل الد�ستور،
احلكومية  19باملائة من الناجت ل ��و ن �ي �ك��ل� .أم � ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة مل�صنع ورغ ��م تقلبات امل�ن��اج��م ،مل يحظ �صغرية».
امل �ت �ك��ررة ع�ل��ى ��ص�ن��اع��ة الأ�سلحة وال��وق��اي��ة م��ن ال�ت�ل��وث ،وال �سيما � �س �ت �ن �ت �ه��ي .وق� ��ان� ��ون كاليدونيا
امل �ح �ل ��ي الإج � � �م� � ��ايل� ،أي  860اجلنوب ،فبعد التخلي املثري من �أي قطاع �آخر باهتمام امل�ستثمرين
النووي .بالطبع ،مل يتم ا�ست�شارة اجلديد� ،إذا ومتى مت تبنيه ،يجب
ي��ورو للفرد �سنو ًيا .وتعززت هذه ق�ب��ل جم�م��وع��ة ف ��ال الربازيلية ،ب�شكل م�ستدام .ولئن ّ
الفرن�سية.
ا�ستعادة ا�ستقاللية فرن�سا
مت ت�سجيل
ك �ي��ف مت �� �ض��ي ق ��دم ��ا؟ كع�ضو �أي دول� ��ة م��ن دول ج ��زر املحيط �أن يتم دجمه يف الد�ستور .و�ستكون
يف منطقة الهندي –الهادي
امل�ساعدات ب�سبب الأزمة ال�صحية ،ق��ام ال�ك��ون���س��ورت�ي��وم الأ� �س�ت�رايل -رق��م قيا�سي ب��دخ��ول � 126ألف
�إن الرهان الدويل على م�ستقبل دائ� ��م يف جم�ل����س الأم � ��ن� ،ستجد الهادي من قبل م�ؤ�س�سي حتالف ج ��وان ��ب �أخ � � ��رى ل �ن ����ص 1998
منها �أكرث من  130مليون يورو ال�سوي�سري-كاليدوين اجلديد� � ،س��ائ��ح �إىل ك��ال �ي��دون �ي��ا اجلديدة
من الإع��ان��ات ،و�إر��س��ال ع��دة مئات ب ��روين ري �� �س��ور���س ،ال ��ذي يراهن ع ��ام � ،2019إال �أن ه ��ذا الرقم كاليدونيا وا�ضح بالن�سبة لفرن�سا ،ف��رن���س��ا ��ص�ع��وب��ة يف ت�ب�ن��ي خطاب اوكو�س .ويف الوقت الذي يطرح م��و� �ض��ع ت� ��� �س ��ا�ؤل ،م �ث��ل تف�ضيل
م��ن ال�ع��ام�ل�ين يف امل �ج��ال الطبي ،ع �ل��ى ال �ن �ي �ك��ل ال �ن �ظ �ي��ف ،بربط ال ي ��زال م�ن�خ�ف��ً��ض��ا ج ��دا مقارنة فاملحيط الهادي يجعل منها قوة نزع ال�سالح النووي .ومع ذلك  ...ف �ي��ه ب�ع����ض اجليو�سرتاتيجيني العمالة املحلية ،ونقل الكفاءات،
وك��ذل��ك اجلي�ش ،وحت� ّم��ل قرو�ض م �� �ص�ي�ره ب� �ـ “ت�سال “ ،ال ��زب ��ون ب�إح�صاءات القطاع عامليا ،خا�صة عاملية ،وغيابها �سيح ّول و�ضعها بالإ�ضافة �إىل املنطقة الرمادية ع�ل��ى �أن�ف���س�ه��م � �س ��ؤال م��ا �إذا كان والتق�سيم �إىل مقاطعات و�آثارها
الأول امل �� �س �ت �ق �ب �ل��ي ال � ��ذي و�صل عندما ي�أتي غالبية ه�ؤالء ال�سياح �إىل ق � ��وة �إق �ل �ي �م �ي ��ة .وم � ��ن هنا ال� �ت ��ي دخ �ل �ت �ه��ا �أ�� �س�ت�رال� �ي ��ا جتاه من املمكن ،يف مواجهة نووية بني ع �ل��ى ال �� �ض��ري �ب��ة وامل� �ي ��زان� �ي ��ة .ان
بع�ض ال�شركات املتعرثة.
يقدّر الدين املحلي بحوايل � 133إىل ر�سملة ت�ع��ادل تقري ًبا الناجت م��ن امل��دن ال�ك�برى لين�ضموا �إىل ج��اء غ��در �أ��س�ترال�ي��ا ب��إل�غ��اء عقد معاهدة عدم االنت�شار ،ف�إن قرارها ال���ص�ين وال��والي��ات امل�ت�ح��دة حول الور�شة القانونية لعام -2022
باملائة .و�إذا كانت �صناعة التعدين املحلي الإجمايل الإندوني�سي رغم ع��ائ�لات�ه��م .وق��د ف��ر��ض��ت الأزم ��ة ال �غ��وا� �ص��ات ،ب��دع��م م��ن الواليات ب��احل���ص��ول ع�ل��ى غ��وا� �ص��ات تعمل ت��اي��وان“ ،تبادل” تايبيه مقابل � 23ستكون عمالقة و�شاقة.
يبقى �أن نع ّرف ما الذي �سي�شكل
ل��و���س �أجن �ل��و���س (�أي �إب � ��ادة 20
متثل  8-6باملائة فقط من الناجت
م �ل �ي��ون م ��دين م��ن ه ��ذا اجلانب “خروجا” م��ن االت�ف��اق بالن�سبة
املحلي الإج �م��ايل ،وتعتمد ب�شكل
وذاك) ،ميكن لفرن�سا �أن تعتمد للهيئات الدولية� .سبق �أن �أ�شارت
كبري على قطاع اخلدمات ،ف�إنها
ال��دول��ة �إىل �أن �ه��ا ل��ن ت�ق��دم طل ًبا
خطا ًبا �أكرث عقالنية.
توظف ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر
يف الوقت احل��ايل ،تركز الدولة لإزال � ��ة ك��ال�ي��دون�ي��ا اجل��دي��دة من
واح� �دًا م��ن ك��ل خم�سة �أ�شخا�ص،
على امل�سار الأوروب��ي ،وال �سيما يف ق��ائ�م��ة الأمم امل �ت �ح��دة للأقاليم
�أو ح�ت��ى �أرب �ع��ة �أ� �ش �خ��ا���ص .ومنذ
بحر ال���ص�ين ،وع�ل��ى اث�ن�ين “�أقل غري املتمتعة باحلكم الذاتي خالل
ع��ام  ،1998منحت ال��دول��ة هذا
انحيازا” ،هما �إندوني�سيا والهند ،الفرتة االنتقالية .ووفقًا للأمم
القطاع  1.8مليار ي��ورو يف �شكل
يف م��وا� �ض �ي��ع ت � ��دور ح ��ول املناخ ،املتحدة ،ف�إن “الإقليم غري املتمتع
قرو�ض و�ضمانات ،وي�ضاف �إليها
واالق �ت �� �ص��اد الأخ �� �ض��ر والأزرق ،ب��احل �ك��م ال� ��ذات� ��ي ي �ح �ق��ق احلكم
 860م �ل �ي��ون م ��ن الإع� � �ف � ��اءات
والقوة الناعمة ،والتبادل العلمي ،ال ��ذات ��ي ال �ك��ام��ل :ع�ن��دم��ا ي�صبح
ال�ضريبية ال�سابقة وامل�ستقبلية،
واال�ستثمارات ،والوظائف .اما يف دولة م�ستقلة وذات �سيادة؛ عندما
وال �سيما مل���ش��روع لو�سي ملعاجلة
جمال الت�س ّلح ،لفرن�سا ا�ستقاللية يرتبط ب�ح��ر ّي��ة ب��دول��ة م�ستقلة؛
وت�صدير نفايات م�صنع اجلنوب.
وع�ن��دم��ا ي�ن��دم��ج ب��دول��ة م�ستقلة
حركة يجب ان ت�ستعيدها.
مي� �ث ��ل ال �ن �ي �ك ��ل م� ��� �ص ��در 90
“(القرار  1541ب �ت��اري��خ 15
باملائة م��ن � �ص��ادرات ال �ب�لاد ،وهو
� ً
دي�سمرب  .)1960املعيار الرابع،
اخلروج من اتفاق نوميا
أي�ضا م��ورد �سيا�سي يحتل مكانة
�إن �صعوبة العملية التي بد�أت ال � ��ذي مت ال �ت �� �ص��وي��ت ع �ل �ي��ه بعد
جوهرية يف عمليات نقل الرثوة
ع��ام  ،1998هي حماولة �إعطاء ع�شر ��س�ن��وات ،ي�ضيف “اكت�ساب
ال �ت��ي ت�ع�ت�بر � �ض��روري��ة “لإعادة
م �ظ �ه��ر دمي � �ق ��راط ��ي لت�صويت �أي و� �ض��ع � �س �ي��ا� �س��ي �آخ � ��ر يقرره
التوازن” بني القوى املعنية .ومع
ل �ي ����س ك ��ذل ��ك ب��ال �ك��ام��ل ،مب ��ا �أن ال�شعب بحرية” .هل من املمكن،
ذل��ك ،ف ��إن دي��ون م�صنع ال�شمال،
للمرة الثالثة يف �أربع �سنوات �سيكون الرد على ال�س�ؤال هل تريد كاليدونيا اجلديدة ال�سيادة الكاملة؟
ك�م��ا ي��رغ��ب امل ��وال ��ون� ،إع� ��ادة دمج
كاليدونيا اجلديدة يف اجلمهورية
بعد  23عامًا من عملية �سيا�سية
من املفرت�ض �أن ت ��ؤدي �إىل �إنهاء
اال�ستعمار؟
م �ن��ذ ال �ث �م��ان �ي �ن��ات ،مت تثوير
م� �ن� �ط� �ق ��ة امل� �ح� �ي� �ط�ي�ن ال� �ه� �ن ��دي
وال � �ه� ��ادي �أك �ث��ر م ��ن م � ��رة ،حيث
ان �ق �ل��ب م �� �ص�ير ب �ع ����ض البلدان
ر� ًأ�سا على عقب .ويف الثالث ع�شر
من دي�سمرب� ،ستدخل كاليدونيا
اجل��دي��دة يف نقا�ش ط��وي��ل جديد
ب�ش�أن م�ستقبل يتم ت�أجيله دائ ًما.
يبدو من ال�صعب ت�صور مناق�شة
ب�صوت واح��د ،و�سيجعلها العنف
م�ستحيلة ...ومن ال�صعب � ً
أي�ضا،
�أال ننده�ش من هذا الهدر للوقت،
بثمن باهظ على الدولة.

املحيط الهادي يجعل من فرن�سا قوة عاملية ،وغيابها �سيحوّلها �إىل جم ّرد قوّة �إقليمية
الرهان الدويل على م�ستقبل كاليدونيا وا�ضح بالن�سبة لفرن�سا

�أدى
الرتكيز على
اال���س��ت��ق�لال
�إىل تهمي�ش
امل���������س�����أل����ة
االقت�صادية
لهذه املنطقة

تاريخ املقاطعة االنتخابية يف كاليدونيا اجلديدة هو �أ�صل العنف الذي حتول �إىل حرب �أهلية يف 1985-1984
يف الثالث ع�شر من دي�سمرب� ،ستدخل كاليدونيا اجلديدة يف نقا�ش طويل جديد ب�ش�أن م�ستقبل يتم ت�أجيله دائ ًما

�سبق �إجراء ا�ستفتاءين يف  2018و  ، 2020وفاز بهما غري االنف�صاليني

علم ا�ستقالل الكاناك يحمل متثال �أتاي ،زعيم انتفا�ضة  ،1878خالل حفل �أقيم يف ال فوا

*تخرجت من كلية ال�ش�ؤون
الدولية والعامة يف جامعة
كولومبيا ،يف م�سريتها  25عا ًما
من العمل يف ال�ش�ؤون املالية
والدبلوما�سية املتعددة الأطراف
واال�ست�شارات وتعليم العالقات
الدولية .من بني كتبها“ ،الأمم
املتحدة والأعمال� :شراكة
تعافت” .وعملت م�ست�شارة
لوكاالت الأمم املتحدة و�شركات
ب�ش�أن تو�سعها امل�ستدام يف البلدان
ال�صاعدة والنامية.
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حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1258/2021/18:عقاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�سابعة رقم 248
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )253.195درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب ��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار  -م�ن�ط�ق��ة ب��ور��س�ع�ي��د  -ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال  -امل �ي��زان�ين  -م�ك�ت��ب رق ��م 9
 ه � ��ات � ��ف - 0506767616:ب��ري��د الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:م �ك��اين - 3244594826IBAN:AE090500000000020106942
املطلوب �إعالنه  -1 :ماهاد هالن ادن � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/10/25:يف الدعوى املذكورة اعاله
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ مقداره ( )53.195درهم والفائدة بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة
وحتى ال�سداد التام كما الزمته امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات
 ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 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.
رئي�س الق�سم
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/غلوبال ا�سنت بزن�س �سنرت
رخ�صة رقم CN 1152396:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة حمد جا�سم الدروي�ش فخرو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احليل القاب�ضة ذ م م
AL HAIL HOLDING - LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمد جا�سم الدروي�ش فخرو
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  4*2اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /غلوبال ا�سنت بزن�س �سنرت
GLOBAL ACCENT BUSINESS CENTER

�إىل /احليل بزن�س �سنرت � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

AL HAIL BUSINESS CENTER SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

United Arab Emirates
Ministry of Justice

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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�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم ومقهى نرد � -شركة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االبنية
اخل�ضراء للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1444051: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)

ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 3792510:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم ومقهى نرد � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
NARD RESTAURANT AND LOUNGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل  /مطعم موال الكورني�ش �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
MAWAL ALCORNICHE RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP 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

Date 16/ 11/ 2021 Issue No : 13393
Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0007655-Civil (Partial
To the defendant: Shahzaib Muhammad Asghar
Unknown Place of residence: Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Drivers
Housing Building of Sharjah Taxi
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Shahzaib
Muhammad Asghar - Pakistan, requesting the following:
First: Obligate the defendant to pay an amount of (21960.46 dirhams) Twenty one thousand
nine hundred sixty dirhams and forty-six 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 05/12/2021 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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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سيف فيب لبيع ال�سجائر االلكرتونية
ذ م م ذ.م.م رخ�صة رقم CN 4036816:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /على حممود حممد على من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /على حممود حممد على من � % 25إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ا�سيمه على ال�صباغ
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدال�سالم حممد �سعيد ال�سيوفى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سيف فيب لبيع ال�سجائر االلكرتونية ذ م م ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/ساحة اللوزان للعبايا

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رمي البوادى للمقاوالت
وال�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1024100:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نريمال �سينغ خمتايار �سينغ %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سامى على حمد عمر العامرى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على حمد عمر العامرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نريمال �سينغ خمتايار �سينغ
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

SEEF VAPE ELECTRONIC CIGARETTES L L C L.L.C

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 16/ 11/ 2021 Issue No : 13393
Dubai Courts of First Instance
Service through publication
In Case No. 18/2021/1439- Real Estate Summary
Heard in Seventh Real Estate Summary Tribunal No. 248
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 194,547), the
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until
the full payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail.
Plaintiff Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by / Abdulla Rahma Abdulla Rahma Al Owais Al Shamsi
Party to be notified /1- Damir Faizulin - Capacity: Defendant
Service Subject : Filed the case against you which subject is a claim to order the
defendant to pay an amount of (AED 194,547), the charges, the expenses, the attorney's
fees and the interest of 12 % from the claim until the full payment and to order the
urgent execution of the verdict with no bail. The hearing of Wednesday 24-11-2021
at 09:30 AM on online court hearing was determined for the same. Therefore, you are
ordered to attend by yourself or your legal attorney and you have to submit the memos
or documents you have to the court at least three days prior to the hearing.
Prepared by / Ahmed Ayoub Mahmoud

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 16/ 11/ 2021 Issue No : 13393
Dubai Courts of First Instance
Verdict service through publication
In Case No. 18/2021/1258-Real Estate Summary
Heard in Seventh Real Estate Summary Tribunal No. 248
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 253,195), the
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the
full payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail.
Plaintiff Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Party to be notified 1- Mahad Halane Aden - Capacity : Defendant
Service Subject : We notify you that the court judged in its hearing held dated 25 10-2021
in the above mentioned case in favour of the plaintiff ordering the defendant to pay the
plaintiff an amount of (AED 53,195) with the interest of 5 % from the claim date until the
full payment, ordered him to pay the expenses and five hundred dirhams as attorney's fees
and rejected other claims. The verdict is issued in absentia and may be appealed within
thirty days from the day following publishing this service. The verdict is issued in the
name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of
Dubai, and is read in public.
Prepared by Omar Ahmed Alyasi

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 16/ 11/ 2021 Issue No : 13393
Defendant Published Notice
To Case Management Office
Ajman Federal Court Federal Civil Court of First Instance
In case no AJCFICIPOR2021/0003233- partial commercial
To Defendant : Technical Aluminum Foil Company LLC
Unknown address : Emirate of Ajman - Ajman Industrial 1 - Shabra No. 1 - King of
His Excellency Sheikh Mohammed bin Ali bin Rashid Al Naemi Mobile:067485100
Fax:067485101-Makani No:4732108952
Published Notice in Arabic and English
You are mandated to attend the 32/11/2021 hearing in front of the Case Management
Office, Ajman Federal Court Federal Civil Court of First Instance - Office No. (Case
Manager Office No. 2- One day Department) in person or through an authorized agent,
and submit a reply memorandum in the case with all documents attached, within a
period not exceeding Ten days from the date of publication in order to consider the
above-mentioned case - in your capacity as the defendant.
Judicial Services Office
Abdul Malik Khalfan Al Naqbi
Seal/Ministry of Justice

�إىل� /سيف فيب لبيع ال�سجائر االلكرتونية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SEEF VAPE ELECTRONIC CIGARETTES - SOLE PROPRIETORSHIP 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)

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/14026

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�ضاء �أبوظبي ب�أن ال�سادة �سويهان
�سوالر هولدينج كومباين ليمتد وامل�سجلة يف املنطقة احلرة جلبل
علي بالرقم  186306وعنوانها �ص.ب  ،9275دبي ،االمارات
العربية املتحدة ،قد تقدمت �إلينا بطلب ت�صديق عقد رهن ح�ص�ص
ل�صالح بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق الأو�سط املحدود وذلك مقابل
كافة ح�ص�صها يف �شركة �سويحان للطاقة الكهرو�ضوئية �ش.م.خ
وامل�سجلة بالرخ�صة التجارية رقم  CN-2308406ال�صادرة
عن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أبوظبي وعنوانها �ص.ب ،6120
�أبوظبي ،االمارات العربية املتحدة.
واعما ً
ال للفقرة ( )5من املادة ( )13من القانون ( )4ل�سنة 2013
ب�ش�أن تنظيم مهنة الكاتب العدل ،ف�إنه مبرور ( )14يوماً على
الأقل من تاريخ هذا الإعالن ف�إن الكاتب العدل �سيقوم بتوثيق
هذا العقد بنا ًء على طلب �أ�صحاب ال�ش�أن ،فعلى من لديه اعرتا�ض
التقدم باعرتا�ضه خالل الأجل.

تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة �شيخه �سيف �سلطان خليفه الدرعى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �شارين كاالثيل عبدالنزار كوروكان بالنكابوراث %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بطى حمد �سيف بالعبد النعيمى
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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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيك اوف �سويت�س
للفطائر واحللويات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2964929:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة نا�صر �صالح احمد �ضيف اهلل امل�صعبي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف م�ساعد نا�صر حم�سن مبارك
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 بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1030504:باال�سم التجاري�:شركة مرعي
التجارية ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
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

�إلغاء اعالن �سابق

�صيغة اعالن رهن ح�ص�ص
العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�ضاء �أبوظبي ب�أن ال�سادة �شركة
�سويحان القاب�ضة للطاقة �ش.م.ع وامل�سجلة بالرخ�صة التجارية
رقم  CN-2282253ال�صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية
ب�أبوظبي وعنوانها �ص.ب � ،6120أبوظبي ،االمارات العربية
املتحدة ،قد تقدمت �إلينا بطلب ت�صديق عقد رهن ح�ص�ص
ل�صالح بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق الأو�سط املحدود وذلك مقابل
كافة ح�ص�صها يف �شركة �سويحان للطاقة الكهرو�ضوئية �ش.م.خ
وامل�سجلة بالرخ�صة التجارية رقم  CN-2308406ال�صادرة
عن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أبوظبي وعنوانها �ص.ب ،6120
�أبوظبي ،االمارات العربية املتحدة.
واعما ً
ال للفقرة ( )5من املادة ( )13من القانون ( )4ل�سنة 2013
ً
ب�ش�أن تنظيم مهنة الكاتب العدل ،ف�إنه مبرور ( )14يوما على
الأقل من تاريخ هذا الإعالن ف�إن الكاتب العدل �سيقوم بتوثيق
هذا العقد بنا ًء على طلب �أ�صحاب ال�ش�أن ،فعلى من لديه اعرتا�ض
التقدم باعرتا�ضه خالل الأجل.

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اريبيان �ستي للمياه
النقيه رخ�صة رقم CN 4058169:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /اريبيان �ستي للمياه النقيه
ARABIAN CITY FOR PURE WATER
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بالنيت �سو�شي اند برجر
رخ�صة رقم CN 2791072:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /بالنيت �سو�شي اند برجر
PLANET SUSHI AND BURGERS

�إىل /فلوده باال�س �آي�س كرمي

�إىل /اكوا هيلو ارابيان للمياه النقية

FALOODA PALACE ICE CREAM

AQUA HELLO ARABIAN PURE WATER

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة م�شروبات باردة و �ساخنة 5630004
تعديل ن�شاط  /حذف جتهيز الفطائر واملعجنات 5621004
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
منوذج �إعالن الن�شر عن الرتخي�ص
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك � :سابا و�شركاهم تي .ام .بي
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةENTRECOTE CAFE DE PARIS :
بتاريخ2004/2/29:
املودعة بالرقم 59062 :
وامل�سجلة بتاريخ 59062 :
ب�إ�سم  :فران�سوا فوياموز
وعنوانة � 6 :شارع �سيغي�سموند تالبريغ �سي ات�ش  1201جنيف �سوي�سرا
�صورة العالمة :

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/11/22لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده �سال للخياطة والتطريز  +احل�سني البقاىل و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
مالب�س ن�سائيه 5,000
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

رخ�صة رقم CN 1504917:قد تقدموا الينا بطلب

�صيغة اعالن رهن ح�ص�ص

الثالثاء  16نوفمرب  2021العدد 13393

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 43 :
خدمات املطاعم وخدمات تزويد الطعام وال�شراب غري الكحويل خدمات توفري طواقم العمل
بخ�صو�ص اخلدمات املذكورة
بيانات التعديل:
�إ�سم املرخ�ص لة � :شركة كافيه � 1930شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوانه  :اجليمي مدينة العني �إمارة �أبوظبي دولة الإمارات العربية املتحدة.
تاريخ الرتخي�ص 2021/11/11:
تاريخ الت�أ�شري 2021/11/15:
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�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شبام للتحف ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2806738:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل ح�سني الهادى الها�شمى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �صدام ح�سني حممد الن�شاد %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة وليد ح�سني حممد الن�شاد %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل ح�سني الهادى الها�شمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �صدام ح�سني حممد الن�شاد
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
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/غرين اند ريد
لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1762061:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد علي ربيع هالل املزروعي
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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التغري املناخي وندرة املوارد ..رعب ومناورة خلف الأبواب
وبنغالد�ش .ب�سبب التنمية االقت�صادية والنمو ال�سكاين ،ثمة حاجة �إىل املياه
�أكرث من �أي وقت م�ضى و�سيتوا�صل ازدي��اد الطلب .ب�سبب التغري املناخي،
ت��ذوب الأنهار اجلليدية حول العامل تاركة القليل من املياه كي تتدفق يف
الأنهار� .إن ال�صورة العاملية للمياه م�ساوية يف �سلبيتها ل�صورة التغري املناخي
بل حتى �أ�سو�أ .وفقاً ل�صندوق الأمم املتحدة للأطفال ،ميكن �أن يعي�ش ن�صف
�سكان العامل يف مناطق تعاين من ن��درة املياه بحلول  .2025وق��د ينزح
 700مليون �شخ�ص بفعل �شح املياه احلاد بحلول .2030
على م�ستوى الطاقة ،تابع مولر ،تعني احلاجة �إىل قطع انبعاثات ثاين
�أوك�سيد الكربون انتقا ًال من موارد الطاقة التقليدية كالفحم والنفط �إىل
م�صادر �أقل تلويثاً .هذا ممكن و�إمن��ا بثمن .تتطلب التكنولوجيا املتطورة
معادن بع�ضها نادر من �أجل �إنتاج �أدوات �إلكرتونية مثل الأجهزة اخللوية .قد
يتوفر ما يكفي من املوارد لبع�ض الوقت ،لكن جزءاً منها ال ميكن تعدينه �إال

•• وا�شنطن-وكاالت

قد يقلب التغري املناخي امل�شهد ال�سيا�سي الدويل ب�شكل جذري خ�صو�صاً �أنه
يرتافق مع �ش ّح يف املوارد .وهذان العامالن �سيجلبان الكوارث على الب�شرية
وفقاً لوزير الدولة ال�سابق للخارجية امللكية الدمناركية يورغن �أور�سرتوم
مولر .وكتب مولر يف وقع “نا�شونال �إنرت�ست” �أن م�ؤمتر الأمم املتحدة
للمناخ كوب 26ركز على توقعات بدفع التغري املناخي مليارات النا�س نحو
ظروف غري �صاحلة للعي�ش .لكنه تفادى �إىل حد بعيد الإ�شارة �إىل واقع �أنه
قبل حتقق هذا ال�سيناريو الكارثي ،قد تواجه الب�شرية �صراعاً وجودياً �آخر:
احلرب بني الدول-الأمم حول املوارد املتزايدة الندرة.
تتفاعل ن��درة امل��وارد مع التغري املناخي ب�شكل مدمر� .أك�ثر مثل درام��ي هو
املياه التي تتدفق من ه�ضبة الهيمااليا نزو ًال �صوب ال�صني والهند وباك�ستان

يف �أماكن قليلة حول العامل� .إن �إ�شارات التحول من ع�صر الوفرة �إىل ع�صر
الندرة تدفع اال�سرتاتيجيني �إىل �إع��ادة بناء توقعاتهم من ال�صفر وترعب
�أي�ضاً �صناع القرار .تناور القوى الكبرية للو�صول �إىل املوارد و�إغالق املنافذ
�أمام املناف�سني .ال يقال ذلك علناً ،بل خلف الأبواب املغلقة.
يف ��ص�ي��ف �� ،2022س�ي�ت�ب�ن��ى ح �ل��ف � �ش �م��ال الأط �ل �� �س��ي (ن ��ات ��و) مفهومه
اال�سرتاتيجي اجلديد .خالل مقابلة مع �صحيفة “فاينن�شال تاميز” يف 18
�أكتوبر (ت�شرين الأول) املا�ضي ،ك�شف الأمني العام للناتو ين�س �ستولتنربغ
�أن هذا املفهوم �سيج�سد تعزيز الدفاع اجلماعي ملواجهة �صعود ال�صني .وقال
�إن هذا ال�صعود �أثر فع ًال على �أمن الدول الأطل�سية� .أ�ضاف مولر �أن هذه
ال��دول ثرية .وهنالك �أي�ضاً اتفاق �أوك��و���س بني ال��والي��ات املتحدة واململكة
املتحدة و�أ�سرتاليا ،واحل��وار الرباعي الأمني (ك��واد) بني الواليات املتحدة
و�أ�سرتاليا والهند واليابان ،كما تربز �أي�ضاً ال�شبكة الأو�سع من التحالفات

وال�شراكات مع الأمريكيني .بذلك ،ي�صبح تكتل الدول الرثية التي تن�سقه
ال��والي��ات املتحدة ملمو�ساً .قد تكون ع�ضوية الهند يف ك��واد ا�ستثناء لهذا
النظام ،لكن كواد �أي�ضاً هو �أ�ضعف هذه ال�شبكات الر�سمية.
يذ ّكر مولر ب�أن الناتو هو حتالف ع�سكري م�صمم للدفاع عن الدميقراطية
واقت�صاد ال�سوق يف مواجهة ت�سلط االحتاد ال�سوفياتي والتخطيط املركزي.
لي�س لل�صني �أي نية يف ت�صدير نظامها املجتمعي .وفيما ال ت�شكل ال�صني
تهديداً لدول الناتو ،هي تفر�ض تهديداً على النظرة التي تفيد ب�أن للغرب
حق ال�سيطرة على الرثوة العاملية وا�ستخدام امل��وارد وفقاً لرغبته وجتاهل
ح��اج��ات الآخ��ري��ن وم��وا��ص�ل��ة ال�ت�ل��وي��ث م��ع ح�صانة ب��وج��ه امل�ح��ا��س�ب��ة .يتم
ا�ستهداف ال�صني بح�سب الديبلوما�سي ال�سابق لأنها طالبت بح�صة �أكرب من
الكعكة العاملية ولأن بكني ترف�ض القبول �سلمياً بالدور الذي �أعطاه الغرب
لها .يف الواقع� ،أ�صبحت ال�شبكة �أو�سع بكثري.
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•• الفجر �-أك�سل جيلدين
ترجمة خرية ال�شيباين
ُي��ظ��ه��ر التحقيق
ال����������ذي ي���ج���ري���ه
امل����دع����ي اخل���ا����ص
ج���ون دوره������ام� ،أن
االتهامات بالتواط�ؤ
بني مو�سكو والرئي�س
الأم��ري��ك��ي ال�سابق
كانت وهمية متا ًما.
ملا يقرب من ثالث
�سنوات ،خالل فرتة
دونالد ترامب� ،أبقى
التحقيق اال�ستثنائي
ال����ع����امل يف ح��ال��ة
ترقب.
ما �سمي بـ “امل�س�ألة الرو�سية” �أو
“رو�سيا غيت ”،كان من املفرت�ض
�أن تربهن على وجود “تواط�ؤ بني
الكرملني وف��ري��ق حملة الرئي�س
ال�سابق اجلمهوري” اع�ت�ب��ا ًرا من
يوليو .2016
ظ� � ��روف م� ��� �ش ��ددةُ ،ي �ع �ت �ق��د �أن
امل � �خ� ��اب� ��رات ال ��رو�� �س� �ي ��ة يف و�ضع
��س�م��ح ل�ه��ا ب��اب �ت��زاز ت��رام��ب ب�سبب
ت��ورط��ه يف “جرمية جن�سية”...
“كومربومات” حقيقي (فيديو
من �إن�ت��اج جهاز الأم��ن الفيدرايل
ل�لاحت��اد ال��رو� �س��ي ،خليفة جهاز
ك��ي ج��ي ب��ي) ،يُفرت�ض �أن��ه يظهر
ال ��رئ� �ي� �� ��س امل �� �س �ت �ق �ب �ل��ي ي�شاهد
ع��اه��رت�ي�ن ت �ت �ب��والن ع �ل��ى �سرير
اجل �ن��اح ال��رئ��ا� �س��ي يف ف �ن��دق ريتز
ك��ارل �ت��ون يف م��و��س�ك��و ،ح�ي��ث �أق ��ام
باراك ومي�شيل �أوباما من قبل.
ميكن القول �إن ال�سيناريو �أروع
م��ن اخل �ي��ال؟ ل�ل�أ��س��ف� ،أو حل�سن
احلظ ،نعم! يف الواقع ،كانت هذه
“االكت�شافات” الرهيبة ،وبع�ض
الأ� �ش �ي��اء الأخ� � ��رى ،ال �ت��ي جمعها
اجل��ا� �س��و���س ال�ب�ري �ط��اين ال�سابق
كري�ستوفر �ستيل ،مزيفة متامًا،
كما يك�شف حتقيق جون دورهام.
وب �ع��د خ�م����س � �س �ن��وات م��ن بدء

املدعي العام روبرت مولر با�شر التحقيق الأول

جون دورهام يعيد �صياغة ال�سيناريو:

�شبهات �ضد ترامب« :رو�سيا غيت» رواية خيالية!...

كان دان�شينكو يف موقع ج ّيد ي�سمح له مبنح م�صداقية ملا ينقله من �أوهام

م �ك �ت��ب ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال �ف �ي ��درايل
حت �ق �ي �ق��ات��ه� ،أ� �ص �ب��ح ه� ��ذا املدعي
العام امل�ستقل ،مكل ًفا الآن ب�إثبات
احل �ق��ائ��ق ،و�إذا ل��زم الأم� ��ر� ،إلقاء
ال � �� � �ض� ��وء ع� �ل ��ى �أخ � � �ط� � ��اء مكتب
التحقيقات ال�ف�ي��درايل الفادحة.
وق��د جن��ح ،كما يت�ضح ،م��ن �إلقاء
ال �ق �ب ����ض ع �ل��ى �إي� �غ ��ور دان�شينكو
واتهامه يف  4نوفمرب ،الأمر الذي
يلغي التهم املوجهة �إىل ترامب.
ل �ق ��د ك � ��ان دان �� �ش �ي �ن �ك��و املخرب
الرئي�سي لـ “ملف �ستيل” ،الذي
�أن �� �ش ��أه اجل��ا��س��و���س ال���س��اب��ق الذي
يحمل نف�س اال�سم.
ل�ك��ن ه ��ذا “احلنجرة العميقة”
متهم اليوم ب�أنه كذب من البداية

�إىل النهاية ،هو الذي كان يف موقع
ج�ي��د ي�سمح ل��ه مب�ن��ح م�صداقية
ل��رواي��ات��ه اخل�ي��ال�ي��ة :ف�ه��و رو�سي
اجلن�سية ،لكنه مقيم يف وا�شنطن،
وك� ��ان م ��ن � 2005إىل 2010
يرا يف رو��س�ي��ا و�أورا� �س �ي��ا داخل
خ�ب� ً
م �ع �ه��د ب ��روك �ي �ن �غ ��ز ،وه � ��و مركز
�أبحاث مرموق مق ّرب من احلزب
الدميقراطي.
لكن ،كانت هناك ثغرة ...ح�صل
�إي �غ��ور دان�شينكو ع�ل��ى معلوماته
“املتفجرة” م��ن �شخ�ص مقرب
من  ...ال كلينتون! رج��ل ات�صال
م��ن ال�ط��راز ال��رف�ي��ع ،ك��ان ت�شارلز
دوالن م��ن ك �ب��ار ك� ��وادر احلمالت
االن �ت �خ��اب �ي��ة ل �ب �ي��ل ك �ل �ي �ن �ت��ون يف

 1992و ،1996و�أحد م�ست�شاري
العالقات العامة لهيالري كلينتون
ع ��ام  ،2008خ�ل�ال االنتخابات
التمهيدية للحزب الدميقراطي
ريا ،عام
�ضد ب��اراك �أوباما .و “�أخ ً
�� ،2016ش��ارك بن�شاط يف حملة
املر�شحة الدميقراطية” ،الحظ
املدعي العام دورهام.
ع�ل�اوة على ذل��ك ،يتمتع دوالن
ب��ارت �ب��اط��ات وع�ل�اق ��ات ج �ي��دة يف
مو�سكو �-أك�ث�ر بكثري م��ن ترامب
ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو .م��ن ع ��ام 2006
(ت��اري��خ “�إعادة �ضبط “ ،الدفء
ال� �ع ��اب ��ر ل �ل �ع�ل�اق��ات ب �ي�ن �أوب ��ام ��ا
وبوتني) حتى عام  ،2014كر�س
نف�سه لتح�سني ال���ص��ورة الدولية

ل��رو� �س �ي��ا ،ح �ي��ث �أم �� �ض��ى الكثري
م��ن ال��وق��ت ،مب��ا يف ذل��ك يف فندق
ري �ت��ز ك��ارل �ت��ون يف م��و��س�ك��و ،حيث
زار اجلناح الرئا�سي يف �صيف عام
.2016
وال � �ش��ك ان ك ��ل ه� ��ذا � �س �م��ح له
“ببيع” ،وب� ��اق � �ت � �ن� ��اع ،الق�صة
ال�سخيفة “بائعات الهوى” ،ملكتب
التحقيقات الفيدرايل الذي ابتلع
ب�سذاجة الكذبة.
ه �ن��اك � �ش��يء واح ��د وا� �ض��ح :كل
ه��ؤالء الأ�شخا�ص �س ّمموا �أنف�سهم
تلقائ ًيا :يهم�س “رجل االت�صال”
ت �� �ش��ارل��ز دوالن ب�ث�رث ��رة يف �أذن
ال��رو��س��ي �إي�غ��ور دانت�شينكو ،الذي
ي ��ردد ه��ذه ال���ش��ائ�ع��ات �إىل املحقق

ال�بري �ط��اين ال���س��اب��ق كري�ستوفر
�ستيل ،ال ��ذي ينقل ن�صائحه �إىل
م �ك �ت��ب ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات الفيدرايل،
الأمر الذي �أدى �إىل التن�صت على
فريق حملة ت��رام��ب ،وي�ب ّ�رر -بعد
�إق��ال��ة رئ�ي����س م�ك�ت��ب التحقيقات
الفيدرايل جيم�س كومي من قبل
ت��رام��ب يف  9م��اي��و - 2017فتح
حتقيق طويل املدى (عامني) من
قبل املدعي اخلا�ص روبرت مولر،
الذي خل�ص �إىل عدم وجود تواط�ؤ
“رو�سي-ترامبي».
يف ه ��ذا ال��و� �ض��ع امل �ع �ق��د ،ال ��ذي
يع ّد �إخفا ًقا �صحف ًيا � ً
أي�ضا ،تعترب
��ص�ح�ي�ف��ة وول � �س�تري��ت جورنال
ال �ي��وم �ي��ة امل �ح��اف �ظ��ة ،واح � ��دة من

و�سائل الإعالم النادرة التي �صاغت
نقدا ذاتيا .يف افتتاحية  5نوفمرب،
�أ��ش��ارت �إىل �أن “كل ه��ذا يثبت �أن
ه ��ذه ال�ق���ض�ي��ة ب��رم�ت�ه��ا ه ��ي ،من
البداية �إىل النهاية ،جمرد �سل�سلة
من كرات الرائحة الكريهة �ألقاها
ف��ري��ق ح�م�ل��ة ه �ي�ل�اري كلينتون،
وك ��ان ��ت ال �� �ص �ح��اف��ة ه ��ي مروجها
ال�ساذج” .ام� � ��ا ع� �ل ��ى اجل ��ان ��ب
ال��دمي �ق��راط��ي� ،أق � � � ّرت وا�شنطن
بو�ست�أ ب�أن التحقيقات اجلارية من
قبل املدعي العام دوره��ام“ ،تلقي
ب� �ظ�ل�ال م ��ن ال �� �ش��ك ع �ل��ى بع�ض
املقاالت التي ن�شرتها ال�صحف ،مبا
يف ذل��ك مقاالتنا”� ...إن��ه �أق��ل ما
ميكن قوله.

يك�شف التحقيق �أن االتهامات بالتواط�ؤ بني مو�سكو وترامب كانت وهمية متا ًما

رئي�س مكتب التحقيقات الفيدرايل جيم�س كومي
•• بغداد-وكاالت

ترامب وهيالري معركة داخل معركة

املحلل ال�سابق يف معهد بروكينغز �إيغور دانت�شينكو

نائب البغدادي يك�شف خبايا داع�ش ..العملية تكلف � 30ألف دوالر

�أدىل ن ��ائ ��ب زع� �ي ��م ت �ن �ظ �ي��م داع�ش
الإرهابي� ،سامي اجلبوري ،باعرتافات
مذهلة ك�شفت مزيدا من اخلبايا عن هيكل التنظيم �إب��ان �سيطرته على
مناطق وا�سعة يف �سوريا والعراق بني عامي .2018 2014-
وكان العراق �أعلن ،قبل �أ�سابيع عدة ،اعتقال اجلبوري يف عملية ا�ستخبارية
معقدة ،جرى يف دولة خارج حدوده ،دون �أن يتم الك�شف عن ا�سمها.
ويعرف اجل�ب��وري امل�ع��روف با�سم حجي حامد �أو �أب��و �آ�سيا داخ��ل �صفوف
داع�ش ،وكان ع�ضوا بارزا يف عدد من التنظيمات الإرهابية التي كانت تن�شط
يف العراق من قبل ،مثل “حركة التوحيد واجلهاد” و”تنظيم القاعدة� ،إىل
�أن و�صل �إىل تنظيم داع�ش ،و�أ�صبح الرجل الثاين بعد �أبو بكر البغدادي.
مهام متعددة
وتوىل اجلبوري ،وهو عراقي اجلن�سية ،مهام عدة داخل داع�ش مثل “ديوان
املال” و”م�س�ؤول امل�شتقات النفطية” و”توزيع املكافئات” و”�ش�ؤون
املفخخات».
واعرتف حجي حامد ب�أنه كان من املُقربني من البغدادي يف �صيف العام

 ،2014حينما بد�أ التنظيم ب�شن هجماته اال�سرتاتيجية على املحافظات
العراقية الو�سطى والغربية.
وقال �إن البغدادي وجه قادة املحاور يف الهجمات لال�ستيالء على م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة وم �ن��ازل امل�ي���س��وري��ن وخم� ��ازن الأ� �س �ل �ح��ة وع �ت��اد اجل�ي����ش و�أث ��اث
ال�شركات.
و�أ�ضاف �أن التنظيم �أطلق �سراح �آالف املُعتقلني يف �سجون تلك املحافظات،
مُقابل احل�صول على �أ�سماء ال�ضباط و�أع�ضاء الأجهزة الأمنية ،ملالحقتهم
وت�صفيتهم.
�أخطر اجتماع
واعرتف اجلبوري ب�أن البغدادي ،الذي قتلته قوة �أمريكية يف �سوريا عام
 ،2019عقد �أو�سع اجتماع لقادة داع�ش بعد �إلقاء اخلطبة ال�شهرية يف
جامع النوري يف مدينة املو�صل� ،شمايل العراق ،عام .2014
ويف االج�ت�م��اع� ،أع�ط��ى قائد داع����ش الأوام ��ر بن�صب احل��واج��ز الأم�ن�ي��ة يف
خمتلق املناطق� ،إىل جانب ت�أ�سي�س الهيكلة الإدارية للتنظيم ،مثل “دواوين

الق�ضاء واجلند وال�صحة والتعليم واحل�سبة واملال والركاز والغنائم».
و�أمر ب�أن تعمل كل واحدة من هذه اجلهات مبثابة وزارة حكومية.
ويُعترب من�صب “وايل الركاز” من �أهم املنا�صب التي ت�سلمها اجلبوري
خالل فرتة عمله يف تنظيم داع�ش ،وهو من�صب مبثابة وزير النفط.
ويقول اجلبوري يف اعرتافاته“ :عينت م�س�ؤول الركاز يف التنظيم ومن هذا
الديوان بد�أت با�ستغالل احتياطيات الوقود الأحفوري يف العراق و�سوريا
ل�ضمان ا�ستمرار التنظيم وت�ط��وي��ره ،حيث ك��ان يعمل يف تلك امل�ؤ�س�سة
�أك�ثر من  2500عامل .موزعني ح�سب احلقول واملحطات النفطية� ،إذ
يتم ا�ستخراج النفط وباقي امل�شتقات من حقلي (القيارة وعال�س) بالق�سم
العراقي وحقول (التنك وعمر وال�شولة و�صعيوة وكوناكو) يف اجلانب
ال�سوري».
وقال“ :كان النفط يُهرب اىل اخلارج الوالية ،وجزء يُباع يف ال�سوق ال�سوداء
�ضمن الأرا�ضي امل�سيطر عليها يف �سوريا بـ( 180دوالرا) للطن الواحد،
حيث �أو�صلت واردات التنظيم خ�لال �سنتي عملي يف الركاز ملا يزيد عن
مليار وربع املليار دوالر �سنويا ت�سلم �إىل ديوان بيت املال للت�صرف بها».

«رو�سيا غيت»
يف بع�ض التواريخ:
 31 :2016يوليو ،بدء حتقيق
مكتب التحقيقات ال �ف �ي��درايل يف
�شبهة ت��واط ��ؤ ب�ين رو��س�ي��ا وفريق
حملة دونالد ترامب.
 8نوفمرب :انتخاب دونالد ترامب
رئي�سا للواليات املتحدة.
 7 :2017مايو ،الإطاحة مبدير
م �ك �ت��ب ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال �ف �ي ��درايل
جيم�س ك��وم��ي ،ث��م تعيني املدعي
اخلا�ص روبرت مولر ،يف  17مايو،
م�س�ؤو ًال عن الإ�شراف على ا�ستمرار
التحقيق ،ي�ساعده  40حمق ًقا من
مكتب التحقيقات الفيدرايل...
ا�ستمر حتقيقه عامني.
 14 :2018يونيو ،قدم املفت�ش
العام بوزارة العدل مايكل هورويتز،
ت �ق��ري��ر حت�ق�ي�ق��ه ال��داخ �ل��ي حول
كيفية �إج� ��راء مكتب التحقيقات
ال �ف �ي��درايل للتحقيقات .يف وقت
الح��ق� ،أم��ام جمل�س ال�شيوخ� ،أكد
�أن حت �ق �ي��ق م �ك �ت��ب التحقيقات
الفيدرايل “ا�ستند بالكامل”� ،أو
تقري ًبا ،على “ملف �ستيل” ،امللف
ّ
اله�ش.
 6نوفمرب :احل��زب الدميقراطي
ي� �ف ��وز يف ان� �ت� �خ ��اب ��ات التجديد
الن�صفي الت�شريعية.
ُ
 29 :2019م��اي��و ،ن�شر تقرير
امل ��دع ��ي اخل ��ا� ��ص روب � � ��رت مولر
ل �ل �ع �م��وم دون ال �ن �ج��اح يف �إث �ب ��ات
ت��واط ��ؤ ب�ين رو��س�ي��ا وف��ري��ق حملة
دونالد ترامب.
� 19 :2020أكتوبر ،ع�ّي�نّ وزير
ال�ع��دل ويليام ب��ار امل��دع��ي اخلا�ص
ج��ون دوره��ام ال��ذي تتمثل مهمته
يف التحقق مما �إذا كانت التحقيقات
ال�ت��ي �أج��راه��ا مكتب التحقيقات
الفيدرايل قانونية ومنا�سبة.
 3نوفمرب ،مت انتخاب جو بايدن
رئي�سا للواليات املتحدة
ً
 4 :2021نوفمرب ،وجه املدعي
اخلا�ص ج��ون دوره��ام االت�ه��ام �إىل
�إي� �غ ��ور دان �� �ش �ي �ن �ك��و ،وه ��و مواطن
رو� � �س ��ي م �ق �ي��م يف وا�� �ش� �ن� �ط ��ن ،يف
خم�س تهم .امل�صدر الرئي�سي مللف
�ستيل ،متهم بالكذب على مكتب
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال� �ف� �ي ��درايل ،ونقل
معلومات زائفة.
وتوىل اجلبوري يف  2016م�س�ؤولية
“ديوان ب�ي��ت املال” ،وك ��ان حينها
�أقرب ال�شخ�صيات للبغدادي.

تفا�صيل ميزانية داع�ش
وح�سب اع�تراف��ات��ه ف ��إن امليزانية العامة للتنظيم يف حلظة ا�ست�سالمه
للمن�صب ك��ان��ت على النحو ال �ت��ايل“ :خزينة التنظيم ك��ان فيها 250
مليون دوالر و 3طن من الذهب ،خمزنة وموزعة يف منازل و�أنفاق حتت
�إمرة عدد من منت�سبي بيت املال� ،أغلبها عن �صادرات النفط واجلزء الآخر
عن الغنائم املح�صلة من ال�سرقات خارج حدود التنظيم والإتاوات وخطف
بع�ض التجار وم�ساومتهم بالفدية».
ويف مرحلة الحقة� ،أ�صبح اجلبوري خمو ًال ل�صك الأموال اخلا�صة بدويلة
تنظيم داع�ش ،ويقول “قمنا ب�إ�صدار دينار �إ�سالمي �صنعناه من الذهب
اخلال�ص لي�ستخدم يف ال �ت��داول وعمليات البيع وال���ش��راء داخ��ل �أرا�ضي
التنظيم»
يذكر اجل�ب��وري �أن كل عملية �أمنية ت�ستهدف ال�ق��وات الأمنية العراقية
كانت ُتكلف قرابة � 30ألف دوالر ،و�إن “ديوان املال” كان يوزع تلك الأموال
ح�سب حاجة ُكل منطقة للعمليات الع�سكرية.
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العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  584/2020/211تنفيذ عقاري

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  584/2020/211تنفيذ عقاري

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7238/2020/207تنفيذ جتاري

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  125/2021/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/110عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 584,160/34درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :م�صرف الإمارات الإ�سالمي (م�ساهمة عامة)  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -مدينة دبي الطبية  -مبنى رقم  16الطابق الثالث -
هاتف رقم  04/2227008موبايل رقم  - 0557016552 :مكاين ( )3135291835وميثله  :حممد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  :عمر م�صطفى حممد �أحمد
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة وادي ال�صفا  - 5م�شروع �سكاي كورت�س تاور بي  -املبنى رقم ( )2ال�شقة رقم ( - )2006الطابق رقم ( )20قطعة
االر�ض رقم ( - )272رقم البلدية (omarbadran2000@yahoo.com - 0502452702 - )648-8684
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �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 � :شقة �سكنية  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 5رقم االر�ض  - 272امل�ساحة  98.73 :مرت مربع -
رقم املبنى  - 2 :ا�سم املبنى � :سكاي كورت�س  - Bرقم الوحدة  - 2006 :القيمة  699.345.68 :درهم يباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/110عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 584,160/34درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :م�صرف الإمارات الإ�سالمي (م�ساهمة عامة)  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -مدينة دبي الطبية  -مبنى رقم  16الطابق الثالث -
هاتف رقم  04/2227008موبايل رقم  - 0557016552 :مكاين ( )3135291835وميثله  :حممد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  :عمر م�صطفى حممد �أحمد
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة وادي ال�صفا  - 5م�شروع �سكاي كورت�س تاور بي  -املبنى رقم ( )2ال�شقة رقم ( - )2006الطابق رقم ( )20قطعة
االر�ض رقم ( - )272رقم البلدية (omarbadran2000@yahoo.com - 0502452702 - )648-8684
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �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 � :شقة �سكنية  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 5رقم االر�ض  - 272امل�ساحة  98.73 :مرت مربع -
رقم املبنى  - 2 :ا�سم املبنى � :سكاي كورت�س  - Bرقم الوحدة  - 2006 :القيمة  699.345.68 :درهم يباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

حمكمة ال�شارقة االحتادية
�إعالن ح�ضور �إجتماع باالت�صال املرئي عن بعد
يف الق�ضية رقم ( )SHCFICIREA2021/0008210
اعالن بالن�شر يف جريدة وا�سعة االنت�شار
بناء على طلب  :املدعي (ة) �شركة عمان للت�أمني � -ش م ع
اىل املدعي عليه  :ب�سام حممود ابراهيم غنيم
قد اقامت املدعية الدعوى تطالب فيها :
احلكم بعد الثبوت بالزامه بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره  28,381.00دره��م (ثمانية وع�شرون الفا وثالثمائة
وواح��د وثمانون درهما) والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع ا لر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة .انت مكلف بح�ضور الإجتماع املرئي رقم  EM00022104واملقرر بتاريخ  ، 2021/11/28ال�ساعة
 8.30والذي �سيعقد يف حمكمة ال�شارقة االحتادية دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الدائرة اخلام�سة عن بعد
بوا�سطة االت�صال املرئي عرب موقع وزارة العدل
/https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search
بوابة اجلل�سات الإجتماعات املرئية� .شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد� .أو قم مب�سح الرمز املبني �أدناه بكامريا الهاتف
بيانات الإجتماع  :رقم الإجتماع EM00022104
وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارف��اق امل�ستندات عرب النظام االل�ك�تروين بعد ت�صريح املحكمة لكم
بذلك.
مركز �سعادة املتعاملني

�إعالن �إجتماع خربة
العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
يف الدعوى رقم  7046/2021تنفيذ جتاري

املقامة من  /عثمان عبداهلل عثمان ال�سويح
�ضد  -1 /ال�سويح للتجارة العامة � -ش ذ م م
� -2شركة اي�ست غيت مينا ايدوكي�شن القاب�ضة � -ش �ش و
نعلن نحن امل�صفي الق�ضائي  /احمد ابراهيم بن فار�س  ،انه مت تعيينا
من قبل حماكم دبي مبهمة الت�صفية يف الدعوى رقم 2021/7046
تنفيذ جتاري (كما نعلن املنفذ �ضدهما حل�ضور اجتماع اخلربة املقرر له
جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/22ال�ساعة � 11.00صباحا)
وذلك مبقر مكتبنا الكائن بدبي  ،ديرة � ،شارع املطار  ،بناية مكاتب  ،مقابل
دناتا  ،الطابق الثالث 306 ،

امل�صفي الق�ضائي
احمد �إبراهيم بن فار�س
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العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  114/2019/250بيع عقار مرهون

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  524/2019/211تنفيذ عقاري

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  524/2019/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى  :طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن (ال�شقة) الكائنة يف دبي  -اجل��داف  ،مبنى بالزو فري�سات�شي  -ال�شقة رقم ، 2319
الطابق الثالث  -رقم املبنى  ، 1 :رقم االر�ض  - 460امل�ساحة  156.60 :مرت مربع  ،دبي  -واحلكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف الالئحة
والر�سوم وواالتعاب وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود  -فرع دبي  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  ،داون
تاون  -منطقة  :برج خليفة اعمار ا�سكوير  -برج ات�ش ا�س بي �سي  -وميثله  :فاطمة عبداهلل حممد علي املعمري
املطلوب �إعالنه  :ارمن بيرتو�سيان  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -بردبي  -دبي  -اجلداف � -شارع اخليل  -بالزو فري�سات�شي  -ال�شقة رقم
 - 2319الطابق الثالث aray.aearaytrdg@emirates.net.ae - 0506587483 -
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :كاريني �سيكو�سيان
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة
�أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء اي��داع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخ��ول 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 � :شقة رقم االر���ض  - 460 :املنطقة  :اجل��داف  -ا�سم املبنى  :بالزوفري�سات�شي  -رقم املبنى :
 - 1رقم الوحدة  2319 :امل�ساحة  156.60 :مرت مربع  -التقييم  2745075.85 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007655مدين (جزئي)

�إعالن
املو�ضوع  /الطلب رقم T35039672111121
املقدم من  /و�صفى �شمخى عبا�س دىل

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0003941جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه � :شاهزيب حممد ا�صغر  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزره �شارع
ال�شيخ بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقة
اعالن بالن�شر باللغة العربية االجنليزية  -رفعت املدعية  :اجرة ال�شارقة (ذ م م ) � -ضد املدعي
عليه � /شاهزيب حممد ا�صغر  -باك�ستاين اجلن�سية  -تطالب فيها بالتايل  :اوال  :الزام املدعي عليه
ب�سداد مبلغ وقدره ( )21960.46واحد وع�شرون الفا وت�سعمائة و�ستون درهم و 46فل�س والفائدة
القانونية بواقع  12%من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام .ثانيا  :الزام املدعي
عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة 2021/12/5
�أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير
الدعوى � )4شخ�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 2021/11/14

تعلن حمكمة عجمان ال�شرعية تقدم املدعو /و�صفي �شمخي عبا�س ديل عراقي
اجلن�سية يحمل بطاقة هوية بالرقم  784196043739695ال�صادرة
من الإمارات للهوية  ،تقدم بطلب تطابق ا�سمه املذكور يف بطاقة هويته وا�سمه
املذكور يف جوازه القدمي باال�سم /و�صفي �شمخي عبا�س اجلميلي ال�صادر من
العراق .فمن لديه �أي اعرتا�ض على هذا الطلب احل�ضور اىل رئي�س قلم
الأحوال ال�شخ�صية خالل مدة خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
لإبداء �أ�سباب اعرتا�ضه.

�إىل املدعي عليه  :فندق وي�ست ود
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان  -اجلرف  - 2فندق وي�ست ود � -ص ب  - 4214هاتف
 - 061654729 - 067467264 - 067413339فاك�س  - 067463991مكاين
 - 4744510296الربيد االلكرتوين :
saidalavi@holidagroup.ae-dhanuprasad@westwoodhotel.net
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/25أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )6شخ�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  2021/11/10م

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/امت ماتور �أناند �شاندرا
جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /املوارد الفنية � -ش ذ م م  -وميثله /في�صل �سامل فريوز �سامل
قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/202بتاريخ 2021/8/30
تظلم جتاري .وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2021/12/1ال�ساعة 5.30
م�ساءا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورة .من الطرف الأول  :احمد مراد علي حممد االمريي  -اجلن�سية
 :الإمارات� .إىل الطرف الثاين  :ماهره �سامي خالد حوار  -اجلن�سية � :إماراتية.
باال�سم التجاري (دار كليوباترا لغ�سيل وكي املالب�س) ن�شاط الرخ�صة (كي املالب�س
 ،غ�سيل املالب�س) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف دبا احل�صن  -ال�شارقة
رخ�صة جتارية رقم  726991ال�صادرة بتاريخ  2014/7/17يف دائرة التنمية
الإقت�صادية دبا احل�صن .وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0025462

املخطـر  /حنيفه حممد على  -اماراتية اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم 784195075042051
العنوان  /دبي  -الطوار  - 1هاتف رقم 0508554433 /
املخطر �إليهم � - 1 /سوبر ماركت الر�ؤية �ش ذ م م  -املرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية يف دبي بالرقم 883898
� / 2شاهنی نواز فالیابورايل مو�سى اجلن�سية الهند ويحمل بطاقة هوية رقم 784198258364326
العنـوان /دبي  -حمل رقم  – 7ملك زهري جان على على بن ر�ضا – ديرة  -ال�سوق الكبري  -هاتف رقم 0502303727 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  300,000درهم
املخطر �إليه حرر �شيكان للمخطر مببلغ  300,000درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه
بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب
وبيانه كالتايل :
ال�شيك رقم 000039مببلغ  200000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/08/03وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
�شيك رقم  000040مببلغ  100000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/08/03وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى،
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية.
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا �إخطار منا بذلك

الكاتب العدل

مدير اخلدمات الق�ضائية

اعــــالن بالن�شـــر

وزارة العدل

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
مذكرة �إعالن بالن�شر
 200/2021/387ا�ستئناف تظلم جتاري

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033150
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل

قا�ضي مبحكمة عجمان ال�شرعية
ال�صديق جابر الطاهر

االمارات العربية املتحدة

حمكمة التنفيذ

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/914عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( 1,211,831.3درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك ابوظبي الأول � -ش م ع (حاليا) بنك اخلليج الأول (�سابقا)
وعنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -املرقبات � -شارع ابوبكر ال�صديق  -وميثله  :حممد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه � :سعيد مرت�ضى مقيمي عراقي
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -يعلن على مقر عمله � :شريك لدى االيد ليبوريتوري جروب � -ش ذ م م  -الكائن رقة البطني � -شارع املكتوم  -بناية
امليدان ( )2الطابق الثالث  -مكتب رقم (smoghim@yahoo.com - 050/5508623 - )304
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �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  :قطعة ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 2643 :املنطقة  :وادي ال�صفا
 - 6امل�ساحة  368.45 :مرت مربع  -املقدرة بـــ  2050000درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/914عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( 1,211,831.3درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك ابوظبي الأول � -ش م ع (حاليا) بنك اخلليج الأول (�سابقا)
وعنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -املرقبات � -شارع ابوبكر ال�صديق  -وميثله  :حممد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه � :سعيد مرت�ضى مقيمي عراقي
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -يعلن على مقر عمله � :شريك لدى االيد ليبوريتوري جروب � -ش ذ م م  -الكائن رقة البطني � -شارع املكتوم  -بناية
امليدان ( )2الطابق الثالث  -مكتب رقم (smoghim@yahoo.com - 050/5508623 - )304
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �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  :قطعة ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 2643 :املنطقة  :وادي ال�صفا
 - 6امل�ساحة  368.45 :مرت مربع  -املقدرة بـــ  2050000درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

االمارات العربية املتحدة

حمكمة اال�ستئناف

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 8834/2021/207تنفيذ جتاري
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/مان�سر �ساك�سون دبي (�ش ذ م م)  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ� /شركة الدانوب لتجارة مواد البناء  -ذ م م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )253015.75درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/1130جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 379329550.99درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك دبي التجاري � -ش م ع  -و�آخرون  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي بردبي  -دبي � -شارع �شارع برج خليفة مبنى ا�سبكت تاور -
�شقة الطابق الرابع  -وميثله  :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  :داوود �سيف الدين يعقوب اليعقوب  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى فندق مريكيور -
مركز دبي العاملي الثاين alyaquob@gmail.com - 00971506510518 -
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :فندق جراند مريكيور � -ش ذ م م  -املنفذ �ضده  :عبدامللك داوود �سيف الدين اليعقوب
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة
�أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء اي��داع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخ��ول 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  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة :املركز التجاري الثانية  -رقم االر�ض  - 19رقم البلدية :
 - 336 - 206امل�ساحة  - 929.03 :مرت مربع القيمة  360000000 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع عقار مرهون  ،باملزاد العلني مبوجب القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي
طالب التنفيذ :امل�صرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية  -م�ساهمة عامة
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع برج خليفة  -مبنى ا�سبكت تاور � -شقة الرابع 404
وميثله  :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه � :شركة كيه �سي م م ح  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة  -احلمرية  -ال�شارقة � -شارع املنطقة احلرة باحلمرية  -مبنى قطعة
ار�ض رقم  2F-02Aبالقرب من �شركة اوك�سجني qmixma@emirates.net.ae - 048886071 - 0506300980 -
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �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 �شقة �سكنية ب�إمارة دبي منطقة الثنية اخلام�سة رقم االر�ض  - 966رقم البلدية  - 393- 955 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ليك �سيتي
تاور رقم العقار  1502امل�ساحة  :باملرت املربع  - 78.01املبلغ  579950.85 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIRE2021 /0004396مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :ح�سن ابراهيم حممد احمد احلمادي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �صالح عبدالرحمن را�شد ال �صالح الطنيجي
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  11674درهم
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.

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
يف الدعوى  2021/457جتاري م�صارف جزئي

�ضد  /املدعي عليه  :حممود علي ح�سني
املقامة من  /م�صرف الإمارات اال�سالمي � -شركةم�ساهمة عامة  /م�صرف دبي -
�ش م ع  -مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت الدعوى
رقم  2021/457جتاري م�صارف جزئي ،وحيث انه مت ندبنا خبريا م�صرفيا
يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون االثبات ل�سنة  1992م
بخ�صو�ص اعمال اخلربة امام املحاكم ،ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة عن بعد
عن طريق تطبيق  ZOOMوذلك يوم االثنني املوافق  2021/11/22يف
متام ال�ساعة  1.00ظهرا  ،ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة
لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع.

اخلبري احل�سابي وامل�صريف
حممد �سعيد ال�شريف

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7627/2021/209تنفيذ عمايل

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1106ل�سنة  2021ا�ستئناف عمايل  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 78887.02درهم) ل�صالح العامل  ،بالإ�ضافة اىل مبلغ وقدره ( 1579درهم) ر�سوم تنفيذ احلكم ومبلغ
( 3948درهم) ر�سوم الدعوى الإبتدائية ل�صالح املحكمة.
طالب التنفيذ  :اميمه عبدالرحمن حممد عبداهلل  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة مردف � -شارع اجلري -
بناية رقم  18الطابق � ، 1شقة  ، 110بالقرب من مردف �سيتي �سنرت مكاين 2966091928
املطلوب �إعالنه � -1 :إي او يف للتطوير الإعالمي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 78887.02
ل�صالح العامل ومبلغ  1579درهم ر�سوم تنفيذ احلكم ومبلغ  3948درهم ر�سوم الدعوى الإبتدائية .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 8832/2021/207تنفيذ جتاري
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما� -1 /شاين فينوجوبا الن ناير � -2 ،شوبا وودوركينج �أند
جويرني � -ش ذ م م  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ� /شركة الدانوب لتجارة مواد البناء  -ذ م م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )277968.11درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 8829/2021/207تنفيذ جتاري

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9191

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9192

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9193

رئي�س ال�شعبة

رقم املحرر 2021/1/231614
املنذر � :شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م
املنذر �إليهم  :بريك�س ويل ملقاوالت البناء � -ش.ذ.م.م

املو�ضوع :
 .1بتاريخ  2019/12/30حررت املنذر �إليـهـا مـن ح�سابها لدى بنك االمارات دبي الوطني ل�صالح املنذرة ال�شيك رقم
( )000009وقيمته  29,808,35درهم (ت�سعة و ع�شرون الف و ثمامنائة و ثمانية دراهم و خم�سة و ثالثون فل�س).
 .2بتاريخ  2020/1/15حررت املنذر اليها من ح�سابها لدى بنك االمارات دبي الوطني ل�صالح املنذرة ال�شيك رقم
( )000124وقيمته  33,373,70درهم (ثالثة و ثالثون الف و ثالثمائة و ثالثة و �سبعون درهم و �سبعنی فل�س).
 .3وعنـد تقـدمي املنذرة ال�شيكات للبنـك لل�صرف ارتـد ال�شيكات دون �صرف ب�سبب عدم كفـايـة الر�صيد ،ومل تقم املنذر
�إليها بالوفاء بقيمتها رغم تكرار املطالبة الودية.
لذلك  ،فان املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليها للوفاء بقيمة ال�شيكات �سالفة الذكر البالغ جمموع قيمتها
 63,182,05درهم (ثالثة و�ستون الف ومائة و اثنان وثمانون درهم وخم�سة فلو�س) خالل خم�سة �أيام من تاريخ
ت�سلمها ه��ذا الإن��ذار حتت طائلة اتخاذ الإج ��راءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وف��وائ��ده والر�سوم الق�ضائية
وامل�صاريف.

الكاتب العدل

رئي�س ال�شعبة

رقم املحرر 2021/1/231608
املنذر � :شركة الدانوب ملواد البناء �ش.ذ.م.م
املنذر �إليهم � :سيجنيت�شر فيت اوت العمال تنفيذ الت�صميم الداخلي ذ.م م و ا�سامة م�صطفى �سيد ال�صياد ب�صفته مدير ال�شركة
املو�ضوع :
 .1بتاريخ  2020/7/29ح��ررت املنذر �إليها ل�صالح امل�ن��ذرة من ح�سابها ل��دى بنك االحت��اد الوطني ال�شيك رق��م ( )000237وقيمته
 18,883,46درهم (ثمانية ع�شر الفا و ثمامنائة و ثالثة و ثمانون درهم و �سته واربعون فل�س).
 .2بتاریخ  2020/8/18حررت املنذر �إليها ل�صالح املنذرة من ح�سابها لدى بنك االحتاد الوطني ال�شيك رقم ( )000236وقيمته
 18,883,46درهم (ثمانية ع�شر الفا و ثمامنائة و ثالثة و ثمانون درهم و �سته واربعون فل�س).
 .3بتاریخ  2020/1/15حررت املنذر �إليها ل�صالح املنذرة من ح�سابها لدى بنك االحتاد الوطني ال�شيك رقم ( )000235وقيمته
 18,883,46درهم (ثمانية ع�شر الفا و ثمامنائة و ثالثة و ثمانون درهم و �سته واربعون فل�س).
 .4وعند تقدمي املنذرة ال�شيكات للبنك لل�صرف ارتد ال�شيكات دون �صرف ب�سبب عدم كفاية الر�صيد ،ومل تقم املنذر �إليها بالوفاء بقيمتها
رغم تكرار املطالبة الودية.
لذلك ،
فان املنذرة توجه هذا الإن��ذار لتكليف املنذر اليها للوفاء بقيمة ال�شيكات �سالفة الذكر البالغ جمموع قيمتها  56,650,38درهم (�ستة و
خم�سون الفا و �ستمائة و خم�سون درهما و ثمانية و ثالثون فل�سا) خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمها هذا الإنذار حتت طائلة اتخاذ الإجراءات
القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف .

الكاتب العدل

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1 /الإختيار امللكي لتجارة الأثاث �ش ذ م م  -2 ،عبدالقادر حممد
�سيد علي ب�صفته مدير الإختيار امللكي لتجارة الأثاث � -ش ذ م م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ� /شركة الدانوب لتجارة مواد البناء  -ذ م م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )40639درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة والزام املنفذ �ضدهما بالت�ضامن.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رقم املحرر 2021/1/221279
املنذر � :شركة الدانوب مواد البناء �ش.ذ.م.م
املنذر �إليهم � -1:شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت (ذ.م.م)
 -2يو�سف حنا زهرة ب�صفته املدير و املوقع على ال�شيك
املو�ضوع � :إنذار بالتكليف بالوفاء
�أوال :املنذرة هي فرع ل�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال جتارة مواد البناء  ،وتتخذ من �إمارة دبي مقرا ملزاولة ن�شاطها
التجاري بالرخ�صة التجارية رقم (� )812123صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي.
ثانياً :املنذر �إليها الأوىل هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال مقاوالت البناء و اعمال التمديدات و الرتكيبات ال�صحية
و مقاوالت ت�شييد االن�شاءات املعدنية و اعمال التمديدات الكهربائية و اعمال تركيب الكهروميكانيكية و �صيانتها  ،وتتخذ من �إمارة دبي مقرا
ملزاولة ن�شاطها التجاري بالرخ�صة التجارية رقم (� )218671صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية دبي .
ثالثاً  :بتاريخ  2021/4/4حرر املنذر اليه الثاين من ح�ساب املنذر اليها االوىل لدى بنك االمارات دبي الوطني �شيك رقم ()003985
 134,922,10درهم (مائة و اربعة و ثالثون الف و ت�سعمائة و اثنان و ع�شرون درهم و ع�شرة فلو�س).
رابعاً  :ارتد ال�شيك دون �صرف لدى عر�ضه يف ميعاد ا�ستحقاقه ودون الوفاء بقيمته ب�سبب عدم كفاية الر�صيد.
عليه  ،ف ��إن امل �ن��ذرة ت��وج��ه ه��ذا الإن� ��ذار لتكليف امل�ن��ذر اليهم ب��ال��وف��اء باملبلغ امل�تر��ص��د بذمتهم ع��ن ال�شيك �سالف ال��ذك��ر وال�ب��ال�غ��ة قيمته
 134,922,10درهم (مائة و اربعة و ثالثون الف و ت�سعمائة و اثنان و ع�شرون درهم و ع�شرة فلو�س) خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمهم
لهذا الإنذار حتت طائلة �إتخاذ الإجراءات القانونية للمطلبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف.
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اعالن ح�ضور �إجتماع خربة

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033133
تنازل /بيع
�إعــالن
حيث �أن ال�سيد  :راجا زهري احمد راجا حممد �صابر – باك�ستاين اجلن�سية وينوب عنه بالتوقيع ال�سيد
� /شاهباز خ��ان ع�ب��دال��ودود  -باك�ستاين اجلن�سية مبوجب وك��ال��ة ��ص��ادرة م��ن الكاتب ال�ع��دل ال�ع��ام برقم
 MOJAU-2021-0032245بتاريخ  2021 /11 / 10ميلك الرخ�صة جتارية ( مطعم �سيح
ال�صجعة ) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم ( )572831حيث ان ال�سيد :
راج��ا زهري احمد راج��ا حممد �صابر – باك�ستاين اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف
الرخ�صة التجارية ((مطعم �سيح ال�صجعة)) البالغة (� )%100إىل ال�سيد � :شاهباز خان عبدالودود-
باك�ستاين اجلن�سية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف
يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
املدعى عليها  /اف اف دبليو دي منطقة احلرة ذ.م.م
تنفيذا لقرار عدالة حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية فقد مت ندبنا خبرياً ح�سابياً يف
الدعوى  2021/3585مدين جزئي املقامة �ضدكم من املدعية  /ال�سامية للمفرو�شات ،
وعليه فقد مت حتديد يوم االربعاء املوافق  17/11/2021ال�ساعة � 11:00صباحاً موعداً
لإجتماع اخلربة املزمع عقده عن بعد من خالل منظومة االت�صال املرئي زووم ()ZOOM
راجني التوا�صل معنا على عنوان مكتبنا جينوم لال�ست�شارات  -دبي هاتف 042200556
فاك�س  042501250او من خالل الربيد االلكرتوين
& a.zaitoun@genomeandco.com
o.elsamaan@genomeandco.com
وح�ضور االجتماع يف املوعد املحدد من خالل الرابط التايل :
https://zoom.us/j/96250385332?pwd=VU1JUDB6dTZNY0YwRDhpTVJZeDIFZz09

عبد احلميد زيتـون
خبري ح�سابي و م�صريف
قيد رقم  252وزارة العدل خبري

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0029996

اخطار عديل للوفاء مببلغ  48000درهم
املخطـر � :شركة االعجوبة لت�صنيع الالملنيوم والزجاج ذ م م  -وال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برقم  552767وميثلها
ال�سيد  /ماتيو جيورج كامبادام – هندي اجلن�سية ب�صفته �شريك ومدير يف الرخ�صة املذكورة اعاله وميثله بالوكالة ال�سيد  /ديني جاكوب
– هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رق��م  784199294859790مبوجب وك��ال��ة م�صدقة م��ن كاتب ال�ع��دل ب��ام��ارة دب��ي برقم
 - 2021/1/210777العنوان  :ال�شارقة – �صناعية  - 11هاتف رقم )0503218376( )0558788586( :
املخطر �إليهم  :ال�سادة  /ملبار ملقاوالت االملنيوم والزجاج ذ م م
واملرخ�صة برقم 543932:و�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بامارة ال�شارقة
ال�سيد /هاريدا�سان نيال كندان هاريدا�سان  -هندي اجلن�سية ويحمل جواز �سفر رقم K2058750
ال�سيد � /سومي�ش برييكوداكات ميثيل -هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 7841979819764430
العنوان  :ال�شارقة  -ال�صناعية � -11شارع املليحة – �شربة رقم  - 2هاتف رقم 0503607718 0504819429
مو�ضوع الإخطار  :بدفع قيمة ال�شيك
الوقـائـع  :حيث �أن املخطر اليهم حرر �شيك و بياناته كالتايل :
� -1شيك رقم ( )000274بقيمة ( )48000درهم بتاريخ ()2021/05/04
• ال�شيك حمرره ل�صالح املخطر وهذا ال�شيك م�سحوب على (بنك را�س اخليمة الوطني) و ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب .
• حيث �أن املخطر يطالب املخطر �إليهم ب�سداد مبلغ ال�شيك ( )48000درهم (ثمانية واربعون الف درهم)
• وحيث �أن املخطر �إليه يرف�ض �سداد قيمه ال�شيك على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية
• وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليهم ب�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم االخطار واال �سوف
ي�ضطر ا�سفا التخاذ االجراءات القانونية �ضده • .وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل الت�صديق على االخطار

الكاتب العدل
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اعالن قرار بالتنفيذ
يف التنفيذ رقم  131/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع ال��دع��وى  /تزییل عقدي الرهن ذوات الأرق��ام  15162/2012و  15168/2012بال�صيغة التنفيذية وتوقيع احلجز على
العقارين .املرهونني وهما  - :العقار الكائن ب�إمارة دبي  -من نوع �شقة �سكنية  -يف منطقة نخلة جمريا  -رقم الأر�ض  - 1998رقم املبنى
 - 4ا�سم املبنى  :مارينا ابارمتنت�س  - 4رقم العقار  - 111رقم الطابق  - 1امل�ساحة باملرت املربع  - 183.51العقار الكائن ب�إمارة دبي  -من نوع
�شقة �سكنية  -يف منطقة نخلة جمريا  -رقم الأر�ض  - 1998رقم املبنى  - 4ا�سم املبنى  :مارينا ابارمتنت�س  - 4رقم العقار  - 101رقم الطابق
 - 1امل�ساحة باملرت املربع  - 183.51ومن ثم بيع هذين العقارين املرهونني واملحجوز عليهما باملزاد العلني وفقاً للإجراءات املعمول بها .
طالب التنفيذ  /م�صرف عجمان � /ش .م .ع
عنوانه  /الإمارات � -إمارة عجمان  -الب�ستان  -عجمان � -شارع امليناء  -مبنى امليناء  -وميثله  /حبيب حممد �شريف عبداهلل املال
املطلوب �إعالنه علي ابوبكر جعفر الها�شمي  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة ابوظبى  -اخلالدية  -ابوظبي � -شارع اخلالدية  -مبنى بناء حممد بن
بطي � -شقة وحدة رقم -n@e 05056686476 306
مو�ضوع الإعالن نعلنكم ب�أن مت احلجز على �أموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن :بيانات العقارات /1 :العقار الكائن ب�إمارة دبي  -من نوع �شقة
�سكنية  -يف منطقة نخلة جمريا  -رقم الأر�ض  - 1998رقم املبنى  - 4ا�سم املبنى  :مارينا ابارمتنت�س  - 4رقم العقار  - 111رقم الطابق
 /2 ، 1العقار الكائن ب�إمارة دبي  -من نوع �شقة �سكنية  -يف منطقة نخلة جمريا  -رقم الأر�ض  - 1998رقم املبنى  - 4ا�سم املبنى  :مارينا
ابارمتنت�س  – 4رقم العقار  - 101رقم الطابق  . 1كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها (  )2,845,805.54درهم خالل خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ �أعاله و�إال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية
مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضى مدة ال�سبعة �أيام من علمكم باحلجز

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033013
تنازل /بيع

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033012
تنازل /بيع

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد /على حمد ابراهيم حممد العلي  -اجلن�سية االمارات -
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا
قطرات ال�شاي) ال�صادرة من دائ��رة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم
(� ،)766723إىل ال�سيد� /صالح علي جا�سم حميد ال علي  -اجلن�سية االمارات ،
تعديالت اخرى  :اليوجد ،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد/جانی�شرام �سيثورامالینجام �سيثورامالینجام – اجلن�سية:
الهند – يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذل��ك �إىل ال�سيد/
احمد خلفان على خلفان ال�سويدي  -اجلن�سية:الإمارات • ،يف الرخ�صة امل�سماه (بقالة �صفاء
ال�شم�س) ال�صادرة من دائ��رة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رق��م (،)751201
تعديالت �أخ��رى  •:تغيري ال�شكل القانوين للرخ�صة م��ن (وك�ي��ل خ��دم��ات) �إىل (م�ؤ�س�سة
فردية) ،وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

اعالن حل وت�صفية
العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
ا�سم ال�شركة  :برايت لتجارة االملنيوم والزجاج �ش.ذ.م.م
العنوان  :حمل/متجر – 0ملك �سامل حممد �سامل ال علي  -منطقة الفلية –�شارع ال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي
ال�شكل القانوين  :ذات م�سئولية حمدودة
رقم الرخ�صة 31377 :
رقم القيد بال�سجل التجاري 33727 :
مبوجب اجتماع اجلمعية العمومية الغري عادية لل�شـركة وال��ذي مت االتفاق علي ت�صـفية وحل �شركة برايت
ل�ت�ج��ارة االمل�ن�ي��وم وال��زج��اج �� ��ش.ذ.م.م وتعيني امل�صفي ال�ق��ان��وين مكتب اي��زي����س لتدقيق احل���س��اب��ات وتنظيم
ال�سجالت .تاريخ اجتماع اجلمعية العمومية  04/03/2021وتاريخ الت�صديق  ، 08/04/2021وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني علي العنوان التايل م�صطحبا معه كافة امل�ستندات
واالوراق الثبوتية وذلك يف خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا الإع�لان .العنوان  :مكتب رقم  - 910ملك
جمموعة �سـلطان لال�ستثمار  -بور �سعيد – مكتب ایزی�س لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت
الهاتف  971-4-2947002 :فاك�س 971-4-2947003 :

امل�صفي القانوين  /ایزی�س لتدقيق احل�سابات
ایزی�س جماهد
�س.م.م 429

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033170
تنازل /بيع

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :جا�سم الدين زين العابدين بوا ,اجلن�سية – بنغالدي�ش يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه %100و ذلك اىل ال�سيد  :ارمان �شاه جهان ،
اجلن�سية  -بنغالدي�ش يف الرخ�صة (جبل عرفات لتجارة الهواتف املتحركة) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )785809ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية تعديالت
اخ��رى  :ا�ضافه ن�شاط حيث كان الن�شاط (بيع الهواتف املتحركة  -بالتجزئة) لي�صبح (بيع
الهواتف املتحركة  -بالتجزئة ,بيع �شرائح الهواتف االكرتونية  -بالتجزئة و�إ�صالح الهواتف
املتحركة) .وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

حماكم دبي

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032930
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد �/شيخ عبداحلرفان عبدال�سردار  ,اجلن�سية  :الهند يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  100%وذلك اىل ال�سيد  /حميد عبدالرحمن حممد عبداهلل
ال�سويدي ,اجلن�سية :االمارات بالرخ�صة امل�سماه (الركن الراقي لكي املالب�س) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )602702ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه،
تعديالت اخرى •:تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل م�ؤ�س�سة فردية .وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

حماكم دبي

املنذر  :بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود
املنذر �إليه  :ماريفي فيورجي ريتوتا  -فلبيني اجلن�سية
“املو�ضوع � :إخطار ب�سداد مبلغ وقدره  102,591.13درهم �إماراتي”
يخطر املنذر املنذر �إليها ب�ضرورة �سداد مبلغ و قدره  102,591.13درهم �إماراتي قيمة املرت�صد
بذمتكم نتيجة الت�أخري يف �سـداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل املركبة هوندا بايلوت � -سـنة
ال�صـنع  - 2018و�صـف املركبة ا�سـتي�شـن  -لون املركبة �أبي�ض  -رقم اللوحة  27486خ�صـو�صي
 Wدبي ،واملمولة ل�صـاحلكم من قبل املنذر .وحيث مت بيع املركبة عن طريق حماكم دبي مبوجب
الق�ضية رقم  276/2021حجز حتفظي مركبات .وذلك خالل موعد �أق�صـاه (�سبعة �أي��ام) من
تاريخ تبليغكم بهذا الأنذار العديل ،و�إال �سـوف ي�ضطر املنذر �أ�سـفا التخاد �إجراءات الالزمة ال�ستالم
مبلغ البيع مع حتميل املنذر �إليها كافة الر�سوم وامل�صاريف و الفوائد.
الكاتب العدل

املنذر  :بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود
املنذر �إليه � :ستوارت ا�شلي يونغ  -بريطاين اجلن�سية
“املو�ضوع � :إخطار ب�سداد مبلغ وقدره  164,075.60درهم �إماراتي”
يخطر املنذر املنذر �إليها ب�ضرورة �سداد مبلغ و قدره  164,075.60درهم �إماراتي قيمة املرت�صد
بذمتكم نتيجة الت�أخري يف �سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل املركبة دودج ت�شالنجر -
�سنة ال�صنع  - 2016و�صـف املركبة كوبيه  -لون املركبة �أ�سـود  -رقم اللوحة  84337خ�صو�صي
 Qدبي ،واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر .وحيث مت بيع املركبة عن طريق حماكم دبي مبوجب
الق�ضية رقم  122/2021حجز حتفظي مركبات .وذلك خالل موعد �أق�صاه (�سبعة �أي��ام) من
تاريخ تبليغكم بهذا الأنذار العدىل ،و �إال �سـوف ي�ضطر املنذر �أ�سـفا التخاد �إجراءات الالزمة ال�ستالم
مبلغ البيع مع حتميل املنذر �إليها كافة الر�سوم وامل�صاريف و الفوائد.
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9033
املخطرة  :االمارات ايكا ملواد البناء ذ.م.م  -بوكالة  /املحامية ديانا حماده
املخطر �إليه � :سمري ميخائيل بدرو
�صيغة الإعالن بالن�شر
تنبه املخطرة على املخطر �ضده مبوجب هذا الإخطار وتكلفه ب�سداد املبلغ املرت�صد
يف ذم�ت��ه ل�صالح امل�خ�ط��رة بقيمة  2110803دره��م (م�ل�ي��ون��ان وم��ائ��ة وع�شرة
�آالف وثمامنائة وثالثة دراه��م) بالإ�ضافة �إىل الفائدة القانونية  %9من تاريخ
الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ،وذلك حتت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية
والق�ضائية لتح�صيل املبلغ باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صروفات وذل��ك خالل مدة
�أق�صاها  5ايام من تاريخ الن�شر باجلريدة.

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9141
املنذر� /شركة ميثاق للتامني التكافلي �ش  .م  .ع  -اجلن�سية  :االمارات
املنذر اليه � /شركة برومي�س خلدمات الت�أمني ذ م م  -اجلن�سية  :االمارات
(جمهول حمل االقامة)
املو�ضوع
تنذراملنذرة املنذر اليه ب�أن ي�ؤدي مبلغ وقدرة  300,000درهم (فقط ثالثمائة الف
درهم ال غري) قيمة ال�شيك رقم  119واملح�سوب على البنك العربي الذي ارتد لعدم
كفاية الر�صيد وان ي�ؤدى هذا املبلغ يف خالل مدة خم�سة ايام من تاريخ االعالن ويف
حالة عدم ال�سداد للمبلغ �سوف يقوم املنذر ب�أتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بعد
اعالنكم ال�ستيفاء املبلغ مع حتملكم الر�سوم وامل�صروفات واالتعاب.

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0031627
املخطـر  :احمد جاد الكرمي ابراهيم ال�شرقاوي  -م�صري اجلن�سية
و يحمل بطاقة هوية رقم ()784198987766221
العنـوان  :ال�شارقة  -املجاز  - 2هاتف رقم )0503344587( :
املخطر �إليه  :احمد فاروق احمد �شحاته  -م�صري اجلن�سية
و يحمل ج��واز �سفر رقم ( )A16896927و الرقم املوحد ( )178877181العنوان  :ال�شارقة -
التعاون  -بناية اخلان  - 4بنف�س بناية �صالون اخلط االبي�ض للرجال � -شقة رقم ()1202
هاتف رقم 0503664551 0561515104 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار بدفع قيمة ال�شيك,
الوقـقـع  :حيث �أن املخطر �إليه قد حرر ل�صالح املخطر �شيك :
• رقم ( )000030بقيمة ( )40,000درهم (اربعون الف درهم فقط ال غري) م�سحوب على (بنك
امل�شرق) م�ستحق الدفع بتاريخ ( ،)25/05/2021حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب و
احل�ساب مغلق • ،و عليه يعلن املخطر املخطر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة
�أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ وف يقوم بنت الإجراءات القانونية لذلك • ،و عليه
يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل �إخطاركم بهذا ر�سميا،
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 333/2018/211تنفيذ عقاري

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
اعالن بالن�شر
 2021/6900امر اداء

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0030228

�إخطار عديل
املخطر  :منى احمـد را�شـد �صـندل ال�شام�سـى – اجلن�سية :الإمـارات  ،و�أحمـل هويـة �إماراتيـة رقم ()784197792625937
العنوان  :ال�شارقة – الطالع – منزل رقم  – 21هاتف رقم 0502222396 :
املخطر �إليه � :شفيق اتيكادين  -اجلن�سية  :الهند
العنوان  :عجمان � -شارع االحتاد  -مقابل ا�سواق االمارات (�شركة الب�سام ) هاتف رقم 0561522844 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )116000درهم
الوقـائـع  :حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ ( )116000درهم مقابل معاملة �شخ�صية وقام املخطر اليه بتحرير �شيكات
وعند تقدمي ال�شيكات للبنك اعيدت لعدم كفاية ر�صيد وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد وبيانات ال�شيك كاالتي :
� -1شيك رقم ( )100064بقيمة ( )58000درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2019/06/10وامل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي
� -2شيك رقم ( )100051بقيمة ( )58000درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2019/05/05وامل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي
طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى ،
• وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �سداد املبلغ املرت�صد بذمته دون مربر بالرغم من املطالية الودية املتكررة مما ا�ضر باملخطر
�أن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه ( )5ايام من تاريخ
تبلغكـم هـذا الإخ�ط��ار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االج��راءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة
والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق .لذلك  ،فاملخطر تخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�سريان كافة االثار
القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032935
تنازل /بيع
�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد/حممد فردو�س عبداملجيد – اجلن�سية بنغالدي�ش
 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه(كافترييا باب اجلزيرة) ال�صادرة من دائ��رة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة
جتارية رقم (� ،)741869إىل ال�سيد  /جاجنامالو اری اری لینجایاه – اجلن�سية
الهند .تعديالت اخ��رى :الي��وج��د ،وعمالبن�ص امل��ادة ( )14ف�ق��رة ( )5م��ن احكام
القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االج��راء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

اعالن �أمر �أداء بالن�شر

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
اعالن بالن�شر
 1976 / 2021ا�ستئناف جتاري
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل امل�ست�أنف �ضدهما _1/ايجل هانرتز خلدمات احلرا�سة _2 ,تيج با�ش راج لوهيا
 جمهويل حمل الإقامةمبا �أن امل�ست�أنف/ات�صاالت الدارة املرافق ( ذ م م ) فرع دبى
و ميثله �/أحمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي
قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م  275/ 2019جت��اري كلي بتاريخ
 - 2021/07/27وحددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2021-12-26ال�ساعة 10:00
�صباحا بقاعة التقا�ضي عن بُعد وعليه يقت�ضى ح�ضوركم �أو من ميثلكم قانونيا ويف
حالة تخلفكـم �ستجرى حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

حماكم دبي االبتدائية

املدعى �/شانكاتيل �سوندار ا�سواران
املدعى عليهم _1 /بيفر جلف جويرني اند كالدينج �ش ذ م م _2 ,راجي�ش كومار كري�شنا -
جمهويل حمل الإقامة
مبا �أن املدعى� /شانكاتيل �سوندار ا�سواران
و ميثله �/أحمد عبداهلل حممد بن ع�سكر النقبي
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021-11-01
بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن ب��أن ي�ؤديا للمدعي ب�صفته مدير �شركة م�ستقبل االخ�شاب
للتجارة مبلغ  545,676,08درهم (خم�سمائة و خم�سة و اربعني الف و �ستمائة و �ستة و �سبعني
درهم و ثمانية فل�س ) و الفائدة القانونية  %5علي مبلغ كل �شيك اعتبارا من تاريخ ا�ستحقاقه
املبني به و حتي متام ال�سداد  .و الزمتهما بالت�ضامن يف امل�صاريف و مبلغ الف درهم مقابل اتعاب
املحاماة  .ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.
رئي�س الق�سم

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9195

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9194

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

حمكمة اال�ستئناف
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

Tuesday

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي االبتدائية

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 - 1وان بي بي ليمتد (�شركة – وان بيزن�س باي ليمتد – �سابقاً ),
 - "2اوي�سرت للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م �( -شركة امنيات للت�صوير العقاري � -سابقا)
جمهويل حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذ /جايادفانان �أجايا كومار �شوليبارامبيل  -و ميثله  /عدي
تقي هادي القزويني  -قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021-11-8اخطاركم
ب�سداد املبلغ املنفذ به و قدره ( 4908530درهم ) خالل  15يوم من تاريخ التبليغ و
اال بيع العقار :منطقة اخلليج التجاري  -مبنى ون بزن�س باي باي امنيات  -رقم املبنى
- 1رقم االر�ض  - 17رقم الوحدة  V1والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات
ن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة

الثالثاء  16نوفمبر  2021م  -العـدد 13393

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032949
تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد /ح�سام وفيق �شعراوي – اجلن�سية :فل�سطني  -يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد�/سليمان انور �سلمان ابوظالم –
اجلن�سية:فل�سطني ،يف الرخ�صة امل�سماه (�سوبرماركت ح�سام وفيق) ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)789253تعديالت �أخرى •:تغيري اال�سم التجاري
للرخ�صة من (�سوبرماركت ح�سام وفيق) �إىل (�سوبرماركت �سلیمان ان��ور) ،وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل.
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االع�لان للعلم وان��ه �سوف يتم الت�صديق على االج��راء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

اعالن تعيني م�صفي قانوين
العدد  13393بتاريخ 2021/11/16

يف الدعوى رقم � 6354/20021/60أمر �أداء
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعى عليهما  -1 /هارمان جيت �سينغ كمال �سينغ,
� -2شركة �آدمز للمقاوالت (�ش.ذ.م.م)  -جمهويل حمل الإقامة
مبا �أن املدعى  /كازا ميالنو لتجارة مواد البناء ذ.م.م  -و ميثله مع�صومة ح�سن نا�صر ال�صايغ
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ � 2021-10-04أوال - :الزام
املدعى عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره  163,800درهم (مائة وثالثة و�ستون
الف وثمامنائة درهم) مع الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ �إ�ستحقاق ال�شيك وحتى متام
ال�سداد مع �إلزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ �ألف درهم مقابل �أتعاب املحاماة  .ورف�ضت ما عدا
ذلك من طلبات  .وتنوه املحكمة �أن طلب �شمول الأمر بالنفاذ املعجل ال مربر له لذا ق�ضت برف�ضه.
ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

ا�سم ال�شركة  :برايت لتجارة االملنيوم والزجاج �ش.ذ.م.م
رقم الرخ�صة 31377 :
العنوان  :حمل/متجر – 0ملك �سامل حممد �سامل ال علي  -منطقة الفلية � -شارع ال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي.
ال�شكل القانوين  :ذات م�سئولية حمدودة  -رقم القيد بال�سجل التجاري 33727 :
ا�سم امل�صفي  :ايزي�س لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت
مبوجب اجتماع اجلمعية العمومية الغري عادية لل�شـركة وال��ذي مت االتفاق علي ت�صـفية وحل �شركة برايت
لتجارة االملنيوم والزجاج �ش.ذ.م.م وتعيني امل�صفي القانوين مكتب ايزي�س لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت
 .تاريخ اجتماع اجلمعية العمومية  04/03/2021وتاريخ الت�صديق  ،08/04/2021وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني علي العنوان التايل م�صطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق
الثبوتية وذلك يف خالل  45يوما من تاريخ ن�شرهذا الإعالن .العنوان  :مكتب رقم  - 910ملك جمموعة
�سـلطان لال�ستثمار  -بور �سعيد – مكتب ایزی�س لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت
الهاتف  971-4-2947002 :فاك�س 971-4-2947003 :

امل�صفي القانوين  /ایزی�س لتدقيق احل�سابات
ایزی�س جماهد
�س.م.م 429

�إعالن �إجتماع خربة

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1439/2021/18:عقاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�سابعة رقم 248
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )194.547درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار  -منطقة ب��ور��س�ع�ي��د  -ب�ن��اي��ة نقطة االع �م��ال  -امل �ي��زان�ين  -مكتب رق��م - 9
هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين 3244594826
 - IBAN:AE090500000000020106942وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل رحمه العوي�س ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  -1 :دامري فايزولني � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )194.547درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة � 09.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13393بتاريخ 2021/11/16
يف الدعوى رقم  2021-3400جتاري جزئي – دبي
املقامة من املدعية � /سرتين�ستول ميدل �إي�ست (�ش.ذ.م.م)
�ضد املدعى عليها� /شركة مباين ديلما للمقاوالت العامة (�ش.ذ.م.م)
نعلن نحن اخلبري احل�سابي  /حممد حميد املري �أنه مت ندبنا من حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة الواردة
بحكم املحكمة ال�صادر بجل�سة  2021-11-04يف الدعوى املذكورة �أعاله  -كما نعلن املدعى عليها “�شركة مباين
ديلما للمقاوالت العامة (�ش.ذ.م.م)“ حل�ضور اجتماع اخلربة املقرر له جل�سة يوم االثنني املوافق  22-11-2021يف
متام ال�ساعة  02:00ظهراً وذلك من خالل االت�صال املرئي بجميع �أطراف النزاع عرب تطبيق زووم ()ZOOM
بالدخول على الرابط ادناه التايل.
Zoom Link

https://us04web.zoom.us/i/78275445071?pwd=aHVWb3pNWkFZYVYvdWFVK0FjMzRSZz09

ويف حال اي ا�ستف�سارات ميكنكم االت�صال علي رقم مكتب اخلبري ، 042227585
والربيد الإلكرتوين info@wisehouse.ae :

Meeting : 782 7544 5071
Passcode : 34002021

خبري ح�سابي
حممد حميد املري
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الفجر الريا�ضي

Tuesday

اللجنة الأوملبية العمانية حتتفل باليوم الأوملبي
•• م�سقط-الفجر:

احتفلت اللجنة الأوملبية العمانية باليوم الأوملبي لعام  2021عرب تنظيم
فعاليات �شارك فيها �أكرث من � 350شخ�صا ،وذلك عرب اللجنة العمانية
للريا�ضة واملجتمع الن�شط مبحافظة م�سندم ،بالتعاون مع وزارة الثقافة
والريا�ضة وال�شباب.
�شملت الفعالية العديد من الألعاب والأن�شطة الريا�ضية املتنوعة كامل�شي
وال�سباحة ورفع الأثقال وكرة القدم و�شد احلبل ولعبة القبة وم�سابقات
للأطفال ،مع م�شاركة فرقة من الفنون ال�شعبية املحلية يف هذه الفعالية.

18

مما يجدر ذكره �أن اللجان الأوملبية الوطنية حتتفل عادة باليوم الأوملبي يف
الثالث والع�شرين من يونيو من كل عام – ذكرى ت�أ�سي�س اللجنة الأوملبية
ال��دول�ي��ة – وذل��ك حت��ت �شعار "حترك ،تعلم ،اكت�شف" لتعزيز امل�شاركة
اجلماهريية ملختلف الألعاب الريا�ضية ،وجعل الريا�ضة �أ�سلوب حياة يف
حياتهم العامة ولي�س يف املجال التناف�سي فقط من خ�لال ن�شر مفهوم
" الريا�ضة للجميع " ومبادئ وقيم احلركة الأوملبية بني فئات املجتمع
املختلفة كاللعب النظيف واحرتام الآخرين والتوازن بني العقل والبدن،
وت�شجيع ودعم الربامج التي تهدف �إىل مزج الريا�ضة بالثقافة والرتبية
والتثقيف.

برعاية من�صور بن حممد

انطالق مناف�سات مونديال الكاراتيه يف جممع حمدان الريا�ضي اليوم
حلم �إماراتي ب�أول ميدالية وهيمنة �إ�سبانية  -يابانية
حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم رئي�س
جم �ل ����س دب � ��ي ال ��ري ��ا� �ض ��ي يحتفل
ال �ع��امل ال �ي��وم ب��ان�ط�لاق مناف�سات
ال�ن���س�خ��ة  25مل��ون��دي��ال الكاراتيه
وذل ��ك مب�ج�م��ع ح �م��دان الريا�ضي
ب��دب��ي مب �� �ش��ارك��ة  117دول� ��ة هي
الأعلى بتاريخ هذه البطولة العاملية
التي ت�ستمر مناف�ساتها حتى 21
ال�شهر احل��ايل على �أن يتم تنظيم

حفل االفتتاح يف اخلام�سة والن�صف
من م�ساء يوم اجلمعة.
و�إذا ك��ان��ت ا��س�ب��ان�ي��ا وال �ي��اب��ان قد
ت�ب��ادل�ت��ا الهيمنة ع�ل��ى ال�ل�ق��ب ف�إن
ط �م��وح ال �ع��رب ه ��ذه امل ��رة ل�ي����س له
ح��دود خا�صة بعد نتائجنا االخرية
يف �أومل�ب�ي��اد ال�ي��اب��ان  2020خا�صة
مع م�شاركة  15دول��ة عربية هي:
الإمارات ،م�صر وال�سعودية والأردن
واجل� ��زائ� ��ر وال �ب �ح��ري��ن والكويت

وق� �ط ��ر و� �س �ل �ط �ن��ة ع� �م ��ان ولبنان
و�سوريا وفل�سطني وتون�س والعراق
واملغرب.
ويتطلع منتخبنا الوطني للرجال
وال �� �س �ي��دات ب�ت�ح�ق�ي��ق احل �ل��م الذي
ي� � � � � ��راوده م � �ن ��ذ � � �س � �ن� ��وات طويلة
وامل�ت�م�ث��ل بح�صد اول م�ي��دال�ي��ة يف
ه��ذا احل ��دث رغ��م االجن� ��ازات التي
ح�ق�ق�ه��ا يف م �� �ش��ارك��ات��ه الآ�سيوية
وال �ع��رب �ي��ة واخل �ل �ي �ج �ي��ة ال�سابقة

ولذلك حر�ص احتاد اللعبة بقيادة
ال�ل��واء نا�صر ع�ب��دال��رزاق الرزوقي
نائب رئي�س االحت��اد ال��دويل رئي�س
االحت ��ادي ��ن الآ� �س �ي��وي واالم ��ارات ��ي
الرئي�س الفخري لالحتاد العربي
على توفري االع��داد املنا�سب املبكر
اع �ت �ب��ارا م ��ن ��ش�ه��ر ي �ن��اي��ر املا�ضي
و�إقامة مع�سكرات خارجية ت�ضمنت
م� �ب ��اري ��ات دول� �ي ��ة ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة اىل
م�ع���س�ك��ر يف ت��رك �ي��ا ل�ل�اع��ب الكاتا

مروان املازمي ا�ستمر �شهرا لت�أهيله م�شرفة ال�ف��ري��ق وح ��وراء العجمي
خلو�ض مناف�سات البطولة وال�سعي واليازية خالد و�أحمد �سامل و�سارة
لإح ��راز نتائج متقدمة ورف��ع علم العامري وفاطمة �سامل ٠
االمارات يف هذا املحفل العاملي ٠
ه ��ذا وت �� �ض��م ت���ش�ك�ي�ل��ة امل �ن �ت �خ��ب يف �أبرز النجوم العرب
فئة الكاتا كال من م��روان املازمي يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه يتطلع النجوم
و�أمي � ��ن ال �ع��و� �ض��ي وخ�ل�ي�ف��ة العبار ال� �ع ��رب ل�ت�ح�ق�ي��ق ن �ت��ائ��ج متقدمة
و��س�لام��ة ج��ا��س��م وه ��دى اح�م��د ويف وه � �ن� ��اك ال� �ع ��دي ��د م� ��ن الالعبني
فئة الكوميتة �سليمان املال وحميدة ال �ق��ادري��ن ع �ل��ى ح���ص��د امليداليات جولة االفتتاح
ال��د� �ش �ت��ي ��ش�ق�ي�ق��ة �أم �ي �ن��ة الد�شتي �أمثال فريال �أ�شرف وجيانا لطفي على �صعيد اجل��ول��ة الأوىل تفتتح
وم�ه�ن��د ع �ي��دي وه ��اين ق�شطة من
م�صر وطارق حامدي من ال�سعودية
وعبد الرحمن امل�صاطفة من الأردن
وم� � � ��روان امل� ��ازم� ��ي م ��ن الإم� � � ��ارات
وحممد املو�سوي وحممد القطان
من الكويت وهالة بدري من تون�س
و�أ�شرف �أو�شني من املغرب ٠

يف التا�سعة �صباحا مبناف�سات الكاتا
رج��ال تليها يف احل��ادي��ة ع�شرة كاتا
�سيدات �أم��ا ف�ترة بعد الظهر فهي
خم�ص�صة للكوميتة رجال فوق 84
كلغ و�سيدات ف��وق  68كلغ ورجال
حت��ت  84ك�ل��غ و��س�ي��دات حت��ت 68
كلغ ورجال حتت 75كلغ

 9العبني ميثلون منتخبنا يف بطولة �أبوظبي «اخلم�سني» جراند �سالم للجودو
•• �أبوظبي -وام:

ب��د�أ منتخب الإم� ��ارات ل�ل�ج��ودو ال��ذي مت اخ�ت�ي��اره للم�شاركة يف
بطولة �أبوظبي "اخلم�سني" جراند �سالم لعام  ،2021تدريباته
وف��ق برنامج خا�ص مع �أنديتهم املختلفة حلني ب��دء التدريبات
اجلماعية يف �أبوظبي يوم الأحد املقبل املوافق  21نوفمرب ،وذلك
ب�إ�شراف املدرب الياباين �أ�شيدا كوكي مدرب عام منتخبات الفئات
العمرية ،وذل��ك �ضمن خطة االحت��اد واهتمامه بتلك املنتخبات
العمرية بهدف توا�صل الأجيال.
وتقام البطولة خالل الفرتة من � 26إىل  28نوفمرب اجلاري
برعاية �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س املجل�س

التنفيذي لإمارة �أبوظبي  ،وبدعم من جمل�س �أبوظبي الريا�ضي،
و�إ�شراف من االحت��اد ال��دويل للجودو ،يف �صالة جوجيت�سو �أرينا
مبدينة زايد الريا�ضي.
وت�ضم بعثة منتخبنا التي مت اعتمادها م��ن قبل جمل�س �إدارة
االحتاد برئا�سة �سعاد حممد بن ثعلوب الدرعي  9العبني بجانب
املدرب الياباين �أ�شيدا وم�س�ؤول الفريق �شعبان ال�سيد املدير الفني
ل�لاحت��اد ،وتتكون قائمة الالعبني م��ن خليفة احلو�سني 22/
�سنة /الذي �سيلعب يف وزن  73كجم وهو الفائز بامليدالية الف�ضية
يف بطولة العامل لل�شباب بالهند يف  ،2017والفائز ب�أول ميدالية
للإمارات على م�ستوى ال�شباب يف بطولة ك�أ�س �أ�سيا بهوجن كونغ
يف  ،2018والذي �سبق له امل�شاركة يف بطوالت جراند �سالم �أبو

ظبي يف وزن  66كجم ،ث��م وزن  73كجم يف �سنوات ، 2015
 ،2017، 2016وم��ن بينها امل�شاركة يف بطولة دو�سلدروف
جراند �سالم يف .2018
كما ت�ضم القائمة الالعب ال�صاعد علي ح�سن الدرمكي "21
�سنة" ال��ذي ي�شارك يف وزن فوق  100كجم ،و�سبق له امل�شاركة
يف بطولة �أب��و ظبي ج��ران��د ��س�لام  ، 2019كما ت�ضم القائمة
 7الع�ب�ين �صاعدين حتت� 20سنة يف خمتلف الأوزان بهدف
املزيد من االحتكاك واكت�ساب اخلربة بعد ت�ألقهم علي امل�ستوى
العربي واخلليجي والأ�سيوي ،وهم� :أحمد جا�سم الثمريي ،وعلي
اليماحي ،و�سعيد خمي�س النقبي ،وم�صبح ال�شام�سي ،وعي�سى
البدري ،وحارب عبد الرحمن جمعة ،ورا�شد احلو�سني.

مزاينة رزين مبهرجان الظفرة تنطلق
 25نوفمرب اجلاري
•• �أبوظبي-وام:

تنطلق م�سابقات م��زاي�ن��ة رزي��ن يف
م�ه��رج��ان ال�ظ�ف��رة ب��دورت��ه ال �ـ ،15
التي تقام حتت رعاية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل�ل�ق��وات امل���س�ل�ح��ة ،يف  25نوفمرب
اجلاري.
و�ست�شهد مزاينة رزي��ن تنظيم 75
��ش��وط�اً ل�ل�إب��ل امل�ح�ل�ي��ات واملجاهيم
واملهجنات الأ�صايل �ضمن  6فئات
ع�م��ري��ة "مفاريد ،ح �ق��اي��ق ،لقايا،
�إي ��ذاع ،ثنايا ،حول" ،وق��د خ�ص�ص

لها  705ج��وائ��ز بقيمة �إجمالية
تبلغ  11مليون و� 415ألف درهم.
وتعد مزاينة رزي��ن املحطة الثانية
يف م��و��س��م م��زاي �ن��ات �أب��وظ �ب��ي ،بعد
ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان بتو�سيع
ن �ط��اق م �ه��رج��ان ال �ظ �ف��رة لي�شمل
مزاينات الإب��ل يف كل من �سويحان،
ورزي � ��ن ،وم��دي �ن��ة زاي ��د �إىل جانب
املزاينة الرئي�سية يف موقع مهرجان
الظفرة.
وت��وا� �ص��ل جل�ن��ة �إدارة املهرجانات
وال�ب��رام� ��ج ال �ث �ق��اف �ي��ة وال�ت�راث �ي ��ة
ب ��أب��وظ �ب��ي ا� �س �ت �ع��دادات �ه��ا املكثفة

الن�ط�لاق م��زاي�ن��ة رزي��ن مبهرجان
الظفرة ،حيث وقفت خالل اجلوالت
امليدانية على �سري العمل يف موقع
رزي� � ��ن ب ��أب ��وظ �ب ��ي ب��ال �ت �ن �� �س �ي��ق مع
خمتلف اجلهات املعنية ،ال�ستكمال
ك��اف��ة ال �ت �ج �ه �ي��زات والتح�ضريات
ال�ل�ازم��ة ل���ض�م��ان حت�ق�ي��ق �أه ��داف
ور�� �س ��ال ��ة امل � �ه� ��رج� ��ان� ،إىل جانب
اخل�ط��وات التطويرية واال�ستعداد
املبكر لتوافد قوافل الإبل ومُالكها
�إىل م��وق��ع امل��زاي �ن��ة ق�ب�ي��ل انطالق
املهرجان.
وتعرب مزاينات الإبل عن �شغف �أبناء
دولة الإم��ارات ب�شكل خا�ص ،و�أبناء

دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية ب�شكل عام ،بالإبل وتربيتها
والعناية ب�ه��ا ،ومت�سكهم بعاداتهم
الأ� �ص �ي �ل��ة وت �ق��ال �ي��ده��م العريقة
و�إرثهم املمتد عرب الآب��اء والأجداد
�إىل �آالف ال�سنني.
وي�ج��� ّ�س��د م�ه��رج��ان ال�ظ�ف��رة جهود
الإم ��ارة يف تعزيز مكانتها كمن�صة
�إقليمية وعاملية للرتاث ،وخا�صة مع
ما ت�شهده الدورة احلالية من زيادة
يف عدد اجلوائز� ،إذ تت�ضمن املزاينات
� � 312ش ��وط ��ا ل �ل��إب� ��ل املحليات
وامل �ج��اه �ي��م وامل �ه �ج �ن��ات الأ�صايل
وال ��و�� �ض ��ح وامل� �ح ��ال ��ب ،بالإ�ضافة

�إىل ج��ائ��زت��ي ب�يرق الإم � ��ارات ،وقد
خ�ص�ص لها  2947جائزة قيمة.
ويعك�س املهرجان التزام جلنة �إدارة
امل �ه��رج��ان��ات وال �ب�رام ��ج الثقافية
والرتاثية ب�أبوظبي ترجمة الر�ؤية
ال �ث �ق ��اف �ي ��ة ل� �ل ��إم� � ��ارة م� ��ن خ�ل�ال
احل �ف��اظ ع �ل��ى امل� � ��وروث و�إحيائه،
و�إي�صال ر�سالة الإمارات احل�ضارية
والإن�سانية �إىل ال�ع��امل ،ف�ضال عن
ت�ع��زي��ز ق�ي��م ال� ��والء واالن �ت �م��اء من
خ�لال مم��ار��س��ة ال�ت�راث الإماراتي ب ��الإج ��راءات االح�ت�رازي��ة للأفراد ال �ع��زب و� �ش �ب��وك امل��زاي �ن��ات ،لي�ؤكد ال�سنوية واملزاينات التي تربز مكانة
الأ�صيل.
والوفود امل�شاركة من داخل الدولة ح��ر���ص ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى الإ� �س �ه ��ام يف الإم��ارات كحا�ضنة �إقليمية وعاملية
جائحة
ظل
يف
املهرجان
انعقاد
وي�أتي
وخ��ارج �ه��ا والإج � � � ��راءات ال�صحية التعايف من اجلائحة وع��ودة احلياة جلهود احلفاظ على ال�تراث ونقله
كوفيد -19م ��ع االل � �ت� ��زام التام االحرتازية يف مواقع املهرجان ويف �إىل طبيعتها مع املهرجانات الرتاثية �إىل الأجيال القادمة.
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حممد بن �سلطان بن خليفة ي�شيد ب�إجنازات فريق �أبوظبي يف مونديال الدراجات املائية
•• �أبوظبي-وام:

ب��ارك ال�شيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة
ن��ادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية الإجن ��ازات الريا�ضية البحرية التي
حققها فريق �أبوظبي يف اجلولة اخلتامية من بطولة العامل للدراجات
املائية بالكويت م�ساء �أم�س قبل الأول ،و�أ�شاد بتحقيق الفريق لذهبية فئة
احل��رك��ات اال�ستعرا�ضية ،وف�ضية فئة واق��ف �سيدات خا�صة م��ع امل�شاركة
الكبرية التي �شهدتها البطولة وامل�ستويات الفنية العالية يف املناف�سة التي
تعترب قمة الهرم يف بطوالت الدراجات املائية.
وثمن ال�شيخ حممد ب��ن �سلطان ب��ن خليفة �آل نهيان م��ا تقدمه القيادة
الر�شيدة م��ن دع��م متوا�صل لقطاع الريا�ضة البحرية يف �سبيل حتقيق

التفوق ،م�ؤكدا �أن الإجن��ازات التي يوا�صل الفريق حتقيقها نتاج طبيعي
للدعم الكبري وال�سخي والذي توفره القيادة والدولة لأبنائها الريا�ضيني،
و�أن توفري �أف�ضل بيئة تناف�سية لأبناء الإمارات �أف�ضل طريق للتفوق ورفع
ا�سم الدولة عاليا يف كل املحافل.
و�أكد �أن تفوق الأبطال يف املناف�سة ي�أتي ليكمل �سل�سلة الإجنازات التي حققها
فريق �أبوظبي للزوارق ال�سريعة يف مو�سم  ، 2021و�صعود من�صة التتويج
يف �أغلب امل�شاركات التي خا�ضها  ..وقال " :نحمل على عاتقنا مهمة متثيل
الإمارات يف البطوالت البحرية الدولية ،وهي م�س�ؤولية مهمة لأننا ن�سعى
دائما لأن نكون يف املقدمة ب�أي مناف�سة ن�شارك فيها ،ما قام به �أبطالنا يف
الكويت بتحقيق ميداليات جديدة يعك�س التطور الكبري للريا�ضة البحرية
الإماراتية وامل�ستوى الكبري من الن�ضج الذي و�صل �إليه فريقنا بتحقيق

الإجنازات على الدوام".
وث�م��ن ال�ت�ف��وق امل�ت��وا��ص��ل ل�ف��ري��ق �أب��وظ�ب��ي ه��ذا امل��و��س��م ،وال �ع��ودة جمددا
للم�شاركة يف �أب��رز البطوالت البحرية الدولية ،م�ؤكدا �أن الفريق ما�ض
على النهج نف�سه الذي ت�أ�س�س من �أجله وهو �صناعة الأجيال اجلديدة يف
الريا�ضات البحرية ،وحتقيق الألقاب والإجن��ازات واحلر�ص على �أن يكون
ا�سم الإمارات حا�ضرا يف البطوالت واملناف�سات البحرية الدولية.
وك�شف ال�شيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان عن وجود ا�سرتاتيجية
ثابتة لفريق �أبوظبي ك��ي ي�ستمر يف تفوقه مبختلف البطوالت املتبقية
هذا املو�سم ،التي �سي�شارك فيها خالل �شهري نوفمرب ودي�سمرب من العام
اجل��اري ،حيث �سي�ستكمل املناف�سة يف بطولة العامل ل��زوارق الفورموال،1
و�أي�ضا �سي�شارك يف جوالت بطولة العامل ل��زوارق "الإك�س كات" كي تكون

ختام امل�شاركات القوية لفريق �أبوظبي خالل هذا املو�سم.
وكان فريق �أبوظبي قد ظفر بلقب فئة احلركات الإ�ستعرا�ضية يف اجلولة
اخلتامية من مونديال ال��دراج��ات املائية يف الكويت ،بعد �أن متكن را�شد
امل�لا من الو�صول للنقطة رق��م  ، 100يف حني ا�ستطاعت �إمي��ا ن��ويل من
الفريق �إنهاء فئة واقف �سيدات يف املركز الثاين بالرتتيب العام للبطولة،
وه��ي النتائج التي تكمل تفوق فريق �أبوظبي بعد �أن حقق ه��ذا ال�صيف
لقب بطولة العامل ل��زوارق الفورموال ،2وو�صافة بطولة العامل لزوارق
الفورموال حت��دي � 12ساعة ،بالإ�ضافة لت�صدر الرتتيب العام حاليا يف
بطولة العامل لزوارق الفورموال ، 1وا�ستعداده خلو�ض جولتني الحقا يف
هذه البطولة  ،وكذلك اال�ستعداد للم�شاركة يف بطولة العامل لزوارق الإك�س
كات يف دي�سمرب املقبل.

رفع القبعة للعربي يف �صدارة الأوىل

الدوخي 7:فرق مر�شحة لل�صعود
واحل�سم يف اجلولة الأخرية
•• ال�شارقة-الفجر

�إنريكي� :أزحت حم ًال ثقي ًال عن
كاهلي يزن  100كيلوغرام
�أقر املدير الفني ملنتخب �إ�سبانيا ،لوي�س �إنريكي ،ب�أنه
م��ن خ�لال ال�صعود املبا�شر �إىل م��ون��دي��ال 2022
بالفوز بنتيجة ( )0-1على ال�سويد يف �إ�شبيلية،
ال ثقي ً
"�أزحت حم ً
ال عن كاهلي ،حقيبة ظهر تزن
 100كيلوغرام"؛ وقال "�شعرت ب�ضغط �أكرب يف هذا
الت�صفيات مقارنة بك�أ�س �أمم �أوروب��ا ونهائي دوري
الأمم".
و�أك��د لوي�س �إنريكي يف امل��رك��ز الإع�لام��ي مبلعب ال
كارتوخا عقب اللقاء �أن �إ�سبانيا "ت�ستحق'' الت�أهل،
معترباً �أنها كانت "�أف�ضل فريق يف املجموعة".
واعترب �أنه "ارتياح كبري �أن نحقق ذلك ب�شكل مبا�شر"
و�أن الالعبني "ا�ستحقوا" ذل��ك بعد مباراة "عانوا
فيها" لأن "ال�سويد مناف�س خميف ،فهم يدافعون
جيداً ويغلقون امل�ساحات ،ولكن يف النهاية ح�صلنا
على اجلائزة العادلة التي ي�ستحقها الالعبون".
وت ��اب ��ع "انتهت ال �ي ��وم ��س�ل���س�ل��ة (م� �ب ��اري ��ات) ب ��د�أت
�أي�ضا يف ال كارتوخا وم��ع ال�سويد يف بطولة الأمم
الأوروبية".

وفيما يتعلق مب�ستقبله وما �إذا كان يرغب يف اال�ستمرار
يف من�صبه� ،أ�شار لوي�س �إنريكي �إىل �أن "هذا امل�شروع
م�ستمر'' لأنه التزم �أمام االحتاد ب�أن يتواجد يف ك�أ�س
الأمم الأوروبية وك�أ�س العامل ،واعترب �أنه "لي�س من
املهم توقيع عقد" ولكن حقيقة �أن "االلتزام" بني
الطرفني "وا�ضح".
وو�صف دعم اجلمهور ب�أنه "دافع لل�شعور بال�سعادة"،
حتى �أنه هتف با�سمه ،حيث يعني ذلك �أن ما يفعله
املنتخب الوطني "يروق للجمهور".
ي�شار �إىل �أن منتخب �إ�سبانيا حجز مقعده ر�سمياً
يف مونديال  2022بعد �أن حقق ف��وزاً قات ً
ال على
ح���س��اب �ضيفه ال���س��وي��دي ب�ه��دف نظيف يف املباراة
التي احت�ضنها ملعب (ال كارتوخا) الأحد يف اجلولة
العا�شرة بالت�صفيات �ضمن املجموعة الثانية.
وحلق بطل العامل يف  2010بجنوب �أفريقيا بهذه
ال�ط��ري�ق��ة ب�ك��ل م��ن �أمل��ان �ي��ا وال�ب�رازي ��ل والدمنارك
وبلجيكا وفرن�سا وكرواتيا والربتغال ،التي ت�أهلت
بالفعل للمونديال العربي.

م�سل�سل مبابي و�سان جرمان ..جرعة
جديدة من الت�شويق والإثارة

فر�ض مهاجم باري�س �سان جرمان ،كيليان مبابي ،نف�سه
جنما وحيدا يف م�ب��اراة ب�لاده مع كازاخ�ستان ،حمققا
� 4أه��داف من �أ�صل � 8أحرزها "الديوك" يف مرمى
كازاخ�ستان.
ومل ي�ستطع الع �ب��و ك��ازاخ���س�ت��ان �إح� ��راز �أي ه��دف يف
مرمى فرن�سا ،يف املباراة التي �أقيمت على ملعب "بارك
دي بران�س"� ،ضمن الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س العامل
.2022
وب �ع��د امل �ق��اب �ل��ة ،ق ��ال م�ب��اب��ي ال �ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر (22
عاما)�":أم�ضيت � 5سنوات ا�ستثنائية (يف باري�س �سان
ج ��رم ��ان) ،وا� �س �ت �ف��دت م��ن ك��ل حل�ظ��ة وم ��ا زل ��ت �أفعل
ذلك".

و�أ��ض��اف " :الآن ،هناك �أ�شياء كثرية ،وهناك حتديات
كبرية ،وقد حتدثت عنها بالفعل".
وعندما �سئل �إذا كان �سيبقى يف باري�س �سان جرمان يف
امل�ستقبل املنظور ،قال مبابي�" :أنا �س�أبقى هناك املو�سم
احلايل".
وينتهي ع�ق��د م�ب��اب��ي م��ع ال �ن��ادي ال�ب��اري���س��ي يف �صيف
 ،2022مما يعني �أنه قد ال يجدد عقده معه.
وق��ال��ت �صحيفة "ماركا" ال��ري��ا��ض�ي��ة الإ��س�ب��ان�ي��ة �إن
تعليقات م�ب��اب��ي زادت ال�غ�م��و���ض ب���ش��أن م�ستقبله مع
باري�س �سان جرمان.
و�أ� �ض��اف��ت �أن ري ��ال م��دري��د ه��و الأوف� ��ر ح�ظ��ا بالظفر
بخدمات الالعب العام املقبل.

رف��ع ع�م��ار ال��دوخ��ي الع��ب ال�شعب
ال �� �س��اب��ق وامل �ح �ل��ل ال �ف �ن��ي القبعة
ل �ف��ري��ق ال �ع��رب��ي وام� �ت ��دح نتائجه
و�أداءه يف دوري ال ��درج ��ة الأوىل
وذكر الدوخي �أن اال�ستقرار الفني
والإداري وال �ع �م��ل ال �ك �ب�ير ال ��ذي
يقوم به امل��درب جالبوت والواقعية
وجهد الإدارة وراء ت�صدر العربي
امل�شهد و�أ�ضاف لكن الفريق �سيكون
�أم��ام حت��د كبري يف كيفية احلفاظ
ع�ل��ى ه ��ذا ال�ن���س��ق وه ��ذه الطفرة.
وت ��اب ��ع :ع �ل��ى ال �ع��رب��ي �أن ي�ستمر
وي �ك��اف��ح م ��ن �أج� ��ل امل �ن��اف �� �س��ة على

ال�صعود ،ال��دوري مازال يف بداياته
واجل �ي��د �أن امل�ن��اف���س��ة ط��وي�ل��ة ومل
تعد ق�صرية كما الأع ��وام ال�سابقة
،واع�ت�بر ال��دوخ��ي �أن احل��دي��ث عن
ال�صعود والتناف�س على املركزين
االول وال � �ث� ��اين م �ب �ك��ر ،و�أو�� �ض ��ح
�ستكون هناك متغريات ومنعرجات
ومفاج�آت والميكن ح�صر ال�صراع
يف ف��ري�ق�ين �أو ث�لاث��ة ب��ل �أرى �أن
هناك �سبعة �أو �ستة ف��رق مر�شحة
و�سن�شهد لعبة الكرا�سي وا�ستمرار
ال�صراع حتى النهاية وال��ر�ؤي��ة لن
تت�ضح �إال يف �آخ��ر ج��ول��ة .وامتدح
ال ��دوخ ��ي م���ش��ارك��ة ف��ري�ق��ي �سيتي
وج �ل��ف وع� ��ودة اجل��زي��رة احلمراء

م�ط��ال�ب��ا ب��اال� �س �ت �م��رار يف ال� ��دوري
واال�ستفادة من التجربة ،و�أ�ضاف
امل �� �ش��ارك��ة يف ح ��د ذات� �ه ��ا �شجاعة
كبرية ون��ؤك��د رغبة رئي�س النادي
وم� ��� �س� ��ؤول ��وه يف ت� �ق ��دمي �إ�ضافة
للدوري وهم ينظرون �إىل امل�صلحة
العامة بال�شك فنظرتهم تتعدى
النتائج الآنية ،وعليهم �أن مي�ضوا
يف ال �ط ��ري ��ق ي �ج��ب �أال حتبطهم
ال�ن�ت��ائ��ج لأن �ه��ا م�ت��وق�ع��ة فالفريق
ال��ذي ي�شارك لأول م��رة مير بهذه
والرم�س وق��ال �إنها �آث��رت الدوري ال�ظ��روف التي تبقى در�سا ي�ستفاد
ومنحته �إثارة كبرية.
م�ن��ه يف الأع � ��وام امل�ق�ب�ل��ة .و�أكمل:
ووج��ه ال��دوخ��ي ر��س��ال��ة �إىل فريق ه �ن��اك ج �ه��د م ��ن � �س �ل �ط��ان ح ��ارب
�سيتي الذي يتذيل الرتتيب حاليا رئي�س النادي والإداري خالد را�شد
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وكل الإخ��وة بالنادي وهو مقدر  ،و
ال ي�شرتط �أن حتقق �أف�ضل النتائج
يف �أول مو�سم جمرد تواجدك �شيء
جيد ج��دا فهناك الع�ب��ون �أتيحت
لهم فر�صة امل���ش��ارك��ة ووج ��ود هذا
ال �ف��ري��ق �أف � ��اد ال � ��دوري ب�لا� �ش��ك و
وه �ن��اك ح ��راك ج�ي��د �أح��دث�ت��ه هذه
امل�شاركة ومن واجبنا �أن ن�شجع هذه
الفرق على اال�ستمرار بغ�ض النظر
ع ��ن ال �ن �ت��ائ��ج ول� �ك ��ن ه ��ذا المينع
م ��ن ال �ع �م��ل ع �ل��ى جت ��وي ��د العمل
وتطوير الفريق و�إ��ض��اف��ة عنا�صر
ت�ق��دم الإ� �ض��اف��ة يف امل�ستقبل وبال
�شك امل�س�ؤولون عن النادي �ستكون
لديهم خططهم التطويرية.

�صربيا ت�صعق الربتغال وتت�أهل
ب�صحبة �إ�سبانيا وكرواتيا
�صعق املنتخب ال�صربي نظريه الربتغايل يف عقر داره و�أ�سقطه  1-2بهدف قاتل يف الدقيقة االخرية ،ليبلغ نهائيات ك�أ�س العامل  2022يف قطر
ب�صحبة �إ�سبانيا التي ح�سمت مواجهتها املف�صلية مع ال�سويد �1-صفر ،وكرواتيا التي خطفت ت�أهلها بهدف عك�سي �ضد رو�سيا الأحد يف اجلولة
الأخرية من الت�صفيات الأوروبية.
يف ل�شبونة و�ضمن مناف�سات املجموعة الأوىل ،كان التعادل يكفي الربتغال لبلوغ مونديال قطر� ،إال �أن هدف البديل �ألك�سندر ميرتوفيت�ش يف
الدقيقة  90حرمها ذلك ،بعد �أن افتتح ريناتو �سان�شي�س الت�سجيل ( )2فيما عادل دو�شان تاديت�ش لل�ضيوف (.)33
وترك هدف ميرتوفيت�ش زمالء كري�ستيانو رونالدو يف مهمة �شاقة خلو�ض امللحق الذي يخو�ضه �أ�صحاب املركز الثاين
يف املجموعات الع�شر �إ�ضافة اىل منتخبني م�ؤهلني من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية ممثلي القارة الثالثة
الآخرين يف نهائيات قطر .2022
وت�صدرت �صربيا التي بلغت النهائيات للمرة الثالثة كبلد م�ستقل منذ انف�صالها عن يوغو�سالفيا
ومن ثم مونتينيغرو ،بر�صيد  20نقطة مقابل  17للربتغال.
ويتحتم على الربتغال االنتظار ملعرفة �إذا �ستبلغ النهائيات للمرة الثامنة يف تاريخها ،كما
ي�سعى رونالدو لالن�ضمام اىل النادي املغلق لالعبني الذين خا�ضوا خم�س نهائيات لك�أ�س
العامل �أمثال احلار�س الإيطايل جانلويجي بوفون والأملاين لوثار ماتيو�س.
وحلقت �صربيا و�إ�سبانيا وكرواتيا بالربازيل� ،أوىل املت�أهالت عن منطقة �أمريكا اجلنوبية،
وقطر امل�ضيفة و�أملانيا وفرن�سا وبلجيكا والدمنارك.
ويف �إ�شبيلية و�ضمن مناف�سات املجموعة الثانية ،ح�سم املنتخب الإ�سباين بطل  2010ت�أهله اىل
النهائيات للمرة الثانية ع�شرة توالياً وال�ساد�سة ع�شرة يف تاريخه ،وذلك بفوزه ال�صعب على �ضيفه ال�سويدي �1-صفر
على ملعب "ال كارتوخا".
ودخل "ال روخا" اللقاء احلا�سم �ضمن مناف�سه الوحيد على بطاقة الت�أهل املبا�شر عن املجموعة ،وهو يف ال�صدارة
بفارق نقطة عن املنتخب اال�سكندنايف بعدما ا�ستغل �سقوط الأخري يف اجلولة املا�ضية �أمام جورجيا �صفر -2وفوز
رجال املدرب لوي�س �أنريكي على اليونان �1-صفر.
وجنح الإ�سبان الأحد يف الأندل�س يف البقاء �أمام زالتان �إبراهيموفيت�ش ورفاقه بفوزهم الرابع توالياً ،منذ اخل�سارة �أمام
ال�سويد  2-1يف اجلولة الرابعة ،مو�سعني الفارق اىل �أربع نقاط بف�ضل هدف البديل �ألفارو موراتا يف الدقيقة .86
وللمرة الثانية توالياً� ،سي�ضطر املنتخب ال�سويدي اىل خو�ض امللحق على �أمل تكرار �سيناريو مونديال  2018حني
بلغ النهائيات بعدما �أق�صى العمالق الإيطايل ،مبعداً الأخ�ير عن النهائيات لأول مرة منذ  60عاماً وحتديداً منذ
.1958
ويف �سبليت و�ضمن املجموعة الثامنة ،منح الرو�سي فيدور كودريا�شوف منتخب كرواتيا بطاقة العبور اىل النهائيات،
حار ًما بالده الت�أهل املبا�شر بت�سجيله الهدف الوحيد يف املباراة عن طريق اخلط�أ يف مرمى فريقه قبل ت�سع دقائق من
نهايتها.
وكان التعادل يكفي رو�سيا لبلوغ النهائيات للمرة اخلام�سة منذ تفكك االحتاد ال�سوفياتي بعدما دخلت املباراة يف �صدارة
املجموعة وبفارق نقطتني عن كرواتيا و�صيفة العام .2018
وبدا منتخب املدرب زالتكو داليت�ش يف طريقه اىل �إنهاء املجموعة يف املركز الثاين واالكتفاء بخو�ض امللحق اعتبا ًرا من �آذار/
مار�س املقبل ،بعدما كافح على ع�شب رطب �أمام دفاع رو�سي قوي.
فادحا لي�ضع بالده �أمام طريق طويل للت�أهل ،فيما ت�صدرت كرواتيا بر�صيد  23نقطة وبفارق نقطة
�إال �أن كودريا�شوف ارتكب خط�أ ً
عن رو�سيا وبلغت النهائيات للمرة ال�ساد�سة يف تاريخها.
وكانت كرواتيا بقيادة لوكا مودريت�ش �أق�صت املنتخب الرو�سي من ال��دور رب��ع النهائي ملونديال ب�لاده قبل ث�لاث �سنوات بركالت
الرتجيح.
وقال مودريت�ش ( 36عا ًما) �أف�ضل العب يف العامل عام  2018بعد الت�أهل "كانت مباراة �صعبة منذ البداية ب�سبب ،الأمطار .مل ن�ست�سلم �أبدًا،
كنا �صبورين و�أعتقد �أننا ا�ستحقينا الفوز .نحن املنتخب الأف�ضل يف املجموعة".
وح�سمت مقدونيا ال�شمالية املركز الثاين يف املجموعة العا�شرة بفوزها  1-3على �ضيفتها اي�سلندا ،لتحل خلف �أملانيا ال�ضامنة ت�أهلها اىل النهائيات
والتي اختتمت الت�صفيات بفوز  1-4يف �أرمينيا.
ورفعت مقدونيا ال�شمالية ر�صيدها اىل  18نقطة بفارق ت�سع عن �أملانيا ومتقدمة بنقطة يتيمة عن رومانيا الفائزة على م�ضيفتها لي�شتن�شتاين
�2صفر.و�سجل �أهدف مقدونيا ال�شمالية ال�ساعية لبلوغ نهائيات ك�أ�س العامل للمرة االوىل يف تاريخها منذ انف�صالها عن يوغو�سالفيا يف � ،1991إيجان �أليو�سكي
( ،)7وثنائية لإيليف �إملاز ( 65و )86فيما �أحرز جون داغور بور�ستاين�سون الهدف الوحيد الي�سلندا ( )54التي �أكملت اللقاء يف دقائقه الع�شر الأخرية
بع�شرة العبني.
وكانت مقدونيا ال�شمالية حققت �أكرب املفاج�آت يف الت�صفيات عندما �أ�سقطت �أملانيا  1-2يف عقر دارها يف �آذار/مار�س الفائت ،ملحقة بالـ"مان�شافت" اخل�سارة
االوىل يف ت�صفيات املونديال منذ .2001
وحققت �أملانيا انت�صارها التا�سع يف الت�صفيات بثنائية �إيلكاي غوندوغان ( 4+45من ركلة جزاء و )50بعد �أن افتتح كاي هافريت�س الت�سجيل ( )15ليختتم
يونا�س هوفمان الرباعية ( ،)64فيما �سجل القائد هرنيخ خميتاريان هدف �أ�صحاب االر�ض ( 59من ركلة جزاء).
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

يف واقعة غريبة يف تاريخ التعليم امل�صري� ،أ�صدرت املحكمة الإدارية العليا حكما ق�ضائيا نهائيا بعدم الطعن على
طب الأ�سنان بجامعة دمنهور.
قرار حمكمة الق�ضاء الإداري بالإ�سكندرية (الدائرة الأوىل بحرية) بحق كلية ّ
وق��رار الق�ضاء الإداري بالإ�سكندرية يق�ضي بتوزيع طالب الفرقتني الأوىل والثانية عام  2015وعددهم 320
طال ًبا على كليات طب الأ�سنان املناظرة لها باجلامعات امل�صرية.
طب الأ�سنان بجامعة دمنهور بد�أت الدرا�سة دون توفري املعامل والأجهزة الالزمة
ويف معر�ض احلكم ف�إ َّن كلية ّ
للعملية التعليمية ،والذي و�صفته بـ"ال�ضرر الفاح�ش يف م�ستقبل الطالب يجب �إزالته ويجب �إزالته".
و�ألزمت املحكمة "املجل�س الأعلى للجامعات بتوزيع الطالب على �أن يكون ذلك التوزيع طبقًا لقواعد التوزيع
اجلغرايف بح�سبانه معيا ًرا مو�ضوع ًّيا وحيدًا ع��ادلاً يحول دون �شطط جهة الإدارة يف توزيع ه��ؤالء الطالب على
اجلامعات املختلفة".
وحكمت املحكمة ب�ضرورة منح ه�ؤالء الطالب برامج درا�سية مكثفة نظرية وعملية تعو�ضهم عما فاتهم من مناهج
درا�سية ،وقد تخرج ه�ؤالء الطالب ك�أطباء من اجلامعات التي مت توزيعهم عليها تنفي ًذا للحكم عامي - 2018
 2019و ،2020 - 2019وقد �أ�صبح هذا احلكم نهائ ًّيا وبا ًتا.
ووقف طلبة وطالبات الدفعتني بكلية طب الأ�سنان بجامعة دمنهور وقالوا للقا�ضي حممد عبد الوهاب خفاجي:
"ال يوجد معامل بالكلية وال جتهيزات ويدربوننا على �أ�سنان اجلامو�سة".
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جل�أ لل�سحر الأ�سود لإنقاذ زواجه ..فوقعت الكارثة

يقتل ابنه بداعي ت�أديبه

اختار مهند�س رو�سي اللجوء �إىل ال�سحر الأ�سود ،بعد �أن
تركته زوجته� ،إال �أن كارثة مل تكن يف احل�سبان وقعت.
وذك ��رت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �أن �أنطون
�شابانوف ( 33عاما) انف�صل مع زوجته ليوبوف (29
عاما) ،بعد �أقل من عام على زواجهما ،م�ضيفة �أن ال�شاب
الرو�سي مل يقو على الفراق ،فلج�أ �إىل ال�سحر الأ�سود.
وح�سب ما ذكرت جلنة التحقيق الرو�سية ،ف�إن �شابانوف
توا�صل مع �أحد املحتالني ،الذي يدعى نيكوالي �إيفانوف،
بهدف �إقامة بع�ض الطقو�س ،التي تت�ضمن دفن ممتلكات
الزوجني يف غابة بالقرب من مدينة �أ�سرتاخان.
و�أث�ن��اء �أدائهما الطقو�س� ،سخر �إيفانوف من املهند�س
و�أه��ان زوجته ،مما جعلهما يت�شاجران .بعد ذلك ،حمل
املحتال �إيفانوف ف�أ�سا ووجه �ضربات متعددة على ر�أ�س
ورقبة �أنطون ،مما �أدى �إىل مقتله.
وق��ام نيكوالي بتغطية جثة ال�ضحية وه��رب من مكان
احل��ادث .ويف وق��ت الح��ق ،جنحت ال�شرطة الرو�سية يف
اعتقال �إيفانوف ،الذي اعرتف بقتل �شابانوف .وق�ضت
حمكمة ب�سجن �إي �ف��ان��وف مل��دة �� 9س�ن��وات ون���ص��ف ،كما
حكمت عليه بدفع نحو � 27ألف دوالر كتعوي�ض.

�شهدت منطقة امل��رج امل�صرية جرمية م��روع��ة ارتكبها �أب بحق
اب�ن��ه (� 8أع � ��وام) ،ح�ي��ث ل�ق��ي ال�ط�ف��ل م�صرعه نتيجة التعذيب
على يد وال��ده .ويف التفا�صيل ،تلقت �شرطة املرج بالغا من �أحد
امل�ست�شفيات بدائرة ق�سم ال�شرطة بو�صول طفل جثة هامدة ،حيث
تبني العثور على جثة طفل وبها �آثار تعذيب يف مناطق خمتلفة
من اجل�سم.
ومتكنت حتريات الأمن امل�صري من ك�شف مالب�سات الواقعة� ،إذ
تبني �أن الأب كان وراء هذه اجلرمية ،وكان يعذب الطفل ب�شكل
دائم.
وبعد �ضبط املتهم ،اعرتف بجرميته ،م�شريا �إىل �أنه "مل يق�صد
قتله" ،وقال" :كنت ب�أدبه" ،فيما جرى حترير حم�ضر بالواقعة
و�أُخطرت النيابة العامة ملبا�شرة التحقيقات.

اعتقال �شخ�ص ين�شر فيديوهات لتجمعات الن�ساء

�أعلنت ال�سلطات الأمنية يف العراق ،اعتقال �شخ�ص ين�شر ،عرب
من�صة "تيك توك" ،فيديوهات خا�صة لتجمعات الن�ساء يف حفالت
عقد القران والزفاف.
وقالت خلية الإعالم الأمني ،على ح�سابها الر�سمي يف تويرت" :بعد
ورود �شكاوى من قبل املواطنني بخ�صو�ص متهم ميتلك موقعا
�إلكرتونيا على من�صة (التيك توك) ين�شر فيه فيديوهات خا�صة
لتجمعات الن�ساء يف حفالت عقد القران والزفاف� ،شرعت مفارز
جهاز الأم��ن الوطني يف الب�صرة بتكثيف جهدها اال�ستخباري
والتحري امليداين".
و�أ� �ض��اف��ت" :متكنت ب�ع��د ا�ستح�صال امل��واف �ق��ات الق�ضائية من
ن�صب كمني حمكم �أ�سفر عن �إلقاء القب�ض عليه يف �إحدى �أحياء
املحافظة".
وتابع" :وقد دونت �أقواله �أ�صوليا واع�ترف بالعديد من حاالت
االبتزاز والتهديد وم�ساومة عوائل ال�ضحايا مببالغ مالية مقابل
عدم ن�شر املقاطع التي جمعها عرب ا�سرتجاع امللفات املحذوفة يف
الهواتف".
وذكرت خلية الإعالم الأمني �أنه متت �إحالة املوقوف على اجلهات
القانونية املخت�صة التخاذ الإجراءات العادلة بحقه.

ممثلة تك�سر تقليد عيد امليالد ..وتعدهم ب�شعرها
ك�سرت الفنانة الهندية ،بايال غو�ش ،القاعدة فلم تنتظر
ت�ل�ق��ي ال �ه��داي��ا يف ع�ي��د م �ي�لاده��ا الـ ،32ب��ل ق��دم��ت هي
الهدية للأطفال .وتعهدت غو�ش ،املعروفة بانخراطها يف
الأن�شطة اخلريية ،بتقدمي �شعرها �إىل الأطفال امل�صابني
مبر�ض ال�سرطان يف م�ست�شفيات مبدينة مومباي .وقالت
غو�ش التي يتابع ح�سابها يف �إن�ستغرام �أك�ثر من مليون
و� 300ألف �شخ�ص �إنها فقدت والدتها عندما كان عمرها
� 6سنوات ،بعد معاناة مع مر�ض ال�سرطان .ومنذ ذلك
احل�ين تواظب غو�ش على زي��ارة املنظمات وامل�ست�شفيات
التي تعمل ملر�ضى ال�سرطان ،معتربة �أن من الواجب منح
ه ��ؤالء امل�صابني بع�ض ال�سعادة ،بح�سب ما نقلت و�سائل
�إعالم هندية .وعن موعد التربع ب�شعرها ،قالت غو�ش �إنه
�سيكون مبجرد االنتهاء من فيلمها املقبل "ريد" ،و�ستق�ص
�شعرها بالطريقة التي تطلبها منها �إدارة امل�ست�شفيات.

�سيول عنيفة تهدد �أ�سرة يف ال�صحراء

معركة غري معتادة بني وحيد قرن وجامو�س

التقط حار�س حممية طبيعية يف جنوب �إفريقيا ،لقطات "نادرة
للغاية" تظهر وحيد القرن الأبي�ض يف معركة وجها لوجه مع
جامو�س بري �ضخم ،على مر�أى من فوج �سياحي.
ورغم الفارق الكبري يف احلجم والوزن ،حيث يقرتب وحيد القرن
من طنني ون�صف الطن مقابل حوايل  700كيلوغرام للجامو�س،
�أث�ب��ت الأخ�ي�ر �أن��ه خ�صم لي�س �سهال .ون�شرت حممية "كاريغا"
التي �شهدت الواقعة مقطع الفيديو على "في�سبوك" ،معلقة:
"القوة املذهلة للحيوانني ظاهرة هنا ،و�أي�ضا الطبيعة العنيدة
للجامو�س .اكتمل امل�شهد بتعليق رائع من الزوار".
ويف اللقطات الفريدة ،يتجمع عدد �آخر من اجلامو�س الربي حول
املعركة كما لو كان ينتظر الفائز ،بينما تراقب �أنثى وحيد القرن
وعجلها من م�سافة �آمنة .وو�صفت املحمية ما �شهده الفوج ب�أنه
"م�شهد نادر للغاية" ،حيث ال يتواجه احليوانان عادة.

تفا�صيل خطة م�صر
ملواجهة الزيادة ال�سكانية
ك���ش��ف م���ص��در م���س�ئ��ول يف م�صر
عن �سعي احلكومة خلف�ض معدل
اخل�صوبة ،من �أجل مواجهة خطر
الزيادة ال�سكانية ،ح�سب تعبريه.
وق� � ��ال رئ �ي ����س ق� �ط ��اع الإح� ��� �ص ��اء
باجلهاز املركزي للتعبئة والإح�صاء
ع �ب��د احل �م �ي��د � �ش��رف ال ��دي ��ن� ،إن
"اجلهاز ي�صدر نحو � 200إح�صاء
خالل العام ،اجتماعية واقت�صادية
وغريها" ،الفتا �إىل �أنه مت �إطالق
ال�ع�م��ل امل �ي��داين للم�سح ال�صحي
للأ�سرة .2021
و�أو�ضح يف لقاء تلفزيوين ب�إحدى
ال�ف���ض��ائ�ي��ات امل�ح�ل�ي��ة� ،أن "امل�سح
ال�صحي ل�ل�أ��س��رة امل���ص��ري��ة يهتم
بال�صحة ب�صفة عامة ،لكنه يهتم
�أي�ضا بال�صحة الإجن��اب�ي��ة وينفذ
يف نحو  100دول��ة ح��ول العامل"،
الف �ت��ا �إىل �أن "هناك ع� ��ددا من
الأ�سئلة جتيب عليها الأ�سرة خالل
امل�سح ،ف�ضال على �أن��ه يتم قيا�س
وزن وطول ون�سبة الهيموغلوبني
يف الدم لدى كل �أفراد الأ�سرة".
و�أ�شار �إىل �أن "الإجابات التي يتم
جمعها من خالل ا�ستمارة امل�سح،
ت��و� �ض��ح �أك �ث�ر م��ن ن �ق �ط��ة ،ومنها
معدل اخل�صوبة".
و�أكد امل�سئول احلكومي �أنه "وفقا
للبيانات احل��دي�ث��ة ال�ت��ي ر�صدت،
ف � ��إن م �ع��دل اخل �� �ص��وب��ة يف م�صر
حاليا ي�صل �إىل  3.4باملئة ،وهو
م��رت�ف��ع ل�ك�ن��ه ب ��د�أ يف االنخفا�ض
م�ؤخرا".

Tuesday

املمثلة الأمريكية زوي دي�شانيل لدى و�صولها �إىل حفل توزيع جوائز جمعية الإعالم البيئي يف لو�س �أجنلو�س .ا ف ب

ّنحات ُيحاكي كينغ كونغ بفكرة مبتكرة

على غرار "غوريال" فيلم املغامرات امللحمي "كينغ كونغ" ال�صادر يف العام
نحات م�صري م��ؤخ��راً متثا ًال لـ"غوريال" عمالقة بطريقة
� ،2005أب��دع ّ
مبتكرة ،مدفوعاً بعدة �أه��داف رئي�سية ،من بينها �إع��ادة تدوير املخلفات
وا�ستغاللها يف �أعمال فن ّية ،وكذا امل�ساهمة يف ت�شجيع ال�سياحة.
�إب��راه �ي��م ��ص�لاح (�� 28س�ن��ة) ن�ح��ات م���ص��ري ،ا��ش�ت�ه��ر يف الآون� ��ة الأخ�ي�رة
مبج�سماته العمالقة من اخلردة احلديد ،وله عدة �أعمال فن ّية بارزة يف هذا
الإطار؛ من بينها "متثال حور�س" على ارتفاع �ستة �أمتار ون�صف املرت ،وبد�أ
م�ؤخراً يف ا�ستخدام "�إطارات ال�سيارات التالفة" من �أجل توظيفها يف �أعمال
فن ّية بد ًال من تراكمها مبا ي�ضر بالبيئة .ويقول النحات امل�صري�" :سعيت
ال�ستغالل ت��واف��ر كم ّيات كبرية م��ن �إط ��ارات ال�سيارات التالفة يف �إحدى
امل��دن امل�صرية ال�شهرية ،وب��د�أت يف تنفيذ فكرة لأول م � ّرة يف م�صر ،وهي
�إنتاج عملٍ فني �ضخم من الإط��ارات (الكاوت�شات) يف مدينة دهب (مدينة
م�صرية �سياحية تتبع حمافظة جنوب �سيناء وتقع على خليج العقبة،
وتبعد حوايل  100كم عن مدينة �شرم ال�شيخ و 87كم عن مدينة نويبع)".
وي�شري �صالح يف ت�صريحات ملوقع "�سكاي نيوز عربية"� ،إىل �أن الفكرة كانت
ت�صميم متثال لـ"غوريال" با�ستخدام تلك الإطارات ،مو�ضحاً �أن ال�سر وراء
اختيار "غوريال كينغ كونغ" هو �أنها �ستكون وجهاً م�ألوفاً ومنا�سباً خلامة
"الإطارات" و�شكلها ،وبالتايل كانت "الغوريال" هي الأن�سب".

هكذا تتجنب النتائج امل�ضللة خالل حجز فندق

حمركات البحث و�سيلة �سهلة للم�سافرين للو�صول �إىل �أماكن الإقامة
ال�صحيحة .تدرج املواقع الإلكرتونية التجميعية عرو�ضاً من بوابات حجز
ومنظمني وغريهما من مقدمي اخلدمات ،غري �أن الو�صول �إىل �أف�ضل
مكان �إق��ام��ة لي�س �سه ً
ال .خل�ص الفاح�صون م��ن جملة ال�سفر الأملانية
راي��زه �أون��د برايزه (رح�لات و�أ�سعار) �إىل �أن "نتائج البحث لي�ست قائمة
على قاعدة مو�ضوعية" .وفح�صت املجلة �ستة حمركات بحث كبرية عن
كثب .وقال الفاح�صون �إن الت�صنيف ي�أتي وفقاً خلوارزمية ح�سابية داخلية
وفقاً ملر�شح معد م�سبقاً .وقالت املجلة �إنه يف ترتيب النتائج كانت املن�صات
والفنادق التي تقدم الكثري من التخفي�ضات والعموالت هي املف�ضلة .و"مل
تخف" حمركات البحث هذا حتى �إذا مل يفرت�ض الكثري من امل�ستخدمني
�أن النتائج م�صنفة على ح�سب القيمة املالية التي ميكن �أن يحققها حمرك
البحث لهم .قد يعتقد �أي م�ستخدم مطمئن �أن القائمة لفنادق و�أماكن
�إقامة يفرت�ض �أنها الأف�ضل م�ستندة �إىل ت�صنيفات امل�سافرين الآخرين.
ولكن هذا لي�س احل��ال ع��ادة .ولكن العرو�ض تكون مدرجة ب�أ�سلوب غري
�شفاف ،فيما يتعلق بـ "املو�صى به" �أو "القيمة مقابل املال" �أو "ذي ال�صلة".
وين�صح اخل�ب�راء بتغيري قائمة النتائج على ال�ف��ور م��ن "املو�صى به" �أو

بوتيت ناتور يفوز بجائزة
�سالونيكي

ف��از فيلم "بوتيت ناتور" للمخرج الفرن�سي �سامويل تاي�س
�أم�س الأول الأحد بجائزة "الإ�سكندر الذهبي"� ،أبرز مكاف�آت
مهرجان �سالونيكي ال�سينمائي ال��دويل يف اليونان بدورته
الثانية وال�ستني ،فيما ن��ال بطل العمل �أليونا رينري جائزة
�أف�ضل ممثل .ومُنحت اجلائزة البالغة قيمتها � 10آالف يورو
�إىل هذا الفيلم الذي يروي ق�صة الفتى جوين احل�سا�س ذي
ال�سنوات الع�شر واملتمايز عن عائلته املقيمة يف حي �شعبي يف
�شرق فرن�سا .كذلك منح املهرجان اجلائزة اخلا�صة من جلنة
التحكيم� ،أو "اال�سكندر الف�ضي"� ،إىل املخرجة ال�سويدية
الكو�ستاريكية ن��ات��ايل �أل�ف��اري��ز مي�سني ع��ن فيلمها الطويل
"كالرا �سوال".
وبعد حواىل عامني على بدء جائحة كوفيد -19التي �أطاحت
بالكثري من املواعيد ال�سينمائية ال�سنوية �أو �أرغمت منظميها
ع�ل��ى �إق��ام�ت�ه��ا بن�سق اف�ترا� �ض��يُ ،ن�ظ��م م�ه��رج��ان �سالونيكي
ال�سينمائي ه��ذا ال �ع��ام بن�سق ه�ج�ين يجمع ب�ين اجلانبني
احل�ضوري واالفرتا�ضي.

ت�ق�ط�ع��ت ال���س�ب��ل ب��زوج�ي�ن وط�ف�ل�ي�ه�م��ا ال���ص�غ�يري��ن ،يف
ال�صحراء بعد تعطل �سيارتهم بفعل الأمطار الغزيرة.
وع�ل��ق �أوري ��و� ��س ول�ي�ن��د��س��ي زاف ��رو� ��س ،وطفليهما زوي
وزان ،على بعد  150كيلوم ً
رتا �شمال غرب �أودناتداتا،
النائية يف جنوب �أ�سرتاليا .و�أطلقت الأ��س��رة ا�ستغاثة
عرب جهاز حتديد مواقع الطوارئ بعد �أن ت�سبب ارتفاع
مياه الفي�ضانات يف تعطل �سيارتهم ،يوم اجلمعة .وكانت
ال�ع��ائ�ل��ة تتنقل ع�بر �أ��س�ترال�ي��ا م�ن��ذ ن��وف�م�بر (ت�شرين
الثاين)  .2020ووث��ق ال��زوج��ان مغامرتهما يف املناطق
النائية ،ون�شرا �صور العائلة على ح�سابهما على �إن�ستغرام،
ومقاطع فيديو على قناتهما على يوتيوب .و�أ�شار �آخر
من�شور �إىل و��ص��ول العائلة �إىل بريدزفيل بالقرب من
حدود كوينزالند ،وبعد ثالثة �أي��ام من القيادة ،جنحت
العائلة يف الو�صول �إىل �صحراء �سيمب�سون ،حيث باغتتهم
الأمطار الغزيرة وال�سيول التي احتجزت �سيارتهم.

ماذا يحدث جل�سم الإن�سان �إن خرج �إىل فراغ الف�ضاء؟
تخيل �أنك رائد ف�ضاء وقد مت �إلقا�ؤك عن
طريق اخلط�أ من مركبة ف�ضائية ،فماذا
�سيحدث جل�سمك بالفراغ يف الف�ضاء� ،إذا
مل تكن ترتدي بدلة الف�ضاء؟
ال تبدو التداعيات حلادث من هذا القبيل
كما ت�صورها �أفالم هوليوود ،التي عادة ما
تظهر �أ�شخا�صا غري حمميني باخلوذات
�أو ب� ��دالت ال �ف �� �ض��اء وه ��م ي �ن �ف �ج��رون �أو
يتجمدون على الفور حتى املوت.
لكن يف الواقع� ،ستكون ت�أثريات التحرك
يف فراغ الف�ضاء م�شابهة ،لكن �أقل مبالغة
مما تظهره �أف�لام هوليوود� .إذ لن ينجو
رائد ف�ضاء يطفو بدون بدلة يف الف�ضاء،
لكن موته لن يحدث يف غ�ضون دقائق �أو
ثوانٍ .
الف�ضاء هو ف��راغ خ��ال من ال�ه��واء ،وهذا
يعني �أن ��ه ،على عك�س الأر�� ��ض ،ال يوجد

غالف جوي وال �ضغط متار�سه جزيئات
الهواء.
ويحدد ال�ضغط اجل��وي درج��ات احلرارة
ال�ت��ي تغلي فيها ال���س��وائ��ل وت�ت�ح��ول �إىل
غ��ازي��ة .ف ��إذا ك��ان ال�ضغط ال��ذي ميار�سه
ال �ه��واء خ��ارج �سائل م��ا م��رت�ف� ًع��ا ،كما هو
احل ��ال ع�ن��د م���س�ت��وى �سطح ال�ب�ح��ر على
الأر� � ��ض ،ف�م��ن ال���ص�ع��ب ت�ك��وي��ن فقاعات
الغاز ،واالرتفاع �إىل ال�سطح والهروب.
ولكن نظ ًرا لعدم وجود �ضغط جوي فعل ًيا
يف الف�ضاء ،تنخف�ض درجة غليان ال�سوائل
ب�شكل كبري.
ويقول الدكتور كري�س لينهاردت ،طبيب
ال �ف �� �ض��اء ال�ت���ش�غ�ي�ل��ي يف وك��ال��ة الف�ضاء
الأمريكية "نا�سا" ملوقع "اليف �ساين�س":
"نظ ًرا لأن  60باملئة من ج�سم الإن�سان
يتكون من املاء ،فهذه م�شكلة خطرية".

كيم كاردا�شيان بف�ستان غريب
يف زفاف �صديقتها
ن�شرت جنمة تلفزيون ال��واق��ع كيم كاردا�شيا ن حلظات ت�شاركتها مع �صديقتها بحفل
زفافها ،ب�صور يف �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي.
ولفتت كيم الأنظار بف�ستانها ال��ذي حمل ت�صميم غريب ،وبت�سريحة �شعرها الفريدة
�إذ �أنها املرة الأوىل التي التي تلج�أ �إليها .وكانت كيم ن�شرت جنمة تلفزيون الواقع كيم
كاردا�شيان �صورة على �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي عرب
خا�صية ال�ستوري �أظهرت فيها فمها و�أ�سنانها .ال�صورة وعلى الرغم
من �أنها عادية لكن كعادتها �أ�ضافت كيم �أمراً غري متوقعاً عليها وهو
الأحرف املحفورة با�سمها لي�صبح على �أ�سنانها ب�شكل مقروء ووا�ضح
للغاية .و�أ�شارت كيم �أنها ت�ضع هذه ال�صورة كخلفية على هاتفها
اجلوال لأنها حتبها للغاية.

�إيتل عدنان ..لبنان والعامل
يودعان املوهبة ال�شاملة
ن�ع��ت ال��دوائ��ر ال�ث�ق��اف�ي��ة والفنية
يف ل �ب �ن ��ان ال� ��� �ش ��اع ��رة والكاتبة
وال��ر� �س��ام��ة �إي� �ت ��ل ع ��دن ��ان ،التي
توفيت يف �ساعة مبكرة من الأحد
يف باري�س عن عمر  96عاما .كما
نعاها مدير معهد العامل العربي
يف باري�س جاك الجن على ح�سابه
يف "في�سبوك" ق ��ائ�ل�ا" :علمت
ببالغ الأ�سى برحيل �إيتل عدنان.
هذه ال��روح ال�شاعرة امللونة فائقة
العذوبة التي عربت عن معاناتنا
وفرحنا وحبنا" .و�أ�ضاف" :كانت
فنانة نادرة ومتكاملة ذات موهبة
متقدة وذكاء مذهل .هذه الرحالة
غري العادية جعلتنا نهتز للقوايف
اجلريئة القادمة من �أرجاء البحر
املتو�سط" .ول � ��دت �إي� �ت ��ل يف 24
ف�بري��ر ع��ام  1925يف ب�ي�روت لأم
يونانية و�أب �سوري ،ون�ش�أت يف وقت
كانت احلركات الفكرية والفنية يف
املدينة م��زده��رة ،ويف �سن الرابعة
ع���ش��رة ��س��اف��رت �إىل ب��اري����س حيث
در�ست الأدب والفل�سفة يف جامعة
ال�سوربون ث��م �أكملت درا�ستها يف
الواليات املتحدة.
وع �م �ل��ت ب �ت��دري ����س ال �ف �ل �� �س �ف��ة يف
جامعة الدومينيكان بكاليفورنيا،
وه� �ن ��اك اك�ت���ش�ف��ت ح�ب�ه��ا للر�سم
بت�شجيع م��ن الفنانة الأمريكية
�آن �أوهانلون ،وبد�أت الحقا يف دمج
اللغة العربية ب��أع�م��ال�ه��ا .يف عام
 1977ن�شرت رواية "ال�ست ماري
روز" عن احلرب الأهلية اللبنانية،
وح � �ق� ��ق ال� �ع� �م ��ل جن� ��اح� ��ا ك �ب�ي�را
ا��س�ت�ح�ق��ت ع�ن��ه ج��ائ��زة ال�صداقة
الفرن�سية العربية.

