
اآالف املتظاهرين احتجاجا على احلكم الع�سكري يف ال�سودان

ا�ستقالة وزراء احلرية والتغيري من حكومة حمدوك 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

اليون�سكو تعتمد الثاين من دي�سمرب اليوم العاملي للم�ستقبل

حممد بن را�سد: العرتاف الدويل بالإمارات كدولة للم�ستقبل ومنوذج 
ل�ست�سرافه وحمطة رئي�سية ل�سناعته ي�سع علينا م�سوؤولية اأكرب يف تطوير قدراتنا 

اإقليم دارفور ي�ستعل بجرائم 
مروعة.. 35 قتيال وحرق 16 قرية

•• اخلرطوم-وكاالت:

قتل 35 �شخ�شا واأحرُقت 16 قرية من جراء ا�شتباكات قبلية ن�شبت يف 
اإقليم دارف�ر غربي ال�ش�دان ب�شبب نهب املا�شية، ح�شب ما اأكد م�ش�ؤول 

حك�مي اخلمي�س.
وقال مف��س الع�ن الإن�شاين عمر عبد الكرمي ل�كالة فران�س بر�س من 
اجلنينة عا�شمة غرب دارف�ر اإن ال�شتباكات خلفت اأكرث من 35 قتيال 
�شكانهم من  16 قرية غالبية  بالكامل ح�ايل  واأحرقت  الطرفني  من 

قبيلة امل�شريية اجلبل.
قبيلة  بييني  ن�فمرب   17 منذ  العنف  انييدلييع  فقد  الييكييرمي  عبد  وح�شب 
القبائل العربية، يف منطقة جبل م�ن  امل�شريية اجلبل وجمم�عة من 
العرب  ي�شكنها  التي  القرى  بع�س  اأن  اإىل  واأ�شار  دارفيي�ر.  ب�لية غربي 

اأُحرقت اأي�شا، واأجرب ال�شكان على الفرار اإىل ت�شاد املجاورة.
اأبكر لفران�س بر�س  اأكد وايل غرب دارفيي�ر خمي�س عبد اهلل  من جهته، 
املا�شي،  الأ�شب�ع  اإبل  نهب  جراء  من  خالفات  ب�شبب  ال�شتباكات  وق�ع 

م�شيفا اأنه مت الدفع بتعزيزات ع�شكرية اإىل املنطقة وال��شع ا�شتقر.
املعزول  الرئي�س  ابييان حكم  اأهلية  دارفيي�ر حربا  �شهدت   2003 عييام  يف 
عمر الب�شري والذي اأطيح به يف اأبريل 2019 اإثر احتجاجات حا�شدة 

�شد حكمه الذي ا�شتمر لثالثة عق�د.
املتحدة،  الأمم  اإح�شاءات  وفييق  قتيل،  األييف   300 التي خلفت  واحلييرب 
ال�شالح  اإفييريييقييييية  اأقييليييييات  اإىل  تنتمي  جمم�عة  حملت  عندما  ن�شبت 
�شد حك�مة الب�شري التي يدعمها العرب حتت دعاوى تهمي�س الإقليم 

�شيا�شيا واقت�شاديا.

املتظاهرون ال�ش�داني�ن يتجمع�ن يف ب�رت�ش�دان راف�شني اتفاق حمدوك وبرهان  )ا ف ب( 
باعادته  اليييدويل  املجتمع  ملطالب 
احلك�مة  رئيييا�يييشييية  اىل  حييييمييييدوك 
ال�شيا�شيني  عن  بالفراج  والتعهد 
على  انقالبه  عقب  اعتقل�ا  الذين 
م�ؤ�ش�شات  يف  امليييدنيييييييني  �ييشييركييائييه 
يفرت�س  التي  النتقالية  ال�شلطة 
مدين  حكم  نح�  الييبييالد  تييقيي�د  اأن 

�شيا�شي  وانيييتيييحيييار  خيييييييانييية  بيييياأنييييه 
حلمدوك.

ومنذ عدة اأيام دعا النا�شط�ن على 
اىل  الجتماعي  الت�ا�شل  �شبكات 
تظاهرات جديدة اخلمي�س اأطلق�ا 
لل�شهداء  اليي�فيياء  ملي�نية  عليها 
ت�شدي  خيييييالل  �ييشييقييطيي�ا  الييييذييييين 
الحتجاج  لتظاهرات  الأميين  ق�ات 
اأدي  اليييذي  الييربهييان  على قييييرارات 
ومئات  قييتيييييال   42 �ييشييقيي�ط  اىل 
الأطباء  نقابة  بح�شب  اجلييرحييى، 

امل�ؤيدة حلكم مدين خال�س.
اأم  املييتييظيياهييرون يف منطقة  وهييتييف 
الييعيي�ييشييكيير ميييا يت�شكر  درميييييان حييكييم 
واملييدنييييية خيييييار اليي�ييشييعييب كييمييا اأفييياد 

مرا�شل� وكالة فران�س بر�س.
ال�شتني  �ييشييارع  يف  حمييتييجيي�ن  وردد 
بيي��ييشييط اخليييرطييي�م اليي�ييشييعييب يريد 
ا�شقاط النظام، م�شتعريين ال�شعار 
ويف  القاهرة  يف  تييردد  الييذي  نف�شه 
عربية  عيي�ا�ييشييم  عيييدة  ويف  تيي�نيي�ييس 
منذ احتجاجات الرببع العربي يف 

.2011
كما هتف املتظاهرون يف العا�شمة 
واتهم�ه  الربهان  �شد  ال�ش�دانية 
باأنه مرتبط بال�شالميني وبنظام 

•• اخلرطوم-وكاالت:

حلييق وزييييرا التيي�ييشييالت والإعيييالم 
املعزولة  اليي�ييشيي�دانييييية  احلييكيي�ميية  يف 
ا�شتقالة  بعد  امل�شتقيلني،  بقائمة 
اأغلب ال�زراء من حك�مة عبد اهلل 

حمدوك.
ونييقييل ميي�قييع �يييشييي�دان تييربييييي�ن اأن 
وزيييييري التيي�ييشييالت هييا�ييشييم ح�شب 
الييير�يييشييي�ل والإعيييييييالم حيييميييزة بل�ل 
ر�ييشييمييييياً، لتكتمل  ا�ييشييتييقييال  الأمييييري 
احليييريييية  وزراء  كيييييل  ا�ييييشييييتييييقييييالت 
با�شتثناء  احلك�مة،  من  والتغيري 

الذين ل يزال�ن قيد العتقال.
احلرية  وزراء  اأن  امليي�قييع،  وواأ�ييشييح 
ت�قيعه  بعد  ا�شتقال�ا  والييتييغيييييري، 
التفاق ال�شيا�شي مع رئي�س جمل�س 
للجي�س  اليييعيييام  اليييقيييائيييد  الييي�يييشيييييييادة 

الفريق عبد الفتاح الربهان.
�ييشيي�ؤون جمل�س  اأن وزييييري  ويييذكيير 
الييييييييييييي�زراء خييييالييييد عييييميييير يييي��يييشيييف، 
واليي�ييشيينيياعيية اإبيييراهيييييييم اليي�ييشيييييخ  ل 
ييييييزالن قيييييد العيييتيييقيييال ميينييذ 25 

اأكت�بر)ت�شرين الأول( املا�شي.
املتظاهرين  اآلف  وخيييييييرج  هيييييذا 
مطالبني  الييي�يييشييي�دان  يف  اخلييمييييي�ييس 

اتفاق  رغييم  الع�شكر  حكم  با�شقاط 
ال�زراء  رئي�س  اأعييياد  للجدل  مثري 
املدين عبد اهلل حمدوك اىل من�شبه 
بعد اإقالته بقرار من قائد اجلي�س 
الفريق عبد الفتاح الربهان يف 25 

ت�شرين الأول اكت�بر.
والأحييييد ا�ييشييتييجيياب الييربهييان �شكال 

من خالل انتخابات عامة يف العام 
.2023

يقبل�ا  مل  امليييتيييظييياهيييريييين  ولييييكيييين 
هيييذا التييفيياق اليييذي و�ييشييفييه جتمع 
حم�ريا  دورا  لعب  الييذي  املهنيني 
عمر  اأ�شقطت  التي  النتفا�شة  يف 
 2019 ابييريييل  ني�شان  يف  الب�شري 

•• مقدي�شو-اأ ف ب:

ُقتل ثمانية اأ�شخا�س وُجرح 17 
انفجار  الأقيييييّل يف  عييلييى  اآخيييريييين 
مدر�شة  قييييرب  مييفييخييخيية  �ييشيييييارة 
ما  وفيييق  اخلييمييييي�ييس،  مقدي�ش�  يف 
اأعلنت ال�شرطة، يف هج�م جديد 

تبّنته حركة ال�شباب .
ال�شرطة  بييا�ييشييم  املييتييحييدث  وقييييال 
اأدن  اليييفيييتييياح  اليي�ييشيي�مييالييييية عييبييد 
ثمانية  ُقييتييل  مقت�شب  بيييييان  يف 
مييدنيييييني وُجييييرح 17 اآخييرييين يف 
اإعطاء مزيد  دون  النفجار، من 

من التفا�شيل.
وكييييان املييي�يييشييي�ؤول الأمييينيييي حممد 
ت�شريح  يف  قيييييال  قييييد  عييييبييييداهلل 
ل�كالة فران�س بر�س اإن النفجار 
واأ�شفر  مفخخة  �شيارة  عن  جنم 
11 طييالييبييا، م�شريا  اإ�ييشييابيية  عيين 
ح�ل  معل�مات  وجييي�د  عييدم  اإىل 

اجلهة امل�شتهدفة بالهج�م.
واأعييييييليييييينييييييت حييييييركيييييية اليييي�ييييشييييبيييياب 
الذي  النفجار  عن  م�ش�ؤوليتها 
بيييني  قييياليييت اإنيييييه ا�ييشييتييهييدف ميييدرِّ

ع�شكريني.

النفجيييييار  اإن  �شيييييه�د  وقيييييال 
كبرية  قييافييليية  عييبيي�ر  ليييدى  وقييييع 
الحتاد  )بعثة  اأمييييي�ييشيي�م  لييقيي�ات 
الإفريقي يف ال�ش�مال( املنطقة.
ابراهيم  �شعيد  ال�شاهد  وقييييال 
امل�قع  ميييين  ميييقيييربييية  عيييليييى  كييينيييت 
النييييفييييجييييار، كانت  وقيييييع  عييينيييدميييا 
تعرب  لييي)اأمييييي�ييشيي�م(  تابعة  قافلة 

املنطقة”.
النييييفييييجييييار  اإن  �ييييشييييهيييي�د  وقيييييييييال 
باملدر�شة  كييبييرية  اأ�يييشيييرارا  اأحليييق 

على  املييييركيييي�نيييية  وبيييياليييي�ييييشيييييييييارات 
مقربة.

وقييييال اأحيييميييد بيييياري وهييي� حار�س 
اأميينييي لأحيييد املييبيياين امليييجييياورة يف 
مبنى  اإن  بر�س  لفران�س  ت�شريح 
وكما  كبري  ب�شكل  ت�شرر  املدر�شة 
مدر�شية.  حييييافييييالت  حتيييّطيييميييت 
الرحمن،  عبد  القادر  عبد  ون�شر 
مدير خدمة اآمني لالإ�شعاف على 
وا�شفا  لييلييميي�قييع،  �يييشييي�را  تيي�يييرت 

النفجار باأنه ماأ�شاة.
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منظر ُيظهر الأ�شرار بعد انفجار �شيارة بهج�م انتحاري يف مقدي�ش�   )رويرتز(

جايري ب�ل�ش�نارو... بداأ العد التنازيل

تفجري دموي يف مقدي�سو.. وحركة ال�سباب تتبنى 

بقانون اأ�سدره حممد بن را�سد
تعديل بع�ض اأحكام القانون رقم 4 ل�سنة 
اإمارة دبي يف  العدل  الكاتب  ب�ساأن   2013

•• دبي -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�زراء، رعاه اهلل، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي، القان�ن رقم 26 ل�شنة 2021 بتعديل بع�س 
القان�ن  دبي، و�شمل  اإمييارة  العدل يف  الكاتب  ب�شاأن   2013 ل�شنة   4 القان�ن رقم  اأحكام 
تعديل ُن�ش��س 15 مادة من م�اد القان�ن الأ�شلي. ويف اإطار م�اكبة التط�ر التكن�ل�جي 
احلا�شل يف دبي وحت�لها ال�شريع نح� البيئة الرقمية، فقد �شمل التعديل يف املادة الرابعة 
من القان�ن واخلا�س مبزاولة اأعمال الكاتب العدل يف اإمارة دبي، اإ�شافة “الكاتب العدل 
الإلكرتوين”، وه� نظام اإلكرتوين يق�م باأداء بع�س الخت�شا�شات املُحّددة للكاتب العدل 
العالقة  ذوي  حُل�ش�ر  احلاجة  ودون  ب�شري  ل  تدخُّ اأي  دون  القان�ن  هييذا  مُب�جب  العام 
�شخ�شّياً ملقر الكاتب العدل، وذلك اإىل جانب الكاتب العدل العام، والكاتب العدل اخلا�س، 

جل.                             )التفا�شيل �س2( وُم�ّظفي اجلهات احُلك�مّية املُقّيدين يف ال�شِّ

�ص 03

�ص 13

�ص 19

�رشطة دبي تطيح بـ91 مروجاً وتك�شف مواقع 
“طن” من املخدرات واملوؤثرات العقلية املدفونة

اأخبار الإمارات

اندماج املهاجرين.. اأزمة تطرق 
اأبواب فرن�شا قبل النتخابات

عربي ودويل

ر�شالة ب�شاأن �شالح من جماهري 
ليفربول.. “لن ن�شاحمكم اأبدا”

الفجر الريا�شي
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•• دبي -وام:

الي�ن�شك�،  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  اعتمدت 
الثاين من دي�شمرب، ي�ماً عاملياً للم�شتقبل، يف منا�شبة يحتفي بها العامل 
بالتزامن مع الي�م ال�طني لدولة الإمارات، ويف دع�ة لدول العامل اإىل 
ال�شت�شراف  جمييال  يف  قدراتها  وتط�ير  بامل�شتقبل،  اهتمامها  تعزيز 
واجلاهزية و�شنع ال�شيا�شات ال�شتباقية مبا ميكنها من �شمان حتقيق 

التنمية امل�شتدامة لالأجيال القادمة.
ويييياأتيييي هيييذا الخييتيييييار تييزاميينيياً مييع احييتييفييال اليييدولييية بييعيييييدهييا ال�طني 

الريادي عاملياً على مدى  الإمييارات ودورهييا  لدولة  اخلم�شني، وتقديراً 
اخلم�شني عاماً املا�شية يف �شناعة وبناء امل�شتقبل، وجتربتها ال�شتثنائية 
يف ا�شت�شراف امل�شتقبل وجاهزيتها العالية يف القطاعات امل�شتقبلية اإىل 
جانب �شيا�شاتها وم�شاريعها ال�شتباقية التي مكنتها من تبني الت�جهات 

والفر�س امل�شتقبلية يف خمتلف القطاعات التي مت�س حياة الإن�شان.
وهذا ما اأ�شار له �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م، نائب 
رعيياه اهلل عرب ح�شاب  اليي�زراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
�شم�ه على ت�يرت قائاًل: اعتمدت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم 
امل�افق  الإميييارات  لدولة  ال�طني  الي�م  بالإجماع  الي�ن�شك�  والثقافة 

الثاين من دي�شمرب ي�ماً عاملياً للم�شتقبل حتتفي فيه كافة دول العامل 
با�شت�شراف م�شتقبلها التنم�ي وجاهزيتها يف �شناعة فر�شها وخططها 

لأجيالها املقبلة.
العييييييرتاف اليييييدويل بيييدولييية الإميييييييارات كيييدولييية لييلييميي�ييشييتييقييبييل.. ومنييي�ذج 
علينا  ي�شع  عاملي  تقدير  ه�  ل�شناعته  رئي�شية  وحمطة  ل�شت�شرافه.. 
اأكرب يف تط�ير قدراتنا لنك�ن من�ذجاً ل�شت�شراف امل�شتقبل  م�ش�ؤولية 
وم�اكبة متغرياته وال�شتفادة من فر�شه اأمام كافة حك�مات العامل.. 

كل عام ودولتنا بخري وم�شتقبلنا اأف�شل واأكرب واأعظم.
)التفا�شيل �س2(

االإنرتبول تعلن فوز مر�سح االإمارات برئا�ستها ملدة 4 �سنوات

ذياب بن زايد: انتخاب الري�سي يكر�ض ح�سور الإمارات �سريكا عامليا يف مكافحة الإرهاب واجلرائم الدولية
•• اأبوظبي-ليون -وام:

اأكد �شم� ال�شيخ ذياب بن زايد اآل نهيان رئي�س نادي ال�حدة الريا�شي الثقايف.. 
اأن انتخاب الل�اء الدكت�ر اأحمد نا�شر الري�شي مفت�س عام وزارة الداخلية 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي بني يا�س، رئي�شاً ملنظمة ال�شرطة اجلنائية الدولية 
الإنرتب�ل ه� تاأكيد دويل يكر�س ويعزز ح�ش�ر دولة الإمارات �شريكاً عاملياً 
يف مكافحة الإرهاب واجلرائم الدولية. واأ�شار �شم�ه اإىل اأن انتخاب اأحمد 
وت�شخريها  الر�شيدة  القيادة  لدعم  نتيجًة  ياأتي  للمنظمة،  رئي�شاً  الري�شي 

ال�شرطية ومكافحة اجلرمية، وتكرمي  املنظ�مة  الإمكانيات لتط�ير  كافة 
م�شتحق يج�شد مدى التقدير الذي حتظى به دولة الإمييارات ومنظ�متها 
يف  عاملياً  الأوىل  املراكز  اإىل  الدولة  ل��ش�ل  وانعكا�س  والأمنية،  ال�شرطية 

م�ؤ�شرات الأمن والأمان وكفاءة اأجهزتها وك�ادرها الأمنية.
اأعلنت عن ف�ز  وكانت املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية »الإنرتب�ل« قد 
مر�شح دولة الإمارات الل�اء الدكت�ر اأحمد نا�شر الري�شي مفت�س عام وزارة 
الداخلية برئا�شتها ملدة 4 �شن�ات.جاء ذلك يف تغريدة عرب ح�شاب املنظمة 

على م�قع ت�يرت.

اختتام التمرين الع�سكري امل�سرتك 
»امل�سري واحد« بني الإمارات وال�سعودية

•• اأبوظبي-وام:

اختتمت فعاليات التمرين الع�شكري امل�شرتك )امل�شري واحد( 
الذي اأقيم على اأر�س الإمارات بني الق�ات الربية الإماراتية 

والق�ات الربية ال�شع�دية.
و�شهد الل�اء الركن �شعيد را�شد ال�شحي قائد الق�ات الربية 
الق�ات  قائد  املطري  عبداهلل  بن  فهد  الركن  الفريق  ومعايل 
الربية امللكية ال�شع�دية ختام فعاليات التمرين امل�شري واحد.
   )التفا�شيل �س5(

•• بريوت-اأ ف ب:

منا�شبهّن  من  ا�شتقالتهّن  قا�شيات  ثييالث  قدمّت 
ال�شيا�شية  التدخالت  وتييرية  ازديييياد  على  احتجاجاً 
لبنان،  يف  الق�شاء  عمل  ميي�ؤخييراً  تعرقل  بيياتييت  الييتييي 
بييريوت، وفييق ما  انفجار مرفاأ  التحقيق يف  واأبييرزهييا 

اأفاد م�شدر ق�شائي وكالة فران�س بر�س اخلمي�س.
ال�شيا�شية  املحا�ش�شة  على  القائم  البلد  لبنان،  ويف 
والطائفية، مل يبق الق�شاء مبناأى عن املح�ش�بيات، 
يف  خ�ش��شاً  التعيينات  يف  حتى  ال�شيا�شة  تتدخل  اإذ 

جمل�س الق�شاء الأعلى، ال�شلطة الق�شائية الأعلى.
اإن القا�شيات الثالث قدمّن  وقال امل�شدر الق�شائي 
ال�شعب  ال��شع  على  احتجاجاً  الأربعاء  ا�شتقالتهّن 
عمل  يف  ال�شيا�شية  والتدخالت  الق�شاء  بلغه  الييذي 

التي  اليييقيييرارات  يف  والت�شكيك  الق�شائية  ال�شلطة 
ت�شدر عن ق�شاة وحماكم يف معظم امللفات ل �شيما 

انفجار املرفاأ.
وغرق التحقيق يف انفجار املرفاأ يف متاهات ال�شيا�شة 
قبل  التحقيق  ت�شلّمه  منذ  ق�شائية.  ف��شى  يف  ثييم 
العديل طارق  املحقق  دعيي�ى   16 عييام، لحقت  نح� 
اأمام حماكم خمتلفة، طالبت  التقّدم بها  بيطار، مّت 
اىل  واأدت  اآخييير،  قا�س  اىل  الق�شية  ونقل  يييده  بكّف 
تعليق التحقيق ملرات عّدة. وتقدم بغالبية الدعاوى 

م�ش�ؤول�ن ُمدعى عليهم يف الق�شية.
وبعدما رّدت حماكم عّدة الدعاوى لأ�شباب خمتلفة، 
تييقييدم بها  لييدعيياوى  اأنف�شهم عيير�ييشيية  الييقيي�ييشيياة  وجيييد 
ب�ش�ابية  لييلييتيي�ييشييكيييييك  عييليييييهييم  امليييدعيييى  املييي�يييشييي�ؤولييي�ن 

قراراتهم.

•• اأدي�س اأبابا-وام:

الإميييييييارات - عيييرب ذراعها  عييييززت دوليييية 
الإن�شاين هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
من  للمتاأثرين  الإغيياثييييية  عملياتها   -
وو�شلت  اأثي�بيا،  يف  الإن�شانية  الأو�شاع 
اإىل العا�شمة اأدي�س اأبابا �شحنة جديدة 
من امل�شاعدات الإماراتية ت�شمنت كميات 
وامل�شتلزمات  الطبية  املييي�اد  ميين  كبرية 
اليي�ييشييحييييية املييتيينيي�عيية، ليييدعيييم الأو�ييييشيييياع 
ال�قائية  الإجييييراءات  وتعزيز  ال�شحية 

والحرتازية للت�شدي جلائحة ك�رونا.
الأحمر  الهالل  هيئة  وا�شلت  ذلك  اإىل 
التي  الإنييي�يييشيييانييييييية  املييي�يييشييياعيييدات  تييي�زييييع 
واملالب�س  اليييغيييذائييييييية  امليييييي�اد  تيي�ييشييميينييت 
والحتياجات الأخرى على امل�شتفيدين 
يف عييدد ميين املناطق، وكييانييت هييذه امل�اد 
اأدي�س  العا�شمة  اإىل  م�ؤخرا  و�شلت  قد 
اأبابا �شمن برنامج اإن�شاين �شامل تنفذه 
املعاناة  وطييياأة  ميين  للحد  حاليا  الهيئة 

الإن�شانية هناك.
  )التفا�شيل �س7(

•• عوا�شم-وكاالت:

حييييّذر الييرئييييي�ييس الييفييرنيي�ييشييي اإميييانيي�يييل مييياكيييرون رئي�س 
ا�شتغالل  ميين  ج�ن�ش�ن  ب�ري�س  الييربيييطيياين  اليييي�زراء 
27 �شخ�شاً  �شيا�شياً، وذلك بعد غرق  املهاجرين  اأزمة 
اإجنلرتا،  اإىل  ال��ش�ل  املان�س عند حماولتهم  يف بحر 

وفق ما اأعلنت الرئا�شة اخلمي�س.
بييعييد حمييادثيية هاتفية  بيييييان  الإليييييزيييه يف  وقيييال ق�شر 
ماكرون  اإن  الأربييعيياء،  متاأخرة  �شاعة  يف  الرجلني  بني 
م�ش�ؤولية  املتحدة  واململكة  لفرن�شا  باأن  ج�ن�ش�ن  اأبلغ 
م�شرتكة. واأ�شاف اأنه يت�قع من الربيطانيني التعاون 

لأهداف  ماأ�شاوي  و�شع  ا�شتغالل  عن  والمتناع  التام 
اّتخاذ  يف  وفييرنيي�ييشييا  بريطانيا  وتييبييحييث  هيييذا  �شيا�شية. 
املان�س  بحر  عب�ر  عمليات  ميين  للحد  جييديييدة  تييدابييري 
)القناة( وتفكيك �شبكات تهريب املهاجرين، بعد م�شرع 
27 مهاجرا على الأقل غرقا قبالة ال�ش�احل ال�شمالية 
اإنكلرتا. وتعد ح�شيلة  بل�غ  لفرن�شا خالل حماولتهم 
اأ�شبحت  اأن  منذ  فداحة  الأكييرث  الكارثة  هييذه  �شحايا 
القناة يف العام 2018 م�شدر ا�شتقطاب ملهاجرين من 
منت  على  يحاول�ن  واآ�شيا  الأو�ييشييط  وال�شرق  اإفريقيا 
ق�ارب �شغرية غري مهّياأة عب�ر بحر املان�س من فرن�شا 

اإىل اإنكلرتا.

الرئا�سية يف الربازيل:

اأ�سبح جايري بول�سونارو فزاعة داخل مع�سكره!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

مت حتليل احلدث من قبل متخ�ش�شني يف ال�شيا�شة الربازيلية، باأنه خط�ة 
اأخرى نح� الرت�شح الر�شمي لإعادة انتخابه يف اأكت�بر 2022. فقد وّقع 
الثنني، ع�ش�يته يف احلزب  ب�ل�ش�نارو،  املتطرف، جايري  اليمني  رئي�س 
الن�اب يف  اأكييرب عدد من  ثالث  ي�شم  ال��شط  الليربايل، حزب من ميني 
الربملان، مع هدف يتمثل يف اإحياء حملة ل تت�قف اأبًدا عن الغرق، يف حني 
مت هذا الأ�شب�ع، ا�شتقبال مناف�شه الكبري، النقابي ال�شابق ل�ل دا �شيلفا، 
وكاأنه جنم م��شيقى الروك من قبل العديد من قادة الدول واحلك�مات 

الأوروبية، منهم اإميان�يل ماكرون.                  )التفا�شيل �س10(

متهمًا  لـ22  ــــدام  الإع
متورطني بالإرهاب يف م�سر

•• القاهرة-وكاالت:

امل�شرية  النق�س  حمكمة  ق�شت 
بييتيياأييييييد اأحيييكيييام الإعيييييييدام عييلييى 22 
اليي�ييشييابييط اخلائن  بييييينييهييم  مييتييهييمييا، 
حممد ع�ي�س، يف ق�شية اأن�شار بيت 
احلكم  املحكمة  اأييييدت  كما  املقد�س. 
وال�شجن  اآخييرييين،   45 على  امليي�ؤبييد 
و5  �شخ�شا،   21 على  �شن�ات   10
ق�شية  يف  متهما   52 على  �ييشيينيي�ات 

تنظيم اأن�شار بيت املقد�س. 
ونييييظييييرت حمييكييميية اليينييقيي�ييس خالل 
من  مقامة  طييعيي�ن  املا�شية  الييفييرتة 
من  بالإعدام،  عليهم  حمك�ما   22
بينهم حممد ع�ي�س، املدان باغتيال 

ال�شابط حممد مربوك.
ويع�د الف�شل يف جزء كبري لالأحكام 
املحكمة  اأ�ييشييدرتييهييا  الييتييي  الأولييييييييية 
بق�شايا  املييرتييبييطييني  عييلييى  امليي�ييشييرييية 
حتريات  اأثييبييتييتييه  ميييا  اإىل  اإرهيييابييييييية، 
املقدم حممد مربوك و�شهادته اأمام 
املييحييكييميية - قييبييل مييقييتييلييه - عييين دور 
اإ�شاعة  الإخييي�ان يف  قيييييادات  وخطط 

الف��شى مب�شر.

الهالل الأحمر يعزز عملياته الإغاثية للمتاأثرين من الأو�ساع يف اأثيوبيا

ا�ستقالة قا�سيات لبنانيات احتجاجًا على تدخل ال�سيا�سيني 

ماكرون يحذر جون�سون من ا�ستغالل اأزمة املهاجرين

حممد بن را�سد: العرتاف الدويل بالإمارات كدولة للم�ستقبل ومنوذج 
ل�ست�سرافه وحمطة رئي�سية ل�سناعته ي�سع علينا م�سوؤولية اأكرب يف تطوير قدراتنا 
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اأخبـار الإمـارات
برنامج التربع بالأع�ساء يف الإمارات يكرم ال�سركاء ال�سرتاتيجيني

•• اأبوظبي - وام:

م الييقييائييميي�ن على بييرنييامييج الييتييربع بييالأعيي�ييشيياء يف الإميييييارات ال�شركاء  كيييرَّ
ال�شرتاتيجيني والداعمني الرئي�شيني للربنامج من الدولة ومن الدول 
مكانته  وتعزيز  الييربنييامييج  دعييم  يف  املهمة  جله�دهم  والعاملية  العربية 

واجناح مهمته يف جمال التربع وزراعة الأع�شاء.
املحتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  للربنامج  الداعمني  املكرمني  اأبييرز  ومن 
اأب�ظبي  و�ييشييركيية  دبيييي  يف  ال�شحة  وهيييييئيية  اأبيي�ظييبييي  يف  ال�شحة  ودائييييرة 
من  والعديد  اأب�ظبي  كلينك  وكليفالند  "�شحة"  ال�شحية  للخدمات 
اجلهات ال�شحية يف القطاعني العام واخلا�س يف الدولة و�شرطة اأب�ظبي 
واأب�ظبي لالإعالم بالإ�شافة اإىل عدد من روؤ�شاء ال�ف�د �شي�ف القطاع 

اأدنيييي�ك ميين دول جمل�س  امليي�ييشيياركييني يف ميياراثيي�ن  الإميييييارات  ال�شحي يف 
التعاون اخلليجي وعدد من الدول العربية والعاملية مثل الأردن وا�شبانيا 
املتحدة الأمريكية والب��شنة والهر�شك والربتغال وباك�شتان  وال�ليات 

وبنغالدي�س والفلبني والهند.
يف  الطبي  التنفيذي  املدير  العبيديل  الكرمي  عبد  علي  الدكت�ر  واأكييد 
الأع�شاء  وزراعيية  للتربع  ال�طنية  اللجنة  ورئي�س  الكلى  لرعاية  �شحة 
والأن�شجة بالإمارات.. اأهمية اتباع اأ�شل�ب حياة �شحي وممار�شة الريا�شة 
لأن التعديالت يف منط احلياة قد متنع الإ�شابة باأمرا�س القلب والف�شل 
الكل�ي وميكن من خالل تغيري عاداتنا الي�مية اأن نحدث تاأثرياً كبرياً 
على حالتنا ال�شحية وبالتايل نقلل من احلاجة لنقل وزراعة الأع�شاء 

والتي تعد عمليات مكلفة جداً لالأفراد واحلك�مات.

واأ�شار اإىل اأن اح�شائيات املر�شد العاملي للتربع بالأع�شاء وزراعتها لعام 
2019 اأكدت اأن عدد الأع�شاء التي مت التربع بها بلغ 153863ع�ش�اً 
8722 زراعة  35784 زراعيية كبد و  100097 زراعيية كلية و  منها، 
زراعة  و137  بنكريا�س  زراعيييية   2323 و  رئييية  زراعيييية  و6800  قييلييب 
العاملي للتربع  %10 من الحتياج  اأقل من  الأرقييام متثل  اأمعاء وهذه 

بالأع�شاء.
والرتكيز  الع�ش�ي  الف�شل  ميين  اليي�قيياييية  �ييشييرورة  على  التاأكيد  وجيييدد 
على ثقافة احلياة ال�شحية وممار�شة الريا�شة وال�قاية من الأمرا�س 
الرئي�شي  ال�شبب  هيي�  وهييذا  اليييدول  بييني  الييربامييج  تكامل  اإىل  بالإ�شافة 
لجتماع ولقاء املخت�شني على هام�س ماراث�ن اأدن�ك اإذ اأن دولة الإمارات 
جمال  يف  الييدول  جلميع  التعاون  يد  متد  الر�شيدة  القيادة  من  وبدعم 

التربع وزراعة الأع�شاء م�شتندة اإىل اخلدمات الطبية املتميزة املت�فرة 
يف الإمارات والتن�ع الثقايف اإذ حتت�شمن الإمارات نح� 200 جن�شية مما 
املجال م�شدداً على  التكامل يف هذا  الييدول خلدمات  اأف�شل  يجعلها من 
اأهمية تعاون دول العامل لزيادة اأعداد الأع�شاء املتربع بها مل�شاعدة اأكرب 

عدد من مر�شى الف�شل الع�ش�ى على م�شت�ى العامل.
الكافيني  تناول  واحلييد من  التدخني  املجتمع لالإقالع عن  اأفييراد  ودعييا 
الت�تر  على  وال�شيطرة  واحلييركيية  الييبييدين  بالن�شاط  للقيام  بالإ�شافة 
ب�شكل فعال وغري ذلك من الأ�شباب والع�امل التي ت�ؤدي لف�شل "القلب 
" معا  الكلى" مطالبا اجلميع لزيارة خيمة حياة   - الكبد   - الرئتني   -
نزرع الأمل " الطبية للتعرف على مزيد من املعل�مات و احل�ش�ل على 

ن�شخة اإلكرتونية جمانية مت�فرة باكرث من 39 لغة.

بقانون اأ�سدره حممد بن را�سد

تعديل بع�ض اأحكام القانون رقم 4 ل�سنة 2013 ب�ساأن الكاتب العدل يف اإمارة دبي
اجلزاءات وفر�ض  والتفتي�ض  التظلم  اإجراءات  يو�سح  والقانون  دبي..  حماكم  رئي�ض  من  بقرار  التظلُّمات  جلنة  •  اإن�ساء 

تتحّمل حماكم دبي اأي م�ش�ؤولّية 
جتييياه الييغييري عييين الأ�ييييشييييرار التي 
املكتب  نتيجة قيام  قد تلحق بهم 
بييتييقييدمي خييدمييات الييكيياتييب العدل 
والقرارات  القان�ن  هييذا  مُب�جب 

ادرة مُبقت�شاه. ال�شّ
القان�ن،  20 من  املادة  وت�شمنت 
مدير  منح  اجلييديييد،  ن�شها  وفييق 
حميييياكييييم دبيييييييي بيييييقيييييرار يييي�يييشيييدره 
الخت�شا�شات  حتديد  �شالحية 
التي يج�ز للكاتب العدل اخلا�س 
احُلك�مّية  اجليييهيييات  وُمييي�ّظيييفيييي 
جل القيام بها من  املُقّيدين يف ال�شِّ
اأعييمييال الكاتب الييعييدل الييعييام، كما 
خدمة  تخ�شي�س  اأي�شاً  له  يك�ن 
اأو اأكرث من خدمات الكاتب العدل 
الكاتب  عيييرب  لييتييقييدميييهييا  الييييعييييام، 

العدل الإلكرتوين.
القان�ن،  33 ميين  امليييادة  وجيياء يف 
يير يف  ُييي�ؤثِّ اأنيييه ل  ها اجلييديييد،  بن�شِّ
ييّحيية املُيييحيييّرر ميييا يييقييع فيييييه من  �ييشِ
ح�شابّية،  اأو  كانت  كتابّية  اأخييطيياء 
اأثيييييينيييييياء قيييييييييييام الييييكيييياتييييب الييييعييييدل 

باأعمال  املتعلقة  الخييتيي�ييشييا�ييشييات 
اليييكييياتيييب الييييعييييدل. و�ييشييمييلييت املييييادة 
�شروط  اليييقيييانييي�ن  مييين  الييعييا�ييشييرة 
املُ�شتند  وهييي�  اليي�ييشييجييل،  يف  الييقيييييد 
اأو الإلكرتوين املُعّد لدى  ال�رقي 
الكاتب  فيه  ُيقّيد  الييذي  املحاكم، 
اجلهات  وُم�ّظف�  اخلا�س  العدل 
ا�شتيفاِئهم  بيييعيييد  احُلييييكيييي�مييييّييييية، 
املن�ش��س  واملُتطّلبات  روط  لل�شُّ

عليها يف هذا القان�ن.
وف�شلت املادة /14/ من القان�ن 
ال�شركة  وه�  "املكتب"،  التزامات 
املُرّخ�س  الييفييردييية  امليي�ؤ�ييشيي�ييشيية  اأو 
دبي،  اإمييارة  يف  بالعمل  قان�ناً  لها 
واملُييي�يييشيييّرح لييهييا مييين حمييياكيييم دبي 
العدل،  الكاتب  خييدمييات  بتقدمي 
اإخطار  الليييتيييزاميييات:  تييلييك  ومييين 
دبي  العدل مبحاكم  الكاتب  اإدارة 
ييني الذين  بييُكييّتيياب الييعييدل اخلييا�ييشّ
املييكييتييب وِبيييُكيييل تغيري  يييعييمييليي�ن يف 
يف  املُيييحيييّددة  بياناِتهم  على  يييطييراأ 
عمل  اأّييييام  خم�شة  خييالل  جل،  ال�شِّ
التغيري،  ُحييي�يييشييي�ل  تيييياريييييخ  ميييين 

الييعييام ويف  الييعييدل  الييكيياتييب  تعيني 
م�اطني  ميين  يك�ن  اأن  مقدمتها 
املتحدة  العربية  الإميييييارات  دولييية 
وح�شن  الأهييلييييية  كامل  يك�ن  واأن 

ال�شرية وال�شل�ك.
القان�ن  الثامنة من  املادة  ون�شت 
على ت�شكيل "جلنة �ُش�ؤون الكاتب 
اللجنة  رئي�س  وحتييديييد  العدل"، 
رئي�س  ي�شدره  بييقييرار  واأع�شائها 
حميياكييم دبيييي، عييلييى اأن يييكيي�ن من 
ُق�شاة  ميين  اأكيييرث  اأو  قييا�ييٍس  بيِنهم 
اآلّية  حتيييدييييد  وكيييذليييك  امليييحييياكيييم، 
ّحة  عملها، والنِّ�شاب القان�ين ل�شِ
قراراتها.  واتيييخييياذ  اجييتييميياعيياتييهييا 
وت�شمنت املادة ذاتها اخت�شا�شات 
البت  اللجنة و�شالحياتها ومنها 
قيد  قيييييييد وجتييييديييييد  طيييليييبيييات  يف 
الييعييدل اخلييا�ييس وطلبات  الييكيياتييب 
اجلهات احلك�مية بقيد وجتديد 
قيد م�ظفيها يف ال�شجل، وطلبات 
للمكاتب  اليييتييي�يييشيييارييييح  اإ�يييييشيييييدار 
الكاتب  خيييييدميييييات  تييييقييييدم  الييييتييييي 
الييعييدل وجتييديييدهييا، وغييريهييا من 

اأن  على  اخت�شا�شاته،  مُبمار�شة 
اليييعيييدل يف هذه  اليييكييياتيييب  ييييتييي�ىّل 
احلالة ت�شحيح هذا اخلطاأ وفقاً 
ملا يعتِمُده ُمدير حماكم دبي من 
اإجييراءات يف هذا ال�شاأن، واإذا وقع 
اأي  حيي�ل  العالقة  ذوي  ميين  خطاأ 
من البيانات واملعل�مات املُدّونة يف 
املُحّرر، فاإّنه يج�ز للكاتب العدل 
ت�شحيُحه  منهم  طلب  على  بيينيياًء 
وفقاً ملا يعتِمُده ُمدير حماكم دبي 

من اإجراءات. 

- التعامالت الرقمية ..
دبي  مييي�اكيييبييية حتيييي�ل  �ييشييييياق  ويف 
نييحيي� الييبيييييئيية اليييرقيييمييييييية، اأجيييييازت 
بن�شها  القان�ن  من   /35/ املييادة 
�ابط  لل�شّ ووفيييييقييييياً  اجليييييدييييييد، 
ُميييديييير حماكم  يييعييتييِمييدهييا  اليييتيييي 
الكاتب  بييياأعيييميييال  اليييقيييييييام  دبييييييي، 
التعاُمالت  بييا�ييشييتييخييدام  اليييعيييدل 
الرقمّية، مبا تت�شّمُنه من اأعمال 
ق  واإجييراءات، �ش�اًء تعّلقت بالتحقُّ
التييي�يييشيييال عن  اأو  اليييهييي�ّيييية،  مييين 

الإدارة  ُميي�افييقيية  على  واحُليي�ييشيي�ل 
تغيري  اأو  تعديل  اأي  على  املُ�شبقة 
ادرة  ال�شّ خ�شة  الرُّ ببيانات  يتعّلق 
له عن �ُشلطة الرتخي�س، وت�فري 
واملُ�شتندات  جالت  وال�شِّ الأجييِهييزة 
الالزمة  والأنيييِظيييمييية  والييتييقيينييّيييات 

لتقدمي خدمات الكاتب العدل.
- م�سوؤولية االأخطاء ..

للمادة  اجليييدييييد  لييليينيي�ييس  ووفييييقيييياً 
امل�ش�ؤولّية  املكتب  يتحّمل   ،  14
كاملًة عن الأخطاء التي يرتِكبها 
اليييكييياتيييب اليييعيييدل اخليييا�يييس اليييذي 
يعمل لديه، مبا يف ذلك م�ش�ؤولّية 
�ييشييداد الييغييرامييات املُييقييّررة مُب�جب 
ادرة  ال�شّ والييقييرارات  القان�ن  هذا 
�شداد  املييكييتييب  مُبييقييتيي�ييشيياه، وعييلييى 
ثالثني   30 خيييييالل  الييييغييييرامييييات 
التايل  الييييييييي�م  ميييين  تييييبييييداأ  ييييي�ميييياً 
اأو  التظلُّم  ُميييّدة  انق�شاء  لييتيياريييخ 
دور قرار جلنة التظلُّمات وفقاً  �شُ
الييقييانيي�ن، ويف حال  لأحيييكيييام هيييذا 
عدم ال�ّشداد يتم اإيقاف الت�شريح 
حلييني �ييشييداد تلك الييغييرامييات، ول 

اأو  الإلييكييرتوين،  الت�قيع  اأو  ُبعد، 
وُتعترب  اأو غريها،  �ش�م،  الرُّ �شداد 
اأّنها  هيييذه الأعيييميييال والإجييييييراءات 
لآثارها  ييبيية  وُمييرتِّ فعلّياً  قة  ُمتحقِّ
احُل�ش�ر  ا�شرتاط  القان�نّية دون 
اأمام  الييعييالقيية  ليييذوي  ال�ّشخ�شي 
للُمحّرر  ويييكيي�ن  الييعييدل،  الييكيياتييب 
الييتييقييليييييدي والإليييييكيييييرتوين اليييذي 
الإثبات  يف  العدل  الكاتب  ُمه  ُينظِّ
للُمحّررات  املُقّررة  ذاتها  احلّجية 
ال�ّشارية،  الت�شريعات  يف  الر�شمّية 
ّحة املُحّرر  ول يج�ز الّطعن يف �شِ

اإل بالتزوير.
رئي�س  ُيييي�يييشيييِدُره  بيييقيييرار  وُتيي�ييشييّكييل 
ُت�شّمى  دائييميية  دبييي جلنة  حميياكييم 
د  ُيييييحييييدَّ التظلُّمات"،  "جلنة 
واأع�شاوؤها،  رئييييي�ييشييهييا  مُبيي�جييبييه 
اأو  اأن يك�ن من بيِنهم قا�ٍس  على 
وكذلك  املحاكم،  ُق�شاة  من  اأكييرث 
والنِّ�شاب  عييمييلييهييا  اآليييّيييية  حتييديييد 
اجتماعاتها  ييّحيية  ليي�ييشِ اليييقيييانييي�ين 
وذلييييك وفقاً  قيييراراتيييهيييا،  واتيييخييياذ 
من   36 لييلييمييادة  اجلييديييد  للن�س 

•• دبي -وام:

ال�شيخ  اليي�ييشييميي�  �ييشيياحييب  اأ�ييييشييييدر 
نائب  اآل مكت�م،  را�شد  حممد بن 
رئييييي�ييس جمل�س  الييييدوليييية  رئييييي�ييس 
اليي�زراء، رعاه اهلل، ب�شفته حاكماً 
لإميييييارة دبييييي، الييقييانيي�ن رقيييم 26 
بع�س  بييتييعييديييل   2021 ليي�ييشيينيية 
ل�شنة   4 رقييييم  اليييقيييانييي�ن  اأحييييكييييام 
العدل  الييكيياتييب  بيي�ييشيياأن   2013
القان�ن  و�ييشييمييل  دبييييي،  اإمييييييارة  يف 
15 مييييادة من  ُنيي�ييشيي��ييس  تييعييديييل 
اإطار  ويف  الأ�شلي.  القان�ن  ميي�اد 
التكن�ل�جي  اليييتيييطييي�ر  مييي�اكيييبييية 
احلا�شل يف دبي وحت�لها ال�شريع 
�شمل  فقد  الرقمية،  البيئة  نح� 
الييتييعييديييل يف املييييييادة اليييرابيييعييية من 
القان�ن واخلا�س مبزاولة اأعمال 
الكاتب العدل يف اإمارة دبي، اإ�شافة 
"الكاتب العدل الإلكرتوين"، وه� 
باأداء بع�س  اإلكرتوين يق�م  نظام 
للكاتب  املُيييحيييّددة  الخييتيي�ييشييا�ييشييات 
العدل العام مُب�جب هذا القان�ن 
ودون  بييي�يييشيييري  ييييل  تييييدخُّ اأي  دون 
العالقة  ذوي  حُليي�ييشيي�ر  احليياجيية 
العدل،  اليييكييياتيييب  ملييقيير  �ييشييخيي�ييشييّييياً 
الييكيياتييب العدل  اإىل جييانييب  وذليييك 
الييعييدل اخلا�س،  الييعييام، والييكيياتييب 
احُلك�مّية  اجليييهيييات  وُمييي�ّظيييفيييي 

جل. املُقّيدين يف ال�شِّ
�شروط  الييييقييييانيييي�ن  اأو�يييييشيييييح  كيييميييا 

الييقييانيي�ن، والييتييي اأو�ييشييحييت كذلك 
فيما  اللجنة،  و�شالحيات  مييهييام 
37 من القان�ن ذاته  املييادة  بينت 
اإجراءات التظلم. وب�شاأن التفتي�س 
فقد  اجليييزاءات،  فر�س  و�شمانات 
ن�شت املادة 39 من القان�ن على 
املكاتب  عييلييى  التفتي�س  يييكيي�ن  اأن 
التي  لالآلّية  الييعييدل وفييقيياً  وُكييّتيياب 
يييعييتييمييدهييا مييييدييييير حميييياكييييم دبيييي 
قييرار ي�شدر عنه يف هذا  مب�جب 
�ش�ؤون  للجنة  يييجيي�ز  ول  اليي�ييشيياأن، 
الكاتب العدل ت�قيع اأي جزاء على 
بعد  اإل  الييعييدل  الكاتب  اأو  املكتب 
اإجراء حتقيق كتابي و�شماع اأق�ال 
العدل  الييكيياتييب  اأو  املييكييتييب  ودفيييياع 
ملُ�ّظفي  وتك�ن  الأحييي�ال.  بح�شب 
دبي  العدل مبحاكم  الكاتب  اإدارة 
قرار  بت�شِميتهم  ييي�ييشييُدر  الييذييين 
ُمييييدييييير حمييياكيييم دبيييييي �شفة  ميييين 
اإثبات  يف  الييقيي�ييشييائييّييية  ال�شبطّية 
باملُخالفة  ُتييرَتييكييب  الييتييي  الأفييعييال 
والقرارات  الييقييانيي�ن  هييذا  لأحييكييام 
ييادرة مُبيي�جييبييه، ويييكيي�ن لُهم  اليي�ييشّ
ذليييك حتييرييير حما�شر  �ييشييبيييييل  يف 
وال�شتعانة  اليييالزمييية،  ييبييط  اليي�ييشّ
ال�شرورة.  عند  رطة  ال�شُّ بيياأفييراد 
ل�شنة   /26/ رقييم  القان�ن  ُين�شر 
القان�ن  لأحكام  ل  املُعدِّ  ،2021
رقم 4 ل�شنة 2013 يف اجلريدة 
الر�شمّية حلك�مة دبي، وُيعمل به 

من تاريخ ن�شره.

اليون�سكو تعتمد الثاين من دي�سمرب اليوم العاملي للم�ستقبل 

حممد بن را�سد: العرتاف الدويل بالإمارات كدولة للم�ستقبل ومنوذج ل�ست�سرافه وحمطة رئي�سية ل�سناعته ي�سع علينا م�سوؤولية اأكرب يف تطوير قدراتنا 
•• دبي -وام:

"الي�ن�شك�"،  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  اعتمدت 
الثاين من دي�شمرب، ي�ماً عاملياً للم�شتقبل، يف منا�شبة يحتفي بها العامل 
اإىل  العامل  لييدول  الي�م ال�طني لدولة الإميييارات، ويف دعيي�ة  بالتزامن مع 
ال�شت�شراف  جميييال  يف  قييدراتييهييا  وتييطيي�ييير  بامل�شتقبل،  اهييتييمييامييهييا  تييعييزيييز 
حتقيق  �شمان  من  ميكنها  مبا  ال�شتباقية  ال�شيا�شات  و�شنع  واجلاهزية 

التنمية امل�شتدامة لالأجيال القادمة.
وياأتي هذا الختيار تزامناً مع احتفال الدولة بعيدها ال�طني اخلم�شني، 
وتقديراً لدولة الإمارات ودورها الريادي عاملياً على مدى اخلم�شني عاماً 
ا�شت�شراف  يف  ال�شتثنائية  وجتربتها  امل�شتقبل،  وبناء  �شناعة  يف  املا�شية 
امل�شتقبل وجاهزيتها العالية يف القطاعات امل�شتقبلية اإىل جانب �شيا�شاتها 
والفر�س  الييتيي�جييهييات  تييبيينييي  ميين  الييتييي مكنتها  ال�ييشييتييبيياقييييية  وميي�ييشيياريييعييهييا 

امل�شتقبلية يف خمتلف القطاعات التي مت�س حياة الإن�شان.
نائب  اآل مكت�م،  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شم�  له �شاحب  اأ�شار  وهذا ما 
"رعاه اهلل" عرب ح�شاب  دبييي  الييي�زراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  اعتمدت   " قييائيياًل:  "ت�يرت"  على  �شم�ه 
والعلم والثقافة الي�ن�شك� بالإجماع الي�م ال�طني لدولة الإمارات امل�افق 
العامل  دول  كافة  فيه  حتتفي  للم�شتقبل  عاملياً  ي�ماً  دي�شمرب  من  الثاين 
وخططها  فر�شها  �شناعة  يف  وجاهزيتها  التنم�ي  م�شتقبلها  با�شت�شراف 

لأجيالها املقبلة.
العرتاف الدويل بدولة الإمارات كدولة للم�شتقبل.. ومن�ذج ل�شت�شرافه.. 
وحمطة رئي�شية ل�شناعته ه� تقدير عاملي ي�شع علينا م�ش�ؤولية اأكرب يف 
متغرياته  وم�اكبة  امل�شتقبل  ل�شت�شراف  من�ذجاً  لنك�ن  قدراتنا  تط�ير 
وال�شتفادة من فر�شه اأمام كافة حك�مات العامل.. كل عام ودولتنا بخري 

وم�شتقبلنا اأف�شل واأكرب واأعظم".
الي�ن�شك�، لقد  اأودري ازولي املديرة العامة ملنظمة  املنا�شبة قالت  وبهذه 
تغيريه. ويف  وب�شرورة  امل�شار  تغيري  بقدرتنا على  ك�فيد19-  وباء  ذّكرنا 
ظل التحديات اجلديدة التي ت�اجه عاملنا احلا�شر، يجب اأن ن�شتفيد من 

التن�ع الهائل يف العامل لكي نتخيل م�شتقبلنا ونبنيه معاً.
منظمة  تييدعيي�  اليييذي  للم�شتقبل  الييعيياملييي  الييييي�م  روح  هييي  :"هذه  قييالييت  و 
الي�ن�شك�، الذراع الثقافية لالأمم املتحدة، من خالله اجلميع اإىل التفكري 

بامل�شتقبل حتى نغري احلا�شر".
الدورة  خمرجات  �شمن  بالإجماع؛  للم�شتقبل  العاملي  الي�م  اعتماد  وجاء 
والثقافة  والييعييلييم  للتعليم  املييتييحييدة  الأمم  ملنظمة  الييعييام  للم�ؤمتر  الي41 
باري�س،  الفرن�شية  العا�شمة  يف  اأم�س  اأعماله  اختتمت  الذي  "الي�ن�شك�"، 
ويف اإطار جه�د املنظمة لتعزيز القدرات ال�شت�شرافية للدول واحلك�مات، 

الي�م العاملي للم�شتقبل يف 2 دي�شمرب من كل عام. وهذا مدعاة للفخر لكل 
اإن�شان يف دولة الإمارات.

الدول  وال�شباب  الثقافة  وزيييرة  الكعبي،  حممد  بنت  نيي�رة  معايل  و�شكرت 
الأع�شاء يف الي�ن�شك�؛ على اعتمادهم الي�م الثاين من دي�شمرب ي�ماً عاملياً 
للم�شتقبل، اإذ ياأتي تاأكيداً على احل�ش�ر املتميز واملكانة الدولية املرم�قة 
عاملياً يف �شناعة  �شريكاً  باعتبارها  الييدويل،  امل�شت�ى  الإمييارات على  لدولة 

امل�شتقبل.
جديداً  عيياملييييياً  اإجنييييازاً  الييييي�م؛  لييهييذا  الي�ن�شك�  اعييتييميياد  معاليها  واعييتييربت 
قيادة  بالعمل على  الر�شيدة؛  القيادة  وترجمة حقيقة لهتمام  لالإمارات، 

اجله�د العاملية نح� �شناعة م�شتقبل اأف�شل للب�شرية.
واأ�شافت معاليها: اإن ما حققته الإمارات من تط�ر ملح�ظ خالل خم�شني 
عاماً يف امليادين كافة، جاء كمح�شلة لروؤية م�شتقبلية ط�يلة الأمد اأر�شى 
يف  ال�شتثمار  على  ركييزت  اإذ  الحتييياد،  قيام  منذ  امل�ؤ�ش�ش�ن  الآبييياء  ركائزها 
ذاته  النهج  وعلى  احلك�مي،  العمل  اأوليي�يييات  �ييشييدارة  ليك�ن يف  الإنيي�ييشييان؛ 

ت�شري قيادتنا الر�شيدة الي�م.
وقالت وزيرة الثقافة وال�شباب: اإن الحتاد �شيبقى عالمة فارقة يف التاريخ 
املعا�شر، وجتربة نه�ش�ية قدمت درو�شاً يف اخت�شار الزمن، والنتقال اإىل 
امل�شتقبل والعي�س فيه متخذة من كل التحديات �شبياًل لإثبات جدارة اأبناء 
الإمارات يف النتماء اإليها وعزمهم ال�شادق على م�ا�شلة اإعالء رايتها يف 

امليادين واملحافل كافة.
تغريات  على  �شاهد  الي�م؛  الثقايف  القطاع  اإن   : قائلة  معاليها  واختتمت 
جذرية ت�ؤ�ش�س حلالة من البتكار والإبداع؛ تتيح له ر�شم مالمح م�شتقبل 
الإبداع والتميز، ومتنح املبدعني الإماراتيني الفر�شة للم�شاهمة الفاعلة 
اأخرى، باأهداف  يف ق�شة جناح جديدة؛ تنطلق رحلتها نح� خم�شني عاماً 

وروؤى وا�شحة، وعزمية وهمة ل تعرف امل�شتحيل.
واأكدت معايل عه�د بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتط�ير احلك�مي 
وامل�شتقبل، اأن اعتماد الثاين من دي�شمرب من كل عام ي�ماً عاملياً للم�شتقبل، 
ميثل اإجنييازاً جديداً لدولة الإمييارات بقيادة �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة 
"حفظه اهلل"، وت�جيهات �شاحب ال�شم�  اآل نهيان رئي�س الدولة  بن زايد 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل"، و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة، ويعك�س املكانة العاملية  عهد 

للدولة كنم�ذج للتط�ر والتنمية القائمة على بناء و�شنع امل�شتقبل.
وقالت عه�د الرومي : اإن دولة الإمييارات قامت منذ بداياتها الأوىل على 
حتقيق  يف  اأ�شهمت  متفردة،  م�شتقبلية  روؤييية  على  امل�ؤ�ش�شني  الآبيياء  اأيييدي 
ا�شتثنائيا للدول  نقالت ن�عية خالل خم�شني عاماً، جعلت منها من�ذجاً 
والأجيال  ملجتمعاتها  ا�شتدامة  واأكييرث  اأف�شل  م�شتقبل  ل�شمان  ال�شاعية 

وا�شتحداث و�شائل جديدة تعزز منظ�مة العمل العاملية، من خالل تنظيم 
املجتمعات على  ت�شجع  التي  العمل  وور�ييس  وامليي�ؤمتييرات  الفعاليات  خمتلف 

امل�شاركة يف م�شرية �شناعة امل�شتقبل.
ويهدف الي�م العاملي للم�شتقبل اإىل تعزيز ال�عي باأهمية تط�ير التفكري 
ملختلف  احلك�مات  ا�شتعداد  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  للمجتمعات  امل�شتقبلي 
وتعزيز  ال�شاملة،  التنمية  حتقيق  تدعم  جديدة  حل�ل  وابتكار  التحديات 
يهدف  كما  والبتكار،  الإبيييداع  لتن�شيط  الهادف  الييدويل  والتعاون  احليي�ار 
ا�شت�شراف  اأهمية  اإىل  النتباه  ولفت  بامل�شتقبل،  الييدول  معرفة  تعزيز  اإىل 
امل�شتقبل، ومتكني الدول من ا�شتخدام الأدوات العلمية التي ت�شاهم يف ر�شم 
امل�شتقبل، وتعزيز ال�عي العام باأهمية امل�شتقبل كمفه�م ي�ؤدي اإىل التنمية 

امل�شتدامة.
اأن  الييي�زراء،  �ييشيي�ؤون جمل�س  القرقاوي، وزييير  واأكييد معايل حممد عبداهلل 
دولة الإمارات بقيادة �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 
الدولة "حفظه اهلل"، وروؤية وفكر �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 
"رعاه  دبييي  حاكم  الييي�زراء  جمل�س  رئي�س  الييدوليية  رئي�س  نائب  مكت�م،  اآل 
عهد  ويل  نهيان،  اآل  زايييد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  واأخيييييه  اهلل"، 
اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة، حتقق اإجنازاً تاريخياً باإقرار 
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "الي�ن�شك�" ي�م الثاين من 
اآخر لدولة الإمارات  تاريخياً  للم�شتقبل، ي�افق ي�ماً  دي�شمرب ي�ماً عاملياً 

و�شعبها وكل من يعي�س على اأر�شها ه� الي�م ال�طني لتاأ�شي�س احتادها.
مدى  على  تييطيي�ر  الإمييييارات  دولييية  يف  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  معاليه:  وقيييال 
العق�د اخلم�شة لقيام احتادها لي�شبح ثقافة را�شخة وم�ؤ�ش�شة متخ�ش�شة 
ومنظ�مة متكاملة يعي�شها اجلميع ي�مياً يف دولة الإمارات التي ل ترى يف 

�شباق التمّيز والريادة وتخّيل امل�شتقبل و�شناعاته خطاً للنهاية.
واأ�شاف معاليه: دولة الإمييارات بكافة م�ؤ�ش�شاتها احلك�مية حري�شة من 
خالل �شراكاتها ال�شرتاتيجية مع خمتلف الدول ال�شديقة وال�شقيقة على 

م�شاركة من�ذج الإمارات ل�شت�شراف امل�شتقبل مع اجلميع ح�ل العامل.
جله�د  انت�شار  ه�  للم�شتقبل  العاملي  الي�م  اإعييالن  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
دولة الإمارات وقيادتها لن�شر مفاهيم الإيجابية وثقافة الأمل يف ال�شاحة 
لتكري�س مبداأ  املجتمعات  اإىل كل  اأثرها  العاملية، وه� خط�ة عملية ي�شل 
ا�شت�شراف امل�شتقبل نهجاً لعمل الدول واحلك�مات والقطاعات القت�شادية 
قا�شم  اأجيينييداتييهييا،  اخييتييالف  رغييم  يجمعها  التي  والتنم�ية،  والجتماعية 
م�شرتك ه� التفكري الإيجابي والتخطيط لالأجيال املقبلة بروح م�اجهة 

التحديات وحت�يلها اإىل فر�س.
وختم معاليه بالق�ل: الإمارات حققت خالل خم�شني عاماً اإجنازات غري 
م�شب�قة بروؤية ل تعرف امل�شتحيل وقناعة باأن امل�شتقبل اأجمل. والي�م نرى 
هذه الر�شالة الإن�شانية امللهمة تتج�شد على اأر�س ال�اقع باإعالن الي�ن�شك� 

القادمة.
واأ�شافت وزيرة الدولة للتط�ير احلك�مي وامل�شتقبل، اأن الحتفال بالي�م 
تاأ�شي�شها  بذكرى  الإمييارات  دولة  احتفال  مع  بالتزامن  للم�شتقبل  العاملي 
اإليييييه ميين جاهزية  يحمل دللت كييبييرية عييلييى ريييييادة الييدوليية وميييا و�ييشييلييت 
حك�مية عالية للم�شتقبل، ومراكز عاملية متقدمة يف م�ؤ�شرات وقطاعات 
لبتكار  ومركز  وامليي�اهييب،  للعق�ل  وجهة  من  حالياً  ت�شكله  وما  امل�شتقبل، 
اجلاهزية  وتعزيز  امل�شتقبل  ل�شت�شراف  عاملي  ومن�ذج  امل�شتقبلية،  احلل�ل 

ملتغرياته.
العاملي  الإمييارات بهذا الإجنيياز  الرومي قيادة وجمتمع دولة  وهناأت عه�د 
الدولة  رييييادة  لتعزيز  اجلييهيي�د  وتكثيف  العمل  م�ا�شلة  ميي�ؤكييدة  اجلييديييد، 
الذكرى  بحل�ل  املجالت  خمتلف  يف  عاملياً  الأوىل  املراكز  اإىل  بها  و�ش�ًل 

املئ�ية لتاأ�شي�شها.
الجتماعية  العل�م  لقطاع  العام  املدير  م�شاعدة  رام��س،  غابريال  وقالت 
التغري  ب�شبب  مظلماً  امل�شتقبل  يبدو  قد  فيما  "الي�ن�شك�:  يف  والإن�شانية 
املناخي وتزايد العزلة والتفكك، يدع� الي�م العاملي للم�شتقبل اجلميع اإىل 
تخيل م�شتقبل جديد خمتلف. فنحن بحاجة اإىل اإيجاد طرق مبتكرة اأكرث 

من اأي وقت م�شى لتك�ين ت�ش�ر مل�شتقبل مليء بالأمل.

•• اأبوظبي -وام:

من  الأوىل  بالدفعة  الأ�ييشييبيي�ع،  هييذا  للطريان،  الحتيياد  جمم�عة  رحبت 
املهني، وح�شل�ا  اأمتيي�ا برنامج الحتيياد للتط�ير  الذين  الطائرات  فنيي 
على �شهادة فني طريان الفئة A بنجاح من قبل الهيئة العامة للطريان 

املدين يف الإمارات.
وكييرمييت اليي�ييشييركيية ثييمييانييييية ميين الإمييياراتيييييييات والإمييياراتيييييييني اخلريجني 
الحتاد  يف  خ�شي�شا  اأقيم  تخريج  حفل  خييالل  طييائييرات،  فني  بتخ�ش�س 
الهند�شية. وخ�شع اخلريج�ن الثمانية لربنامج امتد على مدار عامني 

عملية  خييربات  خاللها  من  اكت�شب�ا  والعملية،  النظرية  الييدرو�ييس  �شمل 
معمقة على امتداد خمتلف اأعمال ال�شيانة.

وقالت الدكت�رة نادية ب�شتكي، الرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون امل�ارد الب�شرية 
اإجراء  بعد  لييلييطييريان:  الحتييياد  يف  الأ�ييشيي�ل  واإدارة  امل�ؤ�ش�شي  والتط�ير 
درا�شة دقيقة للطلب على الق�ى العاملة يف الحتاد، مت حتديد ال�ظائف 
احلي�ية ال�شرورية داخل ال�شركة، ومن بينها مهنة فني الطائرات ، من 
هنا جاء برنامج فني الطائرات الذي قدمته ال�شركة عام 2019، بهدف 
يف  حا�شما  دورا  �شيلعب�ن  الييذي  الفنيني  من  الإماراتية  املهارات  تط�ير 

�شيانة و�شمان �شالمة وكفاءة اأ�شط�ل الحتاد للطريان.

واأ�ييشييافييت: اإنيينييا حمييظيي�ظيي�ن بييانيي�ييشييمييام ثييمييانييييية ميين الييفيينيييييني امل�ؤهلني 
هييم من  الدفعة  هييذه  ن�شف  اأن  فييخييرا  ويييزيييدين  ال�طنية،  كيي�ادرنييا  اإىل 
الإماراتيات ، واأود اأن اأ�شد على اأياديهم واأياديهن واأرحب باجلميع بيننا 
يف اأ�شرة الحتاد، ونتطلع لروؤية اإجنازاتهم وتقدمهم املهني فيما يخط�ن 
اأوىل خط�اتهم على درب القطاع ، لقد ا�شتطاع هذا الربنامج، على وجه 
 30 احلييايل  اليي�قييت  يف  ولدينا  النجاح،  ميين  الكثري  حتقيق  اخل�ش��س، 
متدربا ومتدربة. اإنه فر�شة هامة للراغبني يف تط�ير مهاراتهم الفنية 

والن�شمام للعمل لدى الناقل ال�طني لدولة الإمارات.
الريا�شيات  ملييادة  �شهرا   24 مييدار  على  متتد  درا�ييشيية  الربنامج  وي�شمل 

العليا، من بينها  التقنية  التاأ�شي�شية والعل�م واللغة الإجنليزية يف كلية 
ميين الييتييدريييب على راأ�يييس الييعييمييل. وبييعييد اإجييييراء الييعييديييد من  �شهرا   13
املدين، يح�شل  العامة للطريان  الهيئة  �شجل  واإمتييام  املكثفة  التقييمات 
الهيئة  من   /A/ الفئة  العمل" �شهادة  "ترخي�س  على  الطائرات  فني� 

العامة للطريان املدين يف دولة الإمارات .
بعد احل�ش�ل على تلك ال�شهادة ي�شبح اخلريج م�ؤهال للتقدم ال�ظيفي 
من  كاملني  عييامييني  اإمتييامييه  وليييدى  طييائييرات،  تقني  م�شت�ى  يف  والعمل 
اخلربة العملية ميكنه �شق طريقه لي�شبح مهند�س طائرات بعد اكت�شاب 

املزيد من اخلربة واخل�ش�ع لعدد من المتحانات املتخ�ش�شة.

الحتاد ترحب بالدفعة الأوىل من فنيي الطائرات من الكوادر الوطنية
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ض اجتماع جلنة الحتفال باليوبيل الذهبي للدولة

بالإجنازات  يييزدان  ا�شتثنائي  تنم�ي 
اأننا  اإىل  م�شريا   ، الييرائييدة  ال�طنية 
نتطلع ونحن على م�شارف النطالق 

وطيينييا لييه يف هييذه الحييتييفييالت. واأكد 
قدمت  الإميييييييييارات  دولييييية  اأن  �ييشييميي�ه 
لييلييعييامل جتييربيية وحييدوييية فييريييدة من 

املجالت كافة. ح�شر اجتماع اللجنة 
القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  معايل 
اليي�زراء ومعايل  وزييير �ش�ؤون جمل�س 

اإطار احتفالت عام اخلم�شني وتهدف 
فئات  كافة  م�شاركة  اإىل  خاللها  من 
املجتمع وكل من يعترب دولة الإمارات 

م�ا�شلة  اإىل  املقبلة  اخلم�شني  نح� 
والتنمية  واليييبييينييياء  اخلييييري  ميي�ييشييرية 
يف  ل�طننا  العاملية  الييريييادة  لتحقيق 

امل�شتنرية  الييييروؤييييية  بييفيي�ييشييل  نيي�عييهييا 
قيادتنا  وجيييهييي�د  امليي�ؤ�ييشيي�ييشييني  ليييالآبييياء 
اليير�ييشيييييدة وجنيييحيييت يف بييينييياء منييي�ذج 

 •• اأبوظبي-وام: 

زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شم�  تييراأ�ييس 
والتعاون  اخلييارجييييية  وزييير  نهيان  اآل 
الحتفال  جلييينييية  اجيييتيييمييياع  اليييييييدويل 
الإمييييارات  لييدوليية  الييذهييبييي  بالي�بيل 
بييحيي�ييشيي�ر �ييشييميي� اليي�ييشيييييخيية مييييرمي بن 
حممد بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
اللجنة. بحث الجتماع - الذي عقد 
عرب تقنية الت�شال املرئي عن بعد - 
�شري العمل يف فعاليات عام اخلم�شني 
"مرحلتي احللم والتاأمل" وا�شتعر�س 
ا�شرتاتيجية الت�شال اخلا�شة بالي�م 
بالإ�شافة  للدولة  اخلم�شني  ال�طني 
اإىل عدد من امل��ش�عات املدرجة على 
اأعمال الجتماع. ورحب �شم�  جدول 
نهيان يف  اآل  زايييد  بن  ال�شيخ عبداهلل 
اللجنة  بيياأعيي�ييشيياء  الجييتييميياع  م�شتهل 
التي  املييتييميييييزة  بيييامليييبيييادرات  ، ميي�ييشيييييدا 
تييطييلييقييهييا الييلييجيينيية بيي�ييشييكييل ميي�ييشييتييميير يف 

الع�ي�س  حمييمييد  بييين  عييبييدالييرحييميين 
املجتمع  ووقيييييايييييية  الييي�يييشيييحييية  وزيييييييير 
الها�شمي  اإبراهيم  بنت  رمي  ومعايل 
الدويل  التعاون  ل�ش�ؤون  دوليية  وزيييرة 
الكعبي  بيينييت حمييمييد  نييييي�رة  وميييعيييايل 
وزيرة الثقافة وال�شباب ومعايل �شما 
بنت �شهيل بن فار�س املزروعي وزيرة 
ال�شباب ومعايل حممد  ل�ش�ؤون  دولة 
الثقافة  دائييرة  رئي�س  املييبييارك  خليفة 
�شعيد  و�شعادة  اأب�ظبي   - وال�شياحة 
اليييظييينيييحييياين مدير  اليييعيييطييير  حميييميييد 
العامة  الييدبييليي�مييا�ييشييييية  مييكييتييب  عييييام 
و�يييشيييعيييادة هييييالل �ييشييعيييييد املييييري املدير 
والت�ش�يق  اليي�ييشييييياحيية  ليييدائيييرة  الييعييام 
الييتييجيياري بييدبييي و�ييشييعييادة رمي ي��شف 
ل�ش�ؤون  التنفيذية  املييديييرة  ال�شمري 
ال�ش�ؤون  الإعالم ال�شرتاتيجي جهاز 
�ييشييمييرية مر�شد  الييتيينييفيييييذييية و�ييشييعييادة 
الرئا�شية  املييرا�ييشييم  وكيييييل  الييرميييييثييي 

ب�زارة �ش�ؤون الرئا�شة.

ال�سحة جتري 284,237 فح�سا ك�سفت عن 77 اإ�سابة جديدة 
بفريو�ض كورونا و88 حالة �سفاء وعدم ت�سجيل اأي حالة وفاة 

••   اأبوظبي-وام: 

نطاق  وزيييييادة  لت��شيع  املجتمع  ووقيياييية  ال�شحة  وزارة  خطة  مييع  متا�شيا 
امل�شابة  احليييالت  وح�شر  املبكر  الكت�شاف  بهدف  الييدوليية  يف  الفح��شات 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "ك�فيد  امل�شتجد  كيي�رونييا  بفريو�س 
الي  ال�شاعات  خييالل  جديدا  فح�شا   284،237 اإجيييراء  عن  الييي�زارة  اأعلنت 
24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.
نطاق  وت��شيع  الييدوليية  يف  والفح�س  التق�شي  اإجيييييراءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة جديدة  حالة   77 عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شت�ى  على  الفح��شات 

بفريو�س ك�رونا امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة 
وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمم�ع احلالت امل�شجلة 

حالة.  741،720
  كما اأعلنت وزارة ال�شحة و وقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة خالل 
الدولة  يف  اليي�فيييييات  عييدد  يبلغ  وبييذلييك  املا�شية،  �شاعة  والع�شرين  الأربيييع 

حالة.  2،145
ك�رونا  بفريو�س  مل�شابني  جديدة  حالة   88 �شفاء  عن  اليي�زارة  اأعلنت    كما 
تلقيها  بعد  املر�س  اأعييرا�ييس  من  التام  وتعافيها   "19  - "ك�فيد  امل�شتجد 
جمم�ع  يك�ن  وبذلك  امل�شت�شفى،  دخ�لها  منذ  الالزمة  ال�شحية  الرعاية 

حالت ال�شفاء 736،511 حالة.

اخلارجية تت�سلم ن�سخة من اأوراق اعتماد �سفري اليابان
•• اأبوظبي -وام: 

ت�شّلمت �شعادة علياء املحرزي وكيل وزارة م�شاعد ل�ش�ؤون املرا�شم يف 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل بدي�ان عام ال�زارة ن�شخة من اأوراق 

اعتماد �شعادة اأكي� اإي�ش�ماتا، �شفري اليابان املعني لدى الدولة.
ومتّنت وكيل ال�زارة امل�شاعد ل�ش�ؤون املرا�شم ل�شفري اليابان الت�فيق 
ال�ثيقة بني  التعاون  اأداء مهام عمله مبا يعزز عالقات  والنجاح يف 

دولة الإمارات وبالده.
بالده  بتمثيل  �شعادته  عن  اجلديد  اليابان  �شفري  اأعييرب  جانبه  من 
لدى دولة الإمارات ملا حتظى به من مكانة اإقليمية ودولية مرم�قة 
بف�شل ال�شيا�شة احلكيمة ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".

ال�سحة تعلن تقدمي 13,606 جرعات من لقاح 
كوفيد- 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية 

•• اأبوظبي - وام:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 13،606 جرعات 
من لقاح ك�فيد19- خالل ال�شاعات الي 24 املا�شية وبذلك يبلغ 
 21،782،338 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات  جمم�ع 
جرعة ومعدل ت�زيع اللقاح 220.24 جرعة لكل 100 �شخ�س.

ك�فيد19-  لييقيياح  لت�فري  اليييي�زارة  خطة  مييع  متا�شيا  ذلييك  ييياأتييي 
التطعيم  عيين  الناجتة  املكت�شبة  املناعة  اإىل  ال��ش�ل  اإىل  و�شعياً 
اأعييداد احلييالت وال�شيطرة على فريو�س  والتي �شت�شاعد يف تقليل 

" ك�فيد19-". 

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية اإيطاليا ويزور اجلناح الإيطايل يف اإك�سبو 2020
•• دبي-وام:

اآل نهيان  ال�شيخ عبداهلل بن زايد  ا�شتقبل �شم� 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل معايل ل�يجي 
اليييدويل يف  دي ماي� وزييير اخلارجية والييتييعيياون 

جمه�رية اإيطاليا.
عيييقيييد يف مقر  الييييييذي  اليييليييقييياء -  جيييييرى خيييييالل 
الثنائية  العالقات  بحث   - دبي   2020 اإك�شب� 
الإماراتية الإيطالية واآفاق تنميتها يف املجالت 

كافة مبا يعزز م�شاحلهما امل�شرتكة.
كما بحث �شم�ه ومعايل ل�يجي دي ماي� عددا 
من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك وم�شتجدات 
الأو�شاع يف املنطقة وعلى ال�شعيدين الإقليمي 

والدويل.
وا�شتعر�س اجلانبان م�شاركة جمه�رية اإيطاليا 
هذا  ودور  دبيييي   2020 اإكيي�ييشييبيي�  يف  اليي�ييشييديييقيية 
احلدث العاملي املهم يف تعزيز التعاون امل�شرتك 

بييني الييبييلييدييين يف الييعييديييد ميين الييقييطيياعييات ذات 
الهتمام امل�شرتك.

نهيان  اآل  زايييد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شم�  ورحييب 
بيييزييييارة مييعييايل ليي�يييجييي دي ميياييي� مييي�ؤكيييدا على 
الييعييالقييات املييتييميييييزة الييتييي جتييمييع بييني البلدين 
اأطر  ال�شديقني واحلر�س على تعزيز وتط�ير 

التعاون امل�شرتك يف املجالت كافة.
نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ عبداهلل بن  �شم�  زار  كما 
يرافقه معايل ل�يجي دي ماي� جناح جمه�رية 
اإيطاليا يف اإك�شب� 2020 دبي واملقام يف منطقة 
النا�س"  يجمع  "اجلمال  �شعار  حتييت  الييفيير�ييس 

وميتد على م�شاحة 3500 مرت مربع.
امل�شت�حاة  اجليينيياح  ت�شميم  على  �شم�ه  واأطييلييع 
واإبداع  البحر وعظمة  فكرته من جمال وهيبة 
ل�شفن  هييييياكييل  ثييالثيية  �يييشييي�رة  يف  امل�شتك�شفني 
اأعمدة  فيي�ق  وتقع  املبنى  �شقف  تغطي  مقل�بة 
طيي�يييليية يييحييمييل كييل ميينييهييا ليي�نييا ميين األييييي�ان علم 

والأحمر  والأبييييي�ييس  الأخ�شر  الثالثة  اإيطاليا 
وتبدو من اأعلى يف �شكل ثالث زهرات متفتحة.

كما تعرف �شم�ه على حمت�ى اجلناح الذي مت 

للبيئة  �شديقة  ميي�اد  على  بالعتماد  ت�شميمه 
الإيطالية  احليي�ييشييارة  ذاتيييه  اليي�قييت  يف  ويعك�س 
الييغيينييييية والييتييطيي�ر الييتييكيينيي�ليي�جييي الييكييبييري الذي 

ت�شهده.
ح�شر اللقاء ورافق �شم�ه خالل الزيارة معايل 
اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون  رمي بنت 

التعاون الدويل املدير العام لإك�شب� 2020 دبي 
ال�شام�شي  احل�شان  حممد  عبيد  عمر  و�شعادة 

�شفري الدولة لدى جمه�رية ايطاليا.

تتجاوز قيمتها ال�سوقية الـ 176 مليون درهم 

�سرطة دبي تطيح بـ91 مروجًا وتك�سف مواقع »طن« من املخدرات واملوؤثرات العقلية املدفونة
•• دبي-الفجر: 

للقيادة  جييديييدة  نيي�عييييية  عملية  يف 
ك�شفت  دبييييييييي،  لييي�يييشيييرطييية  الييييعيييياميييية 
املخدرات  ملكافحة  الييعيياميية  الإدارة 
ميي�اقييع خميييدرات ومييي�ؤثيييرات عقلية 
بييلييغ جمم�عها  مييدفيي�نيية وخميييبييياأة، 
واثنني  وثيييالثيييميييائييية  طييينييياً  اليييكيييليييي 
واأربييييعيييي�ن كيييييليي�غييراميياً، وجتييييياوزت 
ملي�ن   176 الييي  ال�ش�قية  قيمتها 
درهيييييييم، يف عييمييلييييية نييي�عييييييية اأُطيييليييق 
متكنت  حيث  "امل�اقع"،  ا�شم  عليها 
متابعة  من  والتحري  البحث  ِفييرق 
و�شبط املت�رطني والإطاحة ب�شبكة 
مروجاً،   91 ميين  تتك�ن  اإجييرامييييية 
كان�ا يتعاون�ن مع ع�شابة اإجرامية 
وترويج  ببيع  تييقيي�م  اليييدولييية  خيييارج 
"ال�شم�م"« داخل الدولة عن طريق 

تطبيقات الت�ا�شل الجتماعي. 
واأ�شاد معايل الفريق عبداهلل خليفة 
امليييري الييقييائييد الييعييام ليي�ييشييرطيية دبي، 
بالإمكانات الكبرية التي يتمتع بها 
الإدارة  يف  والتحري  البحث  رجييال 
واجله�د  املخدرات،  ملكافحة  العامة 
التي  واملخل�شة  اجلييبييارة  ال�طنية 
تبذلها ِفرق العمل امليداين من اأجل 
حماية ال�طن واملجتمع، والت�شدي 
اأن�شطتها  واإحيييييبييييياط  لييلييعيي�ييشييابييات 
خمططاتها  وكيي�ييشييف  الإجييييرامييييييييية 

اخلبيثة بكل حنكة واقتدار. 
ر�شالة للجمه�ر

التط�رات  اإطيييار  يف  معاليه:  وقيييال 
التكن�ل�جية املتالحقة واملت�شارعة، 
وامل�ؤثرات  املييخييدرات  تييرويييج  اأ�شبح 
الت�ا�شل  تطبيقات  عييرب  العقلية 
كبرياً  خييطييراً  ي�شكل  الجييتييميياعييي، 
الذي  الأمر  املجتمعات،  على جميع 
املجتمع،  اأفييييييييراد  حيييييذر  ييي�ييشييتييدعييي 
وعييييييييدم اليييتيييفييياعيييل ميييييع الييير�يييشيييائيييل 
امليييجيييهييي�لييية اليييتيييي قييييد تيي�ييشييلييهييم من 
غرباء خارج الدولة، والإبييالغ عنها 

 "eCrime" من�شة  طييريييق  عيين 
الييتييابييعيية ليي�ييشييرطيية دبييييي، كييمييا اأدعيييي� 
اأولييييياء الأمييي�ر اإىل �ييشييرورة احت�اء 
اأبييينيييائيييهيييم ومييتييابييعييتييهييم والقييييييرتاب 
ح�ل  وت�عيتهم  وحتفيزهم،  منهم 
اأهمية عدم الت�ا�شل مع الغرباء اأو 
الت�ا�شل  تطبيقات  عرب  اإ�شافتهم 
جمال�شة  وعيييييييييدم  الجيييييتيييييمييييياعيييييي، 
اأ�شدقاء ال�ش�ء، ل�شيما واإن الأ�شرة 
تعزيز  يف  ت�شهم  املتما�شكة  ال�اعية 

اأمن ال�طن وا�شتقرار املجتمع. 

متابعة ور�سد
خليل  خبري  الييليي�اء  �شعادة  واأو�ييشييح 
القائد  م�شاعد  املن�ش�ري،  اإبراهيم 
الييعييام ليي�ييشيي�ؤون الييبييحييث اجليينييائييي يف 
اأن تتبع ور�شد التجار  �شرطة دبي، 
واملتعاطني  واملييهييربييني  وامليييروجيييني 
جتاوز امليدان اإىل الف�شاء الرقمي، 
وك�ادر  ومييتييطيي�رة  ذكييييية  مبنظ�مة 
بييي�يييشيييريييية عيييليييى مييي�يييشيييتييي�ى عيييييال من 
والعلمية  العملية  والكفاءة  اخلربة 

الليل  ييي�ا�ييشييليي�ن  والييتييقيينييييية، ممييين 
ال�طن.  اأمن  للحفاظ على  بالنهار 
م�ث�قة  مييعييليي�مييات  وردت  وقيييييال: 
ملكافحة  الييعيياميية  لييييييالإدارة  امليي�ييشييدر 
تفيد  دبيييييي،  �ييشييرطيية  املييييخييييدرات يف 
يق�م  دويل  ع�شابي  ت�شكيل  ب�ج�د 
برتويج املخدرات وامل�ؤثرات العقلية 
داخييييل اليييدولييية عييين طييريييق م�اقع 
الف�ر  وعلى  الجتماعي،  الت�ا�شل 
ِفييرق عمل ميدانية  ت�شكيل عدة  مت 
والتحري،  للبحث  حمييرتفيية  فنية 
بدفن  يق�م�ن  املروجني  اأن  وتبني 
وتخبئة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية 
يف اأماكن معينة، ثم ير�شل�ن امل�اقع 
اجلييغييرافييييية اخلييا�ييشيية ميييع حتديد 
التجار  اإىل  كييبييرية  بييدقيية  اأميياكيينييهييا 
لإبعاد  اليييدولييية  خييييارج  املييتيي�اجييدييين 
اليي�ييشييكيي�ك عيينييهييم، ليييييتيي�ىل هيييي�ؤلء 
مع  الت�ا�شل  عملية  لحقاً  التجار 
داخل  "ال�شم�م"  ب�شراء  الراغبني 
اجلغرافية  امل�اقع  واإر�شال  الدولة، 

لهم بعد اأن تتم عملية الدفع. 

اأ�ساو�س امليدان
ل�ش�ؤون  العام  القائد  م�شاعد  واأكييد 
اأن  دبييي،  البحث اجلنائي يف �شرطة 
عمليات الر�شد واملتابعة اأثمرت عن 
حتديد ه�ية املروجني وال�شتدلل 
الت�شكيل  من  كبرية  جمم�عة  على 
الييعيي�ييشييابييي، كييمييا مت ر�ييشييدهييم وهم 
وتخبئتها  املخدرات  بدفن  يق�م�ن 
الدولة،  داخيييل  متفرقة  اأميياكيين  يف 
حمكمة  اأمنية  خطة  ر�شمنا  وقييال: 
لالإطاحة  اليي�ييشييفيير  �ييشيياعيية  وحيييددنيييا 
ال�شبكة  يف  املييييييروجييييييني  بيييجيييميييييييع 
الأ�شاو�س  رجالنا  ونفذ  الإجرامية، 
عمليات املداهمة باحرتافية عالية، 
م�اقع  جميع  عيين  الك�شف  مت  كييمييا 

املخدرات املدف�نة واملخباأة. 

تفا�سيل امل�سبوطات
واأكد العقيد خالد بن م�يزة، مدير 
املخدرات  ملكافحة  الييعيياميية  الإدارة 
العميد  ميييتيييابيييعييية  اأن  بيييالييينيييييييابييية، 
عيييييد حمييمييد ثيييياين حييييييارب، مدير 
املخدرات،  ملكافحة  العامة  الإدارة 
لتفا�شيل  واحليييثيييييييثييية  املييي�يييشيييتيييميييرة 
اأبرز  ميين  كييانييت  "امل�اقع"،  عملية 
اأ�ييشييبيياب جنيياحييهييا، وقييييال: مت �شبط 
املخدرات  كميات  اأمييا  مروجاً،   91
الكلي  جمم�عها  فبلغ  امل�شب�طة 
واأربع�ن  واثيينييني  وثييالثييمييائيية  طيينيياً 
وامل�ؤثرات  املخدرات  من  كيل�غراماً 
قيمتها  بييلييغييت  حيييني  يف  الييعييقييلييييية، 
ال�ش�قية 176،395،578 ملي�ن 
التايل:  النح�  على  وكييانييت  درهيييم، 
من  غييييراميييياً  كيييييليي�   809.534
غراماً  كيل�   485.491 ح�شي�س، 
كيل�   41.888 الييكييرييي�ييشييتييال،  ميين 
غراماً من الهريوين، 117.480 
كيل�   5.241 خميييييدرة،  اأقيييرا�يييشيييا 
غراماً من املاريج�انا، 154 غراماً 
15 غيييرامييياً من  اليييكييي�كييياييييني،  مييين 

الأفي�ن.

ا�ستعدادًا للخم�سني ..ا�ستعر�س ق�س�س النجاح يف م�ساريع التحول الرقمي الرائدة 

الأر�سيف الوطني ينظم ملتقاه الأول مبنا�سبة اليوم العاملي لإدارة امل�ساريع
•• ابوظبي-الفجر:

ملتقى  الييي�طييينيييي  الأر�يييشيييييييف  نييظييم 
م�ؤ�ش�شة  مييع  بييالييتييعيياون  افييرتا�ييشييييياً 
الإميييييارات  دوليييية  يف  امليي�ييشيياريييع  اإدارة 
املييتييحييدة مبيينييا�ييشييبيية الي�م  الييعييربييييية 
حتت  املييي�يييشيييارييييع؛  لإدارة  اليييعيييامليييي 
الرقمي  الييتييحيي�ل  "م�شاريع  �ييشييعييار 
للخم�شني..  ا�شتعداداً  احلك�مة  يف 
م�شتفادة"  ودرو�ييييس  جنييياح  ق�ش�س 
املبداأ  مييع  انيي�ييشييجيياميياً  امللتقى  وجييياء 
اعتمدها  التي  املييبييادئ  ميين  ال�شابع 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه 
الرقمي  للتف�ق  يدع�  والييذي  اهلل، 
الإمارات  لدولة  والعلمي  والتقني 
لكي  الر�شيدة  قيادتها  تتطلع  التي 

تك�ن العا�شمة العاملية للم�شتقبل.
افتتح امللتقى �شعادة عبد اهلل ماجد 
اآل علي مدير عام الأر�شيف ال�طني 
اأهمية  فيها  اأكيييد  بكلمة  بييالإنييابيية، 
م�شامني هذا امللتقى يف تعزيز م�شار 
قفزات  لتحقيق  اخلم�شني  م�شاريع 
م�شتقبلية  وتيينييميي�ييية  اقييتيي�ييشييادييية 
القادمة  عيياميياً  اخلم�شني  يف  واعيييدة 
يف الدولة، واأن امللتقى �ش�ف يدعم 
امل�شاريع  لإدارة  ال�شتثنائي  اليييدور 
يف  الرقمي  التحّ�ل  م�شرية  بقيادة 
الإميييارات يف  والتي و�شعت  الدولة، 
م�شاّف الدول الرائدة عاملياً يف هذا 

املجال.
التناف�شية  م�ؤ�شرات  اأن  اإىل  واأ�ييشييار 
اأ�يييشيييفيييرت عييين حقائق  الييعيياملييييية قيييد 
مييهييميية؛ اإذ تيييبييي�اأت دوليييية الإميييييارات 
املركز الأول يف قائمة الدول الأف�شل 
يف البنية التحتية الإلكرتونية على 
13 من  واملييرتييبيية  الييعييامل،  م�شت�ى 
الرقمية يف عام  حيث ج�دة احلياة 

2020م.
ورحييييييب �يييشيييعيييادتيييه بييياملييي�يييشييياركيييني يف 
امللتقى  دور  اأن  اإىل  م�شرياً  امللتقى؛ 
اأف�شل  عييلييى  اليي�ييشيي�ء  تيي�ييشييليييييط  هييي� 
املمار�شات املحلية يف جمال التح�ل 
الييرقييمييي، واليييتيييي تييعييّد منييي�ذجييياً يف 

الهيئة،  خلدمات  الرقمي  التح�ل 
التي  اليييدرا�يييشييية  تييفييا�ييشيييييل  و�يييشيييرح 
والتحديات،  امل�شروع  على  اأجييريييت 
ثم احلل�ل امل�شتدامة التي و�شعتها 
اللجان، وتطرق اإىل تنفيذ امل�شروع 
الذكاء  تييقيينيييييات  مييين  وال�يييشيييتيييفيييادة 
امل�شروع  اأ�شافه  ومييا  ال�شطناعي، 
واختتم  املتعاملني،  خدمة  اإطييار  يف 
املرحلة  يف  الهيئة  بتطلعات  حديثه 

املقبلة.
نا�شر  اليييدكيييتييي�ر  املييييقييييدم  وحتييييييدث 
ق�شم  رئييييييي�يييس  الييي�يييشييياعيييدي  حميييميييد 
الذكاء  م�شت�شار  والتغيري  التط�ير 
العامة  اليييقيييييييادة  يف  ال�ييشييطيينيياعييي 
تط�ير  عيييين  اأبيييي�ظييييبييييي-  ليي�ييشييرطيية 
ميينييظيي�ميية الييتييطيي�ييير والييتييغيييييري يف 
اإدارة  اإىل  فتطرق  اأب�ظبي،  �شرطة 
الييتييطيي�ييير والييتييغيييييري واآلييييييية العمل 
التغيري  قيييادة  اأهمية  واإىل  املتبعة، 

تيي�ظيييييف الييتييكيينيي�ليي�جيييييا واليييذكييياء 
حت�شني  يف  واأثييييرهييييا  ال�ييشييطيينيياعييي 
جتربة  وتييييي�فيييييري  احلييييييييييياة  جيييييييي�دة 

متكاملة على اأر�س الإمارات.
الدكت�ر  �شعادة  بكلمة  امللتقى  بييداأ 
اإدارة  معهد  رئي�س  اليير�ييشييا  حممد 
امل�شاريع العاملية، قال فيها: اإن دولة 
الإمارات لي�س غريباً عليها التميز، 
اإدارة  ولي�س غريباً عليها التميز يف 
�شعادته  و�شجع  الرقمية.  امل�شاريع 
الييييدرا�ييييشييييات  عيييليييى الييتييخيي�ييشيي�ييس يف 

الأكادميية النادرة.  
مطر  العميد  �ييشييعييادة  وا�ييشييتييعيير�ييس   
تقنية  اإدارة  مييييدييييير  الييي�يييشييياعيييدي 
امليييعيييلييي�ميييات يف الييهيييييئيية الحتييياديييية 
لله�ية واجلن�شية واجلمارك واأمن 
والدرو�س  النجاح  ق�ش�س  املنافذ- 
التح�ل  مييي�يييشيييروع  مييين  امليي�ييشييتييفييادة 
الرقمي خلدمات الهيئة، وملخ�س 

ومييييعييييايييييري اليييتيييغيييييييري واليييتيييطييي�يييير، 
والبتكار  والييتييغيييييري  الييتييطيي�ييير  ثييم 
ومن�شة  امليي�ييشييتييقييبييل،  وا�ييشييتيي�ييشييراف 

التط�ير والتغيري.
اأهم  ا�شتعر�س  حييديييثييه  خييتييام  ويف   
ا�شرتاتيجية  مثل:  النجاح  ق�ش�س 
والهياكل  ال�ييشييطيينيياعييي،  اليييذكييياء 
الآمنة،  واملدينة  املرنة،  التنظيمية 
وم�اجهة وباء ك�فيد19، ومنظ�مة 
دعم اتخاذ القرار، ومن�شة ال�شالمة 

والرفاه املجتمعي... وغريها.
واأو�يييشيييح الييدكييتيي�ر اإبييراهيييييم ح�شن 
الب�شرية  امليي�ارد  اإدارة  مدير  خاجة 
التح�ل  اأن  اأبيييي�ظييييبييييي  بيييجيييميييارك 
العامة  ليييييييييالإدارة  ال�يييشيييرتاتيييييييجيييي 
جلييييمييييارك اأبييي�ظيييبيييي قييييد بييييييداأ عام 
ا�شرتاتيجية؛  بييي��يييشيييع   2019
وروؤيييييييية ور�يييشيييالييية، وقيييييييم واأهييييييداف 

ا�شرتاتيجية.
الرقمي  الييتييحيي�ل  رحييليية  اإن  وقييييال: 
العامة  الإدارة  يف  الب�شرية  للم�ارد 
مهما  دوراً  تلعب  اأب�ظبي  جلمارك 
ال�شرتاتيجي  الييتييحيي�ل  اإثييييييراء  يف 

ال�شامل للجمارك.
نظمه  -اليييييييذي  امليييليييتيييقيييى  واخييييُتييييتييييم 
تقنيات  عيييرب  الييي�طييينيييي  الأر�يييشيييييييف 
الت�شال املرئي تطبيقاً لالإجراءات 
الأ�شئلة  مييين  بييعييدد  الحييييرتازييييية- 

وال�شتف�شارات.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/مزازيك 

للتجارة العامة
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2851884 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/ندى  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

ال�فاء لعمال الأ�شباغ
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2206966 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/ركن  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

احلبنكي للتجارة العامة
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2782513 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/الن�ن  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

تت�س للخياطة الن�شائية
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2833181 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/الدي�ان 

لتجاره التم�ر
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:4144015 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/اك�شي�س 

لت�شليح الطارات وتبديل الزي�ت
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2901635 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

املعلم لت�شليح ال�شيارات
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1033571 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/هيد بي 

ريفري لدارة العقارات
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2925338 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
�شتار  ام  ال�شيييييادة/ور�شة ك�ر  بان  التنمية القت�شادية  دائيييرة  تعلن 

لت�شليح ال�شيارات
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2275638 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ح�شني عا�ش�ر احمد �شعيد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ي��شف احمد ح�شن جعفر

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/مركز ل�ليتا �شتايل 

لتجميل ال�شيدات
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1702469 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبداهلل �شلطان علي �شلطان ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف مفرح بن حممد بن قا�شم معدى غزواين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
للت�عية  ال�شيييييادة/حماية  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

والتثقيف املجتمعي
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2840630 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة خالد علي �شعيد احمد اجلنيبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ادم ي��شف ح�شن العزيز البل��شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/كافترييا ومعجنات 

بيت العيلة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2959711 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبداهلل حمد �شيف حممد الغفلي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف نا�شر عتيق �شلطان العفريت الك�يتي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/حمم�شة ومطحنة 

العني ذ.م.م 
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1105940 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة احمد حممد عبداهلل خمي�س الكعبي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حمد نا�شر حمد البل��شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعالن ت�سفية �سركة
ن�ع ال�شركة:�شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:فرانز ايجنري للعقارات ذ.م.م
خليفه  املالك/احمد  وحدة   1029 مكتب   10 ال�شركة:طابق  عن�ان 
ي��شف احمد الي��شف C42 جزيرة اب�ظبي ، �شارع الك�رني�س �شرق 5

CN 1793784 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شب�ن قان�ني�ن ، كم�شفي   2
قان�ين لل�شركة بتاريخ:2021/11/17 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/11/25  - بالرقم:2150025882  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعالن ت�سفية �سركة
ن�ع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س ال�احد ذ.م.م

ال�شم التجاري:بالك �شيلد للخدمات الأمنيه - �شركة ال�شخ�س ال�احد 
ذ.م.م

عن�ان ال�شركة:  امل�شفح م 0.26 مبنى ال�شيد �شالح احمد نا�شر واخرين
CN 2837651 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/اليد للمحا�شبة والتدقيق حما�شب�ن قان�ني�ن -   2
فرع اأب�ظبي 1، كم�شفي قان�ين لل�شركة بتاريخ:2021/11/8 وذلك 

بناء على قرار حم�شر اجلمعية العم�مية غري العادية امل�ثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/11/25  - كاتب العدل بالرقم:2105035046  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعالن ت�سفية �سركة
ن�ع ال�شركة:�شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:ذا اإك�شبريت تيم لال�شت�شارات ذ.م.م
عن�ان ال�شركة: جزيرة اب�ظبي - �شرق 0.6 - مبنى ال�شيدة اآمنة بطي 

احمد خلف العتيبة واخرين
CN 2742824 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/�شتاندرد منت�رز للتدقيق واملراجعة،   2
كم�شفي قان�ين لل�شركة بتاريخ:2021/11/17 وذلك بناء 

على قرار حم�شر اجلمعية العم�مية غري العادية امل�ثق لدى 
تاريخ   -   22AAE5E56E3F78AF0C3:كاتب العدل بالرقم

التعديل:2021/11/25
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�شيييييادة/الوروبية  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

العالف احلي�انية
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1161900 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة احمد ع��س حممد با�شكيل اخلزرجي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف طالل ع��س حممد با�شكيل اخلزرجي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/خمترب بيكا�ش� ل�شناعة 

ال�شنان ذ.م.م
قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3975667 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عي�شى ح�شن احمد ح�شن ال على  %51

 تعديل ن�شب ال�شركاء / بايكر اوكجيان من 24 % اإىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عي�شى ح�شن احمد ح�شن ال على

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شاهاك قره طليان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/النمر  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

لل��شاطة العقارية
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:4110166 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/حناين للزه�ر و الكيك

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2215081 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد احمد احمد را�شد العبدوىل  %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حنان جمال عبداهلل بالليث  %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد احمد احمد را�شد العبدوىل

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 150000
تعديل ل�حه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ حناين للزه�ر و الكيك

HANANI FLOWERS AND CAKES
اإىل/ �شركة حناين للزه�ر و الكيك ذ.م.م

  HANANI FLOWERS AND CAKES L.L.C
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي 

حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اختتمت فعاليات التمرين الع�شكري امل�شرتك "امل�شري واحد " الذي اأقيم على 
اأر�س الإمارات بني الق�ات الربية الإماراتية والق�ات الربية ال�شع�دية.

و�شهد الل�اء الركن �شعيد را�شد ال�شحي قائد الق�ات الربية ومعايل الفريق 
ختام  ال�شع�دية  امللكية  الربية  الق�ات  قائد  املطري  عبداهلل  بن  فهد  الركن 

فعاليات التمرين "امل�شري واحد".

وياأتي التمرين �شمن عدد من التمارين امل�شرتكة يف اإطار التعاون والتن�شيق 
التاأكيد  اإىل  ويييهييدف  ال�شقيقني  البلدين  بييني  الع�شكرية  اخليييربات  وتييبييادل 
الروابط  وتعزيز  البلدين  بييني  وال�شرتاتيجية  التاريخية  العالقات  على 
الع�شكرية الثنائية ورفع جاهزية اجلي�شني وتط�ير القدرات واإثراء اخلربات 

الع�شكرية.
والتي  عالية  مبهارة  منهم  املطل�بة  ال�اجبات  التمرين  يف  امل�شارك�ن  ونفذ 
عمليات  على  والييتييدريييب  امل�شرتك  التخطيط  على  الييتييدريييب  على  اإ�شتملت 

القتال يف املناطق املبنية وت�شمل التعامل مع اجلماعات الإرهابية والتخريبية 
وعمليات احل�شار والتفتي�س مبا ينعك�س على ح�شن الأداء وحتقيق التفاهم 
يف  امل�شلحة  الق�ات  بني  امل�شرتكة  الع�شكرية  العمليات  تنفيذ  يف  والن�شجام 

دولة الإمارات والق�ات امل�شلحة ال�شع�دية .
املهام  تنفيذ  يف  املييتييطيي�رة  واليييقيييدرات  الع�شكرية  اجليياهييزييية  التمرين  وعيييزز 
والتكتيكات  احلييديييثيية  الأ�ييشييلييحيية  اأ�ييشيينيياف  خمتلف  على  املييتييعييددة  الع�شكرية 
امل�شرتك  الييدفيياعييي  للتعاون  جييديييدة  اآفيياقيياً  يفتح  ممييا  الع�شكرية  واخلييطييط 

وي�شاهم بتعزيز الروابط الع�شكرية ورفع جاهزية اجلي�شني مل�اجهة خمتلف 
و�شالمة  ومنجزاتها  اأمنها  حلفظ  باملنطقة  متر  التي  واملخاطر  التحديات 

اأرا�شيها.
واأ�شاد الل�اء الركن �شعيد را�شد ال�شحي قائد الق�ات الربية بامل�شت�ى املتميز 
واملهارات امليدانية والقتالية التي و�شلت اإليها العنا�شر امل�شاركة، يف التمرين 
ومدى التن�شيق والتعاون بني اجلانبني، مبا ي�ؤكد قدرة الق�ات على تنفيذ 

املهام كافة، بدقة وكفاءة عالية.

•• دبي-الفجر:

اخيييتيييتيييم ميييي�ؤمتيييير الحتييييييياد اليييييدويل 
اأعماله،  الق�شائي  ال�شبط  ملاأم�ري 
حتت رعاية كرمية من �شم� ال�شيخ 
مكت�م بن حممد بن را�شد اآل مكت�م 
نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س 
رئي�س جمل�س  املالية  وزييير  الييي�زراء 
دبي  حماكم  عقدت  الق�شائي،  دبييي 
اأوىل جل�شات م�ؤمتر الحتاد الدويل 
الي24،  الق�شائي  ال�شبط  مليياأميي�ري 
الرقمية..  »اليييعيييدالييية  �ييشييعييار  حتيييت 
ال�شبط  مليييياأميييي�ري  جيييدييييدة  فيير�ييس 
اأكرث  ا�شتقطب  اليييذي  الييقيي�ييشييائييي«، 
خمتلف  مييين  مييي�يييشيييارك   500 مييين 
امل�ؤمتر  يييهييدف  الييعييامل.  حيث  دول 
ال�شبط  ماأم�ري  تط�ير مهنة  اإىل 
الأفكار  تبادل  الق�شائي، من خالل 
ال�شبط  ميي�ظييفييي  بيييني  واخلييييييربات 
العامل  اأنييحيياء  جميع  ميين  الق�شائي 
يجتمع�ن  حيث  الكبرية  واملنظمات 
لييطييرح اأفيييكيييارهيييم لييلييعييمييل مييعيياً على 
طريقاً  وفتح  العدالة،  عمل  تط�ير 
بالفر�س  يييحييفييل  مل�شتقبل  �ييشييريييعيياً 
التناف�شية  والييييريييييادة  امليي�ييشييتييقييبييلييييية 
اليييعييياملييييييية، وخييي�يييشييي��يييشييياً ميييين خالل 
يف  املييتيي�ا�ييشييل  والتح�شني  الييتييطيي�ييير 
املجال الق�شائي من خالل م�اكبته 
الدائمة لأ�شاليب وتقنيات امل�شتقبل، 
و�ييشييائييل جييديييدة وحديثة  ولإييييجييياد 

لي�شبح عاملنا هذا اأف�شَل واأكرَث عدًل 
وترابطاً، وحتقيق العدل من خالل 
اإعالء مبداأ �شيادة القان�ن، وال�شهام 
بييتييحييقيييييق �ييشييعييادة ميي�اطيينييي الييييدول 
اأر�شها،  على  والييقييانييطييني  امليي�ييشيياركيية 
بييجييانييب متييكييني قييطيياع الييقيي�ييشيياء من 
اأنظمته واأدائييه وخدماته  التف�ق يف 
ونتائجه لتعّزز تناف�شية الدولة على 
امل�شت�ى العاملي. وقال �شعادة: مارك 
اليييدويل  الحتييييياد  رئييييي�ييس  �شيميتيز 
"ينعقد  ملاأم�ري ال�شبط الق�شائي، 
ملاأم�ري  اليييييدويل  الحتييييياد  مييي�ؤمتييير 
ثالث  كييل  مييرة  الق�شائي،  ال�شبط 
اإ�يييشييياءة يف احلياة  ويييعييتييرب  �ييشيينيي�ات 
الق�شائي،  ال�شبط  ملاأم�ري  املهنية 

ملييييياأمييييي�ري  اليييييييييدويل  الحتييييييييياد  واإن 
للغاية  الييقيي�ييشييائييي ممييينت  اليي�ييشييبييط 
حماكم  مع  الناجحة  العالقة  على 
دبي، ون�د التقدم بجزيل ال�شكر اإىل 
�شعادة: طار�س عيد املن�ش�ري مدير 
دبييي وفريق عمله على  عييام حماكم 
لتنظيم  والييييدوؤوب  امل�شتمر  دعمهم 
هييييذا امليييي�ؤمتيييير، حيييييث ييي��ييشييح �شعار 
فر�س  الرقمية:  »الييعييداليية  امليي�ؤمتيير 
ملاأم�ري ال�شبط الق�شائي«  جديدة 
حيث  املهنة،  م�شتقبل  يف  الت�قعات 
يتح�ل العامل لي�شبح رقمي ب�شرعة 
ماأم�ري  على  يجب  لذلك  ال�ش�ء، 
هذه  يف  امل�شاركة  الق�شائي  ال�شبط 
الق�شاء،  الرقمية يف جمييال  الييثيي�رة 

لي�س على �شبيل التحدي فقط ولكن 
الذات.".  اكييتيي�ييشيياف  لإعييييادة  فيير�ييشيية 
واأ�شاف، "اإن عر�س القان�ن الدويل 
م�ؤمتر  خييييالل  اليييرقيييميييي  لييلييتيينييفيييييذ 
ملييياأمييي�ري ال�شبط  الييييدويل  الحتيييياد 
الق�شائي الي 24 يعترب فر�شة واأمر 
نف�شه  لتمييز  قيي�ييشيي�ى،  اأهييمييييية  ذو 
وت�فري الإلهام للم�شرعني املحليني 
على  متجان�شة  ت�شريعات  ل�شياغة 
التنفيذ  جمييال  يف  العاملي  امل�شت�ى 
الرقمي، وي�شاهم هذا احلدث الذي 
اأع�شاء  ميين  كييبييري  عيييدد  ي�شتقطب 
الييفييرق واخليييرباء ميين حيي�ل العامل، 
برنامج  يف  الجيييتيييمييياع  خييييالل  مييين 
وت�قعاتي  ثييقيية  كييلييي  واأنيييييا  عييلييمييي، 

عالية بنجاحه.". 
املييي�ؤمتييير عيييدد ميين ال�ر�س،  وتييخييلييل 
بعن�ان:  الأوىل  الييي�ر�يييشييية  فيييبيييداأت 
املهنة:  يف  والبييييتييييكييييار  "التميز 
تت�شمن  بعده"،  ومييييا  ك�فيد19 
"العدالة  نييقييا�ييشييييية:  حييلييقييات  عييييدة 
الإلكرتونية: فر�س جديدة ملاأم�ري 
ال�شبط الق�شائي" يديرها: ديفيد 
واليييكييير، امليييقيييرر اليييعيييام لييلييميي�ؤمتيير، و 
"اأف�شل املمار�شات يف تنفيذ الأحكام 
ترييزا  ييييدييييرهيييا:  ك�فيد"،  بيييعيييد 
الق�شائي،  ال�شبط  ل�نغ�فا، ماأم�ر 
جييمييهيي�رييية الييتيي�ييشيييييك، عيي�ييشيي� فريق 
ملاأم�ري  الدويل  البتكار يف الحتاد 
ال�شبط الق�شائي، و "ت�شريع رقمنة 

روي  يييديييرهييا:  القان�ين"  اليينييظييام 
املجل�س  �شر  اأمني  �شيماو-  ميج�يل 
العام للمحامني يف الربتغال، ع�ش� 
فييريييق البييتييكييار يف الييتييحيياد اليييدويل 

ملاأم�ري ال�شبط الق�شائي.
 " عيينيي�ان:  الثانية حملت  واليي�ر�ييشيية 
– ت�فري  الييتييكيينيي�ليي�جيييييا اجليييدييييدة 
تت�شمن  الفعالة"،  اليييييعيييييدالييييية 
"العدالة  نييقييا�ييشييييية:  حييلييقييات  عييييدة 
الإليييييييكيييييييرتونييييييييييييييية.. بييييييني الييييي�اقيييييع 
ماثي�  ييييييدييييييرهيييييا:  واخليال"، 
الأول  اليييرئييييييي�يييس  نيييائيييب  �يييييشييييياردون، 
لييالحتيياد اليييدويل مليياأميي�ري ال�شبط 
الرقمية..  "الأ�ش�ل  و  الق�شائي، 
�شجيف  يديرها:  ال�همي"،  املدين 

فييان اييييرب، الييربفيي�ييشيي�ر الييفييخييري يف 
الييقييانيي�ن امليييدين والييقييانيي�ن اخلا�س 
ما�شرتي�شت  جييامييعيية  الأوروبييييييييييي، 
الدولية  رئي�س اجلمعية  )ه�لندا(، 

للعل�م القان�نية.
الييثييالييثيية عن�ان:  اليي�ر�ييشيية  وحييمييلييت 
الق�شائي  الييي�يييشيييبيييط  "ماأم�ري 
والرقمنة – ت�فري القيمة امل�شافة: 
عدة  تت�شمن  الب�شرية"،  اللم�شة 
حلقات نقا�شية: "دور اجليل القادم 
الق�شائي،  اليي�ييشييبييط  مييياأمييي�ري  ميين 
ماأم�ر  ليييريييييا،  مييياريييينيييا  ييييدييييرهيييا: 

ال�شبط الق�شائي، الربازيل.
و�يييشيييارك �ييشييعييادة الييقييا�ييشييي: حممد 
ال�شب��شي رئي�س املحاكم البتدائية 

م�ؤمتر  ور�يييس  اأوىل  دبيييي،  مبييحيياكييم 
ملييياأمييي�ري ال�شبط  الييييدويل  الحتيييياد 
�شعادته  وحتييّدَث   ،24 الييي  الق�شائي 
عن جتربة وجناح التقا�شي عن بعد 
19، والإجنيييييازات  يف فيييرتة كيي�فيييييد 
املحاكم يف  بها  التي متيزت  الرائدة 
الت�شهيل على املتعاملني واملتقا�شني 
بييخييدمييات مييتيينيي�عيية تييقييدم عييين بعد 
خالد  �ييشييعييادة  و�ييشييارك  �شه�لة،  بكل 
التنفيذ،  حمكمة  رئي�س  املن�ش�ري 
احللقة النقا�شية "دور اجليل القادم 
الق�شائي"،  ال�شبط  ميياأميي�ري  ميين 
ماأم�ر  �ييشييفييات  عييين  فيييييهييا  حتيييييّدث 
التط�رات  مييع  امل�شتقبلي،  التنفيذ 
التي ي�شهدها العامل. ويف ختام اأعمال 
ملاأم�ري  اليييييدويل  الحتييييياد  مييي�ؤمتييير 
�شعادة:  كيييرم  الييقيي�ييشييائييي،  اليي�ييشييبييط 
ميييييارك �ييشيييييميييييتيييييز رئييييي�ييس الحتيييياد 
الق�شائي،  ال�شبط  ملاأم�ري  الدويل 
املن�ش�ري مدير  �شعادة طار�س عيد 
عام حماكم دبي، جله�د حماكم دبي 
يف ا�شت�شافة م�ؤمتر الحتاد الدويل 
 ،24 الي  الق�شائي  ال�شبط  ملاأم�ري 
الإميييييييارات  تيييكيييرمي  اإىل  بيييالإ�يييشيييافييية 
ك�شريك  املييييي�ؤمتييييير  يف  لييييلييييمييييزادات 
ر�شمي، وبنك الإمارات دبي ال�طني 
دبي  ومعهد  ال�شرتاتيجي،  الراعي 
الق�شائي الراعي املعريف، جله�دهم 
اأعييييمييييال  ومييي�يييشييياهيييميييتيييهيييم يف جنيييييياح 

امل�ؤمتر.

اختتام التمرين الع�سكري امل�سرتك )امل�سري واحد( بني الإمارات وال�سعودية

موؤمتر الحتاد الدويل ملاأموري ال�سبط الق�سائي الـ24 يختتم اأعماله يف مدينة دبي

من 1 وحتى 3 دي�سمرب عطلة دوائر حكومة 
دبي مبنا�سبة يوم ال�سهيد واليوم الوطني 

•• دبي-وام: 

اأعلنت دائرة امل�ارد الب�شرية حلك�مة دبي، اأن عطلة ي�م ال�شهيد والي�م ال�طني اليي 
لدولة الإمارات العربية املتحدة، �شتبداأ ي�م الأربعاء امل�افق 1 دي�شمرب2021،   50
الدوام  ي�شتاأنف  اأن  على   ،2021 دي�شمرب   3 امليي�افييق  اجلمعة  ييي�م  حتى  وت�شتمر 
اأ�شدرته  الييذي  الييقييرار  وا�شتثنى   .2021 دي�شمرب   5 امليي�افييق  الأحيييد  ييي�م  الر�شمي 
الدائرة الهيئات والدوائر وامل�ؤ�ش�شات التي لديها م�ظفني يعمل�ن بنظام املناوبات، اأو 
ممن ترتبط وظائفهم بخدمة اجلمه�ر اأو اإدارة مرافق اخلدمات العامة، حيث ُتقرر 
كل جهة م�اعيد العمل لهذه الفئات مبا يتنا�شب مع متطلباتهم الت�شغيلية، و�شمان 

ح�شن �شري العمل مبرافق اخلدمات العامة بانتظام خالل اأيام العطلة.

عطلة يومي ال�سهيد والوطني يف ال�سارقة 
من 1 حتى 3 دي�سمرب

•• ال�شارقة-وام:

اأعلنت دائرة امل�ارد الب�شرية بال�شارقة العطلة الر�شمية مل�ظفي حك�مة ال�شارقة مبنا�شبة ي�م ال�شهيد 
القادم على  الأول من دي�شمرب  امل�افق  الأربعاء  اعتباراً من ي�م  التي  ال�طني اخلم�شني للدولة  والي�م 
اأن ي�شتاأنف الدوام الر�شمي ي�م الأحد امل�افق 5 دي�شمرب القادم با�شتثناء اجلهات احلك�مية التي تعمل 
بنظام املناوبة. وبهذه املنا�شبة رفع �شعادة الدكت�ر طارق �شلطان بن خادم ع�ش� املجل�س التنفيذي لإمارة 
ال�شارقة رئي�س دائرة امل�ارد الب�شرية اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي 
ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شم�  واإىل   ، ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ش� 
عهد ونائب حاكم ال�شارقة واإىل اإخ�انهم اأ�شحاب ال�شم� اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات، ول�شعب 
الإمارات .. راجياً من اهلل العلي القدير اأن ُيعيد هذه املنا�شبة على الدولة مبزيد من التقدم و الزدهار.

�سرطة الفجرية تخف�ض املخالفات املرورية 
بن�سبة 50 % مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 50

•• الفجرية -وام:

بت�جيهات �شم� ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرية، اأعلنت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية عن تخفي�س 
قيمة املخالفات املرورية بن�شبة %50، واإلغاء النقاط املرورية، وقيمة حجز املركبات اعتباراً من 28 ن�فمرب اجلاري 
وملدة 50 ي�ماً على املخالفات املرورية امل�شجلة قبل 25 ن�فمرب 2021 على األ ي�شمل التخفي�س املخالفات امل�شددة. 
�شم� ويل عهد  القرار جاء حر�شاً من  اأن  الفجرية  ل�شرطة  العام  القائد  الكعبي  اأحمد بن غامن  الل�اء حممد  واأكييد 
الفجرية على اإ�شعاد امل�اطنني واملقيمني، مبنا�شبة الي�م ال�طني الي 50 للدولة. من�ها بحر�س �شرطة الفجرية على 
تطبيق املبادرات، التي من �شاأنها اأن تدخل البهجة وال�شرور على املتعاملني، وتعينهم على اإجناز معامالتهم املرورية 
بكل ي�شر و�شه�لة. من جانبه دعا مدير اإدارة املرور والدوريات العقيد �شالح حممد الظنحاين اأفراد املجتمع اإىل اغتنام 

الفر�شة والإ�شراع ب�شداد املخالفات، وال�شتفادة من اخل�شم يف هذه الفرتة، واإنهاء املخالفات املرورية املرتاكمة.

�سركات اإماراتية تعر�ض اأحدث منتجاتها يف معر�ض م�سر الدويل للدفاع

باأنه  املعر�س  الدفاعية  لل�شركات 
حدث هام يجمع خمتلف القطاعات 
الدفاعية والأمنية من كافة اأنحاء 
الأفييكييار وال�ق�ف  لييتييبييادل  الييعييامل 
تقنيات  اإليه  ت��شلت  ما  اآخيير  على 
الييتيي�ييشيينيييييع اليييدفييياعيييي والأميييينييييي. 
واأعرب عن اعتزاز جمل�س الإمارات 
لل�شركات الدفاعية بالإ�شراف على 
تنظيم م�شاركة الدولة والإ�شهام يف 
ال�شركات  بني  للح�ار  مناخ  تهيئة 
الإماراتية  الدفاعية  وامليي�ؤ�ييشيي�ييشييات 

مرت مربع ويعترب واحداً من اأكرب 
الأجنحة امل�شاركة.

ويييييي�يييييشيييييرف جمييييليييي�ييييس الإمييييييييييييييارات 
لييليي�ييشييركييات الييدفيياعييييية عييلييى جناح 
اليييدولييية مبييعيير�ييس ميي�ييشيير الييييدويل 
لييييلييييدفيييياع، وذليييييييك بييييالييييتييييعيييياون مع 
املتمثلني  ال�شرتاتيجيني  �شركائه 
الت�ازن  وجمل�س  الييدفيياع  وزارة  يف 

القت�شادي.
وو�شف مطر على الرميثي، رئي�س 
الإمييييييارات  جمييليي�ييس  اإدارة  جمييليي�ييس 

اأنحاء  خمييتييلييف  مييين  ونيييظيييرياتيييهيييا 
العامل.

ال�شناعات  انييه ظل قطاع  واأ�ييشيياف 
بالدولة  والأميييينييييييييية  اليييدفييياعييييييية 
ييي�ييشييهييد تيييقيييدمييياً مييلييحيي�ظيياً ومنيييي�اً 
ميييتييي�يييشييياعيييداً حيييتيييى خييييييالل اليييعيييام 
يف  امل�شاركة  لنا  و�شتتيح   ، املا�شي 
هيييذا املييعيير�ييس ا�ييشييتييعييرا�ييس ق�ش�س 
القطاع  هييييذا  تييطيي�ييير  يف  جنيياحيينييا 
احلي�ي والبحث يف فر�س التعاون 
واليييتيييطييي�يييير املييي�يييشيييرتك ميييين اأجييييل 

•• اأبوظبي -وام: 

تيييتيييطيييليييع اليييي�ييييشييييركييييات اليييدفييياعييييييية 
الإميييياراتييييييييية ل�ييشييتييعييرا�ييس اأحييييدث 
مييينيييتيييجييياتيييهيييا وخيييييدمييييياتيييييهيييييا عرب 
دولة  جناح  مظلة  حتت  م�شاركتها 
الإمييارات يف معر�س م�شر الدويل 

.EDEX 2021 للدفاع
 29 ميييييييييين  املييييييييعيييييييير�ييييييييس  ييييييييييقيييييييييام 
نييييييي�فيييييييميييييييرباجلييييييياري وحيييييييتيييييييى 2 
م�شر  مبييييركييييز  ديييي�يييشيييميييربامليييقيييبيييل 
لييلييمييعييار�ييس الييييدولييييييييية، وهييييي� يعد 
احلدث الأ�شخم بقطاع ال�شناعات 
اليييعييي�يييشيييكيييريييية يف مييي�يييشييير واليييييقيييييارة 
الفيييرييييقييييييية حيييييييث يييجييمييع كربى 
الييي�يييشيييركيييات املييحييلييييية واليييعييياملييييييية يف 
جمالت الدفاع والت�شليح "الربية 

- البحرية – اجل�ية".
وتييياأتيييي ميي�ييشيياركيية دولييييية الإمييييييارات 
اإطار العالقات  املتحدة يف  العربية 
الأخ�ية والتاريخية مع جمه�رية 
ونظراً  ال�شقيقة.  العربية  م�شر 
ت�شارك  احلييييييييدث،  هيييييذا  لأهيييمييييييية 
اليييدولييية مييين خييييالل جييينييياح وطني 
�شركة وم�ؤ�ش�شة   22 ي�شم ح�ايل 
تعمل يف قطاع ال�شناعات الدفاعية 
والأمييينييييييية. وتييبييلييغ ميي�ييشيياحيية جناح 
 1،600 حيي�ايل  باملعر�س  الييدوليية 

حتقيق ف�ائد متبادلة.
ويييي�يييشيييم جيييينيييياح دولييييييية الإمييييييييييارات 
املييتييحييدة ميينيي�ييشييات ل�شت  الييعييربييييية 
�شركات اأع�شاء يف جمل�س الإمارات 
ليييلييي�يييشييينييياعيييات الييييدفيييياعييييييييية، وهييييي: 
وانييرتنييا�ييشيينيي�نييال ج�لدن  احلييمييرا 
�شي�شتمز  اأوبتك�س  والكرتو  جروب 
لالت�شالت  واأطل�س  كيي�رب  وكيبل 
واعتماد،  ال�شفن  ل�شناعة  والفتان 
للتكن�ل�جيا  تيييي�ازن  اإىل  اإ�ييشييافيية 
املعر�س  ييي�ييشييهييد  كييمييا  والبييييتييييكييييار. 
اإيدج من  م�شاركة وا�شعة ملجم�عة 
تعر�س  حيث  الدولة،  جناح  خالل 
 13 لي  وحل�ل  منتجات  املجم�عة 
"�شنع  من �شركاتها حتمل عالمة 

يف الإمارات".
على  املييييعيييير�ييييس  زوار  و�يييشيييييييطيييليييع 
فريدة  وخييدمييات  وحييليي�ل  منتجات 
تطرحها جمم�عة اإيدج والتي تعد 
عاملياً  الرائدة  امل�ؤ�ش�شات  من  واحة 
التكن�ل�جي  الييتييطيي�ييير  جميييال  يف 

والت�شنيع الدفاعي والأمني.
 حيث ت�شمل هذه املنتجات الأنظمة 
الت�جيه  دقيقة  والذخائر  الذاتية 
ومييييعييييدات احلييييييرب الإليييكيييرتونييييييية 
البحرية  والأنظمة  وال�شتخبارات 
والربية وخدمات ال�شيانة والعمرة 

والإ�شالح واخلدمات التدريبية.

�سرطة اأبوظبي تفوز بجائزتني دوليتني يف املرونة املوؤ�س�سية
•• اأبوظبي-وام:

اأبيي�ظييبييي بجائزتني  ليي�ييشييرطيية  الييعيياميية  الييقيييييادة  فييييازت 
دوليييييييييييتيييييني يف حييييفييييل تيييييكيييييرمي اجليييييييائيييييييزة الييييدولييييييييية 
 International  2021 امليي�ؤ�ييشيي�ييشييييية  لييلييمييرونيية 
 Organizational Resilience Award
املدينة  منظ�مة  ملييبييادرة  امل�ؤ�ش�شية  الر�شاقة  فئة  عيين 
اإ�شراك  ، وفئة   Covid19 انت�شار  الآمنة للحد من 
ال�شراكة  جمييال  يف  مبادراتها  عن  واملجتمع  العاملني 
املجتمعية. وت�شلم اجلائزتني �شعادة الل�اء مكت�م علي 
القيادة  مببنى  اأبيي�ظييبييي  �شرطة  عييام  مدير  ال�شريفي 
 Blackstone لي  التنفيذي  املدير  قبل  من  العامة 
معهد  مييع  بال�شراكة   Resilience Project
مهند�س  الل�اء  بح�ش�ر   BSI الربيطانية  امل�ا�شفات 
القيادة  �ييشيي�ؤون  قطاع  مدير  اليبه�ين  �شلطان  نا�شر 
اأمن  قطاع  مدير  املييزروعييي  م�شع�د  اأحييمييد  والعميد   ،

املجتمع، والعقيد خلفان عبداهلل املن�ش�ري مدير مركز 
�شرطة  وت�جت   . امل�ؤ�ش�شي  والتط�ير  ال�شرتاتيجية 
امل�ؤ�ش�شية  املييرونيية  جمييال  يف  اجلهات  كاأف�شل  اأب�ظبي 
ملف   254 ب�اقع  امل�شت�ى  عالية  مناف�شة  بعد  عاملياً 
27 دولة  112 جهة من  اأكييرث من  م�شاركة من قبل 
ح�ل العامل، ومت اإعالن الفائزين بعد الرج�ع ل�ثائق 
الييتييقييدمي ميين قييبييل جليينيية حتييكيييييم م�شكلة ميين خرباء 
اأكرث  مب�شاركة  العامل  دول  خمتلف  من  متخ�ش�شني 
من 300 م�شارك من 30 دولة. وكانت القيادة العامة 
املتغريات  مييع  وال�شتجابة  التعامل  يف  جنيياحيياً  الأكيييرث 
املت�شارعة ، خا�شًة يف ظل عدم ال�شتقرار الذي �شهدة 
ا�شتعانت  حيييييث   ،  Covid 19 جييائييحيية  يف  اليييعيييامل 
امل�ؤ�ش�شية  املييرونيية  جمييال  يف  امل�ؤ�ش�شية  قييدراتييهييا  بييقيي�ة 
قدرة  وتعزيز  لأعمالها  املخاطر  اإدارة  يف  وال�شتباقية 
اأعمالهم وحتقيق  املعنيني على تنفيذ  �شركائها وفئات 

الأهداف بنجاح.
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اإعــــــــــالن
للرجال  مل�شه احلريف  ال�شيييييادة/�شال�ن  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2515852 
تعديل وكيل خدمات 

 اإ�شافة فادى على عبدالرحمن على املبارك
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد جنيب اب�اليزيد ر�ش�ان  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد ابراهيم عبدالرحيم احمد ال�شيبانى
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/تامي لل�شاعات

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1128171 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة وليد عي�شى عبداهلل علي البل��شي  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شعيد املر حميد املر البادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ادفان�شد  ال�شيييييادة/�شال�ن  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب للرجال  رخ�شة رقم:1946621 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد علي حممد علي النفيلي  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شعيد حمدان عبداهلل نظري اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
احلمراء  ال�شيييييادة/م�ؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 
CN قد تقدم�ا الينا بطلب التجارية  رخ�شة رقم:1032412 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة احمد حميد ي��شف حميد النعيمي  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف علي حممد ابراهيم ح�شني املناعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/يل  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

بابلي�ن ب�تيك
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2885592 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ال�شركة الك�يتية لالغذية امريكانا �س م ك 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN هارديز يا�س م�ل - اأب� ظبي  رخ�شة رقم:2483194 
تعديل مدير / اإ�شافة عرفه �شعيد عرفه حافظ جامع

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ال�شركة الك�يتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شركة الك�يتية لالغذية امريكانا �س م ك هارديز 
يا�س م�ل

Kuwait Food Company Americana Hardees Yass Mall
تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شركة الك�يتية لالغذية امريكانا �س م ك هارديز يا�س م�ل

KUWAIT FOOD COMPANY AMERICANA HARDEES YASS MALL
اإىل/ ال�شركة الك�يتية لالأغذية اأمريكانا م م 4 - فرع اأب� ظبي 39

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI 39 

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي 

حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ال�شركة الك�يتية لالغذية )امريكانا( �س م 

ك - كر�شبي كرمي دونت�س - خليفه اأ
قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1222282 

تعديل مدير / اإ�شافة عرفه �شعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ال�شركة الك�يتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شركة الك�يتية لالغذية )امريكانا( - �س.م.ك

KUWAIT FOOD CO )AMERICANA(

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شركة الك�يتية لالغذية - كر�شبي كرمي دونت�س - خليفه اأ
KUWAIT FOOD CO - KRISPY KREME DOUGHNUTS - KHALIFA A

اإىل/ ال�شركة الك�يتية لالأغذية اأمريكانا ذ م 4 - فرع اأب� ظبي 41
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI 41 

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي 

حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ال�شركة الك�يتية لالأغذية اأمريكانا �س م ك 

كر�شبى كرمي دونت�س �شارع حمدان - اأب� ظبي
قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2385563 

تعديل مدير / اإ�شافة عرفه �شعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ال�شركة الك�يتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شركة الك�يتية لالأغذية اأمريكانا �س م ك كر�شبى 

كرمي دونت�س �شارع حمدان
kuwait food company americana krispy kreme doughnuts hamdan street

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شركة الك�يتية لالأغذية اأمريكانا �س م ك كر�شبى كرمي دونت�س 
�شارع حمدان

KUWAIT FOOD COMPANY AMERICANA KRISPY KREME DOUGHNUTS HAMDAN STREET
اإىل/ ال�شركة الك�يتية لالأغذية اأمريكانا - فرع اأب� ظبي 1

KUWAIT FOOD CO AMERICANA - BRANCH OF ABU  - DHABI 1
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي 

حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ال�شرق الو�شط لنقل الثاث

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1766436 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اناغا ت�شريانتان ج��شى  %16

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شاريثا ديفى راجاج�بالن  %16
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بين� ديليب كان�ىل �شاندران  %17

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شلطان حممد على بن حجر ال�شحى  %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فهد �شالح م�شاعد بن �شحبل التميمي

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 150000
تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شرق الو�شط لنقل الثاث
MIDDLE EAST FURNITURE MOVERS

اإىل/ ال�شرق الو�شط لنقل الثاث ذ.م.م
MIDDLE EAST FURNITURE  MOVERS L.L.C

تعديل عن�ان / من اأب�ظبي م�شفح ال�شناعية م 26 - ق 69 - خمزن 2 مالك/ �شغري علي دري 
املن�ش�ري اإىل اأب�ظبي امل�شفح م 34 202101744961 202101744961 العني للعقارات ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/بازلت للمقاولت وال�شيانة العامة

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2301678 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عفراء را�شد �شعيد املن�ش�رى  %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ريا�س مره�س العبد اهلل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شني نا�شر على احمد العي�شائى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل ل�حه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null* null اىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ بازلت للمقاولت وال�شيانة العامة

BASALT GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE
اإىل/ بازلت للمقاولت العامة ذ.م.م

BASALT GENERAL CONTRACTING L.L.C
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي 

حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/حمد �شيف نعيف للعقارات

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3744507 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل ل�حه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 0*0 اىل 1*1
تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ حمد �شيف نعيف للعقارات
HAMAD SAIF NEAIF PROPERTIES

اإىل/ حمد �شيف نعيف للعقارات - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
HAMAD SAIF NEAIF PROPERTIES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/جل�بال ه�مز للمقاولت العامة

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3931202 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000

تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ جل�بال ه�مز للمقاولت العامة

GLOBAL HOMES GENERAL CONTRACTING
اإىل/ جل�بال ه�مز للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

GLOBAL HOMES  GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين  4329901
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اأعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديك�ر(  4330015

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
الأ�شماك  لزراعة  القاب�شة  العاملية  ال�شركة  من  �شادرة  اأ�شهم  �شهادات  ُفقدت 

)اأ�شماك( ASMAK(( بال�شماء التالية: 
1 - ابراهيم حمم�د عبد اهلل الحمدي

 رقم ال�شهادة: )ASMAK1718998( - عدد ال�شهم: 1200 �شهم.
2 - عدنان ابراهيم حمم�د عبد اهلل الحمدي

 رقم ال�شهادة: )ASMAK1719000( - عدد ال�شهم: 1200 �شهم.
3 - جا�شم ابراهيم حمم�د عبد اهلل الحمدي

 رقم ال�شهادة: )ASMAK1719001( - عدد ال�شهم: 1200 �شهم.
4 - طارق ابراهيم حمم�د عبد اهلل الحمدي

 رقم ال�شهادة: )ASMAK1719002( - عدد ال�شهم: 1200 �شهم.
5 - مرمي ابراهيم حمم�د عبد اهلل الحمدي

 رقم ال�شهادة: )ASMAK1719003( - عدد ال�شهم: 1200 �شهم.
6 -ن�ره ابراهيم حمم�د عبد اهلل الحمدي

 رقم ال�شهادة: )ASMAK1719004( - عدد ال�شهم: 1200 �شهم.
مارجريت ك�ين الحمدي 

 رقم ال�شهادة: )ASMAK1718999( - عدد ال�شهم: 1200 �شهم.
الرجاء ممن يجدها ت�شليمها لل�شركة املذك�رة اعاله او الت�شال على تلف�ن 

رقم  0555112877 م�شك�را. 

فقدان �سهادات اأ�سهم

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
الأ�شماك  لزراعة  القاب�شة  العاملية  ال�شركة  من  �شادرة  اأ�شهم  �شهادات  ُفقدت 

)اأ�شماك( ASMAK(( بال�شماء التالية: 
1 - امينة حممد ا�شماعيل عبد اهلل العبيديل

 رقم ال�شهادة: )ASMAK174254( - بعدد: 1200 �شهم.
2 - ا�شماعيل حممد ا�شماعيل عبد اهلل العبيديل

 رقم ال�شهادة: )ASMAK174255( - بعدد: 1200 �شهم.
3 - رفيعة حممد ا�شماعيل عبد اهلل العبيديل 

 رقم ال�شهادة: )ASMAK174256( - بعدد: 1200 �شهم.
4 - �شمية حممد ا�شماعيل عبد اهلل العبيديل 

 رقم ال�شهادة: )ASMAK174257( - بعدد: 1200 �شهم.
الرجاء ممن يجدها ت�شليمها لل�شركة املذك�رة اعاله او الت�شال على تلف�ن 

رقم  0507902881 م�شك�را. 

فقدان �سهادات اأ�سهم

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  9/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183  

باإيقاع احلجز  اأعاله بال�شيغة التنفيذية والمر  اإ�شدار القرار بتذبيل ا�شل عقد رهن العقار املذك�ر  م��ش�ع الدع�ى : 
التنفيذي على رهن العقار رقم 2305 بالطابق رقم 23 مببنى مزايا بزن�س افيني� ايه ايه 1 البالغ م�شاحته 1،691.44 
بيياإمييارة دبييي املره�ن للبنك  846 مبنطقة الثنية اخلام�شة  B2-97 على قطعة الر�ييس رقييم  قييدم مربع وامليي�اقييف رقييم 
الطالب واململ�ك للمطل�ب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حق�ق الطالب قبل املطل�ب �شده املقدره مببلغ 
و�شبعني الف و�شتة واربعني درهم وواحد و�شتني فل�شا( من ح�شيلة البيع طبقا لحكام  )اربعمائة  درهم   470،046.61

القان�ن واملادتني ) 25 ( و)26 ( وما بعدهما من قان�ن الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �س م ع  

عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - ب�ر�شعيد - ديرة - بناية عبداهلل حممد امل�شع�د - مكتب رقم 802 & 804  
املطل�ب اإعالنه : جاوراف دهاوان  

عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى مزايا بزن�س افيني� ايه ايه 1 - �شقة العقار رقم 2305 - منطقة اخلام�شة 
Gaurav-dhawan@gmail.com -  0559779441 -

م��ش�ع الإعالن :
التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2021/12/8 امل�افق  اأنه يف ي�م الربعاء 
بيع العقار امل��شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى م�قعها الإلكرتوين 
الثمن  ميين   %20 عيين  ليقل  تيياأمييني  اييييداع  ال�شراء  راغييبييي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�شا�شي قبل دخ�ل 
301 من قان�ن الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�ش�م املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
- رقم الر�س  الثنية اخلام�شة   : املنطقة   - �شكنية  �شقة   : املمتلكات  اأو�شاف  بيان  يلي  املحكمة وفيما  وامل�شروفات خزينة 
846 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا بزن�س افيني� ايه ايه 1 - رقم العقار : 2305 - امل�شاحة : 157،14 مرت 

مربع - التقييم : 04/ 683،343  درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  309/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183  

اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذك�ر اأعاله بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز التنفيذي على 
على  مربع  قدم   1،328.06 م�شاحته  البالغ  ايه1  كري�شنت  ذا  15 مببنى  رقم  بالطابق   1508 رقم  العقار  رهن 
املره�ن للبنك الطالب واململ�ك للمطل�ب �شده وتثمينه  باإمارة دبي  1 مبنطقة معي�شم الول  قطعة الر�س رقم 
درهم )خم�شمائة   554،565.84 املقدره مببلغ  املطل�ب �شده  قبل  الطالب  لتح�شيل حق�ق  العلني  باملزاد  وبيعه 
واربعة وخم�شني الف وخم�شمائة وخم�شة و�شتني درهم واربعة وثمانني فل�شا( من ح�شيلة البيع طبقا لحكام القان�ن 

واملادتني ) 25 ( و)26 ( وما بعدهما من قان�ن الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ : بنك امل�شرق �س م ع

عن�انه : الإمارات-اإمارة دبي-ب�ر�شعيد - ديره - بناية عبد اهلل حممد امل�شع�د - مكتب رقم 802 & 804
املطل�ب اإعالنه  : جاوراف داين مامن�هان لل دهاوان  - عن�انه : الإمارات-اإمارة دبي-بردبي - مبنى ذا كري�شنت ايه - 
Gaurav-dhawan@gmail.com 0502335562 - شقة العقار رقم 1508 -منطقة معي�شم الول� 

05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان  2021/12/8 ال�شاعة  اأنه يف ي�م الربعاء امل�افق  م��ش�ع الإعالن : 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار امل��شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات 
وعلى م�قعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجييراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممن�ع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�ش�م املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على 

اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - رقم الر�س 1 - املنطقة : معي�شم الول - ا�شم املبنى : ذا كري�شنت ايه - رقم العقار : 1508 - امل�شاحة 

: 123،38 مرت مربع - التقييم : 610،671/11 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  50/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 

اأعاله بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز  اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذك�ر  م��ش�ع الدع�ى : 
التنفيذي على العقار رقم L331 بالطابق رقم L3 مببنى برج في�ز ب�دي�م 4 البالغ م�شاحته 55.28 مرت مربع على 
قطعة الر�س رقم 202 مبنطقة برج خليفة باإمارة دبي املره�ن للبنك الطالب واململ�ك للمطل�ب �شده وتثمينه وبيعه 
باملزاد العلني لتح�شيل حق�ق الطالب قبل املطل�ب �شده املقدرة مببلغ 654،579.78 درهم )�شتمائة واربعة وخم�شني 
 )25( واملادتني  القان�ن  لحكام  طبقا  البيع  ح�شيلة  من  فل�شا(  و�شبعني  وثمان  درهييم  و�شبعني  وت�شعة  وخم�شمائة  الف 

و)26( وما بعدهما من قان�ن الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �س م ع  - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - ب�ر�شعيد - ديرة - دبي - مبنى بناية عبداهلل حممد 

امل�شع�د - �شقة مكتب رقم 802 & 804 - وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�ش�يدي  
املطل�ب اإعالنه : ناديه خ�اجه حممد ا�شد  

عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى - برج في�ز ب�دي�م - �شقة العقار رقم L331 - منطقة برج خليفة 
NKmdasad@gmail.com - 05020122960 -

م��ش�ع الإعالن : اأنه يف ي�م الربعاء امل�افق 2021/12/8 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار امل��شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى م�قعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�ش�م املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
ن�ع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س 202 - ا�شم املبنى : برج في�ز ب�دي�م - رقم املبنى : 4 - رقم 

العقار : L331 - امل�شاحة : 55،28  مرت مربع - التقييم : 661570.59 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  138/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183  

طلب احلجز وبيع عقار مره�ن عبارة عن اإ�شدار القرار بتذييل عقد الرهن املذك�ر اعاله بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع 
مربع  قدم   761.22 م�شاحته  البالغ   6 رقم  احلجز التنفيذي على العقار رقم 1105 بالطابق رقم 11 مببنى بحر 6 
وامل�اقف M607 على قطعة الر�س رقم 171 مبنطقة مر�شى دبي باإمارة دبي املره�ن للبنك الطالب وتثمينه وبيعه 
704،944.84 درهم )فقط �شبعمائة واربعة  املقدره مببلغ  املطل�ب �شده  الطالب قبل  العلني لتح�شيل حق�ق  باملزاد 
اآلف وت�شعمائة واربعة واربعني درهم واربعة وثمانني فل�شا لغري( من ح�شيلة البيع طبقا لحكام القان�ن واملادتني )25( 

و)25 ( وما بعدهما من  قان�ن الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد

عن�انه : الإمارات-اإمارة دبي ب�ر�شعيد - ديره - دبي-مبنى بناية عبد اهلل حممد امل�شع�د �شقة مكتب رقم 802 & 804
املطل�ب اإعالنه : �شيفيتالنا اب� ل�ي�شف

 - دبييى  1105-منطقة مر�شى  رقييم  الييعييقييار  �شقة   -6 بحر  مبنى  دبي-مبنى   - دبييي  بيير  دبييي  الإمييييارات-اإمييييارة   : عيينيي�انييه 
Svetlanaabouloussif@hsbc.com  -  0559776944

م��ش�ع الإعالن : اأنه يف ي�م  الربعاء امل�افق 2021/12/8 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار امل��شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى م�قعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�ش�م املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
ن�ع العقار :  �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�س 171  - رقم البلدية :  546 - 392  - امل�شاحة : 70.72 

مرت مربع - رقم املبنى : 6  - ا�شم املبنى : بحر 6 - رقم  ال�حدة : 1105 - مببلغ )849،323.78( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  290/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183  

اأعاله بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز  اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذك�ر  م��ش�ع الدع�ى : 
قدم   2،207.05 م�شاحته  البالغ   8 رقييم   1 هايت�س  وي�شت  مببنى   5 رقييم  بالطابق   501 رقييم  العقار  على  التنفيذي 
باإمارة دبي املره�ن للبنك  التجاري  11 مبنطقة اخلليج  MB-25&26 على قطعة الر�س رقم  مربع وامل�اقف رقم 
الطالب واململ�ك للمطل�ب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حق�ق الطالب قبل املطل�ب �شده املقدره مببلغ 
درهم )ملي�نان ومائتان وثالثة وت�شعني الف وخم�شمائة وثمانني درهم وواحد وثالثني فل�شا( من   2،293،580.31
ح�شيلة البيع وما ي�شتجد عليها من ف�ائد قان�نية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا لحكام القان�ن واملادتني ) 25 ( و)26( 

وما بعدهما من قان�ن الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �س م ع  - عن�انه : الإمييارات - اإمييارة دبي - ب�ر�شعيد - ديرة - دبي - بناية عبداهلل حممد 

امل�شع�د - مكتب رقم 802 & 804 - وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�ش�يدي  
املطل�ب اإعالنه : ك�لني ج�زيف انت�ني� ف�رت�نات� د كروز  - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - 

مبنى وي�شت هايت�س 1 - �شقة العقار : 501  - 0501662037 
م��ش�ع الإعالن : اأنه يف ي�م الربعاء امل�افق 2021/12/8 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار امل��شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى م�قعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�ش�م املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
ن�ع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 11 - رقم املبنى : 8 - ا�شم املبنى : وي�شت هايت�س 

درهم  1953285.49  : التقييم   - مربع  مرت   205،04  : امل�شاحة   -  501  : العقار  رقم   -  1
مالحظات :1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

املييييدعيييي� / احييي�يييشيييان اهلل  فيييقيييد 
باك�شتان   ، خييان  حممد  دو�شت 
اجليينيي�ييشييييية جييييي�از �ييشييفييره رقم 
)KP2744381( - يرجى 
ت�شليمه  عيييليييييييه  ييييعيييرث  ممييييين 
بال�شفارة  الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ا�شالم  دول  تيي�ه   / املدع�  فقد 
بنغالدي�س   ، ميييييي�ل  رحييييميييين 
اجليينيي�ييشييييية جييييي�از �ييشييفييره رقم 
- يرجى   )EE0446488(
ت�شليمه  عيييليييييييه  ييييعيييرث  ممييييين 
بيياليي�ييشييفييارة الييبيينييغييالدييي�ييشييييية او 
اقرب مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر

حميييميييد   / املييييييييدعيييييييي�  فييييييقييييييد 
باك�شتان   ، جييياوييييدجيييييييفييينيييا 
اجليينيي�ييشييييية جيييي�از �ييشييفييره رقم 
)8678221FY( - يرجى 
ت�شليمه  عييليييييه  ييييعيييرث  مميييين 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
مانيك  /حميييميييد  امليييدعييي�  فييقييد 
بنغالدي�س   ، ال�يييييشيييييالم  نيييييي�ر 
اجليينيي�ييشييييية جيييييي�از �يييشيييفيييره رقم 
يرجى   )0230206BQ(
ت�شليمه  عيييليييييييه  يييييعييييرث  ممييييين 
بال�شفارة البنغالدي�شية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

برنامج  �شمن  الفعاليات  ميين  �شل�شلة  الإمييييارات  تيييراث  نيييادي  ينظم 
 28 من  بييدءاً  وذلييك  للدولة،  اخلم�شني  ال�طني  بالي�م  احتفالته 
اإدارات  ت�شهد  حيييييث  املييقييبييل،  دي�شمرب   19 وحييتييى  اجليييياري  نيي�فييمييرب 
وت�شتح�شر  الحتيياد  ذكييرى  حتيي  اأن�شطة  املختلفة  اليينييادي  ومييراكييز 
مرحلة والبناء التي قادها املغف�ر له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" واإخ�انه حكام الإمارات من اأجل تاأ�شي�س 
بالأمن  تنعم  وهييي  الييذهييبييي  ي�بيلها  الييعييام  هييذا  تبلغ  الييتييي  الييدوليية 

والإ�شتقرار واملكانة العالية يف ظل القيادة الر�شيدة.
للدرا�شات  التنفيذي  املييدييير  الييرميييييثييي  اهلل  عييبييد  عييلييي  �ييشييعييادة  وقيييال 

والإعالم يف نادي تراث الإمارات اإن الي�م ال�طني منا�شبة غالية على 
خالدة  وطنية  وذكييرى  اأر�شه  على  واملقيمني  ال�طن  اأبناء  كل  قل�ب 
بييداأت فيه م�شرية حافلة بالإجنازات  الييذي  الي�م  اليي�جييدان، وه�  يف 
اأهم دول العامل واأكرثها  والنجاحات التي و�شعت دولتنا يف م�شاف 

تقدماً. 
واأ�شاف يحر�س النادي على الحتفال بهذه املنا�شبة العظيمة ب�شكل 
جديد ومبتكر يليق ويتنا�شب مع حجم الإجنييازات الكبرية للدولة، 
برتاث  ال�شلة  ذات  املتن�عة  والأن�شطة  الفعاليات  تنظيم  خالل  من 
اأبناء املجتمع وتعزيز ه�يتهم ال�طنية،  الدولة، لن�شر مفرداته بني 

وتعزيزه يف نف��س الأجيال مبا ين�شجم واأهداف ور�شالة النادي.
وتفتتح الحتفالت يف العا�شرة من �شباح ي�م 28 ن�فمرب يف م�شرح 

التابعة  القرية الرتاثية  اإىل  الأميي�اج، ثم تنتقل  اأب�ظبي على كا�شر 
والعرو�س  ال�شعبية  والأهييازيييج  الرق�شات  فيها  تنطلق  التي  للنادي 
احلية لتعليم احلرف اليدوية مثل ال�شدو والتلي والغزل، اإ�شافة اإىل 
للمحافظة  ت�ع�ية  وبرامج  بحرية  وور�ييس  للحرفيات،  تراثي  �ش�ق 
لالأطفال،  والتل�ين  والر�شم  ال�شعبية  الألعاب  واأن�شطة  البيئة،  على 
اإ�شدارات النادي،  بجانب معر�س للكتب ي�شم جمم�عة مميزة من 

ومعر�س لل�ش�ر، وت�شتمر فعالياتها حتى الأول من دي�شمرب.
مكتبة  م�شرح  يف  �شعرية  اأ�شب�حة  الن�شائي  العني  مركز  ينظم  فيما 
زايد ي�م 29 ن�فمرب، ي�شارك فيها ال�شاعر ال�شيخ ماجد بن �شلطان 
يف  الباحث  ويديرها  الكعبي،  حماد  بن  حممد  وال�شاعر  اخليياطييري، 
الرتاث ال�شفهي م�شلم العامري، ويت�شمن برنامج الحتفال عر�س 

فيدي� تعريفي عن نادي تراث الإمارات.
اخلم�شني،  ال�طني  بالي�م  الإميييارات  تييراث  نييادي  احتفالت  و�شمن 
والبح�ث  للدرا�شات  زايييد  مركز  مقر  يف  �شعبية  �ش�قاً  النادي  ينظم 
بالبطني يف الفرتة من 9 دي�شمرب اإىل 19 من ال�شهر نف�شه، حتت 
عن�ان "ملتقى اخلم�شني الرتاثي الثقايف" ي�شم 30 حماًل لالأ�شر 
والعط�ر  والبخ�ر  البدوية  امل�شغ�لت  خاللها  من  تعر�س  املنتجة 
والأزياء، كما مت تخ�شي�س بع�س املحالت التجارية لأ�شحاب الهمم. 
بعن�ان  �شعرية  اأم�شية  دي�شمرب    12 ييي�م  اأييي�ييشيياً  املييركييز  ينظم  كما 
بن  حممد  ال�شاعر  فيها  ي�شارك  ال�شعراء"،  عي�ن  يف  "اخلم�شني 
عي�شة  وال�شاعر  امل�شيخي،  �شعيد  حممد  وال�شاعر  ال�شام�شي،  �شرور 

بن م�شع�د.

فعاليات متنوعة لنادي تراث الإمارات احتفاًل باليوم الوطني اخلم�سني

•• ال�شارقة-وام: 

ال�شارقة  نائب حاكم  القا�شمي  �شلطان  بن  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شم�  اأكييد 
رئي�س جمل�س ال�شارقة لالإعالم، اأن ظه�ر العديد من و�شائل واأ�شكال الإعالم 
اإىل  م�شرياً  الييدوليية،  يف  الإعييالمييي  القطاع  تط�ر  م�شلحة  يف  ي�شب  اجلييديييد 

�شرورة تط�ير هذه ال��شائل وتنظيمها مبا يح�شن من دورها الإعالمي.
ال�شبكات  مللتقى  الأوىل  اليييدورة  فعاليات  ام�س  �شم�ه  افتتاح  خييالل  ذلييك  جيياء 
 ،"24 "ال�شارقة  الإخباري  الإلكرتوين  امل�قع  ينظمه  الذي  املحلية  الإخبارية 
والتاأثري"  "الدور  �شعار  حتييت  ال�شارقة  حلك�مة  الإعييالمييي  للمكتب  الييتييابييع 
الإعالمية  امل�ؤ�ش�شات  القرار يف  �شناع  وا�شعة من  وم�شاركة جمم�عة  بح�ش�ر 
الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل  املحلية يف  الإخبارية  ال�شبكات  وروؤ�شاء  وم�ؤ�ش�شي 
وامليي�اقييع الإلييكييرتونييييية وجمم�عة ميين الأكييادمييييييني وطلبة كليات الإعيييالم يف 

الدولة.
ال�شبكات  تط�ير  على  للعمل  الأوىل  اللبنة  ي�شع  امللتقى  اأن  اإىل  �شم�ه  واأ�شار 
و�شع  على  والعمل  والتحديات  الأخطاء  معرفة  خالل  من  املحلية  الإخبارية 

حل�ل بناءة للتكامل مع خمتلف ال��شائل الإعالمية.
تنظم  التي  القان�نية  الت�شريعات  دور  على  ال�شارقة  حاكم  نائب  �شم�  و�شدد 
عمل ال�شبكات الإخبارية مع �شرورة تط�ير وتاأهيل اأ�شحابها والعاملني فيها 

بال�ر�س والدورات التدريبية املهنية املقرونة باآليات اإ�شدار الرتاخي�س.

واأو�شح �شم�ه اأن العمل على تط�ير ال�شبكات الإخبارية ياأتي ملا لها من تاأثري 
كبري على املجتمع ككل ولي�س على م�شت�ى فردي اأو �شخ�شي، الأمر الذي ي�ؤثر 

على كيان ومبادئ واأخالقيات املجتمعات.
الإعالمية  اليي��ييشييائييل  اأن  اإىل  لييالإعييالم  اليي�ييشييارقيية  جمل�س  رئييييي�ييس  �شم�  ولييفييت 
مع  مت�افقة  تك�ن  اأن  يجب  ولكن  مادية  ع�ائد  حتقيق  على  تعمل  وال�شبكات 

اأخالقيات املهنة، وعدم الرتكيز املادي على ح�شاب املحت�ى الإعالمي.
وكان امللتقى بداأ بكلمة طارق �شعيد عالي مدير عام املكتب الإعالمي حلك�مة 
ال�شارقة التي رحب خاللها باحل�ش�ر، م�شرياً اإىل اأن امللتقى ياأتي �شمن اأهداف 
يف  الإعييالمييي  القطاع  دعييم  اإىل  الييرامييييية  ال�شارقة  حلك�مة  الإعييالمييي  املكتب 
وتط�يرها  الإعالمية  املنظ�مة  تعزيز  يف  املحلية  اجله�د  وا�شتكمال  الدولة، 

على اختالف اأ�شاليبها ومنافذها.
وتناول عالي يف كلمته اإح�شائيات واأرقام تدل على اأهمية وقيمة املّد الرقمي 
يف �شبكة الإنرتنت، وقدرته يف التاأثري وت�شكيل الراأي العام، وقال " مع تزايد 
ا�ييشييتييخييدام و�ييشييائييل الت�ا�شل  ا�ييشييتييخييدام الإنييرتنييت ومييا رافييقييه ميين ت�شاعد يف 
الجتماعي اإذ ت�شري الأرقام الأخرية اإىل اأن ن�شبة م�شتخدمي من�شات الت�ا�شل 
الجتماعي الن�شطني يف العامل تعادل 53.6 % فيما و�شلت ن�شبة م�شتخدمي 
من�شات الت�ا�شل الجتماعي من �شكان الإمارات اإىل %99 بحيث يت�اجدون 
يق�ش�ن  فيما  ي�مياً،  دقيقة  و55  �شاعتني  مبعدل  الجتماعية  املن�شات  على 
وال�شحف،  واملن�شات  امل�اقع  من  الأخييبييار  قييراءة  يف  ي�مياً،  دقيقة  و57  �شاعة 

الأمر الذي يحّتم الإ�شراع يف مراجعة الآلة الإعالمية احلديثة ليك�ن التناف�س 
قائماً على القيم الإعالمية".

واختتم مدير عام املكتب الإعالمي حلك�مة ال�شارقة كلمته بالتاأكيد على اأهمية 
دور هذه ال�شبكات يف �شناعة الإعالم امل�ش�ؤول امل�اكب للتط�رات مع حتري املزيد 

من احلكمة والدراية واملعرفة والتكامل بني خمتلف الأطراف الإعالمية.
ال�شارقة  م�قع  حترير  رئي�شة  اإبراهيم  فاطمة  اأ�شارت  الفتتاحية،  كلمتها  ويف 
24 الإلكرتوين، اإىل اأن العامل الي�م ي�شهد حت�لت هائلة يف جمال الت�شال 
اإنتاج وت�زيع  اأ�شاليب  والإعييالم اأحدثت يف ال�شن�ات الأخرية تغريات كبرية يف 
ذات  اجلماهريي  الت�شال  و�شائل  ميين  التح�ل  اأهمها  ميين  املعل�مات،  وتلقي 
ذات  التفاعلية  التيي�ييشييال  تقنيات  اإىل  املتجان�س،  واملييحييتيي�ى  اليي�احييد،  الجتييياه 
الجتاهني وامل�شامني املتعددة، وظهر م�شطلح "الإعالم اجلديد" للتعبري عن 

هذه الظ�اهر اجلديدة.
وح�ل اأهداف امللتقى قالت " ي�شعى ملتقى ال�شبكات الإخبارية املحلية اإىل �شرب 
اأغ�ار هذا العامل املت�شابك من خالل الإجابة على حماور امللتقى التي تبحث 
الإعالم  والآنية يف  امل�شداقية  ال�شبكات �شمن جدلية  وم�شتقبل هذه  اأدوار  يف 
واحلقيقة،  ال�شفافية  ومعادلتي  ال�طني  الإعيييالم  مع�شلة  وكييذلييك  اجلييديييد، 
التي  والتحديات  الإخبارية  ال�شبكات  تفرزها  التي  الإ�شكاليات  على  وال�ق�ف 

ت�اجهها".
امل�شت�ى املحلي عييدداً من  اأول جتمع من ن�عه على  امللتقى الذي يعد  وناق�س 

الأخبار  �شناعة  حيث  ميين  الإخييبييارييية  ال�شبكات  بخدمات  املعنية  امل��ش�عات 
على  ال�ق�ف  اإىل  بالإ�شافة  والتاأثري،  والإمكانيات  امل�اطن  ومفاهيم �شحافة 

واقع ال�شبكات الإخبارية وم�شتقبلها وفر�س التط�ير املتاحة اأمامها.
فردية  مبادرات  الإخبارية  "ال�شبكات  عن�ان  حملتا  التي  جل�شتيه  خالل  ومن 
وتاأثريات جمتمعية" "ال�شبكات الإخبارية املحلية .. ال�اقع وامل�شتقبل"، ناق�س 
امل�شارك�ن  اأكييد  حيث  اجلل�شات،  مبييحيياور  املعنية  اجليي�انييب  خمتلف  امل�شارك�ن 
الرقمية  الث�رة  نتيجة  الإعييالم  ي�شهده  الييذي  الكبري  التط�ر  م�اكبة  �شرورة 
والتقنية التي �شاهمت يف ظه�ر العديد من اأ�شكال الإعالم اجلديد من خالل 
لال�شتخدام  والييرادعيية  احلديثة،  املجالت  ت�اكب  التي  القان�نية  الت�شريعات 

ال�شيء ل��شائل الإعالم وال�شبكات الإخبارية.
اأهمية حتديد م�شطلحات وتعريفات دقيقة لل��شائل  اإىل  امل�شارك�ن  اأ�شار  كما 
الت�ا�شل  و�ييشييائييل  الييفيياعييلييني يف  والأفيييييراد  الإخييبييارييية  ال�شبكات  ميين  احلييديييثيية 
مبا  وت�جيهها  احلديثة  ال��شائل  احت�اء  �شرورة  على  م�شددين  الجتماعي، 
العمل  وتييدعييم  وامل�شداقية  واملهنية  باحلرفية  تت�شم  فاعلة  و�شائل  يجعلها 
ال�شبكات  من  عييدد  بتعامل  واأ�ييشييادوا  حمت�اها،  خييالل  من  ال�طني  الإعييالمييي 

الإخبارية مع الأحداث واتباعها الأ�شاليب الإعالمية املهنية.
واأكد امل�شارك�ن �شرورة اللتزام بالأخالقيات املهنية يف كافة ال�شبكات وال��شائل 
بدورات  والقيام  بالأخالقيات  الت�عية  يف  املخت�شة  اجلهات  عمل  مع  احلديثة 

وور�س تخ�ش�شية ومهنية.

•• العني-الفجر: 

تقنية  كلية  فريق طالبي من  ح�شد 
العربية  الإمييارات  بجامعة  املعل�مات 
الهاكث�ن  يف  الأول  امليييركيييز  املييتييحييدة 
واجهة  تطبيقات  ت�شميم  يف  العاملي 
الييييييدميييييياغ احليييا�يييشييي�بييييييية يف مييي�ؤمتييير 
الكهرباء  مييهيينييد�ييشييي  اأنييظييميية  مييعييهييد 
التحكم  وجييمييعييييية  والإليييكيييرتونيييييييات 

الآيل.
وقام معايل زكي اأن�ر ن�شيبة، امل�شت�شار 
رئي�س  الييي�يييشيييمييي�  لييي�يييشييياحيييب  اليييثيييقيييايف 
الييرئييييي�ييس الأعيييليييى جلامعة  اليييدولييية- 
با�شتقبال  امييي�يييس  �ييشييبيياح  الإمييييييييارات 
البل��شي  اإبيييراهيييييييم  خييليييييل  الييطييالييب 
والطالب  �ييشيييييمييي  اأحيييميييد  واليييطييياليييب 
الييذييين �شارك�ا  حمييمييد عييبييد اجلييبييار 
الدكت�ر  اإ�يييشيييراف  حتييت  امليي�ييشييابييقيية  يف 

بلقا�شم عبد القادر ن�شر الدين.
بيييياإجنييييازات الطالب  واأ�يييشييياد مييعيياليييييه 
على  دليل  خري  ف�زكم  "ُيعّد  قائاًل: 
جناح جامعة الإمارات يف دعم البحث 
والتطبيق  بالعلم  للنه��س  والتعليم 
الييييذكييييييييية. كما  اليييعيييميييليييي لييلييتييقيينيييييات 
يف  طالبنا  م�شاركة  ييا  اأييي�ييشً ي�شعدين 
حدث عاملي يتيح لهم الت�ا�شل وبناء 
يف  والباحثني  الطالب  مع  العالقات 
الطالب  تعاون  واأن  جمالهم، خا�شة 

عييلييى هييييذا الييينيييحييي�، يييتيييييح لييهييم بناء 
و�شت�ا�شل  مبتكرة.  واأفييكيياًرا  روابيييط 
اإيييالء اأهمية كبرية  جامعة الإمييارات 
الدولية لطالبنا، وت�فري  لالأن�شطة 
كل الدعم الالزم لهم لال�شتفادة من 
واملناف�شة  امليي�ؤمتيير  هيييذا  مييثييل  فيير�ييس 

العاملية ".
امل�شاركة  "اأن  بلقا�شم  الدكت�ر  اأ�شار   
يف امليييي�ؤمتيييير ُتيي�ييشييهييم بيي�ييشييكييل فيييّعيييال يف 
تييعييزيييز جييهيي�د الييكييلييييية واجلييامييعيية يف 
ومبدعني  مبتكرين  خريجني  اإعييداد 
حيث  لييلييميي�ييشييتييقييبييل.  ومييي�يييشيييتيييعيييديييين 
تط�ير  من  الطالبي  الفريق  متكن 

�شّجل  يييييقييييراأ  اآيٍل  اتييي�يييشيييالت  نيييظيييام 
كهربية  )خميييطيييط  الييييدميييياغ  نيي�ييشيياط 
ت�شمح  اأواميير  اإىل  ويرتجمه  الدماغ( 
الآخرين.  اإىل  بالتحدث  للم�شتخدم 
الهمم  اأ�شحاب  النظام  هذا  وي�شاعد 
ال�شكتة  بيي�ييشييبييب  بيياليي�ييشييلييل  امليي�ييشييابييني 
الدماغية اأو اإ�شابات النخاع ال�ش�كي 

اأو العنق اأو ال�شم والبكم".
من جانبه عرّب قائد الفريق الطالب 
على  بح�ش�له  �شعادته  عن  البل��شي 
ُيعّد هذا الف�ز  هذه اجلائزة. قائاًل: 
ثمرة العمل اجلاد والجتهاد ل�شاعات 
اليييدعيييم غري  اإىل  اإ�يييشيييافييية  طييي�ييييلييية. 

الذي  الأكادميي،  الكادر  من  املحدود 
البتكارات  نح�  اآفاقنا  فتح  يف  اأ�شهم 
و�ييشييقييل مييهيياراتيينييا الييتييي متييكيينيينييا من 
يف  الطالب  مع  بثقة  عاملياً  التناف�س 

العديد من املجالت ".
باحت�ائه  م�شروعنا  "يتمّيز  واأو�شح: 
عيييليييى حُميييييييّرك حتييي�ييييل الييييكييييالم اإىل 
ن�ش��س، مما ُيتيح للم�شتخدم قراءة 
الآيل.  اليييرد  نييظييام  وتفعيل  احلييديييث 
املعاجلة  تييقيينييييية  عييلييى  يييعييتييمييد  الييييذي 
حتريك  وخا�شية  الع�شبية  اللغ�ية 
اإر�شال  اليييروبييي�ت عيين طييريييق  اأجيييييزاء 

اأوامر اإىل الدماغ ".

•• اأدي�س اأبابا-وام:

عززت دولة الإمييارات - عرب ذراعها 
الأحمر  اليييهيييالل  هيييييئيية  الإنييي�يييشييياين 
الإغاثية  عييمييلييييياتييهييا   - الإميييياراتييييي 
الإن�شانية  الأو�شاع  من  للمتاأثرين 
العا�شمة  اإىل  وو�شلت  اأثي�بيا،  يف 
اأدييييي�ييييس اأبييييابييييا �ييشييحيينيية جيييدييييدة من 
ت�شمنت  الإميييياراتييييييييية  املييي�يييشييياعيييدات 
الطبية  املييييي�اد  مييين  كييبييرية  كييميييييات 
املتن�عة،  اليي�ييشييحييييية  وامليي�ييشييتييلييزمييات 
وتعزيز  ال�شحية  الأو�يييشييياع  لييدعييم 
والحرتازية  ال�قائية  الإجييييراءات 
لييلييتيي�ييشييدي جلييائييحيية كيييي�رونييييا. اإىل 
الأحمر  الهالل  هيئة  وا�شلت  ذلك 
تيي�زيييع امليي�ييشيياعييدات الإنيي�ييشييانييييية التي 
واملالب�س  الغذائية  املييي�اد  ت�شمنت 
على  الأخيييييييييييييرى  والحيييييتييييييييييياجيييييات 
املناطق،  ميين  عيييدد  يف  امل�شتفيدين 
وكانت هذه امل�اد قد و�شلت م�ؤخرا 
اأبيييابيييا �شمن  اأديييي�يييس  الييعييا�ييشييميية  اإىل 
تنفذه  �يييشييياميييل  اإنيييي�ييييشيييياين  بيييرنييياميييج 
الهيئة حاليا للحد من وطاأة املعاناة 

الإن�شانية هناك.
عتيق  حممد  الدكت�ر  �شعادة  واأكييد 
الفالحي الأمني العام لهيئة الهالل 
الأحمر الإماراتي، اأن الإمارات ظلت 
على الدوام بجانب ال�شعب الأثي�بي، 
داعمة وم�ؤازرة لق�شاياه الإن�شانية، 
ومييي�يييشيييانيييدة لأ�ييييشييييحيييياب احليييياجييييات 

اإىل  ميي�ييشييريا  ال�شعيفة،  واليي�ييشييرائييح 
ت�يل  الأحييييميييير  الييييهييييالل  هيييييئيية  اأن 
اهتماما  لأثي�بيا  امل�جهة  براجمها 
كيييبيييريا، وتييعييمييل دائيييميييا عييلييى تعزيز 
وج�دها هناك التزاما مب�ش�ؤوليتها 
الأثي�بي،  ال�شعب  جتيياه  الإن�شانية 

والييييعييييمييييل عييييلييييى حتييي�يييشيييني ظيييييروف 
الييييكيييي�ارث وتقدمي  مييين  املييتيياأثييرييين 
الع�ن لهم. وقال اإن هذه امل�شاعدات 
الإن�شانية  للمبادرات  امتدادا  تاأتي 
التي ت�شطلع بها الدولة يف اأثي�بيا، 
التي  الظروف  مقت�شيات  على  بناء 

املت�شررة  الأثي�بية  الأ�شر  تعي�شها 
من الأحداث التي ت�شهدها بالدهم، 
خييا�ييشيية اليينيي�ييشيياء والأطييييفييييال لذلك 
كييبييري منها  جيييانيييب  تييخيي�ييشييييي�ييس  مت 
لت�فري احتياجاتهم الراهنة وتلبية 

م�شتلزماتهم ال�شرورية.
الأحمر  الييهييالل  " هيئة   : واأ�ييشيياف 
الإميييياراتييييي عييلييى تيي�ا�ييشييل دائييييم مع 
اأثي�بيا،  يف  الإنيي�ييشييانييييية  الأو�ييييشيييياع 
الإن�شانية  اجلييييهيييي�د  يف  وتييي�يييشييياهيييم 
املبذولة للتخفيف من وطاأة املعاناة 
اليينيياجييميية عييين تيييداعيييييييات الأو�يييشييياع 
الهيئة  اأن  الفالحي  واأكيييد  هناك". 
تقدمي  �شبيل  يف  و�ييشييعييا  تييدخيير  ليين 
كل ما من �شاأنه اأن يحد من تفاقم 
للمتاأثرين  الإنيي�ييشييانييييية  الأو�ييييشيييياع 

والنازحني ب�ش�رة خا�شة.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ييشييتييقييبييل ميييعيييايل اليي�ييشيييييخ نييهيييييان بن 
الت�شامح  وزيييييير  نييهيييييان  اآل  ميييبيييارك 
�شعادة  اأمييي�يييس  قيي�ييشييره  يف  والييتييعيياييي�ييس 
جمه�رية  �شفري  مينيليك�ف  ماديار 

كازاخ�شتان لدى الدولة.
�شفري  بيييي�ييييشييييعييييادة  ميييعييياليييييييه  ورحييييييييب 
العالقات  اأن  ميي�ؤكييدا   .. كييازاخيي�ييشييتييان 
املتنامية  الكازاخ�شتانية  الإميياراتييييية 

جت�شد ر�ش�خ ال�شراكة ال�شرتاتيجية 
بييني الييبييلييدييين والييتييي تيي�ييشييهييدا تط�را 
قيادتي  ميين  ورعيياييية  بييدعييم  م�شتمرا 
الييي�يييشيييدييييقيييني مبييييا يحقق  اليييبيييليييديييين 
امل�شالح امل�شرتكة ويع�د باخلري على 

�شعبيهما.
واأكد معاليه اأن دولة الإمارات بقيادة 
�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
التعاون  عالقات  تعزيز  على  حتر�س 

انطالقا  الييييعييييامل  دول  جييميييييع  مييييع 
الت�شامح  الييرا�ييشييخيية يف  مييبييادئييهييا  ميين 
والت�شامن  واليييتيييعيييايييي�يييس  والييي�يييشيييالم 
الإن�شاين وه� ما تعززه وثيقة مبادئ 
القيادة  اأطييلييقييتييهييا  اليييتيييي  اخلييميي�ييشييني 
املقبلة  عييياميييا  لييلييخييميي�ييشييني  اليير�ييشيييييدة 
والتي ت�شكل خارطة طريقة وا�شحة 
عالقتها  يف  الإمييييارات  ومييبييادئ  لقيم 

مع جميع دول العامل.
وبييحييث اجلييانييبييان - خيييالل الييلييقيياء - 

ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  تعزيز  �شبل 
خمتلف  يف  ال�شديقني  البلدين  بييني 
الت�شامح والتعاي�س  املجالت ل �شيما 
مبا  الإن�شانية  الأخييي�ة  ملبادئ  تعزيزاً 
يحقق الزدهار العاملي وتبادل وجهات 
النظر ح�ل عدد من الق�شايا العاملية 

والإقليمية ذات الهتمام امل�شرتك.
من جانبه اأكد �شعادة �شفري جمه�رية 
تعزيز  كازاخ�شتان حر�س بالده على 
اليي�ييشييراكيية ال�ييشييرتاتيييييجييييية ميييع دولة 

اأو�شع تع�د  الإمارات لي�شمل جمالت 
ال�شديقني  اليي�ييشييعييبييني  عييلييى  بيياخلييري 
تقدم  الإميييييارات  دولييية  اأن  م�شيفا   ..
التعاون  تييعييزيييز  يف  مييلييهييمييا  منييي�ذجيييا 
الت�شامح  مبادئ  اإىل  الييدويل مرتكزة 
والييي�يييشيييالم والييتييعيياييي�ييس مبيييا ييي�ييشييهييم يف 

تعزيز الزدهار العاملي.
وهناأ �شعادته القيادة الر�شيدة و�شعب 
الإمارات مبنا�شبة الحتفال بالي�بيل 
ا�شم  اأن  مييي�ؤكيييدا   .. لييلييدوليية  الييذهييبييي 

الإمييييارات ارتييبييط خييالل م�شرية 50 
العاملية ال�شتثنائية  عاما بالإجنازات 

الييييييتييييييي جتيييي�ييييشييييد �يييييييشييييييي�اب اليييييييروؤيييييييية 
احلكيمة  لييقيييييادتييهييا  ال�ييشييتيي�ييشييرافييييية 

وقدرته  الإميياراتييي  الإن�شان  وعزمية 
على �شناعة الفارق.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يفتتح فعاليات الدورة الأوىل من ملتقى ال�سبكات الإخبارية املحلية

جامعة االإمارات ُتكّرم الفائزين باملركز االأول 

يف الهاكثون العاملي يف ت�سميم تطبيقات واجهة الدماغ احلا�سوبية
الهالل الأحمر يعزز عملياته الإغاثية 

للمتاأثرين من الأو�ساع الإن�سانية يف اأثيوبيا

نهيان بن مبارك : الإمارات وكازاخ�ستان 
تربطهما �سراكة ا�سرتاتيجية را�سخة
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•• دبي - وام: 

اأم�س  اإيييطيياليييييا  احييتييفييلييت جييمييهيي�رييية 
 2020 اإكيي�ييشييبيي�  يف  اليي�طيينييي  بي�مها 
اإيطايل  وفييييد  بييحيي�ييشيي�ر  دبييييي، وذلييييك 
ل�يجي  معايل  تقدمه  امل�شت�ى  رفيع 
والتعاون  وزيييير اخلييارجييييية  ميياييي�،  دي 
و�شعادة  اإيطاليا،  جلمه�رية  الييدويل 
جلناح  العام  املف��س  جلي�شنتي  باول� 

اإيطاليا يف اإك�شب� 2020 دبي.
ورحب معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س  الت�شامح  وزيييير  نهيان  اآل 
دبي   2020 لإك�شب�  الييعييام  املييفيي��ييس 
بال�فد  الحيييتيييفيييال-  حيي�ييشيير  الييييذي   -
الإيطايل وبداأت مرا�شم احلفل بعزف 
اليينيي�ييشيييييد اليي�طيينييي ليييدولييية الإمييييييارات 
اإيطاليا  جلمه�رية  ال�طني  والن�شيد 
�شاحة  البلدين يف  كل من  علم  ورفييع 
ال��شل، يف قلب م�قع اإك�شب� 2020 

دبي.
بالي�م  الحييتييفييال  فييعيياليييييات  و�ييشييمييلييت 
عر�شا  اإيييطيياليييييا  جلمه�رية  اليي�طيينييي 

قييدمييه الييييدرك اليي�طيينييي الإييييطيييايل " 
معزوفات  تيي�ييشييميين  كارابينريي" 
اأبهرت  متن�عة  اإيييطييالييييية  م��شيقية 

احل�ش�ر بجمالها وروعتها.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك: 
وثقافتها  الغني  اإيطاليا  تاريخ  اإن   "
واملبتكرين  والييكييتيياب  الييفيينييانييني  األييهييم 

من جميع اأنحاء العامل عرب الع�ش�ر، 
اإيطاليا  جييينييياح  يف  ذليييييك  وييينييعييكيي�ييس 
امليي�ييشييمييم بيي�ييشييكييل فيييرييييد. حتيييت عن�ان 
"اجلمال يجمع النا�س"، ويعد اجلناح 
معاً،  والييثييقييافيية  للفن�ن  اآ�ييشييرا  عر�شا 
اإيطاليا ال�شاحر  حيث ي�شارك مفه�م 
للجمال مع زوارنا من خالل املحت�ى 

بدقة  وييي��ييشييح  مميييييز،  ب�شكل  امليينيي�ييشييق 
كيف يت�شابك البتكار مع الثقافة".

 2020 اإك�شب�  " يف  واأ�شاف معاليه: 
دبي، نهج اإيطاليا املتعدد التخ�ش�شات 
الفر�س  عيييليييى  جييينييياحيييهيييا  وتييييركيييييييييز 
والثقافية  واليييتيييجييياريييية  الييتييعييليييييمييييية 
كاأول�ية، يفتتحان اأب�ابا جديدة ملزيد 

ميين الييتييعيياون بييني دولييتييييينييا ميين �شاأنه 
�شمان تقدم وازدهار �شعبينا".

مييين جييهييتييه عيييرب مييعييايل ليي�يييجييي دي 
اإك�شب�  يف  بيي�جيي�ده  �شعادته  عيين  ماي� 
الي�م  احتفال  حل�ش�ر  دبي   2020
اليي�طيينييي لييبييالده يف هييذا املييكييان الذي 
وتت�شارك  العامل  ثقافات  فيه  جتتمع 

العل�م  الإجنييازات والبتكارات يف  فيه 
والتكن�ل�جيا والأعمال.

واأكد على اأن اإقامة اإك�شب� 2020 دبي 
الأو�شط  ال�شرق  لأول مرة يف منطقة 
فر�شاً  �شت�فر  اآ�شيا  وجن�ب  واأفريقيا 
فريدة للعمل، خا�شة مع ع�دة حركة 
وتدفق  الأعييمييال  وانييتييعييا�ييس  ال�شياحة 

"اجلناح  معاليه:  وقال  ال�شتثمارات. 
الإيطايل يف اإك�شب� 2020 دبي ثري 
تتنا�شب  الييتييي  وامليييحييياور  بييالأنيي�ييشييطيية 

و�شعار اإك�شب� 2020 دبي".
ُولد  اجلييمييال  اأن  " نعتقد   : واأ�يييشييياف 
اإبييييداع �شعبنا،  اإيييطيياليييييا ميين خييالل  يف 
الذي انعك�س يف البتكارات الت�شنيعية 

الإيطالية.  والتكن�ل�جية  والعلمية 
امل�شاركة  خييالل  ميين  ال�ش�ء  �شن�شلط 
م�شاهمة  بف�شل  اإيييطيياليييييا  تيينيي�ع  على 

جميع املناطق الإيطالية".
اجلناح  اإن  ميييايييي�  دي  ميييعيييايل  وقيييييال 
األف   360 نييحيي�  ا�شتقبل  الإييييطيييايل 
الأوىل  اخلييميي�ييشيية  الأ�ييشييابيييييع  زائيييير يف 
زيارة  اآلف   10 افتتاحه، مبعدل  من 
اأحد  يعد  اجلناح  اأن  اإىل  ي�ميا، لفتا 
اأكرث الأجنحة زيارة وتقديرا من قبل 
الييزوار. وحتدث معاليه عن الأحداث 
اليييتيييي �ييشييييينييظييمييهييا اجلييينييياح الإييييطيييايل 
اأيييييام  دبييييي طيييييليية   2020 اإكيي�ييشييبيي�  يف 
احلدث الدويل، مثل "ح�ار البتكار" 
لل�شركات  كييميينيي�ييشيية  �يييشيييميييم  اليييييييذي 
الإييييطيييالييييييية لييعيير�ييس ميي�ييشيياهييمييتييهييا يف 
ف�شاًل  الييعيياملييييية،  البييتييكييارات  خمتلف 
�شتتناول  التي  الأعمال  منتديات  عن 
والف�شاء  والبيئة  التقنية  م��ش�عات 
والأغذية والزراعة وت�شتعر�س فر�س 
التعاون بني رجال الأعمال الإيطاليني 

ونظرائهم يف دولة الإمارات.

اإيطاليا حتتفل بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

وزير اخلارجية الإيطايل: 360 األف زيارة جلناح اإيطاليا يف اإك�سبو 2020 دبي خالل 5 اأ�سابيع

•• دبي-وام:

اأجنحة  املرر وزير دوليية، بزيارة   قام معايل خليفة �شاهني 
اطلع  دبيييي،   2020 اإك�شب�  يف  واإيييييران  ولييبيينييان  فل�شطني 
خيياللييهييا عييلييى الييييرثاء الييثييقييايف والييتيينيي�ع احليي�ييشيياري لهذه 
الدول، وما متتلكه من مق�مات وفر�س واعدة على كافة 
الأ�شعدة.  واأبدى معاليه �شعادته مب�شاركة الدول الثالثة 
من بني 192 دولة يف اإك�شب� 2020 دبي، وقال معاليه يف 
هذا ال�شدد :" يعد اإك�شب� فر�شة مثالية لإنعا�س القت�شاد 

العاملي  احلييدث  هييذا  يعد  حيث  عافيته،  وا�شتعادة  العاملي 
الييييدول واإجنييازاتييهييا يف خمتلف  ابييتييكييارات  لييعيير�ييس  من�شة 
اأ�ش�اق  اإىل  واليي��ييشيي�ل  جتييارييية  �شراكات  ولعقد  املييجييالت، 
جديدة، وجذب املزيد من ال�شتثمارات لتط�ير قطاعاتها 

املختلف." .
الأخ�ة  يج�شد  دبييي   2020 اإك�شب�  اأن  معاليه   واأو�شح 
اأبييهييى �ييشيي�رة ميين خييالل مييا يحمله ميين قيم  الإن�شانية يف 
اليييدول وحتييفييز على ت�حيد  بييني  الييعييالقييات  تييعييزز  �شامية، 

�شع�ب العامل حتت �شقف الت�شامح والتعاي�س وال�شالم.

•• اأبوظبي-وام:

من  كل  ي�شم  للف�شاء  را�شد  بن  حممد  مركز  من  وفييد  زار 
وحممد  املطرو�شي  ونيي�را  النيادي  و�شلطان  املن�ش�ري  هزاع 
املال رواد الف�شاء الإماراتيني معهد الق�ات اجل�يه والدفاع 
اجل�ي. ورحب العميد الركن دكت�ر حممد جا�شم املرزوقي 
قائد معهد الق�ات اجل�يه والدفاع اجل�ي بالفريق الزائر، 
البحث  بييه يف جمييال  الييذي يق�م�ن  الكبري،  بييالييدور  واأ�ييشيياد 
العلمي وا�شتك�شاف الف�شاء، والذي يع�د بالنفع على الب�شرية 

والعامل اأجمع.
من  وبت�جيهات  املتحدة  العربية  الإميييارات  دوليية  اإن  وقييال: 
�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، 

حفظه اهلل، ومبتابعة ودعم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 
ال�زراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�شد 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  و�ييشيياحييب  اهلل،  رعييياه  دبيييي،  حيياكييم 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 
امل�شلحة، اأ�شبحت م�شدر فخر واعتزاز يف تر�شيخ مكانتها يف 

جمال اكت�شاف الف�شاء وعل�مه.
و قيييدم فييريييق املييركييز خيييالل اليييزييييارة حمييا�ييشييرات تعريفيه 
العملية  ال�ش�ء خرباتهم  الدورات ت�شمنت،ت�شليط  ملنت�شبي 
الف�شاء  رواد  اختيار  �شروط  و  الأخييريه  الرحله  واثناء  قبل 
لهذا  لالن�شمام  ال�شباط  حتفيز  و  ت�شجيع  بهدف  ذلييك  و 
امل�شروع الطم�ح. واأثنى قائد معهد الق�ات اجل�يه والدفاع 
اجل�ي على رواد الف�شاء و عرب عن �شع�ره بالفخر والعتزاز 

باأن بك�ن هزاع املن�ش�ري واحد من خريجي املعهد ومنت�شبي 
الق�ات اجل�ية والدفاع اجل�ي وه� اول رائد ف�شاء اماراتي 
برناجمها  يف  ركيييزت  الإمييييارات  دولييية  اأن  الف�شاء  رواد  واأكيييد 
ومييدربيية يف هذا  كيي�ادر وطنية م�ؤهلة  اإعيييداد  الف�شائي على 
املجال ، لأن هدفها ه� امل�شاركة الفعالة يف ا�شتك�شاف الف�شاء 
والنخراط احلقيقي يف عل�مها ومعرفتها كجزء من �شعيها 

لتحقيق التنمية امل�شتدامة وبناء اقت�شاد قائم على املعرفة.
واأ�شار رواد الف�شاء الإماراتيني اإىل اأن اجلزء الأكرث ت�ش�يقاً 
من مهامهم ي�شمل ال�شفر ح�ل العامل ك�شفراء لدولتهم ونقل 
خرباتهم واإثراء معرفة الب�شرية با�شتك�شافاتهم واإجنازاتهم 
العلمية، وبالطبع حتفيز واإلهام الأجيال اجلديدة للتخ�ش�س 

يف جمال العل�م والتكن�ل�جيا وا�شتك�شاف الف�شاء.

اإك�سبو يف اأ�سبوع.. مبادرات ت�ست�سرف م�ستقبل ال�سناعة و الت�سامح وال�سباب يف �سدارة امل�سهد

متحف للمقتنيات الثمينة بجناح اإيران يف اأك�سبو 2020 

•• اأبوظبي -وام:

متيز الأ�شب�ع الثامن من اإك�شب� 2020 دبي بالك�شف عن عدد من املبادرات 
العاملية يف جمال ال�شناعة والتكن�ل�جيا املتقدمة التي اأعلن عنها خالل انعقاد 
الدورة الرابعة من القمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع، فيما وا�شلت الفعاليات 
اخلا�شة بالت�شامح وال�شباب ت�شدر امل�شهد يف احلدث العاملي وت�شتعر�س وكالة 
اأنباء الإمارات "وام" يف تقرير "اإك�شب� يف اأ�شب�ع" اأبرز الفعاليات واملنا�شبات 

التي �شهدها احلدث العاملي يف اأ�شب�عه الثامن.

.. قمة ال�سناعة.
2020 دبي" فعاليات الييدورة الرابعة من القمة العاملية  " اإك�شب�  عقدت يف 
الت�شنيع  جمال  يف  عامليني  ورواد  دوليية   130 مب�شاركة  والت�شنيع  لل�شناعة 

والتكن�ل�جيا ملناق�شة ور�شم م�شتقبل هذا القطاع احلي�ي.
واأطلقت الإمارات على هام�س القمة املركز العاملي لل�شناعات الطبية احلي�ية 
بهدف تعزيز البح�ث والت�شنيع يف قطاع ال�شحة وعل�م احلياة وال�شتجابة 
�شهدت  كما  الييعييامل،  حيي�ل  والطارئة  حالية  ال�شحية  والتحديات  للمخاطر 

اإىل  تهدف  التي  ال�شناعية  ال�شالمة  مل�شتقبل  العاملية  املبادرة  اإطييالق  القمة 
تاأ�شي�س حتالف عاملي يجمع اجلهات كافة املهتمة بالأمن وال�شالمة يف ع�شر 
الالزمة  املييي�ارد  وت�ظيف  احلييليي�ل  تط�ير  عييرب  الييرابييعيية،  ال�شناعية  الييثيي�رة 
لن�شر  الأن�شطة  من  جمم�عة  وعقد  ال�شناعي،  القطاع  يف  ال�شالمة  لتعزيز 

ثقافة ال�شالمة يف بيئة العمل.

.. ال�سباب.
�شهد " اإك�شب� 2020 دبي " اإطالق منظ�مة متكني ال�شباب الأوىل من ن�عها 
يف العامل وذلك �شمن خطة دولة الإمييارات ملاأ�ش�شة متكني ال�شباب، و�شتعمل 
امل�ؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب على تعميم املنظ�مة يف املرحلة الأوىل على اأكرث 

من 30 وزارة وهيئة وم�ؤ�ش�شة احتادية.
.. الت�شامح. ت�ا�شلت يف " اإك�شب� 2020 دبي " الفعاليات اخلا�شة بالت�شامح 
للت�شامح"  زايييد  "درب  مييبييادرة  لفر�شان  احتفاليا  م�كبا  احلييدث  �شهد  حيث 
من  وخييييي�ل  فيير�ييشييان  مب�شاركة  الإمييييارات  لييدوليية  الييذهييبييي  الي�بيل  مبنا�شبة 
�شرطة دبي جنبا اإىل جنب مع فرقة �شرطة دبي امل��شيقية، و�شتنطلق املبادرة 
يف مثل هذا الت�قيت من كل عام لتط�ف كافة اإمارات الدولة وتك�ن �شاهدة 

القيادة  خلف  وتالحمه  الأ�شيلة  قيمه  على  الإميياراتييي  املجتمع  حر�س  على 
الر�شيدة.

.. الطفل.
نظم " اإك�شب� 2020 دبي" حفال عامليا مبنا�شبة الي�م العاملي للطفل بح�ش�ر 
عييدد كبري ميين امليي�ييشيي�ؤولييني واخلييييرباء اإىل جييانييب اأعيي�ييشيياء ميين بييرملييان الطفل 
املتحدة  الأمم  املجتمع ومنظمة  تنمية  وزارة  بال�شراكة مع  وذلييك  الإميياراتييي 

للطف�لة "الي�ني�شف".
و�شهدت الفعالية الحتفالية الرئي�شية التي اأقيمت يف �شاحة ال��شل عرو�شا 
والبتكار  الفن�ن  اإيجابيا عرب  تغيريا  يحدث�ن  وقييادة  و�شباب  اأطفال  قدمها 
اأورك�شرتا الإمييارات ال�شيمف�نية لل�شباب وجيتاجنايل راو �شاحبة لقب  مثل 
اأعيي�ييشيياء فييريييق الأوملييبييييياد اخلا�س  "تامي" اإىل جييانييب  الييعييام ميين جملة  طفل 

الإماراتي.

.. اأيام وطنية.
احتفلت �شلطنة عمان بي�مها ال�طني الي 51 يف اإك�شب� 2020 دبي بح�ش�ر 

ال�زراء  نائب رئي�س جمل�س  �شعيد  اآل  اأ�شعد بن طارق  ال�شيد  ال�شم�  �شاحب 
ل�ش�ؤون العالقات والتعاون الدويل واملمثل اخلا�س جلاللة �شلطان عمان.

�شفينة  و�ش�ل  بينها  من  املميزة  الفعاليات  من  العديد  الحتفال  وت�شمن 
البحرية ال�شلطانية العمانية "�شباب عمان 2" التي تعترب من اأكرب ال�شفن 
ال�شراعية يف العامل، وتنظيم م�شرية 50 ع�ش�ا من احلر�س امللكي، وم�ؤمتر 
اقت�شادي لتعريف رجال الأعمال ح�ل العامل بالفر�س ال�شتثمارية املتاحة 

يف ال�شلطنة.
باإك�شب�  ال��شل  �شاحة  يف  ال�طني  بي�مها  بيالرو�شيا  دوليية  احتفلت  بدورها 
رئي�س ال�زراء البيالرو�شي، كما  غ�ل�فت�شينك�  رومان  بح�ش�ر  دبي   2020

احتفلت اإيطاليا بي�مها ال�طني مب�شاركة وزير خارجيتها ل�يجي دي ماي�.

.. البحرين.
اأطلقت هيئة البحرين للثقافة والآثار وجمل�س التنمية القت�شادية البحرين 
من  عددا  احت�شن  اأ�شب�ع البحرين ال�طني يف "اإك�شب� 2020 دبي" الذي 
اأن�شطة الأعمال والثقافة لزيادة ال�عي ح�ل ما تزخر به البحرين من اإرث 

ثقايف وح�شاري غني وما تتمتع به من بيئة م�ؤاتيه لالأعمال.

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود

اأك�شب� 2020 مبعامل من احل�شارة القدمية التى  اإيران زواره يف  ي�شتقبل جناح 
ترتكز على القت�شاد والتنمية الجتماعية وثقافتها وطق��شها القدمية، وامللفت 
الب�شرية  احلالة  جلذب  اجلناح  بها  يلتحف  التى  الطينية  الكرات  تلك  للنظر 
للزوار ، ويق اجلناح  يف منطقة التنقل، بينما تقع اإيران على خريطة العامل يف 
غرب قارة اأ�شيا وهى ثاين اأكرب دولة يف ال�شرق الأو�شط من حيث عدد ال�شكان 
اأكرب  وثاين  تقريبا   ن�شمة  ملي�ن  بعد جمه�رية م�شر العربية حيث بلغ 83 
تييقييدر ملي�ن  الأو�يييشيييط مب�شاحة  اليي�ييشييرق  امليي�ييشيياحيية يف منطقة  ميين حيييييث  دولييية 
و�شتمائة األف كيل� مرتاً مربعاً بعد اململكة العربية ال�شع�دية، وتربطها حدود 
مع اأرمينيا واأذربيجان وتركمان�شتان من ال�شمال، وتطل على بحر قزوين، كما 
اأفغان�شتان  ال�شرق  من  ويحدها  ورو�شيا،  كازخ�شتان  احلييدود  يف  معها  ت�شرتك 

وباك�شتان، ومن الغرب العراق ومن اجلن�ب اخلليج العربي وخليج عمان.
املبنى  على  متدىل  بخي�ط   2020 اأك�شب�  يف  اإييييران  جناح  زائيير  رحلة  وتييبييداأ 
عددها  ويقدر  والتعمري،  البناء  يف  امل�شتخدمة  الطينية  الكرات  من  م�شن�عة 
الأجنحة  بييني  ميين  اجليينيياح  متيز  ك�شتارة  بالكامل  املبني  تك�ش�  حيث  بيييالألف 
املجاورة، كما ي�جد كرا�شي من الرتاث جت�شد حياة الرفاهية التى كان يعي�شها 
من  تعترب  القدمية  الكرا�شي  وهييذه  البعيدة،  الزمنية  احلقبة  تلك  يف  الفر�س 
الأثاث  املميز والدال على حرفية امل�اطن الإيراين والفنان الت�شكيلي الذي �شمم 
هذه النق��س بحرفية عالية جتعل الزائر يقف ليتطلع للتفا�شيل الدقيقة وه� 
منبهر بهذه الر�ش�مات والنحت على اخل�شب ويد الكر�شي اأ�شخا�س من الإناث 
واملهارة يف  والدقة  من اجلمال  جييداً  تفا�شيل كثرية  به  والذك�ر وم�شند مربع 
النحت على اخل�شب.   وي�شتمتع الزائر اأي�شا باله�اء البارد ال�شادر من اجلداول 
املائية التى متر عرب امل�شارات واملمرات، ومل تكن اجلداول جمرد م�شدر للتربيد 

بقدر ت�شميمها واختيار مكانها بعناية جلذب الزوار، ويف احلقيقة اأن جناح اإيران 
يف اأك�شب� 2020 يعترب متحف م�شغر ملقتنياتها من الرتاث والثقافة والفن�ن، 
الإيييييراين  الفلكل�ر  ميين  م��شيقية  مييقييطيي�عييات  لييعييزف  ومييييدرج  ميي�ييشييرح  فييهيينيياك 
وتاريخها،  الفن�ن  من  مقتطفات  لعر�س  كبرية  عر�س  �شا�شة  امل�شرح  ويت�شدر 
ف�شال عن تزيني اجلدران بالكرات امل�شن�عة من الطني املحروق يف كل اأرجاء 
الأقم�شة  من  اليدوية  امل�شغ�لت  لعر�س  رحبة،  ببمرات  وا�شعة  وقاعة  اجلناح، 
والفخار وامل�شغ�لت املعدانية امل�شن�عة من النحا�س والأواين باأن�اعها املختلفة 
والتاريخ  الزمن  وحتاكي  الييرتاث  عن  تعرب  قدمية  فنية  بر�ش�مات  واملزخرفة 

القدمي، بالإ�شافة اإىل اأن�اع الأع�شاب املحلية التى ت�شتهر بها اإيران.
اأما الطابق العل�ي فيعتب رمتحف �شريح خا�شة واأن القاعة بها جميع الأواين 
املعادن  ميين  املختلفة  وامليينييحيي�تييات  اليييييدوييية  وامليي�ييشييغيي�لت  والييفييخييارييية  النحا�شية 
قاعة  يف  الزائر  وكيياأن  اللم�س  لعدم  الزجاج  من  اأرفييف  على  م��ش�عة  واحلجر 

من  يعل�  ممييا  متحفية  بطريقة  حمف�ظة  وم�شغ�لت  زهييريييات  وكييل  متحف، 
ومريحة  مبهرة  واألييي�ان  معقدة  فنية  ر�ش�مات  من  ت�شمه  ومييا  الفنية  قيمتها 
للعني، ويف القاعة جناح خا�س لعر�س ال�شجاد الإيراين املعروف عاملياً بالعجمي 
والأ�شفهاين، كما ت�شم القاعة اأن�اع حمف�ظة يف مكان زجاجي لقيمتها الغالية 
من الأحجار الكرمية، و�شا�شات عر�س ت�شتعر�س تاريخ اإيران واملناطق ال�شياحية 

فيها واأهم ال�شادرات واأوجه ال�شتثمار فيها.    
وت�شارك اإيران يف معر�س اأك�شب� 2020 دبي لعر�س العادات والتقاليد وتاريخها 
واهم ال�شادرات التى يحتاجها العامل، وت�شتعر�س املناطق ال�شياحية التى ت�شعى 
وامل�ؤ�ش�شات  الهيئات  من  للزوار  ال�شتثمار  اأوجييه  وتعر�س  اإليها  ال�شياح  جلذب 
اإيييران مبنظ�ر  ال�شركات اخلا�شة ورجال الأعمال، وتدع� اجلميع لروؤية دولة 
جديد واهتمامها بالعمارة واحل�شارة يف قالب من الفن�ن والثقافة ك��شيلة من 

و�شائل الق�ة الناعمة ونهج جديد للتعاي�س ال�شلمي

•• دبي -وام:

نظّمت م�ؤ�ش�شة حمدان بن را�شد اآل مكت�م لالأداء التعليمي املتميز جل�شة نقا�س 
الرئي�شي فيها  املتحدث  كان  التعليمية  واآفيياق وحتديات اجليي�دة  ح�ل م�شتقبل 
تق�مي  هيئة  التنمية  وخبري  امل�شت�شار  زميييان،  عبدال�هاب  بيين  ح�شام  الدكت�ر 

التعليم �شابقاً من اململكة العربية ال�شع�دية.
والتجربة  املميزة  العاملية  املمار�شات  اليينييدوة  خييالل  زمييان  الدكت�ر  وا�شتعر�س 
تطبيق  يف  امل�شتفادة  الدرو�س  واأهييم  والعام  العايل  التعليم  قطاعي  يف  القيادية 

خالل  رّكييز  كما  امل�شتمر.  التح�شن  وعمليات  الأداء  ومراجعة  اجلييي�دة،  معايري 
الندوة على اأهمية عالقة عمليات اجل�دة بالتنمية امل�شتدامة والعدالة والتنمية 

القت�شادية والتحديث الجتماعي.
اأي ج�دة  اجلّيد وج�دة خمرجاته  التعليم  بتعريف  اجلل�شة،  املحا�شر  وا�شّتهل 
الطالب،من�ها ان من معامل ج�دة التعليم تعزيز ال�شغف بالتعلم مدى احلياة 
، واكت�شاب قدرة التعاي�س والت�شامح مع الفكار املختلفة، والقدرة على تطبيق 
املعرفة واملهارات على نح� مبدع يف م�اقف جديدة، ومتكني الفرد يف التفكري 

وا�شتقالليته يف التفكري وتزويده مبا يحتاج ليك�ن فاعاًل يف املجتمع.

اإن التعليم اجليد يخفف من الأعباء القت�شادية للتفاوت  وقال الدكت�ر زمان 
املجتمعي القائم، و ه� �شمان ل�شناعة الثقة والتما�شك املجتمعي، وه� ي�شمن 
للتح�ل  الالزمة  املهارات  ت�فر  �ش�ء  يف  وال�ظيفي  القت�شادي  التط�ر  قب�ل 

ل�ظائف اأخرى.
منظمة  من  امل�شتدامة  التنمية  و�شرط  اأهييداف  من  اجليد  التعليم  اأن  واأ�شاف 
المم املتحدة للرتبية والثقافة والعل�م. وان حتقيق اجل�دة مكلف من الناحية 
تر�شيد  ي�شتدعي  واإمنيييا  النييفيياق،  زييييادة  بال�شرورة  يعني  ل  ذلييك  لكن  املييادييية، 
الأ�شا�س  هي  جيي�دة  اأن  النقا�س  جل�شة  واأّكييدت  كفاءته.  ورفييع  وت�جيهه  النفاق 

املهم لتح�شني ج�دة التعليم من ناحية الختيار والإعداد، والتط�ير. من�هة ان 
النظم التعليمية املتميزة متيل اىل متايز املمار�شات التعليمية دون التنازل عن 
املعايري، بحيث تك�ن خربة التعلم اأكرث �شخ�شية وتعك�س معارف وقيم ومهارات 
الطالب. كما من الأهمية مبكان التح�ل من ال�شيطرة وامل�شاءلة الدارييية اىل 
بينهم  فيما  اخلييربات  وت�شاركهم  املعلمني،  بني  البتكار  ت�شجع  مهنية  اأ�شكال 
اأق�ى املديرين  اإ�شافة اىل ت�كيل  على م�شت�ى الفراد وعلى م�شت�ى املدار�س 
ب�شفافية  والتعامل  و  الف�ش�ل حتدياً  باأكرث  املعلمني  واأف�شل  املدار�س،  باأ�شعب 

مع النظام التعليمي واأدواته ون�اجته.

املرر يزور اأجنحة فل�سطني ولبنان 
واإيران يف »اإك�سبو 2020 دبي«

رواد الف�ساء الإماراتيون يزورون معهد القوات اجلوية والدفاع اجلوي

موؤ�س�سة حمدان لالأداء التعليمي املتميز تناق�ض اجلودة التعليمية
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• نورمان لي�شرت

   اإن ال�ليات املتحدة، “ل تبحث عن حرب باردة 
لييه يف  اأول خطاب  بييايييدن يف  جيي�  �شرح  جديدة”، 
للدبل�ما�شية  جديد  بع�شر  واعدا  املتحدة،  الأمم 
الأمريكية. لكن ال�شيا�شة اخلارجية لإدارته، وعلى 
النقي�س من ذلك، تزيد من خماطر امل�اجهة بني 

ال�ليات املتحدة ورو�شيا وال�شني.
املتحدة  الييي�لييييات  اأن  يييبييدو  بييرو�ييشيييييا:  ليينييبييداأ     
وحييلييف �ييشييمييال الأطييليي�ييشييي يييدعييمييان بيي�ييشييكييل كامل 
�شّنه  الأوكييرانييييي�ن  ي�شتعد  الييذي  اجلديد  الهج�م 
بييالييرو�ييشييييية يف دونيت�شك  اليينيياطييقيية  �ييشييد اجلييييي�ب 
اأن  ميكن  والييذي  لرو�شيا،  املتاخمتني  ول�هان�شك 
النطاق.  وا�شع  م�شلح  نييزاع  اإىل  ب�شرعة  يت�شاعد 
لقد ن�شرت رو�شيا ح�ايل 90 األف جندي بالقرب 
من حدودها مع اأوكرانيا للمرة الثانية هذا العام 

مل�اجهة اأي احتمال.

بايدن و”خطوط بوتني احلمراء« 
اأن دعمه لكييف يهدد  بييايييدن ميين     حييّذر ب�تني 
يييي�ؤدي  قيييد  مميييا  احلمراء”  “اخلط�ط  بييتييجيياوز 
اأن  وا�شنطن  وتعتقد  رو�شية.  انتقامية  ردود  اإىل 
الرو�س على و�شك غزو اأوكرانيا. وتدخل رو�شي يف 
اأوكرانيا، قد ي�ؤدي اإىل اأزمة اأكرث خط�رة من �شم 
ب�تني ل�شبه جزيرة القرم عام 2014. وملا كانت 
ال�ليات  فييياإن  اليينيياتيي�،  يف  ع�شً�ا  لي�شت  اأوكييرانيييييا 

املتحدة لي�شت ملزمة بالدفاع عنها.
الييذي لطاملا اعتربته     قد يك�ن البحر الأ�ييشيي�د، 
ميي��ييشييكيي� بييحييرية رو�ييشييييية، ميي�ييشييرًحييا ل�ييشييتييبيياك مع 
والطائرات  احلييربييييية  اليي�ييشييفيين  وتيينيي�ييشييط  رو�ييشيييييا. 
املتحدة  التابعة حللف �شمال الأطل�شي وال�ليات 
ا�شتفزاز وا�شح لب�تني. تخيل�ا �شفنا  هناك، وه� 
حربية رو�شية تق�م بدوريات يف خليج املك�شيك اأو 

منطقة البحر الكاريبي.

ال�سني تريد ا�ستغالل نقاط �سعف بايدن
   يييغييذي الييتيي�تيير املييتييزايييد مييع الييي�لييييات املتحدة 
امل�شاعر ال�شينية املعادية لأمريكا. وت�شّ�ر و�شائل 
اأنه  على  بايدن  ج�  ال�شينية  احلك�مية  الإعيييالم 
زعيم �شعيف، وت�شخر من تقدمه يف ال�شن، ومن 

انخفا�س معدلت �شعبيته والر�شا عن ادائه.
م�شت�ى  اإىل  تييياأييييييييده  نيي�ييشييبيية  و�ييشييلييت  وفيييعيييال،     
اأكرث من  41 باملائة، مقابل  منخف�س جديد بلغ 
لل�ليات  الف��ش�ي  الن�شحاب  قبل  باملائة   50
ويف  املا�شي.  اأغ�شط�س  يف  اأفغان�شتان  من  املتحدة 
ا�ييشييتييطييالع اآخيييير، قيييال اأكييييرث ميين 70 بيياملييائيية من 
ت�شري  املتحدة  ال�ليات  اإن  الأمريكيني  الناخبني 
الرئي�س  اخلييطيياأ، متذمرين من عجز  الجتيياه  يف 

عن ت�حيد البالد.
   لييقييد جنيييح بييياييييدن بيي�ييشييعيي�بيية وعييينييياء يف مترير 
واأجندة  التحتية  للبنية  برناجمه  على  امل�شادقة 
على  �شيًئا  يفعل  مل  لكنه  الجتماعي،  الإ�ييشييالح 
جني  �شي  ت�شّلب  ي�شجع  وهييذا  اليييدويل.  امل�شت�ى 
بينغ، الذي ل يرتدد يف اأن يك�ن حازًما مع ال�ليات 
املتحدة يف ملف تاي�ان. يف املقابل، بايدن مطالب 
بيياليي�قيي�ف يف وجييه ال�شني وعيير�ييس �ييشيي�رة زعيم 
حازم، لإقناع الراأي العام الأمريكي يف الفرتة التي 
 2022 لعام  الن�شفي  التجديد  انتخابات  ت�شبق 

مع كل املخاطر التي تنط�ي عليها.
   بعد ثالثة عق�د من اإعالن النت�شار يف احلرب 
ال�شناعي  واملييجييّمييع  البنتاغ�ن  اأن  يبدو  الييبيياردة، 
اجلديدة  الييبيياردة  احلييرب  اأن  يعتقدان  الع�شكري، 
ا�شتدامة  و�شمان  ميزانياتهما  لتربير  �شرورية 

عملياتهما.
   فهل ي�شرك ج� بايدن ال�ليات املتحدة يف حرب 
باندلع حرب عاملية ثالثة  باردة جديدة ويخاطر 
املجّمع  لإر�يييشييياء  تيياييي�ان  اأو  اأوكييرانيييييا  بخ�ش��س 

ال�شناعي الع�شكري؟
ترجمة خرية ال�شيباين

بايدن و�سبح حرب باردة جديدة...!

* كاتب �شحفي، وم�ؤلف كتب وا�شعة النت�شار منها “الكتاب الأ�ش�د لكندا الإجنليزية”، 
و”ق�شية جريار ب�ل”  و”حتقيقات ح�ل الأجهزة ال�شرية” و”اأ�شرار خيار كندا”، 

و”�شجني يف بانك�ك” “�شرية ذاتية«.

باأنه  �شرتمي2”  “ن�رد  خلييط  بييالده  معار�شة  بلينكن  اأنييتيي�ين  الأمييريكييي، 
ي�شكل خماطر على اأوكرانيا ودول حلف �شمال الأطل�شي والحتاد الأوروبي.
اأنات�يل اأنت�ن�ف، �شفري م��شك� لدي وا�شنطن، العق�بات  يف املقابل، انتقد 
التي اعتربها حماولة غري مقب�لة تنتهك القان�ن الدويل وتق��س مبادئ 

ال�ش�ق احلرة.
وياأتي القرار الأمريكي مع تعليق اأملانيا اإجراءات امل�افقة على خط اأنابيب 
نقل الغاز الأ�شب�ع املا�شي، حيث اأوقفت هيئة تنظيم الطاقة امل�شادقة واآلية 
الرتخي�س لأن الك�ن�شرتي�م الذي يقف وراء امل�شروع يحتاج لإن�شاء �شركة 
تابعة له يف اأملانيا مب�جب القان�ن الأملاين للح�ش�ل على رخ�شة ت�شغيل قبل 

و�شع خط الأنابيب قيد اخلدمة يف البحر.
وتتطلب الإجراءات القان�نية من ال�شركة امل�شغلة للخط، ومقرها �ش�ي�شرا، 
للتاأكيد  برلني  �شارعت  لذا  امل�شروع،  انطالق  تاأخر  يعني  ما  اأ�شهر،   4 نح� 

اأوروبا  تعتمد  األ  وا�شنطن  الأمريكي ه� رغبة  �شبب العرتا�س  اإن  بركات 
الحتاد  ي�شت�رد  اأن  يف  الأمييريكييي  للطم�ح  اإ�شافة  الطاقة،  يف  رو�شيا  على 

الأوروبي البرتول الأمريكي املنتج من ال�شخر الزيتي.
اأوروبييا ورو�شيا ب�شبب اأزمة املهاجرين  ويف الأيييام املا�شية تاأزم اخلالف بني 
يف  بيالرو�شيا  بدعم  مل��شك�  اأوروبييا  واتهام  وب�لندا،  بيالرو�شيا  حييدود  على 
ا�شتخدام الالجئني ك�شالح �شدها. كما اأبدت اأمريكا والنات� تخ�فهما من 
بينما  األييف،   100 بلغ عددهم  اأن  بعد  اأوكرانيا  الرو�س قرب  زيييادة اجلن�د 
الأ�ش�د  البحر  يف  ميينيياورات  بيياإجييراء  اليينييزاع  بت�شعيد  الييغييرب  رو�شيا  اتهمت 
واإر�شال قاذفات للتحليق قرب حدودها. ورغم ت�قف خط�ات ت�شدير الغاز 
ي�شري نح�  “ن�رد �شرتمي2”  اأن م�شروع  اأملانيا، ي�ؤكد رجائي  اإىل  الرو�شي 
التنفيذ نظرا لالنتهاء من العمل يف بنائه، وحلاجة الحتاد الأوروبي للغاز 

الرو�شي، عالوة على حاجة م��شك� لالأم�ال.

•• عوا�شم-وكاالت

الغاز  اأن ينقل  املييقييرر   ”2 �ييشييرتمي  “ن�رد  تييهييدد ميي�ييشييروع  عييراقيييييل جييديييدة 
واأزمة  م��شك�  على  اجلديدة  الأمريكية  العق�بات  بعد  لأملانيا،  رو�شيا  من 
املهاجرين على حدود �شرق اأوروبييا، اإل اأن طريق جناح امل�شروع لي�س مغلقا 
متاما. وبح�شب خبري حتدث مل�قع “�شكاي ني�ز عربية” فاإن اأ�شبابا اقت�شادية 

�شتدفع اجلانبني الرو�شي والأملاين لإجناح ت�شغيل اخلط احلي�ي.
اإ�شافية تتعلق  اأعلنت اخلارجية الأمريكية فر�س عق�بات  �شابق،  ويف وقت 
مب�شروع خط الأنابيب “ن�رد �شرتمي2” الذي مير حتت مياه بحر البلطيق، 
باإدراج �شفينتني و�شركة “تران�شادريا” الرو�شية مب�جب قان�ن حماية اأمن 
العق�بات يف  امل�قع عليها  الرو�شية  الكيانات  اأوروبييا، لي�شل عدد  الطاقة يف 
هذا امللف 17 �شفينة كممتلكات جممدة و8 اأ�شخا�س.وبرر وزير اخلارجية 

على اأن القرار مرتبط باأم�ر تنظيمية بحتة ول يعني تقييمها لالتفاق من 
جديد. من ناحيتها، �شددت رو�شيا على اأن رفع �شعر الغاز يف �ش�ق اأوروبا ما 
بني 10 اإىل 12 باملئة عقب اإعالن اأملانيا قرارها بتعليق امل�شادقة، مل تكن 

لل�شغط للح�ش�ل على عق�د اأو ت�شريع ت�شغيل خط “ن�رد �شرتمي2«.
الرو�شي مبا�شرة  الغاز  املياه، وينقل  اأنابيب حتت  اأط�ل خط  امل�شروع  ويعد 
اإىل اأملانيا عرب بحر البلطيق باأنب�ب مزدوج ي�شل ط�ل كل فرع 1200 كم 
 10  -8 55 مليار مرت مكب من الغاز �شن�يا مبيزانية تييرتاوح بني  لنقل 

مليارات دولر.
العمل  وبييداأ   2017 عنه  اأعلن  الذي  امل�شروع  واأوكرانيا  وا�شنطن  وترف�س 
2018، لتاأثريه ال�شلبي على الأخرية التي تعتمد على عائدات عب�ر  فيه 
على  الع�شكري  وجيي�دهييا  تعزيز  مييع  مل��شك�  �شيمنحها  التي  والييقيي�ة  الييغيياز، 
احلدود ال�شرقية لأوكرانيا. ويق�ل خبري ال�ش�ؤون الأوروبية حممد رجائي 

لهذه الأ�سباب.. �سي�سل خط الغاز الرو�سي لأملانيا عاجال اأو اآجال

التي ا�شتهدفتها العملية الع�شكرية ت�شّم “�شبكة معّقدة 
ووفقاً  حيييرام«.  بيي�كيي�  اأقامتها  اإرهييابييييية  اأن�شطة  لتم�يل 
اأ�شلحة  م�شادرة  عن  اأي�شاً  العملية  اأ�شفرت  فقد  للبيان 
اآلية وقنابل  من بينها ر�شا�شات كال�شنيك�ف وم�شّد�شات 
�شيدلنية.  وميي�ييشييتييحيي�ييشييرات  وذخييييرية  يييدوييية وخمييييازن 
وتيي�ييشييّبييبييت الييهييجييمييات املييتيي�ا�ييشييليية الييتييي تيي�ييشييّنييهييا جماعات 
الآلف  املئات وت�شريد مئات  النيجر مبقتل  متطرفة يف 
من منازلهم )300 األف نازح ولجئ يف ديفا و160 األفاً 

يف الغرب قرب مايل وب�ركينا فا�ش�(. 
2015، تعّر�شت مدينة ديفا لهجمات عّدة �شّنها  ومنذ 
يف  داع�س  وتنظيم  حرام”  “ب�ك�  جماعة  من  مقاتل�ن 
غرب اأفريقيا” الإرهابيني واأ�شفرت عن �شق�ط العديد 
ه�  اأفريقيا”  غرب  ولييية  داع�س-  وتنظيم  القتلى.  من 
تنظيم  وبييايييع  حييرام  ب�ك�  عيين   2016 يف  ان�شّق  ف�شيل 

داع�س.

•• نيامى-اأ ف ب

الأول  اأميي�ييس  ميي�ييشييرتكيية  اأفييريييقييييية  ع�شكرية  قييي�ة  اأعييليينييت 
الأربعاء اأّن 13 عن�شراً من تنظيم ب�ك� حرام قتل�ا خالل 
تنفيذها عملية مت�شيط يف حميط ديفا، املدينة الكبرية 
يف جن�ب �شرق النيجر قرب احلدود مع نيجرييا. وقالت 
والنيجر  )نيجرييا  اجلن�شيات  املتعّددة  الرباعية  الق�ة 
 21 بني  نّفذت  قّ�اتها  اإّن  بيان  يف  والييكييامييريون(  وت�شاد 
و21 ت�شرين الثاين/ن�فمرب اجلاري يف حميط مدينة 
ما”  “ب�ين  ا�ييشييم  عليها  اأطييلييقييت  ع�شكرية  عملية  ديييفييا 
“الق�شاء على  باللغة املحلية( بهدف  )“�شيد ال�شمك” 
اأّي وج�د اإرهابي يف املنطقة” و”منع ت�شّلل ب�ك� حرام«.

واأ�شاف البيان اأّن “احل�شيلة الإجمالية للعملية هي كما 
13 مقاتاًل يف  �شق�ط جريح يف �شف�فنا وحتييد  يلي: 
املنطقة  اأّن  اإىل  امل�شرتكة  الق�ة  ولفتت  الييعييدّو«.  �شف�ف 

•• الفجر –خرية ال�شيباين
قبل  ميييين  احليييييييدث     مت حتيييليييييييل 
الييي�يييشيييييييا�يييشييية  يف  ميييتيييخييي�يييشييي�يييشيييني 
الربازيلية، باأنه خط�ة اأخرى نح� 
انتخابه  لإعييادة  الر�شمي  الرت�شح 
وّقييييع  فيييقيييد   .2022 اأكيييتييي�بييير  يف 
رئييييي�ييس اليييييمييني املييتييطييرف، جايري 
يف  ع�ش�يته  الثنني،  ب�ل�ش�نارو، 
احلزب الليربايل، حزب من ميني 
الييي��يييشيييط ييي�ييشييم ثييياليييث اأكيييييرب عدد 
الييربملييان، مع هدف  الن�اب يف  من 
تت�قف  ل  حملة  اإحييييياء  يف  يتمثل 
اأبييييًدا عيين الييغييرق، يف حييني مت هذا 
الأ�شب�ع، ا�شتقبال مناف�شه الكبري، 
�شيلفا،  دا  لييي�ل  اليي�ييشييابييق  اليينييقييابييي 
وكييييياأنيييييه جنييييم ميي��ييشيييييقييى اليييييروك 
الدول  قييادة  ميين  العديد  قبل  ميين 
منهم  الأوروبييييييييييييية،  واحليييكييي�ميييات 

اإميان�يل ماكرون.
-الذي  ال�شابق  املدفعية  كابنت     
يقل  ل  ميييا  اإىل  انييتيي�ييشييب  ان  �ييشييبييق 
عن ثمانية اأحزاب خالل م�شريته 
التي ا�شتمرت ثالثني عاًما -ُيقّدم 
خييا�ييشييرا �ييشييد رئييييي�ييس حيييزب العمل 
من  بيياملييائيية   21 بن�شبة  اليي�ييشييابييق، 
ن�ايا الت�ش�يت مقابل 48 باملائة، 
وفق اآخر ا�شتطالع ملعهد ك�ي�شت. 
التجارية،  عيييالميييتيييه  ان  ويييييبييييدو 
املناخ  الت�شكيك يف  وهي مزيج من 
املناه�شة للقاح واحلنني  وامل�اقف 
تييعييد تثري  الييديييكييتيياتيي�رييية، مل  اإىل 
بيييياتييييت ترعب  اإنييييهييييا  بييييل  احلييييلييييم، 

وتخيف.
   ويف كل الح�ال، هذا ما يعتقده 
امليي�ييشيي�ؤولييني املحليني  الييعييديييد ميين 
ذلييك يف معاقله  املنتخبني، مبا يف 
احللفاء  هييييي�ؤلء  ييينييكيير  اليي�ييشييابييقيية. 
بالرئي�س  �شلة  اأي  الآن  ال�شابق�ن 
رونالدو  غيييرار  عييلييى  بيي�ليي�ييشيي�نييارو، 
كايادو، حاكم ولية غ�يا�س )و�شط 
للرئي�س،  اليي�ييشييابييق  املييعييقييل  غييييرب(، 
ب�شبب اأهمية ال�شناعات الغذائية. 
يدعم  لن  اأنييه  الطبيب  اأعلن  وقييد 
حا  م��شّ  ،2022 عام  ب�ل�ش�نارو 
اأن  ميكننا  يف:” ل  تييي  “غل�ب  لييي 

نحكم بالت�ترات«.

انتكا�سة يف ثلثي الواليات
ا، مع العمدة     هذا ه� احلال اأي�شً
اأنط�ني�  لييي�يييشيييليييفيييادور  الييي�يييشيييابيييق 
نيت�،  مييياغييياليييهيييايييي�يييس  كييييارليييي��ييييس 
باهيا  ولييية  حاكم  ملن�شب  املر�شح 
اأكرث  الذي اقرتب  �شرق(،  )�شمال 
ميين ييي�ييشييار اليي��ييشييط. وييييرى بع�س 
امل�ش�ؤولني  هيييييي�ؤلء  اأن  اخلييييييرباء، 
النتهازية  “ومبنطق  املنتخبني 
باأنف�شهم  �ييشييييينيياأون  ال�شيا�شية”، 
ت�ش�يت  تيي�ييشييّكييل  اإمييكييانييييية  ليييييريوا 
ثالث بني ب�ل�ش�نارو ول�ل، بينما 
ال�شابق �شريجي�  القا�شي  يزال  ل 
مييييي�رو وحييياكيييم �يييشييياو بييياولييي� جييي�او 
دوريا، يفكران يف الرت�شح ممثلني 

لل��شط.    وهذه ال�شتقاللية عن 
ا  الرئي�س املنتهية وليته، هي اأي�شً
نتيجة ان�شقاق النخب القت�شادية 
واحل�شرية،  ال��شطى  والطبقات 
 2018 عيييييييام  �ييييشيييي�تيييي�ا  اليييييذيييييين 
الي�م  ويييزعييجييهييم  لييبيي�ليي�ييشيي�نييارو، 

اإهمال وف��شى اإدارته.

   رفاق اآخرون رم�ا املنديل، خ�ًفا 
من اأن يتدحرج�ا مع رئي�س الدولة 
ال�شياق،  هييييذا  ويف  �ييشييقيي�طييه.  يف 
غراندي،  كييامييبييييينييا  عييمييدة  تييخييلييى 
الذي  ال�شابق،  رودريغيز  رومييريو 
 2018 مل يييرتدد يف الظه�ر عام 
املر�شح  �يييشييي�رة  يييحييمييل  بييقييمييييي�ييس 

التناف�س  عيين  لييليينييظييام،  امليينيياهيي�ييس 
بارايبا )�شمال  على من�شب حاكم 
�شرق(. واأكدت �شحيفة ف�لها دي 
الأ�شب�ع،  هذا  الي�مية  باول�  �شاو 
لب�ل�ش�نارو  الكبري  “الرف�س  اأن 
الييعييامييل احلا�شم  كيييان  الييي�ليييية  يف 

لن�شحابه«.

   انه نبذ يتجاوز هذه املنطقة: وفًقا 
مل�شح اأجراه معهد ك�ي�شت م�ؤخًرا، 
الفيدرالية، يتم  ال�ليات  يف ثلثي 
احلكم على ت�شرف الرئي�س ب�شكل 
ن�شف  ميين  اأكييييرث  قييبييل  ميين  �شلبي 

الناخبني.
عن لو جورنال دي دميان�س

انتخابات ليبيا.. »الكلمة العليا« عند الن�ساء
•• طرابل�س-وكاالت

دخلت النتخابات الربملانية والرئا�شية يف ليبيا اأج�اء احلملة النتخابية، 
عقب اإعالن مف��شية النتخابات القائمة الأولية للم�شتبعدين واملقب�لني 
يف النتخابات الرئا�شية، التي ياأمل الليبي�ن يف اأن ت�شكل نقطة حت�ل على 

طريق خروج البالد من داومة الف��شى امل�شتمرة منذ عقد.
ومن املت�قع اأن يك�ن الت�ش�يت الن�شائي يف النتخابات الربملانية والرئا�شية 
يف ليبيا حا�شما، خا�س يف ظل تقارب عدد ال�شيدات والرجال ممن يحق لهم 

الت�ش�يت، املقرر يف 24 دي�شمرب املقبل.
لالنتخابات  العليا  املف��شية  من  معلنة  ر�شمية  اإح�شائية  اأحييدث  وتظهر 
 24 اأن اإجمايل عدد البطاقات التي مت ت�شليمها للناخبني حتى  يف ليبيا، 
ن�فمرب اجلاري 1.845.285، ب�اقع 1.123.412 بطاقة انتخابية مت 
721.873 بطاقة ت�ش�يت  ت�شليمها للرجال، يف ال�قت الذي مت ت�شليم 

لل�شيدات الالتي.
واليييييدور اليينيي�ييشييائييي لييييي�ييس يف الييتيي�ييشيي�يييت النييتييخييابييي فييقييط بييل يف ماراث�ن 
النتخابات ذاتها، اإذ �شملت القائمة الأولية لل�شخ�شيات الليبية التي قبلت 
املف��شية ال�طنية العليا اأوراق تر�شحهم يف �شباق الرئا�شة، �شيدتني، وهما 
رئي�شة حزب احلركة ال�طنية الليبي ليلى بن خليفة، واخلبرية القت�شادية 
الليبية هنيدة حممد املهدى ت�مي، من اأ�شل 73 مر�شحا للمن�شب قبل�ا 

حتى الآن.
ويبلغ عدد املر�شحات لنتخابات برملان نح� 292 امراأة، وفق اأخر اإح�شائية 

ن�شرتها املف��شية العليا لالنتخابات.

الرئا�سية يف الربازيل:

اأ�سبح جايري بول�سونارو فزاعة داخل مع�سكره...!

 يف ثلثي الوليات الفيدرالية, يتم احلكم على ت�سرف
 الرئي�ض ب�سـكل �سـلبي من قبل اأكرث من ن�سف الناخبني

يحاول بول�سونارو اإعادة اإطالق حملته الرئا�سية بينما 
يناأى عنه عدد متزايـد من امل�سوؤولني املحليني املنتخبني

رونالدو كايادو... يتنكر احللفاء ال�شابق�ن لب�ل�ش�نارو

جايري ب�ل�ش�نارو... بدا العد التنازيل

مقتل 13 مت�سددًا خالل عملية ع�سكرية يف النيجر  

نيوزويك: كيف ميكن لأمريكا جتنب الإذعان للهزمية اأمام اإيران؟
•• وا�شنطن-وكاالت

قدم النائب الأمريكي جيم بنك�س، وامل�ش�ؤول ال�شابق يف 
اإىل  مقرتحات  جمم�عة  ماك�ف�شكي  مايكل  البنتاغ�ن 
يف  اإيييران  مع  اأف�شل  ب�شكل  لتتعامل  الأمريكية  الإدارة 

املرحلة املقبلة.
اإعيييالن طييهييران الييعيي�دة اإىل املييفيياو�ييشييات الن�وية،  وبييعييد 
اأبدى البيت الأبي�س رد فعل �شعيف بح�س طهران على 

تبني الدبل�ما�شية بنية ح�شنة.
يف اأفيي�ييشييل الأحييييي�ال، يعك�س هيييذا اليييرد انييتيي�ييشييار الآميييال 
بذل  ميين  املكت�شبة  الييتييجييربيية  انييتيي�ييشييار  عيي��ييس  اليي�اهييييية 
اإذعان  نح�  انزلقاً  يعك�س  الأحيي�ال،  اأ�ش�اأ  ويف  اجله�د. 

للهزمية، اأمام اإيران ن�وية.
اإدارة  هييدف  اأن  “ني�زويك”  جملة  يف  الكاتبان  اأ�ييشيياف 
�شيك�ن  اليينيي�وي  التييفيياق  اإىل  بييالييعيي�دة  القا�شي  بييايييدن 
وح�شب  املتحدة  لل�ليات  ل  وهزمية،  كارثة  عن  عبارة 

بل اأي�شاً ل�شركائها يف ال�شرق الأو�شط.
�شي�فر تخفيف العق�بات ع�شرات املليارات من الدولرات 
الطائرات دون طيار، وال�ش�اريخ،  لإيران لتنفقها على 
وامليلي�شيات التي تفر�س تهديدات على امتداد املنطقة 

الأمريكية، والق�ات احلليفة، متاماً  الق�ات  ل ت�شتثني 
كما ح�شل عند تنفيذ التفاق اأوًل.

اإن الع�دة اإىل التفاق �شترتافق مع التخلي عن النف�ذ 
واأق�ى”  “اأط�ل  مكمل  اتفاق  قب�ل  اإىل  طهران  لدفع 

ح�شب ما �شعى اإليه بايدن اأ�شا�شاً.
اإيييييران  امليينييافييع، �شيتعني عييلييى  ويف مييقييابييل جييميييييع هيييذه 
اإن  جييداً.  ق�شرية  فرتة  الن�وي  برناجمها  تقييد  فقط 
امل�اد  فيه  مبا  البال�شتية،  لل�ش�اريخ  برناجمها  حظر 
ينتهي  الن�وية،  لالأ�شلحة  الت�شليم  اأنظمة  وتكن�ل�جيا 

ال�شنة املقبلة، وه� اأول بند من بن�د غريبة كثرية.
ن�وي  بييرنييامييج  نح�  طييهييران  م�شار  اأن  الييكيياتييبييان  وراأى 
يف  بالكامل  وا�شحاً  �شيك�ن  �شناعي  نطاق  على  �شرعي 
اأو  اإيييران لن تغ�س  اأن  اأقييل من عقد. هييذا مع افرتا�س 

متنع املحققني الدوليني من ال��ش�ل اإىل من�شاآتها.
اإن الدخ�ل جمدداً اإىل اتفاق غري مت�ازن ومعيب جداً 
عييلييى م�ا�شلة  احليير�ييس  حييتييى  اأو   ،2015 اتييفيياق  مييثييل 
اأحلقته  الييذي  ال�شرر  �شيفاقم  طييهييران،  مييع  املييحييادثييات 
الإدارة مب�شالح ال�ليات املتحدة وبردعها، عرب المتناع 
�ش�ريا  يف  امل�شتمرة  الإيرانية  العتداءات  على  الرد  عن 

والعراق، اأو عرب ان�شحابها امل�شتعجل من اأفغان�شتان.

اإىل  واأييي�ييشيياً  اإيييييران،  اإىل  ر�شالة  ال�شيا�شة  هييذه  �شت�جه 
خ�ش�م وا�شنطن الدوليني، اأن ال�ليات املتحدة هي ق�ة 
تعزيز ق�ة خ�ش�مها،  ال�شم�ر، وتريد  اإىل  اآيلة  عظمى 
ثمة  ذليييك،  مييع  مييتييهيي�ر.  ب�شكل  حلفائها  عيين  والييتييخييلييي 

طريق اأف�شل للم�شي، قدماً، ح�شب الكاتبني.
يقرتح بنك�س وماك�ف�شكي ب�ش�رة عامة بناء النف�ذ يف 
التي  الأق�شى  ال�شغط  اإيييران عرب مزج حملة  م�اجهة 
ذو  ع�شكري  ردع  بناء  مع  ال�شابقة،  الإدارة  ا�شتخدمتها 
عن  �شتدافع  املييتييحييدة  اليي�ليييات  اأن  لإظييهييار  م�شداقية 

م�شاحلها.
كامل  يف  لي�س  طهران  يف  النظام  فيياإن  خط�رته،  فرغم 
الق�ة اأوعقالنياً كما اأنه معر�س لل�شغ�ط على جبهات 

عدة.
عن  والت�قف  خطابها  تعديل  بايدن  اإدارة  على  بداية، 
الق�ل اإنها �شتدر�س “خيارات اأخرى” غري حمددة حني 
تف�شل الديبل�ما�شية. �شت�شجع هذه الر�شائل اإيران على 
الن�وي،  برناجمها  ينم�  بينما  املييحييادثييات،  اأمييد  اإطيياليية 
وق�تها التفاو�شية. ع��س ذلك، يجب ت��شيح اأن جميع 
الييطيياوليية ملنع  الييقيي�ة الأمييريييكييييية ميي�جيي�دة على  عنا�شر 

اإيران من التح�ل اإىل دولة ن�وية.

الكاتبني،  ح�شب  خطابها،  دعييم  املتحدة  اليي�ليييات  على 
ال�شغط  حملة  عق�بات  لت��شيع  الك�نغر�س  مب�شاعدة 
الأقيي�ييشييى �ييشييد اليينييظييام الإييييييييراين، عيييرب حتيي�يييلييهييا اإىل 
ق�انني، اأقرت جلنة الدرا�شات اجلمه�رية م�ش�دة قان�ن 
لتحقيق  املا�شي  )ني�شان(  اأبييريييل  يف  الأق�شى  ال�شغط 
الك�نغر�س  ميين  م�شب�قة  غييري  مراجعة  ولت�فري  ذلييك 
حتى ل يتمكن اأي رئي�س يف امل�شتقبل من رفع العق�بات 

ب�شكل اأحادي.
و�شدد الكاتبان على �شرورة اأن تفهم اإيران اأن اأي عق�بة 
يف  الك�نغر�س  من  اإعادتها  ميكن  بييايييدن،  اإدارة  ترفعها 
طهران  قييدرة  �شيق��س  العق�بات  تقنني  اإن  امل�شتقبل. 
برناجمها  وتعزيز  الإقليمية،  اعتداءاتها  م�ا�شلة  على 
واملالية مع  ال�شناعية  روابييط قطاعاتها  بقطع  الن�وي 
العامل اخلارجي، وت�شديد اخلناق على انت�شار اأ�شلحتها، 

وم�شاعدة الك�نغر�س يف تنفيذ هذه الإجراءات.
امل�ث�قة،  الييردع  قيي�ة  ا�شتعادة  اإىل  الإدارة  الكاتبان  دعييا 
بالطائرات دون  املتكررة  الإيرانية  الهجمات  بالرد على 
الأمريكية و�شركائها يف  الق�ات  طيار، وال�ش�اريخ �شد 
املنطقة، كما ح�شل يف املحاولة ال�قحة لغتيال رئي�س 

ال�زراء العراقي م�شطفى الكاظمي.
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عربي ودويل

اإن  اخلمي�س  اأميي�ييس  ف��شرت  كيفن  الييربيييطيياين  الييهييجييرة  وزيييير  قييال 
وفاة  بعد  الب�شر  تهريب  جتييارة  على  الق�شاء  على  عازمة  بريطانيا 

27 مهاجرا حاول�ا عب�ر القنال الإجنليزي.
و�شتتحدث وزيرة الداخلية بريتي باتيل مع وزير الداخلية الفرن�شي 

جريالد دارمانان يف وقت لحق الي�م.
)بي.بي.�شي(  الربيطانية  الإذاعييية  هيئة  لتلفزي�ن  ف��شرت  وقييال 
“نحن على ا�شتعداد لتقدمي الدعم على الأر�س، وعلى اأمت ا�شتعداد 
لتقدمي امل�ارد... نحن حرفيا على اأمت ا�شتعداد... مل�شاعدة ال�شلطات 

الفرن�شية«.
اأنها م�شكلة يتعني على  “اإننا وا�شح�ن.. ل ننظر لها على  واأ�شاف 
فرن�شا التعامل معها بل م�شكلة نريد اأن نعمل مع فرن�شا و�شركائنا 

الأوروبيني... للق�شاء على عمل هذه الع�شابات«.
 

قييالييت خييدمييات اليييطييي�ارئ الييرو�ييشييييية واليي�ييشييلييطييات املييحييلييييية مبنطقة 
كيمريوف� يف �شيبرييا اأم�س اخلمي�س اإن �شخ�شا لقي م�شرعه واإن 

ع�شرات حما�شرون بعد حريق يف منجم فحم باملنطقة.
285 �شخ�شا يف املنجم  اإنيييه كييان هيينيياك  وقييالييت خييدمييات الييطيي�ارئ 

واأمكن اإنقاذ 236 منهم. ول تزال عملية الإنقاذ جارية.
وذكرت وكالت اأنباء اأن احلاكم املحلي �شريجي ت�شيفيليف كتب على 
اثنان  اآخييرون   43 واأ�شيب  تيي�يف  �شخ�شا  اأن  تيليجرام  على  ح�شابه 

منهم يف حالة خطرية.
وقال الفرع املحلي للجنة التحقيقات الرو�شية يف بيان �شابق “وفقا 

للبيانات الأولية، يعاين عدد من العمال من ت�شمم بالدخان«.

ذكرت وكالة بل�مربج  اأم�س اخلمي�س اأن الحتاد الأوروبي �شيقرتح 
مهلة ت�شعة اأ�شهر ل�شالحية لقاحات ك�فيد-19 للراغبني يف ال�شفر 
املف��شية  اإن  وثيقة  عن  نقال  التقرير  وقييال  الأع�شاء.  الييدول  اإىل 
الرتحيب  الأعيي�ييشيياء مبيي�ا�ييشييليية  الييييدول  اأييي�ييشييا  �شت��شي  الأوروبييييييية 
بامل�شافرين الذين ح�ش�ل على التطعيمات التي وافق عليها الحتاد 
مليين تلق�ا  الييثيياين  كييانيي�ن  10 يناير  اعييتييبييارا ميين  اأبيي�ابييهييا  واأن تفتح 
لقاحات وافقت عليها منظمة ال�شحة العاملية. وقال التقرير اإنه من 
الحتاد  خييارج  بال�شفر من  املتعلقة  املقرتحات  الإعييالن عن  املت�قع 
الأوروبيييي يف وقييت لحييق . جيياءت هييذه التقارير فيما يقرتح املركز 
الأوروبي لل�قاية من الأمرا�س وال�قاية منها بدرا�شة منح جرعات 

معززة من لقاحات ك�رونا جلميع البالغني.

لنظريه  �شاليفان  جايك  الأمييريكييي  الق�مي  الأمييين  م�شت�شار  اأكييد   
“الق�ي”  املتحدة  اليي�ليييات  دعييم  الأربييعيياء  الأول  اأميي�ييس  الب�لندي  
على  العالقني  املهاجرين  ب�شاأن  بيييييالرو�ييس  مييع  الأزمييية  يف  لب�لندا 

حدود البلدين.
وذكر بيان للبيت الأبي�س اأن �شاليفان “قدم الدعم الق�ي لب�لندا يف 
م�اجهة اإجراءات نظام “الرئي�س البيالرو�شي األك�شندر ل�كا�شنك� “ 

التي اأثارت اأزمة مهاجرين«.
الق�مي  الأميييين  �ييشيياليييييفييان ومييدييير مكتب  بييني  اتيي�ييشييال هيياتييفييي  ويف 
الب�لندي بافل �ش�ل�ت�س، اأكد م�شاعد الرئي�س الأمريكي ج� بايدن 
“التعاون الثنائي الق�ي يف ق�شايا الدفاع ورحب باجله�د املبذولة 

وفق البيان. لتعزيز امل�قف الردعي حللف �شمال الأطل�شي”، 

عوا�شم

لندن

مو�شكو

بروك�شيل

وا�شنطن

�سحف عربية: ليبيا تقرتب من احل�سم واأمريكا من اخلطة »ب« �سد اإيران

ال�سدر واأذرع اإيران.. ت�سكيل احلكومة العراقية على �سفيح �ساخن
امل�شتقلني  على  يتعدى  من  “هناك  ال�شدري  التيار  زعيم  وتابع 
من اأجل اإ�شقاطهم واإخراجهم من النتخابات على ح�شاب و�ش�ل 
خا�شرا”،  نف�شه  يعترب  الييذي  الطرف  وخ�ش��شا  املتحزبني  بع�س 
القتل”  عن  حتى  تت�رع  “ل  ال�شيا�شية  اجلهات  بع�س  اأن  ميي�ؤكييدا 

لتحقيق ذلك.
وفاز التيار ال�شدري الذي يتزعمه مقتدى ال�شدر باأكرث من 70 
وذلك  العراقي،  الربملان  يف  نيابيا  مقعدا   329 اأ�شل  من  مقعدا 
حمللني  بح�شب  ذاتييييية،  واأخيييرى  م��ش�عية  بع�شها  ع�امل  لعدة 
ال�شيا�شية  للعل�م  العراقية  اجلمعية  ع�ش�  يق�ل  وهنا  عراقيني. 
حممد معزز احلديثي اإن التيار ال�شدري يتمتع ب�شعبية كبرية يف 

الداخل العراقي �شاعدته كثرًيا يف حتقيق انت�شار وف�ز كبري.
واأ�يييشييياف عيي�ييشيي� اجلييمييعييييية الييعييراقييييية لييلييعييليي�م اليي�ييشيييييا�ييشييييية، خالل 

اأن هناك عامل اأ�شا�شي �شاعد  ت�شريحاته لي”�شكاي ني�ز عربية”، 
يف حتقيق هذا الف�ز للتيار ال�شدري، وه� تغيري قان�ن النتخابات 

والعتماد على الدوائر النتخابية املتعددة.
الق�ى  يرِبز  العادة  الدوائر يف  املتعدد  النتخابي  “النظام  وتابع: 
�س الق�ى الأقل �شعبية، حتى  الأكرث �شعبية، ويف ال�قت نف�شه يهمِّ

واإن كان الفارق �شئيال بني الطرفني«.
وما حدث يف تلك النتخابات ونتائجها يثبت اأن النظام النتخابي 
بالفعل  يتمتع  ال�شدري  التيار  واأن  كثرًيا  اأف�شل  الدوائر  املتعددة 

ب�شعبية كبرية.
جانب  من  جلًيا  ظهر  الييذي  والتنظيم  بالتن�شيق  احلديثي  واأ�شاد 
التيار ال�شدري يف النتخابات والذي عزز من �شعبية ال�شدر واأدى 

ا اإىل جني الثمار بح�شد 73 مقعًدا. اأي�شً

يق�ل  وهنا  الآن،  العراقية  ال�شاحة  على  الأبيييرز  اليي�ييشيي�ؤال  واأ�شبح 
ع�ش� اجلمعية العراقية للعل�م ال�شيا�شية، اإن رغم حتقيق الكتلة 
الد�شت�ري  اأن متتلك احلق  ت�شتطيع  لكنها ل  انت�شاًرا،  ال�شدرية 
اأخرى  كتل  مع  تتحالف  عندما  اإل  عييددا،  الأكييرث  الكتلة  لت�شكيل 
احللب��شي،  حممد  ال�شابق  الربملان  رئي�س  بقيادة  )تقدم(  ككتلة 
والكتلة الكردية برئا�شة الزعيم الكردي م�شع�د البارزاين والكتل 

الأخرى التي تن�شم لهاتني الكتلتني.
وبح�شب الد�شت�ر العراقي ل بد اأن يعقد الربملان اجلديد جل�شته 
الأوىل بعد 15 ي�ماً من الت�شديق النهائي على النتائج كي ينتخب 
رئي�شا له ثم يف خالل �شهر بعدها ينتخب رئي�شاً للجمه�رية ُيكلف 
الكتلة الأكرب، التيار ال�شدري، بت�شكيل احلك�مة املقبلة يف خالل 

30 ي�ما.

•• بغداد-وكاالت

حتذير جديد اأطلقه زعيم  اأواميير من خلف احلدود”..  اأتلقى  »ل 
التيار ال�شدري مقتدى ال�شدر، من اأجل املطالبة بت�شكيل حك�مة 

“اأغلبية وطنية” يف العراق.
معظمها  عراقية،  كتل  ت�شعيد  نتيجة  جيياءت  ال�شدر،  حتييذيييرات 
عراقيل  وو�شعها  طهران،  من  مقربة  م�شلحة  ميلي�شيات  متتلك 

اأمام ت�شكيل احلك�مة والعرتا�س على نتيجة النتخابات.
الفائزين  امل�شتقلني  املر�شحني  بعدد من  لقائه  بعد  ال�شدر،  وقال 
يف النتخابات الأخرية، اإن “احلل ال�حيد لإنقاذ العراق” يتمثل 
بت�شكيل حك�مة اأغلبية، م�شيفا: “لن اأ�شرتك يف حك�مة ائتالف 

اأو حك�مة ت�افقية، الذهاب للمعار�شة اأف�شل لنا«.

•• عوا�شم-وكاالت

الأخرية  ال�شريعة  التط�رات  بعد  الإيييراين،  الن�وي  عاد 
فيه اإىل ال�اجهة، اإذ اأعلنت وكالة الطاقة الن�وية رف�س 
يف  املن�شاآت  بع�س  اإىل  بال��ش�ل  ملفت�شيها  ال�شماح  اإيييران 

حني �شعدت ال�ليات املتحدة لهجتها �شد طهران.
 24 يف  املقررة  النتخابات  البالد من  تقرتب  ليبيا  ويف 
ف�شلها  احييتييمييال  وميين  املييقييبييل،  الأول(  )كييانيي�ن  دي�شمرب 
التهديد  ب�شبب  اليي�ييشيييييا�ييشييي،  الييتيي�تيير  عييي�دة  بييعييد  اأييي�ييشيياً، 
مثرية  �شخ�شيات  تر�شح  وب�شبب  جييهيية،  ميين  باإف�شالها 
ينتظر  عربية  �شحف  وبح�شب  ثانية.  جهة  من  للجدل 
الدويل  املجتمع  وميي�اقييف  النتخابات  م�عد  الليبي�ن 
منها، يف ظل التهديد باإف�شالها، وت�شديد الق�ى الدولية 

مبعاقبة املت�شببني يف عرقلتها.

ح�سابات انتخابية
ويف هيييذا اليي�ييشييييياق تيي�ييشيياءل احلييبيييييب الأ�يييشييي�د يف �شحيفة 
ال�شباق  يف  الدبيبة  �شارك  ل�  “ماذا  اللندنية  “العرب” 
الرئا�شي ثم ف�شل يف ال��ش�ل اإىل كر�شي الرئا�شة ب�شبب 
وبالن�شبة  مبدئياً  اليي�اقييع؟  اأر�يييس  على  املناف�شات  حييدة 
الثالثية  امليي�اجييهيية  فييياإن  اليييراأي  ا�شتطالعات  اأغييلييب  اإىل 
الإ�شالم  و�شيف  الدبيبة،  بني  �شتدور  امل�شهد  �شدارة  يف 
اإليه  انتبه  الأميير  وهييذا  وامل�شري خليفة حفرت،  الييقييذايف، 
اآخيير ف�ق  لييه هييدف  بييات  فريق رئي�س احلك�مة، والييييي�م 
قييبيي�ل مييلييف تيير�ييشييحييه، وهييي� رفيي�ييس مييلييفييي تيير�ييشييح قائد 

اجلي�س وابن القذايف«.
وعلى هذا الأ�شا�س اعترب الكاتب، اأن املجتمع الدويل، ه� 
امل�ش�ؤول بالدرجة الأوىل عن ح�شم الأم�ر يف ليبيا، بعد 
اأقيمت  اإذا  نتائجها  التهديد برف�س  النتخابات، يف ظل 
ال�شاعات  خيييالل  منتظر  دويل  ميي�قييف  “هناك  قييائيياًل: 
الييقييادميية قييد ييياأتييي ميين جمييليي�ييس الأميييين ليييييكيي�ن حا�شما 
وذلك  النتخابات،  يف  بامل�شاركة  للجميع  ال�شماح  باإقرار 
اأي  اأمييام  الطريق  �شيقطع  ولكنه  الدبيبة،  طبعا خلدمة 
اأو  الإ�ييشييالم،  �شيف  تر�شح  �شرعية  يف  للت�شكيك  حماولة 
الت�ش�يت  امتحان  اأمييام  و�شي�شع اجلميع  امل�شري حفرت، 
لكن  القادم.  دي�شمرب  من  والع�شرين  الرابع  يف  ال�شعبي 
بالنتائج  العييرتاف  مبداأ  ح�ل  �شيك�ن  الأكييرب  التحدي 

ُييينييتييخييب، واليييقيييذايف جييياء ميين خيييالل انييقييالب ع�شكري، 
�شرعان ما ح�له اإىل ث�رة مبفاهيم مغايرة على ع�شره 

ومعا�شريه«.
ورغم ذلك يعترب الكاتب اأن ليبيا، مقدمة على مغامرة 
ت�شتت  الأطييراف، هي  بع�س  “�شت�اجه  مع�شلة حقيقية 
اخل�شارة  �شتك�ن  وبالتايل  ال�احد،  الفريق  يف  الأ�ش�ات 
اإذا  نتائجه كارثية،  �شتك�ن  الذي  الأمر  ن�شيب اجلميع، 
لتحقيق  لأحييدهييم  اليي�احييد  الت�جه  اأ�ييشييحيياب  يتنازل  مل 
،والأمر  لكن  الأوىل،  اجل�لة  يف  للف�ز  املطمئنة  الن�شبة 
قبل  الثانية حتى  نتجه نح� اجل�لة  فاإننا جميعاً  هكذا 
وعدد  الأ�ش�ات  ت�شتت  وال�شبب  الأوىل،  نتائج  نعرف  اأن 

املرت�شحني الكبري«.

خيار ع�سكري
بالتزامن مع ا�شتئناف املفاو�شات الن�وية يف فيينا، قالت 
�شحيفة “ال�شرق الأو�شط” اإن ال�ليات املتحدة مل تعد 
ف�شلت  اإذا  اإيييران،  �شد  الع�شكري  باحلل  التهديد  تخفي 

من قبل من ل يراها من�شجمة مع م�شروعه وتطلعاته، 
ول�شيما يف غرب البالد الذي ل يزال حمك�ما باأمزجة 
امليلي�شيات  وميي�ييشييالييح  الإخيييييي�ان  وحيي�ييشييابييات  اليينييافييذييين 
وم�ؤامرات القطط ال�شمان التي لن ت�شمح بالتنازل عما 
حققته خالل ال�شن�ات الع�شر املا�شية من مكا�شب غري 

حمدودة«.
ميين جييانييبييه قيييال جييربيييل الييعييبيييييدي يف ميي�قييع “218” 
الرئا�شية  لالنتخابات  املرت�شحني  كرثة  “رغم  الليبي: 
يبقى  الأمييير  فييياإن  الأ�يييشييي�ات،  ت�شتت  وخييطيي�رة  الليبية، 
القتال واحلروب  الليبي�ن عن  فيه  تخلى  �شحياً  مناخاً 
�ش�اء  النتخابية،  ال�شناديق  نح�  واجته�ا  والر�شا�س، 
اأكاد  ال�شتقرار  عيين  تبحث  ليبية  اإرادة  �شمن  ط�اعية 
ب�شبب  القلة  عند  مرغمني  اأو  الغالبية  عند  اأتلم�شها 
وا�شتقرار  النييتييخييابييات  عييلييى  والييعييامل  الليبيني  اإ�يييشيييرار 
يف مفارقة تاريخية ل تغيب عن املالحظ ذلك  ليبيا”، 
تاأ�شي�شها،  “ليبيا مل تنتخب َمن يحكمها منذ تاريخ  اأن 
ومل  والنخب  القبائل  بني  ت�افقياً  كييان  الييراحييل  فامللك 

املفاو�شات، م�شريًة اإىل ت�شريحات قائد القيادة املركزية 
الأمريكية يف ال�شرق الأو�شط اجلرنال كينيث ماكينزي 
ا�ييشييتييعييداد قيي�اتييه خليييييار ع�شكري حمتمل  وحييديييثييه عيين 
�شد اإيران قبل اأقل من اأ�شب�ع من اجل�لة ال�شابعة من 
الييقيي�ى العاملية واإييييران حيي�ل برناجمها  بييني  املييحييادثييات 
الن�وي. ويف ال�شياق ذاته نقلت ال�شحيفة تكرار الرئي�س 
البيت الأبي�س والبنتاغ�ن ووزارة  بايدن وامل�ش�ؤولني يف 
بخيارات  ي�شمى  “ما  اإىل  والإ�ييشييارة  التلميح  اخلارجية 
اإيران  واخييتييارت  الدبل�ما�شية  ف�شل  حييال  يف  ب،  اخلطة 
العمل  اإىل  الإ�شافية  العق�بات  من  بييدءاً  القنبلة،  �شنع 
وم�ش�ؤول�ن  اأوروبييييي�ن  دبل�ما�شي�ن  وك�شف  الع�شكري«. 
اأمريكي�ن �شابق�ن وخرباء، وفق ال�شحيفة، اأن “ال�ليات 
املتحدة تناق�س مع حلفائها بالفعل قائمة خيارات اخلطة 
امل�شددة  العق�بات  املفاو�شات، ترتاوح من  انهارت  اإذا  ب، 
اإىل العمل الع�شكري املحتمل. وقال م�ش�ؤول كبري �شابق 

اإن هناك جمم�عة متتالية من الع�اقب«.

ع�سكري اأم نف�سي؟
ويف م�قع اإندبندنت عربية” قال عي�شى نهاري، اإن الأيام 
الأخييرية من ولييية دونالد ترامب، ك�شفت ت�قيع خطة 
�شرية وا�شعة ت�شمح للبنتاغ�ن بتنفيذ عمليات تخريبية 
وا�شتخدام الربوباغندا، لإ�شعاف النظام الإيراين، بحثاً 
عن “زعزعة ثقة الإيرانيني يف �شيطرتهم على البالد اأو 
وكان من املقرر اأن تنفذها  قدرتهم على خ��س حرب”، 

ق�ات العمليات اخلا�شة يف اجلي�س الأمريكي.
وبعد ع�دة التهديد الأمريكي لإيران، مل ي�شتبعد امل�قع 
اإىل  اأو  اإىل هذه اخلطة  بايدن،  الرئي�س ج�  اإدارة  جل�ء 
جزء منها، يف اإطييار اخلطة ب، من جهة اأوىل، ويف اإطار 
الإدارة  بها  ل�حت  التي  املختلفة  اخليارات  عن  احلديث 
الأمريكية، واعترب امل�قع اأنه “ووفق م�ش�ؤولني �شابقني، 
ل  هيييذه  الظل”  “حرب  حملة  عمليات  ميين  عييييدداً  فييياإن 
تتطلب ت�شريحاً رئا�شياً ر�شمياً، وميكن اأن ي�افق عليها 
اإل  البنتاغ�ن،  م�ش�ؤويل  كبار  من  وغييريه  الييدفيياع  وزييير 
الدفاع  وزارة  يف  امل�ش�ؤولني  بع�س  بيياأن  يفيد  التقرير  اأن 
اإىل  اإ�شافة  امل�شرتكة،  الأركيييان  هيئة  داخييل  الأمريكية، 
هذه  تنفيذ  يعرقل�ن  كان�ا  ال�شتخبارات،  يف  م�ش�ؤولني 

اخلطط«.

بوركينا فا�سو متدد قطع 
الإنرتنت و�سط احتجاجات 

 •• واجادوجو-رويرتز

اله�اتف  عيين  الإنييرتنييت  خييدميية  قطع  اأجيييل  فا�ش�  ب�ركينا  حك�مة  ميييددت 
يف  وذلييك  الأ�شا�س،  من  اخلدمة  لقطع  مت�شاربة  اأ�شبابا  مقدمة  املحم�لة 
التي  القتل  عمليات  تكرار  ب�شبب  متزايدا  �شعبيا  غ�شبا  فيه  ت�اجه  وقييت 
املا�شي وبررت  ال�شبت  ي�م  ال�شلطات اخلدمة  يرتكبها مت�شددون. وقطعت 
الأمر يف وقت لحق بالإ�شارة اإىل ن�س قان�ين يتعلق “بج�دة واأمن ال�شبكات 
واخلييدمييات واحيييرتام التزامات الييدفيياع ال�طني والأمييين الييعييام«. جيياء ذلك 
الفرن�شية احلليفة لها بعد  و�شط احتجاجات مناه�شة للحك�مة والق�ات 
14 ن�فمرب  اأفييراد ال�شرطة الع�شكرية واأربعة مدنيني ي�م  49 من  مقتل 
ت�شرين الثاين بالقرب من بلدة اإيناتا ب�شمال البالد على اأيدي من ي�شتبه 
باأنهم مت�شددون. وكان من املقرر اإعادة خدمة الإنرتنت م�شاء الأربعاء، لكن 
احلك�مة اأمرت بتمديد قطعها 96 �شاعة اأخرى، وعزت ذلك لنف�س الن�س 
وقبل  تامب�را.  اأو�شيني  احلك�مة  با�شم  املتحدث  وقّعه  بيان  يف  القان�ين 
ت�شريحات  يف  اخلدمة  لقطع  مغايرا  تف�شريا  تامب�را  قدم  ب�شاعات،  ذلك 
قدرتنا  من  لنتاأكد  لل�شمت...  بحاجة  بلدنا  اأن  “راأينا  قائال  لل�شحفيني، 

على دفن جن�دنا بطريقة لئقة. هذا احلجب مرتبط فقط بذلك«.

 اأمريكا تدرج �سركات �سينية بالقائمة ال�سوداء 
 •• وا�شنطن-رويرتز

اأدرجت احلك�مة الأمريكية نح� ع�شر �شركات �شينية على قائمتها ال�ش�داء 
للتجارة ب�شبب خماوف تتعلق بالأمن الق�مي وال�شيا�شة اخلارجية، م�شرية 
ال�شيني  اجلي�س  م�شاعي  تط�ير  على  م�شاعدتها  اإىل  احلييالت  بع�س  يف 
املتعلقة باحل��شبة الكم�مية. كما اأ�شيفت عدة كيانات واأفراد من ال�شني 
الأربعاء  الأول  اأم�س  التجارة  وزارة  لييدى  الكيانات  قائمة  اإىل  وباك�شتان 
بال�ش�اريخ  اخلا�س  برناجمها  اأو  الن�وية  باك�شتان  اأن�شطة  يف  مل�شاهمتهم 
اأمريكي بحق �شركات �شينية و�شط ت�تر  اإجييراء  اأحييدث  ياأتي  البالي�شتية. 

متزايد بني بكني ووا�شنطن ب�شاأن و�شع تاي�ان وق�شايا التجارة.
واليابان  ال�شني  ميين  القائمة  اإىل  جييديييدا  كيانا   27 اأ�شيف  املجمل،  ويف 

وباك�شتان و�شنغاف�رة.

2006، اإحراق اأبنية خالل تظاهرات يف عا�سمة جزر �سليمان   يف  اليييعيييامييية  النيييتيييخيييابيييات 
كبرية  م�شاحة  ت�ش�ية  خاللها  مت 
ه�نيارا  يف  اليي�ييشييييينييي  احليييييي  ميييين 
اأعمال  عن  �شائعات  و�شط  بالأر�س 
قامت  بييبييكييني  مييرتييبييطيية  جتييييارييييية 
اإن  �ش�غافار  وقال  النتائج.  بتزوير 
املت�رطني يف ال�شطرابات الأخرية 
�شمري  ل  اأ�يييشيييخيييا�يييس  “�شللهم” 

لهم.
اأننا  اأعييتييقييد  كيينييت  واأ�شاف”�شدقا 
جتاوزنا اأحلك الأيام يف تاريخ بلدنا، 
الأحييييييداث( تذكري  )هييييذه   ... لييكيين 

م�ؤمل باأن اأمامنا طريق ط�يل«.
املييي�اطييينيييني  مييييئييييات  “الآن  وتييييابييييع 
ي�شاوؤون.  كييمييا  الييقييانيي�ن  يييطييبييقيي�ن 
اأمتنا  تدمري  على  م�شمم�ن  اإنهم 
... والثقة التي بنيناها �شيئا ف�شيئا 

بني �شعبنا«.
اأحييد فيي�ق القان�ن  “ل  واأكييد قائال 
�شي�اجه�ن  الأ�شخا�س  هييي�ؤلء   ...

ع�اقب اأفعالهم«.

مثرية  قيييييرارات  اإزاء  ال�ييشييتييييياء  اإن 
اأدى  اُتييخييذت خييالل عييهييده،  للجدل 
الييعيينييف. وقيييال يف بيان  اأعييمييال  اإىل 
والغ�شب  ال�شتياء  فييياإن  “لالأ�شف 
املييكييبيي�ت ليييدى اليينييا�ييس �ييشييد رئي�س 
الييييييي�زراء مييييتيييّدان بيي�ييشييكييل ل ميكن 
حيث  اليي�ييشييارع،  اإىل  عليه  ال�شيطرة 
اخلطري  ال��شع  انتهازي�ن  ا�شتغل 
خالفات  اأدت  بييالييفييعييل«.  واملييتييدهيي�ر 
مميياثييليية بييني اجلييييزر اإىل نيي�ييشيير ق�ة 
يف  اأ�شرتاليا  بقيادة  ال�شالم  حلفظ 
 2003 الأعييي�ام  جييزر �شليمان بني 

و2017.
اخلييييييارجييييييييييييية  وزارة  وقييييييييياليييييييييت 
الني�زيلندية اخلمي�س اإنها مل تتلق 
�شليمان  جييزر  حك�مة  ميين  اتيي�ييشييال 

طلبا للم�شاعدة.
اأعقاب  يف  �ييشييغييب  اأعيييميييال  انييدلييعييت 

مت�تر  وال��شع  يتحرك�ن  ال�شغب 
اإعالم  و�ييشييائييل  اأفييييادت  فيما  جدا” 
وا�شتخدام  نهب  اأعمال  عن  حملية 

ال�شرطة للغاز امل�شيل للدم�ع.
واأتى معظم املتظاهرين يف ه�نيارا، 
وفيييق تييقييارييير، ميين جييزيييرة ماليتا 
ا�شتكى  ليييطيييامليييا  حيييييييث  املييييييجيييييياورة، 
احلك�مة  تييهييمييييي�ييس  مييين  الأهيييييييايل 

املركزية لهم.
وعيييار�يييشيييت احليييكييي�مييية املييحييلييييية يف 
قييرار جييزر �شليمان  اجلييزيييرة ب�شدة 
نييقييل العيييييرتاف الييدبييليي�مييا�ييشييي من 
يف   ،2019 يف  ال�شني  اإىل  تيياييي�ان 
خط�ة يقف وراءها �ش�غافار الذي 
يق�ل منتقدون اإنه مقرب جدا من 

بكني.
دعييييا زعيييييييم املييعييار�ييشيية ميياثييييي� ويل 
رئي�س ال�زراء اإىل ال�شتقالة قائال 

اإن حك�مته ل تزال  �ش�غافار  واأكد 
ت�شيطر على ال��شع.

الييييييييي�م  اأمييييياميييييكيييييم  “اأقف  قيييييييال  و 
باأمان،  كلها  بييالدنييا  بيياأن  لإبالغكم 
حك�متكم يف مكانها وت�ا�شل قيادة 
يقف�ن  الييذييين  اأن  م�شيفا  الأمة” 
“�شي�اجه�ن  ال�شغب  اأعييمييال  وراء 

اأثقل اأحكام القان�ن«.
الربملان  اقييتييحييام  يف  فيي�ييشييلييهييم  بييعييد 
اأعيياد مثريو �شغب جتميع  الأربعاء، 
اأنف�شهم بعد ييي�م وعيياثيي�ا خييراًبييا يف 
لل�شرطة،  ال�شيني ويف مركز  احلي 
ل�كالة  الأهييييايل  اأحيييد  ذكيير  ح�شبما 
الييرجييل الذي  بيير�ييس. وقييال  فران�س 
ال�شرطة  اإن  ا�شمه  ن�شر  عييدم  طلب 
اأن  لييكيين مييين دون  اأقييياميييت حييي�اجيييز 
تراجع  عييلييى  مييي�ؤ�يييشيييرات  اأي  تيييبيييدو 
“مثريي  اإن  وقييال  ال�شغب.  اأعييمييال 

اأم�س  ال�شرتايل �شك�ت م�ري�ش�ن  
اخلمي�س عن ن�شر ق�ة من ال�شرطة 
واجلييييي�ييس حلييفييظ اليي�ييشييالم يف جزر 
للم�شاعدة  طلب  على  بناء  �شليمان 
مانا�شيه  اليييييييييييي�زراء  رئييييييي�يييس  مييييين 

�ش�غافار.
اأعييييمييييال �شغب  وجيييييياء ذليييييك غييييييداة 
حاول  الأربييعيياء،  ه�نيارا  يف  وا�شعة 
خاللها متظاهرون اقتحام الربملان 

وطالب�ا �ش�غافار بال�شتقالة.
وتعر�شت متاجر يف احلي ال�شيني 
بييهيي�نيييييارا للنهب واحلييييرق، مييا دفع 
لييلييتييعييبييري حلك�مة  بييكييني  بيي�ييشييفييارة 

جزيرة �شليمان عن “قلق بالغ«.
وذكرت يف بيان اإن ال�شفارة “طلبت 
اتييييخيييياذ كافة  �ييشييليييييمييان  ميييين جيييييزر 
ال�شرورية لتعزيز حماية  التدابري 

امل�ؤ�ش�شات ال�شينية والأفراد«.

•• هونيارا-اأ ف ب

اندلعت اأعمال �شغب اأم�س اخلمي�س 
�شليمان،  جييزر  عا�شمة  ه�نيارا  يف 
اإحيييييراق عيييدد مييين املباين،  تييخييّلييلييهييا 
متظاهرين  حميياوليية  غيييداة  وذليييك 
احتجاجاً  اليييربمليييان  مييقييّر  اقييتييحييام 
على رف�س رئي�س اليي�زراء مانا�شيه 
ملطلبهم  النيييي�ييييشييييييييياع  �ييييشيييي�غييييافييييار 

بال�شتقالة.
اإعالم  وو�ييشييائييل  عيييييان  �شه�د  وقيييال 
املتظاهرين  اآلف  اإّن  حميييّلييييييية 
ال�شيني يف ه�نيارا  احلّي  اجتاح�ا 
يف خرق لإجراء حظر التجّ�ل الذي 
اأعمال  اأعقاب  يف  ال�شلطات  فر�شته 
العا�شمة  �ييشييهييدتييهييا  الييتييي  اليي�ييشييغييب 

الأربعاء.
واأظييهيير بيييّث حيييّي عييييدداً ميين املباين 
اأ�يييشيييرميييت فيييييهييا اليييينييييريان يف حني 
�شحب  العا�شمة  �شماء  يف  ارتفعت 
الييييدخييييان. واأعيييلييين رئييييي�ييس الييييي�زراء 

Date 26/ 11/ 2021  Issue No : 13402
Summon to Plaintiff by Way of Publication

At the Case Management Office of Sharjah Federal Civil Court of First Instance
In Suit No (SHCFICIREA2021/0008752 Civil circuit

To the defendant : Mohammed Sohail Habeeb Habeeb Ullah Khan
Unknown place of residence: Sharjah. There is application for investigation
Summon by way of publication in Arabic and English languages
Based on the request of the plaintiff Abdullah Mohammed Abdul Hameed
The above suit has been filed claiming : Obligate the defendant to pay an amount of 
AED14,000 and to pay the charges and expenses
You are requested to attend on the hearing dated 06/12/2021 before the Case 
Management Office at Sharjah Civil Federal Court of First Instance office number 
(Office of Case Manager number 2) personally or through approved attorney and to 
submit answering statement on the suit attaching all documents within a period of 
time not exceeding ten days from the date of publication in order to review the above 
mentioned case in your capacity as defendant.
Judicial Services Offices
Mohammed Hussain Ameen Almulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535Date 26/ 11/ 2021  Issue No : 13402
Summons by Publication

Case Management Office, Sharjah Civil Federal Court of First Instance
Case No 0008517/SHCFICIREA2021/ Civil Partial

To the defendant: Ripan Mia Md Bachchu Miah
Unknown address: Sharjah, King Faisal Street, 0566256587
We would like to inform you that, the above-mentioned case was filed by the plaintiff: 
Mohammad Rayhan Uddin Rahamat, with the following claims : 
- Oblige the defendant to pay an amount of (AED 15500). 
- Oblige the defendant to pay the court fees, expenses and advocation fees.
- Serve the defendant in regard to the court session and claim statement.
- The judgement shall be expeditiously carried out pursuant to article 229, clause (5) 
of Civil Procedure Law
Accordingly, you are requested to attend on 28/11/2021 before the Case Management 
Office No. (the Case Manager office) at Sharjah Federal Court of First Instance, 
personally or through an approved proxy, and to submit a rejoinder towards the 
statement of claim attachments thereto, within a period of 10 days since the date of 
this publication, so as to hear the aforesaid case in your capacity as defendant.
Judiciary Service Office
Hameed Abdallah Alsaeedi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 26/ 11/ 2021  Issue No : 13402
in case no. 8054 of 2021 commercial plenary Sharjah

Notified parties:
First defendant: BHATIA TR. CO. LLC
Second defendant: RAJEEV SURESH BHATIA - Indian
Third defendant: SURESH BHATIA TULSIDAS- Indian
You are invited to attend the technical judicial expert meeting (meeting no. 2) 
in case No. 8054 of 2021 plenary commercial-Sharjah, filed by Emirates NBD 
before the expert of banking plenary circuit, Dr./ Hussain Khalil Al-Shamsi, 
scheduled to be held on Tuesday, 30/11/2021 at 1:00 pm, at the expert office 
at Sharjah, Khalid lake corniche - near to corniche hotel Sharjah (formerly 
Hilton) - Mashreq Bank branch (formerly) - Saeed Al Ghafli building (B) 
- back entrance - 1st floor- Office No. (102) Hussain Al Shemsi Chartered 
Accountants. Tel: 065582999-0551750005, E-mail: hussain@mashoora.ae
Banking Plenary Circuit Expert
Dr./ Hussain Khalil Al-Shamsi

An invitation to attend 
the second meeting of the expert 

70392

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
اعالن حكم بالن�شر        
2451/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمك�م عليهم/ 1- �ش�لتب�ك�س لتاأجري بي�ت العطالت �س.ذ.م.م   -  جمه�ل حمل الإقامة 

مبا ان حمك�م له : باملر ل�ري المارات العربية املتحدة �س.ذ.م.م
وميثله : ي�ن�س حممد عبداهلل ح�شن البل��شي 

ل�شالح/  اعيياله  املذك�رة  الدع�ى  يف   2021/7/12 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
باملر ل�ري المارات العربية املتحدة �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان ت�شدد لل�شركة املدعية مبلغا وقدره 
)65.000( درهم خم�شة و�شت�ن الف درهم ، م�شافا اليه فائدة قان�نية ب�شيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ 
رفع الدع�ى احلا�شل يف 2021/6/22 حتى ال�شداد التام والزمت املدعي عليها بامل�شاريف وخم�شمائة درهم 
مقابل اتعاب حماماة.  حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م 
اآل مكت�م حاكم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شم�  التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 70392

اعالن بالن�شر 
 4839/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  مها عادل ابراهيم عمر -  جمه�ل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة 

قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)124609.58( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6283/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2020/3089 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )1465447.46( درهم �شامال للر�ش�م وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : بنك اأب�ظبي التجاري

لل�شيارات - ت:044266024 -  الفطيم  امل�شع�د ووكالة  بناية  - بج�ار  املطار  �شارع   - دبي  عن�انه:امارة 
متحرك:0502429874 - �س.ب:118385 - الرقم املكاين:1842279152
املطل�ب اإعالنه : 1- امام ف�شيله بن �ش�دهادى - �شفته : منفذ �شده

م��ش�ع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/11/24 اخطاركم ب�شداد املبلغ املرت�شد 
وقدره )1465447.46( درهم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار رقم الر�س 201 - منطقة برج خليفة - 
رقم ال�حدة 2504 - ا�شم املبنى �شاوث ريدج 2 - والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�شيات ن�س املادة 

295 من قان�ن الجراءات املدنية بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ:2021/11/24.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021
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عربي ودويل

وا�سنطن: »ل حّل ع�سكريًا« للنزاع يف اأثيوبيا 
باأّن  تفيد  التي  التقارير  على  اّطلعنا  “لقد  الأمريكي  املتحّدث  وتابع 
نقلت عن  التي  تلك  وعلى  الييييي�م يف اجلبهة،  هيي�  اأبيييييي  الييي�زراء  رئي�س 
امل�شت�ى  رفيعي  اأثي�بيني  ومناطق  اأحييزاب  وقييادة  وبرملانيني  ريا�شيني 
اخلط�ط  يف  الييييي�زراء  رئييييي�ييس  اإىل  بييدورهييم  �شين�شم�ن  اإّنييهييم  قيي�لييهييم 
الإعالم  اإعيييالن  على  رّداً  الأمييريكييي  امليي�قييف  واأتيييى  الأمييامييييية للجبهة«. 
لل�شالم يف  ن�بل  اأحمد، احلائز على جائزة  اأبيي  اأّن  الأثي�بي  الر�شمي 
حالياً  “يق�د  وه�  الأمامي  اجلبهة  خط  اإىل  الثالثاء  ت�ّجه   ،2019

الهج�م امل�شاّد” ل�شّد املتمّردين الزاحفني باجّتاه العا�شمة.
ووفقاً لالإعالم الر�شمي الأثي�بي فاإّن البيان الذي ن�شره اأبيي الثنني 
عييلييى ...  “األهم كييييرثاً  الييتيي�جييه اإىل اجلييبييهيية  واأعيييلييين فيييييه عييزمييه عييلييى 
الن�شمام اإىل حملة ال�شم�د«. والأربعاء �شارك مئات املجّندين اجلدد 
اأبابا. ومن بني  اأدي�س  اأقيم على �شرفهم يف منطقة ك�لفي يف  يف حفل 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأثي�بيا  يف  ع�شكرياً” للنزاع  حييّل  “ل  اأّن  من  املّتحدة  اليي�ليييات  حييّذرت 
واأّن الدبل�ما�شية هي “اخليار الأول والأخري والأوحد” ل�قف احلرب 
اأّن  اأبييابييا  اأدييي�ييس  اإعييالن  اإثيير  الييدائييرة يف البلد الأفريقي، وذلييك  الأهلية 
اإىل اجلبهة لقيادة الق�ات احلك�مية  اأحمد ت�ّجه  اأبيي  رئي�س وزرائها 

يف قتالها �شّد متمّردين من اإقليم تيغراي )�شمال(.
وقال متحّدث با�شم وزارة اخلارجية الأمريكية “ل حّل ع�شكرياً للنزاع 
يف اأثي�بيا. هدفنا ه� دعم الدبل�ما�شية ب��شفها اخليار الأول والأخري 
الأطيييراف على المتناع عن  “نحن نح�ّس جميع  واأ�ييشيياف  والأوحيييد«. 
اإطالق خطابات حتري�شية وعدائية، وعلى �شبط النف�س واحرتام حق�ق 

الإن�شان وال�شماح ب��ش�ل امل�شاعدات الإن�شانية وحماية املدنيني«.

اأولئك الذين تعّهدوا خ��س القتال العّداء الأوملبي فيي�شا ليلي�شا. وعلى 
على  اأبيي  حك�مة  ت�شّر  املتمّردين،  ملقاتلة  ال�شكان  تعبئتها  من  الّرغم 
التي تفيد بتحقيق جبهة حترير �شعب تيغراي وحلفائها  التقارير  اأّن 
تقّدماً ميدانياً مبالغ فيها. واأتى التحذير الأمريكي يف وقت ف�شلت فيه 
وقف  اإىل  ل  للت��شّ الدويل  املجتمع  يبذلها  التي  الدبل�ما�شية  اجله�د 
يف  املعارك  واأوقييعييت  واملتمردين.  احلك�مية  الق�ات  بني  النار  لإطييالق 
اإثي�بيا، ثاين اأكرب بلد يف اأفريقيا من حيث عدد ال�شكان، اآلف القتلى 
املتحدة.  الأمم  وفق  املجاعة،  خطر  م�اجهة  يف  الآلف  مئات  وو�شعت 
واندلعت احلرب يف خريف العام املا�شي حني اأر�شلت احلك�مة الحتادية 
ق�اتها اإىل تيغراي لالإطاحة ب�شلطات الإقليم املنبثقة عن جبهة حترير 
�شعب تيغراي بعدما اّتهم اأبيي ق�ات الإقليم مبهاجمة م�اقع للجي�س 
الحتادي. ويف اأعقاب معارك طاحنة اأعلن اأبيي الن�شر يف 28 ت�شرين 

الثاين/ن�فمرب، لكّن مقاتلي اجلبهة ما لبث�ا اأن ا�شتعادوا يف حزيران/
اأن يتقّدم�ا نح�  الق�شم الأكرب من تيغراي قبل  ال�شيطرة على  ي�ني� 

منطقتي عفر واأمهرة املجاورتني.
حترير  جي�س  مثل  اأخيييرى  مييتييمييّردة  جمم�عات  مييع  اجلبهة  وحتالفت 

اأوروم�، النا�شط يف منطقة اأوروميا املحيطة باأدي�س اأبابا.
�شي�ا  ال�شيطرة على  الأ�شب�ع  واأعلنت جبهة حترير �شعب تيغراي هذا 
اأبابا  اأدي�س  اإىل �شمال �شرق  220 كيل�مرتا  التي تبعد م�شافة  روبييت، 
بّراً. وكان الأمني العام لالأمم املتحدة اأنط�ني� غ�تريي�س وّجه الأربعاء 
وغري  فييي�ري  ليي�قييف  اثي�بيا  يف  اليينييزاع  اأطييييراف  اإىل  عاجلة  “منا�شدة 
يتيح  اأن  وجيي�ب  على  م�شدداً  البالد”،  لإنييقيياذ  النار  لإطييالق  م�شروط 
الت��شل ل�قف لإطالق النار اإجراء “ح�ار بني الأثي�بيني حلّل الأزمة 

وال�شماح لأثي�بيا بامل�شاهمة مرة اأخرى يف ا�شتقرار املنطقة«.

   لقد مت �شرد لئحة التهام دون 
خيي�ييشييبييييية، يف  لييغيية  اأو  اأي جمييامييليية 
وو�شائل  “الأمراء  وثييائييقييي  فيلم 
على  اليي�ييشيي�ء  ييي�ييشييلييط  الإعالم”، 
�يييييشيييييراع اخليييينيييياجيييير بيييييني املييييراكييييز 
-امللكة  ال�شيادية  لل�شلطة  الثالثة 
والأميييييري تيي�ييشييارلييز والأميييييري وليام 
-والزوجني هاري ميغان، من اأجل 
الأعمدة  كتاب  وت�ظيف  التالعب 
لييلييحيي�ييشيي�ل على  املييتييخيي�ييشيي�ييشييني، 

اأف�شل تغطية وتناول اإعالمي.
   اجلييزء الأول من هييذا التحقيق 
املييكيي�ن ميين حلقتني )ُييييذاع الثاين 
الفرتة  يييغييطييي  نيي�فييمييرب(   29 يف 
اإ�شفاء  بني  اأي   ،2018-2016
الطابع الر�شمي على العالقة بني 
املطلقة  الأمريكية،  واملمثلة  هاري 
وامليييخيييتيييليييطييية، واليييييييييزواج الييييييذي مت 

الحتفال به يف وند�ش�ر.

كل الطعنات م�سموحة
ال�شحفي�ن  ييييروي  ميييرة،      لأول 
امللكية،  اليي�ييشيي�ؤون  يييغييطيي�ن  الييذييين 
كيي�الييييي�ييس حيييرب الأ�يييشيييقييياء. “ع�س 
يلخ�س  لالأفاعي”،  حييقيييييقييي 
بييامليير، اخلييبييري يف �ش�ؤون  ريييتيي�ييشييارد 

•• باري�س-وكاالت

»قيييييد ييييكييي�ن متيييركيييز امليييهييياجيييريييين يف 
البداية،  يف  مفيدا  نف�شها   الأحييييياء 
لكنه ي�شبح على املدى الط�يل، عائقا 
اأمام الندماج لهم ولأطفالهم”. هذا 
ما خل�شت اإليه درا�شة �شن�ية، ن�شرت 
التعاون  ميينييظييميية  اأجييرتييهييا  مييي�ؤخيييرا، 
“اآفاق  بعن�ان  والتنمية  القت�شادي 

الهجرة الدولية 2021«.
اأ�ييييشييييهيييير مييييين النيييتيييخيييابيييات  قيييبيييل 6 
الرئا�شية يف فرن�شا، اأ�شبحت م�شكلة 
انيييدمييياج املييهيياجييرييين ميي��ييشيي�ع نقا�س 

املر�شحني بامتياز.
النتخابية،  احلييمييليية  بيييدايييية  فييفييي 
املر�شحة  بيكري�س،  فالريي  اعتربت 
لالنتخابات  اجلمه�ريني  حييزب  عن 
اأ�شبحت  “الهجرة  اأن  الييرئييا�ييشييييية، 
خارجة عن ال�شيطرة وفرن�شا تعاين 
بينما حتدث الرئي�س  ف�شل اندماج”، 
نف�شه  ميياكييرون  اإميييانيي�يييل  الفرن�شي 

عن “جمتمع يف اأزمة اندماج«.
ظاهرة  فيييييياإن  الييييدرا�ييييشيييية،  وبييحيي�ييشييب 
الأحياء  اأفييقيير  يف  املهاجرين  متييركييز 
تتعدى  “عاملية”  املييدن  ويف �ش�احي 
البلدان الأع�شاء يف منظمة التعاون 

القت�شادي والتنمية.
بجامعة  القييتيي�ييشيياد  اأ�يييشيييتييياذ  وييييقييي�ل 
غريغ�ري  ديييي�يييشييي�ن،  فيييييال  اإيييييفييييري 
“�شكاي  مليي�قييع  حديثه  يف  فييريدوغيي�، 
مهاجري  مييز  “ما  عربية”:  ني�ز 
فرن�شا اأن غالبيتهم من خارج الحتاد 
الإح�شائيات،  وبييحيي�ييشييب  الأوروبييييييي. 
التمييز  املهاجرون من  يعاين ه�ؤلء 
اأن معظمهم يقطن يف  اإذ  ال�شكن،  يف 
ال�شكن الجتماعي ال�اقع يف املناطق 
�شبه احل�شرية«. وبلغة الأرقام، تبني 
الدرا�شة اأن 11.1 باملئة من الأفارقة 
ال�افدين من بلدان جن�ب ال�شحراء 
يعي�ش�ن يف مقاطعة �شني �شان دوين 
وحيييدهيييا يف �ييشيي�احييي بييارييي�ييس، حيث 
7.5 باملئة من مهاجري  اأي�شا  يقيم 

�شمال اإفريقيا منذ عام 2017.
اأ�شباب  ويييرجييع اخلييبييري القييتيي�ييشييادي 
هذا الف�شل والتمركز يف ال�ش�احي، 
املهاجرين  ميين  كييبييرية  “فئة  اأن  اإىل 

الدفعة الثانية، املقرر بثها يف 29 
الق�شية  تييتيينيياول  املييقييبييل،  نيي�فييمييرب 
احليي�ييشييا�ييشيية لييلييغيياييية واملييتييمييثييليية يف 
ا�يييشيييتيييخيييدام و�يييشيييائيييل الإعيييييييالم من 
مب�افقة  ال�شقيقني  حا�شية  قبل 
ويليام  الأمييري  اإن  وُيقال  املعنيني. 
يف ميي�قييف حمييرج جييدا لأنيييه �شمح 
وزوجة  �شقيقه  �شد  هجمات  ب�شن 
اأخيه من اأجل اإف�شال املفاو�شات يف 
نهاية عام 2019 ب�شاأن خروجهما 
ومغادرتهما  املييالييكيية  الييعييائييليية  ميين 
كانت  فهل  الأطل�شي.  وراء  ما  اىل 
م��ش�ع  العقلية  هيياري  م�شكالت 
اأعلى  عيييليييى  ميينيي�ييشييقيية  تييي�يييشيييرييييبيييات 

م�شت�ى؟ �شيطرح ال�ش�ؤال.
الآن  ميييين  الييييكييييثييييريون  يييييقييييارن     
الإعالم”،  وو�يييشيييائيييل  “الأمراء 
ال�شادمة  ديييانييا  الأميييرية  مبقابلة 
مع بي بي �شي عام 1995 والتي 
حتدثت فيها عن ف�شادها العاطفي 
والأ�ييييييشييييييري. هييينييياك �يييشييييء واحييييد 
البيع  اإعييادة  حق�ق  بف�شل  وا�شح، 
يف اخلييارج، فيياإن فيلم اميي�ل راجان 
ال�ثائقي �شيفيد الي “بي بي �شي”، 

اأكرث بكثري من �ش�رة الأمريين.
عن لو بوان

لأ�يييشييير الييتييالميييييذ املييهيياجييرييين، فمن 
التعليمي  امل�شت�ى  يك�ن  اأن  املييرجييح 
بهذه  امللتحقني  الييتييالميييييذ  لأمييهييات 
ن�شبة  اأن  كييمييا  ميينييخييفيي�ييس.  امليييدار�يييس 
يتحدث�ن  ل  الييتييالميييييذ  ميين  عييالييييية 
اأو مع  امليينييزل  امل�شيف يف  الييبييلييد  لييغيية 
ي��شح  كما  الف�شل”.  يف  زمييالئييهييم 
امل�شارك  امليي�ؤلييف  �شبيلف�غل،  جيل�س 

يف الدرا�شة.
وهييييذا ميييا تييعييانيييييه مييييرمي، ربييييت بيت 
مبدينة  اأطييفييال  لثالثة  واأم  مغربية 
وحتكي  اأبنائها.  مع  الفرن�شية  لي�ن 
اأنها  عربية”،  نييييي�ز  “�شكاي  مليي�قييع 
املهاجرون  فيه  ميثل  حييي  يف  تعي�س 
كلهم من   ،80% حيي�ايل  املغاربي�ن 

اأ�شحاب الدخل املحدود.
املغربية  بالعامية  “نتحدث  وتتابع: 
لغة  اأطفالنا  يتعلم  حتى  الييبيييييت،  يف 
بلدهم الأ�شل. لكن هذا ي�شكل عائقا 
بالن�شبة لهم يف املرحلة البتدائية يف 
املدر�شة، لأن معجمهم اللغ�ي يك�ن 
اأطفايل  الفرن�شية.  اللغة  يف  �شعيفا 
الييثييالثيية مييييروا ميين اأخيي�ييشييائييي عالج 
م�شت�اهم  لتح�شني  والييلييغيية  اليينييطييق 
اليييليييغييي�ي، كييمييا وفيييييرت امليييدر�يييشييية لهم 
لهم  يقدم�ن  متط�عني،  م�شاعدين 
اأعجز  ميي�اد  عييدة  يف  اإ�شافية  �شاعات 

عن م�شاعدتهم فيها«.
وب�شكل عام، تخل�س الدرا�شة اإىل “اأن 
املهاجرين الذين يعي�ش�ن يف مناطق 
حق  لديهم  يك�ن  مييا  غالًبا  معزولة 
الخيييتيييييييار، واليي�ييشيييييا�ييشييات املييطييبييقيية ل 
الرئي�شي  الييهييدف  يييكيي�ن  اأن  ينبغي 
ال�شكني  الييفيي�ييشييل  جتيينييب  هييي�  ميينييهييا 
من  املييزيييد  ملنحهم  بييل  للمهاجرين، 

الإمكانيات ملغادرة هذه املناطق«.
ويف هذا ال�شياق، يعترب عامل الجتماع 
املناطق على املدى  البقاء يف هذه  اأن 
اأ�شا�شي  بيي�ييشييكييل  مييرتييبييط  اليييطييي�ييييل، 
له  عالقة  ول  القت�شادي  بامل�شت�ى 
من  لأن  للمهاجر،  العرقي  بالأ�شل 
فلح يف درا�شته اأو من حقق م�شروعه 
منها  الييرحيييييل  يييخييتييار  معينا  جنيياحييا 
فيي�را، وميين يبقى منهم فالأنه فقط 
الجتماعية  الييظييروف  لييه  تييتيي�فيير  ل 

ملغادرتها ولي�س ل�شبب ثقايف«.

حرب الك�الي�س تخرج للعلن المريان هاري وويليام

�شحيفة  يف  املييييالييييكيييية  الييييعييييائييييليييية 
اليي�ييشييعيي�ر العام  اإكيي�ييشييربييي�ييس،  ديييلييي 
النف�ذ  معركة  وي�شف  لييزمييالئييه، 
ق�شر  يف  املييي�يييشييي�ؤوليييني  كيييبيييار  بييييني 
وق�شر  هاو�س  وكالرن�س  باكنغهام 
كن�شينغت�ن، من اجل تقدمي امللكة 
اأف�شل  يف  ووليييييام  العر�س  وورييييث 

�ش�رة يف م�اجهة املتمردين.
اليييبيييالط  اعييييييرتافييييييات رجييييييييال      
ون�شر  �يييشيييابيييقيييني،  مييي�يييشييي�ؤوليييني  اأو 
معل�مات كاذبة عن املع�شكر الآخر، 
مع  الر�شمية  غييري  والجييتييميياعييات 
من  ي�شّنف�ن  الييذييين  ال�شحفيني 
م�شم�حة  الطعنات  كل  امل�الني... 

العامة،  الييقيينيياة  ملقاطعة  م�شتعدة 
امللكية،  مبييييعيييياداة  تييتييهييمييهييا  اليييتيييي 
العزيزة  الإلغاء،  بثقافة  واللتزام 

على الي�شار اجلمه�ري.
   يف املقابل، �شمحت ميغان ب�شكل 
عافية،  جيني  ملحاميها،  ا�شتثنائي 
ال�ثائقي  الييفيييييلييم  يف  بييامليي�ييشيياركيية 
امل�شايقات  اتهامات  نفي  اأجييل  من 
م�ظفي  �شد  امل�جهة  والهر�شلة 
ق�شر كن�شينغت�ن، والتي ت�شتهدف 

الدوقة.

وليام يف حالة �سيئة
فاإن  م�ث�قة،  �شائعات  وبح�شب     

مقابل تغطية م�اتية. امل�شكلة هي 
اأن هاري وميغان رف�شا لأول مرة 
كما يق�ل كاتب  ممار�شة اللعبة”، 

التحقيق اأم�ل راجان.
�شا�شك�س،  ع�شبّية  ميي�اجييهيية  يف     
الهائلة  �ييشيييييطييرتييه  الييقيي�ييشيير  فييقييد 
من  و”انتقاما  املييعييليي�مييات.  عييلييى 
التما�شك  عييلييى  �ييشييا�ييشييكيي�ييس  عييجييز 
العائلة  اأفيييراد  اأطلع  والن�شباط، 
اأ�شياء ق�شد  املرا�شلني على  املالكة 
اأو�شح روبرت  بّث ال�شم �شدهما”، 
اإيفنغ  �ييشييحيييييفيية  ميييين  جييي�بييي�يييشييي�ن 

�شتاندارد.
   وت�شلط ال�شهادات العديدة ال�ش�ء 

ليييييتيي�ييشيينييى تيييقيييدمي بيييييييادقيييه، على 
خييلييفييييية الييتيينييافيي�ييس اليييداخيييليييي بني 
اأفراد العائلة املالكة، و�شباق �شحب 
اليي�ييشييحييف اليي�ييشييعييبييييية والهيييتيييميييام 
الييعيياملييي، بيياأعييمييال وحيييركيييات جيل 

ال�شباب وند�ش�ر.

انتقام “العائلة املالكة«
   اأدى دخ�ل ميغان ماركل امل�شهد 
اإىل حتطيم اآلة ات�شالت وند�ش�ر 
غري  “ال�شفقة  متييياًميييا.  املييزيييتيية 
املتبادلة بني  املنفعة  الر�شمية ذات 
اأخذ  هي  والق�شر  الإعييالم  و�شائل 
وعطاء: مدخل، و�ش�ر ومعل�مات، 

لها، ومن م�شادر جمه�لة  اأ�شا�س 
بهذه الطريقة«.

    البالط الييذي رف�س اأي تعاون 
مييييع اأمييييييل راجييييييييان، ييييغيييليييي. وهييييذا 
الأخيييري، امليي�ييشيي�ؤول عيين بيياب و�شائل 
الإعالم يف بي بي �شي، ه� مناه�س 
اأدار  لييلييمييلييكييييية، وعيينييدمييا  ميي�ييشييعيي�ر 
و�شف  الإنييييدبيييينييييدنييييت،  �ييشييحيييييفيية 

الأ�شرة احلاكمة باأنها “تفاهة«.
   وخيي�ًفييا ميين اليي�ييشييغيي�ط، رف�شت 
الق�شر  ميييّد  الييعييميي�مييييية  امليي�ؤ�ييشيي�ييشيية 
من  لتمكينه  بثه  قبل  بالربنامج 
الييي�قيييت اليييكيييايف ليييليييرد، كييمييا جرت 
اإنها  املالكة  العائلة  وقالت  العادة. 

الذي ل  التناق�س بني هاري  على 
والتي  لل�شحافة  كراهيته  يخفي 
والدته،  وفييياة  م�ش�ؤولية  يحّملها 
يقبل  الييذي  امل�شتقبل  ووليام ملك 
�ش�رة  ت�شكيل  اجيييل  ميين  الإعييييالم 

اإيجابية عن الأ�شرة احلاكمة.

التهديد باملقاطعة
   اأثار الفيلم ال�ثائقي جدًل حاًدا 
بني امل�ؤ�ش�شة امللكية وهيئة الإذاعة 
الق�ش�ر  وقييييالييييت  اليييربييييطيييانييييييية. 
الييثييالثيية يف بيييييان ميي�ييشييرتك “من 
املخيب لالآمال اأن تقدم بي بي �شي 
م�شم�ناً ملعل�مات مبالغ فيها، ول 

ينتم�ن اإىل الطبقة الفقرية، كما اأن 
اإيجار ال�شكن اخلا�س مرتفع ن�شبيا، 
ويتطلب  متعددة  �شمانات  ويفر�س 
م�شت� ى اجتماعيا- اقت�شاديا معينا، 
بالإ�شافة اإىل التمييز العرقي. وهذا 
ال�شكن  على  الطلب  ارتفاع  يف�شر  ما 
املهاجرين  طيييرف  مييين  الجييتييميياعييي 
اجلزم  ميييكيين  اإذ  الأوروبيييييييييييني،  غيييري 
باأن ن�شفهم يعي�س يف هذا الن�ع من 

ال�شكن«.
ال�شكن  تيياأثييري  اأن  فييريدوغيي�  ويعترب 
ن�عه.  بح�شب  يختلف  الجييتييميياعييي 
“احلي  عليه  يطلق  نيي�ع  “ي�جد  اإذ 
ب�شكل  يتزايد  نيي�ع  وهيي�  احل�شا�س”، 
مييلييفييت يف اليي�ييشيينيي�ات الأخيييييرية، حيث 
تك�ن ن�شبة كثافة ال�شكان املهاجرين 
مرتفعة، والفقر متف�س ب�شكل كبري، 

وغالبا ما ي�جد يف ال�ش�احي«.
اأقيييل  اآخييييير  نيييي�ع  “هناك  وييي�ييشيييييف: 
عزلة، ي�جد يف و�شط املدينة، كثافته 
اليي�ييشييكييانييييية مييتيي��ييشييطيية، يييقييطيين فيه 
الدخل  ذو  والفرن�شي�ن  املييهيياجييرون 

قييليية فيير�ييس اليي�ييشييغييل بيياليينيي�ييشييبيية لهذه 
اأ�شتاذ  يييقيي�ل  املييهيياجييرييين،  ميين  الفئة 
الأحيييييييييان،  غييياليييب  “يف  القيييتييي�يييشييياد، 
ت�ظيف  اليييعيييميييل  اأربيييييييييياب  ييييتيييجييينيييب 
الأحياء  مييين  الييقييادمييني  املييهيياجييرييين 
احل�شا�شة، نظرا لتخ�فهم من البيئة 
اأخرى،  اأحيان  ويف  فيها.  ترب�ا  التي 
و�شع�بة  اجلييغييرايف  البعد  يييكيي�ن  قييد 
هذا  الييفيير�ييس.  قييليية  يف  �شببا  التنقل 
يتمثل  اأ�شا�شي،  عامل  اإىل  بالإ�شافة 
يف  عليه  املييحيي�ييشييل  التعليم  جييي�دة  يف 

مدار�س هذه الأحياء«.
يف �ييشييق اآخيييييير، تييظييهيير اليييدرا�يييشييية اأنيييه 
التعاون  ميينييظييميية  دول  مييعييظييم  “يف 
القت�شادي والتنمية الأوروبية، يعد 
املهاجرين يف مدار�س  اأطفال  متركز 
هذه الأحياء مبثابة عائق ي�ؤثر على 
اأدائيييهيييم املييدر�ييشييي خيي�ييشيي��ييشييا يف دول 
مثل اأملانيا والنم�شا وبلجيكا وفرن�شا 

والي�نان وه�لندا وال�ش�يد«.
ر هذا ب�شكل اأ�شا�شي من خالل  و”ُيف�َشّ
والقت�شادي  الجييتييميياعييي  اليي��ييشييع 

اأ�شماء  واأطييلييقييت عييلييى هيييذه الأحييييييياء 
اإيجابية. لكن �شرعان ما مت انتقادها 
من طرف الإعالم وتناولتها الأفالم 
اأن  رغيييم  �شلبي  ب�شكل  ال�شينمائية 
�شعداء  كان�ا  تلك احلقبة  �شكانها يف 
الييذي حققته  التغيري اجلييذري  بهذا 
من  الييقييادمييني  الفرن�شيني  حييييياة  يف 
لأول مرة  اإذ  املهاجرين،  قبل  القرى 
اأ�شبح لديهم �شكن حديث، ي�فر مياه 

جارية �شاخنة وح��س ا�شتحمام«.
هيييذا  انييييتييييقيييياد  “وع��س  ويييييتييييابييييع: 
اليي�ييشييكيين بيياعييتييبيياره بييعيييييدا عيين املركز 
معينة،  �ييشييكييانييييية  كييثييافيية  ييييعيييرف  اأو 
قلة  م�شكل  على  الرتكيز  يجب  كييان 
والتمييز  الفئة  لهذه  ال�شغل  فر�س 
العن�شري الذي عانت منه خ�ش��شا 
ينحدرون  كان�ا  املهاجرين  اأغلب  اأن 

من م�شتعمرات فرن�شا«.

 �سيف ذو حدين
ال�شكني،  الييفيي�ييشييل  هيييذا  تيياأثييري  وعييين 
ييييييالحيييييظ اخليييييبيييييري القييييتيييي�ييييشييييادي 

يك�ن  احليييياليييية،  هييييذه  امليييتييي��يييشيييط. يف 
ف�شل  عن  واحلديث  �شهال  الندماج 

اأمرا م�شتبعدا«.

املهاجرون لي�سوا اأ�سلحة
م�ؤلف�  يييكييتييب  ذاتيييييييه،  الييي�يييشييييييياق  ويف 
الدرا�شة “اأن امل�شاكن يف هذه املناطق 
غالب  يف  تييكيي�ن  املنف�شلة،  ال�شكنية 
وتتميز  �ييشيييييئيية،  حيييالييية  يف  الأحيييييييييان 
الأحيان  من  كثري  يف  املحلية  البيئة 
مب�شت�يات عالية من العنف والتل�ث 

وال�ش��شاء«.
تاريخ  اإىل  وبييييالييييعيييي�دة  امليييقيييابيييل،  يف 
تاأ�شي�س ال�شكن الجتماعي يف اأوروبا 
يق�ل عامل  عم�ما وفرن�شا حتديدا، 
الجتماع والأ�شتاذ الباحث باجلامعة 
علي�ة،  مييهييدي  بييياليييربييياط،  الييدولييييية 
“اإن  عربية”:  نييييي�ز  “�شكاي  مليي�قييع 
اأم�ال  ا�شتثمرت  الفرن�شية  الييدوليية 
لبناء  ال�شبعينيات  �شن�ات  يف  �شخمة 
العاملة،  واليييييد  الفقراء  يييياأوي  �شكن 
املعماريني  املهند�شني  اأح�شن  ووفرت 

قييدم منه  اليييذي  الييعييامل  الكافية عيين 
حيثيات  وتييعييلييم  اجلييييديييييد،  امليييهييياجييير 
ويتحقق  امل�شيف.  البلد  يف  العي�س 
ذلك عرب املهاجرين القدامى الذين 
اإىل  ومعل�ماتهم  خييربتييهييم  ينقل�ن 
الييي�افيييد اجليييدييييد بيي�ييشييكييل مييبييا�ييشيير اأو 
غري مبا�شر. ومع مرور ال�قت، تقل 
احلاجة اإىل هذه ال��شائط املجتمعية، 
نف�س  اإىل  بال�شرورة  تنتمي  ل  التي 
تبادل  عملية  تتم  اأن  ميكن  اإذ  البلد، 
اخلربات وتعلم اللغة بني املهاجرين 
من جن�شيات خمتلفة كما يحدث بني 
واملغاربة،  والت�ن�شيني  اجلييزائييريييني 
لأنييييهييييم يييعيياييي�ييشيي�ن نييفيي�ييس اليييظيييروف 

تقريبا«.
“اندماج  اأن  الجتماع،  عييامل  وييي�ؤكييد 
ويحتاج  تييدريييجيييييا  يييتييم  املييهيياجييرييين 
لييعييامييل اأ�ييشييا�ييشييي هييي� احليي�ييشيي�ل على 
فيير�ييشيية عييمييل، لأنييييه ييي�ييشييمييح بخروج 
اأنا�س  ولييقيياء  التجمعات  ميين  املهاجر 

اآخرين«.
اأ�شباب  وعييييين  اأخييييييييرى،  جيييهييية  ومييييين 

�شبيلف�جل،  جيل  الدرا�شة،  وم�ؤلف 
ويق�ل:  “معقدة«.   تييياأثيييرياتيييه  اأن 
بالن�شبة  مييزايييا  لييه  يك�ن  اأن  “ميكن 
للمهاجرين الذين و�شل�ا لت�هم، اإذ 
ي�شّهل عليهم ت�شكيل �شبكة اجتماعية 
اأو  الييعييمييل  اإىل  اليي��ييشيي�ل  تيي�ييشيياعييد يف 
ال�شكن اأو حتى الدعم النف�شي. ولكن 
ي�ؤدي  اأن  ميكن  الط�يل،  املييدى  على 
البقاء يف هذه املناطق اإىل اآثار �شلبية، 
اأو  العمل اجليدة  فقدان فر�س  مثل 
�شع�بة يف اكت�شاب لغة البلد امل�شيف، 
ويف كثري من الأحيان، اإعاقة التقدم 

التعليمي لأطفالهم«.
التمركز  اأن  الجييتييميياع  عييامل  ويتفق 
اجلييييغييييرايف لييلييمييهيياجييرييين اجليييييدد له 

مزايا “مهمة«.
عربية”  ني�ز  “�شكاي  مل�قع  وي��شح 
املهاجرين  اندماج  “لتحقيق  قائال: 
يف جمتمع ما، يجب اأول اأن يتعرف�ا 
على كيفية العي�س يف البلد امل�شيف. 
�شخ�شيات  عيييرب  يييتييم  الأميييييير  وهيييييذا 
املعل�مات  عيييليييى  تيييتييي�فييير  و�يييشيييييييطييية، 

 هل كانت م�سكالت هاري العقلية مو�سوع ت�سريبات من�سقة على اأعلى م�ستوى؟ اجلواب يف اجلزء الثاين

وليام وهاري وو�سائل االإعالم:

»بي بي �سي« تلقي بحجر يف الربكة الراكدة...!
الأول مرة، يروي ال�سحفيون الذين يغطون ال�سوؤون امللكية كوالي�س حرب االأ�سقاء

 •• الفجر -خرية ال�شيباين

  يثري الفيلم الوثائقي “االأمراء 
الذي يحكي  وو�سائل االإعالم”، 
غ�سبا  االأ�سقاء،  حرب  كوالي�س 
املالكة  العائلة  عليه  تعتد  مل 

الربيطانية.
“ع�س     من خالل فتح �سندوق 
ويف  االثنني  م�ساء  االأفاعي”، 
ق�سر  ونــعــنــي  ــــــذروة،  ال ـــت  وق
الــعــداء  زاويــــة  ــن  م باكنغهام 
كامربيدج  ودوقــــات  دوق  بــني 
�سي  بي  البي  القت  و�سا�سك�س، 
الــربكــة  حــجــرا حــقــيــقــًيــا يف 

امللكية.

اندماج املهاجرين.. اأزمة تطرق اأبواب فرن�سا قبل النتخابات
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املال والأعمال

�سراكة بني »الإمارات للتنمية« والقمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع 
اأحمد  املهارات. وقال  اإىل تنمية وتط�ير  ذات العالقة، بالإ�شافة 
للتنمية:  الإمييييارات  مل�شرف  التنفيذي  الرئي�س  النقبي،  حممد 
“تركز ا�شرتاتيجيتنا اجلديدة على تلبية كافة متطلبات القطاع 
والتي  الأول�ية  ذات  القطاعات  ذلك  الدولة، مبا يف  ال�شناعي يف 
ت�شمل الت�شنيع والبنية التحتية والتكن�ل�جيا والرعاية ال�شحية 
والأمييييين الييغييذائييي. وييي�ا�ييشييل امليي�ييشييرف جييهيي�ده لييتييعييزيييز التح�ل 
قائم  اقت�شادي  نظام  بناء  بهدف  القت�شادي،  والتن�ع  ال�شناعي 
على املعرفة، وتعزيز التناف�شية القت�شادية والنم� امل�شتدام، ودعم 
ال�شركات النا�شئة وال�شغرية واملت��شطة، والتي ندرك اأهميتها يف 
من�شة  مييع  ب�شراكتنا  ونت�شرف  القييتيي�ييشييادي.  التقدم  عجلة  دفييع 
ون�ؤكد  والت�شنيع،  لل�شناعة  العاملية  القمة  مبكانة  فريدة  دولية 
بدولة  ال�شناعي  القطاع  وتنمية  تط�ير  جه�د  بدعم  التزامنا 

امل�شتدام وحت�يلها اإىل مركز رئي�شي و�شامل يف خمتلف القطاعات 
مييبييادرتييني جديدتني  للتنمية  الإميييييارات  ميي�ييشييرف  فييقييد طيييرح   –
تهدفان لت�شريع عجلة التنمية ال�شناعية، وت�ظيف التكن�ل�جيا 

املتقدمة، ودعم ريادة الأعمال والبتكار يف الدولة.
لتعزيز  العامل جه�ًدا كبرية  اأنحاء  وتبذل احلك�مات يف خمتلف 
الذكاء  ذلييك  يف  مبييا  الييرابييعيية،  ال�شناعية  الييثيي�رة  تقنيات  ت�ظيف 
ال�شطناعي والروب�تات والطباعة ثالثية الأبعاد، بهدف تعزيز 
الأداء، وتط�ير مناذج جتارية جديدة، ودعم النم� امل�شتدام. ومع 
الت��شع يف ا�شتخدام احلل�ل التكن�ل�جية الذكية، يت�قع اأن ي�شهد 
النطاق، والتي �شت�شفر  ال�شناعي حت�لت جذرية وا�شعة  القطاع 
اأكرث �شرعة وقدرة على ال�شتجابة ملتطلبات  عن تقدمي خدمات 

العمالء، وتعتمد يف ال�قت نف�شه على اأمتتة املهام الروتينية.

•• دبي- وام: 

الإميييارات  وم�شرف  والت�شنيع،  لل�شناعة  العاملية  القمة  وقعت 
للتنمية اتفاقية �شراكة تهدف اإىل ت�شريع جه�د ت�ظيف تقنيات 
على  ال�ش�ء  وت�شليط  البتكارات  ودعم  الرابعة  ال�شناعية  الث�رة 
اأهم الت�جهات يف القطاع ال�شناعي وامل�شاهمة يف حتقيق التنمية 

القت�شادية ال�شاملة وامل�شتدامة.
يف  للتنمية  الإمييييارات  م�شرف  ي�شارك  للقمة،  �شريًكا  وب��شفه 
بهدف  والت�شنيع  لل�شناعة  العاملية  القمة  ميين  الييرابييعيية  اليييدورة 
التعريف باحلل�ل املالية التي ي�فرها امل�شرف للقطاع ال�شناعي، 
والييتييي ت�شاهم يف دعييم الييتييقييدم القييتيي�ييشييادي وخييلييق فيير�ييس العمل 
اجلهات  خمتلف  بني  التعاون  وت�شهيل  الرقمي  البتكار  وتعزيز 

يف  اأ�شا�شًيا  دوًرا  للتنمية  الإمييييارات  م�شرف  ويلعب  الإمارات”. 
ت�فري الدعم املايل لل�شركات ال�شناعية يف دولة الإمييارات، والتي 
تعترب املحرك الرئي�شي لعجلة النم� والتن�ع القت�شادي بالدولة. 
اأ�شا�شًيا �شمن ال�شرتاتيجية ال�طنية  كما يعترب امل�شرف �شريًكا 
والتي  300 مليار”،  “م�شروع  املتقدمة  لل�شناعة والتكن�ل�جيا 
وتعزيز  ال�شناعة  قطاع  دعييم  بهدف  الإمييييارات  حك�مة  اأطلقتها 
الإمارات  م�شرف  خ�ش�س  وقييد  املتقدمة.  التكن�ل�جيا  ت�ظيف 
ا�شتثمارات  حمفظة  مليار”،   300 “م�شروع  اإطييار  يف  للتنمية، 
بقيمة 30 مليار درهم لدعم القطاعات ال�شناعية ذات الأول�ية 
على مدار خم�س �شن�ات. ويف اإطار حزمة م�شاريع اخلم�شني التي 
امل�شاريع  �شل�شلة من  عبارة عن  – وهييي  الإميييارات  دوليية  اأطلقتها 
الييتيينييميي�ييية والقييتيي�ييشييادييية الييرامييييية لييدعييم خييطييط اليييدولييية للنم� 

�ساركت كراع ما�سي والتقت مع الوفود العاملية للرتويج للمناخ اال�ستثماري بال�سارقة

»غرفة ال�سارقة« تختتم م�ساركة ناجحة يف املوؤمتر الثاين ع�سر لغرف التجارة العاملية بدبي

�سراكة بني »جمموعة بريد الإمارات« و»برايت دروب« خالل القمة العاملية لل�سناعة �سالل تتعاون مع مزارع البحر الأحمر لتعزيز الزراعة ال�سحراوية امل�ستدامة
اخلا�شة بها يف املزارع املتعاقدة مع �شركة �شالل، ملقارنتها 
البي�ت  تييربيييد  عملية  يف  حييالييييياً  املعتمدة  بيياملييمييار�ييشييات 
تقنيات  فيي�ائييد  تقييم  و�شيتم  املييييزارع.  تلك  يف  املحمية 
مزارع البحر الأحمر بناًء على كفاءة ا�شتهالك الطاقة 
املناخ،  يف  التحكم  وفعالية  الإنيييتييياج،  وحت�شني  واملييييياه، 
فنت�شرز،  جل�بال  �شركة  و�شتق�م  التجارية.  واجلييدوى 
وهي جمم�عة اإماراتية لراأ�س املال ال�شتثماري، واأحد 
امل�شتثمرين يف �شركة مزارع البحر الأحمر، بتم�يل هذا 
امل�شروع.  وقال �شعادة املهند�س جمال �شامل الظاهري: 
“ حتر�س �شالل على م�ا�شلة العمل مع كافة ال�شركاء 
لييتيي�فييري الييبيينييييية الييتييحييتييييية اليييالزمييية ميين خيييالل تقييم 
زيادة  اإىل  الهادفة  الزراعية  التكن�ل�جيا  اأحييدث حل�ل 
النتاج املحلي من املنتجات الزراعية الطازجة وت�شجيع 
املياه.  مثل  الطبيعية  لييلييميي�ارد  امليي�ييشييتييدام  ال�ييشييتييهييالك 
البي�ت  لتربيد  العذبة  املييييياه  على  العتماد  تقليل  اإن 
املحمية ل يزال ي�شكل اأحد اأهم التحديات التي ت�اجه 
اأبيي�ظييبييي، وتيي�ؤكييد هيييذه التفاقية  اإمييييارة  امليييزارعيييني يف 
وتعريفهم  املتعاقدين  املييزارعييني  بدعم  التزامنا  مييدى 
تعزيز  يف  ت�شاهم  الييتييي  اجلييديييدة  الييزراعييييية  بالتقنيات 

ال�شتدامة الزراعية وزيادة الربحية. 

الل�ج�شتية  لييلييخييدمييات  املييتيياحيية  الييفيير�ييس  ا�شتك�شاف  يف 
خدمات  قطاع  يف  �شيما  ل  الإميييارات  دوليية  يف  امل�شتدامة 
اختبار  يف  التعاون  على  الطرفان  اتفق  كما  الت��شيل. 
اإىل تطبيق منظ�مة  اإ�شافة  امل�شتقبلية  امل�شاريع  جدوى 
الكهربائية وغري  املركبات  الت��شيل من خالل  خدمات 
ذلك من املفاهيم والتقنيات اجلديدة واملبتكرة. و�شتعمل 
جمييميي�عيية بييريييد الإميييييارات عييلييى ال�ييشييتييفييادة ميين خربات 
بربجميات  يتعلق  فيييييمييا  دروب”  “برايت  واإمييكييانيييييات 
الرتقاء  بهدف  املتكاملة  الت��شيل  ومنتجات  وخدمات 
بيياأعييلييى املييعييايييري وا�ييشييتييداميية تيي��ييشيييييل الييبيي�ييشييائييع. وقد 
انبعاثات  مييين  لييلييحييد  دروب”  “برايت  حييليي�ل  �ييشييمييمييت 
الكرب�ن وتقليل الزدحام وم�شاعدة �شركات مثل “بريد 
الإمارات” يف خف�س التكاليف وزيادة الإنتاجية وتعزيز 
بدر  وقيييال  ال�ييشييتييداميية.  عجلة  ودفيييع  ال�شائقني  �شالمة 
�شليم �شلطان العلماء اإن جمم�عة بريد الإمارات ت�ا�شل 
حتييقيييييق الييتييقييدم يف حمييفييظيية اأعييمييالييهييا ميين خيييالل تبني 
احلل�ل الذكّية وت�شعى لتعزيز تناف�شيتها ودعم ابتكارات 
امل�شتدام.. معرباً عن �شعادته بالتعامل مع �شركة  النقل 
وفعالية  تط�را  اأكرث  خدمات  لت�فري  دروب”  “برايت 

لتلبية احتياجات املتعاملني.

•• اأبوظبي -وام:

مزارع  �شركة  مع  �شراكة  اتفاقية  �شالل،  �شركة  وقعت 
ت�ظيف  بهدف   »Red Sea Farms« الأحييميير  البحر 
التكن�ل�جيا الزراعية املتقدمة اخلا�شة بالبي�ت املحمية 
امل�شتخدمة  املييييياه  ا�شتهالك  تقليل  �شاأنها  ميين  والييتييي 
قدر  اأكييرب  بنفاذ  ال�شماح  مييع   95% عيين  تزيد  بن�شبة 
�شعادة   .. التييفيياقييييية  وقييع  ال�شم�س.   اأ�ييشييعيية  ميين  ممكن 
التنفيذي  الرئي�س  الييظيياهييري،  �ييشييامل  جييمييال  املهند�س 
وكبري  امل�شارك  امل�ؤ�ش�س  ليفرز،  وريييان  �شالل،  ل�شركة 
اأقيم  حفل  يف  الأحمر،  البحر  مييزارع  �شركة  يف  العلماء 
اأب�ظبي  “اأ�شب�ع  فعاليات  هام�س  على  املنا�شبة،  بهذه 
�شالل  فيه  ت�شارك  الييذي  الغذائي”،  والأمييين  للزراعة 
ب�شفتها الراعي امل�شارك للحدث. ح�شر الت�قيع �شعادة 
�شعيد البحري �شامل  العامري، مدير عام هيئة اأب�ظبي 
لييلييزراعيية واليي�ييشييالميية الييغييذائييييية، وميينيي�ييشيي�ر امليييال رئي�س 
وغيل  “القاب�شة”  يف  ال�شتثمارية  املحافظ  جمم�عة 
التنفيذي ملحفظة الغذية والزراعة يف  ادوتيي�يف املدير 
�شتق�م  التفاقية،  ومب�جب    .»ADQ« “القاب�شة« 
التربيد  اأنظمة  برتكيب  الأحمر  البحر  مييزارع  �شركة 

•• دبي -وام:

الر�شمي  امل�شغل   - الإمارات”  بريد  “جمم�عة  اأعلنت 
املتحدة  العربية  الإميييارات  دوليية  يف  الربيدية  للخدمات 
م.”  م.  ذ.  دروب  “برايت  مييع  تفاهم  مييذكييرة  اإبييرامييهييا   -
وهي �شركة نا�شئة تابعة ملجم�عة جرنال م�ت�رز تعمل 
التجاري واخلدمات  الت��شيل  اإعييادة �شياغة قطاع  على 
رئي�شي  ب�شكل  العتماد  نح�  التح�ل  بهدف  الل�ج�شتية 
على املركبات الكهربائية م�شتقباًل. وتهدف هذه ال�شراكة 
الإمييييارات  بييريييد  ملجم�عة  املتنامية  العمليات  دعييم  اإىل 
اإطييار جه�دها لت�شبح مييزودا رائييدا خلدمات ال�شحن  يف 
ال�شريع اإىل جانب تعزيز كفاءة واأمتتة وا�شتدامة حل�ل 
امليييييل الأخييييري. وقييع املييذكييرة كييل ميين بييدر �شليم �شلطان 
الإميييارات  بريد  جمم�عة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العلماء 
ول�ؤي ال�شرفاء الرئي�س واملدير التنفيذي جرنال م�ت�رز 
اأفييريييقيييييا واليي�ييشييرق الأو�يييشيييط . وجييياء ذليييك عييلييى هام�س 
والت�شنيع  لل�شناعة  العاملّية  للقمة  الثالث  الي�م  اأعمال 
يف دورتييهييا الييرابييعيية والييتييي تييقييام خييالل الييفييرتة ميين 22 
اإىل 27 ن�فمرب 2021 يف اإك�شب� 2020 دبي. وياأتي 
هيييذا الييتييعيياون متييا�ييشييييياً مييع اليييروؤيييية امليي�ييشييرتكيية للطرفني 

موانئ اأبوظبي توقع اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية 
مع �سندوق الرثوة ال�سيادي الرتكي

•• اأبوظبي- وام:

وقعت جمم�عة م�انئ اأب�ظبي و�شندوق الرثوة ال�شيادي الرتكي اتفاقية 
وت�شغيل  لتط�ير  ال�شتثمارية  الفر�س  ل�شتطالع  ا�شرتاتيجية  �شراكة 
امل�انئ وتن�شيق اجله�د امل�شرتكة لدرا�شة عدد من امل�شاريع ال�شتثمارية يف 
ال�شيخ حممد  ال�شم�  تركيا وذلك بح�ش�ر �شاحب  الل�ج�شتي يف  القطاع 
اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

وفخامة رجب طيب اأردوغان، رئي�س اجلمه�رية الرتكية.
جرت مرا�شم ت�قيع التفاقية يف تركيا، حيث وقعها الكابنت حممد جمعة 
اإيرمت،  واأرادا  اأب�ظبي،  م�انئ  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�س  ال�شام�شي، 
تعاون  على  وتن�س  الرتكي  ال�شيادي  الييرثوة  ل�شندوق  التنفيذي  الرئي�س 
تركيا،  يف  ال�شتثمارية  الفر�س  من  عييدد  ودرا�ييشيية  ا�شتطالع  يف  اجلانبني 
بالإ�شافة اإىل اإن�شاء جلنة ت�جيهية م�شرتكة لتقييم تلك الفر�س وتعزيز 
العالقات والروابط التجارية بني الطرفني. وتر�شخ التفاقية من مكانة 
قطاعات  يف  عاملة  متكاملة  م�ؤ�ش�شة  ب�شفتها  اأب�ظبي  م�انئ  جمم�عة 
امل�انئ واخلدمات الل�ج�شتية، كما تعزز من م�شت�ى التبادل التجاري بني 

دولة الإمارات العربية املتحدة وتركيا.
خالل  ميين  الييعيياملييي  ال�شعيد  على  ح�ش�رها  ت��شيع  املجم�عة  ووا�ييشييلييت 
الرائدة يف  امل�ؤ�ش�شات  التعاون مع عدد من  اتفاقيات  ت�قيع جمم�عة من 
ال�ا�شعة  والعراق وم�شر، وحر�شت على ت�ظيف خرباتها  الأردن  كل من 
واخلدمات  واحلييرة  ال�شناعية  واملناطق  العاملية  امليي�انييئ  وت�شغيل  اإدارة  يف 
جمعة  حممد  الكابنت  واأعيييرب  التفاقيات.  هييذه  جنيياح  لدعم  الل�ج�شتية 
ال�شام�شي، الرئي�س التنفيذي ملجم�عة م�انئ اأب�ظبي عن �شعادته بت�قيع 
هذه التفاقية ال�شرتاتيجية مع �شندوق الرثوة ال�شيادي الرتكي، من�ها 
بف�شل  حتقيقه  ميكن  الييذي  التكن�ل�جي  والتط�ر  القت�شادي  بالتقدم 
هذا التعاون الثنائي. وقال “ ت�فر تركيا الكثري من الفر�س ال�شتثمارية 
املمتازة واجلذابة ملجم�عتنا، ونحن واثق�ن من اأن �شندوق الرثوة ال�شيادي 

الرتكي �شيك�ن �شريكا مثاليا لنا لتحقيق خططنا الطم�حة«.
واأ�شاف “ تندرج هذه التفاقية �شمن اإطار ا�شرتاتيجية جمم�عتنا الرامية 
الل�ج�شتية  واخلدمات  التجارة  م�شتقبل  ج�انب  جميع  ت�ش�ر  اإعييادة  اإىل 
العاملية عمال بت�جيهات قيادتنا الر�شيدة«. من جانبه اأعرب اأرادا اإيرمت، 
الرئي�س التنفيذي ل�شندوق الرثوة ال�شيادي الرتكي، عن �شعادته بالتعاون 
من  وا�شعة  جمم�عة  اإطييار  يف  ياأتي  والييذي  اأب�ظبي  م�انئ  جمم�عة  مع 
التجارة  قطاعات  اأداء  لتعزيز  تركيا  تنفذها  التي  ال�طنية  الإجييييراءات 

واخلدمات البحرية والل�ج�شتية.

و�شناعة  جتييييييارة  غيييرفييية  رئييييييي�يييس 
كييييينيييييا الييي�طييينييييييية، و�يييشيييعيييادة ربييياح 
عييبييدالييرحييميين اليييربييياح  مييدييير عام 
الك�يت، مت  غرفة جتارة و�شناعة 
خاللها تعريفهم بخدمات الغرفة 
املمار�شات  اأف�شل  على  والطيييالع 
جمتمع  دعييييييم  يف  تييتييبييعييهييا  الييييتييييي 
يف  وجه�دها  ال�شارقة  يف  الأعييمييال 
تط�ير عالقاتها مع خمتلف دول 

العامل..
الغرفة يف عدد  رئي�س  �شارك   كما 
�شلطت  التي  امليي�ؤمتيير  جل�شات  ميين 
اليي�ييشيي�ء على الييتييحيي�ل الييرقييمييي يف 
م�شتقبل غرف التجارة ودورها يف 
للقطاع  املقدمة  اخلييدمييات  تعزيز 
الغرف يف عالقات  ودور  اخلييا�ييس، 
اليييتيييجيييارة اليييدولييييييية ودفييعييهييا نح� 
اأثر  النماء ومييدى  اأو�شع من  اآفيياق 
العام  الييقييطيياعييني  بيييني  اليي�ييشييراكيية 
واخلييا�ييس يف دعيييم امليييبيييادرات التي 
جمتمع  ليي�ييشييالييح  الييغييرف  تطلقها 

الأعمال.
و�ييشييارك يف امليي�ؤمتيير روؤ�يييشييياء غرف 
ل�شناع  كييبييري  الييتييجييارة، وحيي�ييشيي�ر 
التنفيذيني،  وامليييدييييريييين  اليييقيييرار 
وروؤ�ييييشيييياء اليي�ييشييركييات، اإ�ييشييافيية اإىل 
ممييثييلييني عيييين جمييتييمييع الأعييييمييييال 
امل�ؤمتر  ا�ييشييتييقييطييب  حيييييث  املييحييلييي، 
اأكيييرث ميين األيييف ميي�ييشييارك ميين اأكرث 
ما  اإىل  اإ�ييشييافيية  دوليييية،   100 ميين 
يزيد على 80 من كبار املتحدثني 
ح�ارية  جل�شة   40 يف  الر�شميني 

ونقا�شية وور�شة عمل.

•• دبي-الفجر:

و�شناعة  جتييييارة  غييرفيية  اخييتييتييمييت 
ال�شارقة  اأم�س اخلمي�س م�شاركتها 
كراع ما�شي لأعمال امل�ؤمتر الثاين 
ع�شر لغرف التجارة العاملية، الذي 
بييالييتييعيياون مع  نظمته غييرفيية دبيييي، 
وغرفة  اليييعييياملييييييية  الييييغييييرف  احتيييييياد 
التجارة الدولية خالل الفرتة من 
23 - 25 ن�فمرب 2021، حتت 
اجليل  امل�شتقبل:  “اقت�شاد  �شعار 

القادم من غرف التجارة«.
و�شهدت من�شة الغرفة خالل اأيام 
امل�ؤمتر العديد من التفاهمات مع 
غرف التجارة العاملية تكللت بت�قيع 
ميييذكيييرة تييفيياهييم ميييع غييرفيية جتارة 
الإيطالية تهدف  و�شناعة ت�رين� 
التجارية  الييعييالقييات  تييعييزيييز  اإىل 
وترويج  املتبادل،  التعاون  وتنمية 
ال�شتثمارية  الييفيير�ييس  وتيي�ييشييجيييييع 
املن�شة  ا�ييشييتييقييبييلييت  كييمييا  امليييتييياحييية، 
الأرجنتني  مييين  الييعيياملييييية  الييي�فييي�د 
وت�ن�س واملغرب واأمريكا الالتينية 
اخلليجي  الييتييعيياون  جمل�س  ودول 
تنظيم  اإفريقية، ف�شال عن  ودول 
ا�شتعر�شت  ممثليها  مييع  لييقيياءات 
اخلدمات  اأهيييييم  الييغييرفيية  خيياللييهييا 
التي  واملييييييبييييييادرات  والييتيي�ييشييهيييييالت 
تقدمها ملجتمع الأعمال، وعر�شت 
خمتلف  يف  ال�شتثمارية  الفر�س 
اإمارة  القييتيي�ييشييادييية يف  الييقييطيياعييات 
ال�شارقة، م�شلطة ال�ش�ء على بيئة 

الأعمال الرائدة يف الإمارة.

والييعييامل مبا  ال�شارقة  الأعييمييال يف 
التجارة  ان�شياب  ت�شهيل  من  يعزز 
وخمتلف  الإميييييييييييارات  دولييييييية  بييييني 
الدول، م�ا�شلة جله�دها الداعمة 
العامل،  حيييي�ل  اليييتيييجيييارة  لييتييييي�ييشييري 
م�شريا اإىل اأن امل�ؤمتر مثل فر�شة 
لتبادل  الييييتييييجييييارة  ليييغيييرف  هيييامييية 
تيي�ييشييهييم يف حتقيق  اليييتيييي  الأفييييكييييار 
وال�شتخدام  املييثييلييى  ال�يييشيييتيييفيييادة 

املزيد من  واإتاحة  الفاعل للم�ارد 
الفر�س ال�شتثمارية واإيجاد �شبل 
بنية  يف  املييرونيية  وحتقيق  للتعاون 

الأعمال التجارية.

لقاءات عاملية
الي�م  يف  الييغييرفيية  من�شة  و�ييشييهييدت 
تنظيم  امليييييي�ؤمتيييييير،  مييييين  الأخيييييييييري 
جناتيا  يت�شارد  �شعادة  مع  لقاءات 

تظاهرة اقت�سادية
�شلطان  اهلل  عييبييد  �يييشيييعيييادة  وهييينييياأ 
اإدارة  جمييليي�ييس  رئييييييي�يييس  اليييعييي�يييي�يييس 
ال�شارقة،  و�ييشيينيياعيية  جتيييارة  غييرفيية 
دولييية الإميييييارات واإميييييارة دبيييي على 
القت�شادية  التظاهرة  هذه  جناح 
الييعيياملييييية، الييتييي �ييشييّكييلييت عييلييى مدار 
منا�شبة  دولية  من�شة  اأيييام  ثالثة 
لييييتييييبييييادل اخلييييييييييربات والييييتييييجييييارب 

وما الذي يجب اأن تق�م به خلدمة 
املقبلة،  املييرحييليية  خييالل  اأع�شائها 
والزدهار،  التط�ر  فر�س  لتعزيز 
واإطالق احلل�ل العملية واملبتكرة 
الغرف  عييمييل  ومنهجيات  لآليييييات 
التي  املييتييغييريات  مييع  يتنا�شب  ومبييا 

ي�شهدها القت�شادي العاملي.

حققت م�شتهدفاتها

متقاربة  روؤى  اإىل  واليييي��ييييشيييي�ل 
على  اخلا�س  القطاع  دور  لتعزيز 
النطاق الدويل، ف�شال عن مناق�شة 
الييتييي ت�اجه  لييلييتييحييديييات  احلييليي�ل 
النتعا�س  واآفييياق  العاملية  التجارة 
جائحة  بيييعيييد  ميييييا  القييييتيييي�ييييشييييادي 
ح�ل  الآراء  واإبييييداء  ك�فيد-19، 
دور الغرف يف ظل الث�رة الرقمية 
العاملية،  القت�شادية  واملييتييغييريات 

ميييين جيييانيييبيييه اأكييييييد �يييشيييعيييادة حممد 
اأحييمييد اأميييني الييعيي��ييشييي مييدييير عام 
ال�شارقة،  و�ييشيينيياعيية  جتيييارة  غييرفيية 
م�شتهدفاتها  حققت  الييغييرفيية  اأن 
ميييين هييييييذه املييي�يييشييياركييية واليييرعيييايييية 
لييهييذا احليييدث الييعيياملييي، عيين طريق 
ال�شتثماري  لييلييميينيياخ  الييييرتويييييج 
اإىل جانب  ال�شارقة  املتميز لإمييارة 
قطاعات  بيييني  اليييتييي�ا�يييشيييل  تييعييزيييز 

»�سند« و»رولز روي�ض« توؤكدان التزامهما بتعزيز قطاع الطريان يف الإمارات
•• دبي -وام:

“رولز روي�س”  اأكييدت كل من �شركة 
و”�شند” ال�شركة العاملية املتخ�ش�شة 
هند�شة  جميييييال  يف  واملييتييخيي�ييشيي�ييشيية 
وتاأجري  متيي�يييل  وحيييلييي�ل  اليييطيييريان 
اأم�س  الطائرات..  حمركات  مك�نات 
املتبادل  تعاونهما  بتعزيز  التزامهما 
م�شتقبل  على  امل�شرتك  وتركيزهما 
احتفالهما  خالل  امل�شتدام  الطريان 

مبرور 10 �شن�ات على �شراكتهما.
ا�شت�شافها  نقا�شية  جل�شة  وخيييالل 
جمييييليييي�ييييس الأعييييييييمييييييييال الإميييييييياراتييييييييي 
فعاليات  هيياميي�ييس  عييلييى  الييربيييطيياين 
والت�شنيع  لل�شناعة  العاملية  القمة 
من  كل  �شلطت  الرابعة..  دورتها  يف 
�شركة رولز روي�س و�شند ال�ش�ء على 
الإجنيييييازات امليي�ييشييرتكيية الييتييي حتققت 
وا�شتعر�شتا  املييا�ييشييي  الييعييقييد  خيييالل 
ا�شتدامة  لتعزيز  امل�شرتكة  روؤيتهما 
عمق  على  وتاأكيدا  الييطييريان.  قطاع 

زيييييادة حييجييم الييتييجييارة املييتييبييادليية من 
 2019 الييعييام  91 مييليييييار درهيييم يف 
ال�شن�ات  يف  درهييم  مليار   130 اإىل 
كيلي،  جييي�ن  وقيييال  املييقييبييليية.  القليلة 
رولز  ل�شركة  الأول  الييرئييييي�ييس  نييائييب 
روييييي�ييييس مليينييطييقيية الييي�يييشيييرق الأو�ييييشييييط 
قطاع  ي�ا�شل   “ اأفييريييقيييييا..  و�شمال 

العالقات بني دولة الإمارات واململكة 
مبرور  ال�شركتان  احتفلت  املتحدة، 
بينهما  اليي�ييشييراكيية  عييلييى  �ييشيينيي�ات   10
فيما ميثل جت�شيدا وا�شحا لل�شراكة 
الإعالن  التي مت  امل�شتقبل  اأجييل  من 
عيينييهييا مييي�ؤخيييرا بيييني دوليييية الإمييييييارات 
يف  �شت�شاهم  والتي  املتحدة،  واململكة 

مكانته  تيياأكيييييد  وال�شياحة  الييطييريان 
كييمييحييرك رئييييي�ييشييي يف اقييتيي�ييشيياد دولة 
اإىل  تييقييديييرات ت�شري  الإمييييييارات، مييع 
اأن اإيرادات هذا القطاع متثل 13% 
من الناجت املحلي الإجمايل للدولة. 
وقييييد ا�ييشييطييلييعييت رولييييز رايييي�يييس بدور 
الطريان  قطاع  من�  دعم  يف  اأ�شا�شي 
الحتفال  وييي�ييشييعييدنييا  الإمييييييييارات  يف 
�شراكتنا  عييلييى  �ييشيينيي�ات   10 مبييييرور 
قييال من�ش�ر  �شند.   من جانبه،  مع 
التنفيذي  الييرئييييي�ييس  نييائييب  جيينيياحييي، 
�شراكتنا  تييعييززت   “ �شند..  ملجم�عة 
اأع�ام  الي10  طيي�ال  روي�س  رولييز  مع 
املييا�ييشييييية، حيييييث متييكيينييا مييين خالله 
امل�شرتكة  قييدراتيينييا  مييين  ال�ييشييتييفييادة 
اأب�ظبي كمركز عاملي  وتعزيز مكانة 
ليي�ييشيينيياعيية الييييطييييريان.  وخييييالل هذه 
ال�شن�ات ط�رت �شند قدراتها الفنية 
حمرك  �شيانة  دعييم  يف  والهند�شية 
على  ي�شتخدم  واليييذي   700 تييرنييت 

 .A330 طائرات ايربا�س

تطبيق الإمارات للتنمية يح�سل على جائزة 
اأف�سل منتج م�سريف من فينتك اأبوظبي 2021

•• اأبوظبي- وام:

اأن تطبيقه اجلديد للخدمات امل�شرفية لل�شركات  اأعلن م�شرف الإمييارات للتنمية 
“فينتك  يف  الييعييام  لهذا  منتج  اأف�شل  جييائييزة  على  ح�شل  قييد  واملت��شطة  ال�شغرية 
ياأتي هذا الحتفاء الكبري بتطبيق م�شرف الإمارات للتنمية بعد  اأب�ظبي 2021«. 
اأهمية تطبيق اخلدمات امل�شرفية لل�شركات  اإطالقه، وتعك�س اجلائزة  �شهرين من 
ال�شغرية واملت��شطة الذي مت ت�شميمه لدعم ال�شركات ال�شغرية واملت��شطة العاملة 
اأعمال  املرم�قة ال�ش�ء على  اأب�ظبي”  “فينتك  يف دولة الإمييارات. وت�شلط ج�ائز 
ومبادرات ال�شركات النا�شئة يف جمال التكن�ل�جيا املالية ورواد الأعمال وال�شركات 
بن  هييزاع  ال�شيخ  �شم�  رعاية  العاملية. وحتت  املالية  التكن�ل�جيا  القائمة يف جمال 
ج�ائز  ت�شليم  مت  اأب�ظبي،  لإمييارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زايييد 
“فينتك اأب�ظبي” كجزء من مهرجان “فينتك اأب�ظبي” ال�شن�ي اخلام�س الذي 
ينظمه �ش�ق اأب�ظبي العاملي . وقال اأحمد حممد النقبي، الرئي�س التنفيذي مل�شرف 
للخدمات  تطبيقنا  عليها  التي ح�شل  اأب�ظبي  فينتك  اإن جائزة  للتنمية  الإمييارات 
�شهادة جله�دنا يف متكني  لنا، ومتثل هذه اجلائزة  كبرًيا  تقديًرا  تعترب  امل�شرفية 
التحديات  معاجلة  خييالل  من  واملت��شطة  ال�شغرية  وال�شركات  النا�شئة  ال�شركات 
اأ�شهر  بعد  التطبيق  جناح  ويعّد  مبتكرة،  بحل�ل  ودعمها  ت�اجهها  التي  الرئي�شية 
البناء  اإىل  ول�شركائنا، ونتطلع  بالن�شبة لن  فارقة  اإطالقه عالمة  قليلة فقط من 

على هذا النجاح من خالل تقدمي املزيد من احلل�ل لل�شركات يف امل�شتقبل.

»اأدنيك« ت�ستحوذ على �سركة الحتاد
 للعطالت �سمن حمفظتها يف القطاع ال�سياحي 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�س “اأدنيك” اإحدى ال�شركات التابعة 
لي “القاب�شة« »QDA« عن ا�شتح�اذها على �شركة الحتاد للعطالت التابعة ل�شركة 
الحتاد للطريان ونقل اأ�ش�لها اإىل حمفظة �شركاتها التابعة ملجم�عتها، يف خط�ة 
التي  الأعييمييال  وقطاعات  عملياتها  تن�يع  اإىل  الرامية  ا�شرتاتيجيتها  مع  تن�شجم 
تندرج حتت مظلتها. ويف هذا الإطييار، �شتنتقل اأ�ش�ل �شركة الحتاد للعطالت اإىل 
بدولة  ال�شياحة  قطاع  دعم  يف  ي�شهم  ما  “اأدنيك”،  لي  563 التابعة  �شياحة  �شركة 
الإمارات، وذلك بالنظر اإىل اخلربة ال�ا�شعة التي تتمتع بها “اأدنيك” وقدراتها يف 

القطاع ال�شياحي. 
اأب�ظبي  ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�ش�  الظاهري،  مطر  حميد  وقييال 
بان�شمام  “ نفخر  لها:  التابعة  ال�شركات  “اأدنيك” وجمم�عة  للمعار�س  ال�طنية 
اإىل حمفظة  الأهمية  عيياٍل من  م�شت�ى  به من  تتمتع  ملا  للعطالت  الحتيياد  �شركة 
الأمر  لدينا،  الأجييل  الط�يلة  ال�شتثمارية  الروؤية  مع  ين�شجم  مبا  وذلييك  اأعمالنا، 
من  ويرفع  للمجم�عة  التناف�شية  الييقييدرة  تعزيز  يف  فاعل  وب�شكل  �شي�شاهم  الييذي 
يف  وال�شيافة  ال�شياحة  لقطاعي  املبا�شرة  وغييري  املبا�شرة  القت�شادية  امل�شاهمات 
الدولة«. واأ�شاف الظاهري: “ يعزز هذا القرار التزامنا بال�شتثمار يف فر�س النم� 
التي �شتحقق عائدات ط�يلة الأجل للمجم�عة، والتي تتمتع “اأدنيك” من خاللها 

بخربة وا�شعة يف الإ�شراف على الأ�ش�ل ال�شياحية وعملياتها الناجحة.
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العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : ميالنو اوركيد لتجارة االملنيوم - �س ذ م م  
العن�ان : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي  ال�شكل القان�ين : 
�شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة - ال�شخ�س ال�احد )ذ م م( ، رقم الرخ�شة : 824804 
رقم القيد بال�شجل التجاري : 1389072 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذك�رة اأعاله ، 
العدل  كاتب  لييدى  وامليي�ثييق   2021/11/3 بتاريخ  دبييي  حماكم  قييرار  مب�جب  وذلييك 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2021/11/21 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
3 ملك على  العن�ان : مكتب رقم  ان بي ان ملراجعة احل�سابات  اإىل امل�شفي املعني 
فاك�س :     خليفة حممد الفقاعى - ديرة - ه�ر - العنز - �شرق - هاتف :    

تاريخ  من  ي�ماً  وذلك خالل )45(  الثب�تية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً 
ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

70535 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : م�ساريع فينا )�س ذ م م(  
111 ملك �شندوق دبي للدعم املايل - بردبي - الق�ز - ال�شكل  العن�ان : مكتب رقم 
بال�شجل  القيد  رقم   203547  : الرخ�شة  رقم   ، ذات م�ش�ؤولية حمييدودة   : القان�ين 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائييرة  تعلن  هذا  مب�جب   43096  : التجاري 
مب�جب  وذلييك   ، اأعيياله  املذك�رة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  وامل�ثق لدى   2021/9/2 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
2021/9/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني عامل 
1010 ملك عدنان رحمان - بردبي -  اإدارة االعمال )فرع( العن�ان : مكتب رقم 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  فاك�س :     خليج التجاري -  هاتف :     

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 70021
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ان بي ان ملراجعة احل�سابات
3 ملك على خليفة حممد الفقاعى - ديرة - ه�ر -  العن�ان : مكتب رقم 
العنز - �شرق - هاتف :       فاك�س :        مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاله لت�شفية ميالنو 
دبي  قييرار حماكم  وذلييك مب�جب  م  اوركيد لتجارة االملنيوم - �س ذ م 
الييعييدل حميياكييم دبييي بتاريخ  كيياتييب  لييدى  2021/11/3 وامليي�ثييق  بييتيياريييخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/11/21
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�شطحباً 
معه كافة امل�شتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

70535 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : عامل اإدارة االعمال )فرع( 
العن�ان : مكتب رقم 1010 ملك عدنان رحمان - بردبي - خليج التجاري 
فاك�س :        مب�جب هذا تعلن دائييرة التنمية القت�شادية  -  هاتف :     
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاله لت�شفية م�ساريع فينا )�س 
ذ م م( وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/2 وامل�ثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
العن�ان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذك�ر اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

70021

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

 5476/2021/60 امر اأداء 
اإعالن اأمر اأداء بالن�سر

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليهما : 1- �شركة الأهلي للتجارة العامة ذ.م.م 2- احمد �شعيد علي خما�س اليماحي   

جمه�يل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : �شركة املطاحن الكربى �س.م.ع وميثلها قان�نا:حمدان حممد علي �شامل ال�شيعري

وميثله : �شيخة احمد عبداهلل �شلطان 
طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/28 اول:انفاذ العقد التجاري 
املربم بني الطرفني - ثانيا : الزام املدعي عليهم بالت�شامن بان ي�ؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )2.876.639( 
درهم اثنني ملي�ن وثمامنائة و�شتة و�شبع�ن الف و�شتمائة وت�شعة وثالث�ن درهم ، والفائدة القان�نية ب�اقع 
5% من تاريخ ا�شتحقاق كل فات�رة وحتى ال�شداد التام وبالر�ش�م وامل�شاريف ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات وتن�ه املحكمة ان طلب �شم�ل المر بالنفاذ املعجل لمربر له ق�شت 

برف�شه ، ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�شر هذا العالن. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIPTO2021 / 0008966 اأمر على عري�شة 
اإىل املدعي عليه : عبق املدينة ملقاولت ال�شحية - ذ م م 

نعلمكم بان املدعي حممد �شاهني ميه حممد فروز ميه بنجالدي�شي / اجلن�شية  
قد اقام الدع�ى املذك�رة اأعاله للمطالبة و�شدر احلكم التي : 

احلكم انه بتاريخ 2021/11/10 
بعد الطالع على الرواق 

ناأمر بالزام املدعي عليها ان ت�شلم املدعي ج�از ال�شفر اخلا�س به. 
حرر بتاريخ 2021/11/23  / حرر ب�ا�شطة امل�ظف  

مركز �شعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
 اإعالن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر    

رقم الدعوى 2021/147 مدين كلي

 بناء على طلب مدعي / اياد ف�اد ح�شني اب� لبده - اجلن�شية / فل�شطني
اىل املدعي عليه :  عماد ف�ؤاد ح�شني اب� لبده - اجلن�شية / فل�شطني 

فاأنت مكلف باحل�ش�ر امام حمكمة راأ�س اخليمة الإبتدائية �شخ�شيا 
او ب�ا�شطة وكيل معتمد عنك يف ال�شاعة 9.00 من ي�م الإثنني امل�افق 
بيانات  ميين  لييديييك  مييا  وتييقييدمي  الييدعيي�ى  لييالإجييابيية على   2021/12/6
ودف�ع ، ويف حالة تخلفك عن احل�ش�ر او ار�شال وكيل عنك يف ال�قت 

املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر الدع�ى غيابيا. 
 مدير دعوى   

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم 647/2017/211 تنفيذ عقاري  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2016/784 عقاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )3058043.02 
درهم( �شامال للر�ش�م وامل�شاريف

طالب التنفيذ: بنك اأب�ظبي التجاري  - فرع - عن�انه : اإمارة دبي - مدينة دبي للتعهدات - �شارع املنامة - بناية بنك اب�ظبي التجاري 
رقم 1  - الطابق الثاين - وميثله : �شهاد فا�شل جبار مهدي اجلب�ري  

املطل�ب اإعالنه : بيرت انط�ن نيل�شني - عن�انه : اإمارة دبي - بردبي - املنخ�ل - بناية ال�ليد - �شقة رقم 307  - 0506884798  
Peter2011@hotmail.com -

م��ش�ع الإعالن : اأنه يف ي�م الربعاء امل�افق 2021/12/8 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http:// الإلكرتوين الإمييارات للمزادات وعلى م�قعها  البيع )�شركة  اأنيط بها  التي  اأدنيياه لدى اجلهة  اأو�شافه  امل��شحة  العقار  بيع 
20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة  راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  قان�ن  من   301
�شخ�س غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�ش�م املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر 
الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : �شقة �شكنية - املنطقة : 
مر�شى دبي - رقم الر�س 106 - امل�شاحة : 109.93 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : ترايدنت جراند ريزيدن�س - رقم 

ال�حدة :1907  - التقييم : 1687338.75 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 647/2017/211 تنفيذ عقاري  

املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2016/784 عقاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )3058043.02 

درهم( �شامال للر�ش�م وامل�شاريف
طالب التنفيذ: بنك اأب�ظبي التجاري  - فرع - عن�انه : اإمارة دبي - مدينة دبي للتعهدات - �شارع املنامة - بناية بنك اب�ظبي التجاري 

رقم 1  - الطابق الثاين - وميثله : �شهاد فا�شل جبار مهدي اجلب�ري  
املطل�ب اإعالنه : بيرت انط�ن نيل�شني - عن�انه : اإمارة دبي - بردبي - املنخ�ل - بناية ال�ليد - �شقة رقم 307  - 0506884798  

Peter2011@hotmail.com -
م��ش�ع الإعالن : اأنه يف ي�م الربعاء امل�افق 2021/12/8 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http:// الإلكرتوين الإمييارات للمزادات وعلى م�قعها  البيع )�شركة  اأنيط بها  التي  اأدنيياه لدى اجلهة  اأو�شافه  امل��شحة  العقار  بيع 
20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة  راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  قان�ن  من   301
�شخ�س غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�ش�م املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر 
الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : �شقة �شكنية - املنطقة : 
مر�شى دبي - رقم الر�س 106 - امل�شاحة : 109.93 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : ترايدنت جراند ريزيدن�س - رقم 

ال�حدة :1907  - التقييم : 1687338.75 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

تغيري ا�شـم / 
خزعل حممد حممود عبدالرحيم العبيديل

عبدالرحيم  حمم�د  حممد  )خزعل  امل�اطن  تقدم 
البتدائية   اأب�ظبي  حمكمة  اىل  بطلب  العبيديل( 
)خزعل(  من  ا�شمه  بتغيري  الت�ثيقات  ق�شم 
اىل)خالد(  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر العالن

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

70014

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0006973 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحك�م عليه / الفرا�شة البي�شاء ملقاولت التك�شية والر�شيات
العن�ان : 9378189 

الدع�ى  املحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   2021/11/14 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله ل�شالح / �شعيد اهلل رحمة اهلل رحمة اهلل بالتايل :

ن�س احلكم 
حكمت املحكمة بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعي مبلغ 12891 درهم )اثني ع�شر 
الف وثمامنائة وواحد وت�شع�ن درهم( والزمتها املنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي 

من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما غري قابال لال�شتئناف. 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
حمكمة ال�شارقة االإحتادية االإبتدائية  

اإعالن حكم بالن�شر  
يف الدعوى 2020/7543 عمايل )جزئي(

اىل املحك�م عليه / مركز البداع والبتكار للتدريب 
حيث اأن املحك�م لها / هند لعالملة 

يعلمك بانه قد �شدر بحقك يف الدع�ى امل�شار اليها 
حكمت املحكمة مبثابة احل�ش�ري : 

بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )5000 خم�شة الف درهم( 
والزامها بالر�ش�م وامل�شروفات املنا�شبة واعفاء املدعي من باقي الر�ش�م 

ورف�س الدع�ى فيما زاد على ذلك من طلبات.
قلم الكتاب   

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0006526 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : فيجيتيك اوف ارابيا م م ح فرع ال�شارقة رافيندرا بادمكار �شروترييا - 

هندي اجلن�شية - نعلمكم بان املدعي ال�شقف ل�شناعة املعادن - م�شري اجلن�شية 
قد اقام الدع�ى املذك�رة اعاله للمطالبة : 0.0 

املدنية  الإبتدائية  ال�شارقة الإحتادية املحكمة  لذا يجب عليكم احل�ش�ر امام حمكمة 
لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات ، ويف حالة عدم ح�ش�ركم او ار�شال وكيل معتمد 

ين�ب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القان�نية يف غيابكم 
احلكم - انه بتاريخ 2021/8/26 - بعد الطالع على الوراق 

وقدره  مبلغا  بينهما  فيما  بالت�شامن  للمدعية  ي�ؤديا  ان  عليهما  املدعي  بالزام  ناأمر 
)38577.96( درهم والزمتهما بالفائدة مبقدار 5% �شن�يا من تاريخ قيد الدع�ى وحتى 

متام ال�شداد والزمتهما بامل�شروفات. 
حرر بتاريخ 2021/11/24 - حرر ب�ا�شطة امل�ظف 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 70555
املو�شوع : التوثيقات واال�شهادات / تغري اال�شم االأول 

مقدمة الطلب : نداء علي يو�شف الرئي�شي  

يطيب ملحكمة خ�رفكان الإحتادية الإبتدائية ان تقدم ل�شعادتكم اأطيب 
حتياتها ووافر �شكرها 

ال�شم  تغري   ، الرئي�شي  ي��شف  علي  نداء  ال�شيدة/  من  املقدم  للطلب 
الأول من )نداء( يف ج�از �شفرها وخال�شة القيدها رقم )8965/304( 
لي�شبح ال�شم الكامل : ندى علي ي��شف الرئي�شي.  فمن لديه اعرتا�س 
الإبتدائية خالل  الإحتادية  ان يتقدم اىل حمكمة خ�رفكان  على ذلك 

خم�شة ع�شر ي�ما من تاريخ هذا الإعالن.
القا�شي / �شليمان را�شد �شليمان الكعبي
رئي�ص حمكمة خورفكان االإحتادية االإبتدائية  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70014

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
MOJAU_2021- 0035399 رقم املعاملة

اإعــالن تنــــازل 
يرجى العلم انه �شيق�م ال�شيد الكاتب العدل بالت�شديق على التنازل عن الرخ�شة 
)الفريق للمقاولت الكهروميكانيكية(  رخ�شة �شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية 

بعجمان برقم امللف رقم )53184( وامل�شجلة بغرفة التجارة و�شناعة عجمان. 
بن اطراف املذك�رة الدناه : 

املتناز / �شامل را�شد حممد را�شد النعيمي - اجلن�شية : الإمارات 
املتنازل اليه / حمم�د ح�شني حمب�ب ح�شني - اجلن�شية : باك�شتان 

وعليه �شيق�م ال�شيد الكاتب العدل بالت�شديق على التنازل بعد انق�شاء 14 ي�ما 
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
MOJAU_2021- 0035342 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن 

جتارية  الرخ�شة  ميلك  اجلن�شية  باك�شتاين   - نا�شر  حممد  يعق�ب  حممد  ال�شيد/  ان  حيث 
رقم  رخ�شة  مب�جب  بال�شارقة  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  القم�شة(  لتجارة  اليا�شمني  )زين 
يف  يرغب  اجلن�شية  باك�شتاين   - نا�شر  حممد  يعق�ب  حممد  ال�شيد/  ان  حيث   )606704(
البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية )زين اليا�شمني لتجارة القم�شة( البالغة 
)100%( اإىل ال�شيد / علي حمدان حممد يعق�ب - باك�شتاين اجلن�شية ، تنازل �شاحب الرخ�شة 
لخر.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل 

القان�ين حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0001586 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحك�م عليه / فالرييي �شبيلكني - العن�ان : 9239854  
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/3/31 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

الدع�ى بالرقم اأعاله ل�شالح / �شرجي نفريوف  بالتايل :
بان  عليه  املدعي  بالزام   : احل�ش�ري  مبثابة  املحكمة  حكمت   - احلكم  ن�س 
يدفع للمدعي مبلغ 91747 درهم درهم واحد وت�شعني الفا و�شبعمائة و�شبعة 
بالر�ش�م وامل�شاريف. حكما قابال لال�شتئناف خالل  واربعني درهما والزمته 

املدة القان�نية اعتبارا من الي�م التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008517 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ريبان مياه حممد با�ش�ش� مياه  
جمه�ل حمل الإقامة : ال�شارقة �شارع امللك في�شل 0566256587  

نعلمكم اأن املدعي حممد ريحان الدين رحمت اهلل - بنغالدي�شي اجلن�شية 
قد اقام الدع�ى املذك�رة اأعاله ويطالب فيها بالتي : 

درهم   )15500( مببلغ  عليه  املدعي  الزام   )1
املحاماة واتعاب  وامل�شاريف  الر�ش�م  لدفع  عليه  املدعي  الزام   )2

الدعاء ولئحة  باجلل�شة  عليه  املدعي  اعالن   )3
املدنية.  الإجراءات  قان�ن  من   )5( الفقرة   229 املادة  لحكام  طبقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شم�ل   )4

املحكمة  ال�شارقة  حمكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/11/28 بجل�شة  باحل�ش�ر  مكلف  انت 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى( �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/11/17   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008752 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �شهيل حبيب حبيب اهلل خان  
جمه�ل حمل الإقامة : ال�شارقة ي�جد طلب حتري  

اعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية 
بناء على طلب املدعي : عبداهلل حممد عبداحلميد 

قد رفعت الدع�ى املذك�رة اعاله تطالبكم ب : الزام املدعي عليه بدفع مبلغ )14000( درهم 
مع الزام املدعي عليه بدفع الر�ش�م وامل�شروفات.  انت مكلف باحل�ش�ر بجل�شة 2021/12/6 
رقم  )مكتب  -  مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة  الدع�ى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب 
مدير الدع�ى رقم 2( �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى 
وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة  تزيد على  ل  وذلك خالل مدة  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا 

للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/11/22 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
رقم  املقر  بيييي  والكائنة    )94603 رقييم  )رخ�شة  م  م  ذ  حييرة   منطقة  اي  ام  ك�جني�شن  /�شبارك  �شركة 
2405 ، الطابق 24 ، املبنى : برج ال�شذى - مدينة دبي لالإنرتنت ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، 
�س ب 9275 ،  واملرخ�شة لدى �شلطة دبي للتط�ير ، ترغب هذه ال�شركة  املذك�رة يف اعالن قرارها 
للكافة والذى مت اتخاذه ب�ا�شطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  8 ن�فمرب 2021 ب�شاأن 

اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى م�اجهتها عليه تقدمي هذه 

املطالبات خالل 45 ي�ما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�شجل او الت�شال ب : 
ال�شيد / �شيد حممد اأمري ح�شني  

اإ�شم ال�شركة : �شبارك ك�جني�شن ام اي منطقة حرة ذ م م  
�س ب : 9275   

دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 04-3317161  

legal@sparkcognition.com :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 45 ي�ما.

ا�شعار ت�شفية
70021

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
اإعالن بالن�شر 

 يف  الدعوى رقم 8657 ل�شنة 2021 جتاري جزئي ال�شارقة 
لدى حمكمة ال�شارقة االبتدائية

�شد : على حممد �شامل ال�شيباين الكتبي
املرف�عة من : م�شرف اأب�ظبي الإ�شالمي

ب�ا�شطة وكيل  اأو  �شخ�شياً  للح�ش�ر  ، مدع�  الكتبي  ال�شيباين  �شامل  املدعى عليه على حممد 
معتمد لجتماع اخلربة )امل�شرفية( الول ال�ش�تي /املرئي املقرر عقده ال�شاعة 1:00 ظهراً ، 
ي�م ال�شبت امل�افق 04/12/2021 م�عداً لعقد اجتماع اخلربة امل�شرفية الول عرب تطبيق 

ZOOM زووم
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/89634840720?pwd=ZkdQeC93N1hSYXVPTVR3QjNGakcrZz09
Meeting ID: 896  3484  0720 
Passcode: 778899

للت�ا�شل / 0552752147
اخلبري امل�شريف / ماجد املرزوقي 

اإجتماع خربة 

70021 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
دعوة حل�شور اجتماع اخلربة الثاين 

ال�شارقة  كلي  جتاري  يف الدعوى رقم 8054 ل�شنة 2021 
املعلن اإليهم:  املدعى عليها الوىل/ �شركة باتيا التجارية ذ. م. م.

املدعى عليه الثاين/ راجيف �ش�ري�س بهاتيا - اجلن�شية الهند.
املدعى عليه الثالث/ �ش�ري�س باتيا تل�شيدا�س - اجلن�شية الهند. 

اأنيتيم ميدع�ن حل�شي�ر اجتماع اخلبيرة الق�شائية الفنيية )الجتمياع رقيم 2( فيي اليدع�ى رقيم 8054 ل�شنة 
كليي ال�شارقة، املقامية مين بنيك اإميارات دبيي الي�طني وذليك اأميام خبيير اليدائرة امل�شرفية  جتياري   2021
 01:00 ال�شاعة  فيي   30/11/2021 امل�افيق  الثالثياء  يي�م  ال�شم�شيي،  خلييل  اليدكت�ر/ح�شيني  الكليية 
كي�رني�س  ي  ال�شيارقة  – مدينية  ال�شارقة  اإميارة  وعن�انيه:  اخلبيير،  مكتيب  مقير  فيي  وذليك  ظيهيرا،  ال�احيدة 
�شعيد  برج   - )�شابقا(  امل�شيرق  بنيك  فيرع   - �شيابقا(  )هلتي�ن  ال�شيارقة  كي�رني�س  فينيدق  بعيد   - خاليد  بحييرة 
الغفليي )B( املدخل اخللفي الطابق الأول - مكتيب رقيم )102( ح�شيييييييني ال�شم�شييي حما�شييييبييي�ن قييان�ني�ن.  

هيياتف 0551750005 – 065582999
  hussain@mashoora.ae :الربيد الإلكرتوين

خبري الدائرة امل�سرفية الكلية
الدكتور/ ح�سني خليل ال�سم�سي

اإجتماع خربة 

70392
العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 

MOJAU_2021- 0035342 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اإعالن 
جتارية  الرخ�شة  ميلك  اجلن�شية  باك�شتاين   - نا�شر  حممد  يعق�ب  حممد   : ال�شيد  اأن  حيث 
بال�شارقه  مب�جب رخ�شة رقم  تاأ�ش�شت  والتي  اليا�شمني لتجارة القم�شة( رخ�شة جتارية  )زين 
)606704(  حيث ان ال�شيد : حممد يعق�ب حممد نا�شر - باك�شتاين اجلن�شية يرغب يف البيع 
 ( البالغة  القم�شة((  لتجارة  اليا�شمني  ))زين  التجارية  الرخ�شة  كامل ح�شته يف  والتنازل عن 
تنازل �شاحب  باك�شتاين اجلن�شية اجلن�شية   - يعق�ب  ال�شيد علي حمدان حممد  اإىل   )%100

الرخ�شة لآخر ،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
ال�شبل  اتباع  عليه  ذلك  على  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  ا�شب�عني من  بعد  اليه 

القان�نية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
MOJAU_2021- 0035116 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اجلن�شية  الزرع�ين،  حممد  احمد  جعفر  عبداهلل   : ال�شيد  باأن  للجميع  معل�ما  ليكن 
 %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة  العربية  الإمارات 
الإمارات  اجلن�شية  اإ�شحاقي،  عبدالرحمن  الدين  بهاء  اأمريه   : ال�شيدة  اىل  ذلك  و 
باأمارة  تاأ�ش�شت  والتي  ال�شيارات(  وكهرباء  مليزان  )املن�شق  الرخ�شة  يف  املتحدة   العربية 
ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )114710( ال�شادرة من  دائرة  التنمية القت�شادية ،  
تعديالت اأخرى : تنازل �شاحب رخ�شة لآخر. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر 
هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535
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العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
MOJAU_2021- 0034125 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن تنازل

يرجى العلم اإنه �شيق�م الكاتب العدل العام بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بني الأطراف املذك�ره
من الطرف الأول : عبداهلل عبداهلل حممد جا�شم احلمادي ، اجلن�شية : الإمارات

اإىل الطرف الثاين : نا�شر عمر حممد عبداهلل عبدالرحمن ، اجلن�شية : الإمارات
و اإىل الطرف الثالث : هيثم جا�شم حممد الق�ا�شي احلمادي ، اجلن�شية : الإمارات
و اإىل الطرف الرابع : علي خليل اإ�شماعيل اإبراهيم احل��شني، اجلن�شية : الإمارات

بال�شم التجاري )الإ�شارة ال�جبات ال�شريعة( ن�شاط الرخ�شة )بيع ال�جبات اخلفيفة )كافترييا( بيع 
املرطبات واملياه الغازية بالتجزئة، م�شروبات باردة و�شاخنة( واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف 
2018/10/24 يف دائرة  764562 ال�شادرة  بتاريخ :  خ�رفكان - ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم : 
التنمية القت�شادية بخ�رفكان. وعليه �شيق�م الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل بعد الق�شاء 

العالن هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�م   14
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
وعقارات   اإيجارات  تنفيذ   2020/121

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
اإعالن بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني 

يف الق�شية التنفيذية رقم 2020/121 اإيجارات 
�شكنية  اأر�س  عن  عبارة   ، عقار  بيع  عن  التنفيذ  دائرة   - البتدائية  اخليمة  راأ�س  حمكمة  تعلن 
رقم  امل�شاحة(  من   %60 علي  بالبناء  )ي�شمح  مربع  قدم   25،509 م�شاحتها  خالية  �شياحية 
الأر�س MRA37، وثيقة رقم “7458/2015 ، رقم ت�شاعي 602035142، رقم املخطط 
44636-2015 ، والعائدة ملكيتها للمحك�م عليهم/ براديب ك�مار �شينجهال و مده�ر براديب 
ك�مار �شينجهال - بتاريخ 2021/11/29 و لأعلي �شعر ،عن طريق �شركة المارات للمزادات 

وذلك يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء.
فعلى من يرغب بال�شرتاك اأو الطالع الدخ�ل على امل�قع الإلكرتوين ل�شركة المارات للمزادات 
التنفيذ  دائرة  مراجعة  عليه  بالعرتا�س  يرغب  ومن   ،www.emiratesauction.ae

اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذك�رة.
 ماأمور التنفيذ / مزيود ال�شحي

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70363

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
وعقارات   اإيجارات  تنفيذ   2020/29

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
اإعالن بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني 

يف الق�شية التنفيذية رقم 2021/29 اإيجارات  
تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع عقار ، عبارة عن اأر�س خالية م�شاحتها 
26135.20 قدم مربع )م�شرح بالبناء 4 ا�شعاف امل�شاحة - 104539.00 قدم مربع( رقم 
رقم   ،602035108 ت�شاعي  رقم    ،2015/07440 رقم  وثيقة   ،  HRA09  : الأر�س 
بتاريخ   - ح  م  بروبرتيز �س  للمحك�م عليه/ارينا  والعائدة ملكيتها   ،2015/44604 املخطط  
ال�شاعة  متام  يف  وذلك  للمزادات  المارات  �شركة  طريق  عن   ، �شعر  لعلى    2021/11/29

ال�شاد�شة م�شاء. 
فعلى من يرغب بال�شرتاك اأو الطالع الدخ�ل على امل�قع الإلكرتوين ل�شركة المارات للمزادات 
التنفيذ  دائرة  مراجعة  عليه  بالعرتا�س  يرغب  ومن   ،www.emiratesauction.ae

اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذك�رة.
 ماأمور التنفيذ / مزيود ال�شحي

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70363 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
تركات    2018/67

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
اإعالان بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني 

يف الق�شية التنفيذية رقم 2018/67 تركات  
تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع عقار ، عبارة عن اأر�س �شكينة م�شتغل 
جزء منها مزرعة نخيل م�شاحتها الكلية 82268 قدم مربع، وثيقة رقم “4063/1976، رقم 
05،  والعائدة  207 بل�ك رقم  ، رقم املنطقة   5001 207055001، رقم الق�شيمة  الأر�س 
قدره  و  ا�شا�شي  ب�شعر  و   2021/11/29 بتاريخ   - الهيا�س  حممد  لل�شيد/عبداهلل  ملكيتها 

وذلك يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء. للمزادات  المارات  �شركة  طريق  عن   ،  2،407،500
فعلى من يرغب بال�شرتاك اأو الطالع الدخ�ل على امل�قع الإلكرتوين ل�شركة المارات للمزادات 
التنفيذ  دائرة  مراجعة  عليه  بالعرتا�س  يرغب  ومن   ،www.emiratesauction.ae

اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذك�رة.
 ماأمور التنفيذ / مزيود ال�شحي

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70363

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
مدنى   تنفيذ   2016/1182

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
اإعالن بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني 

يف الق�شية التنفيذية رقم 2016/1182  
تعلن حمكمة راأ�س اخليمة الأبتدئية - دائرة التنفيذ عن بيع عقار ، عبارة عن فيال يف املعريي�س 
م�شاحته 1،075.57 مرت مربع، وثيقة رقم “3725/2005، رقم ت�شاعي 309020238 
والعائدة ملكيته للمحك�م عليه/ جهاد عبد القادر كزمار- بتاريخ 2021/11/29 ، عن طريق 

�شركة المارات للمزادات وذلك يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء. 
فعلى من يرغب بال�شرتاك اأو الطالع الدخ�ل على امل�قع الإلكرتوين ل�شركة المارات للمزادات 
التنفيذ  دائرة  مراجعة  عليه  بالعرتا�س  يرغب  ومن   ،www.emiratesauction.ae

اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذك�رة.
 ماأمور التنفيذ / مزيود ال�شحي

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70363

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
وعقارات   اإيجارات  تنفيذ   2020/30

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
اإعالن بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني 

يف الق�شية التنفيذية رقم 2020/30 اإيجارات  
خالية  اأر�س  عن  عبارة  عقار،  بيع  عن  التنفيذ  دائرة   - البتدائية  اخليمة  راأ�س  حمكمة  تعلن 
رقم  وثيقة  الأر�س(،  م�شاحة  �شعف   2.5 بالبناء  )م�شرح  مربع  قدم   25،509.15 م�شاحتها 
والعائدة   ،2015/44618 املخطط  رقم   ،602035122 الأر�س  رقم   ،7348/2015“
لعلى   2021/11/29 بتاريخ   - ليمتد  بروبرتيز  ووترفرونت  ب��س  عليه/  للمحك�م  ملكيتها 

�شعر، عن طريق �شركة المارات للمزادات وذلك يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء
فعلى من يرغب بال�شرتاك اأو الطالع الدخ�ل على امل�قع الإلكرتوين ل�شركة المارات للمزادات 
التنفيذ  دائرة  مراجعة  عليه  بالعرتا�س  يرغب  ومن   ،www.emiratesauction.ae

اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذك�رة.
 ماأمور التنفيذ / مزيود ال�شحي

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70363 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
مدين   تنفيذ   2015/79

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
اإعالان بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني 
يف الق�شية التنفيذية رقم 2015/79  

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع العقارات امل��شحة باجلدول التايل:

موقع العقار نوع العقار م�ساحة الق�سيمة رقم الوثيقة م 

مربع12018/05694 قدم  ال�ساغي اأر�س خالية �سكنية 6،000 

مربع22018/05692 قدم  ال�ساغياأر�س خالية �سكنية6،000 

مربع32018/05693 قدم  ال�ساغياأر�س خالية �سكنية6،000 

والعائدة مكيتها للمحك�م عليه/ را�شد عبد اهلل عمران ال�شام�شي ، بتاريخ 29/11/2021 ، عن طريق �شركة 
الدخ�ل  الطالع  اأو  بال�شرتاك  يرغب  من  فعلى  م�شاء.  ال�شاد�شة  ال�شاعة  متام  يف  وذلك  للمزادات  المارات 
يرغب  ومن   ،www.emiratesauction.ae للمزادات  المارات  ل�شركة  الإلكرتوين  امل�قع  على 

بالعرتا�س عليه مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذك�رة.
 ماأمور التنفيذ / مزيود ال�شحي 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70363

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
MOJAU_2021- 0032498 رقم املعاملة

 اإخطار عديل 
الفردية  امل�ؤ�ش�شة  ب�شفته مالك   - - هندي اجلن�شية  ب�ت�وا هانيلك�ناتيل ج�رج ج�يك�تي  : جر�شن  املخطر 
ب�كيل خدمات امل�شماة )بلم�نت ملقاولت الأملني�م والزجاج( املرخ�شة برقم )506763( من دائرة التنمية 

15 �شناعية   - ال�شارقة   : العن�ان  القت�شادية بال�شارقة، الهاتف : 0555026382، 
املخطر اليه : را�شد عبدالرحمن �شعيد بحري ال�شام�شي 

الهاتف : 0503222213 - العن�ان ال�شارقة - الرقيبة 3
م��ش�ع الإخطار احل�ش�ر اىل مقر الدائرة القت�شادية

ال�قائع : -
الأملني�م  ملقاولت  )بلم�نت  وامل�شماة  للمخطر  اململ�كة  الرخ�شة  خدمات  وكيل  ه�  اليه  املخطر  اأن  حيث 
والزجاج( واملرخ�شة بالرقم )506763( وال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة ، حيث املخطر 
بالغ  باملخطر  احلق  مما  الرخ�شة  م�شلحة  لت�شيري  معامالت  من  يلزم  ما  لجناز  احل�ش�ر  عن  ممتنع  اليه 
ال�شرر ، وعليه فاإن املخطر يرغب يف اإنذار املخطر اإليه ب�شرورة احل�ش�ر اإىل مقر الدائرة القت�شادية خالل 
خم�شة اأيام واإل �ش�ف ي�شطر ا�شفا لتخاذ الجراءات القان�نية �شده ، وعليه يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب 

العدل اخطاركم بهذا ر�شميا
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70021

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9524(

 املنذر: بنك امل�شرق �س م ع
املنذر اإليه : رامى نايل م��شى اجلندي

وثالثة  )ثالثمائة  درهم   363،660.78 وقدره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
من  ي�ما  ثالث�ن  خالل  للمنذر  فل�شا(  و�شبعني  وثمانية  درهم  و�شتني  و�شتمائة  األف  و�شتني 
تاريخه وحال امتناعكم عن ال�شداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات 
رقم  العقار  بيع  طلب  فيها  مبا  بذمتكم  املرت�شدة  املدي�نية  بت�ش�ية  للزامكم  قبلكم  القان�نية 
749،81 قدم مربع وامل�اقف  1 البالغ م�شاحته  19 رقم  2 مببنى مزايا  202 بالطابق رقم 
g-05 على قطعة الر�س رقم 1424 مبنطقة وادي ال�شفا 2 باإمارة دبي اململ�ك لكم واملره�ن 
للمنذر طبقا لحكام القان�ن واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قان�ن الرهن التاميني رقم 

مع حفظ كافة حق�ق املنذر القان�نية الأخرى. دبي  بامارة   2008 ل�شنة   14
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0031854
املخطر : حممد اأحمد الطيب جيب اهلل – �ش�داين اجلن�شية

العن�ان : امارة ال�شارقة منطقة املجاز 3-بناية ال�شرحي-الطابق الثالث-�شقة رقم 3-م�بايل 0568878820 
 giballah88@gmail.com بريد الكرتوين

املخطر اإليها : الريم�ك ل�شناعة هياكل املركبات �س،م،م - وميثلها /حممد �شبيل
العني�ان : اميارة دبي – منطقية را�س اخلي�ر ال�شيناعية 2 - �شيارع C 24 28رقم القطعة 59 - هياتف 043338957 

 alyarmookllc@gmail.com م�بايل 0582919494، 0521928728- بريد الكرتوين
تكليف بال�فاء ل�شداد مبلغ وقدره 85،000 درهم )خم�شة وثمان�ن الف درهما(

حيث اأنكم ف�شيلتم يف تنفيذ اإلتزامياتكم التعاقدية بت�شنيع عدد اثنني تانكر برتول وفقاً لإملتزامكم امل�ؤرخ يف 2021/9/25م، والذي 
التزمتم فيه باأنكم �شتق�م�ن بت�شليمنا عدد اثنني تانكر برتول يف الفرتة املتفق عليها يف غ�ش�ن 30 – 40 ي�م عمل، وحيث اأن تلك املدة 
قد اإنتهت دون تنفيذ.  وملا كان من امل�شتقر عليه قان�ناً وفقاً لن�س املادة )1/63( من الالئحة التنظيمية رقم )57( ل�شنة 2018 يف 
�شاأن قان�ن الإجراءات املدنية، والتي تن�س على:-  على الدائن اأن يكلف امليدين اأول - بال�فاء يف ميعاد خم�شة اأيام على الأقل ثم ي�شت�شدر 
اأمراأ بالأداء من قا�شي املحكمة التي يقع يف دائرتها م�طن امليدين ، اأو املحكمة التي مت الإتفاق يف دائرتها، ول يج�ز اأن يك�ن احلق ال�ارد 
يف التكليف بال�فاء اأقل من املطل�ب يف عري�شة ا�شت�شدار الأمر بالأداء ، ويك�ن التكليف بال�فاء باأي و�شيلة من و�شائل الإعالن املحددة 
يف هذه الالئحة ، عليه ،  فاأننا نخطركم باإعادة املبلغ امل�شلم اإليكم وقدره 85،000 درهم خالل )5( اأيام �شنداً لأحكام ن�س املادة )63( 

اأعاله وبعك�شه �شنتخذ �شدكم الإجراءات القان�نية،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معل�ما للجميع باأن ال�شيدة / روبينه ب�شري يرزا حممد ب�شري، اجلن�شية : باك�شتان ترغب 
ل�شاين  زيب  �شاه  ال�شيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
امل�شماه )�شركة عقاب لالملني�م والزجاج(  باك�شتان بالرخ�شة  مق�ش�د احمد تب�شم، اجلن�شية: 
تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )28838( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 

بال�شارقه، . تعديالت اخرى: ل ي�جد
2013 يف  ل�شنة  القان�ن الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شب�عني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
اجلن�شية:   - البل��شي  احميد  حممد  �شالح  م��شى  ال�شيد:  باأن  للجميع  معل�ماً  ليكن 
اإىل  وذلك   )100%( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، المارات 
ال�شيد: حمد ماجد �شعيد اجلالف ال�ش�يهي – اجلن�شية : الإمارات يف الرخ�شة امل�شماه 
 )777152( رقم  رخ�شة  مب�جب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  رمانه(  اب�  �شارع  )مطعم 
الإ�شم  تغيري    : اخرى  تعديالت   - بال�شارقة،  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة 
املادة  وعمالبن�س  بربر(   ال�  )مطعم  لي�شبح   ) رمانه  اب�  �شارع  )مطعم  من  التجاري 
)14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
الجراء  الت�شديق  على  يتم  �ش�ف  وانه  للعلم  العالن  ن�شر هذا  اقت�شى  . فقد  العدل 
امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
اجلن�شية:   - مياه  جهان  �شاه  عامل  �شاه  حممد  ال�شيد:  باأن  للجميع  معل�ماً  ليكن 
بنغالدي�س ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )5%( وذلك اإىل ال�شيدة 
: رادهيا بيادى – اجلن�شية : نيبال يف الرخ�شة امل�شماه )مغ�شلة العميد( تاأ�ش�شت بياأميارة 
القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )615399( رقم  رخ�شة  مبي�جب  ال�شارقة 

بال�شارقة، -  تعديالت اخرى : • تغيري وكيل خدمات
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
الت�شديق   للعلم وانه �ش�ف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معل�ما للجميع باأن ال�شيدة : لثا راتناك�مار �شريدهاران ادي�رى - اجلن�شية: الهند، 
ديبني  ال�شيد:  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شتها  كمل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
امل�شماه  الرخ�شة  يف  الهند،  اجلن�شية:   - ايدا�شريي  نامبيار  دام�داران  كاليادان  �شاندروت 
رخ�شة  مب�جب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  والكهربائية(  احلديدية  الدوات  لتجارة  )ال�فاء 
اخرى:  تعديالت  بال�شارقة،  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )529397( رقم 
 2013 ل�شنة   القان�ن الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
MOJAU_2021- 0035103 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعيالن بالن�شير

ليكن معل�ما للجميع باأن :- ال�شيد / ابراهيم حميد على بن �شرم ال علي – اجلن�شية المارات 
- يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة امل�شماه )كافترييا الك�خ 
الب��شني( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )775510(، 
اإىل ال�شيد / حممد يحيى �شالمه ال�شرايعه - اجلن�شية الردن ،  تعديالت اأخرى : حت�يل ال�شكل 
الك�خ  كافترييا  من  التجاري  الإ�شم  تغيري  و  خدمات  وكيل  اإىل  فردية  م�ؤ�ش�شة  من  القان�ين 

الب��شني اإىل كافترييا عامل املعكرونة
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معل�ما للجميع باأن ال�شيد : �شعيد ا�شماعيل فريوز مبارك اخلتال - اجلن�شية: الإمارات العربية 
املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن)50%( من كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد: 
حممد �شباح معيدو - اجلن�شية: الهند، ويرغب يف البيع والتنازل عن)50%( من كامل ح�شته البالغة 
)100%( وذلك اإىل ال�شيد: جابر ب�ث��شريى �ش�بى - اجلن�شية: الهند، يف الرخ�شة امل�شماه )كافترييا 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )781498( رقم  رخ�شة  مب�جب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  �شاي(  بقعة 
)وكيل  اإىل  فردية(  )م�ؤ�ش�شة  من  القان�ين  ال�شكل  تغيري   - اخرى:  تعديالت  بال�شارقة،   القت�شادية 
خدمات(، وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
MOJAU_2021- 0035270 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعيالن بالن�شر

ليكن معل�ما للجميع باأن : ال�شيد / حممد حاجي على حممد - اجلن�شية المارات - 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة امل�شماه )مغ�شلة 
اخليط البي�س( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم 

)623572( اإىل ال�شيد / جبري فايدياكاران اب�بكر فايدياكاران - اجلن�شية الهند 
تعديالت اخرى : تغري ال�شكل القان�ين من م�ؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
الت�شديق   للعلم وانه �ش�ف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555
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تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
، يرغب يف  المارات  - اجلن�شية:  الرميثي  ال�شيد: عتيق عبيد حارب  باأن  للجميع  ليكن معل�ماً 
ال�شيد : عبدال�شالم الت كنديل  اإىل  البالغة )100%( وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�شته 
ك�نهى م��شى حاجى - اجلن�شية : الهند يف الرخ�شة امل�شماه )بقالة الطريق ال�شحيح( تاأ�ش�شت 
القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )525606( رقم  رخ�شة  مب�جب  ال�شارقة  باأميارة 
بال�شارقة، - تعديالت اخرى : تغيري ال�شكل القان�ين من )م�ؤ�ش�شة فردية( اىل )وكيل خدمات( 

- ا�شافة وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معل�ما للجميع باأنه كل من : 

يف  يرغب  املتحدة،  العربية  الإمارات  اجلن�شية:   - ال�شام�شي  �شمحه  بن  خليفه  �شيف  على  ال�شيد:   .1
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�شيد: �شيد احلق جبل حق - اجلن�شية: 
بنغالدي�س، 2. ال�شيد: ح�شام الدين �شاكر مرزه ح�شني - اجلن�شية: العراق، يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�شته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�شيد: �شيد احلق جبل حق - اجلن�شية: بنغالدي�س، يف الرخ�شة 
امل�شماه )ور�شة نهر دجلة لكهرباء ال�شيارات( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )521056( 
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى: تغيري ال�شكل القان�ين من )�شركة 
اأعمال مهنية( اإىل )وكيل خدمات(، وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم 
)4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
تنازل/ بيع

اعالن بيع
ليكن معل�ميا للجميع باأن ال�شيد: رييا�س كيانيداتيل - اجلن�شية: الهند ، يرغب يف البيع 
ال�شيد: قا�شي حممد يا�شني  اإىل  البالغة )100%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�شته 
الربيطانية(  امل�شماه )البقالة  الرخ�شة  : بنغالدي�س يف  حممد عبدال�شالم - اجلن�شية 
تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )524790( ال�شادرة من دائرة التنمية 

القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى : ل ي�جد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
الت�شديق   للعلم وانه �ش�ف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
وعقارات   اإيجارات  تنفيذ   2020/97

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
اإعالان بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني 

يف الق�شية التنفيذية رقم 2020/97 اإيجارات  
خالية  اأر�س  عن  عبارة   ، عقار  بيع  عن  التنفيذ  دائرة   - البتدائية  اخليمة  راأ�س  حمكمة  تعلن 
 ،  BFR06  : الأر�س  رقم   )8  + ار�شى  بالبناء  )م�شرح  مربع  قدم   138809.1 م�شاحتها 
وثيقة رقم “07393/2015، رقم ت�شاعى 602035066، رقم املخطط 2015-44567، 
2021/11/29 لعلى  والعائدة ملكيتها للمحك�م عليه/ �شركة اي�شيان انفرا ليمتد - بتاريخ 

�شعر ، عن طريق �شركة المارات للمزادات وذلك يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء. 
فعلى من يرغب بال�شرتاك اأو الطالع الدخ�ل على امل�قع الإلكرتوين ل�شركة المارات للمزادات 
التنفيذ  دائرة  مراجعة  عليه  بالعرتا�س  يرغب  ومن   ،www.emiratesauction.ae

اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذك�رة.
 ماأمور التنفيذ / مزيود ال�شحي

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70363 العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
وعقارات   اإيجارات  تنفيذ   2020/117

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
اإعالان بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني 

يف الق�شية التنفيذية رقم 2020/117 اإيجارات  
�شكنية  اأر�س  عن  عبارة   ، عقار  بيع  عن  التنفيذ  دائرة   - البتدائية  اخليمة  راأ�س  حمكمة  تعلن 
60% من امل�شاحة(، وثيقة  29،907 قدم مربع )ي�شمح بالبناء علي  �شياحية خالية م�شاحتها 
44653-2015، والعائدة  602035161، رقم املخط  رقم “7430/2015، رقم ت�شاعي 
ملكيتها للمحك�م عليهم/ براديب ك�مار �شينجهال و مده�ر براديب ك�مار �شينجهال - بتاريخ 
ال�شاعة  متام  يف  وذلك  للمزادات  المارات  �شركة  طريق  عن  �شعر،  لعلى   2021/11/29
ال�شاد�شة م�شاء.  فعلى من يرغب بال�شرتاك اأو الطالع الدخ�ل على امل�قع الإلكرتوين ل�شركة 
عليه  بالعرتا�س  يرغب  ومن   ،www.emiratesauction.ae للمزادات  المارات 

مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذك�رة.
 ماأمور التنفيذ / مزيود ال�شحي

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70363

العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 
اعالن بالن�شر 

 4397/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  عبدالرحمن اأحمد ماهر حمم�د عطية -  جمه�ل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة 
قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)88250.04( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13402 بتاريخ 2021/11/26 70197

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 100/2020/18 عقاري جزئي 

م��ش�ع الدع�ى :  
طالب الإعالن / 1-جمعة �شامل علي مران الظاهري -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطل�ب اإعالنه :  2-  علي �شعيد �شليمان عبيد ال�شالمي -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
 جمه�ل حمل القامة 

امليي�ؤرخ 2018/10/31  العقد  بف�شخ  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اأقييام عليك  :  قد  الإعييالن  م��ش�ع 
وقييدره )948063.22( درهم وتع�ي�س قدره  املدعي عليهم مببلغ  والييزام  واملدعي عليهم  املدعي  بني 
وامل�شاريف  والر�ش�م  التام  ال�شداد  المتناع وحتى  تاريخ  12% من  ب�اقع  والفائدة  درهم   )200.000(
و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة ي�م الثنني  امل�افق  2021/11/29  ال�شاعة 
8.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية   العقارية 

70197
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•• ال�شارقة -وام: 

الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  ي�ا�شل 
اخيييتيييبيييارات رعاية  بييرنييامييج  تيينييفيييييذ 
الذي  بالإمارة  امل�ه�بني  الالعبني 
د�شنه يف �شهر اأكت�بر املا�شي، الذي 
82 لعيييبييياً من  ييي�ييشييتييهييدف انييتييقيياء 
الأنييدييية وفييق ميي�ا�ييشييفييات و�شروط 
م�هبتهم،  م�شت�ى  حتدد  ومعايري 
مب�شت�ياتهم  لييييالإرتييييقيييياء  وذلييييييك 
التمثيل  �شقف  اإىل  بها  واليي��ييشيي�ل 

الدويل .
وذكيييير نييبيييييل حمييمييد عييا�ييشيي�ر مدير 
والتط�ير  الييريييا�ييشيية  �ييشيي�ؤون  اإدارة 
مي�شي  اليييربنييياميييج  اأن  بيياملييجييليي�ييس 
 58 واأن  امل��ش�عة،  اخلطة  ح�شب 
اأنييدييية هي /احلمرية   8 من  لعباً 
واليي�ييشييارقيية لييريييا�ييشييات اليييدفييياع عن 
النف�س وال�شارقة الريا�شي والذيد 

وامليييييدام وخييي�رفيييكيييان ودبييييا احل�شن 
واإحتاد كلباء/ خ�شع�ا لالختبارات 
اأندية  التي �شتت�ا�شل لت�شمل بقية 

الإمارة .
رعيييياييييية  بيييييرنييييياميييييج  ان  واأ�ييييييييشيييييييياف 

الطم�حة  الييربامييج  ميين  امل�ه�بني 
اإىل  بيياليينيي�ييشييبيية  والإ�يييشيييرتاتيييييييجييييييية 
املييجييليي�ييس ويييحييظييى مبييتييابييعيية حثيثة 
لالآمال  نظرا  املجل�س،  رئي�س  ميين 
لكت�شاف  عييليييييه  املييعييلييقيية  الييكييبييرية 

الألعاب،  كييل  يف  الييعيينييا�ييشيير  اأفيي�ييشييل 
يييركييز عييلييى الن�عية  ل�ييشيييييمييا واأنييييه 
الرهان  وميكن  التط�ر  تقبل  التي 
عيييليييى تيييفييي�قيييهيييا الييييييييدويل يف املييييدى 

القريب والبعيد .

•• دبي -وام:

غادرت بعثة منتخبنا ال�طني لرفعات 
اليييقييي�ة اإىل جيي�رجيييييا لييلييميي�ييشيياركيية يف 
بط�لة العامل التا�شعة لرفعات الق�ة 
يف  بات�مي،  مدينة  يف  �شتقام  والييتييي 
اليييفيييرتة مييين 27 نيي�فييمييرب اجليييياري 
وحت�لت  املييقييبييل.  دي�شمرب   5 وحييتييى 
ج�رجيا  اإىل  امليييجييير  مييين  الييبييطيي�ليية 
بقرار من اللجنة الباراملبية الدولية 
عييلييى �ييشيي�ء طييلييب مييين املييجيير ب�شبب 

تاأثريات جائحة "ك�فيد 19".
وتيياأتييي اأهييمييييية هيييذه الييبييطيي�ليية نظراً 
لأنها اإحدى البط�لت امل�ؤهلة لدورة 
 2024 باري�س  الباراملبية  الألييعيياب 
ال�طني  ميينييتييخييبيينييا  ييي�ييشييعييى  والييييتييييي 
امل�ؤهلة  الأرقييييييييام  لإحيييييييراز  خيياللييهييا 

لألعاب باري�س.
ج�رجيا  اإىل  اليييبيييعيييثييية  وتيييي�جييييهييييت 

البعثة  اإداري  ميين  متكامل  بت�شكيل 
خليفة ح�شن البل��شى ممثاًل للجنة 
الييبيياراملييبييييية اليي�طيينييييية، اإ�يييشيييافييية اإىل 
ال�طني  للمنتخب  الييفيينييي  اجليييهييياز 
وامليييكييي�ن ميين امليييدربيييني قييا�ييشييم تيييييتيي� ، 

وفيييي�زي عييبييد اليييقيييادر املييكييي ، وعيييادل 
حممد  الييدكييتيي�ر  وي�شاحبهم  و�ييشيياح 
حييييمييييزة طيييييييييار اأخيييي�ييييشييييائييييي اليييعيييالج 

الطبيعي.
الإمييياراتيييي ثمانية  امليينييتييخييب  وميييثييل 

لعبني هم عادل ح�شن �شانبيه وفهد 
العرميي  اهلل  وعيييبيييد  عيييليييي  حميييميييد 
واأحيييميييد خمي�س  احليييميييادي  وخييياليييد 
اأحمد و�شيف  ورا�شد ح�شن  البل��شي 

الزعابي و م�زة الزي�دي.

•• اأبوظبي-الفجر

بن  هيييزاع  ال�شيخ  �شم�  رعيياييية  حتييت 
املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زايد 
تنطلق  ظبي  اأبيي�  لإميييارة  التنفيذي 
 11-26 اجليييميييعييية  الييييييييي�م  �يييشيييبييياح 
مبدينة   » اأرينا  ج�جيت�ش�   « ب�شالة 
زايد الريا�شية يف اأب�ظبي مناف�شات 
اأبيي� ظبي  لبط�لة  التمهيدي  الييدور 
" جراند �شالم للج�دو  " اخلم�شني 
، والتي ينظمها احتاد   2021 لعام 
الإمييييييييارات لييلييميي�ييشييارعيية واجليييييي�دو ، 
خالل الفرتة من 26 28- ن�فمرب 
اأب�ظبي  جمل�س  ميين  بدعم  احلييايل 
الدويل  الحتاد  وباإ�شراف  الريا�شي 
للج�دو، والتي تتزامن مع احتفالت 
البالد بالي�م ال�طني لعام 2021، 
بالي�بيل  الييبييالد  احتفالت  و�شمن 

الذهبي "اخلم�شني".
املنظمة  العليا  اللجنة  اأكملت  وقييد 
بن  حممد  �شعادة  برئا�شة  للبط�لة 
ثعل�ب الدرعي رئي�س احتاد امل�شارعة 
واجل�دو، كافة ال�شتعدادات لإجناح 
املعتمد  بييرنيياجمييهييا  وفيييق  الييبييطيي�ليية 
الذي  اليييدويل للج�دو  ميين الحتييياد 
ييييركيييز عييلييى اجلييي�انيييب الييفيينييييية دون 
ختامية  اأو  احتفالية  طق��س  اإقامة 
،لتاأتي انطالقة املباريات التمهيدية 
عقب  الييييي�م  �شباح  اخلفيف  لييليي�زن 
قييرعيية الييبييطيي�ليية الييتييي جيييرت م�شاء 
 Draw« �اأم�س عرب تقنية الفيدي
العدد  اعييتييميياد  بييعييد   »Online
التي  املييي�يييشييياركييية  لييييلييييدول  الييينيييهيييائيييي 
من   41 وهييي  بالفعل  عددها  و�شل 

اآخر  باعتبارها  العامل  دول  خمتلف 
للج�دو  الييييدويل  بييطيي�لت الحتيييياد 
 225 �ييشييمييت  والييتييي   2021 لييعييام 
اأبطال  مقدمتهم  ،يف  ولعييبيية  لعبا 
بيييطييي�لييية الييييعييييامل الأخييييييييرية وجنيييي�م 
2020، مما يك�شب  اأوملبياد ط�كي� 
خل�ش��شية  فيينييييية  قيييييمييه  الييبييطيي�ليية 
تنظم  التي  �شالم  اجلراند  بط�لت 
باري�س  تتمثل يف  كييربى  مييدن   5 يف 
وباك�  اليابانية  ،وط�كي�  الفرن�شية 
عا�شمة اأذربيجان وم��شك� الرو�شية 
بجانب عا�شمة دولة الإمارات مدينة 
املميزة  للرعاية  ا�شتثمارا  اأبيي�ظييبييي 
الريا�شي  ظييبييي  اأبييييي�  جمييليي�ييس  مييين 
املقدمة  الذهبية  الييرعيياييية  ،بجانب 
التعاونية  اأبييي�ظيييبيييي  جييمييعييييية  ميييين 
وجمم�عة   ، لل�شيارات  حم�دة  ،وبن 
لطريان  الف�شية  والرعاية  امل�شع�د 

اأب�ظبي .

عربية منتخبات   3
 3 الييبييطيي�ليية ميي�ييشيياركيية  تييلييك  وت�شهد 
الإمارات  منتخبات عربية ممثلة يف 
، ال�شع�دية ،املغرب بجانب منتخبات 
،كندا،  ،الربازيل  بلجيكا   ، ا�شرتاليا 
ك�ل�مبيا   ، تايبيه  ال�شني   ، ت�شيلي 
، جييمييهيي�رييية الييتيي�ييشيييييك، اليييدمنيييرك ، 
اأملانيا   ، جيي�رجيييييا  فييرنيي�ييشييا،   ، فنلندا 
،بريطانيا ، املجر ،ايرلندا، اإ�شرائيل 
،غريق�شتان  اليييييييابيييان   ، ايييطيياليييييا   ،
،لت�انيا ، منغ�ليا ، ه�لندا، ب�لندا، 
اليييربتيييغيييال، ميي�لييديييفيييييا ، رومييانيييييا ، 
رو�شيا الحتادية، �شربيا، �شل�فينيا، 
،طاجاك�شتان،  �شل�فاكيا   ، ال�ش�يد 

اأوكييييييرانيييييييييييييا، اليييييي�ليييييييات امليييتيييحيييدة، 
اأوزبك�شتان،ال�شنغال وتركيا .

منتخب االإمارات ال�ساب
باحتاد  الييفيينييييية  الييلييجيينيية  حييير�يييشيييت 
املييي�يييشيييارعييية واجليييييييي�دو ،وبيييينيييياء على 
ثعل�ب  بن  حممد  �شعادة  ت�جيهات 
اإتاحة الفر�س ملنتخب  الدرعي على 
للم�شاركة  ال�شاعد  الإميييارات  �شباب 
يف تلك البط�لة ملزيد من الحتكاك 
اخلربات  اكت�شاب  بييهييدف  وال�شقل 
العربي  امل�شت�ى  علي  تاألقهم  بعد 
و�شمت  والآ�يييييشييييييييييي�ي  واخليييليييييييجيييي 
باإ�شراف  الييبييطيي�ليية  لييتييلييك  الييقييائييميية 
امليييييدرب اليييييييابييياين اأ�يييشيييييييدا كييي�كيييي 9 
خليفة  وهييييييم:  �يييشييياعيييديييين  لعيييبيييني 
يناف�س  الذي  عاماً«   22« احل��شني 
الفائز  73 كجم وهيي�  يف وزن حتييت 
بامليدالية الف�شية يف بط�لة العامل 
 ،2017 يف  اليييهييينيييد  يف  ليييلييي�يييشيييبييياب 
لالإمارات  ميييييدالييييية  بيييياأول  والييفييائييز 
على م�شت�ى ال�شباب يف بط�لة كاأ�س 
 ،2018 يف  كيييي�جن  هيييي�جن  يف  اأ�ييشيييييا 
و�شبق له امل�شاركة يف بط�لت جراند 
 66 وزن حتيييت  اأبييي�ظيييبيييي يف  �يييشيييالم 
�شن�ات  73 كجم يف  كجم، ثم حتت 
ومن   2017،  2016  ،  2015
بينها امل�شاركة يف بط�لة دو�شلدروف 
 ..2018 يف  الأملانية  �شالم  جراند 
كييمييا تيي�ييشييم الييقييائييميية اليي�ييشيياعييد علي 
الذي  عيياميياً«   21« الييدرمييكييي  ح�شن 
كجم،   100 فييي�ق  وزن  يف  ييي�ييشييارك 
و�شبق له امل�شاركة يف بط�لة اأب�ظبي 
وت�شم   ..2019 �يييشيييالم  جييييرانييييد 

�شاعدين  لعبني   7 اأي�شاً  القائمة 
الأوزان  خمتلف  يف  �شنة   20 حتييت 
وزن  الثمريي يف  اأحمد جا�شم  وهييم 
حتت60 كجم ، علي اليماحي حتت 
النقبي  خمي�س  �شعيد  كييجييم،   66
ال�شام�شي  م�شبح   ، كجم   73 حتت 
حتت 73 كجم، حارب عبد الرحمن 
جمعة ف�ق 100 كجم، را�شد  حتت 
وزن  يف  النقبي   واحمد  كجم   66

حتت 60 كجم.

اأوزان البطولة
ت�شهد بط�لة اأب�ظبي " اخلم�شني" 
جراند �شالم للج�دو احلالية اإقامة 
مناف�شات الرجال من 8 اأوزان وهي 
: حتت 60 كجم ، 66 ، 73 ، 81 ، 
حتت 90 ، ف�ق 90 ، حتت 100 ، 
مناف�شات  اأمييا   .. كجم   100 وفيي�ق 
 48 حتييت  اأوزان  فت�شمل  اليي�ييشيييييدات 
كجم ، 52 ، 57 ، 63 ، 70 ، حتت 

78 كجم . وف�ق   ،  78

حفل ب�سيط
اأن يك�ن حفل الفتتاح  املقرر   ومن 
املقرر قبل النزالت اخلتامية م�شاء 
ب�شيطاً   -11/27 ال�شبت  غييد  ييي�م 
ال�طني  اليينيي�ييشيييييد  عييلييى  وخمييتيي�ييشييراً 
بيي��ييشيي�ل راعيييي حفل الفييتييتيياح وفقا 
للج�دو  الييييدويل  الحتيييياد  لطق��س 

الذي يحر�س على ا�شتثمار ال�قت.

حممد بن ثعلوب الدرعي "
اآخر بط�لت اجل�دو لهذا العام لها 

خ�ش��شية احتفالية

اأ�شاد حممد بن ثعل�ب الدرعي رئي�س 
رئي�س  واجليييييي�دو  امليي�ييشييارعيية  احتييييياد 
للبط�لة  امليينييظييميية  الييعييليييييا  الييلييجيينيية 
برعاية �شم� ال�شيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان، نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
اأبيي�ظييبييي لييفييعيياليييييات بط�لة  لإمييييارة 
اأب�ظبي " اخلم�شني " جراند �شالم 
التي تنطلق   ،  2021 للج�دو لعام 
الييييييي�م اجلمعة  ميينييافيي�ييشيياتييهييا �ييشييبيياح 
مبدينة   » اأرينا  ج�جيت�ش�   « ب�شالة 
م�ؤكدا   ، اأب�ظبي  يف  الريا�شية  زايد 
لييهييا خ�ش��شية  الييعييام  بييطيي�ليية  بيييياأن 
لييدى اأ�ييشييرة اجلييي�دو يف الييعييامل وهي 
واملحبة  ال�شالم  اإميييارات  مع  حتتفل 
الذهبي  وي�بيلها  ال�طني  بي�مها 
فا�شتحق�ا ال�شكر والرتحيب بهم يف 

بلدهم الثاين.
الإمارات  م�شاركة ج�دو  باأن  وذكيير- 
خيييالل تييلييك الييبييطيي�ليية تييخييتييلييف عن 
حر�س  اأن  ،بعد  املا�شية  الييبييطيي�لت 
امل�شاركة  فر�شة  منح  على  الحتييياد  
يعدهم  اليييييذي  اليي�ييشيياعييد  لييليي�ييشييبيياب 
الإقليمية  لييلييميي�ييشيياركييات  الحتييييييياد 
اليييقيييادمييية  وهييييي فر�شة  واليييدولييييييية 
الفنية  امليي�ييشييتيي�يييات  لييال�ييشييتييفييادة ميين 
م�شت�ى  على  تف�قهم  بعد  املتقدمة 
اآ�شيا  الييعييربييييية وبييطيي�ليية  الييبييطيي�لت 
التحدي  بييحييجييم  وكيييانييي�ا  واخلييليييييج 
با�شتمرارية  فييخيي�رون   - واختتم   ..
احلييييدث الييريييا�ييشييي الييعيياملييي وهييي� ما 
ي�ؤكد ملا و�شلت اإليه اللعبة من تط�ر 
القاعدة  حييجييم  يييعييكيي�ييس  كييمييا  كييبييري، 
بلغ  الييتييي  الييتييي حتظى بها  الييكييبييرية 
ملي�ن   28 حيي�ايل  ممار�شيها  عييدد 

العامل  اأنييييحيييياء  جييميييييع  يف  �ييشييخيي�ييس 
وي�شم الحتاد ح�ايل  200 احتادا 

وطنيا يف كافة القارات .

دوالر األف   154
ثييعييليي�ب الدرعي   بييين  كيي�ييشييف حمييمييد 
باأن  املنظمة للبط�لة  اللجنة  رئي�س 
اجل�ائز النقدية املر�ش�دة للبط�لة 
تبلغ  الييدويل  الحتيياد  وفقا لالئحة 
و�شيتم  اأمريكي  دولر  األييف   154
ت�زيع 56 ميدالية مل�نة منها 14 
الأوائيييل  للفائزين  ذهبية  ميدالية 
و14 ميدالية ف�شية لفئتي الرجال 
ميدالية   28 بييجييانييب  واليي�ييشيييييدات 
الثالث  املركزين  لأ�شحاب  برونزية 
التذكارية  اجل�ائز  بجانب  والييرابييع 
الييبييطيي�ليية للمرة  تيينييظييم  والييعييييينييييية. 
اأبيي�ظييبييي �شمن  احلييياديييية عيي�ييشييرة يف 
ي�شرف  اليييتيييي  اليييكيييبيييرية  اليييبيييطييي�لت 
للج�دو  اليييييييدويل  الحتييييييياد  عييليييييهييا 
مل�شت�ى  البط�لة  تلك  ترفيع  بعد 
م�شاركة  وت�شهد  �ييشييالم..  اجلييرانييد 
والالعبات  الييالعييبييني  مييين  كيييبيييرية 
امل�شنفني على م�شت�ى العامل واأكرث 
من  200 لعب ولعبة من خمتلف 
الالعبني  ميين  والأوزان  امل�شت�يات 
امل�شنفني ميثل�ن 41 دولة، وتنطلق 
الي�م  �ييشييبيياح  الييبييطيي�ليية  تيي�ييشييفيييييات 
املغل�ب،  خييييروج  بييطييريييقيية  اجلييمييعيية 
ميي�ييشيياء يف  اخليياميي�ييشيية  حييتييى  وت�شتمر 
اأدوارها النهائية ،والتي ت�شهد تت�يج 
الييفييائييزييين الأربييعيية الأوائييييل ميين كل 
الن�شيد ال�طني للدولة  وزن وعزف 
اأعالم  ورفييع  الذهبي   الأول  الفائز 

الفائزين الأربعة.
برامج ممتعة م�ساحبة
ل�سيوف بطولة اأبوظبي

العامة  اليييعيييالقيييات  جليينيية  تيي�ييشييلييمييت 
الطلبات  مييين  اليييعيييدييييد  بييالييبييطيي�ليية 
والييرغييبييات عييرب )الإمييييييييل( لزيارة 
ال�شالم  اإميييييارات  اليييبيييارزة يف  املييعييامل 
الرغبات  ، ومن بني تلك  والت�شامح 
زيارة "امل�شجد الكبري "جامع املغف�ر 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
اأب�ظبي  ذلك ال�شرح الإ�شالمي  يف 
الييبييارز يف دوليية الإمييييارات الييذي يعد 
العامل من  م�شجد  يف  اأكييرب  �شاد�س 
امل�شجد  بييعييد  الكلية  امليي�ييشيياحيية  حيييييث 
وامل�شجد  اليينييبيي�ي  وامل�شجد  احليييرام 
الأعظم يف اجلزائر واجلامع الأم�ي 
الثاين  احل�شن  وم�شجد  دم�شق  يف 

بالدار البي�شاء املغربية.
 كما اأبدت العديد من ال�ف�د رغبتها 
بهدف  دبييي(   2020 )اإك�شب�  زيييارة 
اكت�شاف اجلديد يف عامل البتكارات 
اجلديدة ، ويت�شمن الربنامج زيارة 
احلديريات  )مييارفييييي�ييشييتييا(  جيييزييييرة 
اأبيي�ظييبييي الييتييي تعد  الييرتفيييييهييييية يف 
املثالية احلديثة  املن�شاآت  واحدة من 
ملمار�شة الريا�شة واله�ايات املحببة 

يف اله�اء الطلق .
ال�جهة  "القناة"  مم�شى  وزييييييارات 

اليي�ييشييييياحييييية اجليييدييييدة يف )ربيييييدان( 
العا�شمة  املقطع يف قلب  عند ج�شر 
الإمييياراتييييييية اأبيي�ظييبييي، والييتييي متثل 
ال�شياحي  اجلييييذب  ميينيياطييق  اإحيييييدى 

والرتفيهي.

رو�سيا االحتادية اأكرب الوفود
الحتادية  رو�ييشيييييا  ميينييتييخييب  يييعييتييرب 
اأكرب ال�ف�د امل�شاركة يف بط�لة  من 
ولعبة  لعييبييا   22 بييعييدد  اأبيي�ظييبييي 
 21 بعدد  فرن�شا  منتخب  وي�شارك 
الثالث  امليييركيييز  ويف  ولعيييبييية  لعيييبيييا 
جنيييد ميينييتييخييب ميينييغيي�ليييييا بييعييدد 20 
ملراكز  ير�شحهم  ممييا  ولعييبيية  لعبا 
اأو لعبة  ..وبيييعيييدد لعيييب  مييتييقييدميية 
 ، ك�ل�مبيا  منتخبات  جنييد  واحيييدة 
،�شربيا  ،لت�انيا  ،ايطاليا  ج�رجيا 
بالالعبة  تركيا  وت�شارك  �شل�فاكيا 
�شفريه  �شنة(  اأوزتييي�رك هالل )19 
لييلييجيي�دو الييرتكييي يف وزن حتييت 78 

كجم.
وتيي�ييشييهييد الييبييطيي�ليية ميي�ييشيياركيية 225  
لعباً ولعبة منهم 137 لعبا و88 
الحتاد  ميي�قييع  �شهد  اأن  بعد  لعييبيية 
الت�شجيل  عييقييب  لييلييجيي�دو  اليييييدويل 
ان�شحاب  ال�يييشيييرتاك  بييياب  واإغيييييالق 
عدد من املنتخبات كان اآخرهم اأم�س 

الأول منتخب باك�شتان.

برنامج رعاية املوهوبني بال�سارقة 
يخترب 58 لعبا 

منتخب الإمارات لرفعات القوة اإىل 
جورجيا للم�ساركة يف بطولة العامل

برعاية هزاع بن زايد:

بطولة اأبوظبي »اخلم�سني« غراند �سالم للجودو تنطلق �سباح اليوم
يفتتح مبارياته بالدور التمهيدي  ال�ساب  االإمارات  ومنتخب  دولة   41

عقد ظهر اأم�س بفندق مليني�م ال�حدة و�شالة» ج�جيت�ش� اأرينا « مبدينة 
زايد الريا�شية يف اأب�ظبي الجتماع الفني للمنتخبات امل�شاركة يف البط�لة 
لعام  للج�دو«  �شالم  جراند  اأب�ظبي)اخلم�شني(  بط�لة  قرعة  ومرا�شم  
بكلمة �شعادة نا�شر خليفة البدور نائب رئي�س احتاد  بداأت  والتي   2021
الإمارات للم�شارعة واجل�دو والتي نقل فيها حتيات وترحيب �شعادة حممد 
نا�شر  بح�ش�ر  وذلييك  للبط�لة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  الدرعي  ثعل�ب  بن 
اأمني  جا�شم  وحممد  البط�لة  مدير  لالحتاد  العام  ال�شر  اأمييني  التميمي 
ال�شر امل�شاعد، ورحب البدور بالأ�شقاء والأ�شدقاء يف بلدهم الثاين متمنيا 
بالي�م  الييبييالد  احتفالت  مييع  تتزامن  التي  وللبط�لة  الإقيياميية  طيب  لهم 
ال�شيد فالد  ال�طني والي�بيل الذهبي ،فيما مثل الحتاد الدويل للج�دو 

وفالدميري  احلكام  ممثل  باقدرا�ش�ف  واراميين  التنفيذي  املدير  مارتي�شن� 
بارتا رئي�س جلنة التنظيم  الذي اأ�شادوا با�شتعدادات الإمارات للبط�لة التي 
البط�لت  ، م�ؤكدا على متيز  القارات  41  دوليية من كافه  ت�شهد م�شاركة 
النجاح متمنيا طيب  كافة متطلبات  لها  اأب� ظبي وت�فر  ت�شت�شيفها  التي 
على  اجلميع  واطييلييعيي�ا  الت�فيق  امليي�ييشيياركيية  وللمنتخبات  للجميع  الإقيياميية 
لقاء لعب  اأ�شفرت عن  التي  القرعة  اإجييراء  بعدها مت  العامة..  التعليمات 
منتخبنا احمد النقبي مع لعب ال�شني تايبيه يانغ يف وزن حتت 60 كجم 
بعد ظهر الي�م ،ويف نف�س ال�زن يلعب احمد جا�شم الثمريي مع الأوكراين 
فريديبا .. ويلعب �شمن ج�لة الي�م را�شد احل��شني يف وزن حتت 66 مع 

الكازاخ�شتاين �شالمات يال�و.

ملنتخبنا  ظهور  اأول  يف  اليوم  مباريات   3
الوطني للجودو يف غراند �سالم 



اجلمعة   26  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13402  
Friday     26   November   2021   -  Issue No   13402

19191919

الفجر الريا�ضي

اأ�شادت جماهري ليفرب�ل باأداء النجم امل�شري حممد 
�شالح خالل مباراة ب�رت�، يف اجل�لة اخلام�شة من 
اأبطال  دوري  مب�شابقة  الثانية  املجم�عة  مناف�شات 

اأوروبا.
يف  هدفني  �شالح  وحممد  األكانتارا  تيياغ�  و�شجل 
ال�ش�ط الثاين، لي�ا�شل ليفرب�ل حتقيق النت�شارات 
�شابق  وقييت  بيياأنييه �شمن يف  علما  الأبييطييال،  دوري  يف 

�شدارته للمجم�عة والتاأهل اإىل ثمن النهائي.
اأ�شادت  "ت�يرت"  الجتماعي  الت�ا�شل  م�قع  وعييرب 
جماهري ليفرب�ل مبا قدمه �شالح خالل 70 دقيقة 
"الريدز" مبنح  لإدارة  وجيييددت طلبها  بيي�رتيي�،  اأميييام 
لأط�ل  عليه  لالإبقاء  جييديييًدا  عقًدا  امل�شري  النجم 

فرتة ممكنة داخل "اآنفيلد".
�شاخر  ب�شكل  اأحييدهييم  وكييتييب 

ُمييعييلييًقييا عييلييى الييتيياأخيير يف 
�شالح:  عييقييد  جتيييدييييد 
عقًدا  �شتمنح�نه  "هل 
ُيحطم  عندما  جييديييًدا، 
مباراة  يف  قيا�شي  رقيييم 
غرد  بييييينييمييا  ميالن؟"، 

اإنيييه  "امللك..  اأحييييدهييييم: 
الأف�شل يف العامل".

"ي�م  اآخييير:  ُم�شجع  وكتب 
جيييدييييد، يييعيينييي حتييطيييييم رقم 
جمرد  اإنييهييا  جييديييد،  قيا�شي 

حممد  لييييييي  اأ�ييييييشييييييييييييياء 

�شالح".
جريارد  رقييم  معادلة  بعد  بالأف�شل  �شالح  وو�ييشييف 
اأف�شل  هيي�  "�شالح  وغيييرد:  اأوروبييييا  اأبييطييال  دوري  يف 
اأحييدهييم جتديد  الك�كب"، وطييالييب  هييذا  لعييب على 
مدى  عقًدا  منحه  عن  "اأعلن�ا  وكتب:  �شالح  عقد 

احلياة".
واأبدى اآخر اإعجابه بت�شديدة حممد �شالح للكرة يف 
�شباك ب�رت� وغرد: "يا له من اإنهاء!، اإنه رجل جيد 

جًدا".
فيما عّلق اأحدهم على احتمالية رحيل حممد �شالح 
الرجل  هييذا  عقد  انتهى  "اإذا  وكييتييب:  ليفرب�ل  عيين 
دون جتديده وذهب اإىل ناٍد اآخر �شيك�ن ذلك خ�شارة 
ت�شاحمهم  لن  الريدز  وجماهري  ليفرب�ل،  لي  كبرية 

اأبًدا".
من جانبه، قال الأملاين ي�رغن كل�ب يف 
"بي تي �شب�رت":  ت�شريحات ل�شبكة 
املمكن  ميين  كييان  جيييييًدا،  فييي�زا  "كان 
اأكرث  نك�ن  واأن  اأف�شل  اأداًء  نقدم  اأن 
كنا  لكننا  الأول  اليي�ييشيي�ط  يف  هييييدوًءا 
م�شتعجلني بع�س ال�شيء". واأ�شاف: 
"هذا لي�س غريًبا عندما ت�شع فريًقا 
مل يخ�س لعب�ه الكثري من املباريات 
نلعب  قد  اأننا  النا�س  بع�س  يعتقد  معا. 
اأجل  من  هنا  نكن  مل  لكننا  �شهلة  مباراة 
لذا  بالكامل،  اأنفيلد  تييذاكيير  بيع  مت  ذلييك، 

نريد الذهاب من اأجل الف�ز".

ر�سالة ب�ساأن �سالح من جماهري 
ليفربول.. »لن ن�ساحمكم اأبدا«

قال املدير الفني ملان�ش�شرت �شيتي، بيب غ�اردي�ل، اإن "الع�دة اأمام 
باري�س �شان جريمان يف دوري اأبطال اأوروبا كانت "در�شاً جيداً" لأنه 

"عندما تخ�شر، عليك ال�شتمرار يف املحاولة".
وجنح ال�شيتي يف الع�دة اإىل املباراة بعد تاأخره بهدف اأحييرزه جنم 
للفريق  �شرتلينج  رحيم  وتييعييادل  مبابي،  كيليان  جييي(  اإ�ييس  الييي)بييي 
ال�شيتي  تييقييدم  ميين  جي�ش��س  غابرييل  يييعييزز  اأن  قبل  الإجنييليييييزي، 
بهدفني  الإجنييليييييزي  الفريق  بف�ز  اللقاء  لينتهي  الييثيياين  بالهدف 

مقابل هدف.
"كانت مباراة جيدة. هم  وقال غ�اردي�ل ل�شبكة )بي تي �شب�رت( 
الثالثة  الأربييياع  يف  الكرة  ميتلك�ن  عندما  خط�رة  ي�شكل�ن  دائما 
)الييتييي خ�شرها فريقه  الأوىل  امليييبييياراة  كيينييا يف  كييمييا  لييكيين  الأخيييييرية، 

ن�شتغل  بهدفني نظيفني(، كنا جيدين. كنا �شيئني احلظ لأننا مل 
فر�شنا يف ال�ش�ط الأول. بعد هدفهم، حدثت لنا �شدمة ملدة ع�شر 

دقائق، لكننا حت�شنا بعد ذلك".
اأمام  جيدة  مباراة  لعبنا  الي�م  لكن  بالفعل،  متاأهلني  "كنا  واأو�شح 
دور  اإىل  و�شلنا  املا�شية  ال�شت  اأو  ال�شن�ات اخلم�س  رائييع. يف  فريق 

ال�شتة ع�شر. اأنا �شعيد بذلك".
واأ�شاف املدرب الإ�شباين "كان در�شاً عظيماً. عندما تخ�شر، عليك اأن 

ت�شتمر يف املحاولة. كنا نعلم اأن التعادل نتيجة جيدة، لكننا فزنا".
و�شمن املان �شيتي التاأهل لدور الي16 يف �شدارة املجم�عة، بعد اأن 
رفع ر�شيده اإىل 12 نقطة، مبتعداً بفارق 4 نقاط عن الي)بي اإ�س 

جي( الذي �شمن اأي�شاً التاأهل من املركز الثاين.

غوارديول بعد الفوز على �سان جريمان: »كان در�سًا جيدًا«
•• دبي-الفجر:

الثامن لدوري  الأ�ييشييبيي�ع  ميين  الأول  الييييي�م  ثييالث مباريات يف  الييييي�م اجلمعة  ُتييقييام 
الدرجة الأوىل ، وجتمع املباراة الأوىل نادي الذيد مع نادي الفجرية على ملعب 
الذيد ، وي�شت�شيف نادي م�شف�ت مبلعبه نادي دبا ، بينما يحل نادي البطائح �شيفاً 

على نادي �شيتي على ملعب نادي العربي ، وُتلعب املباريات ال�شاعة 4:40 م�شاًء.
 وتختتم مباريات الأ�شب�ع الثامن ي�م ال�شبت باإقامة اأربع مباريات ، حيث ي�اجه 
نادي دبا احل�شن نادي حتا على ملعب دبا احل�شن ، واجلزيرة احلمراء مع نادي 
وُتلعب   ، احلييمييراء  اجلييزيييرة  بنادي  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ا�شتاد  على  الرم�س 
املباراتان ال�شاعة 4:35 م�شاًء ، فيما يلتقي نادي جلف اأف �شي مع نادي التعاون 
على �شتاد خالد بن حممد بنادي ال�شارقة ، ونادي م�شايف مبلعبه مع نادي احلمرية ، 

وتثلعب املباراتان ال�شاعة 4:40 م�شاًء.  وكانت نتائج الأ�شب�ع ال�شابع للم�شابقة قد 
اأ�شفرت عن ف�ز الرم�س على جلف اأف �شي ) 4 – 0 ( ، والتعاون على م�شايف ) 3 – 
1 ( وبنف�س النتيجة حقق البطائح الف�ز على اجلزيرة احلمراء ، فيما فاز دبا على 
الذيد ) 3 – 0 ( ، وحتا على �شيتي ) 5 – 1 ( ، بينما تعادل احلمرية مع امل�شف�ت 
، والعربي مع دبا احل�شن �شلبياً دون اأهداف.  ويت�شدر جدول ترتيب امل�شابقة نادي 
العربي بر�شيد 19 نقطة ، يليه البطائح )2(  �شبع ع�شرة نقطة ، دبا )3( خم�س 
 ، اأربييع ع�شرة نقطة  ، وحتا )5( ولكالهما  ، يليهم دبا احل�شن )4(  ع�شرة نقطة 
،  وم�شف�ت )8(  نقاط  ت�شع  الذيد )7(   ، نقطة  ثم احلمرية )6( ثالث ع�شرة 
ثمان نقاط ، جلف اأف �شي )9( �شبع نقاط ، الرم�س )10( �شت نقاط ، وبر�شيد 
خم�س نقاط حّل الفجرية )11( ، وم�شايف )12( ، ثم التعاون )13( اأربع نقاط ، 

واجلزيرة احلمراء )14( ، و�شيتي )15( ولكل منهما نقطة واحدة .

   ثالث مباريات يف انطالق  الأ�سبوع الثامن لدوري الدرجة الأوىل اليوم

•• اأبوظبي-الفجر

بت�جيهات ورعاية �شم� ال�شيخ فالح 
بن زايد اآل نهيان رئي�س نادي غنت�ت 
نادي  يحتفل  والب�ل�  اخليل  ل�شباق 
الييييييي�م اجلمعة  بييعييد ظييهيير  غيينييتيي�ت 
بنادي  الرئي�شي  زايييد  ال�شيخ  مبلعب 
لدولة  الييي�طييينيييي  بيييالييييييي�م  غييينيييتييي�ت 
الإمارات �شمن احتفالت البالد بهذه 
الحتفالية  اجلييميياهييريييية  امليينييا�ييشييبيية 
الدولة  احتفالية  �شمن  تاأتي  والتي 
بيييي»الييييييي�بيييييييل اليييذهيييبيييي اخلييميي�ييشييني « 
واإ�ييشييراف جمل�س  بدعم  تقام  والييتييي 
اأب� ظبي الريا�شي ، وتبداأ مرا�شمها 
وفقا للربنامج الذي و�شعته اللجنة 
�شعادة  برئا�شة  لالحتفال  املنظمة 
حييمييد عييبييد الييرحييميين اليي�ييشيييييخ املدير 
اللجان  وم�شاركة  للنادي  التنفيذي 
الفرعية واجلهات امل�شاهمة يف اإجناح 

احلدث الريا�شي ال�شن�ي.
ويبداأ برنامج الحتفال اجلماهريي 

الي�م   الثانية بعد ظهر  ال�شاعة  عند 
نيييادي غنت�ت  اأبيييي�اب  اجلييمييعيية  بفتح 
للجمه�ر عند ال�شاعة الثانية ظهرا 
بعد اأن تقرر اأن يك�ن الدخ�ل باملجان 
ب�شرط التزام اجلميع باإبراز تطبيق" 
" الأخيي�ييشيير عيينييد الدخ�ل  احليي�ييشيين 
للنادي لال�شتمتاع بفقرات املهرجان 
الثانية  اليي�ييشيياعيية  عيينييد  ي�شهد  الييييذي 
والعرو�س  الييفييقييرات  بييدء  والن�شف 

اليييرتفيييييييهييييييية وتيييييقيييييدمي املييييياأكييييي�لت 
املعر�س  عييلييى  ،والييي�قييي�ف  ال�شعبية 
فيه  ي�شهم  الييذي  امل�شاحب  الرتاثي 
تقدميه نييادي تييراث الإميييارات الذي 
يحتفظ بالكثري من الإرث التاريخي 
،كما  بامل�شاهدة  وه� جدير   ، للدولة 

خيي�ييشيي�ييشييت ميي�ييشيياحيية مميييييييزة يف قلب 
املرافقني  الأطييفييال  اليينييادي لألييعيياب 
لييذويييهييم لييال�ييشييتييمييتيياع وامليي�ييشيياركيية يف 

الحتفالية.
وعند الثالثة والن�شف ع�شرا �شيك�ن 
مع  ميي�عييد  على  واجلييميييييع  ال�شي�ف 

الحتفالية م�شاركة  م�شرية اخلي�ل 
الرابعة  وعييينيييد  امليييهيييرجيييان،  هييييذا  يف 
عيي�ييشييرا تييي�يييشيييارك �ييشييرطيية اأبييييي� ظبي 
التي  الب�لي�شية  الييكييالب  بييعييرو�ييس 
تقدمها  واليييتيييي  الأطيييفيييال  يع�شقها 
بالقيادة  الب�لي�شية  الييكييالب  وحيييدة 

 ..))K9((اأب� ظبي ل�شرطة  العامة 
م��شيقي  تعزف  والثلث  الرابعة  ويف 
ال�طني  اليينيي�ييشيييييد  اأبيي�ظييبييي  �ييشييرطيية 
و�شط  يف  الفريقني  ا�شطفاف  بعد 
املييلييعييب اإيييييذانييييا بييانييطييالقيية امليييبييياراة 
ال�شتعرا�شية الر�شمية لالحتفالية، 

تبداأ مرا�شم  والن�شف  ويف اخلام�شة 
وال�شحب  واحلكام  الفريقني  تت�يج 
املجانية  اليييقيييييييمييية  اجلييييي�ائيييييز  عيييليييى 
ر�شدها  على  اليينييادي  يحر�س  الييتييي 
اليييبييي�لييي� بهذه  لييلييجييميياهييري وعييي�يييشييياق 
امليينييا�ييشييبييات الحييتييفييالييييية اليي�ييشيينيي�ييية ، 

للمهرجان  م�شكا  ر�شدها  مت  والتي 
اليي�ييشيينيي�ي اليييييذي تيي�ييشييهييم يف جنيياحييه
وغنت�ت   ،...CAPEX.COM
لتجهيزات الفرو�شية ومركز اأب�ظبي 
الأر�شيف  و  النفايات)تدوير(  لإدارة 

 . ENZO ال�طني و انزو

برعاية فالح بن زايد

بولو غنتوت يحتفل باليوم الوطني الذهبي مب�ساركة جماهريية والدخول باملجان

•• فيجويرا – الربتغال -وام:

ييي�ييشييتييعييد فيييرييييق اأبيييي�ظييييبييييي لييييلييييزوارق 
ال�شباق  حتييييدي  ليييدخييي�ل  اليي�ييشييريييعيية 
من  الثانية  للج�لة  الأول  الرئي�شي 
الف�رم�ل1  لييييزاورق  الييعييامل  بط�لة 
فيج�يرا  ميييديييينييية  يف  تيييقيييام  اليييتيييي   ،
اليييربتيييغيييالييييييية بييياعيييتيييبيييارهيييا اجلييي�لييية 
للبط�لة  احلييايل  للم��شم  اخلتامية 
 .2021 يف  املناف�شة  م�شهد  ونهاية 
الأول  ال�شباق  ينطلق  اأن  املقرر  وميين 
الرئي�شي  ال�شباق  اأن يك�ن  الي�م على 

الثاين ي�م الأحد املقبل.
لييلييدفيياع عن  الييفييريييق  وتييتيياأهييب زوارق 
الأول،  املييركييز  على  واحلييفيياظ  اللقب 
زورق  الييعييام  الييرتتيييييب  يت�شدر  حيييييث 
القمزي  ثاين  بقيادة   "  2 "اأب�ظبي 
يحل  حيييني  نييقييطيية، يف   20 بيير�ييشيييييد 
بقيادة   "  1 "اأب�ظبي  زورق  ثييانيييييا 
15 نقطة  تيي�رنييتييي ور�ييشيييييده  �ييشيي�ن 
احللم  رحلة  الييزورقييني  ي�ا�شل  حيث 
امل��شم  هييذا  البط�لة  لقب  بتحقيق 
والثامنة  الت�ايل  على  الرابعة  للمرة 

يف تاريخ الفريق الإماراتي.
بداية ق�ية يف  اأب�ظبي  و�شجل فريق 
هذه البط�لة يف �شبتمرب املا�شي بعد 
املييركييزييين الأول واليييثييياين يف  حتييقيييييق 
اجل�لة الأوىل التي اأقيمت يف مدينة 

�شانازارو الإيطالية.
18 زورقا  وييي�ييشييارك يف هييذه اجليي�ليية 
حيث يربز اأي�شا كاأحد اأق�ى امل�شاركني 
�شامي  بييقيييييادة  اليي�ييشييارقيية  فييريييق  زورق 
املركز  يف  حاليا  يحل  واليييذي  �شيلي�، 
الثالث يف الرتتيب العام بر�شيد 12 
اأي�شا  اأحد املر�شحني  نقطة كي يك�ن 

للمناف�شة من خالل التحدي.
وكانت بعثة فريق اأب�ظبي قد و�شلت 
بداأت  اإىل فيج�يرا حيث  اأم�س  م�شاء 
بييياإعيييداد وجتييهيييييز الييييييزوارق فيييي�را من 
الفنية  والييرتتيييييبييات  امليينييافيي�ييشيية  اأجييييل 
للم�شاركة  بالإ�شافة  ال�شباق،  لدخ�ل 

م�شاء  زميين  اأف�شل  �شباق  تفا�شيل  يف 
الي�م ، والذي حتدد على �ش�ء نتائجه 
مراكز املت�شابقني من خالل انطالقة 

ال�شباق الرئي�شي الأول غدا.
وتيييبيييداأ تييفييا�ييشيييييل امليينييافيي�ييشيية غييييدا مع 
يف  للمت�شابقني  التن�يري  الجييتييميياع 
متيييام اليي�ييشيياعيية الييتييا�ييشييعيية �ييشييبيياحييا ثم 
للزوارق  احلييييرة  لييلييتييجييارب  الإنييتييقييال 
اأخرية  جتربة  يف  للمناف�شة  امل�شاركة 
يف املياه، قبل دخ�ل ال�شباق الرئي�شي 
احلا�شم يف هذا الي�م، والذي �شينطلق 
بت�قيت  واليينيي�ييشييف  الييثييالييثيية  متيييام  يف 
الربتغال، ال�شاد�شة والن�شف بت�قيت 

م�شار  على  ال�شباق  ويييقييام  الإميييييارات، 
يبلغ ط�له 1770 مرتا على امتداد 
خم�س ب�ابات ه�ائية، ويف ال�قت ذاته 
�شتك�ن  طيي�يييليية  وحيييييدة  م�شافة  فييياإن 
بني الب�ابتني رقم 2 و3 يبلغ ط�لها 
790 مرتا �شتمثل الفج�ة ال�حيدة 
اإن  عالية  و�شرعات  جتيياوزات  مل�شاهدة 

وجدت من خالل تفا�شيل امل�شار.
مب�شري  التكهن  ال�شع�بة  من  ويبدو 
اللقب حاليا اإل مع نهاية �شباق الغد 
اأ�شبحت  قيييد  اليييروؤيييية  �ييشييتييكيي�ن  حيييييث 
اأف�شل مع تبقي �شباق اأخري يقام ي�م 
الأحد ومعه تت�شح ه�ية الفائز بلقب 

امل��شم احلايل.
مييين جييهييتييه اأكييييد ثييياين الييقييمييزي جنم 
الرتتيب  ومييتيي�ييشييدر  اأبيي�ظييبييي  فييريييق 
فيج�يرا  يف  ال�شباق  م�شار  اأن  الييعييام 
هيي� اأحيييد امليي�ييشييارات الييقيي�ييشييرية يف اآخر 
الزوارق  مناف�شات  يف  خا�شها  م�ا�شم 
اليي�ييشييريييعيية وقييييال: ميي�ييشييافيية امليي�ييشييار هي 
من  �شيك�ن  وبالتايل  مرتا،   1770
ال�شعب جدا ال��ش�ل ل�شرعات عالية 
باأن  امل�شار ال�ا�شح، واعتقد  مع ق�شر 
�شيك�ن  زميين  اأف�شل  �شباق  يف  الفائز 
ال�شباق  ييينييهييي  اأن  يف  وافيييير  حيييظ  ليييه 
وهي  جيييدا  قيي�ييية  املناف�شة  مل�شلحته، 

مرحلة حرجة من البط�لة.
واأ�ييشيياف القمزي انييه مت الإعييالن عن 
اأ�شابيع  اأقييل من ثالثة  قبل  البط�لة 
من  �شريعا  بيييالإعيييداد  قمنا  وبييالييتييايل 
اأجل املناف�شة بخ��س مع�شكر تدريبي 
يف اإيطاليا منذ اأيام قبل احل�ش�ر اإىل 
اأنييه مع  واعتقد  هنا، حظ�ظنا كبرية 
قد  الكثري  �شيك�ن  الغد  �شباق  نهاية 
املناف�شني على  بالن�شبة ملالمح  حتدد 
لييقييب املييي��يييشيييم. وكيي�ييشييف الييقييمييزي عن 
للمرة  امل��شم  بلقب  يت�ج  بيياأن  حلمه 
الأوىل يف تاريخه خا�شة واأن م�شريته 
م��شما   20 تيييتيييجييياوز  املييي�يييشييياركييية  يف 
كي  له  بالن�شبة  ال�قت  حان  وبالتايل 

ي�شجل لقبا خا�شا با�شمه .

•• دبي-الفجر:

اأمييني عام  بحث �شعادة �شعيد حييارب 
جمل�س دبي الريا�شي �شبل التعاون 
بيييييني امليييجيييلييي�يييس والحتيييييييييياد الييييييدويل 
لييليي�ييشييطييرجن وجييييهيييي�د تيييطييي�يييير هذه 
الريا�شة وتنظيم البط�لت العاملية 

الكربى يف دبي.
جييييياء ذليييييك خيييييالل زييييييييارة اأركيييييييادي 
دفييي�ركييي�فيييييييتييي�يييس رئييييييي�يييس الحتيييييياد 
اإىل مقر جمل�س  الدويل لل�شطرجن 
دبييييي الييريييا�ييشييي وليييقييياءه ميييع اأميييني 
اآل رحمة  اأمييان  ونا�شر  املجل�س  عييام 
بح�ش�ر  املجل�س،  عام  اأمني  م�شاعد 
اإبيييراهيييييييم اليييبييينييياي رئييييي�ييس الحتيييياد 
جمل�س  رئي�س  لل�شطرجن،  العربي 
اإدارة نادي دبي لل�شطرجن والثقافة. 
وا�ييشييطييحييب �يييشيييعيييادة �ييشييعيييييد حيييارب 
املجل�س  مبييقيير  جييي�لييية  يف  اليي�ييشيييييف 
وقييييدم ليييه �ييشييرًحييا عييين اليييييدور الذي 
يييقيي�م بييه جمل�س دبييي الييريييا�ييشييي يف 
وجه�ده  الريا�شي،  القطاع  تط�ير 
البط�لت  وتيينييظيييييم  ا�ييشييتيي�ييشييافيية  يف 
املحلية  اليييرييييا�يييشييييييية  واليييفيييعييياليييييييات 
ينظمها  الييتييي  املييتيينيي�عيية  واليييدولييييييية 
وو�شع  املييجييليي�ييس  عييليييييهييا  ويييي�يييشيييرف 

العمل  وا�يييشيييرتاتيييييييجيييييييات  اخليييطيييط 
دليل  واإ�ييييييشييييييدار  قييييادميييية  لييي�يييشييينييي�ات 
الييفييعيياليييييات الييريييا�ييشييييية لييفييرتة 10 
نيي�ييشيير ممار�شة  ييييدعيييم  �ييشيينيي�ات مبيييا 
الريا�شة بجميع اأن�اعها وا�شت�شافة 

اأهم البط�لت.
وقدم �شعادة �شعيد حارب �شرًحا عن 
اآل مكت�م  را�شد  بن  حممد  "جائزة 
اأهييييدى  كييمييا  الريا�شي"،  لييييالإبييييداع 
الن�شخة  الييييدويل  الحتيييياد  لييرئييييي�ييس 

ق�شتي  كييييتيييياب  مييييين  الإجنييييليييييييييزييييية 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب 
اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة  را�شد 
الييييي�زراء حيياكييم دبي  رئييييي�ييس جمل�س 

اهلل". "رعاه 
واطييلييع رئي�س الحتييياد اليييدويل على 
عمل  يف  والأقييي�يييشيييام  الإدارات  دور 
البتكار  خميييتيييرب  وزار  امليييجيييلييي�يييس، 
مبحت�ياته  اإعيييجيييابيييه  اأبيييييدى  حيييييث 
امل�ج�دة  الييريييا�ييشييييية  وبييالأنيي�ييشييطيية 

بيياملييجييليي�ييس، كييمييا اطيييليييع عييلييى جهاز 
)نييبيي�ييس املييييييي�ارد الييبيي�ييشييرييية( اليييذي 
�شممه ونفذه جمل�س دبي الريا�شي 
مييين خييييالل كيييييي�ادره اليي�طيينييييية وه� 
مل�ظفي  ذكييييييية  خيييدمييية   43 ييييقيييدم 
ال�قت  اخت�شار  يف  ت�شاهم  املجل�س 
احل�ش�ل  واإمكانية  املييي�ارد  وتيي�فييري 
اأي وقت على مدار  ال�ثائق يف  على 

الي�م وط�ال اأيام الأ�شب�ع.
اإعجابه  عييين  دفيي�ركيي�فيييييتيي�ييس  وعيييرب 

اليييي�ييييشييييديييييد بييييالييييتييييطيييي�ر املييييعييييميييياري 
واليي�ييشييييياحييي والييريييا�ييشييي الييكييبييري يف 
دبييي، واأ�ييشيياد رئي�س الحتييياد الدويل 
ريا�شة  تيي�ييشييهييده  الييييييذي  بييياليييتيييطييي�ر 
الإمييييارات وعرب  دوليية  ال�شطرجن يف 
عن �شعادته باإقامة بط�لة العامل يف 
قلب اإك�شب� دبي 2020 اأكرب واأهم 
املجالت،  العامل يف جميع  حييدث يف 
العامل يف  "اإن تنظيم بط�لة  وقال: 
مقر اإك�شب� دبي 2020 يعد فر�شة 
ليييالعيييبيييني خلييي��يييس جتربة  رائييييعيييية 
ليتناف�ش�ا  تناف�شية مميزة وجديدة 
على  ويطلع�ا  الييرائييع  املكان  هييذا  يف 
اأحدث التكن�ل�جيا العاملية امل�ج�دة 
اإك�شب�  ليييزوار  فر�شة  اأنييهييا  كما  فيه، 
والإعيييييييييالم اليييعيييامليييي ملييتييابييعيية اأقييييي�ى 
بط�لة  يف  الييي�يييشيييطيييرجن  ميينييافيي�ييشييات 

العامل".
وييييييييييزور رئييييييي�يييس الحتييييييييياد الييييييدويل 
حل�ش�ر  حييياليييًييييا  دبيييييي  لييليي�ييشييطييرجن 
تقام  التي  لل�شطرجن  العامل  بط�لة 
يف اإك�شب� دبي 2020 وت�شتمر حتى 
ي�م 16 دي�شمرب وي�شارك فيه نخبة 
اأبطال العامل يف ال�شطرجن يتقدمهم 
الرنويجي ماغن��س كارل�شن اأف�شل 

لعب �شطرجن يف العامل.

اأبوظبي لزوارق الفورمول 1 ي�سعى للقب املونديال اليوم يف الربتغال

جمل�ض دبي الريا�سي يبحث �سبل التعاون مع الحتاد الدويل لل�سطرجن



منزل مانديال.. فندق متوا�سع واأنيق
جلن�ب  اأ�ييشيي�د  رئي�س  اأول  فيه  اأقيييام  ج�هان�شربغ،  يف  منزل  ُحيييّ�ل 
اإفريقيا نل�ش�ن مانديال بعد خروجه من ال�شجن، اإىل فندق اأنيق 
الذي جنح يف  الزعيم  املف�شلة لدى  الأطباق  يقّدم  ي�شم مطعماً 
و�شع حد لنظام الف�شل العن�شري، ومنها طبق ذيل الث�ر املطه�.

مناوره  تييعييدد  بف�شل  امل�شم�س  الييقييدمي  املبنى  هييذا  ميين  يبق  ومل 
ون�افذه الكبرية، وال�اقع يف منطقة ثرية يف ج�هان�شربغ، �ش�ى 
واجهته البي�شاء فقط، يف حني اأعيد ت�شميم اجلزء الداخلي من 
الأر�شية اإىل ال�شقف، بعدما خّربه من �شغل�ه يف ال�شن�ات الأخرية. 
واأقام مانديال يف هذا املنزل بعد وقت ق�شري من اإطالق �شراحه 
اأن ينتقل  1990، ومكث فيه ثماين �شن�ات قبل  من ال�شجن عام 

اإىل �شارع اآخر مع زوجته الأخرية غرا�شا مي�شيل.

�سبط ع�سابة جتارة اأع�ساء بينهم اأ�ساتذة طب 
اأ�شاتذة يف  متكنت اأجهزة الأمن امل�شرية من �شبط ع�شابة ت�شم 
بينهم  5 م�شت�شفيات، من  الطب وم�ش�ؤولني وم�ظفني يف  كليات 

م�شت�شفى حك�مي، تخ�ش�ش�ا يف جتارة الأع�شاء الب�شرية.
وقال م�شدر اأمني مل�قع �شكاي ني�ز عربية، اإن الت�شكيل الع�شابي 
مك�ن من رئي�س ق�شم الكلى باإحدى امل�شت�شفيات بالقاهرة، واأ�شتاذ 
باإحدى  التخدير  واأ�ييشييتيياذ  الييطييب،  كليات  بيياإحييدى  ب�لية  م�شالك 
الطبية  التحاليل  معامل  بيياإحييدى  اإدارة  ومييدييير  الييطييب،  كليات 
امل�شت�شفيات،  باإحدى  وممر�س  الكلى،  مبعهد  وم�ظفة  اخلا�شة، 
الع�شابة متثل  تييلييك  نيي�ييشيياط  اأن  واأو�يييشيييح  اآخيييريييين.  اأ�ييشييخييا�ييس  و4 
القان�ن، م�شتغلني الظروف القت�شادية  اإطار  الكلى خارج  زراعة 
لديهم  ممن  املر�شى  بع�س  بينهم  من  الب�شطاء،  لبع�س  ال�شعبة 
م�شكالت �شحية حتتاج اإىل اإجراء عمليات جراحية، ولكن حالتهم 
اأفراد  اأن  اإىل  واأ�شار  العمليات.  تلك  اإجييراء  املادية ل متكنهم من 
الت�شكيل الع�شابي اعتمدوا على اإقناع املر�شى باأنه ميكنهم اإجراء 
العمليات التي يحتاج�نها باملجان نظري تربعهم باإحدى كليتيهم، 
وا�شتقطابهم وال�شغط عليهم م�شتغلني حاجاتهم للم�افقة على 
لل�شحايا  تدفع  كانت  الع�شابة  اأن  وك�شف  الكليتني.  اإحييدى  نقل 
مبالغ مالية ترتاوح بني 20 اإىل 30 األف جنيه، بينما على اجلانب 
لهم  تبيع  ممن  كبرية  مالية  مبالغ  على  الع�شابة  حت�شل  الآخيير 

الكلى تبداأ من 250 األف جنيه للمري�س ال�احد.

درا�سة: العنف الأ�سري مرتبط بالتطرف 
اأفاد بحث اأجري بتكليف من �شرطة مكافحة الإرهاب الربيطانية 
ون�شر  اأم�س اخلمي�س اأن هناك انت�شار كبريا للعنف املنزيل يف حياة 
ي�شبح�ا  اأن  خلطر  للمعر�شني  لربنامج  اأحيل�ا  الييذييين  اأولييئييك 
متطرفني. الدرا�شة التي فح�شت 3045 �شخ�شا جري ت�شنيفهم 
ثلثهم  عن  قليال  يزيد  ما  اأن  وجييدت  للتطرف  عر�شة  اأنهم  على 
كانت لديهم �شلة بحادثة عنف اأ�شري اإما كمعتدين اأو �شحايا اأو 

�شه�د اأو مزيج بني احلالت الثالث.
وتراوحت احل�ادث بني طفل �شاهد عنفا يف البيت اإىل اأنا�س اأدين�ا 
بال�شروع يف قتل �شركائهم. وا�شتمل البحث املعروف با�شم م�شروع 
املعر�شني للتطرف  املحالني لربنامج  �شتارليت على نح� ن�شف 
يف اجنييلييرتا وويييلييز يف عييام 2019. ووجيييدت الييدرا�ييشيية اأن مييا يزيد 
قليال عن 15 باملئة من املحالني للربنامج بني �شن 16 و64 عاما 
كان�ا �شحايا لعنف اأ�شري، وهي ن�شبة اأعلى بح�ايل ثالثة اأمثال 

الرقم ال�طني املقدر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تدريب العقل على ال�ستمتاع باللحظة
كن واعياً بنف�شك. تبدو هذه الن�شيحة جمردة ولكن ي�شهل دجمها يف الروتني الي�م اأكرث مما قد يعتقد املرء.

يق�ل الطبيب كري�شتيان �شت�ك، املتخ�ش�س يف العالج النف�شي: "هذا يعزز ج�دة احلياة"، حيث ت�شتمتع باللحظة 
اأن كثريين ل يركزون حقاً على ما يفعل�ن يف كثري من ال�قت لأنهم ييي�ؤدون عدة مهام يف نف�س  وتهداأ. وامل�شكلة 
اإىل  وال�شتماع  ال�شحيفة،  قييراءة  مع  بالتزامن  الإفطار  "تناول طعام  �شت�ك:  يق�ل  املثال،  �شبيل  فعلى  اللحظة. 

املذياع، اأو كي املالب�س، عند م�شاهدة التلفزي�ن والتحدث عرب الهاتف".
الأف�شل  اأن  وي�شيف  قلقاً".  ويجعلك  "ي�شتنزف طاقتك  لأنه  بالإيجاب  �شت�ك  يرد  �شيئ؟  ال�شل�ك  هذا  مثل  هل 
الرتكيز على ن�شاط واحد يف نف�س ال�قت. وعلى �شبيل املثال، يف الإفطار ركز على رائحة ومذاق القه�ة واخلبز 

والزبدة وا�شتمتع بها على اأكمل وجه.
وعند النتهاء من تناول الطعام، كر�س انتباهك لالأخبار يف ال�شحيفة اأو يف هاتفك الذكي دون اأن ت�شتتك م��شيقى 

من املذياع.
ياك�ب  الت�تر  مكافحة  ومييدرب  النف�شي  الطبيب  ويق�ل  اأفييكييارك.  جماح  كبح  من  وعافيتك  �شحتك  �شت�شتفيد 
دراخنربغ: "ل طائل من جرتار التفكري يف اأخطاء املا�شي وفيما كان ميكن اأو كان يجب فعله ب�شكل اأف�شل". وعلى 

كل حال ما حدث ل ميكن تغيريه.
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اإن�سان عا�ض قبل مليوين عام.. حلقة مفقودة تك�سف معلومة مهمة
اإفريقيا  بالإن�شان عا�س يف جن�ب  ال�شلة  ن�عا قريب  ك�شف حتليل جديد 

قبل ملي�ين عام، وكان مي�شي مثل الإن�شان ويت�شلق مثل القرد.
"اأو�شرتال�بيثيك�س  اإىل  تنتمي  اكت�شاف حفريات جديدة  اإن  العلماء  وقال 
�شيديبا" ح�شم جدل، دام لعق�د، ح�ل كيف كان اأ�شباه الب�شر يتحرك�ن قبل 
ماليني ال�شن�ات. وح�شب ما ذكرت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن 
فريقا دوليا من الباحثني، بقيادة جامعة ني�ي�رك وجامعة ويت�اتر�شراند 
يف ج�هان�شربغ، حلل�ا عظاما وجدت يف كتل �شخرية داخل اأحد الكه�ف 
يف جن�ب اإفريقيا. وتنتمي هذه العظام، التي و�شفت بي"احللقة املفق�دة"، 

ملنطقة اأ�شفل الظهر.
بناء  لإعييادة  العظام  هذه  ا�شتخدم�ا  الباحثني  ميل" اأن  "ديلي  واأو�شحت 

بدائيا. ب�شريا  �شلفا  يعد  الذي  �شيديبا"،  "اأو�شرتال�بيثيك�س 
وك�شفت "احللقة املفق�دة" اأن هذا الن�ع كان مي�شي على قدميه وي�شتخدم 

كذلك اأطرافه العل�ية للت�شلق، مثل القردة.
وقال الربوفي�ش�ر �شك�ت ويليامز، الباحث الرئي�شي يف جامعة ني�ي�رك، 

اإن منطقة اأ�شفل الظهر مهمة لفهم طبيعة امل�شي عند اأ�شالفنا الأولني.

بوت�سوانا.. متحور جديد لكورونا يقلق العامل
"ك�فيد  امل�شبب ملر�س  حذر علماء من متح�ر جديد من فريو�س ك�رونا 
تهديدا  يجعله  ما  فيه،  الطفرات  من  هائل  عييدد  وجيي�د  ب�شبب   ،"-19

كبريا على ال�شحة العامة.
ا�شم  اأطييلييقيي�ا  الييعييلييميياء  اأن  الييربيييطييانييييية،  "اإندبندنت"  �شحيفة  وذكييييرت 
اإىل مزيد من تف�شي فريو�س  1529"، رمبا ي�ؤدي  "بي.1.  "ب�ت�ش�انا" اأو 
جمه�رية  "ب�ت�ش�انا" يف  مبتح�ر  اإ�شابة  اأول  ت�شخي�س  وجييرى  كيي�رونييا. 
 6 على  العث�ر يف وقت لحق  وجييرى  الإفريقية،  القارة  ب�ت�ش�انا، جن�بي 

حالت اأخرى يف جن�ب اإفريقيا، الدولة املجاورة.
كييان عائدا من جن�ب  ثامنة يف ه�نغ ك�نغ،  اإ�شابة  ذلييك، عرث على  وبعد 
اإفييريييقيييييا. وبيي�ييشيي�رة عيياميية، ت�شمح الييطييفييرات املييفيياجييئيية الييتييي تييطييراأ على 
واأكرث قدرة على مراوغة  اأكرث �شراوة،  بالتكيف كما يجعلها  الفريو�شات 
املناعة الطبيعية واللقاحات. واعترب عامل الفريو�شات يف امربيال ك�ليدج 
لندن، ت�م بيك�ك، اأن هذا املتح�ر ميكن اأن يك�ن م�شدر قلق حقيقي، وذلك 
"بروتني �شبايك" امل�ج�د على �شطح  لأن الطفرات الي32 التي ر�شدت يف 
فريو�س ك�رونا، متّكنه من تفادي املناعة الب�شرية ب�شه�لة، وبالتايل انت�شار 
الفريو�س ب�شرعة بني الب�شر. ويعرف عن هذا الربوتني باأنه امل�ش�ؤول عن 

تنفيذ عملية ارتباط الفريو�س باخلاليا الب�شرية وغزوها.
وقال بيك�ك اإنه يجب اإخ�شاع هذا املتغري للمراقبة ال�ثيقة، اإذ اإن الرتفاع 

هكذا بدت باري�ض 
هيلتون ب�سهر ع�سلها 
باري�س  الييعيياملييييية  اليينييجييميية  نيي�ييشييرت 
هيلت�ن �ش�راً يف �شفحتها اخلا�شة 
الجتماعي  الت�ا�شل  م�قع  على 

تظهر كيف تق�شي �شهر ع�شلها.
بف�شاتن  اليي�ييشيي�ر  بييياإحيييدى  فيييييدت 
اأنيييييييق ميييع زوجيييهيييا وب�شعر  اأبييييي�ييس 

مرب�ط.
ال�ش�ر  مييييع  امليييتيييابيييعييي�ن  وتيييفييياعيييل 

بتعليقاتهم اإذ اأثارت اإعجابهم.
وكييييييانييييييت كييي�يييشيييفيييت هيييييييليييتييي�ن عن 
زفافها  تفا�شيل جديدة عن حفل 
الأ�شط�ري الذي مت منذ اأيام على 
رجل الأعمال كارتر ري�م يف ل��س 
اأجنل��س، حيث اأنها ن�شرت مدونة 

على م�قعها اخلا�س.
فروت باري�س اأنها اأخربت العري�س 
اأنه ل  قبل انطالق حفل زفافهما 
�شتبداأ  حينها  لأن  البكاء  ي�شتطيع 
و�شتدمر  بييياليييبيييكييياء،  نييفيي�ييشييهييا  هيييي 
ال�شري  قبل  بها  اخلا�شة  املا�شكارا 

و�شط املدع�ين.

بعيدا عن الأرق.. فائدة 
مذهلة" لتدريب النوم

وكذلك  لييليي�ييشييحيية  مييفيييييد  اليييينيييي�م 
ووجد  لييه،  يهيئك  الييذي  التدريب 
اأخريا فائدة جديدة لهذا  العلماء 
التدريب تتجاوز غايته الأ�شا�شية.

اإن"  اإن  "�شي  �ييشييبييكيية  واأفيييييييييييادت 
درا�يييشييية جديدة  بييييياأن  الأميييريكييييييية 
لتدريب  اخل�ش�ع  اأن  اإىل  خل�شت 
الن�م ي�شاعد يف منع الكتئاب الذي 
الكبار  خييا�ييشيية  الييبييالييغييني  ييي�ييشيييييب 
ميينييهييم. واملييقيي�ييشيي�د بييتييدريييب الن�م 
لتدريبات  اليي�ييشييخيي�ييس  خيي�ييشيي�ع  هيي� 
�ييشييليي�كييييية ومييعييرفييييية تيي�ييشيياعييده يف 
ال�شيئة،  اليييعيييادات  مييين  الييتييخييليي�ييس 
مهيئني  وعقله  ج�شمه  يجعل  مبا 
يف  الدرا�شة  نتائج  ون�شرت  للن�م. 
دورية "غاما" العلمية املتخ�ش�شة 
الأول  اأمييي�يييس  اليينييفيي�ييشييي،  الييطييب  يف 
الأربييييعيييياء. وكيييانيييت اليييدرا�يييشييية عرب 
عييين جتييربيية عييلييى جمييميي�عييني من 
الأ�ييشييخييا�ييس تييزيييد اأعييمييارهييم على 
ول  الأرق  يعان�ن من  �شخ�شا   60

يعان�ن من الكتئاب.
�شهرين،  ملييدة  التجربة  وا�شتمرت 
اأفراد  تثقيف  على  الدار�شة  عملت 
الن�م،  حييي�ل  املجم�عتني  اإحييييدى 
مييثييل احليييدييييث عييين اأهييمييييية الن�م 
ال�شرورية  والإجيييييراءات  ال�شحي 
واأ�شرار  ال�شرير،  اإىل  اخلل�د  قبل 
الييتيي�تيير عييلييى نيي�عييييية الييينييي�م، لكن 
ي�شاعد  مييا  �شخ�س  هناك  يكن  مل 
التدريب، فقد كان  هيي�ؤلء يف هييذا 
عييليييييهييم تييلييقييي املييعييليي�مييات وتييييدرب 
اأم�رهم دون تدخل من الباحثني.

تلقت  فقد  الثانية،  املجم�عة  اأمييا 
تدريبا �شل�كيا على الن�م من قبل 

معاجلني مدربني.

معر�ض لإميي واينهاو�ض يف لندن 
ينطلق الي�م اجلمعة يف متحف الت�شميم يف لندن 
املغنية  بييحييييياة  يحتفي  للجمه�ر  مييفييتيي�ح  مييعيير�ييس 
وم��شيقاها  واينهاو�س  اإميييي  الراحلة  الربيطانية 
واإرثها، بعد ع�شر �شن�ات على وفاتها عن عمر يناهز 
27 عاماً. وي�شعى هذا املعر�س الذي يحمل عن�ان 
اأبعد من امل�شرح(  "اإميي، بي�ند ذي �شتايج" )اإميي 
الربيطانية،  ال�ش�ل  مغنية  اإبيييداع  ا�شتك�شاف  اإىل 
وا�شنطن  البل�ز" داينا  "ملكة  بييه، من  تيياأثييرت  ومييا 
رون�ش�ن  مارك  )دي جيه(  ال�شط�انات  من�شق  اإىل 
القرن  �شتينات  خيييالل  الييبيي�ب  مب��شيقى  مييييروراً   ،
الع�شرين، و�شركة "م�تاون" للت�شجيالت وم��شيقى 
اجلاز. وقالت نائبة اأمني املعر�س ماريا ماكلينت�ك 
ل�كالة فران�س بر�س"ما �شعينا اإليه يف هذا املعر�س 
ه� اأن نروي ق�شتها ك�شخ�شية مبدعة، كم��شيقية 
على  كذلك  حر�شنا  لكننا  للم��شة،  كرمز  رائييعيية، 
اإدراج عنا�شر نادرة قد يك�ن معجب�ها �شمع�ا عنها 
ولكن مل ي�شبق لهم اأن راأوها قبل الي�م". واأو�شحت 
مكت�بة  اأغيينيييييات  ن�ش��س  مييثيياًل  ي�شم  املييعيير�ييس  اأن 
ت�شدر،  لألب�مات مل  ي�شبق عر�شها  اليد مل  بخط 

واأول غيتار لها ا�شرتته عندما كانت مراهقة.

مت�ساح يعاقب �سائحا بق�سوة بعد خدعة البال�ستيك
اأنه  اأن ظن  �شائح لهج�م مباغت من مت�شاح، بعد  تعر�س 
�شيلفي  �ش�ر  للتقاط  ح��شه  واقتحم  البال�شتيك  ميين 
"ديلي  �شحيفة  ذكييرت  ما  ووفييق  الفلبني.  يف  مبتنزه  معه 
ميل" الربيطانية، فاإن ال�شائح نيهيميا�س �شيبادا كان يزور 
منطقة ترفيهية يف مدينة كاجايان دي اأورو، قبل اأن يلمح 
البال�شتيك،  من  اأنييه  فاعتقد  املفرت�س،  الزاحف  احلي�ان 
ليقرر بعدها دخ�ل ح��س ال�شباحة للتقاط �ش�ر �شيلفي 
عاما   68 العمر  من  البالغ  الرجل  بييداأ  اأن  ومبجرد  معه. 
نح�  ط�له  يبلغ  الييذي  بالتم�شاح،  ف�جئ  ال�ش�ر،  يلتقط 
اإىل  ذراعيييه  ميين  وي�شحبه  عليه  ينق�س  ونيي�ييشييف،  اأمييتييار   3
طلبا  ي�شرخ  وهيي�  نيهيميا�س  فيدي�  مقطع  واأظييهيير  امليياء. 
للم�شاعدة، بينما يجره التم�شاح من ذراعه الي�شرى. لكن 
اإىل  نقله  ومت  الييهييروب،  ميين  ال�شائح  متكن  احلييظ  حل�شن 
الفح��شات  الأولية. ووجدت  الإ�شعافات  لتلقي  امل�شت�شفى 
اأنه اأ�شيب بك�ش�ر يف العظام، اإ�شافة اإىل بع�س اجلروح التي 

احتاجت اإىل خياطة يف ذراعه وفخذه. .

يحولون النفايات اإىل اأثاث جميل
يعمل ا�شت�دي� يف ه�لندا على حت�يل النفايات البال�شتيكية 
على  للح�ش�ل  الأبييعيياد  ثالثية  الطباعة  تقنية  با�شتخدام 
م�اد  اإىل  القمامة  امل�شمم�ن  ويح�ل  جميلة.  اأثيياث  قطع 
امل�اد الأولية، وطابعة  اأولية، من خالل نظام مبتكر لفرز 
النفايات  ا�ييشييتييخييدام  تييعيييييد  �شخمة  الأبيييعييياد  ثييالثييييية  اآلييييية 
اأجمل  ميين  بع�س  اإىل  وحتييي�ل  فييعييال،  ب�شكل  البال�شتيكية 
قطع الأثاث على الإطالق. ويتم حت�يل زجاجات ال�شامب� 
- املنظفات التي حتت�ي على م�اد كيميائية بكميات كبرية 
وكذلك  اجلمه�ر  مل�شاعدة  بالفعل  م�شمم  وهيي�  اأثيياث،  اإىل 
معقد  نييظييام  على  هييذه  الت�شميم  عملية  وتعتمد  البيئة. 
للغاية ملعاجلة امل�اد اأتقنته ال�شركة يف ال�شت�دي� يف روتردام. 
املهند�شني  قييبييل  ميين   2015 عيييام  ال�ييشييتيي�دييي� يف  وتيياأ�ييشيي�ييس 
اإىل  ويهدف  �شاكا�س،  وبان��س  �شيتاكي  ف�تيني  املعماريني 
لي�شت منتجة  املقاعد  املهملة.  للم�اد  اإعطاء حياة جديدة 
بكميات كبرية، ولكنها م�شن�عة بعناية واحدة تل� الأخرى، 
نعت  و�شُ تييدويييرهييا،  معاد  ميي�اد  با�شتخدام  ت�شميمها  ومت 
اأنها م�شممة  اأجل رفاهية اجلمه�ر، والأهييم من ذلك  من 
لتدوم ل�قت ط�يل. وتاأتي املقاعد يف جمم�عة متن�عة من 
الإن�شان،  الع�ش�ية، م�شممة ح�ل مالمح ون�شب  الأ�شكال 
اأو�شاع مريحة،  الب�شر يف  اأج�شام  ومت ت�شميمها ل�شتيعاب 
حمل  لتحل  جييديييدة،  وترفيه  عمل  م�شاحات  تخلق  حيث 

املقاعد امل�ج�دة يف الأماكن العامة.

تقرير كاذب يهز �سركة 
الطبية  لال�شت�شارات  �شغرية  اأ�شرتالية  �شركة  وجييدت 
نف�شها و�شط عا�شفة غري مت�قعة  اأم�س اخلمي�س بعد اأن 
ورد ا�شمها خطاأ يف تقرير عن اتفاقها مع حركة طالبان 
الأفغانية لتم�يل م�شنع لت�شنيع احل�شي�س با�شتثمارات 
تبلغ 450 ملي�ن دولر يف اأفغان�شتان. وكان تقرير ل�كالة 
�شي  ل�شركة  ممثلني  اأن  ذكر  قد  الأفغانية  بج�اك  اأنباء 
فارم الأ�شرتالية اجتمع�ا مع م�ش�ؤويل مكافحة املخدرات 
وم�شتح�شرات  الأدوييييية  اإنييتيياج  لبحث  الييداخييلييييية  بيييي�زارة 
اأخرى يف امل�شنع مبا يتيح ا�شتخدام خمدر القنب وا�شع 

النت�شار يف البالد ا�شتخداما قان�نيا.

توؤلف كتابًا م�ستوحى من خيانة زوجها 
يقيم  زوجييهييا  اإنييهييا �شبطت  تق�ل  اميييراأة  ك�شفت 
فتاة  مييع  اأ�ييشييهيير  �شتة  ا�شتمرت  غييرامييييية  عييالقيية 
تبلغ من العمر 19 عاًما كيف انتقمت منه من 
خالل تاأليف كتاب عن خيانته وتاأثري ذلك على 

حياتها.
ل��س  ميين  عيياميياً(   33( �شت�ن  غابرييل  وكييانييت 
اأجنل��س، كاليف�رنيا، قد ارتبطت بزوجها الذي 
اأ�شهر  ثمانية  بعد  ا�ييشييمييه،  عيين  الك�شف  يتم  مل 
ميين املييي�اعيييدة، وظيييال خمييطيي�بييني مليييدة عامني، 
اأن ت�شبطه  اآخرين، قبل  ثم تزوجا ملدة عامني 
وه� يخ�نها يف عام 2017 مع فتاة اأ�شغر منها 

باأكرث من 10 �شن�ات.
انف�شالها  من  فقط  اأ�شب�عني  بعد  ذلييك،  ومييع 
وامل�ؤلفة  واملخرجة  املمثلة  عيياودت  زوجييهييا،  عن 
الت�شال ب�شديق قدمي ُيدعى خافيري، و�شرعان 
ما وقعا يف احلب، ولكن فقط عندما كانا على 
عطلة  لق�شاء  مييًعييا  اإيطاليا  اإىل  ال�شفر  و�ييشييك 

اجلل��س  ميين  وبيييدًل  عنها.  انف�شل  رومان�شية 
يف املنزل وال�شتغراق يف حزنها، قررت غابرييل 

الذهاب يف الرحلة على اأي حال،
األفت كتاباً  اأوروبييا مبفردها. ثم   و�شافرت عرب 
 Eat، Pray، #FML عن هذه التجربة بعن�ان
الكتب  اأف�شل  قائمة  يف  مكاًنا  لنف�شها  وحققت 
م�ؤخراً  غابرييل  وك�شفت  الكتاب.  بهذا  مبيعاً 
ت�ك،  تيك  على  فيدي�  مقطع  يف  ق�شتها  عيين 
انت�شر ب�شكل كبري وحظي باأكرث من 54 ملي�ن 
عالقة  على  زوجييي  "كان  قالت  حيث  م�شاهدة، 
ب�شابة تبلغ من العمر 19 عاًما ملدة �شتة اأ�شهر. 
كانت هناك �ش�ر لها على اأريكة غرفة املعي�شة، 
اإجيييازة مع والديها، وكييذب واأخربهم  وذهييب يف 
للطالق،  بطلب  تقدمت  لقد  دانيال.  ا�شمه  اأن 
وكييتييبييت كييتيياًبييا كيييان ميين بييني الأكييييرث مبيًعا عن 
ذلك كله، وا�شرتيت منزيل، و�شميت �شخ�شيته 

"دانيال".

ع�سو يف ناٍد حملي يرتب الزخارف التي اأقيمت لالحتفال بالذكرى ال�سنوية االأوىل لوفاة اأ�سطورة كرة القدم 
االأرجنتينية الراحل دييجو اأرماندو مارادونا اأمام متثاله يف كولكاتا بالهند .ا ف ب

بطولة هند �سربي.. عايزة اأجتوز يعود بجزء ثان 
الت�ن�شية هند �شربي، �ش�را من  الفنانة  ن�شرت  �شن�ات على عر�شه،   10 اأكرث من  بعد مرور 
ك�الي�س ت�ش�ير اجلزء الثاين من م�شل�شل "عايزة اأجت�ز". اجلزء الثاين من امل�شل�شل ال�شهري 
يحمل ا�شما جديدا ه� "البحث عن عال"، ومن املقرر عر�شه خالل الفرتة املقبلة على من�شة 
للمرة  النب�ي  خالد  النجم  م�شاركة  �شربي،  هند  ن�شرتها  التي  ال�ش�ر  واأظهرت  "نتفليك�س". 
الأوىل بامل�شل�شل، وبقاء الثنائي هاين عادل، و�ش��شن بدر �شمن فريق امل�شل�شل، بعد ظه�رهما يف 
اجلزء الأول عام 2010. وحقق اجلزء الأول من م�شل�شل "عايزة اأجت�ز" جناحا جماهرييا وا�شعا، 
ويدور ح�ل رحلة بحث �شيدلنية ُتدعى عال عبد ال�شب�ر عن "عري�س". خالل اأحداث امل�شل�شل 
الييزواج قبل و�ش�لها �شن الثالثني من عمرها،  اللحاق بقطار  تظهر عال وهي حتاول جاهدة 
ب�شبب ال�شغ�ط العائلية عليها لقب�ل اأول عري�س يطرق بابها، مما يعر�شها للعديد من امل�اقف 

يتقدم�ن خلطبتها.  الذين  الرجال  مع  معاناتها  ال�قت عن  الك�ميدية، وحتكي ط�ال 
وتدور اأحداث اجلزء اجلديد من امل�شل�شل ح�ل مرحلة جديدة من حياة عال، اإذ تق�م 

بدور مطلقة ولديها اأطفال من الفنان هاين عادل الذي يج�شد دور طليقها. وت�اجه 
عال العديد من امل�اقف ال�شعبة داخل اأحداث امل�شل�شل، وت�شاندها يف هذه امل�اقف 

اأ�شرتها و�شديقتها املقربة التي جت�شد دورها الفنانة ندى م��شى.


