بقانون �أ�صدره حممد بن را�شد

�ص 03

تعديل بع�ض �أحكام القانون رقم  4ل�سنة
 2013ب�ش�أن الكاتب العدل يف �إمارة دبي

�رشطة دبي تطيح بـ 91مروجاً وتك�شف مواقع
“طن” من املخدرات وامل�ؤثرات العقلية املدفونة

•• دبي -وام:

اندماج املهاجرين� ..أزمة تطرق
�أبواب فرن�سا قبل االنتخابات

الفجر الريا�ضي

�ص 19
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عربي ودويل

�ص 13

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء ،رعاه اهلل ،ب�صفته حاكماً لإمارة دبي ،القانون رقم  26ل�سنة  2021بتعديل بع�ض
�أحكام القانون رقم  4ل�سنة  2013ب�ش�أن الكاتب العدل يف �إم��ارة دبي ،و�شمل القانون
تعديل ُن�صو�ص  15مادة من مواد القانون الأ�صلي .ويف �إطار مواكبة التطور التكنولوجي
احلا�صل يف دبي وحتولها ال�سريع نحو البيئة الرقمية ،فقد �شمل التعديل يف املادة الرابعة
من القانون واخلا�ص مبزاولة �أعمال الكاتب العدل يف �إمارة دبي� ،إ�ضافة “الكاتب العدل
الإلكرتوين” ،وهو نظام �إلكرتوين يقوم ب�أداء بع�ض االخت�صا�صات املُحدّدة للكاتب العدل
تدخل ب�شري ودون احلاجة ُ
العام مبُوجب ه��ذا القانون دون �أي ُّ
حل�ضور ذوي العالقة
�شخ�ص ّياً ملقر الكاتب العدل ،وذلك �إىل جانب الكاتب العدل العام ،والكاتب العدل اخلا�ص،
وم ّ
ُوظفي اجلهات ا ُ
(التفا�صيل �ص)2
حلكوميّة املُقيّدين يف ال�سِّ جل.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:27 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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ر�سالة ب�ش�أن �صالح من جماهري
ليفربول“ ..لن ن�ساحمكم �أبدا”
 20صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

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

حممد بن را�شد :االعرتاف الدويل بالإمارات كدولة للم�ستقبل ومنوذج
ال�ست�شرافه وحمطة رئي�سية ل�صناعته ي�ضع علينا م�س�ؤولية �أكرب يف تطوير قدراتنا
•• دبي -وام:

اعتمدت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة اليون�سكو،
الثاين من دي�سمرب ،يوماً عاملياً للم�ستقبل ،يف منا�سبة يحتفي بها العامل
بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات ،ويف دعوة لدول العامل �إىل
تعزيز اهتمامها بامل�ستقبل ،وتطوير قدراتها يف جم��ال اال�ست�شراف
واجلاهزية و�صنع ال�سيا�سات اال�ستباقية مبا ميكنها من �ضمان حتقيق
التنمية امل�ستدامة للأجيال القادمة.
وي����أت���ي ه���ذا االخ��ت��ي��ار ت��زام��ن��اً م��ع اح��ت��ف��ال ال���دول���ة ب��ع��ي��ده��ا الوطني

اخلم�سني ،وتقديراً لدولة الإم��ارات ودوره��ا الريادي عاملياً على مدى
اخلم�سني عاماً املا�ضية يف �صناعة وبناء امل�ستقبل ،وجتربتها اال�ستثنائية
يف ا�ست�شراف امل�ستقبل وجاهزيتها العالية يف القطاعات امل�ستقبلية �إىل
جانب �سيا�ساتها وم�شاريعها اال�ستباقية التي مكنتها من تبني التوجهات
والفر�ص امل�ستقبلية يف خمتلف القطاعات التي مت�س حياة الإن�سان.
وهذا ما �أ�شار له �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل عرب ح�ساب
�سموه على تويرت قائ ً
ال :اعتمدت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة اليون�سكو بالإجماع اليوم الوطني لدولة الإم���ارات املوافق

الإنرتبول تعلن فوز مر�شح الإمارات برئا�ستها ملدة � 4سنوات

ذياب بن زايد :انتخاب الري�سي يكر�س ح�ضور الإمارات �شريكا عامليا يف مكافحة الإرهاب واجلرائم الدولية

•• �أبوظبي-ليون -وام:

�أكد �سمو ال�شيخ ذياب بن زايد �آل نهيان رئي�س نادي الوحدة الريا�ضي الثقايف..
�أن انتخاب اللواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي مفت�ش عام وزارة الداخلية
رئي�س جمل�س �إدارة نادي بني يا�س ،رئي�ساً ملنظمة ال�شرطة اجلنائية الدولية
الإنرتبول هو ت�أكيد دويل يكر�س ويعزز ح�ضور دولة الإمارات �شريكاً عاملياً
يف مكافحة الإرهاب واجلرائم الدولية .و�أ�شار �سموه �إىل �أن انتخاب �أحمد
الري�سي رئي�ساً للمنظمة ،ي�أتي نتيج ًة لدعم القيادة الر�شيدة وت�سخريها

كافة الإمكانيات لتطوير املنظومة ال�شرطية ومكافحة اجلرمية ،وتكرمي
م�ستحق يج�سد مدى التقدير الذي حتظى به دولة الإم��ارات ومنظومتها
ال�شرطية والأمنية ،وانعكا�س لو�صول الدولة �إىل املراكز الأوىل عاملياً يف
م�ؤ�شرات الأمن والأمان وكفاءة �أجهزتها وكوادرها الأمنية.
وكانت املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية «الإنرتبول» قد �أعلنت عن فوز
مر�شح دولة الإمارات اللواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي مفت�ش عام وزارة
الداخلية برئا�ستها ملدة � 4سنوات.جاء ذلك يف تغريدة عرب ح�ساب املنظمة
على موقع تويرت.

الثاين من دي�سمرب يوماً عاملياً للم�ستقبل حتتفي فيه كافة دول العامل
با�ست�شراف م�ستقبلها التنموي وجاهزيتها يف �صناعة فر�صها وخططها
لأجيالها املقبلة.
االع���ت��راف ال�����دويل ب���دول���ة الإم�������ارات ك���دول���ة ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل ..ومن���وذج
ال�ست�شرافه ..وحمطة رئي�سية ل�صناعته هو تقدير عاملي ي�ضع علينا
م�س�ؤولية �أكرب يف تطوير قدراتنا لنكون منوذجاً ال�ست�شراف امل�ستقبل
ومواكبة متغرياته واال�ستفادة من فر�صه �أمام كافة حكومات العامل..
كل عام ودولتنا بخري وم�ستقبلنا �أف�ضل و�أكرب و�أعظم.
(التفا�صيل �ص)2

اختتام التمرين الع�سكري امل�شرتك
«امل�صري واحد» بني الإمارات وال�سعودية

•• �أبوظبي-وام:

اختتمت فعاليات التمرين الع�سكري امل�شرتك (امل�صري واحد)
الذي �أقيم على �أر�ض الإمارات بني القوات الربية الإماراتية
والقوات الربية ال�سعودية.
و�شهد اللواء الركن �سعيد را�شد ال�شحي قائد القوات الربية
ومعايل الفريق الركن فهد بن عبداهلل املطري قائد القوات
الربية امللكية ال�سعودية ختام فعاليات التمرين امل�صري واحد.
(التفا�صيل �ص)5

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

ا�ستقالة وزراء احلرية والتغيري من حكومة حمدوك
•• اخلرطوم-وكاالت:

حل��ق وزي���را االت�����ص��االت والإع�ل�ام
يف احل��ك��وم��ة ال�����س��ودان��ي��ة املعزولة
بقائمة امل�ستقيلني ،بعد ا�ستقالة
�أغلب الوزراء من حكومة عبد اهلل
حمدوك.
ون��ق��ل م��وق��ع ����س���ودان ت��رب��ي��ون �أن
وزي����ري االت�����ص��االت ه��ا���ش��م ح�سب
ال���ر����س���ول والإع���ل���ام ح���م���زة بلول
الأم��ي�ر ا���س��ت��ق��اال ر���س��م��ي��اً ،لتكتمل
ا�����س����ت����ق����االت ك�����ل وزراء احل���ري���ة
والتغيري من احلكومة ،با�ستثناء
الذين ال يزالون قيد االعتقال.
وو�أ���ض��ح امل��وق��ع� ،أن وزراء احلرية
وال��ت��غ��ي�ير ،ا�ستقالوا بعد توقيعه
االتفاق ال�سيا�سي مع رئي�س جمل�س
ال�������س���ي���ادة ال���ق���ائ���د ال���ع���ام للجي�ش
الفريق عبد الفتاح الربهان.
وي��ذك��ر �أن وزي���ري ���ش���ؤون جمل�س
ال�������������وزراء خ����ال����د ع����م����ر ي���و����س���ف،
وال�����ص��ن��اع��ة �إب���راه���ي���م ال�����ش��ي��خ ال
ي�����زاالن ق��ي��د االع���ت���ق���ال م��ن��ذ 25
�أكتوبر(ت�شرين الأول) املا�ضي.
ه�����ذا وخ�������رج �آالف املتظاهرين
اخل��م��ي�����س يف ال�������س���ودان مطالبني

املتظاهرون ال�سودانيون يتجمعون يف بورت�سودان راف�ضني اتفاق حمدوك وبرهان (ا ف ب)
با�سقاط حكم الع�سكر رغ��م اتفاق ملطالب املجتمع ال���دويل باعادته من خالل انتخابات عامة يف العام
مثري للجدل �أع���اد رئي�س الوزراء ح����م����دوك اىل رئ���ا����س���ة احلكومة .2023
املدين عبد اهلل حمدوك اىل من�صبه والتعهد باالفراج عن ال�سيا�سيني ول����ك����ن امل���ت���ظ���اه���ري���ن مل يقبلوا
بعد �إقالته بقرار من قائد اجلي�ش الذين اعتقلوا عقب انقالبه على ه���ذا االت��ف��اق ال���ذي و���ص��ف��ه جتمع
الفريق عبد الفتاح الربهان يف ��� 25ش��رك��ائ��ه امل���دن���ي�ي�ن يف م�ؤ�س�سات املهنيني ال��ذي لعب دورا حموريا
ال�سلطة االنتقالية التي يفرت�ض يف االنتفا�ضة التي �أ�سقطت عمر
ت�شرين الأول اكتوبر.
والأح����د ا���س��ت��ج��اب ال�بره��ان �شكال �أن ت��ق��ود ال��ب�لاد نحو حكم مدين الب�شري يف ني�سان اب��ري��ل 2019

�إقليم دارفور ي�شتعل بجرائم
مروعة 35 ..قتيال وحرق  16قرية

•• اخلرطوم-وكاالت:

قتل � 35شخ�صا و�أحر ُقت  16قرية من جراء ا�شتباكات قبلية ن�شبت يف
�إقليم دارفور غربي ال�سودان ب�سبب نهب املا�شية ،ح�سب ما �أكد م�س�ؤول
حكومي اخلمي�س.
وقال مفو�ض العون الإن�ساين عمر عبد الكرمي لوكالة فران�س بر�س من
اجلنينة عا�صمة غرب دارفور �إن اال�شتباكات خلفت �أكرث من  35قتيال
من الطرفني و�أحرقت بالكامل حوايل  16قرية غالبية �سكانهم من
قبيلة امل�سريية اجلبل.
وح�سب عبد ال��ك��رمي فقد ان��دل��ع العنف منذ  17نوفمرب ب�ين قبيلة
امل�سريية اجلبل وجمموعة من القبائل العربية ،يف منطقة جبل مون
بوالية غربي دارف��ور .و�أ�شار �إىل �أن بع�ض القرى التي ي�سكنها العرب
�أُحرقت �أي�ضا ،و�أجرب ال�سكان على الفرار �إىل ت�شاد املجاورة.
من جهته� ،أكد وايل غرب دارف��ور خمي�س عبد اهلل �أبكر لفران�س بر�س
وقوع اال�شتباكات ب�سبب خالفات من جراء نهب �إبل الأ�سبوع املا�ضي،
م�ضيفا �أنه مت الدفع بتعزيزات ع�سكرية �إىل املنطقة والو�ضع ا�ستقر.
يف ع��ام � 2003شهدت دارف��ور حربا �أهلية اب��ان حكم الرئي�س املعزول
عمر الب�شري والذي �أطيح به يف �أبريل � 2019إثر احتجاجات حا�شدة
�ضد حكمه الذي ا�ستمر لثالثة عقود.
واحل��رب التي خلفت � 300أل��ف قتيل ،وف��ق �إح�صاءات الأمم املتحدة،
ن�شبت عندما حملت جمموعة تنتمي �إىل �أق��ل��ي��ات �إف��ري��ق��ي��ة ال�سالح
�ضد حكومة الب�شري التي يدعمها العرب حتت دعاوى تهمي�ش الإقليم
�سيا�سيا واقت�صاديا.

ب�����أن����ه خ���ي���ان���ة وان���ت���ح���ار �سيا�سي
حلمدوك.
ومنذ عدة �أيام دعا النا�شطون على
�شبكات التوا�صل االجتماعي اىل
تظاهرات جديدة اخلمي�س �أطلقوا
عليها مليونية ال��وف��اء لل�شهداء
ال����ذي����ن ���س��ق��ط��وا خ��ل��ال ت�صدي
قوات الأم��ن لتظاهرات االحتجاج
على ق����رارات ال�بره��ان ال���ذي �أدي
اىل ���س��ق��وط  42ق��ت��ي�لا ومئات
اجل��رح��ى ،بح�سب نقابة الأطباء
امل�ؤيدة حلكم مدين خال�ص.
وه��ت��ف امل��ت��ظ��اه��رون يف منطقة �أم
درم�����ان ح��ك��م ال��ع�����س��ك��ر م���ا يت�شكر
وامل��دن��ي��ة خ��ي��ار ال�����ش��ع��ب ك��م��ا �أف���اد
مرا�سلو وكالة فران�س بر�س.
وردد حم��ت��ج��ون يف ���ش��ارع ال�ستني
ب��و���س��ط اخل���رط���وم ال�����ش��ع��ب يريد
ا�سقاط النظام ،م�ستعريين ال�شعار
نف�سه ال��ذي ت��ردد يف القاهرة ويف
ت��ون�����س ويف ع���دة ع��وا���ص��م عربية
منذ احتجاجات الرببع العربي يف
.2011
كما هتف املتظاهرون يف العا�صمة
ال�سودانية �ضد الربهان واتهموه
ب�أنه مرتبط باال�سالميني وبنظام

الهالل الأحمر يعزز عملياته الإغاثية للمت�أثرين من الأو�ضاع يف �أثيوبيا
•• �أدي�س �أبابا-وام:

ع����ززت دول����ة الإم�������ارات  -ع�ب�ر ذراعها
الإن�ساين هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
 عملياتها الإغ��اث��ي��ة للمت�أثرين منالأو�ضاع الإن�سانية يف �أثيوبيا ،وو�صلت
�إىل العا�صمة �أدي�س �أبابا �شحنة جديدة
من امل�ساعدات الإماراتية ت�ضمنت كميات
كبرية م��ن امل���واد الطبية وامل�ستلزمات
ال�����ص��ح��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة ،ل���دع���م الأو�����ض����اع
ال�صحية وتعزيز الإج����راءات الوقائية

واالحرتازية للت�صدي جلائحة كورونا.
�إىل ذلك وا�صلت هيئة الهالل الأحمر
ت���وزي���ع امل�������س���اع���دات الإن�������س���ان���ي���ة التي
ت�����ض��م��ن��ت امل������واد ال���غ���ذائ���ي���ة واملالب�س
واالحتياجات الأخرى على امل�ستفيدين
يف ع��دد م��ن املناطق ،وك��ان��ت ه��ذه املواد
قد و�صلت م�ؤخرا �إىل العا�صمة �أدي�س
�أبابا �ضمن برنامج �إن�ساين �شامل تنفذه
الهيئة حاليا للحد م��ن وط����أة املعاناة
الإن�سانية هناك.
(التفا�صيل �ص)7

ً
ا�ستقالة قا�ضيات لبنانيات احتجاجا على تدخل ال�سيا�سيني

•• بريوت�-أ ف ب:

قدمتّ ث�لاث قا�ضيات ا�ستقاالتهنّ من منا�صبهنّ
احتجاجاً على ازدي���اد وت�يرة التدخالت ال�سيا�سية
ال��ت��ي ب��ات��ت تعرقل م���ؤخ��راً عمل الق�ضاء يف لبنان،
و�أب��رزه��ا التحقيق يف انفجار مرف�أ ب�يروت ،وف��ق ما
�أفاد م�صدر ق�ضائي وكالة فران�س بر�س اخلمي�س.
ويف لبنان ،البلد القائم على املحا�ص�صة ال�سيا�سية
والطائفية ،مل يبق الق�ضاء مبن�أى عن املح�سوبيات،
�إذ تتدخل ال�سيا�سة حتى يف التعيينات خ�صو�صاً يف
جمل�س الق�ضاء الأعلى ،ال�سلطة الق�ضائية الأعلى.
وقال امل�صدر الق�ضائي �إن القا�ضيات الثالث قدمنّ
ا�ستقالتهنّ الأربعاء احتجاجاً على الو�ضع ال�صعب
ال��ذي بلغه الق�ضاء والتدخالت ال�سيا�سية يف عمل

ال�سلطة الق�ضائية والت�شكيك يف ال���ق���رارات التي
ت�صدر عن ق�ضاة وحماكم يف معظم امللفات ال �سيما
انفجار املرف�أ.
وغرق التحقيق يف انفجار املرف�أ يف متاهات ال�سيا�سة
ث��م يف فو�ضى ق�ضائية .منذ ت�سل ّمه التحقيق قبل
نحو ع��ام ،الحقت  16دع��وى املحقق العديل طارق
بيطارّ ،
مت التقدّم بها �أمام حماكم خمتلفة ،طالبت
بكفّ ي��ده ونقل الق�ضية اىل قا�ض �آخ���ر ،و�أدت اىل
تعليق التحقيق ملرات عدّة .وتقدم بغالبية الدعاوى
م�س�ؤولون مُدعى عليهم يف الق�ضية.
وبعدما ردّت حماكم عدّة الدعاوى لأ�سباب خمتلفة،
وج���د ال��ق�����ض��اة �أنف�سهم ع��ر���ض��ة ل��دع��اوى ت��ق��دم بها
امل�������س����ؤول���ون امل���دع���ى ع��ل��ي��ه��م ل��ل��ت�����ش��ك��ي��ك ب�صوابية
قراراتهم.

ً
متهما
الإع����دام لـ22
متورطنيبالإرهابيفم�صر
•• القاهرة-وكاالت:

جايري بول�سونارو ...بد�أ العد التنازيل

الرئا�سية يف الربازيل:

تتبنى
ال�شباب
وحركة
مقدي�شو..
يف
دموي
تفجري
�أ�صبح جايري بول�سونارو فزاعة داخل مع�سكره!

•• مقدي�شو�-أ ف ب:

وجرح 17
ُقتل ثمانية �أ�شخا�ص ُ
�آخ���ري���ن ع��ل��ى الأق����� ّل يف انفجار
���س��ي��ارة م��ف��خ��خ��ة ق����رب مدر�سة
يف مقدي�شو اخل��م��ي�����س ،وف���ق ما
�أعلنت ال�شرطة ،يف هجوم جديد
تب ّنته حركة ال�شباب .
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال�شرطة
ال�����ص��وم��ال��ي��ة ع��ب��د ال���ف���ت���اح �أدن
يف ب��ي��ان مقت�ضب ُق��ت��ل ثمانية
وج����رح � 17آخ��ري��ن يف
م��دن��ي�ين ُ
االنفجار ،من دون �إعطاء مزيد
من التفا�صيل.
وك����ان امل�������س����ؤول الأم���ن���ي حممد
ع����ب����داهلل ق����د ق�����ال يف ت�صريح
لوكالة فران�س بر�س �إن االنفجار
جنم عن �سيارة مفخخة و�أ�سفر
ع��ن �إ���ص��اب��ة  11ط��ال��ب��ا ،م�شريا
�إىل ع��دم وج���ود معلومات حول
اجلهة امل�ستهدفة بالهجوم.
و�أع������ل������ن������ت ح������رك������ة ال���������ش����ب����اب
م�س�ؤوليتها عن االنفجار الذي
ق���ال���ت �إن�����ه ا���س��ت��ه��دف م���د ِّرب�ي�ن
ع�سكريني.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

مت حتليل احلدث من قبل متخ�ص�صني يف ال�سيا�سة الربازيلية ،ب�أنه خطوة
�أخرى نحو الرت�شح الر�سمي لإعادة انتخابه يف �أكتوبر  .2022فقد و ّقع
رئي�س اليمني املتطرف ،جايري بول�سونارو ،االثنني ،ع�ضويته يف احلزب
الليربايل ،حزب من ميني الو�سط ي�ضم ثالث �أك�بر عدد من النواب يف
الربملان ،مع هدف يتمثل يف �إحياء حملة ال تتوقف �أبدًا عن الغرق ،يف حني
مت هذا الأ�سبوع ،ا�ستقبال مناف�سه الكبري ،النقابي ال�سابق لوال دا �سيلفا،
وك�أنه جنم مو�سيقى الروك من قبل العديد من قادة الدول واحلكومات
(التفا�صيل �ص)10
الأوروبية ،منهم �إميانويل ماكرون.
منظر يُظهر الأ�ضرار بعد انفجار �سيارة بهجوم انتحاري يف مقدي�شو (رويرتز)
وقـــــال �شـــــهود �إن االنفجـــــار وب����ال���������س����ي����ارات امل����رك����ون����ة على
وقــــع ل���دى ع��ب��ور ق��اف��ل��ة كبرية مقربة.
ل��ق��وات �أم��ي�����ص��وم (بعثة االحتاد وق����ال �أح���م���د ب����اري وه���و حار�س
الإفريقي يف ال�صومال) املنطقة� .أم��ن��ي لأح���د امل��ب��اين امل���ج���اورة يف
وقــــال ال�شاهد �سعيد ابراهيم ت�صريح لفران�س بر�س �إن مبنى
ك���ن���ت ع���ل���ى م���ق���رب���ة م����ن املوقع املدر�سة ت�ضرر ب�شكل كبري وكما
ع���ن���دم���ا وق�����ع االن����ف����ج����ار ،كانت حت ّ���ط���م���ت ح����اف��ل�ات مدر�سية.
قافلة تابعة ل��ـ(�أم��ي�����ص��وم) تعرب ون�شر عبد القادر عبد الرحمن،
املنطقة”.
مدير خدمة �آمني للإ�سعاف على
وق���������ال �����ش����ه����ود �إن االن����ف����ج����ار ت��وي�تر ����ص���ورا ل��ل��م��وق��ع ،وا�صفا
�أحل���ق �أ����ض���رارا ك��ب�يرة باملدر�سة االنفجار ب�أنه م�أ�ساة.

ق�ضت حمكمة النق�ض امل�صرية
ب��ت���أي��ي��د �أح���ك���ام الإع�������دام ع��ل��ى 22
م��ت��ه��م��ا ،ب��ي��ن��ه��م ال�����ض��اب��ط اخلائن
حممد عوي�س ،يف ق�ضية �أن�صار بيت
املقد�س .كما �أي���دت املحكمة احلكم
امل���ؤب��د على � 45آخ��ري��ن ،وال�سجن
� 10سنوات على � 21شخ�صا ،و5
���س��ن��وات على  52متهما يف ق�ضية
تنظيم �أن�صار بيت املقد�س.
ون����ظ����رت حم��ك��م��ة ال��ن��ق�����ض خالل
ال��ف�ترة املا�ضية ط��ع��ون مقامة من
 22حمكوما عليهم بالإعدام ،من
بينهم حممد عوي�س ،املدان باغتيال
ال�ضابط حممد مربوك.
ويعود الف�ضل يف جزء كبري للأحكام
الأول����ي����ة ال��ت��ي �أ���ص��درت��ه��ا املحكمة
امل�����ص��ري��ة ع��ل��ى امل��رت��ب��ط�ين بق�ضايا
�إره���اب���ي���ة� ،إىل م���ا �أث��ب��ت��ت��ه حتريات
املقدم حممد مربوك و�شهادته �أمام
امل��ح��ك��م��ة  -ق��ب��ل م��ق��ت��ل��ه  -ع���ن دور
وخطط ق��ي��ادات الإخ���وان يف �إ�شاعة
الفو�ضى مب�صر.

ماكرون يحذر جون�سون من ا�ستغالل �أزمة املهاجرين
•• عوا�صم-وكاالت:

ح���� ّذر ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي �إمي��ان��وي��ل م���اك���رون رئي�س
ال����وزراء ال�بري��ط��اين بوري�س جون�سون م��ن ا�ستغالل
�أزمة املهاجرين �سيا�سياً ،وذلك بعد غرق � 27شخ�صاً
يف بحر املان�ش عند حماولتهم الو�صول �إىل �إجنلرتا،
وفق ما �أعلنت الرئا�سة اخلمي�س.
وق���ال ق�صر الإل��ي��زي��ه يف ب��ي��ان ب��ع��د حم��ادث��ة هاتفية
بني الرجلني يف �ساعة مت�أخرة الأرب��ع��اء� ،إن ماكرون
�أبلغ جون�سون ب�أن لفرن�سا واململكة املتحدة م�س�ؤولية
م�شرتكة .و�أ�ضاف �أنه يتوقع من الربيطانيني التعاون

التام واالمتناع عن ا�ستغالل و�ضع م�أ�ساوي لأهداف
�سيا�سية .ه���ذا وت��ب��ح��ث بريطانيا وف��رن�����س��ا يف ا ّتخاذ
ت��داب�ير ج��دي��دة للحد م��ن عمليات عبور بحر املان�ش
(القناة) وتفكيك �شبكات تهريب املهاجرين ،بعد م�صرع
 27مهاجرا على الأقل غرقا قبالة ال�سواحل ال�شمالية
لفرن�سا خالل حماولتهم بلوغ �إنكلرتا .وتعد ح�صيلة
�ضحايا ه��ذه الكارثة الأك�ثر فداحة منذ �أن �أ�صبحت
القناة يف العام  2018م�صدر ا�ستقطاب ملهاجرين من
�إفريقيا وال�شرق الأو���س��ط و�آ�سيا يحاولون على منت
قوارب �صغرية غري مه ّي�أة عبور بحر املان�ش من فرن�سا
�إىل �إنكلرتا.
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برنامج التربع بالأع�ضاء يف الإمارات يكرم ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
•• �أبوظبي  -وام:

02

ك��� َّرم ال��ق��ائ��م��ون على ب��رن��ام��ج ال��ت�برع ب��الأع�����ض��اء يف الإم�����ارات ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني والداعمني الرئي�سيني للربنامج من الدولة ومن الدول
العربية والعاملية جلهودهم املهمة يف دع��م ال�برن��ام��ج وتعزيز مكانته
واجناح مهمته يف جمال التربع وزراعة الأع�ضاء.
ومن �أب��رز املكرمني الداعمني للربنامج وزارة ال�صحة ووقاية املحتمع
ودائ����رة ال�صحة يف �أب��وظ��ب��ي وه��ي��ئ��ة ال�صحة يف دب���ي و���ش��رك��ة �أبوظبي
للخدمات ال�صحية "�صحة" وكليفالند كلينك �أبوظبي والعديد من
اجلهات ال�صحية يف القطاعني العام واخلا�ص يف الدولة و�شرطة �أبوظبي
و�أبوظبي للإعالم بالإ�ضافة �إىل عدد من ر�ؤ�ساء الوفود �ضيوف القطاع

ال�صحي يف الإم�����ارات امل�����ش��ارك�ين يف م��اراث��ون �أدن����وك م��ن دول جمل�س
التعاون اخلليجي وعدد من الدول العربية والعاملية مثل الأردن وا�سبانيا
والواليات املتحدة الأمريكية والبو�سنة والهر�سك والربتغال وباك�ستان
وبنغالدي�ش والفلبني والهند.
و�أك��د الدكتور علي عبد الكرمي العبيديل املدير التنفيذي الطبي يف
�صحة لرعاية الكلى ورئي�س اللجنة الوطنية للتربع وزراع��ة الأع�ضاء
والأن�سجة بالإمارات� ..أهمية اتباع �أ�سلوب حياة �صحي وممار�سة الريا�ضة
لأن التعديالت يف منط احلياة قد متنع الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والف�شل
الكلوي وميكن من خالل تغيري عاداتنا اليومية �أن نحدث ت�أثرياً كبرياً
على حالتنا ال�صحية وبالتايل نقلل من احلاجة لنقل وزراعة الأع�ضاء
والتي تعد عمليات مكلفة جداً للأفراد واحلكومات.

و�أ�شار �إىل �أن اح�صائيات املر�صد العاملي للتربع بالأع�ضاء وزراعتها لعام
� 2019أكدت �أن عدد الأع�ضاء التي مت التربع بها بلغ 153863ع�ضواً
منها 100097 ،زراع��ة كلية و  35784زراع��ة كبد و  8722زراعة
ق��ل��ب و 6800زراع����ة رئ���ة و  2323زراع����ة بنكريا�س و 137زراعة
�أمعاء وهذه الأرق��ام متثل �أقل من  10%من االحتياج العاملي للتربع
بالأع�ضاء.
وج���دد الت�أكيد على ���ض��رورة ال��وق��اي��ة م��ن الف�شل الع�ضوي والرتكيز
على ثقافة احلياة ال�صحية وممار�سة الريا�ضة والوقاية من الأمرا�ض
بالإ�ضافة �إىل تكامل ال�برام��ج ب�ين ال���دول وه��ذا ه��و ال�سبب الرئي�سي
الجتماع ولقاء املخت�صني على هام�ش ماراثون �أدنوك �إذ �أن دولة الإمارات
وبدعم من القيادة الر�شيدة متد يد التعاون جلميع ال��دول يف جمال

التربع وزراعة الأع�ضاء م�ستندة �إىل اخلدمات الطبية املتميزة املتوفرة
يف الإمارات والتنوع الثقايف �إذ حتت�ضمن الإمارات نحو  200جن�سية مما
يجعلها من �أف�ضل ال��دول خلدمات التكامل يف هذا املجال م�شدداً على
�أهمية تعاون دول العامل لزيادة �أعداد الأع�ضاء املتربع بها مل�ساعدة �أكرب
عدد من مر�ضى الف�شل الع�ضوى على م�ستوى العامل.
ودع��ا �أف��راد املجتمع للإقالع عن التدخني واحل��د من تناول الكافيني
بالإ�ضافة للقيام بالن�شاط ال��ب��دين واحل��رك��ة وال�سيطرة على التوتر
ب�شكل فعال وغري ذلك من الأ�سباب والعوامل التي ت�ؤدي لف�شل "القلب
 الرئتني  -الكبد  -الكلى" مطالبا اجلميع لزيارة خيمة حياة " معانزرع الأمل " الطبية للتعرف على مزيد من املعلومات و احل�صول على
ن�سخة �إلكرتونية جمانية متوفرة باكرث من  39لغة.

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

حممد بن را�شد :االعرتاف الدويل بالإمارات كدولة للم�ستقبل ومنوذج ال�ست�شرافه وحمطة رئي�سية ل�صناعته ي�ضع علينا م�س�ؤولية �أكرب يف تطوير قدراتنا
•• دبي -وام:

اعتمدت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليون�سكو"،
الثاين من دي�سمرب ،يوماً عاملياً للم�ستقبل ،يف منا�سبة يحتفي بها العامل
بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإم���ارات ،ويف دع��وة ل��دول العامل �إىل
ت��ع��زي��ز اه��ت��م��ام��ه��ا بامل�ستقبل ،وت��ط��وي��ر ق��درات��ه��ا يف جم���ال اال�ست�شراف
واجلاهزية و�صنع ال�سيا�سات اال�ستباقية مبا ميكنها من �ضمان حتقيق
التنمية امل�ستدامة للأجيال القادمة.
وي�أتي هذا االختيار تزامناً مع احتفال الدولة بعيدها الوطني اخلم�سني،
وتقديراً لدولة الإمارات ودورها الريادي عاملياً على مدى اخلم�سني عاماً
املا�ضية يف �صناعة وبناء امل�ستقبل ،وجتربتها اال�ستثنائية يف ا�ست�شراف
امل�ستقبل وجاهزيتها العالية يف القطاعات امل�ستقبلية �إىل جانب �سيا�ساتها
وم�����ش��اري��ع��ه��ا اال���س��ت��ب��اق��ي��ة ال��ت��ي مكنتها م��ن ت��ب��ن��ي ال��ت��وج��ه��ات والفر�ص
امل�ستقبلية يف خمتلف القطاعات التي مت�س حياة الإن�سان.
وهذا ما �أ�شار له �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" عرب ح�ساب
�سموه على "تويرت" ق��ائ ً
�لا " :اعتمدت منظمة الأمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة اليون�سكو بالإجماع اليوم الوطني لدولة الإمارات املوافق
الثاين من دي�سمرب يوماً عاملياً للم�ستقبل حتتفي فيه كافة دول العامل
با�ست�شراف م�ستقبلها التنموي وجاهزيتها يف �صناعة فر�صها وخططها
لأجيالها املقبلة.
االعرتاف الدويل بدولة الإمارات كدولة للم�ستقبل ..ومنوذج ال�ست�شرافه..
وحمطة رئي�سية ل�صناعته هو تقدير عاملي ي�ضع علينا م�س�ؤولية �أكرب يف
تطوير قدراتنا لنكون منوذجاً ال�ست�شراف امل�ستقبل ومواكبة متغرياته
واال�ستفادة من فر�صه �أمام كافة حكومات العامل ..كل عام ودولتنا بخري
وم�ستقبلنا �أف�ضل و�أكرب و�أعظم".
وبهذه املنا�سبة قالت �أودري ازوالي املديرة العامة ملنظمة اليون�سكو ،لقد
ذ ّكرنا وباء كوفيد -19بقدرتنا على تغيري امل�سار وب�ضرورة تغيريه .ويف
ظل التحديات اجلديدة التي تواجه عاملنا احلا�ضر ،يجب �أن ن�ستفيد من
التنوع الهائل يف العامل لكي نتخيل م�ستقبلنا ونبنيه معاً.
و ق��ال��ت ":هذه ه��ي روح ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للم�ستقبل ال���ذي ت��دع��و منظمة
اليون�سكو ،الذراع الثقافية للأمم املتحدة ،من خالله اجلميع �إىل التفكري
بامل�ستقبل حتى نغري احلا�ضر".
وجاء اعتماد اليوم العاملي للم�ستقبل بالإجماع؛ �ضمن خمرجات الدورة
الـ 41للم�ؤمتر ال��ع��ام ملنظمة الأمم امل��ت��ح��دة للتعليم وال��ع��ل��م والثقافة
"اليون�سكو" ،الذي اختتمت �أعماله �أم�س يف العا�صمة الفرن�سية باري�س،
ويف �إطار جهود املنظمة لتعزيز القدرات اال�ست�شرافية للدول واحلكومات،

وا�ستحداث و�سائل جديدة تعزز منظومة العمل العاملية ،من خالل تنظيم
خمتلف الفعاليات وامل���ؤمت��رات وور���ش العمل التي ت�شجع املجتمعات على
امل�شاركة يف م�سرية �صناعة امل�ستقبل.
ويهدف اليوم العاملي للم�ستقبل �إىل تعزيز الوعي ب�أهمية تطوير التفكري
امل�ستقبلي للمجتمعات مبا ي�سهم يف تعزيز ا�ستعداد احلكومات ملختلف
التحديات وابتكار حلول جديدة تدعم حتقيق التنمية ال�شاملة ،وتعزيز
احل��وار والتعاون ال��دويل الهادف لتن�شيط الإب���داع واالبتكار ،كما يهدف
�إىل تعزيز معرفة ال��دول بامل�ستقبل ،ولفت االنتباه �إىل �أهمية ا�ست�شراف
امل�ستقبل ،ومتكني الدول من ا�ستخدام الأدوات العلمية التي ت�ساهم يف ر�سم
امل�ستقبل ،وتعزيز الوعي العام ب�أهمية امل�ستقبل كمفهوم ي�ؤدي �إىل التنمية
امل�ستدامة.
و�أك��د معايل حممد عبداهلل القرقاوي ،وزي��ر ���ش���ؤون جمل�س ال���وزراء� ،أن
دولة الإمارات بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" ،ور�ؤية وفكر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي "رعاه
اهلل" ،و�أخ��ي��ه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ،ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،حتقق �إجنازاً تاريخياً ب�إقرار
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليون�سكو" يوم الثاين من
دي�سمرب يوماً عاملياً للم�ستقبل ،يوافق يوماً تاريخياً �آخر لدولة الإمارات
و�شعبها وكل من يعي�ش على �أر�ضها هو اليوم الوطني لت�أ�سي�س احتادها.
وق���ال معاليه :ا�ست�شراف امل�ستقبل يف دول���ة الإم����ارات ت��ط��ور على مدى
العقود اخلم�سة لقيام احتادها لي�صبح ثقافة را�سخة وم�ؤ�س�سة متخ�ص�صة
ومنظومة متكاملة يعي�شها اجلميع يومياً يف دولة الإمارات التي ال ترى يف
�سباق التم ّيز والريادة وتخ ّيل امل�ستقبل و�صناعاته خطاً للنهاية.
و�أ�ضاف معاليه :دولة الإم��ارات بكافة م�ؤ�س�ساتها احلكومية حري�صة من
خالل �شراكاتها اال�سرتاتيجية مع خمتلف الدول ال�صديقة وال�شقيقة على
م�شاركة منوذج الإمارات ال�ست�شراف امل�ستقبل مع اجلميع حول العامل.
ولفت معاليه �إىل �أن �إع�لان اليوم العاملي للم�ستقبل هو انت�صار جلهود
دولة الإمارات وقيادتها لن�شر مفاهيم الإيجابية وثقافة الأمل يف ال�ساحة
العاملية ،وهو خطوة عملية ي�صل �أثرها �إىل كل املجتمعات لتكري�س مبد�أ
ا�ست�شراف امل�ستقبل نهجاً لعمل الدول واحلكومات والقطاعات االقت�صادية
واالجتماعية والتنموية ،التي يجمعها رغ��م اخ��ت�لاف �أج��ن��دات��ه��ا ،قا�سم
م�شرتك هو التفكري الإيجابي والتخطيط للأجيال املقبلة بروح مواجهة
التحديات وحتويلها �إىل فر�ص.
ً
وختم معاليه بالقول :الإمارات حققت خالل خم�سني عاما �إجنازات غري
م�سبوقة بر�ؤية ال تعرف امل�ستحيل وقناعة ب�أن امل�ستقبل �أجمل .واليوم نرى
هذه الر�سالة الإن�سانية امللهمة تتج�سد على �أر�ض الواقع ب�إعالن اليون�سكو

القادمة.
و�أ�ضافت وزيرة الدولة للتطوير احلكومي وامل�ستقبل� ،أن االحتفال باليوم
العاملي للم�ستقبل بالتزامن مع احتفال دولة الإم��ارات بذكرى ت�أ�سي�سها
يحمل دالالت ك��ب�يرة ع��ل��ى ري����ادة ال��دول��ة وم���ا و���ص��ل��ت �إل��ي��ه م��ن جاهزية
حكومية عالية للم�ستقبل ،ومراكز عاملية متقدمة يف م�ؤ�شرات وقطاعات
امل�ستقبل ،وما ت�شكله حالياً من وجهة للعقول وامل��واه��ب ،ومركز البتكار
احللول امل�ستقبلية ،ومنوذج عاملي ال�ست�شراف امل�ستقبل وتعزيز اجلاهزية
ملتغرياته.
وهن�أت عهود الرومي قيادة وجمتمع دولة الإم��ارات بهذا الإجن��از العاملي
اجل��دي��د ،م���ؤك��دة موا�صلة العمل وتكثيف اجل��ه��ود لتعزيز ري���ادة الدولة
و� ً
صوال بها �إىل املراكز الأوىل عاملياً يف خمتلف املجاالت بحلول الذكرى
املئوية لت�أ�سي�سها.
وقالت غابريال رامو�س ،م�ساعدة املدير العام لقطاع العلوم االجتماعية
والإن�سانية يف "اليون�سكو :فيما قد يبدو امل�ستقبل مظلماً ب�سبب التغري
املناخي وتزايد العزلة والتفكك ،يدعو اليوم العاملي للم�ستقبل اجلميع �إىل
تخيل م�ستقبل جديد خمتلف .فنحن بحاجة �إىل �إيجاد طرق مبتكرة �أكرث
من �أي وقت م�ضى لتكوين ت�صور مل�ستقبل مليء بالأمل.

بقانون �أ�صدره حممد بن را�شد

•• دبي -وام:

�أ�����ص����در ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئ��ي�����س ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س
ال��وزراء ،رعاه اهلل ،ب�صفته حاكماً
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�أح����ك����ام ال���ق���ان���ون رق����م  4ل�سنة
 2013ب�����ش���أن ال��ك��ات��ب العدل
يف �إم������ارة دب����ي ،و���ش��م��ل القانون
ت��ع��دي��ل ُن�����ص��و���ص  15م����ادة من
م��واد القانون الأ�صلي .ويف �إطار
م���واك���ب���ة ال���ت���ط���ور التكنولوجي
احلا�صل يف دبي وحتولها ال�سريع
نحو البيئة الرقمية ،فقد �شمل
ال��ت��ع��دي��ل يف امل������ادة ال���راب���ع���ة من
القانون واخلا�ص مبزاولة �أعمال
الكاتب العدل يف �إمارة دبي� ،إ�ضافة
"الكاتب العدل الإلكرتوين" ،وهو
نظام �إلكرتوين يقوم ب�أداء بع�ض
االخ��ت�����ص��ا���ص��ات املُ���ح���دّدة للكاتب
العدل العام مبُوجب هذا القانون
دون �أي ت����دخُّ ����ل ب�������ش���ري ودون
احل��اج��ة ُ
حل�����ض��ور ذوي العالقة
���ش��خ�����ص�� ّي��اً مل��ق��ر ال���ك���ات���ب العدل،
وذل���ك �إىل ج��ان��ب ال��ك��ات��ب العدل
ال��ع��ام ،وال��ك��ات��ب ال��ع��دل اخلا�ص،
���وظ���ف���ي اجل���ه���ات ا ُ
ومُ ّ
حلكوم ّية
ال�سجل.
املُق ّيدين يف ِّ
ك���م���ا �أو������ض�����ح ال����ق����ان����ون �شروط

اليوم العاملي للم�ستقبل يف  2دي�سمرب من كل عام .وهذا مدعاة للفخر لكل
�إن�سان يف دولة الإمارات.
و�شكرت معايل ن��ورة بنت حممد الكعبي ،وزي��رة الثقافة وال�شباب الدول
الأع�ضاء يف اليون�سكو؛ على اعتمادهم اليوم الثاين من دي�سمرب يوماً عاملياً
للم�ستقبل� ،إذ ي�أتي ت�أكيداً على احل�ضور املتميز واملكانة الدولية املرموقة
لدولة الإم��ارات على امل�ستوى ال��دويل ،باعتبارها �شريكاً عاملياً يف �صناعة
امل�ستقبل.
واع��ت�برت معاليها اع��ت��م��اد اليون�سكو ل��ه��ذا ال��ي��وم؛ �إجن����ازاً ع��امل��ي��اً جديداً
للإمارات ،وترجمة حقيقة الهتمام القيادة الر�شيدة؛ بالعمل على قيادة
اجلهود العاملية نحو �صناعة م�ستقبل �أف�ضل للب�شرية.
و�أ�ضافت معاليها� :إن ما حققته الإمارات من تطور ملحوظ خالل خم�سني
عاماً يف امليادين كافة ،جاء كمح�صلة لر�ؤية م�ستقبلية طويلة الأمد �أر�سى
ركائزها الآب���اء امل�ؤ�س�سون منذ قيام االحت���اد� ،إذ رك��زت على اال�ستثمار يف
الإن�����س��ان؛ ليكون يف ���ص��دارة �أول��وي��ات العمل احلكومي ،وعلى النهج ذاته
ت�سري قيادتنا الر�شيدة اليوم.
وقالت وزيرة الثقافة وال�شباب� :إن االحتاد �سيبقى عالمة فارقة يف التاريخ
املعا�صر ،وجتربة نه�ضوية قدمت درو�ساً يف اخت�صار الزمن ،واالنتقال �إىل
امل�ستقبل والعي�ش فيه متخذة من كل التحديات �سبي ً
ال لإثبات جدارة �أبناء
الإمارات يف االنتماء �إليها وعزمهم ال�صادق على موا�صلة �إعالء رايتها يف
امليادين واملحافل كافة.
واختتمت معاليها قائلة � :إن القطاع الثقايف اليوم؛ �شاهد على تغريات
جذرية ت�ؤ�س�س حلالة من االبتكار والإبداع؛ تتيح له ر�سم مالمح م�ستقبل
الإبداع والتميز ،ومتنح املبدعني الإماراتيني الفر�صة للم�ساهمة الفاعلة
يف ق�صة جناح جديدة؛ تنطلق رحلتها نحو خم�سني عاماً �أخرى ،ب�أهداف
ور�ؤى وا�ضحة ،وعزمية وهمة ال تعرف امل�ستحيل.
و�أكدت معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير احلكومي
وامل�ستقبل� ،أن اعتماد الثاين من دي�سمرب من كل عام يوماً عاملياً للم�ستقبل،
ميثل �إجن��ازاً جديداً لدولة الإم��ارات بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،وتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ويعك�س املكانة العاملية
للدولة كنموذج للتطور والتنمية القائمة على بناء و�صنع امل�ستقبل.
وقالت عهود الرومي � :إن دولة الإم��ارات قامت منذ بداياتها الأوىل على
�أي��دي الآب��اء امل�ؤ�س�سني على ر�ؤي��ة م�ستقبلية متفردة� ،أ�سهمت يف حتقيق
نقالت نوعية خالل خم�سني عاماً ،جعلت منها منوذجاً ا�ستثنائيا للدول
ال�ساعية ل�ضمان م�ستقبل �أف�ضل و�أك�ثر ا�ستدامة ملجتمعاتها والأجيال

تعديل بع�ض �أحكام القانون رقم  4ل�سنة  2013ب�ش�أن الكاتب العدل يف �إمارة دبي

• �إن�شاء جلنة ُّ
التظلمات بقرار من رئي�س حماكم دبي ..والقانون يو�ضح �إجراءات التظلم والتفتي�ش وفر�ض اجلزاءات
تعيني ال��ك��ات��ب ال��ع��دل ال��ع��ام ويف
مقدمتها �أن يكون م��ن مواطني
دول���ة الإم�����ارات العربية املتحدة
و�أن يكون كامل الأه��ل��ي��ة وح�سن
ال�سرية وال�سلوك.
ون�صت املادة الثامنة من القانون
على ت�شكيل "جلنة ُ�ش�ؤون الكاتب
العدل" ،وحت��دي��د رئي�س اللجنة
و�أع�ضائها ب��ق��رار ي�صدره رئي�س
حم��اك��م دب���ي ،ع��ل��ى �أن ي��ك��ون من
��ا���ض �أو �أك�ث�ر م��ن ُق�ضاة
بينِهم ق ٍ
امل���ح���اك���م ،وك���ذل���ك حت���دي���د �آل ّية
ل�ص ّحة
عملها ،وال ِّن�صاب القانوين ِ
اج��ت��م��اع��ات��ه��ا وات���خ���اذ قراراتها.
وت�ضمنت املادة ذاتها اخت�صا�صات
اللجنة و�صالحياتها ومنها البت
يف ط���ل���ب���ات ق���ي���د وجت����دي����د قيد
ال��ك��ات��ب ال��ع��دل اخل��ا���ص وطلبات
اجلهات احلكومية بقيد وجتديد
قيد موظفيها يف ال�سجل ،وطلبات
�إ������ص�����دار ال���ت�������ص���اري���ح للمكاتب
ال����ت����ي ت����ق����دم خ�����دم�����ات الكاتب
ال��ع��دل وجت��دي��ده��ا ،وغ�يره��ا من

االخ��ت�����ص��ا���ص��ات املتعلقة ب�أعمال
ال���ك���ات���ب ال����ع����دل .و���ش��م��ل��ت امل����ادة
ال��ع��ا���ش��رة م���ن ال���ق���ان���ون �شروط
ال��ق��ي��د يف ال�����س��ج��ل ،وه���و املُ�ستند
الورقي �أو الإلكرتوين املُع ّد لدى
املحاكم ،ال��ذي ُيق ّيد فيه الكاتب
العدل اخلا�ص ومُ ّ
وظفو اجلهات
ا ُ
حل����ك����وم���� ّي����ة ،ب���ع���د ا�ستيفائِهم
ُّ
لل�شروط واملُتط ّلبات املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون.
وف�صلت املادة  /14/من القانون
التزامات "املكتب" ،وهو ال�شركة
�أو امل���ؤ���س�����س��ة ال��ف��ردي��ة املُرخّ �ص
لها قانوناً بالعمل يف �إم��ارة دبي،
واملُ�������ص��� ّرح ل��ه��ا م���ن حم���اك���م دبي
بتقدمي خ��دم��ات الكاتب العدل،
وم���ن ت��ل��ك االل���ت���زام���ات� :إخطار
�إدارة الكاتب العدل مبحاكم دبي
ب�� ُك�� ّت��اب ال��ع��دل اخل��ا� ّ��ص�ين الذين
ي��ع��م��ل��ون يف امل��ك��ت��ب و ِب��� ُك���ل تغيري
ي��ط��ر�أ على بياناتِهم املُ���ح���دّدة يف
ال�سجل ،خ�لال خم�سة �أ ّي���ام عمل
ِّ
م����ن ت����اري����خ ُح�������ص���ول التغيري،

وا ُ
حل�����ص��ول على مُ��واف��ق��ة الإدارة
املُ�سبقة على �أي تعديل �أو تغيري
ال�صادرة
يتع ّلق ببيانات ال ُّرخ�صة ّ
له عن ُ�سلطة الرتخي�ص ،وتوفري
وال�سجالت واملُ�ستندات
الأج��هِ��زة ِّ
وال��ت��ق��ن�� ّي��ات والأن���ظِ ���م���ة الالزمة
لتقدمي خدمات الكاتب العدل.
 م�س�ؤولية الأخطاء ..ووف����ق����اً ل��ل��ن�����ص اجل���دي���د للمادة
 ، 14يتح ّمل املكتب امل�س�ؤول ّية
كامل ًة عن الأخطاء التي يرتكِبها
ال���ك���ات���ب ال���ع���دل اخل���ا����ص ال���ذي
يعمل لديه ،مبا يف ذلك م�س�ؤول ّية
���س��داد ال��غ��رام��ات املُ��ق�� ّررة مبُوجب
ال�صادرة
هذا القانون وال��ق��رارات ّ
مبُ��ق��ت�����ض��اه ،وع��ل��ى امل��ك��ت��ب �سداد
ال����غ����رام����ات خ��ل��ال  30ثالثني
ي����وم����اً ت����ب����د�أ م����ن ال����ي����وم التايل
ل��ت��اري��خ انق�ضاء مُ ���دّة التظ ُّلم �أو
ُ�صدور قرار جلنة التظ ُّلمات وفقاً
لأح���ك���ام ه���ذا ال��ق��ان��ون ،ويف حال
ال�سداد يتم �إيقاف الت�صريح
عدم ّ
حل�ين ���س��داد تلك ال��غ��رام��ات ،وال

تتح ّمل حماكم دبي �أي م�س�ؤول ّية
جت���اه ال��غ�ير ع���ن الأ�����ض����رار التي
قد تلحق بهم نتيجة قيام املكتب
ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات ال��ك��ات��ب العدل
مبُوجب ه��ذا القانون والقرارات
ال�صادرة مبُقت�ضاه.
ّ
وت�ضمنت املادة  20من القانون،
وف��ق ن�صها اجل��دي��د ،منح مدير
حم����اك����م دب�������ي ب�����ق�����رار ي�������ص���دره
�صالحية حتديد االخت�صا�صات
التي يجوز للكاتب العدل اخلا�ص
���وظ���ف���ي اجل���ه���ات ا ُ
ومُ ّ
حلكوم ّية
ال�سجل القيام بها من
املُق ّيدين يف ِّ
�أع��م��ال الكاتب ال��ع��دل ال��ع��ام ،كما
يكون له �أي�ضاً تخ�صي�ص خدمة
�أو �أكرث من خدمات الكاتب العدل
ال����ع����ام ،ل��ت��ق��دمي��ه��ا ع�ب�ر الكاتب
العدل الإلكرتوين.
وج��اء يف امل���ادة  33م��ن القانون،
بن�صها اجل��دي��د� ،أن���ه ال ُي���ؤ ِّث��ر يف
ِّ
ِ���ص ّ��ح��ة املُ���ح��� ّرر م���ا ي��ق��ع ف��ي��ه من
�أخ��ط��اء كتاب ّية كانت �أو ح�ساب ّية،
�أث������ن������اء ق�����ي�����ام ال����ك����ات����ب ال����ع����دل

مبُمار�سة اخت�صا�صاته ،على �أن
ي���ت���ولىّ ال���ك���ات���ب ال���ع���دل يف هذه
احلالة ت�صحيح هذا اخلط�أ وفقاً
ملا يعتمِ دُه مُ دير حماكم دبي من
�إج��راءات يف هذا ال�ش�أن ،و�إذا وقع
خط�أ م��ن ذوي العالقة ح��ول �أي
من البيانات واملعلومات املُد ّونة يف
املُح ّرر ،ف�إنّه يجوز للكاتب العدل
ت�صحيحه
ب��ن��ا ًء على طلب منهم
ُ
وفقاً ملا يعتمِ دُه مُدير حماكم دبي
من �إجراءات.
 التعامالت الرقمية ..ويف ���س��ي��اق م���واك���ب���ة حت����ول دبي
ن��ح��و ال��ب��ي��ئ��ة ال���رق���م���ي���ة� ،أج�����ازت
امل��ادة  /35/من القانون بن�صها
اجل�����دي�����د ،ووف�����ق�����اً ّ
لل�ضوابط
ال���ت���ي ي��ع��ت��مِ ��ده��ا مُ ���دي���ر حماكم
دب������ي ،ال���ق���ي���ام ب����أع���م���ال الكاتب
ال���ع���دل ب��ا���س��ت��خ��دام التعامُ الت
الرقم ّية ،مبا تت�ض ّم ُنه من �أعمال
و�إج��راءات� ،سوا ًء تع ّلقت بالتحقُّق
م���ن ال���ه���و ّي���ة� ،أو االت�������ص���ال عن

ُبعد� ،أو التوقيع الإل��ك�تروين� ،أو
�سداد ال ُّر�سوم� ،أو غريها ،و ُتعترب
ه���ذه الأع���م���ال والإج������راءات �أنّها
مُ تح ِّققة فعل ّياً ومُ ��ر ِّت��ب��ة لآثارها
القانون ّية دون ا�شرتاط ا ُ
حل�ضور
ّ
ال�شخ�صي ل���ذوي ال��ع�لاق��ة �أمام
ال��ك��ات��ب ال��ع��دل ،وي��ك��ون لل ُمح ّرر
ال��ت��ق��ل��ي��دي والإل�����ك��ت��روين ال���ذي
ُي ِّ
نظ ُمه الكاتب العدل يف الإثبات
احلجية ذاتها املُق ّررة لل ُمح ّررات
ّ
ال�سارية،
الر�سم ّية يف الت�شريعات ّ
وال يجوز ّ
الطعن يف ِ�ص ّحة املُح ّرر
�إال بالتزوير.
و ُت�����ش�� ّك��ل ب���ق���رار ُي�������ص���دِ ُره رئي�س
حم��اك��م دب��ي جلنة دائ��م��ة ُت�س ّمى
"جلنة التظ ُّلمات"ُ ،ي����ح����دَّد
مبُ��وج��ب��ه رئ��ي�����س��ه��ا و�أع�ضا�ؤها،
قا�ض �أو
على �أن يكون من بينِهم ٍ
�أك�ثر من ُق�ضاة املحاكم ،وكذلك
حت��دي��د �آل��� ّي���ة ع��م��ل��ه��ا وال ِّن�صاب
ال���ق���ان���وين ل���ِ��ص ّ��ح��ة اجتماعاتها
وات���خ���اذ ق���رارات���ه���ا ،وذل����ك وفقاً
للن�ص اجل��دي��د ل��ل��م��ادة  36من

ال��ق��ان��ون ،وال��ت��ي �أو���ض��ح��ت كذلك
م��ه��ام و�صالحيات اللجنة ،فيما
بينت امل��ادة  37من القانون ذاته
�إجراءات التظلم .وب�ش�أن التفتي�ش
و�ضمانات فر�ض اجل���زاءات ،فقد
ن�صت املادة  39من القانون على
�أن ي��ك��ون التفتي�ش ع��ل��ى املكاتب
و ُك�� ّت��اب ال��ع��دل وف��ق��اً للآل ّية التي
ي��ع��ت��م��ده��ا م����دي����ر حم����اك����م دب���ي
مبوجب ق��رار ي�صدر عنه يف هذا
ال�����ش���أن ،وال ي��ج��وز للجنة �ش�ؤون
الكاتب العدل توقيع �أي جزاء على
املكتب �أو الكاتب ال��ع��دل �إال بعد
�إجراء حتقيق كتابي و�سماع �أقوال
ودف����اع امل��ك��ت��ب �أو ال��ك��ات��ب العدل
بح�سب الأح���وال .وتكون مل ُ ّ
وظفي
�إدارة الكاتب العدل مبحاكم دبي
ال��ذي��ن ي�����ص��دُر بت�سمِ يتهم قرار
م����ن مُ ����دي����ر حم���اك���م دب�����ي �صفة
ال�ضبط ّية ال��ق�����ض��ائ�� ّي��ة يف �إثبات
الأف��ع��ال ال��ت��ي ُت��ر َت��ك��ب باملُخالفة
لأح��ك��ام ه��ذا ال��ق��ان��ون والقرارات
�����ص��ادرة مبُ��وج��ب��ه ،وي��ك��ون لهُم
ال ّ
يف ���س��ب��ي��ل ذل���ك حت��ري��ر حما�ضر
ال���ّ��ض��ب��ط ال�ل�ازم���ة ،واال�ستعانة
ب���أف��راد ُّ
ال�شرطة عند ال�ضرورة.
ُين�شر القانون رق��م  /26/ل�سنة
 ،2021املُعدِّل لأحكام القانون
رقم  4ل�سنة  2013يف اجلريدة
الر�سم ّية حلكومة دبي ،و ُيعمل به
من تاريخ ن�شره.

االحتاد ترحب بالدفعة الأوىل من فنيي الطائرات من الكوادر الوطنية
•• �أبوظبي -وام:

رحبت جمموعة االحت��اد للطريان ،ه��ذا الأ���س��ب��وع ،بالدفعة الأوىل من
فنيي الطائرات الذين �أمت��وا برنامج االحت��اد للتطوير املهني ،وح�صلوا
على �شهادة فني طريان الفئة  Aبنجاح من قبل الهيئة العامة للطريان
املدين يف الإمارات.
وك��رم��ت ال�����ش��رك��ة ث��م��ان��ي��ة م��ن الإم���ارات���ي���ات والإم���ارات���ي�ي�ن اخلريجني
بتخ�ص�ص فني ط��ائ��رات ،خ�لال حفل تخريج �أقيم خ�صي�صا يف االحتاد
الهند�سية .وخ�ضع اخلريجون الثمانية لربنامج امتد على مدار عامني

�شمل ال��درو���س النظرية والعملية ،اكت�سبوا من خاللها خ�برات عملية
معمقة على امتداد خمتلف �أعمال ال�صيانة.
وقالت الدكتورة نادية ب�ستكي ،الرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون املوارد الب�شرية
والتطوير امل�ؤ�س�سي و�إدارة الأ���ص��ول يف االحت���اد ل��ل��ط�يران :بعد �إجراء
درا�سة دقيقة للطلب على القوى العاملة يف االحتاد ،مت حتديد الوظائف
احليوية ال�ضرورية داخل ال�شركة ،ومن بينها مهنة فني الطائرات  ،من
هنا جاء برنامج فني الطائرات الذي قدمته ال�شركة عام  ،2019بهدف
تطوير املهارات الإماراتية من الفنيني ال��ذي �سيلعبون دورا حا�سما يف
�صيانة و�ضمان �سالمة وكفاءة �أ�سطول االحتاد للطريان.

و�أ���ض��اف��ت� :إن��ن��ا حم��ظ��وظ��ون ب��ان�����ض��م��ام ث��م��ان��ي��ة م��ن ال��ف��ن��ي�ين امل�ؤهلني
�إىل ك��وادرن��ا الوطنية ،وي��زي��دين ف��خ��را �أن ن�صف ه��ذه الدفعة ه��م من
الإماراتيات  ،و�أود �أن �أ�شد على �أياديهم و�أياديهن و�أرحب باجلميع بيننا
يف �أ�سرة االحتاد ،ونتطلع لر�ؤية �إجنازاتهم وتقدمهم املهني فيما يخطون
�أوىل خطواتهم على درب القطاع  ،لقد ا�ستطاع هذا الربنامج ،على وجه
اخل�صو�ص ،حتقيق الكثري م��ن النجاح ،ولدينا يف ال��وق��ت احل��ايل 30
متدربا ومتدربة� .إنه فر�صة هامة للراغبني يف تطوير مهاراتهم الفنية
واالن�ضمام للعمل لدى الناقل الوطني لدولة الإمارات.
وي�شمل الربنامج درا���س��ة متتد على م��دار � 24شهرا مل��ادة الريا�ضيات

الت�أ�سي�سية والعلوم واللغة الإجنليزية يف كلية التقنية العليا ،من بينها
� 13شهرا م��ن ال��ت��دري��ب على ر�أ����س ال��ع��م��ل .وب��ع��د �إج����راء ال��ع��دي��د من
التقييمات املكثفة و�إمت��ام �سجل الهيئة العامة للطريان املدين ،يح�صل
فنيو الطائرات على "ترخي�ص العمل" �شهادة الفئة  /A/من الهيئة
العامة للطريان املدين يف دولة الإمارات .
بعد احل�صول على تلك ال�شهادة ي�صبح اخلريج م�ؤهال للتقدم الوظيفي
والعمل يف م�ستوى تقني ط��ائ��رات ،ول���دى �إمت��ام��ه ع��ام�ين كاملني من
اخلربة العملية ميكنه �شق طريقه لي�صبح مهند�س طائرات بعد اكت�ساب
املزيد من اخلربة واخل�ضوع لعدد من االمتحانات املتخ�ص�صة.
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�أخبـار الإمـارات
•• �أبوظبي -وام:

ت�س ّلمت �سعادة علياء املحرزي وكيل وزارة م�ساعد ل�ش�ؤون املرا�سم يف
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل بديوان عام الوزارة ن�سخة من �أوراق
اعتماد �سعادة �أكيو �إي�سوماتا� ،سفري اليابان املعني لدى الدولة.
ومت ّنت وكيل الوزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون املرا�سم ل�سفري اليابان التوفيق
والنجاح يف �أداء مهام عمله مبا يعزز عالقات التعاون الوثيقة بني
دولة الإمارات وبالده.
من جانبه �أع��رب �سفري اليابان اجلديد عن �سعادته بتمثيل بالده
لدى دولة الإمارات ملا حتظى به من مكانة �إقليمية ودولية مرموقة
بف�ضل ال�سيا�سة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".

ال�صحة جتري  284,237فح�صا ك�شفت عن � 77إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا و 88حالة �شفاء وعدم ت�سجيل �أي حالة وفاة

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

اخلارجية تت�سلم ن�سخة من �أوراق اعتماد �سفري اليابان

•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  13,606جرعات
من لقاح كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ
جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 21,782,338
جرعة ومعدل توزيع اللقاح  220.24جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي���أت��ي ذل��ك متا�شيا م��ع خطة ال����وزارة لتوفري ل��ق��اح كوفيد-19
و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة ع��ن التطعيم
والتي �ست�ساعد يف تقليل �أع��داد احل��االت وال�سيطرة على فريو�س
" كوفيد."-19
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••�أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي����ادة نطاق
الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل���االت امل�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت ال���وزارة عن �إج���راء  284,237فح�صا جديدا خ�لال ال�ساعات الـ
 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات
الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إج�����راءات التق�صي والفح�ص يف ال��دول��ة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  77حالة �إ�صابة جديدة

بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة
وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة
 741,720حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة خالل
الأرب���ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف��ي��ات يف الدولة
 2,145حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  88حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أع��را���ض املر�ض بعد تلقيها
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع
حاالت ال�شفاء  736,511حالة.
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عبداهلل بن زايد يرت�أ�س اجتماع جلنة االحتفال باليوبيل الذهبي للدولة
•• �أبوظبي-وام:

ت��ر�أ���س �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان وزي��ر اخل��ارج��ي��ة والتعاون
ال�������دويل اج���ت���م���اع جل���ن���ة االحتفال
باليوبيل ال��ذه��ب��ي ل��دول��ة الإم����ارات
ب��ح�����ض��ور ���س��م��و ال�����ش��ي��خ��ة م����رمي بن
حممد بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
اللجنة .بحث االجتماع  -الذي عقد
عرب تقنية االت�صال املرئي عن بعد -
�سري العمل يف فعاليات عام اخلم�سني
"مرحلتي احللم والت�أمل" وا�ستعر�ض
ا�سرتاتيجية االت�صال اخلا�صة باليوم
الوطني اخلم�سني للدولة بالإ�ضافة
�إىل عدد من املو�ضوعات املدرجة على
جدول �أعمال االجتماع .ورحب �سمو
ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان يف
م�ستهل االج��ت��م��اع ب���أع�����ض��اء اللجنة
 ،م�����ش��ي��دا ب���امل���ب���ادرات امل��ت��م��ي��زة التي
ت��ط��ل��ق��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة ب�����ش��ك��ل م�����س��ت��م��ر يف

�إطار احتفاالت عام اخلم�سني وتهدف
من خاللها �إىل م�شاركة كافة فئات
املجتمع وكل من يعترب دولة الإمارات

وط��ن��ا ل��ه يف ه��ذه االح��ت��ف��االت .و�أكد
���س��م��وه �أن دول�����ة الإم���������ارات قدمت
ل��ل��ع��امل جت��رب��ة وح��دوي��ة ف��ري��دة من

ن��وع��ه��ا ب��ف�����ض��ل ال����ر�ؤي����ة امل�ستنرية
ل�ل��آب���اء امل���ؤ���س�����س�ين وج���ه���ود قيادتنا
ال��ر���ش��ي��دة وجن���ح���ت يف ب���ن���اء من���وذج

تنموي ا�ستثنائي ي��زدان بالإجنازات
الوطنية ال��رائ��دة  ،م�شريا �إىل �أننا
نتطلع ونحن على م�شارف االنطالق

نحو اخلم�سني املقبلة �إىل موا�صلة
م�����س�يرة اخل��ي�ر وال���ب���ن���اء والتنمية
لتحقيق ال��ري��ادة العاملية لوطننا يف

املجاالت كافة .ح�ضر اجتماع اللجنة
معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي
وزي��ر �ش�ؤون جمل�س ال��وزراء ومعايل

ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن حم��م��د العوي�س
وزي�������ر ال�������ص���ح���ة ووق�����اي�����ة املجتمع
ومعايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي
وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون التعاون الدويل
وم���ع���ايل ن�����ورة ب��ن��ت حم��م��د الكعبي
وزيرة الثقافة وال�شباب ومعايل �شما
بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة
دولة ل�ش�ؤون ال�شباب ومعايل حممد
خليفة امل��ب��ارك رئي�س دائ��رة الثقافة
وال�سياحة � -أبوظبي و�سعادة �سعيد
حم���م���د ال���ع���ط���ر ال���ظ���ن���ح���اين مدير
ع����ام م��ك��ت��ب ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة العامة
و����س���ع���ادة ه��ل�ال ���س��ع��ي��د امل����ري املدير
ال��ع��ام ل���دائ���رة ال�����س��ي��اح��ة والت�سويق
ال��ت��ج��اري ب��دب��ي و���س��ع��ادة رمي يو�سف
ال�شمري امل��دي��رة التنفيذية ل�ش�ؤون
الإعالم اال�سرتاتيجي جهاز ال�ش�ؤون
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة و���س��ع��ادة ���س��م�يرة مر�شد
ال��رم��ي��ث��ي وك��ي��ل امل��را���س��م الرئا�سية
بوزارة �ش�ؤون الرئا�سة.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية �إيطاليا ويزور اجلناح الإيطايل يف �إك�سبو 2020

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان
وزير اخلارجية والتعاون الدويل معايل لويجي
دي مايو وزي��ر اخلارجية وال��ت��ع��اون ال���دويل يف
جمهورية �إيطاليا.
ج�����رى خ��ل��ال ال���ل���ق���اء  -ال������ذي ع���ق���د يف مقر
�إك�سبو  2020دبي  -بحث العالقات الثنائية
الإماراتية الإيطالية و�آفاق تنميتها يف املجاالت
كافة مبا يعزز م�صاحلهما امل�شرتكة.
كما بحث �سموه ومعايل لويجي دي مايو عددا
من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك وم�ستجدات
الأو�ضاع يف املنطقة وعلى ال�صعيدين الإقليمي
والدويل.
وا�ستعر�ض اجلانبان م�شاركة جمهورية �إيطاليا
ال�����ص��دي��ق��ة يف �إك�����س��ب��و  2020دب���ي ودور هذا
احلدث العاملي املهم يف تعزيز التعاون امل�شرتك

ب�ين ال��ب��ل��دي��ن يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات ذات
االهتمام امل�شرتك.
ورح��ب �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان
ب���زي���ارة م��ع��ايل ل��وي��ج��ي دي م��اي��و م����ؤك���دا على
ال��ع�لاق��ات امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي جت��م��ع ب�ين البلدين
ال�صديقني واحلر�ص على تعزيز وتطوير �أطر
التعاون امل�شرتك يف املجاالت كافة.
كما زار �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان
يرافقه معايل لويجي دي مايو جناح جمهورية
�إيطاليا يف �إك�سبو  2020دبي واملقام يف منطقة
ال��ف��ر���ص حت��ت �شعار "اجلمال يجمع النا�س"
وميتد على م�ساحة  3500مرت مربع.
و�أط��ل��ع �سموه على ت�صميم اجل��ن��اح امل�ستوحاة
فكرته من جمال وهيبة البحر وعظمة و�إبداع
امل�ستك�شفني يف ����ص���ورة ث�لاث��ة ه��ي��اك��ل ل�سفن �إيطاليا الثالثة الأخ�ضر والأب��ي�����ض والأحمر ت�صميمه باالعتماد على م��واد �صديقة للبيئة
مقلوبة تغطي �سقف املبنى وتقع ف��وق �أعمدة وتبدو من �أعلى يف �شكل ثالث زهرات متفتحة .ويعك�س يف ال��وق��ت ذات���ه احل�����ض��ارة الإيطالية
ط��وي��ل��ة ي��ح��م��ل ك��ل م��ن��ه��ا ل��ون��ا م��ن �أل�����وان علم كما تعرف �سموه على حمتوى اجلناح الذي مت ال��غ��ن��ي��ة وال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ال��ك��ب�ير الذي

ا�ستعداد ًا للخم�سني ..ا�ستعر�ض ق�ص�ص النجاح يف م�شاريع التحول الرقمي الرائدة

التعاون الدويل املدير العام لإك�سبو  2020دبي
ت�شهده.
ح�ضر اللقاء ورافق �سموه خالل الزيارة معايل و�سعادة عمر عبيد حممد احل�صان ال�شام�سي
رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون �سفري الدولة لدى جمهورية ايطاليا.

تتجاوز قيمتها ال�سوقية الـ  176مليون درهم

�شرطة دبي تطيح بـً 91
مروجا وتك�شف مواقع «طن» من املخدرات وامل�ؤثرات العقلية املدفونة
الأر�شيف الوطني ينظم ملتقاه الأول مبنا�سبة اليوم العاملي لإدارة امل�شاريع
•• ابوظبي-الفجر:

ن��ظ��م الأر����ش���ي���ف ال���وط���ن���ي ملتقى
اف�ترا���ض��ي��اً ب��ال��ت��ع��اون م��ع م�ؤ�س�سة
�إدارة امل�����ش��اري��ع يف دول����ة الإم�����ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مب��ن��ا���س��ب��ة اليوم
ال���ع���امل���ي لإدارة امل�������ش���اري���ع؛ حتت
���ش��ع��ار "م�شاريع ال��ت��ح��ول الرقمي
يف احلكومة ا�ستعداداً للخم�سني..
ق�ص�ص جن���اح ودرو�����س م�ستفادة"
وج���اء امللتقى ان�����س��ج��ام��اً م��ع املبد�أ
ال�سابع م��ن امل��ب��ادئ التي اعتمدها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه
اهلل ،وال��ذي يدعو للتفوق الرقمي
والتقني والعلمي لدولة الإمارات
التي تتطلع قيادتها الر�شيدة لكي
تكون العا�صمة العاملية للم�ستقبل.
افتتح امللتقى �سعادة عبد اهلل ماجد
�آل علي مدير عام الأر�شيف الوطني
ب��الإن��اب��ة ،بكلمة �أك���د فيها �أهمية
م�ضامني هذا امللتقى يف تعزيز م�سار
م�شاريع اخلم�سني لتحقيق قفزات
اق��ت�����ص��ادي��ة وت��ن��م��وي��ة م�ستقبلية
واع���دة يف اخلم�سني ع��ام��اً القادمة
يف الدولة ،و�أن امللتقى �سوف يدعم
ال���دور اال�ستثنائي لإدارة امل�شاريع
بقيادة م�سرية التحوّل الرقمي يف
الدولة ،والتي و�ضعت الإم���ارات يف
ّ
م�صاف الدول الرائدة عاملياً يف هذا
املجال.
و�أ���ش��ار �إىل �أن م�ؤ�شرات التناف�سية
ال��ع��امل��ي��ة ق���د �أ����س���ف���رت ع���ن حقائق
م��ه��م��ة؛ �إذ ت���ب���و�أت دول����ة الإم�����ارات
املركز الأول يف قائمة الدول الأف�ضل
يف البنية التحتية الإلكرتونية على
م�ستوى ال��ع��امل ،وامل��رت��ب��ة  13من
حيث جودة احلياة الرقمية يف عام
2020م.
ورح������ب ����س���ع���ادت���ه ب���امل�������ش���ارك�ي�ن يف
امللتقى؛ م�شرياً �إىل �أن دور امللتقى
ه���و ت�����س��ل��ي��ط ال�����ض��وء ع��ل��ى �أف�ضل
املمار�سات املحلية يف جمال التحول
ال��رق��م��ي ،وال���ت���ي ت��ع�� ّد من���وذج���اً يف

ت��وظ��ي��ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال���ذك���اء
اال���ص��ط��ن��اع��ي و�أث����ره����ا يف حت�سني
ج��������ودة احل�����ي�����اة وت�����وف��ي��ر جتربة
متكاملة على �أر�ض الإمارات.
ب��د�أ امللتقى بكلمة �سعادة الدكتور
حممد ال��ر���ض��ا رئي�س معهد �إدارة
امل�شاريع العاملية ،قال فيها� :إن دولة
الإمارات لي�س غريباً عليها التميز،
ولي�س غريباً عليها التميز يف �إدارة
امل�شاريع الرقمية .و�شجع �سعادته
ع���ل���ى ال��ت��خ�����ص�����ص يف ال����درا�����س����ات
الأكادميية النادرة.
وا���س��ت��ع��ر���ض ���س��ع��ادة العميد مطر
ال�������س���اع���دي م����دي����ر �إدارة تقنية
امل���ع���ل���وم���ات يف ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة
للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن
املنافذ -ق�ص�ص النجاح والدرو�س
امل�����س��ت��ف��ادة م���ن م�������ش���روع التحول
الرقمي خلدمات الهيئة ،وملخ�ص

التحول الرقمي خلدمات الهيئة،
و����ش���رح ت��ف��ا���ص��ي��ل ال���درا����س���ة التي
�أج��ري��ت على امل�شروع والتحديات،
ثم احللول امل�ستدامة التي و�ضعتها
اللجان ،وتطرق �إىل تنفيذ امل�شروع
واال����س���ت���ف���ادة م���ن ت��ق��ن��ي��ات الذكاء
اال�صطناعي ،وم��ا �أ�ضافه امل�شروع
يف �إط��ار خدمة املتعاملني ،واختتم
حديثه بتطلعات الهيئة يف املرحلة
املقبلة.
وحت������دث امل����ق����دم ال���دك���ت���ور نا�صر
حم���م���د ال�������س���اع���دي رئ���ي�������س ق�سم
التطوير والتغيري م�ست�شار الذكاء
اال���ص��ط��ن��اع��ي يف ال���ق���ي���ادة العامة
ل�����ش��رط��ة �أب����وظ����ب����ي -ع����ن تطوير
م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��غ��ي�ير يف
�شرطة �أبوظبي ،فتطرق �إىل �إدارة
ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��غ��ي�ير و�آل���ي���ة العمل
املتبعة ،و�إىل �أهمية ق���ادة التغيري

وم����ع����اي��ي�ر ال���ت���غ���ي�ي�ر وال���ت���ط���وي���ر،
ث��م ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��غ��ي�ير واالبتكار
وا���س��ت�����ش��راف امل�����س��ت��ق��ب��ل ،ومن�صة
التطوير والتغيري.
ويف خ��ت��ام ح��دي��ث��ه ا�ستعر�ض �أهم
ق�ص�ص النجاح مثل :ا�سرتاتيجية
ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي ،والهياكل
التنظيمية املرنة ،واملدينة الآمنة،
ومواجهةوباءكوفيد،19ومنظومة
دعم اتخاذ القرار ،ومن�صة ال�سالمة
والرفاه املجتمعي ...وغريها.
و�أو����ض���ح ال��دك��ت��ور �إب��راه��ي��م ح�سن
خاجة مدير �إدارة امل��وارد الب�شرية
ب���ج���م���ارك �أب����وظ����ب����ي �أن التحول
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي ل����ل�����إدارة العامة
جل����م����ارك �أب���وظ���ب���ي ق����د ب������د�أ عام
 2019ب���و����ض���ع ا�سرتاتيجية؛
ور�ؤي�������ة ور����س���ال���ة ،وق���ي���م و�أه������داف
ا�سرتاتيجية.
وق����ال� :إن رح��ل��ة ال��ت��ح��ول الرقمي
للموارد الب�شرية يف الإدارة العامة
جلمارك �أبوظبي تلعب دوراً مهما
يف �إث������راء ال��ت��ح��ول اال�سرتاتيجي
ال�شامل للجمارك.
واخ���� ُت����ت����م امل���ل���ت���ق���ى -ال�������ذي نظمه
الأر����ش���ي���ف ال���وط���ن���ي ع�ب�ر تقنيات
االت�صال املرئي تطبيقاً للإجراءات
االح��ت�رازي����ة -ب��ع��دد م���ن الأ�سئلة
واال�ستف�سارات.

•• دبي-الفجر:

يف عملية ن��وع��ي��ة ج��دي��دة للقيادة
ال����ع����ام����ة ل�������ش���رط���ة دب��������ي ،ك�شفت
الإدارة ال��ع��ام��ة ملكافحة املخدرات
م��واق��ع خم���درات وم����ؤث���رات عقلية
م��دف��ون��ة وخم���ب����أة ،ب��ل��غ جمموعها
ال���ك���ل���ي ط���ن���اً وث�ل�اث���م���ائ���ة واثنني
و�أرب����ع����ون ك��ي��ل��وغ��رام��اً ،وجت�����اوزت
قيمتها ال�سوقية ال��ـ  176مليون
دره�������م ،يف ع��م��ل��ي��ة ن���وع���ي���ة �أُط���ل���ق
عليها ا�سم "املواقع" ،حيث متكنت
فِ��رق البحث والتحري من متابعة
و�ضبط املتورطني والإطاحة ب�شبكة
�إج��رام��ي��ة تتكون م��ن  91مروجاً،
كانوا يتعاونون مع ع�صابة �إجرامية
خ���ارج ال���دول���ة ت��ق��وم ببيع وترويج
"ال�سموم"» داخل الدولة عن طريق
تطبيقات التوا�صل االجتماعي.
و�أ�شاد معايل الفريق عبداهلل خليفة
امل���ري ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����ش��رط��ة دبي،
بالإمكانات الكبرية التي يتمتع بها
رج��ال البحث والتحري يف الإدارة
العامة ملكافحة املخدرات ،واجلهود
الوطنية اجل��ب��ارة واملخل�صة التي
تبذلها فِرق العمل امليداين من �أجل
حماية الوطن واملجتمع ،والت�صدي
ل��ل��ع�����ص��اب��ات و�إح�����ب�����اط �أن�شطتها
الإج����رام����ي����ة وك�����ش��ف خمططاتها
اخلبيثة بكل حنكة واقتدار.
ر�سالة للجمهور
وق���ال معاليه :يف �إط���ار التطورات
التكنولوجية املتالحقة واملت�سارعة،
�أ�صبح ت��روي��ج امل��خ��درات وامل�ؤثرات
العقلية ع�بر تطبيقات التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ،ي�شكل خ��ط��راً كبرياً
على جميع املجتمعات ،الأمر الذي
ي�����س��ت��دع��ي ح�����ذر �أف��������راد املجتمع،
وع��������دم ال���ت���ف���اع���ل م�����ع ال���ر����س���ائ���ل
امل���ج���ه���ول���ة ال���ت���ي ق����د ت�����ص��ل��ه��م من
غرباء خارج الدولة ،والإب�لاغ عنها

ع��ن ط��ري��ق من�صة ""eCrime
ال��ت��اب��ع��ة ل�����ش��رط��ة دب����ي ،ك��م��ا �أدع����و
�أول��ي��اء الأم���ور �إىل ���ض��رورة احتواء
�أب���ن���ائ���ه���م وم��ت��اب��ع��ت��ه��م واالق���ت��راب
منهم وحتفيزهم ،وتوعيتهم حول
�أهمية عدم التوا�صل مع الغرباء �أو
�إ�ضافتهم عرب تطبيقات التوا�صل
االج�����ت�����م�����اع�����ي ،وع���������دم جمال�سة
�أ�صدقاء ال�سوء ،ال�سيما و�إن الأ�سرة
الواعية املتما�سكة ت�سهم يف تعزيز
�أمن الوطن وا�ستقرار املجتمع.

متابعة ور�صد
و�أو���ض��ح �سعادة ال��ل��واء خبري خليل
�إبراهيم املن�صوري ،م�ساعد القائد
ال��ع��ام ل�����ش���ؤون ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي يف
�شرطة دبي� ،أن تتبع ور�صد التجار
وامل���روج�ي�ن وامل��ه��رب�ين واملتعاطني
جتاوز امليدان �إىل الف�ضاء الرقمي،
مبنظومة ذك��ي��ة وم��ت��ط��ورة وكوادر
ب�������ش���ري���ة ع���ل���ى م�������س���ت���وى ع�����ال من
اخلربة والكفاءة العملية والعلمية

وال��ت��ق��ن��ي��ة ،مم���ن ي��وا���ص��ل��ون الليل
بالنهار للحفاظ على �أمن الوطن.
وق�����ال :وردت م��ع��ل��وم��ات موثوقة
امل�����ص��در ل���ل���إدارة ال��ع��ام��ة ملكافحة
امل����خ����درات يف ���ش��رط��ة دب�����ي ،تفيد
بوجود ت�شكيل ع�صابي دويل يقوم
برتويج املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
داخ����ل ال���دول���ة ع���ن ط��ري��ق مواقع
التوا�صل االجتماعي ،وعلى الفور
مت ت�شكيل عدة فِ��رق عمل ميدانية
فنية حم�ترف��ة للبحث والتحري،
وتبني �أن املروجني يقومون بدفن
وتخبئة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
يف �أماكن معينة ،ثم ير�سلون املواقع
اجل��غ��راف��ي��ة اخل��ا���ص��ة م���ع حتديد
�أم��اك��ن��ه��ا ب��دق��ة ك��ب�يرة �إىل التجار
امل��ت��واج��دي��ن خ����ارج ال���دول���ة لإبعاد
ال�����ش��ك��وك ع��ن��ه��م ،ل��ي��ت��وىل ه�����ؤالء
التجار الحقاً عملية التوا�صل مع
الراغبني ب�شراء "ال�سموم" داخل
الدولة ،و�إر�سال املواقع اجلغرافية
لهم بعد �أن تتم عملية الدفع.

�أ�شاو�س امليدان
و�أك��د م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون
البحث اجلنائي يف �شرطة دب��ي� ،أن
عمليات الر�صد واملتابعة �أثمرت عن
حتديد هوية املروجني واال�ستدالل
على جمموعة كبرية من الت�شكيل
ال��ع�����ص��اب��ي ،ك��م��ا مت ر���ص��ده��م وهم
يقومون بدفن املخدرات وتخبئتها
يف �أم��اك��ن متفرقة داخ���ل الدولة،
وق��ال :ر�سمنا خطة �أمنية حمكمة
وح���ددن���ا ���س��اع��ة ال�����ص��ف��ر للإطاحة
ب���ج���م���ي���ع امل������روج���ي��ن يف ال�شبكة
الإجرامية ،ونفذ رجالنا الأ�شاو�س
عمليات املداهمة باحرتافية عالية،
ك��م��ا مت الك�شف ع��ن جميع مواقع
املخدرات املدفونة واملخب�أة.
تفا�صيل امل�ضبوطات
و�أكد العقيد خالد بن مويزة ،مدير
الإدارة ال��ع��ام��ة ملكافحة املخدرات
ب���ال���ن���ي���اب���ة� ،أن م���ت���اب���ع���ة العميد
ع��ي��د حم��م��د ث����اين ح������ارب ،مدير
الإدارة العامة ملكافحة املخدرات،
امل�������س���ت���م���رة واحل���ث���ي���ث���ة لتفا�صيل
عملية "املواقع" ،ك��ان��ت م��ن �أبرز
�أ���س��ب��اب جن��اح��ه��ا ،وق����ال :مت �ضبط
 91مروجاً� ،أم��ا كميات املخدرات
امل�ضبوطة فبلغ جمموعها الكلي
ط��ن��اً وث�لاث��م��ائ��ة واث��ن�ين و�أربعون
كيلوغراماً من املخدرات وامل�ؤثرات
ال��ع��ق��ل��ي��ة ،يف ح�ي�ن ب��ل��غ��ت قيمتها
ال�سوقية  176,395,578مليون
دره���م ،وك��ان��ت على النحو التايل:
 809.534ك��ي��ل��و غ����رام����اً من
ح�شي�ش 485.491 ،كيلو غراماً
م��ن ال��ك��ري�����س��ت��ال 41.888 ،كيلو
غراماً من الهريوين117.480 ،
�أق���را����ص���ا خم�����درة 5.241 ،كيلو
غراماً من املاريجوانا 154 ،غراماً
م���ن ال���ك���وك���اي�ي�ن 15 ،غ���رام���اً من
الأفيون.

اجلمعة  26نوفمبر  2021م  -العـدد 13402
26 November 2021 - Issue No 13402

Friday

04

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هيد بي
ريفري الدارة العقارات
رخ�صة رقم CN 2925338:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة
املعلم لت�صليح ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1033571:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ندى
الوفاء العمال الأ�صباغ
رخ�صة رقم CN 2206966:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مزازيك
للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2851884:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمم�صة ومطحنة
العني ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1105940:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد حممد عبداهلل خمي�س الكعبي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد نا�صر حمد البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا ومعجنات
بيت العيلة
رخ�صة رقم CN 2959711:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل حمد �سيف حممد الغفلي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�صر عتيق �سلطان العفريت الكويتي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:فرانز ايجنري للعقارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:طابق  10مكتب  1029وحدة املالك/احمد خليفه
يو�سف احمد اليو�سف  C42جزيرة ابوظبي � ,شارع الكورني�ش �شرق 5
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1793784 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة كور ام �ستار
لت�صليح ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2275638:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ح�سني عا�شور احمد �سعيد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يو�سف احمد ح�سن جعفر
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/11/17:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2150025882:تاريخ التعديل2021/11/25:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ذا �إك�سبريت تيم لال�ست�شارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة :جزيرة ابوظبي � -شرق  - 0.6مبنى ال�سيدة �آمنة بطي
احمد خلف العتيبة واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2742824 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ركن
احلبنكي للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2782513:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:بالك �شيلد للخدمات الأمنيه � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م
عنوان ال�شركة :امل�صفح م  0.26مبنى ال�سيد �صالح احمد نا�صر واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2837651 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز لوليتا �ستايل
لتجميل ال�سيدات
رخ�صة رقم CN 1702469:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل �سلطان علي �سلطان ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مفرح بن حممد بن قا�سم معدى غزواين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/ستاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/11/17:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى
كاتب العدل بالرقم - 22AAE5E56E3F78AF0C3:تاريخ
التعديل2021/11/25:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/االيد للمحا�سبة والتدقيق حما�سبون قانونيون -
فرع �أبوظبي  ,1كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/11/8:وذلك
بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى
كاتب العدل بالرقم - 2105035046:تاريخ التعديل2021/11/25:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اك�سي�س
لت�صليح االطارات وتبديل الزيوت
رخ�صة رقم CN 2901635:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الديوان
لتجاره التمور
رخ�صة رقم CN 4144015:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النون
تت�ش للخياطة الن�سائية
رخ�صة رقم CN 2833181:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حماية للتوعية
والتثقيف املجتمعي
رخ�صة رقم CN 2840630:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خالد علي �سعيد احمد اجلنيبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ادم يو�سف ح�سن العزيز البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حناين للزهور و الكيك
رخ�صة رقم CN 2215081:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد احمد احمد را�شد العبدوىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حنان جمال عبداهلل بالليث %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد احمد احمد را�شد العبدوىل
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /حناين للزهور و الكيك
HANANI FLOWERS AND CAKES

�إىل� /شركة حناين للزهور و الكيك ذ.م.م
HANANI FLOWERS AND CAKES L.L.C

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خمترب بيكا�سو ل�صناعة
اال�سنان ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3975667:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عي�سى ح�سن احمد ح�سن ال على %51
تعديل ن�سب ال�شركاء  /بايكر اوكجيان من � % 24إىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عي�سى ح�سن احمد ح�سن ال على
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �ساهاك قره طليان
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النمر
للو�ساطة العقارية
رخ�صة رقم CN 4110166:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االوروبية لتجارة
االعالف احليوانية
رخ�صة رقم CN 1161900:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد عو�ض حممد با�شكيل اخلزرجي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف طالل عو�ض حممد با�شكيل اخلزرجي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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�أخبـار الإمـارات
�شرطة الفجرية تخف�ض املخالفات املرورية
بن�سبة  % 50مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 50
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من  1وحتى  3دي�سمرب عطلة دوائر حكومة عطلة يومي ال�شهيد والوطني يف ال�شارقة
من  1حتى  3دي�سمرب
دبي مبنا�سبة يوم ال�شهيد واليوم الوطني
•• ال�شارقة-وام:

•• الفجرية -وام:

•• دبي-وام:

بتوجيهات �سمو ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرية� ،أعلنت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية عن تخفي�ض
قيمة املخالفات املرورية بن�سبة  ،50%و�إلغاء النقاط املرورية ،وقيمة حجز املركبات اعتباراً من  28نوفمرب اجلاري
وملدة  50يوماً على املخالفات املرورية امل�سجلة قبل  25نوفمرب  2021على �أال ي�شمل التخفي�ض املخالفات امل�شددة.
و�أك��د اللواء حممد �أحمد بن غامن الكعبي القائد العام ل�شرطة الفجرية �أن القرار جاء حر�صاً من �سمو ويل عهد
الفجرية على �إ�سعاد املواطنني واملقيمني ،مبنا�سبة اليوم الوطني الـ  50للدولة .منوها بحر�ص �شرطة الفجرية على
تطبيق املبادرات ،التي من �ش�أنها �أن تدخل البهجة وال�سرور على املتعاملني ،وتعينهم على �إجناز معامالتهم املرورية
بكل ي�سر و�سهولة .من جانبه دعا مدير �إدارة املرور والدوريات العقيد �صالح حممد الظنحاين �أفراد املجتمع �إىل اغتنام
الفر�صة والإ�سراع ب�سداد املخالفات ،واال�ستفادة من اخل�صم يف هذه الفرتة ،و�إنهاء املخالفات املرورية املرتاكمة.

�أعلنت دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي� ،أن عطلة يوم ال�شهيد واليوم الوطني الــ
 50لدولة الإمارات العربية املتحدة� ،ستبد�أ يوم الأربعاء املوافق  1دي�سمرب،2021
وت�ستمر حتى ي��وم اجلمعة امل��واف��ق  3دي�سمرب  ،2021على �أن ي�ست�أنف الدوام
الر�سمي ي��وم الأح���د امل��واف��ق  5دي�سمرب  .2021وا�ستثنى ال��ق��رار ال��ذي �أ�صدرته
الدائرة الهيئات والدوائر وامل�ؤ�س�سات التي لديها موظفني يعملون بنظام املناوبات� ،أو
ممن ترتبط وظائفهم بخدمة اجلمهور �أو �إدارة مرافق اخلدمات العامة ،حيث ُتقرر
كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات مبا يتنا�سب مع متطلباتهم الت�شغيلية ،و�ضمان
ح�سن �سري العمل مبرافق اخلدمات العامة بانتظام خالل �أيام العطلة.

�أعلنت دائرة املوارد الب�شرية بال�شارقة العطلة الر�سمية ملوظفي حكومة ال�شارقة مبنا�سبة يوم ال�شهيد
واليوم الوطني اخلم�سني للدولة التي اعتباراً من يوم الأربعاء املوافق الأول من دي�سمرب القادم على
�أن ي�ست�أنف الدوام الر�سمي يوم الأحد املوافق  5دي�سمرب القادم با�ستثناء اجلهات احلكومية التي تعمل
بنظام املناوبة .وبهذه املنا�سبة رفع �سعادة الدكتور طارق �سلطان بن خادم ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة
ال�شارقة رئي�س دائرة املوارد الب�شرية �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة  ،و�إىل �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل
عهد ونائب حاكم ال�شارقة و�إىل �إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات ،ول�شعب
الإمارات  ..راجياً من اهلل العلي القدير �أن يُعيد هذه املنا�سبة على الدولة مبزيد من التقدم و االزدهار.

05

اختتام التمرين الع�سكري امل�شرتك (امل�صري واحد) بني الإمارات وال�سعودية
وي�أتي التمرين �ضمن عدد من التمارين امل�شرتكة يف �إطار التعاون والتن�سيق
•• �أبوظبي-وام:
وت��ب��ادل اخل�ب�رات الع�سكرية ب�ين البلدين ال�شقيقني وي��ه��دف �إىل الت�أكيد
اختتمت فعاليات التمرين الع�سكري امل�شرتك "امل�صري واحد " الذي �أقيم على على العالقات التاريخية واال�سرتاتيجية ب�ين البلدين وتعزيز الروابط
�أر�ض الإمارات بني القوات الربية الإماراتية والقوات الربية ال�سعودية.
الع�سكرية الثنائية ورفع جاهزية اجلي�شني وتطوير القدرات و�إثراء اخلربات
و�شهد اللواء الركن �سعيد را�شد ال�شحي قائد القوات الربية ومعايل الفريق الع�سكرية.
الركن فهد بن عبداهلل املطري قائد القوات الربية امللكية ال�سعودية ختام ونفذ امل�شاركون يف التمرين الواجبات املطلوبة منهم مبهارة عالية والتي
فعاليات التمرين "امل�صري واحد".
�إ�شتملت على ال��ت��دري��ب على التخطيط امل�شرتك وال��ت��دري��ب على عمليات

القتال يف املناطق املبنية وت�شمل التعامل مع اجلماعات الإرهابية والتخريبية
وعمليات احل�صار والتفتي�ش مبا ينعك�س على ح�سن الأداء وحتقيق التفاهم
واالن�سجام يف تنفيذ العمليات الع�سكرية امل�شرتكة بني القوات امل�سلحة يف
دولة الإمارات والقوات امل�سلحة ال�سعودية .
وع���زز التمرين اجل��اه��زي��ة الع�سكرية وال���ق���درات امل��ت��ط��ورة يف تنفيذ املهام
الع�سكرية امل��ت��ع��ددة على خمتلف �أ���ص��ن��اف الأ���س��ل��ح��ة احل��دي��ث��ة والتكتيكات
واخل��ط��ط الع�سكرية مم��ا يفتح �آف��اق��اً ج��دي��دة للتعاون ال��دف��اع��ي امل�شرتك

وي�ساهم بتعزيز الروابط الع�سكرية ورفع جاهزية اجلي�شني ملواجهة خمتلف
التحديات واملخاطر التي متر باملنطقة حلفظ �أمنها ومنجزاتها و�سالمة
�أرا�ضيها.
و�أ�شاد اللواء الركن �سعيد را�شد ال�شحي قائد القوات الربية بامل�ستوى املتميز
واملهارات امليدانية والقتالية التي و�صلت �إليها العنا�صر امل�شاركة ،يف التمرين
ومدى التن�سيق والتعاون بني اجلانبني ،مبا ي�ؤكد قدرة القوات على تنفيذ
املهام كافة ،بدقة وكفاءة عالية.

م�ؤمتر االحتاد الدويل مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي الـ 24يختتم �أعماله يف مدينة دبي
•• دبي-الفجر:

اخ���ت���ت���م م�����ؤمت����ر االحت�������اد ال�����دويل
مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي �أعماله،
حتت رعاية كرمية من �سمو ال�شيخ
مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء وزي��ر املالية رئي�س جمل�س
دب��ي الق�ضائي ،عقدت حماكم دبي
�أوىل جل�سات م�ؤمتر االحتاد الدويل
مل���أم��وري ال�ضبط الق�ضائي الـ،24
حت���ت ���ش��ع��ار «ال���ع���دال���ة الرقمية..
ف��ر���ص ج���دي���دة مل�����أم����وري ال�ضبط
ال��ق�����ض��ائ��ي» ،ال���ذي ا�ستقطب �أكرث
م���ن  500م�������ش���ارك م���ن خمتلف
دول ال��ع��امل .حيث ي��ه��دف امل�ؤمتر
�إىل تطوير مهنة م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي ،من خالل تبادل الأفكار
واخل���ب��رات ب�ي�ن م��وظ��ف��ي ال�ضبط
الق�ضائي م��ن جميع �أن��ح��اء العامل
واملنظمات الكبرية حيث يجتمعون
ل��ط��رح �أف���ك���اره���م ل��ل��ع��م��ل م��ع��اً على
تطوير عمل العدالة ،وفتح طريقاً
���س��ري��ع��اً مل�ستقبل ي��ح��ف��ل بالفر�ص
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وال����ري����ادة التناف�سية
ال���ع���امل���ي���ة ،وخ�������ص���و����ص���اً م����ن خالل
ال��ت��ط��وي��ر والتح�سني امل��ت��وا���ص��ل يف
املجال الق�ضائي من خالل مواكبته
الدائمة لأ�ساليب وتقنيات امل�ستقبل،
ولإي���ج���اد و���س��ائ��ل ج��دي��دة وحديثة

لي�صبح عاملنا هذا �أف�ض َل و�أك َ
رث عد ًال
وترابطاً ،وحتقيق العدل من خالل
�إعالء مبد�أ �سيادة القانون ،واال�سهام
ب��ت��ح��ق��ي��ق ���س��ع��ادة م��واط��ن��ي ال����دول
امل�����ش��ارك��ة وال��ق��ان��ط�ين على �أر�ضها،
ب��ج��ان��ب مت��ك�ين ق��ط��اع ال��ق�����ض��اء من
التفوق يف �أنظمته و�أدائ��ه وخدماته
ونتائجه لتع ّزز تناف�سية الدولة على
امل�ستوى العاملي .وقال �سعادة :مارك
�شيميتيز رئ��ي�����س االحت�����اد ال���دويل
مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي" ،ينعقد
م����ؤمت���ر االحت�����اد ال�����دويل مل�أموري
ال�ضبط الق�ضائي ،م��رة ك��ل ثالث
���س��ن��وات وي��ع��ت�بر �إ����ض���اءة يف احلياة
املهنية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي،

و�إن االحت���������اد ال���������دويل مل������أم�����وري
ال�����ض��ب��ط ال��ق�����ض��ائ��ي مم�ت�ن للغاية
على العالقة الناجحة مع حماكم
دبي ،ونود التقدم بجزيل ال�شكر �إىل
�سعادة :طار�ش عيد املن�صوري مدير
ع��ام حماكم دب��ي وفريق عمله على
دعمهم امل�ستمر وال����د�ؤوب لتنظيم
ه����ذا امل�����ؤمت����ر ،ح��ي��ث ي��و���ض��ح �شعار
امل���ؤمت��ر «ال��ع��دال��ة الرقمية :فر�ص
جديدة مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي»
التوقعات يف م�ستقبل املهنة ،حيث
يتحول العامل لي�صبح رقمي ب�سرعة
ال�ضوء ،لذلك يجب على م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي امل�شاركة يف هذه
ال��ث��ورة الرقمية يف جم��ال الق�ضاء،

لي�س على �سبيل التحدي فقط ولكن
ف��ر���ص��ة لإع����ادة اك��ت�����ش��اف الذات.".
و�أ�ضاف�" ،إن عر�ض القانون الدويل
ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال���رق���م���ي خ��ل�ال م�ؤمتر
االحت����اد ال����دويل مل����أم���وري ال�ضبط
الق�ضائي الـ  24يعترب فر�صة و�أمر
ذو �أه��م��ي��ة ق�����ص��وى ،لتمييز نف�سه
وتوفري الإلهام للم�شرعني املحليني
ل�صياغة ت�شريعات متجان�سة على
امل�ستوى العاملي يف جم��ال التنفيذ
الرقمي ،وي�ساهم هذا احلدث الذي
ي�ستقطب ع���دد ك��ب�ير م��ن �أع�ضاء
ال��ف��رق واخل�ب�راء م��ن ح��ول العامل،
م���ن خ��ل�ال االج���ت���م���اع يف برنامج
ع��ل��م��ي ،و�أن�����ا ك��ل��ي ث��ق��ة وتوقعاتي

عالية بنجاحه.".
وت��خ��ل��ل امل����ؤمت���ر ع���دد م��ن الور�ش،
ف���ب���د�أت ال���ور����ش���ة الأوىل بعنوان:
"التميز واالب����ت����ك����ار يف املهنة:
كوفيد 19وم����ا بعده" ،تت�ضمن
ع����دة ح��ل��ق��ات ن��ق��ا���ش��ي��ة" :العدالة
الإلكرتونية :فر�ص جديدة مل�أموري
ال�ضبط الق�ضائي" يديرها :ديفيد
وال���ك���ر ،امل���ق���رر ال���ع���ام ل��ل��م���ؤمت��ر ،و
"�أف�ضل املمار�سات يف تنفيذ الأحكام
ب���ع���د كوفيد" ،ي���دي���ره���ا :ترييزا
لونغوفا ،م�أمور ال�ضبط الق�ضائي،
ج��م��ه��وري��ة ال��ت�����ش��ي��ك ،ع�����ض��و فريق
االبتكار يف االحتاد الدويل مل�أموري
ال�ضبط الق�ضائي ،و "ت�سريع رقمنة

ال��ن��ظ��ام القانوين" ي��دي��ره��ا :روي
ميجويل �سيماو� -أمني �سر املجل�س
العام للمحامني يف الربتغال ،ع�ضو
ف��ري��ق االب��ت��ك��ار يف ال��ت��ح��اد ال���دويل
مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي.
وال��ور���ش��ة الثانية حملت ع��ن��وان" :
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اجل���دي���دة – توفري
ال�����ع�����دال�����ة الفعالة" ،تت�ضمن
ع����دة ح��ل��ق��ات ن��ق��ا���ش��ي��ة" :العدالة
الإل�������ك���ت���رون�������ي�������ة ..ب���ي��ن ال�����واق�����ع
واخليال" ،ي�����دي�����ره�����ا :ماثيو
������ش�����اردون ،ن���ائ���ب ال���رئ���ي�������س الأول
ل�لاحت��اد ال���دويل مل���أم��وري ال�ضبط
الق�ضائي ،و "الأ�صول الرقمية..
املدين الوهمي" ،يديرها� :سجيف

ف��ان اي���رب ،ال�برف�����س��ور ال��ف��خ��ري يف
ال��ق��ان��ون امل���دين وال��ق��ان��ون اخلا�ص
الأوروب����������ي ،ج��ام��ع��ة ما�سرتي�شت
(هولندا) ،رئي�س اجلمعية الدولية
للعلوم القانونية.
وح��م��ل��ت ال��ور���ش��ة ال��ث��ال��ث��ة عنوان:
"م�أموري ال�������ض���ب���ط الق�ضائي
والرقمنة – توفري القيمة امل�ضافة:
اللم�سة الب�شرية" ،تت�ضمن عدة
حلقات نقا�شية" :دور اجليل القادم
م��ن م����أم���وري ال�����ض��ب��ط الق�ضائي،
ي���دي���ره���ا :م���اري���ن���ا ل�ي�ري���ا ،م�أمور
ال�ضبط الق�ضائي ،الربازيل.
و����ش���ارك ���س��ع��ادة ال��ق��ا���ض��ي :حممد
ال�سبو�سي رئي�س املحاكم االبتدائية

مب��ح��اك��م دب���ي� ،أوىل ور����ش م�ؤمتر
االحت����اد ال����دويل مل����أم���وري ال�ضبط
الق�ضائي ال��ـ  ،24وحت��د َّث �سعادته
عن جتربة وجناح التقا�ضي عن بعد
يف ف�ت�رة ك��وف��ي��د  ،19والإجن�����ازات
الرائدة التي متيزت بها املحاكم يف
الت�سهيل على املتعاملني واملتقا�ضني
ب��خ��دم��ات م��ت��ن��وع��ة ت��ق��دم ع���ن بعد
بكل �سهولة ،و���ش��ارك ���س��ع��ادة خالد
املن�صوري رئي�س حمكمة التنفيذ،
احللقة النقا�شية "دور اجليل القادم
م��ن م���أم��وري ال�ضبط الق�ضائي"،
حت�����دّث ف��ي��ه��ا ع���ن ���ص��ف��ات م�أمور
التنفيذ امل�ستقبلي ،م��ع التطورات
التي ي�شهدها العامل .ويف ختام �أعمال
م����ؤمت���ر االحت�����اد ال�����دويل مل�أموري
ال�����ض��ب��ط ال��ق�����ض��ائ��ي ،ك���رم �سعادة:
م�����ارك ���ش��ي��م��ي��ت��ي��ز رئ��ي�����س االحت����اد
الدويل مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي،
�سعادة طار�ش عيد املن�صوري مدير
عام حماكم دبي ،جلهود حماكم دبي
يف ا�ست�ضافة م�ؤمتر االحتاد الدويل
مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي الـ ،24
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ت���ك���رمي الإم�������ارات
ل����ل����م����زادات يف امل������ؤمت�����ر ك�شريك
ر�سمي ،وبنك الإمارات دبي الوطني
الراعي اال�سرتاتيجي ،ومعهد دبي
الق�ضائي الراعي املعريف ،جلهودهم
وم�������س���اه���م���ت���ه���م يف جن������اح �أع����م����ال
امل�ؤمتر.

�شركات �إماراتية تعر�ض �أحدث منتجاتها يف معر�ض م�صر الدويل للدفاع
•• �أبوظبي -وام:

ت���ت���ط���ل���ع ال���������ش����رك����ات ال���دف���اع���ي���ة
الإم����ارات����ي����ة ال���س��ت��ع��را���ض �أح����دث
م���ن���ت���ج���ات���ه���ا وخ�����دم�����ات�����ه�����ا عرب
م�شاركتها حتت مظلة جناح دولة
الإم��ارات يف معر�ض م�صر الدويل
للدفاع .EDEX 2021
ي���������ق���������ام امل��������ع��������ر���������ض م����������ن 29
ن�������وف�������م���ب���راجل�������اري وح�������ت�������ى 2
دي�������س���م�ب�رامل���ق���ب���ل مب����رك����ز م�صر
ل��ل��م��ع��ار���ض ال����دول����ي����ة ،وه�����و يعد
احلدث الأ�ضخم بقطاع ال�صناعات
ال���ع�������س���ك���ري���ة يف م�������ص���ر وال�����ق�����ارة
االف���ري���ق���ي���ة ح���ي���ث ي��ج��م��ع كربى
ال�������ش���رك���ات امل��ح��ل��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة يف
جماالت الدفاع والت�سليح "الربية
 البحرية – اجلوية".وت����أت���ي م�����ش��ارك��ة دول�����ة الإم������ارات
العربية املتحدة يف �إطار العالقات
الأخوية والتاريخية مع جمهورية
م�صر العربية ال�شقيقة .ونظراً
لأه���م���ي���ة ه�����ذا احل��������دث ،ت�شارك
ال���دول���ة م���ن خ��ل�ال ج���ن���اح وطني
ي�ضم حوايل � 22شركة وم�ؤ�س�سة
تعمل يف قطاع ال�صناعات الدفاعية
والأم���ن���ي���ة .وت��ب��ل��غ م�����س��اح��ة جناح
ال��دول��ة باملعر�ض ح��وايل 1,600

مرت مربع ويعترب واحداً من �أكرب
الأجنحة امل�شاركة.
وي�����������ش�����رف جم����ل���������س الإم��������������ارات
ل��ل�����ش��رك��ات ال��دف��اع��ي��ة ع��ل��ى جناح
ال���دول���ة مب��ع��ر���ض م�����ص��ر ال����دويل
ل����ل����دف����اع ،وذل�������ك ب����ال����ت����ع����اون مع
�شركائه اال�سرتاتيجيني املتمثلني
يف وزارة ال��دف��اع وجمل�س التوازن
االقت�صادي.
وو�صف مطر على الرميثي ،رئي�س
جم��ل�����س �إدارة جم��ل�����س الإم������ارات

لل�شركات الدفاعية املعر�ض ب�أنه
حدث هام يجمع خمتلف القطاعات
الدفاعية والأمنية من كافة �أنحاء
ال��ع��امل ل��ت��ب��ادل الأف��ك��ار والوقوف
على �آخ��ر ما تو�صلت �إليه تقنيات
ال��ت�����ص��ن��ي��ع ال���دف���اع���ي والأم����ن����ي.
و�أعرب عن اعتزاز جمل�س الإمارات
لل�شركات الدفاعية بالإ�شراف على
تنظيم م�شاركة الدولة والإ�سهام يف
تهيئة مناخ للحوار بني ال�شركات
وامل���ؤ���س�����س��ات الدفاعية الإماراتية

ون���ظ�ي�رات���ه���ا م���ن خم��ت��ل��ف �أنحاء
العامل.
و�أ���ض��اف ان��ه ظل قطاع ال�صناعات
ال���دف���اع���ي���ة والأم����ن����ي����ة بالدولة
ي�����ش��ه��د ت���ق���دم���اً م��ل��ح��وظ��اً ومن����واً
م���ت�������ص���اع���داً ح���ت���ى خ���ل��ال ال���ع���ام
املا�ضي  ،و�ستتيح لنا امل�شاركة يف
ه���ذا امل��ع��ر���ض ا���س��ت��ع��را���ض ق�ص�ص
جن��اح��ن��ا يف ت��ط��وي��ر ه����ذا القطاع
احليوي والبحث يف فر�ص التعاون
وال���ت���ط���وي���ر امل�������ش�ت�رك م����ن �أج����ل

حتقيق فوائد متبادلة.
وي�������ض���م ج����ن����اح دول�������ة الإم����������ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ن�����ص��ات ل�ست
�شركات �أع�ضاء يف جمل�س الإمارات
ل���ل�������ص���ن���اع���ات ال����دف����اع����ي����ة ،وه����ي:
احل��م��را وان�ترن��ا���ش��ن��ون��ال جولدن
جروب والكرتو �أوبتك�س �سي�ستمز
وكيبل ك��ورب و�أطل�س لالت�صاالت
والفتان ل�صناعة ال�سفن واعتماد،
�إ���ض��اف��ة �إىل ت����وازن للتكنولوجيا
واالب����ت����ك����ار .ك��م��ا ي�����ش��ه��د املعر�ض
م�شاركة وا�سعة ملجموعة �إيدج من
خالل جناح الدولة ،حيث تعر�ض
املجموعة منتجات وحلول لـ 13
من �شركاتها حتمل عالمة "�صنع
يف الإمارات".
و����س���ي���ط���ل���ع زوار امل����ع����ر�����ض على
منتجات وح��ل��ول وخ��دم��ات فريدة
تطرحها جمموعة �إيدج والتي تعد
واحة من امل�ؤ�س�سات الرائدة عاملياً
يف جم���ال ال��ت��ط��وي��ر التكنولوجي
والت�صنيع الدفاعي والأمني.
حيث ت�شمل هذه املنتجات الأنظمة
الذاتية والذخائر دقيقة التوجيه
وم����ع����دات احل������رب الإل���ك�ت�رون���ي���ة
واال�ستخبارات والأنظمة البحرية
والربية وخدمات ال�صيانة والعمرة
والإ�صالح واخلدمات التدريبية.

�شرطة �أبوظبي تفوز بجائزتني دوليتني يف املرونة امل�ؤ�س�سية
•• �أبوظبي-وام:

ف����ازت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي بجائزتني
دول�����ي�����ت��ي��ن يف ح����ف����ل ت�����ك�����رمي اجل�������ائ�������زة ال����دول����ي����ة
ل��ل��م��رون��ة امل���ؤ���س�����س��ي��ة International 2021
Organizational Resilience Award
ع��ن فئة الر�شاقة امل�ؤ�س�سية مل��ب��ادرة منظومة املدينة
الآمنة للحد من انت�شار  ، Covid19وفئة �إ�شراك
العاملني واملجتمع عن مبادراتها يف جم��ال ال�شراكة
املجتمعية .وت�سلم اجلائزتني �سعادة اللواء مكتوم علي
ال�شريفي مدير ع��ام �شرطة �أب��وظ��ب��ي مببنى القيادة
العامة من قبل املدير التنفيذي لـ Blackstone
 Resilience Projectبال�شراكة م��ع معهد
املوا�صفات الربيطانية  BSIبح�ضور اللواء مهند�س
نا�صر �سلطان اليبهوين مدير قطاع ���ش���ؤون القيادة
 ،والعميد �أح��م��د م�سعود امل��زروع��ي مدير قطاع �أمن

املجتمع ،والعقيد خلفان عبداهلل املن�صوري مدير مركز
اال�سرتاتيجية والتطوير امل�ؤ�س�سي  .وتوجت �شرطة
�أبوظبي ك�أف�ضل اجلهات يف جم��ال امل��رون��ة امل�ؤ�س�سية
عاملياً بعد مناف�سة عالية امل�ستوى بواقع  254ملف
م�شاركة من قبل �أك�ثر من  112جهة من  27دولة
حول العامل ،ومت �إعالن الفائزين بعد الرجوع لوثائق
ال��ت��ق��دمي م��ن ق��ب��ل جل��ن��ة حت��ك��ي��م م�شكلة م��ن خرباء
متخ�ص�صني من خمتلف دول العامل مب�شاركة �أكرث
من  300م�شارك من  30دولة .وكانت القيادة العامة
الأك�ث�ر جن��اح��اً يف التعامل واال�ستجابة م��ع املتغريات
املت�سارعة  ،خا�ص ًة يف ظل عدم اال�ستقرار الذي �شهدة
ال���ع���امل يف ج��ائ��ح��ة  ، Covid 19ح��ي��ث ا�ستعانت
ب��ق��وة ق��درات��ه��ا امل�ؤ�س�سية يف جم��ال امل��رون��ة امل�ؤ�س�سية
واال�ستباقية يف �إدارة املخاطر لأعمالها وتعزيز قدرة
�شركائها وفئات املعنيني على تنفيذ �أعمالهم وحتقيق
الأهداف بنجاح.
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذبيل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على رهن العقار رقم  2305بالطابق رقم  23مببنى مزايا بزن�س افينيو ايه ايه  1البالغ م�ساحته 1,691.44
ق��دم مربع وامل��واق��ف رق��م  B2-97على قطعة االر���ض رق��م  846مبنطقة الثنية اخلام�سة ب���إم��ارة دب��ي املرهون للبنك
الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ
 470,046.61درهم (اربعمائة و�سبعني الف و�ستة واربعني درهم وواحد و�ستني فل�سا) من ح�صيلة البيع طبقا الحكام
القانون واملادتني (  ) 25و( ) 26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي .
طالب التنفيذ :بنك امل�شرق � -ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة  -بناية عبداهلل حممد امل�سعود  -مكتب رقم 804 & 802
املطلوب �إعالنه  :جاوراف دهاوان
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -مبنى مزايا بزن�س افينيو ايه ايه � - 1شقة العقار رقم  - 2305منطقة اخلام�سة
 Gaurav-dhawan@gmail.com - 0559779441مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ��ب��ي ال�شراء اي���داع ت���أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض
 - 846رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :مزايا بزن�س افينيو ايه ايه  - 1رقم العقار  - 2305 :امل�ساحة  157,14 :مرت
مربع  -التقييم  683,343 /04 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون مل�سه احلريف للرجال
رخ�صة رقم CN 2515852:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات
�إ�ضافة فادى على عبدالرحمن على املبارك
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد جنيب ابواليزيد ر�ضوان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ابراهيم عبدالرحيم احمد ال�شيبانى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جلوبال هومز للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3931202:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 10000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /جلوبال هومز للمقاوالت العامة
GLOBAL HOMES GENERAL CONTRACTING

�إىل /جلوبال هومز للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
GLOBAL HOMES GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �أعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي (الديكور) 4330015
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمد �سيف نعيف للعقارات
رخ�صة رقم CN 3744507:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  0*0اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /حمد �سيف نعيف للعقارات
HAMAD SAIF NEAIF PROPERTIES

�إىل /حمد �سيف نعيف للعقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
HAMAD SAIF NEAIF PROPERTIES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  309/2020/250بيع عقار مرهون

70021

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية امريكانا �ش م ك
هارديز يا�س مول � -أبو ظبي رخ�صة رقم CN 2483194:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا �ش م ك
كر�سبى كرمي دونت�س �شارع حمدان � -أبو ظبي
رخ�صة رقم CN 2385563:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية امريكانا �ش م ك هارديز
يا�س مول
Kuwait Food Company Americana Hardees Yass Mall

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا �ش م ك كر�سبى
كرمي دونت�س �شارع حمدان
kuwait food company americana krispy kreme doughnuts hamdan street

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية امريكانا �ش م ك هارديز يا�س مول

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا �ش م ك كر�سبى كرمي دونت�س
�شارع حمدان

�إعــــــــــالن

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
�إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز التنفيذي على
رهن العقار رقم  1508بالطابق رقم  15مببنى ذا كري�سنت ايه 1البالغ م�ساحته  1,328.06قدم مربع على
قطعة االر�ض رقم  1مبنطقة معي�صم االول ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه
وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ  554,565.84درهم (خم�سمائة
واربعة وخم�سني الف وخم�سمائة وخم�سة و�ستني درهم واربعة وثمانني فل�سا) من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون
واملادتني (  ) 25و( ) 26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي .
طالب التنفيذ  :بنك امل�شرق �ش م ع
عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي-بور�سعيد  -ديره  -بناية عبد اهلل حممد امل�سعود  -مكتب رقم 804 & 802
املطلوب �إعالنه  :جاوراف داین مامنوهان الل دهاوان  -عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي-بردبي  -مبنى ذا كري�سنت ايه -
�شقة العقار رقم - 1508منطقة معي�صم االول Gaurav-dhawan@gmail.com 0502335562 -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان
اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات
وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل
عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى
من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على
�أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية  -رقم االر�ض  - 1املنطقة  :معي�صم االول  -ا�سم املبنى  :ذا كري�سنت ايه  -رقم العقار  - 1508 :امل�ساحة
 123,38 :مرت مربع  -التقييم  610,671/11 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

KUWAIT FOOD COMPANY AMERICANA HARDEES YASS MALL

�إىل /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا م م  - 4فرع �أبو ظبي 39
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI 39

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

KUWAIT FOOD COMPANY AMERICANA KRISPY KREME DOUGHNUTS HAMDAN STREET

�إىل /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا  -فرع �أبو ظبي 1

KUWAIT FOOD CO AMERICANA - BRANCH OF ABU - DHABI 1

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) �ش م
ك  -كر�سبي كرمي دونت�س  -خليفه �أ
رخ�صة رقم CN 1222282:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) � -ش.م.ك
(KUWAIT FOOD CO (AMERICANA

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية  -كر�سبي كرمي دونت�س  -خليفه �أ
KUWAIT FOOD CO - KRISPY KREME DOUGHNUTS - KHALIFA A

�إىل /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م  - 4فرع �أبو ظبي 41

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI 41

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  138/2021/250بيع عقار مرهون

70021

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تامي لل�ساعات
رخ�صة رقم CN 1128171:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة وليد عي�سى عبداهلل علي البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد املر حميد املر البادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/يل
بابليون بوتيك
رخ�صة رقم CN 2885592:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن �إ�صدار القرار بتذييل عقد الرهن املذكور اعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع
احلجز التنفيذي على العقار رقم  1105بالطابق رقم  11مببنى بحر  6رقم  6البالغ م�ساحته  761.22قدم مربع
واملواقف  M607على قطعة االر�ض رقم  171مبنطقة مر�سى دبي ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيعه
باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ  704,944.84درهم (فقط �سبعمائة واربعة
�آالف وت�سعمائة واربعة واربعني درهم واربعة وثمانني فل�سا الغري) من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني ()25
و( ) 25وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي .
طالب التنفيذ  :البنك العربي املتحد
عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي بور�سعيد  -ديره  -دبي-مبنى بناية عبد اهلل حممد امل�سعود �شقة مكتب رقم 804 & 802
املطلوب �إعالنه � :سيفيتالنا ابو لوي�سف
ع��ن��وان��ه  :الإم����ارات�-إم����ارة دب��ي ب��ر دب��ي  -دبي-مبنى مبنى بحر � -6شقة ال��ع��ق��ار رق��م -1105منطقة مر�سى دب��ی -
Svetlanaabouloussif@hsbc.com - 0559776944
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 171رقم البلدية  - 392 - 546 :امل�ساحة 70.72 :
مرت مربع  -رقم املبنى  - 6 :ا�سم املبنى  :بحر  - 6رقم الوحدة  - 1105 :مببلغ ( )849,323.78درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

�إعــــــــــالن

حماكم دبي
70021

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

�إعــــــــــالن

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على العقار رقم  L331بالطابق رقم  L3مببنى برج فيوز بوديوم  4البالغ م�ساحته  55.28مرت مربع على
قطعة االر�ض رقم  202مبنطقة برج خليفة ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه
باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدرة مببلغ  654,579.78درهم (�ستمائة واربعة وخم�سني
الف وخم�سمائة وت�سعة و�سبعني دره��م وثمان و�سبعني فل�سا) من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني ()25
و( )26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي .
طالب التنفيذ :بنك امل�شرق � -ش م ع  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة  -دبي  -مبنى بناية عبداهلل حممد
امل�سعود � -شقة مكتب رقم  - 804 & 802وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  :ناديه خواجه حممد ا�سد
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي  -مبنى  -برج فيوز بوديوم � -شقة العقار رقم  - L331منطقة برج خليفة
 NKmdasad@gmail.com - 05020122960مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :برج خليفة  -رقم االر�ض  - 202ا�سم املبنى  :برج فيوز بوديوم  -رقم املبنى  - 4 :رقم
العقار  - L331 :امل�ساحة  55,28 :مرت مربع  -التقييم  661570.59 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  290/2020/250بيع عقار مرهون

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون ادفان�سد
للرجال رخ�صة رقم CN 1946621:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد علي حممد علي النفيلي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حمدان عبداهلل نظري اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  50/2021/250بيع عقار مرهون

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

70021

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على العقار رق��م  501بالطابق رق��م  5مببنى وي�ست هايت�س  1رق��م  8البالغ م�ساحته  2,207.05قدم
مربع واملواقف رقم  MB-25&26على قطعة االر�ض رقم  11مبنطقة اخلليج التجاري ب�إمارة دبي املرهون للبنك
الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ
 2,293,580.31درهم (مليونان ومائتان وثالثة وت�سعني الف وخم�سمائة وثمانني درهم وواحد وثالثني فل�سا) من
ح�صيلة البيع وما ي�ستجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا الحكام القانون واملادتني (  ) 25و()26
وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي
طالب التنفيذ :بنك امل�شرق � -ش م ع  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة  -دبي  -بناية عبداهلل حممد
امل�سعود  -مكتب رقم  - 804 & 802وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  :كولني جوزيف انتونيو فورتوناتو د كروز  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري -
مبنى وي�ست هايت�س � - 1شقة العقار 0501662037 - 501 :
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 11رقم املبنى  - 8 :ا�سم املبنى  :وي�ست هايت�س
 - 1رقم العقار  - 501 :امل�ساحة  205,04 :مرت مربع  -التقييم  1953285.49 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بازلت للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2301678:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عفراء را�شد �سعيد املن�صورى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ريا�ض مره�ش العبد اهلل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ح�سني نا�صر على احمد العي�سائى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /بازلت للمقاوالت وال�صيانة العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شرق االو�سط لنقل االثاث
رخ�صة رقم CN 1766436:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اناغا ت�شريانتان جو�شى %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �ساريثا ديفى راجاجوباالن %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بينو ديليب كانوىل �شاندران %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سلطان حممد على بن حجر ال�شحى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فهد �صالح م�ساعد بن �شحبل التميمي
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شرق االو�سط لنقل االثاث

BASALT GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

�إىل /ال�شرق االو�سط لنقل االثاث ذ.م.م

BASALT GENERAL CONTRACTING L.L.C

تعديل عنوان  /من �أبوظبي م�صفح ال�صناعية م  - 26ق  - 69خمزن  2مالك� /صغري علي دري
املن�صوري �إىل �أبوظبي امل�صفح م  202101744961 202101744961 34العني للعقارات ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

MIDDLE EAST FURNITURE MOVERS

MIDDLE EAST FURNITURE MOVERS L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف������ق������د امل��������دع��������و  /حم���م���د
ج���اوي���دج���ي���ف���ن���ا  ،باك�ستان
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
( - )8678221FYيرجى
مم����ن ي���ع�ث�ر ع��ل��ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف��ق��د امل���دع���و /حم���م���د مانيك
ن������ور اال������س��ل��ام  ،بنغالدي�ش
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم
( )0230206BQيرجى
مم�����ن ي����ع��ث�ر ع���ل���ي���ه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو  /ت��وه دول ا�سالم
رح����م����ن م������وال  ،بنغالدي�ش
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم
( - )EE0446488يرجى
مم�����ن ي���ع�ث�ر ع���ل���ي���ه ت�سليمه
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ�لادي�����ش��ي��ة او
اقرب مركز �شرطة باالمارات.

ف���ق���د امل����دع����و  /اح�������س���ان اهلل
دو�ست حممد خ��ان  ،باك�ستان
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم
( - )KP2744381يرجى
مم�����ن ي���ع�ث�ر ع���ل���ي���ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة احلمراء
التجارية رخ�صة رقم CN 1032412:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد حميد يو�سف حميد النعيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد ابراهيم ح�سني املناعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فقدان �شهادات �أ�سهم
العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
ُفقدت �شهادات �أ�سهم �صادرة من ال�شركة العاملية القاب�ضة لزراعة الأ�سماك
(�أ�سماك)  ))ASMAKباال�سماء التالية:
 - 1ابراهيم حممود عبد اهلل االحمدي
رقم ال�شهادة - )ASMAK1718998( :عدد اال�سهم� 1200 :سهم.
 - 2عدنان ابراهيم حممود عبد اهلل االحمدي
رقم ال�شهادة - )ASMAK1719000( :عدد اال�سهم� 1200 :سهم.
 - 3جا�سم ابراهيم حممود عبد اهلل االحمدي
رقم ال�شهادة - )ASMAK1719001( :عدد اال�سهم� 1200 :سهم.
 - 4طارق ابراهيم حممود عبد اهلل االحمدي
رقم ال�شهادة - )ASMAK1719002( :عدد اال�سهم� 1200 :سهم.
 - 5مرمي ابراهيم حممود عبد اهلل االحمدي
رقم ال�شهادة - )ASMAK1719003( :عدد اال�سهم� 1200 :سهم.
- 6نوره ابراهيم حممود عبد اهلل االحمدي
رقم ال�شهادة - )ASMAK1719004( :عدد اال�سهم� 1200 :سهم.
مارجريت كوين االحمدي
رقم ال�شهادة - )ASMAK1718999( :عدد اال�سهم� 1200 :سهم.
الرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�شركة املذكورة اعاله او االت�صال على تلفون
رقم  0555112877م�شكورا.

فقدان �شهادات �أ�سهم
العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
ُفقدت �شهادات �أ�سهم �صادرة من ال�شركة العاملية القاب�ضة لزراعة الأ�سماك
(�أ�سماك)  ))ASMAKباال�سماء التالية:
 - 1امينة حممد ا�سماعيل عبد اهلل العبيديل
رقم ال�شهادة - )ASMAK174254( :بعدد� 1200 :سهم.
 - 2ا�سماعيل حممد ا�سماعيل عبد اهلل العبيديل
رقم ال�شهادة - )ASMAK174255( :بعدد� 1200 :سهم.
 - 3رفيعة حممد ا�سماعيل عبد اهلل العبيديل
رقم ال�شهادة - )ASMAK174256( :بعدد� 1200 :سهم.
� - 4سمية حممد ا�سماعيل عبد اهلل العبيديل
رقم ال�شهادة - )ASMAK174257( :بعدد� 1200 :سهم.
الرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�شركة املذكورة اعاله او االت�صال على تلفون
رقم  0507902881م�شكورا.
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فعاليات متنوعة لنادي تراث الإمارات احتفا ً
ال باليوم الوطني اخلم�سني
•• ابوظبي-الفجر:

ينظم ن���ادي ت���راث الإم����ارات �سل�سلة م��ن الفعاليات �ضمن برنامج
احتفاالته باليوم الوطني اخلم�سني للدولة ،وذل��ك ب��دءاً من 28
ن��وف��م�بر اجل����اري وح��ت��ى  19دي�سمرب امل��ق��ب��ل ،ح��ي��ث ت�شهد �إدارات
وم��راك��ز ال��ن��ادي املختلفة �أن�شطة حتيي ذك��رى االحت��اد وت�ستح�ضر
مرحلة والبناء التي قادها املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان "طيب اهلل ثراه" و�إخوانه حكام الإمارات من �أجل ت�أ�سي�س
ال��دول��ة ال��ت��ي تبلغ ه��ذا ال��ع��ام يوبيلها ال��ذه��ب��ي وه��ي تنعم بالأمن
والإ�ستقرار واملكانة العالية يف ظل القيادة الر�شيدة.
وق���ال ���س��ع��ادة ع��ل��ي ع��ب��د اهلل ال��رم��ي��ث��ي امل��دي��ر التنفيذي للدرا�سات

والإعالم يف نادي تراث الإمارات �إن اليوم الوطني منا�سبة غالية على
قلوب كل �أبناء الوطن واملقيمني على �أر�ضه وذك��رى وطنية خالدة
يف ال��وج��دان ،وهو اليوم ال��ذي ب��د�أت فيه م�سرية حافلة بالإجنازات
والنجاحات التي و�ضعت دولتنا يف م�صاف �أهم دول العامل و�أكرثها
تقدماً.
و�أ�ضاف يحر�ص النادي على االحتفال بهذه املنا�سبة العظيمة ب�شكل
جديد ومبتكر يليق ويتنا�سب مع حجم الإجن��ازات الكبرية للدولة،
من خالل تنظيم الفعاليات والأن�شطة املتنوعة ذات ال�صلة برتاث
الدولة ،لن�شر مفرداته بني �أبناء املجتمع وتعزيز هويتهم الوطنية،
وتعزيزه يف نفو�س الأجيال مبا ين�سجم و�أهداف ور�سالة النادي.
وتفتتح االحتفاالت يف العا�شرة من �صباح يوم  28نوفمرب يف م�سرح

�أبوظبي على كا�سر الأم��واج ،ثم تنتقل �إىل القرية الرتاثية التابعة
للنادي التي تنطلق فيها الرق�صات والأه��ازي��ج ال�شعبية والعرو�ض
احلية لتعليم احلرف اليدوية مثل ال�سدو والتلي والغزل� ،إ�ضافة �إىل
�سوق تراثي للحرفيات ،وور���ش بحرية وبرامج توعوية للمحافظة
على البيئة ،و�أن�شطة الألعاب ال�شعبية والر�سم والتلوين للأطفال،
بجانب معر�ض للكتب ي�ضم جمموعة مميزة من �إ�صدارات النادي،
ومعر�ض لل�صور ،وت�ستمر فعالياتها حتى الأول من دي�سمرب.
فيما ينظم مركز العني الن�سائي �أ�صبوحة �شعرية يف م�سرح مكتبة
زايد يوم  29نوفمرب ،ي�شارك فيها ال�شاعر ال�شيخ ماجد بن �سلطان
اخل��اط��ري ،وال�شاعر حممد بن حماد الكعبي ،ويديرها الباحث يف
الرتاث ال�شفهي م�سلم العامري ،ويت�ضمن برنامج االحتفال عر�ض

فيديو تعريفي عن نادي تراث الإمارات.
و�ضمن احتفاالت ن��ادي ت��راث الإم���ارات باليوم الوطني اخلم�سني،
ينظم النادي �سوقاً �شعبية يف مقر مركز زاي��د للدرا�سات والبحوث
بالبطني يف الفرتة من  9دي�سمرب �إىل  19من ال�شهر نف�سه ،حتت
عنوان "ملتقى اخلم�سني الرتاثي الثقايف" ي�ضم  30حم ً
ال للأ�سر
املنتجة تعر�ض من خاللها امل�شغوالت البدوية والبخور والعطور
والأزياء ،كما مت تخ�صي�ص بع�ض املحالت التجارية لأ�صحاب الهمم.
كما ينظم امل��رك��ز �أي�����ض��اً ي��وم  12دي�سمرب �أم�سية �شعرية بعنوان
"اخلم�سني يف عيون ال�شعراء" ،ي�شارك فيها ال�شاعر حممد بن
�سرور ال�شام�سي ،وال�شاعر حممد �سعيد امل�شيخي ،وال�شاعر عي�ضة
بن م�سعود.
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�سلطان بن �أحمد القا�سمي يفتتح فعاليات الدورة الأوىل من ملتقى ال�شبكات الإخبارية املحلية
•• ال�شارقة-وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة
رئي�س جمل�س ال�شارقة للإعالم� ،أن ظهور العديد من و�سائل و�أ�شكال الإعالم
اجل��دي��د ي�صب يف م�صلحة تطور القطاع الإع�لام��ي يف ال��دول��ة ،م�شرياً �إىل
�ضرورة تطوير هذه الو�سائل وتنظيمها مبا يح�سن من دورها الإعالمي.
ج��اء ذل��ك خ�لال افتتاح �سموه ام�س فعاليات ال���دورة الأوىل مللتقى ال�شبكات
الإخبارية املحلية الذي ينظمه املوقع الإلكرتوين الإخباري "ال�شارقة ،"24
ال��ت��اب��ع للمكتب الإع�لام��ي حلكومة ال�شارقة حت��ت �شعار "الدور والت�أثري"
بح�ضور وم�شاركة جمموعة وا�سعة من �صناع القرار يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية
وم�ؤ�س�سي ور�ؤ�ساء ال�شبكات الإخبارية املحلية يف و�سائل التوا�صل االجتماعي
وامل��واق��ع الإل��ك�ترون��ي��ة وجمموعة م��ن الأك��ادمي��ي�ين وطلبة كليات الإع�ل�ام يف
الدولة.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن امللتقى ي�ضع اللبنة الأوىل للعمل على تطوير ال�شبكات
الإخبارية املحلية من خالل معرفة الأخطاء والتحديات والعمل على و�ضع
حلول بناءة للتكامل مع خمتلف الو�سائل الإعالمية.
و�شدد �سمو نائب حاكم ال�شارقة على دور الت�شريعات القانونية التي تنظم
عمل ال�شبكات الإخبارية مع �ضرورة تطوير وت�أهيل �أ�صحابها والعاملني فيها
بالور�ش والدورات التدريبية املهنية املقرونة ب�آليات �إ�صدار الرتاخي�ص.

و�أو�ضح �سموه �أن العمل على تطوير ال�شبكات الإخبارية ي�أتي ملا لها من ت�أثري
كبري على املجتمع ككل ولي�س على م�ستوى فردي �أو �شخ�صي ،الأمر الذي ي�ؤثر
على كيان ومبادئ و�أخالقيات املجتمعات.
ول��ف��ت �سمو رئ��ي�����س جمل�س ال�����ش��ارق��ة ل�ل�إع�لام �إىل �أن ال��و���س��ائ��ل الإعالمية
وال�شبكات تعمل على حتقيق عوائد مادية ولكن يجب �أن تكون متوافقة مع
�أخالقيات املهنة ،وعدم الرتكيز املادي على ح�ساب املحتوى الإعالمي.
وكان امللتقى بد�أ بكلمة طارق �سعيد عالي مدير عام املكتب الإعالمي حلكومة
ال�شارقة التي رحب خاللها باحل�ضور ،م�شرياً �إىل �أن امللتقى ي�أتي �ضمن �أهداف
املكتب الإع�لام��ي حلكومة ال�شارقة ال��رام��ي��ة �إىل دع��م القطاع الإع�لام��ي يف
الدولة ،وا�ستكمال اجلهود املحلية يف تعزيز املنظومة الإعالمية وتطويرها
على اختالف �أ�ساليبها ومنافذها.
وتناول عالي يف كلمته �إح�صائيات و�أرقام تدل على �أهمية وقيمة امل ّد الرقمي
يف �شبكة الإنرتنت ،وقدرته يف الت�أثري وت�شكيل الر�أي العام ،وقال " مع تزايد
ا���س��ت��خ��دام الإن�ترن��ت وم��ا راف��ق��ه م��ن ت�صاعد يف ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي �إذ ت�شري الأرقام الأخرية �إىل �أن ن�سبة م�ستخدمي من�صات التوا�صل
االجتماعي الن�شطني يف العامل تعادل  % 53.6فيما و�صلت ن�سبة م�ستخدمي
من�صات التوا�صل االجتماعي من �سكان الإمارات �إىل  99%بحيث يتواجدون
على املن�صات االجتماعية مبعدل �ساعتني و 55دقيقة يومياً ،فيما يق�ضون
�ساعة و 57دقيقة يومياً ،يف ق��راءة الأخ��ب��ار من املواقع واملن�صات وال�صحف،

الأمر الذي يح ّتم الإ�سراع يف مراجعة الآلة الإعالمية احلديثة ليكون التناف�س
قائماً على القيم الإعالمية".
واختتم مدير عام املكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة كلمته بالت�أكيد على �أهمية
دور هذه ال�شبكات يف �صناعة الإعالم امل�س�ؤول املواكب للتطورات مع حتري املزيد
من احلكمة والدراية واملعرفة والتكامل بني خمتلف الأطراف الإعالمية.
ويف كلمتها االفتتاحية� ،أ�شارت فاطمة �إبراهيم رئي�سة حترير موقع ال�شارقة
 24الإلكرتوين� ،إىل �أن العامل اليوم ي�شهد حتوالت هائلة يف جمال االت�صال
والإع�لام �أحدثت يف ال�سنوات الأخرية تغريات كبرية يف �أ�ساليب �إنتاج وتوزيع
وتلقي املعلومات ،م��ن �أهمها التحول م��ن و�سائل االت�صال اجلماهريي ذات
االجت���اه ال��واح��د ،وامل��ح��ت��وى املتجان�س� ،إىل تقنيات االت�����ص��ال التفاعلية ذات
االجتاهني وامل�ضامني املتعددة ،وظهر م�صطلح "الإعالم اجلديد" للتعبري عن
هذه الظواهر اجلديدة.
وحول �أهداف امللتقى قالت " ي�سعى ملتقى ال�شبكات الإخبارية املحلية �إىل �سرب
�أغوار هذا العامل املت�شابك من خالل الإجابة على حماور امللتقى التي تبحث
يف �أدوار وم�ستقبل هذه ال�شبكات �ضمن جدلية امل�صداقية والآنية يف الإعالم
اجل��دي��د ،وك��ذل��ك مع�ضلة الإع�ل�ام الوطني ومعادلتي ال�شفافية واحلقيقة،
والوقوف على الإ�شكاليات التي تفرزها ال�شبكات الإخبارية والتحديات التي
تواجهها".
وناق�ش امللتقى الذي يعد �أول جتمع من نوعه على امل�ستوى املحلي ع��دداً من

املو�ضوعات املعنية بخدمات ال�شبكات الإخ��ب��اري��ة م��ن حيث �صناعة الأخبار
ومفاهيم �صحافة املواطن والإمكانيات والت�أثري ،بالإ�ضافة �إىل الوقوف على
واقع ال�شبكات الإخبارية وم�ستقبلها وفر�ص التطوير املتاحة �أمامها.
ومن خالل جل�ستيه التي حملتا عنوان "ال�شبكات الإخبارية مبادرات فردية
وت�أثريات جمتمعية" "ال�شبكات الإخبارية املحلية  ..الواقع وامل�ستقبل" ،ناق�ش
امل�شاركون خمتلف اجل��وان��ب املعنية مب��ح��اور اجلل�سات ،حيث �أك��د امل�شاركون
�ضرورة مواكبة التطور الكبري ال��ذي ي�شهده الإع�لام نتيجة الثورة الرقمية
والتقنية التي �ساهمت يف ظهور العديد من �أ�شكال الإعالم اجلديد من خالل
الت�شريعات القانونية التي تواكب املجاالت احلديثة ،وال��رادع��ة لال�ستخدام
ال�سيء لو�سائل الإعالم وال�شبكات الإخبارية.
كما �أ�شار امل�شاركون �إىل �أهمية حتديد م�صطلحات وتعريفات دقيقة للو�سائل
احل��دي��ث��ة م��ن ال�شبكات الإخ��ب��اري��ة والأف�����راد ال��ف��اع��ل�ين يف و���س��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي ،م�شددين على �ضرورة احتواء الو�سائل احلديثة وتوجيهها مبا
يجعلها و�سائل فاعلة تت�سم باحلرفية واملهنية وامل�صداقية وت��دع��م العمل
الإع�لام��ي الوطني من خ�لال حمتواها ،و�أ���ش��ادوا بتعامل ع��دد من ال�شبكات
الإخبارية مع الأحداث واتباعها الأ�ساليب الإعالمية املهنية.
و�أكد امل�شاركون �ضرورة االلتزام بالأخالقيات املهنية يف كافة ال�شبكات والو�سائل
احلديثة مع عمل اجلهات املخت�صة يف التوعية بالأخالقيات والقيام بدورات
وور�ش تخ�ص�صية ومهنية.

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

ا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن
م���ب���ارك �آل ن��ه��ي��ان وزي�����ر الت�سامح
وال��ت��ع��اي�����ش يف ق�����ص��ره �أم�������س �سعادة
ماديار مينيليكوف �سفري جمهورية
كازاخ�ستان لدى الدولة.
ورح��������ب م���ع���ال���ي���ه ب���������س����ع����ادة �سفري
ك��ازاخ�����س��ت��ان  ..م���ؤك��دا �أن العالقات
الإم��ارات��ي��ة الكازاخ�ستانية املتنامية

جت�سد ر�سوخ ال�شراكة اال�سرتاتيجية
ب�ين ال��ب��ل��دي��ن وال��ت��ي ت�����ش��ه��دا تطورا
م�ستمرا ب��دع��م ورع��اي��ة م��ن قيادتي
ال���ب���ل���دي���ن ال�������ص���دي���ق�ي�ن مب����ا يحقق
امل�صالح امل�شرتكة ويعود باخلري على
�شعبيهما.
و�أكد معاليه �أن دولة الإمارات بقيادة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
حتر�ص على تعزيز عالقات التعاون

م����ع ج��م��ي��ع دول ال����ع����امل انطالقا
م��ن م��ب��ادئ��ه��ا ال��را���س��خ��ة يف الت�سامح
وال�������س�ل�ام وال���ت���ع���اي�������ش والت�ضامن
الإن�ساين وهو ما تعززه وثيقة مبادئ
اخل��م�����س�ين ال���ت���ي �أط��ل��ق��ت��ه��ا القيادة
ال��ر���ش��ي��دة ل��ل��خ��م�����س�ين ع���ام���ا املقبلة
والتي ت�شكل خارطة طريقة وا�ضحة
لقيم وم��ب��ادئ الإم����ارات يف عالقتها
مع جميع دول العامل.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان  -خ�ل�ال ال��ل��ق��اء -

�سبل تعزيز ال�شراكة اال�سرتاتيجية
ب�ين البلدين ال�صديقني يف خمتلف
املجاالت ال �سيما الت�سامح والتعاي�ش
تعزيزاً ملبادئ الأخ���وة الإن�سانية مبا
يحقق االزدهار العاملي وتبادال وجهات
النظر حول عدد من الق�ضايا العاملية
والإقليمية ذات االهتمام امل�شرتك.
من جانبه �أكد �سعادة �سفري جمهورية
كازاخ�ستان حر�ص بالده على تعزيز
ال�����ش��راك��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة م���ع دولة

كرم الفائزين باملركز الأول
جامعة الإمارات ُت ّ

يف الهاكثون العاملي يف ت�صميم تطبيقات واجهة الدماغ احلا�سوبية
•• العني-الفجر:

ح�صد فريق طالبي من كلية تقنية
املعلومات بجامعة الإم��ارات العربية
امل��ت��ح��دة امل���رك���ز الأول يف الهاكثون
العاملي يف ت�صميم تطبيقات واجهة
ال������دم������اغ احل���ا����س���وب���ي���ة يف م����ؤمت���ر
م��ع��ه��د �أن��ظ��م��ة م��ه��ن��د���س��ي الكهرباء
والإل���ك�ت�رون���ي���ات وج��م��ع��ي��ة التحكم
الآيل.
وقام معايل زكي �أنور ن�سيبة ،امل�ست�شار
ال���ث���ق���ايف ل�������ص���اح���ب ال�������س���م���و رئي�س
ال���دول���ة -ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى جلامعة
الإم��������ارات ���ص��ب��اح ام�������س با�ستقبال
ال��ط��ال��ب خ��ل��ي��ل �إب���راه���ي���م البلو�شي
�سجل املحدود من الكادر الأكادميي ،الذي
يل ي����ق����ر�أ ّ
وال���ط���ال���ب �أح���م���د ���ش��ي��م��ي والطالب ع��ل��ى ه����ذا ال���ن���ح���و ،ي��ت��ي��ح ل��ه��م بناء ن���ظ���ام ات�������ص���االت �آ ٍ
حم��م��د ع��ب��د اجل��ب��ار ال��ذي��ن �شاركوا رواب���ط و�أف��ك��ا ًرا مبتكرة .و�ستوا�صل ن�����ش��اط ال����دم����اغ (خم���ط���ط كهربية �أ�سهم يف فتح �آفاقنا نحو االبتكارات
يف امل�����س��اب��ق��ة حت��ت �إ����ش���راف الدكتور جامعة الإم��ارات �إي�لاء �أهمية كبرية الدماغ) ويرتجمه �إىل �أوام��ر ت�سمح و���ص��ق��ل م��ه��ارات��ن��ا ال��ت��ي مت��ك��ن��ن��ا من
بلقا�سم عبد القادر ن�صر الدين.
للأن�شطة الدولية لطالبنا ،وتوفري للم�ستخدم بالتحدث �إىل الآخرين .التناف�س عاملياً بثقة مع الطالب يف
و�أ����ش���اد م��ع��ال��ي��ه ب�����إجن����ازات الطالب كل الدعم الالزم لهم لال�ستفادة من وي�ساعد هذا النظام �أ�صحاب الهمم العديد من املجاالت ".
قائ ً
ال" :يُع ّد فوزكم خري دليل على ف��ر���ص م��ث��ل ه���ذا امل���ؤمت��ر واملناف�سة امل�����ص��اب�ين ب��ال�����ش��ل��ل ب�����س��ب��ب ال�سكتة و�أو�ضح" :يتم ّيز م�شروعنا باحتوائه
الدماغية �أو �إ�صابات النخاع ال�شوكي ع���ل���ى محُ������� ّرك حت���وي���ل ال����ك��ل�ام �إىل
جناح جامعة الإمارات يف دعم البحث العاملية ".
ن�صو�ص ،مما يُتيح للم�ستخدم قراءة
والتعليم للنهو�ض بالعلم والتطبيق �أ�شار الدكتور بلقا�سم "�أن امل�شاركة �أو العنق �أو ال�صم والبكم".
ال���ع���م���ل���ي ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات ال����ذك����ي����ة .كما يف امل�����ؤمت����ر ُت�����س��ه��م ب�����ش��ك��ل ف��� ّع���ال يف من جانبه عبرّ قائد الفريق الطالب احل��دي��ث وتفعيل ن��ظ��ام ال���رد الآيل.
ي�سعدين �أي���ً��ض��ا م�شاركة طالبنا يف ت��ع��زي��ز ج��ه��ود ال��ك��ل��ي��ة واجل��ام��ع��ة يف البلو�شي عن �سعادته بح�صوله على ال����ذي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ة املعاجلة
حدث عاملي يتيح لهم التوا�صل وبناء �إع��داد خريجني مبتكرين ومبدعني هذه اجلائزة .قائ ً
ال :يُع ّد هذا الفوز اللغوية الع�صبية وخا�صية حتريك
العالقات مع الطالب والباحثني يف وم�������س���ت���ع���دي���ن ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل .حيث ثمرة العمل اجلاد واالجتهاد ل�ساعات �أج�����زاء ال���روب���وت ع��ن ط��ري��ق �إر�سال
جمالهم ،خا�صة و�أن تعاون الطالب متكن الفريق الطالبي من تطوير ط���وي���ل���ة� .إ����ض���اف���ة �إىل ال���دع���م غري �أوامر �إىل الدماغ ".

الإمارات لي�شمل جماالت �أو�سع تعود
ب��اخل�ير ع��ل��ى ال�����ش��ع��ب�ين ال�صديقني
 ..م�ضيفا �أن دول���ة الإم�����ارات تقدم
من���وذج���ا م��ل��ه��م��ا يف ت��ع��زي��ز التعاون
ال��دويل مرتكزة �إىل مبادئ الت�سامح
وال�������س�ل�ام وال��ت��ع��اي�����ش مب���ا ي�����س��ه��م يف
تعزيز االزدهار العاملي.
وهن�أ �سعادته القيادة الر�شيدة و�شعب
الإمارات مبنا�سبة االحتفال باليوبيل
ال��ذه��ب��ي ل��ل��دول��ة  ..م����ؤك���دا �أن ا�سم

الإم����ارات ارت��ب��ط خ�لال م�سرية  50ال������ت������ي جت���������س����د ��������ص�������واب ال�������ر�ؤي�������ة وعزمية الإن�سان الإم��ارات��ي وقدرته
عاما بالإجنازات العاملية اال�ستثنائية اال���س��ت�����ش��راف��ي��ة ل��ق��ي��ادت��ه��ا احلكيمة على �صناعة الفارق.

الهالل الأحمر يعزز عملياته الإغاثية
للمت�أثرين من الأو�ضاع الإن�سانية يف �أثيوبيا
•• �أدي�س �أبابا-وام:

عززت دولة الإم��ارات  -عرب ذراعها
الإن�������س���اين ه��ي��ئ��ة ال���ه�ل�ال الأحمر
الإم����ارات����ي  -ع��م��ل��ي��ات��ه��ا الإغاثية
للمت�أثرين من الأو�ضاع الإن�سانية
يف �أثيوبيا ،وو�صلت �إىل العا�صمة
�أدي���������س �أب����اب����ا ���ش��ح��ن��ة ج���دي���دة من
امل�������س���اع���دات الإم����ارات����ي����ة ت�ضمنت
ك��م��ي��ات ك��ب�يرة م���ن امل�����واد الطبية
وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال�����ص��ح��ي��ة املتنوعة،
ل��دع��م الأو����ض���اع ال�صحية وتعزيز
الإج����راءات الوقائية واالحرتازية
ل��ل��ت�����ص��دي جل��ائ��ح��ة ك����ورون����ا� .إىل
ذلك وا�صلت هيئة الهالل الأحمر
ت��وزي��ع امل�����س��اع��دات الإن�����س��ان��ي��ة التي
ت�ضمنت امل���واد الغذائية واملالب�س
واالح�����ت�����ي�����اج�����ات الأخ�������������رى على
امل�ستفيدين يف ع���دد م��ن املناطق،
وكانت هذه املواد قد و�صلت م�ؤخرا
�إىل ال��ع��ا���ص��م��ة �أدي�������س �أب���اب���ا �ضمن
ب���رن���ام���ج �إن���������س����اين ����ش���ام���ل تنفذه
الهيئة حاليا للحد من وط�أة املعاناة
الإن�سانية هناك.
و�أك��د �سعادة الدكتور حممد عتيق
الفالحي الأمني العام لهيئة الهالل
الأحمر الإماراتي� ،أن الإمارات ظلت
على الدوام بجانب ال�شعب الأثيوبي،
داعمة وم�ؤازرة لق�ضاياه الإن�سانية،
وم�������س���ان���دة لأ�����ص����ح����اب احل����اج����ات

وال�����ش��رائ��ح ال�ضعيفة ،م�����ش�يرا �إىل
�أن ه��ي��ئ��ة ال����ه��ل�ال الأح����م����ر تويل
براجمها املوجهة لأثيوبيا اهتماما
ك���ب�ي�را ،وت��ع��م��ل دائ���م���ا ع��ل��ى تعزيز
وجودها هناك التزاما مب�س�ؤوليتها
الإن�سانية جت��اه ال�شعب الأثيوبي،

وال����ع����م����ل ع����ل����ى حت�������س�ي�ن ظ�����روف
امل��ت���أث��ري��ن م���ن ال����ك����وارث وتقدمي
العون لهم .وقال �إن هذه امل�ساعدات
ت�أتي امتدادا للمبادرات الإن�سانية
التي ت�ضطلع بها الدولة يف �أثيوبيا،
بناء على مقت�ضيات الظروف التي

تعي�شها الأ�سر الأثيوبية املت�ضررة
من الأحداث التي ت�شهدها بالدهم،
خ��ا���ص��ة ال��ن�����س��اء والأط����ف����ال لذلك
مت ت��خ�����ص��ي�����ص ج���ان���ب ك��ب�ير منها
لتوفري احتياجاتهم الراهنة وتلبية
م�ستلزماتهم ال�ضرورية.
و�أ���ض��اف  " :هيئة ال��ه�لال الأحمر
الإم����ارات����ي ع��ل��ى ت��وا���ص��ل دائ����م مع
الأو�����ض����اع الإن�����س��ان��ي��ة يف �أثيوبيا،
وت�������س���اه���م يف اجل����ه����ود الإن�سانية
املبذولة للتخفيف من وط�أة املعاناة
ال��ن��اج��م��ة ع���ن ت���داع���ي���ات الأو����ض���اع
هناك" .و�أك���د الفالحي �أن الهيئة
ل��ن ت��دخ��ر و���س��ع��ا يف �سبيل تقدمي
كل ما من �ش�أنه �أن يحد من تفاقم
الأو�����ض����اع الإن�����س��ان��ي��ة للمت�أثرين
والنازحني ب�صورة خا�صة.
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�أخبـار الإمـارات
املرر يزور �أجنحة فل�سطني ولبنان
و�إيران يف «�إك�سبو  2020دبي»
•• دبي-وام:

قام معايل خليفة �شاهني املرر وزير دول��ة ،بزيارة �أجنحة
فل�سطني ول��ب��ن��ان و�إي����ران يف �إك�سبو  2020دب���ي ،اطلع
خ�لال��ه��ا ع��ل��ى ال��ث�راء ال��ث��ق��ايف وال��ت��ن��وع احل�����ض��اري لهذه
الدول ،وما متتلكه من مقومات وفر�ص واعدة على كافة
الأ�صعدة.و�أبدى معاليه �سعادته مب�شاركة الدول الثالثة
من بني  192دولة يف �إك�سبو  2020دبي ،وقال معاليه يف
هذا ال�صدد  ":يعد �إك�سبو فر�صة مثالية لإنعا�ش االقت�صاد

العاملي وا�ستعادة عافيته ،حيث يعد ه��ذا احل��دث العاملي
من�صة ل��ع��ر���ض اب��ت��ك��ارات ال����دول و�إجن��ازات��ه��ا يف خمتلف
امل��ج��االت ،ولعقد �شراكات جت��اري��ة وال��و���ص��ول �إىل �أ�سواق
جديدة ،وجذب املزيد من اال�ستثمارات لتطوير قطاعاتها
املختلف. ".
و�أو�ضح معاليه �أن �إك�سبو  2020دب��ي يج�سد الأخوة
الإن�سانية يف �أب��ه��ى ���ص��ورة م��ن خ�لال م��ا يحمله م��ن قيم
�سامية ،ت��ع��زز ال��ع�لاق��ات ب�ين ال���دول وحت��ف��ز على توحيد
�شعوب العامل حتت �سقف الت�سامح والتعاي�ش وال�سالم.
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رواد الف�ضاء الإماراتيون يزورون معهد القوات اجلوية والدفاع اجلوي
•• �أبوظبي-وام:

زار وف��د من مركز حممد بن را�شد للف�ضاء ي�ضم كل من
هزاع املن�صوري و�سلطان النيادي ون��ورا املطرو�شي وحممد
املال رواد الف�ضاء الإماراتيني معهد القوات اجلويه والدفاع
اجلوي .ورحب العميد الركن دكتور حممد جا�سم املرزوقي
قائد معهد القوات اجلويه والدفاع اجلوي بالفريق الزائر،
و�أ���ش��اد ب��ال��دور الكبري ،ال��ذي يقومون ب��ه يف جم��ال البحث
العلمي وا�ستك�شاف الف�ضاء ،والذي يعود بالنفع على الب�شرية
والعامل �أجمع.
وق��ال� :إن دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة وبتوجيهات من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة،

حفظه اهلل ،ومبتابعة ودعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب���ي ،رع���اه اهلل ،و���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة� ،أ�صبحت م�صدر فخر واعتزاز يف تر�سيخ مكانتها يف
جمال اكت�شاف الف�ضاء وعلومه.
و ق���دم ف��ري��ق امل��رك��ز خ�ل�ال ال���زي���ارة حم��ا���ض��رات تعريفيه
ملنت�سبي الدورات ت�ضمنت،ت�سليط ال�ضوء خرباتهم العملية
قبل واثناء الرحله الأخ�يره و �شروط اختيار رواد الف�ضاء
و ذل��ك بهدف ت�شجيع و حتفيز ال�ضباط لالن�ضمام لهذا
امل�شروع الطموح .و�أثنى قائد معهد القوات اجلويه والدفاع
اجلوي على رواد الف�ضاء و عرب عن �شعوره بالفخر واالعتزاز

ب�أن بكون هزاع املن�صوري واحد من خريجي املعهد ومنت�سبي
القوات اجلوية والدفاع اجلوي وهو اول رائد ف�ضاء اماراتي
و�أك���د رواد الف�ضاء �أن دول���ة الإم����ارات رك���زت يف برناجمها
الف�ضائي على �إع���داد ك��وادر وطنية م�ؤهلة وم��درب��ة يف هذا
املجال  ،لأن هدفها هو امل�شاركة الفعالة يف ا�ستك�شاف الف�ضاء
واالنخراط احلقيقي يف علومها ومعرفتها كجزء من �سعيها
لتحقيق التنمية امل�ستدامة وبناء اقت�صاد قائم على املعرفة.
و�أ�شار رواد الف�ضاء الإماراتيني �إىل �أن اجلزء الأكرث ت�شويقاً
من مهامهم ي�شمل ال�سفر حول العامل ك�سفراء لدولتهم ونقل
خرباتهم و�إثراء معرفة الب�شرية با�ستك�شافاتهم و�إجنازاتهم
العلمية ،وبالطبع حتفيز و�إلهام الأجيال اجلديدة للتخ�ص�ص
يف جمال العلوم والتكنولوجيا وا�ستك�شاف الف�ضاء.

�إيطاليا حتتفل بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي
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وزير اخلارجية الإيطايل� 360 :ألف زيارة جلناح �إيطاليا يف �إك�سبو  2020دبي خالل � 5أ�سابيع
•• دبي  -وام:

اح��ت��ف��ل��ت ج��م��ه��وري��ة �إي��ط��ال��ي��ا �أم�س
بيومها ال��وط��ن��ي يف �إك�����س��ب��و 2020
دب����ي ،وذل����ك ب��ح�����ض��ور وف����د �إيطايل
رفيع امل�ستوى تقدمه معايل لويجي
دي م��اي��و ،وزي���ر اخل��ارج��ي��ة والتعاون
ال��دويل جلمهورية �إيطاليا ،و�سعادة
باولو جلي�سنتي املفو�ض العام جلناح
�إيطاليا يف �إك�سبو  2020دبي.
ورحب معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان وزي���ر الت�سامح والتعاي�ش
امل��ف��و���ض ال��ع��ام لإك�سبو  2020دبي
 ال����ذي ح�����ض��ر االح���ت���ف���ال -بالوفدالإيطايل وبد�أت مرا�سم احلفل بعزف
ال��ن�����ش��ي��د ال��وط��ن��ي ل���دول���ة الإم������ارات
والن�شيد الوطني جلمهورية �إيطاليا
ورف��ع علم كل من البلدين يف �ساحة
الو�صل ،يف قلب موقع �إك�سبو 2020
دبي.
و���ش��م��ل��ت ف��ع��ال��ي��ات االح��ت��ف��ال باليوم
ال��وط��ن��ي جلمهورية �إي��ط��ال��ي��ا عر�ضا

ق��دم��ه ال����درك ال��وط��ن��ي الإي���ط���ايل "
كارابينريي" ت�����ض��م��ن معزوفات
مو�سيقية �إي��ط��ال��ي��ة متنوعة �أبهرت
احل�ضور بجمالها وروعتها.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك:
" �إن تاريخ �إيطاليا الغني وثقافتها
�أل��ه��م ال��ف��ن��ان�ين وال��ك��ت��اب واملبتكرين

من جميع �أنحاء العامل عرب الع�صور،
وي��ن��ع��ك�����س ذل�����ك يف ج���ن���اح �إيطاليا
امل�����ص��م��م ب�����ش��ك��ل ف���ري���د .حت���ت عنوان
"اجلمال يجمع النا�س" ،ويعد اجلناح
عر�ضا �آ���س��را للفنون وال��ث��ق��اف��ة معاً،
حيث ي�شارك مفهوم �إيطاليا ال�ساحر
للجمال مع زوارنا من خالل املحتوى

امل��ن�����س��ق ب�شكل مم��ي��ز ،وي��و���ض��ح بدقة
كيف يت�شابك االبتكار مع الثقافة".
و�أ�ضاف معاليه " :يف �إك�سبو 2020
دبي ،نهج �إيطاليا املتعدد التخ�ص�صات
وت����رك����ي����ز ج���ن���اح���ه���ا ع���ل���ى الفر�ص
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���ت���ج���اري���ة والثقافية
ك�أولوية ،يفتتحان �أبوابا جديدة ملزيد

م��ن ال��ت��ع��اون ب�ين دول��ت��ي��ن��ا م��ن �ش�أنه
�ضمان تقدم وازدهار �شعبينا".
م���ن ج��ه��ت��ه ع�ب�ر م��ع��ايل ل��وي��ج��ي دي
مايو ع��ن �سعادته ب��وج��وده يف �إك�سبو
 2020دبي حل�ضور احتفال اليوم
ال��وط��ن��ي ل��ب�لاده يف ه��ذا امل��ك��ان الذي
جتتمع فيه ثقافات العامل وتت�شارك

فيه الإجن��ازات واالبتكارات يف العلوم
والتكنولوجيا والأعمال.
و�أكد على �أن �إقامة �إك�سبو  2020دبي
لأول مرة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا �ستوفر فر�صاً
فريدة للعمل ،خا�صة مع عودة حركة
ال�سياحة وان��ت��ع��ا���ش الأع��م��ال وتدفق

اال�ستثمارات .وقال معاليه" :اجلناح
الإيطايل يف �إك�سبو  2020دبي ثري
ب��الأن�����ش��ط��ة وامل���ح���اور ال��ت��ي تتنا�سب
و�شعار �إك�سبو  2020دبي".
و�أ����ض���اف  " :نعتقد �أن اجل��م��ال وُلد
يف �إي��ط��ال��ي��ا م��ن خ�لال �إب����داع �شعبنا،
الذي انعك�س يف االبتكارات الت�صنيعية

والعلمية والتكنولوجية الإيطالية.
�سن�سلط ال�ضوء م��ن خ�لال امل�شاركة
على ت��ن��وع �إي��ط��ال��ي��ا بف�ضل م�ساهمة
جميع املناطق الإيطالية".
وق�����ال م���ع���ايل دي م���اي���و �إن اجلناح
الإي���ط���ايل ا�ستقبل ن��ح��و � 360ألف
زائ����ر يف الأ���س��اب��ي��ع اخل��م�����س��ة الأوىل
من افتتاحه ،مبعدل � 10آالف زيارة
يوميا ،الفتا �إىل �أن اجلناح يعد �أحد
�أكرث الأجنحة زيارة وتقديرا من قبل
ال��زوار .وحتدث معاليه عن الأحداث
ال���ت���ي ���س��ي��ن��ظ��م��ه��ا اجل���ن���اح الإي���ط���ايل
يف �إك�����س��ب��و  2020دب����ي ط��ي��ل��ة �أي����ام
احلدث الدويل ،مثل "حوار االبتكار"
ال�������ذي ����ص���م���م ك��م��ن�����ص��ة لل�شركات
الإي���ط���ال���ي���ة ل��ع��ر���ض م�����س��اه��م��ت��ه��ا يف
خمتلف االب��ت��ك��ارات ال��ع��امل��ي��ة ،ف�ض ً
ال
عن منتديات الأعمال التي �ستتناول
مو�ضوعات التقنية والبيئة والف�ضاء
والأغذية والزراعة وت�ستعر�ض فر�ص
التعاون بني رجال الأعمال الإيطاليني
ونظرائهم يف دولة الإمارات.

�إك�سبو يف �أ�سبوع ..مبادرات ت�ست�شرف م�ستقبل ال�صناعة و الت�سامح وال�شباب يف �صدارة امل�شهد
على حر�ص املجتمع الإم��ارات��ي على قيمه الأ�صيلة وتالحمه خلف القيادة
الر�شيدة.

القمة �إط�لاق املبادرة العاملية مل�ستقبل ال�سالمة ال�صناعية التي تهدف �إىل
•• �أبوظبي -وام:
ت�أ�سي�س حتالف عاملي يجمع اجلهات كافة املهتمة بالأمن وال�سالمة يف ع�صر
متيز الأ�سبوع الثامن من �إك�سبو  2020دبي بالك�شف عن عدد من املبادرات ال��ث��ورة ال�صناعية ال��راب��ع��ة ،ع�بر تطوير احل��ل��ول وتوظيف امل���وارد الالزمة
العاملية يف جمال ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة التي �أعلن عنها خالل انعقاد لتعزيز ال�سالمة يف القطاع ال�صناعي ،وعقد جمموعة من الأن�شطة لن�شر  ..الطفل.
الدورة الرابعة من القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع ،فيما وا�صلت الفعاليات ثقافة ال�سالمة يف بيئة العمل.
نظم " �إك�سبو  2020دبي" حفال عامليا مبنا�سبة اليوم العاملي للطفل بح�ضور
اخلا�صة بالت�سامح وال�شباب ت�صدر امل�شهد يف احلدث العاملي وت�ستعر�ض وكالة
ع��دد كبري م��ن امل�����س���ؤول�ين واخل��ب�راء �إىل ج��ان��ب �أع�����ض��اء م��ن ب��رمل��ان الطفل
الإم��ارات��ي وذل��ك بال�شراكة مع وزارة تنمية املجتمع ومنظمة الأمم املتحدة
�أنباء الإمارات "وام" يف تقرير "�إك�سبو يف �أ�سبوع" �أبرز الفعاليات واملنا�سبات  ..ال�شباب.
التي �شهدها احلدث العاملي يف �أ�سبوعه الثامن.
�شهد " �إك�سبو  2020دبي " �إطالق منظومة متكني ال�شباب الأوىل من نوعها للطفولة "اليوني�سف".
يف العامل وذلك �ضمن خطة دولة الإم��ارات مل�أ�س�سة متكني ال�شباب ،و�ستعمل و�شهدت الفعالية االحتفالية الرئي�سية التي �أقيمت يف �ساحة الو�صل عرو�ضا
 ..قمة ال�صناعة.
امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب على تعميم املنظومة يف املرحلة الأوىل على �أكرث قدمها �أطفال و�شباب وق��ادة يحدثون تغيريا �إيجابيا عرب الفنون واالبتكار
مثل �أورك�سرتا الإم��ارات ال�سيمفونية لل�شباب وجيتاجنايل راو �صاحبة لقب
عقدت يف " �إك�سبو  2020دبي" فعاليات ال��دورة الرابعة من القمة العاملية من  30وزارة وهيئة وم�ؤ�س�سة احتادية.
لل�صناعة والت�صنيع مب�شاركة  130دول��ة ورواد عامليني يف جمال الت�صنيع  ..الت�سامح .توا�صلت يف " �إك�سبو  2020دبي " الفعاليات اخلا�صة بالت�سامح طفل ال��ع��ام م��ن جملة "تامي" �إىل ج��ان��ب �أع�����ض��اء ف��ري��ق الأومل��ب��ي��اد اخلا�ص
والتكنولوجيا ملناق�شة ور�سم م�ستقبل هذا القطاع احليوي.
حيث �شهد احل��دث موكبا احتفاليا لفر�سان م��ب��ادرة "درب زاي��د للت�سامح" الإماراتي.
و�أطلقت الإمارات على هام�ش القمة املركز العاملي لل�صناعات الطبية احليوية مبنا�سبة اليوبيل ال��ذه��ب��ي ل��دول��ة الإم����ارات مب�شاركة ف��ر���س��ان وخ��ي��ول من
بهدف تعزيز البحوث والت�صنيع يف قطاع ال�صحة وعلوم احلياة واال�ستجابة �شرطة دبي جنبا �إىل جنب مع فرقة �شرطة دبي املو�سيقية ،و�ستنطلق املبادرة � ..أيام وطنية.
للمخاطر والتحديات ال�صحية حالية والطارئة ح��ول ال��ع��امل ،كما �شهدت يف مثل هذا التوقيت من كل عام لتطوف كافة �إمارات الدولة وتكون �شاهدة احتفلت �سلطنة عمان بيومها الوطني الـ  51يف �إك�سبو  2020دبي بح�ضور

�صاحب ال�سمو ال�سيد �أ�سعد بن طارق �آل �سعيد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
ل�ش�ؤون العالقات والتعاون الدويل واملمثل اخلا�ص جلاللة �سلطان عمان.
وت�ضمن االحتفال العديد من الفعاليات املميزة من بينها و�صول �سفينة
البحرية ال�سلطانية العمانية "�شباب عمان  "2التي تعترب من �أكرب ال�سفن
ال�شراعية يف العامل ،وتنظيم م�سرية  50ع�ضوا من احلر�س امللكي ،وم�ؤمتر
اقت�صادي لتعريف رجال الأعمال حول العامل بالفر�ص اال�ستثمارية املتاحة
يف ال�سلطنة.
بدورها احتفلت دول��ة بيالرو�سيا بيومها الوطني يف �ساحة الو�صل ب�إك�سبو
 2020دبي بح�ضور رومان غولوفت�شينكو رئي�س الوزراء البيالرو�سي ،كما
احتفلت �إيطاليا بيومها الوطني مب�شاركة وزير خارجيتها لويجي دي مايو.
 ..البحرين.
�أطلقت هيئة البحرين للثقافة والآثار وجمل�س التنمية االقت�صادية البحرين
�أ�سبوع البحرين الوطني يف "�إك�سبو  2020دبي" الذي احت�ضن عددا من
�أن�شطة الأعمال والثقافة لزيادة الوعي حول ما تزخر به البحرين من �إرث
ثقايف وح�ضاري غني وما تتمتع به من بيئة م�ؤاتيه للأعمال.

متحف للمقتنيات الثمينة بجناح �إيران يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

ي�ستقبل جناح �إيران زواره يف �أك�سبو  ٢٠٢٠مبعامل من احل�ضارة القدمية التى
ترتكز على االقت�صاد والتنمية االجتماعية وثقافتها وطقو�سها القدمية ،وامللفت
للنظر تلك الكرات الطينية التى يلتحف بها اجلناح جلذب احلالة الب�صرية
للزوار  ،ويق اجلناح يف منطقة التنقل ،بينما تقع �إيران على خريطة العامل يف
غرب قارة �أ�سيا وهى ثاين �أكرب دولة يف ال�شرق الأو�سط من حيث عدد ال�سكان
بعد جمهورية م�صر العربية حيث بلغ  83مليون ن�سمة تقريبا وثاين �أكرب
دول���ة م��ن ح��ي��ث امل�����س��اح��ة يف منطقة ال�����ش��رق الأو����س���ط مب�ساحة ت��ق��در مليون
و�ستمائة �ألف كيلو مرتاً مربعاً بعد اململكة العربية ال�سعودية ،وتربطها حدود
مع �أرمينيا و�أذربيجان وتركمان�ستان من ال�شمال ،وتطل على بحر قزوين ،كما
ت�شرتك معها يف احل��دود كازخ�ستان ورو�سيا ،ويحدها من ال�شرق �أفغان�ستان

وباك�ستان ،ومن الغرب العراق ومن اجلنوب اخلليج العربي وخليج عمان.
وت��ب��د�أ رحلة زائ��ر جناح �إي���ران يف �أك�سبو  2020بخيوط متدىل على املبنى
م�صنوعة من الكرات الطينية امل�ستخدمة يف البناء والتعمري ،ويقدر عددها
ب���الأالف حيث تك�سو املبني بالكامل ك�ستارة متيز اجل��ن��اح م��ن ب�ين الأجنحة
املجاورة ،كما يوجد كرا�سي من الرتاث جت�سد حياة الرفاهية التى كان يعي�شها
الفر�س يف تلك احلقبة الزمنية البعيدة ،وه��ذه الكرا�سي القدمية تعترب من
الأثاث املميز والدال على حرفية املواطن الإيراين والفنان الت�شكيلي الذي �صمم
هذه النقو�ش بحرفية عالية جتعل الزائر يقف ليتطلع للتفا�صيل الدقيقة وهو
منبهر بهذه الر�سومات والنحت على اخل�شب ويد الكر�سي �أ�شخا�ص من الإناث
والذكور وم�سند مربع به تفا�صيل كثرية ج��داً من اجلمال والدقة واملهارة يف
النحت على اخل�شب .وي�ستمتع الزائر �أي�ضا بالهواء البارد ال�صادر من اجلداول
املائية التى متر عرب امل�سارات واملمرات ،ومل تكن اجلداول جمرد م�صدر للتربيد

بقدر ت�صميمها واختيار مكانها بعناية جلذب الزوار ،ويف احلقيقة �أن جناح �إيران
يف �أك�سبو  2020يعترب متحف م�صغر ملقتنياتها من الرتاث والثقافة والفنون،
ف��ه��ن��اك م�����س��رح وم����درج ل��ع��زف م��ق��ط��وع��ات مو�سيقية م��ن الفلكلور الإي����راين
ويت�صدر امل�سرح �شا�شة عر�ض كبرية لعر�ض مقتطفات من الفنون وتاريخها،
ف�ضال عن تزيني اجلدران بالكرات امل�صنوعة من الطني املحروق يف كل �أرجاء
اجلناح ،وقاعة وا�سعة ببمرات رحبة ،لعر�ض امل�شغوالت اليدوية من الأقم�شة
والفخار وامل�شغوالت املعدانية امل�صنوعة من النحا�س والأواين ب�أنواعها املختلفة
واملزخرفة بر�سومات فنية قدمية تعرب عن ال�تراث وحتاكي الزمن والتاريخ
القدمي ،بالإ�ضافة �إىل �أنواع الأع�شاب املحلية التى ت�شتهر بها �إيران.
�أما الطابق العلوي فيعتب رمتحف �صريح خا�صة و�أن القاعة بها جميع الأواين
النحا�سية وال��ف��خ��اري��ة وامل�����ش��غ��والت ال��ي��دوي��ة وامل��ن��ح��وت��ات املختلفة م��ن املعادن
واحلجر مو�ضوعة على �أرف��ف من الزجاج لعدم اللم�س وك���أن الزائر يف قاعة

متحف ،وك��ل زه��ري��ات وم�شغوالت حمفوظة بطريقة متحفية مم��ا يعلو من
قيمتها الفنية وم��ا ت�ضمه من ر�سومات فنية معقدة و�أل���وان مبهرة ومريحة
للعني ،ويف القاعة جناح خا�ص لعر�ض ال�سجاد الإيراين املعروف عاملياً بالعجمي
والأ�صفهاين ،كما ت�ضم القاعة �أنواع حمفوظة يف مكان زجاجي لقيمتها الغالية
من الأحجار الكرمية ،و�شا�شات عر�ض ت�ستعر�ض تاريخ �إيران واملناطق ال�سياحية
فيها و�أهم ال�صادرات و�أوجه اال�ستثمار فيها.
وت�شارك �إيران يف معر�ض �أك�سبو  2020دبي لعر�ض العادات والتقاليد وتاريخها
واهم ال�صادرات التى يحتاجها العامل ،وت�ستعر�ض املناطق ال�سياحية التى ت�سعى
جلذب ال�سياح �إليها وتعر�ض �أوج��ه اال�ستثمار للزوار من الهيئات وامل�ؤ�س�سات
ال�شركات اخلا�صة ورجال الأعمال ،وتدعو اجلميع لر�ؤية دولة �إي��ران مبنظور
جديد واهتمامها بالعمارة واحل�ضارة يف قالب من الفنون والثقافة كو�سيلة من
و�سائل القوة الناعمة ونهج جديد للتعاي�ش ال�سلمي

م�ؤ�س�سة حمدان للأداء التعليمي املتميز تناق�ش اجلودة التعليمية
•• دبي -وام:

نظ ّمت م�ؤ�س�سة حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي املتميز جل�سة نقا�ش
حول م�ستقبل و�آف��اق وحتديات اجل��ودة التعليمية كان املتحدث الرئي�سي فيها
الدكتور ح�سام ب��ن عبدالوهاب زم���ان ،امل�ست�شار وخبري التنمية هيئة تقومي
التعليم �سابقاً من اململكة العربية ال�سعودية.
وا�ستعر�ض الدكتور زم��ان خ�لال ال��ن��دوة املمار�سات العاملية املميزة والتجربة
القيادية يف قطاعي التعليم العايل والعام و�أه��م الدرو�س امل�ستفادة يف تطبيق

معايري اجل���ودة ،ومراجعة الأداء وعمليات التح�سن امل�ستمر .كما ر ّك��ز خالل
الندوة على �أهمية عالقة عمليات اجلودة بالتنمية امل�ستدامة والعدالة والتنمية
االقت�صادية والتحديث االجتماعي.
وا�س ّتهل املحا�ضر اجلل�سة ،بتعريف التعليم اجل ّيد وجودة خمرجاته �أي جودة
الطالب،منوها ان من معامل جودة التعليم تعزيز ال�شغف بالتعلم مدى احلياة
 ،واكت�ساب قدرة التعاي�ش والت�سامح مع االفكار املختلفة ،والقدرة على تطبيق
املعرفة واملهارات على نحو مبدع يف مواقف جديدة ،ومتكني الفرد يف التفكري
وا�ستقالليته يف التفكري وتزويده مبا يحتاج ليكون فاع ً
ال يف املجتمع.

وقال الدكتور زمان �إن التعليم اجليد يخفف من الأعباء االقت�صادية للتفاوت
املجتمعي القائم ،و هو �ضمان ل�صناعة الثقة والتما�سك املجتمعي ،وهو ي�ضمن
قبول التطور االقت�صادي والوظيفي يف �ضوء توفر املهارات الالزمة للتحول
لوظائف �أخرى.
و�أ�ضاف �أن التعليم اجليد من �أه��داف و�شرط التنمية امل�ستدامة من منظمة
االمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم .وان حتقيق اجلودة مكلف من الناحية
امل��ادي��ة ،لكن ذل��ك ال يعني بال�ضرورة زي���ادة االن��ف��اق ،و�إمن���ا ي�ستدعي تر�شيد
االنفاق وتوجيهه ورف��ع كفاءته .و�أ ّك��دت جل�سة النقا�ش �أن ج��ودة هي الأ�سا�س

املهم لتح�سني جودة التعليم من ناحية االختيار والإعداد ،والتطوير .منوهة ان
النظم التعليمية املتميزة متيل اىل متايز املمار�سات التعليمية دون التنازل عن
املعايري ،بحيث تكون خربة التعلم �أكرث �شخ�صية وتعك�س معارف وقيم ومهارات
الطالب .كما من الأهمية مبكان التحول من ال�سيطرة وامل�ساءلة االداري��ة اىل
�أ�شكال مهنية ت�شجع االبتكار بني املعلمني ،وت�شاركهم اخل�برات فيما بينهم
على م�ستوى االفراد وعلى م�ستوى املدار�س �إ�ضافة اىل توكيل �أقوى املديرين
ب�أ�صعب املدار�س ،و�أف�ضل املعلمني ب�أكرث الف�صول حتدياً و والتعامل ب�شفافية
مع النظام التعليمي و�أدواته ونواجته.
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لهذه الأ�سباب� ..سي�صل خط الغاز الرو�سي لأملانيا عاجال �أو �آجال
•• عوا�صم-وكاالت
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ع��راق��ي��ل ج��دي��دة ت��ه��دد م�����ش��روع “نورد ���س�ترمي  ”2امل��ق��رر �أن ينقل الغاز
من رو�سيا لأملانيا ،بعد العقوبات الأمريكية اجلديدة على مو�سكو و�أزمة
املهاجرين على حدود �شرق �أوروب��ا� ،إال �أن طريق جناح امل�شروع لي�س مغلقا
متاما .وبح�سب خبري حتدث ملوقع “�سكاي نيوز عربية” ف�إن �أ�سبابا اقت�صادية
�ستدفع اجلانبني الرو�سي والأملاين لإجناح ت�شغيل اخلط احليوي.
ويف وقت �سابق� ،أعلنت اخلارجية الأمريكية فر�ض عقوبات �إ�ضافية تتعلق
مب�شروع خط الأنابيب “نورد �سرتمي ”2الذي مير حتت مياه بحر البلطيق،
ب�إدراج �سفينتني و�شركة “تران�سادريا” الرو�سية مبوجب قانون حماية �أمن
الطاقة يف �أوروب��ا ،لي�صل عدد الكيانات الرو�سية املوقع عليها العقوبات يف
هذا امللف � 17سفينة كممتلكات جممدة و� 8أ�شخا�ص.وبرر وزير اخلارجية

الأم�يرك��ي� ،أن��ت��وين بلينكن معار�ضة ب�لاده خل��ط “نورد �سرتمي ”2ب�أنه
ي�شكل خماطر على �أوكرانيا ودول حلف �شمال الأطل�سي واالحتاد الأوروبي.
يف املقابل ،انتقد �أناتويل �أنتونوف� ،سفري مو�سكو لدي وا�شنطن ،العقوبات
التي اعتربها حماولة غري مقبولة تنتهك القانون الدويل وتقو�ض مبادئ
ال�سوق احلرة.
وي�أتي القرار الأمريكي مع تعليق �أملانيا �إجراءات املوافقة على خط �أنابيب
نقل الغاز الأ�سبوع املا�ضي ،حيث �أوقفت هيئة تنظيم الطاقة امل�صادقة و�آلية
الرتخي�ص لأن الكون�سرتيوم الذي يقف وراء امل�شروع يحتاج لإن�شاء �شركة
تابعة له يف �أملانيا مبوجب القانون الأملاين للح�صول على رخ�صة ت�شغيل قبل
و�ضع خط الأنابيب قيد اخلدمة يف البحر.
وتتطلب الإجراءات القانونية من ال�شركة امل�شغلة للخط ،ومقرها �سوي�سرا،
نحو � 4أ�شهر ،ما يعني ت�أخر انطالق امل�شروع ،لذا �سارعت برلني للت�أكيد

على �أن القرار مرتبط ب�أمور تنظيمية بحتة وال يعني تقييمها لالتفاق من
جديد .من ناحيتها� ،شددت رو�سيا على �أن رفع �سعر الغاز يف �سوق �أوروبا ما
بني � 10إىل  12باملئة عقب �إعالن �أملانيا قرارها بتعليق امل�صادقة ،مل تكن
لل�ضغط للح�صول على عقود �أو ت�سريع ت�شغيل خط “نورد �سرتمي.»2
ويعد امل�شروع �أطول خط �أنابيب حتت املياه ،وينقل الغاز الرو�سي مبا�شرة
�إىل �أملانيا عرب بحر البلطيق ب�أنبوب مزدوج ي�صل طول كل فرع  1200كم
لنقل  55مليار مرت مكب من الغاز �سنويا مبيزانية ت�تراوح بني 10 -8
مليارات دوالر.
وترف�ض وا�شنطن و�أوكرانيا امل�شروع الذي �أعلن عنه  2017وب��د�أ العمل
فيه  ،2018لت�أثريه ال�سلبي على الأخرية التي تعتمد على عائدات عبور
ال��غ��از ،وال��ق��وة التي �سيمنحها ملو�سكو م��ع تعزيز وج��وده��ا الع�سكري على
احلدود ال�شرقية لأوكرانيا .ويقول خبري ال�ش�ؤون الأوروبية حممد رجائي

الرئا�سية يف الربازيل:

�أ�صبح جايري بول�سونارو فزاعة داخل مع�سكره!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين
مت حت���ل���ي���ل احل�������دث م����ن قبل
م���ت���خ�������ص�������ص�ي�ن يف ال�������س���ي���ا����س���ة
الربازيلية ،ب�أنه خطوة �أخرى نحو
الرت�شح الر�سمي لإع��ادة انتخابه
يف �أك���ت���وب���ر  .2022ف���ق���د و ّق����ع
رئ��ي�����س ال��ي��م�ين امل��ت��ط��رف ،جايري
بول�سونارو ،االثنني ،ع�ضويته يف
احلزب الليربايل ،حزب من ميني
ال���و����س���ط ي�����ض��م ث���ال���ث �أك��ب��ر عدد
من النواب يف ال�برمل��ان ،مع هدف
يتمثل يف �إح��ي��اء حملة ال تتوقف
�أب����دًا ع��ن ال��غ��رق ،يف ح�ين مت هذا
الأ�سبوع ،ا�ستقبال مناف�سه الكبري،
ال��ن��ق��اب��ي ال�����س��اب��ق ل���وال دا �سيلفا،
وك������أن�����ه جن����م م��و���س��ي��ق��ى ال�����روك
م��ن قبل العديد م��ن ق��ادة الدول
واحل���ك���وم���ات الأوروب������ي������ة ،منهم
�إميانويل ماكرون.
كابنت املدفعية ال�سابق -الذي
���س��ب��ق ان ان��ت�����س��ب �إىل م���ا ال يقل
عن ثمانية �أحزاب خالل م�سريته
التي ا�ستمرت ثالثني عامًا -يُقدّم
خ��ا���س��را ���ض��د رئ��ي�����س ح���زب العمل
ال�����س��اب��ق ،بن�سبة  21ب��امل��ائ��ة من
نوايا الت�صويت مقابل  48باملائة،
وفق �آخر ا�ستطالع ملعهد كوي�ست.
وي����ب����دو ان ع�ل�ام���ت���ه التجارية،
وهي مزيج من الت�شكيك يف املناخ
واملواقف املناه�ضة للقاح واحلنني
�إىل ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة ،مل ت��ع��د تثري
احل����ل����م ،ب����ل �إن����ه����ا ب����ات����ت ترعب
وتخيف.
ويف كل االحوال ،هذا ما يعتقده
ال��ع��دي��د م��ن امل�����س���ؤول�ين املحليني
املنتخبني ،مبا يف ذل��ك يف معاقله
ال�����س��اب��ق��ة .ي��ن��ك��ر ه������ؤالء احللفاء
ال�سابقون الآن �أي �صلة بالرئي�س
ب��ول�����س��ون��ارو ،ع��ل��ى غ���رار رونالدو
كايادو ،حاكم والية غويا�س (و�سط
غ����رب) ،امل��ع��ق��ل ال�����س��اب��ق للرئي�س،
ب�سبب �أهمية ال�صناعات الغذائية.
وق��د �أعلن الطبيب �أن��ه لن يدعم
بول�سونارو عام ّ ،2022
مو�ضحا
ل��ـ “غلوب ت��ي يف ”:ال ميكننا �أن
نحكم بالتوترات».
انتكا�سة يف ثلثي الواليات
هذا هو احلال � ً
أي�ضا ،مع العمدة
ال�������س���اب���ق ل�������س���ل���ف���ادور �أنطونيو
ك����ارل����و�����س م���اغ���ال���ه���اي�������س نيتو،
املر�شح ملن�صب حاكم والي��ة باهيا
(�شمال �شرق) ،الذي اقرتب �أكرث
م��ن ي�����س��ار ال��و���س��ط .وي���رى بع�ض
اخل���ب��راء� ،أن ه�������ؤالء امل�س�ؤولني
املنتخبني “ومبنطق االنتهازية
ال�سيا�سية”��� ،س��ي��ن���أون ب�أنف�سهم
ل��ي��روا �إم��ك��ان��ي��ة ت�����ش�� ّك��ل ت�صويت
ثالث بني بول�سونارو ولوال ،بينما
ال يزال القا�ضي ال�سابق �سريجيو
م�����ورو وح���اك���م ����س���او ب���اول���و ج���واو
دوريا ،يفكران يف الرت�شح ممثلني

بركات �إن �سبب االعرتا�ض الأمريكي هو رغبة وا�شنطن �أال تعتمد �أوروبا
على رو�سيا يف الطاقة� ،إ�ضافة للطموح الأم�يرك��ي يف �أن ي�ستورد االحتاد
الأوروبي البرتول الأمريكي املنتج من ال�صخر الزيتي.
ويف الأي��ام املا�ضية ت�أزم اخلالف بني �أوروب��ا ورو�سيا ب�سبب �أزمة املهاجرين
على ح��دود بيالرو�سيا وبولندا ،واتهام �أوروب��ا ملو�سكو بدعم بيالرو�سيا يف
ا�ستخدام الالجئني ك�سالح �ضدها .كما �أبدت �أمريكا والناتو تخوفهما من
زي��ادة اجلنود الرو�س قرب �أوكرانيا بعد �أن بلغ عددهم � 100أل��ف ،بينما
اتهمت رو�سيا ال��غ��رب بت�صعيد ال��ن��زاع ب���إج��راء م��ن��اورات يف البحر الأ�سود
و�إر�سال قاذفات للتحليق قرب حدودها .ورغم توقف خطوات ت�صدير الغاز
الرو�سي �إىل �أملانيا ،ي�ؤكد رجائي �أن م�شروع “نورد �سرتمي ”2ي�سري نحو
التنفيذ نظرا لالنتهاء من العمل يف بنائه ،وحلاجة االحتاد الأوروبي للغاز
الرو�سي ،عالوة على حاجة مو�سكو للأموال.

نافذة
م�شرعة

يحاول بول�سونارو �إعادة �إطالق حملته الرئا�سية بينما
ين�أى عنه عدد متزايـد من امل�س�ؤولني املحليني املنتخبني بايدن و�شبح حرب باردة جديدة!...

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

•• نورمان لي�سرت

�إن الواليات املتحدة“ ،ال تبحث عن حرب باردة
جديدة”� ،صرح ج��و ب��اي��دن يف �أول خطاب ل��ه يف
الأمم املتحدة ،واعدا بع�صر جديد للدبلوما�سية
الأمريكية .لكن ال�سيا�سة اخلارجية لإدارته ،وعلى
النقي�ض من ذلك ،تزيد من خماطر املواجهة بني
الواليات املتحدة ورو�سيا وال�صني.
ل��ن��ب��د�أ ب��رو���س��ي��ا :ي��ب��دو �أن ال���والي���ات املتحدة
وح��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����س��ي ي��دع��م��ان ب�����ش��ك��ل كامل
الهجوم اجلديد ال��ذي ي�ستعد الأوك��ران��ي��ون �ش ّنه
���ض��د اجل��ي��وب ال��ن��اط��ق��ة ب��ال��رو���س��ي��ة يف دونيت�سك
ولوهان�سك املتاخمتني لرو�سيا ،وال��ذي ميكن �أن
يت�صاعد ب�سرعة �إىل ن��زاع م�سلح وا�سع النطاق.
لقد ن�شرت رو�سيا حوايل � 90ألف جندي بالقرب
من حدودها مع �أوكرانيا للمرة الثانية هذا العام
ملواجهة �أي احتمال.

جايري بول�سونارو ...بدا العد التنازيل

يف ثلثي الواليات الفيدرالية ،يتم احلكم على ت�صرف
الرئي�س ب�شـكل �سـلبي من قبل �أكرث من ن�صف الناخبني

بايدن و”خطوط بوتني احلمراء»
ح�� ّذر بوتني ب��اي��دن م��ن �أن دعمه لكييف يهدد
ب��ت��ج��اوز “اخلطوط احلمراء” مم���ا ق���د ي����ؤدي
�إىل ردود انتقامية رو�سية .وتعتقد وا�شنطن �أن
الرو�س على و�شك غزو �أوكرانيا .وتدخل رو�سي يف
�أوكرانيا ،قد ي�ؤدي �إىل �أزمة �أكرث خطورة من �ضم
بوتني ل�شبه جزيرة القرم عام  .2014وملا كانت
�أوك��ران��ي��ا لي�ست ع� ًضوا يف ال��ن��ات��و ،ف����إن الواليات
املتحدة لي�ست ملزمة بالدفاع عنها.
قد يكون البحر الأ���س��ود ،ال��ذي لطاملا اعتربته
��س��رح��ا ال���ش��ت��ب��اك مع
م��و���س��ك��و ب��ح�يرة رو���س��ي��ة ،م��� ً
رو���س��ي��ا .وت��ن�����ش��ط ال�����س��ف��ن احل��رب��ي��ة والطائرات
التابعة حللف �شمال الأطل�سي والواليات املتحدة
هناك ،وهو ا�ستفزاز وا�ضح لبوتني .تخيلوا �سفنا
حربية رو�سية تقوم بدوريات يف خليج املك�سيك �أو
منطقة البحر الكاريبي.

ال�صني تريد ا�ستغالل نقاط �ضعف بايدن
ي��غ��ذي ال��ت��وت��ر امل��ت��زاي��د م��ع ال���والي���ات املتحدة
امل�شاعر ال�صينية املعادية لأمريكا .وت� ّصور و�سائل
الإع�ل�ام احلكومية ال�صينية جو بايدن على �أنه
زعيم �ضعيف ،وت�سخر من تقدمه يف ال�سن ،ومن
انخفا�ض معدالت �شعبيته والر�ضا عن ادائه.
وف���ع�ل�ا ،و���ص��ل��ت ن�����س��ب��ة ت����أي���ي���ده �إىل م�ستوى
منخف�ض جديد بلغ  41باملائة ،مقابل �أكرث من
 50باملائة قبل االن�سحاب الفو�ضوي للواليات
املتحدة من �أفغان�ستان يف �أغ�سط�س املا�ضي .ويف
ا���س��ت��ط�لاع �آخ����ر ،ق���ال �أك��ث�ر م��ن  70ب��امل��ائ��ة من
الناخبني الأمريكيني �إن الواليات املتحدة ت�سري
يف االجت��اه اخل��ط���أ ،متذمرين من عجز الرئي�س
عن توحيد البالد.
ل��ق��د جن���ح ب���اي���دن ب�����ص��ع��وب��ة وع���ن���اء يف مترير
امل�صادقة على برناجمه للبنية التحتية و�أجندة
الإ���ص�لاح االجتماعي ،لكنه مل يفعل �شي ًئا على
امل�ستوى ال���دويل .وه��ذا ي�شجع ت�ص ّلب �شي جني
بينغ ،الذي ال يرتدد يف �أن يكون حازمًا مع الواليات
املتحدة يف ملف تايوان .يف املقابل ،بايدن مطالب
ب��ال��وق��وف يف وج��ه ال�صني وع��ر���ض ���ص��ورة زعيم
حازم ،لإقناع الر�أي العام الأمريكي يف الفرتة التي
ت�سبق انتخابات التجديد الن�صفي لعام 2022
مع كل املخاطر التي تنطوي عليها.
بعد ثالثة عقود من �إعالن االنت�صار يف احلرب
ال��ب��اردة ،يبدو �أن البنتاغون وامل��ج�� ّم��ع ال�صناعي
الع�سكري ،يعتقدان �أن احل��رب ال��ب��اردة اجلديدة
�ضرورية لتربير ميزانياتهما و�ضمان ا�ستدامة
عملياتهما.
فهل ي�شرك جو بايدن الواليات املتحدة يف حرب
باردة جديدة ويخاطر باندالع حرب عاملية ثالثة
بخ�صو�ص �أوك��ران��ي��ا �أو ت��اي��وان لإر����ض���اء املج ّمع
ال�صناعي الع�سكري؟

ترجمة خرية ال�شيباين

* كاتب �صحفي ،وم�ؤلف كتب وا�سعة االنت�شار منها “الكتاب الأ�سود لكندا الإجنليزية”،
و”حتقيقات حول الأجهزة ال�سرية” و”�أ�سرار خيار كندا” ،و”ق�ضية جريار بول”
و”�سجني يف بانكوك” “�سرية ذاتية».

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

•• نيامى�-أ ف ب

للو�سط .وهذه اال�ستقاللية عن
الرئي�س املنتهية واليته ،هي � ً
أي�ضا
نتيجة ان�شقاق النخب االقت�صادية
والطبقات الو�سطى واحل�ضرية،
ال�����ذي�����ن �����ص����وت����وا ع�������ام 2018
ل��ب��ول�����س��ون��ارو ،وي��زع��ج��ه��م اليوم
�إهمال وفو�ضى �إدارته.

انتخابات ليبيا« ..الكلمة العليا» عند الن�ساء

•• طرابل�س-وكاالت

دخلت االنتخابات الربملانية والرئا�سية يف ليبيا �أجواء احلملة االنتخابية،
عقب �إعالن مفو�ضية االنتخابات القائمة الأولية للم�ستبعدين واملقبولني
يف االنتخابات الرئا�سية ،التي ي�أمل الليبيون يف �أن ت�شكل نقطة حتول على
طريق خروج البالد من داومة الفو�ضى امل�ستمرة منذ عقد.
ومن املتوقع �أن يكون الت�صويت الن�سائي يف االنتخابات الربملانية والرئا�سية
يف ليبيا حا�سما ،خا�ص يف ظل تقارب عدد ال�سيدات والرجال ممن يحق لهم
الت�صويت ،املقرر يف  24دي�سمرب املقبل.
وتظهر �أح��دث �إح�صائية ر�سمية معلنة من املفو�ضية العليا لالنتخابات
يف ليبيا� ،أن �إجمايل عدد البطاقات التي مت ت�سليمها للناخبني حتى 24
نوفمرب اجلاري  ،1.845.285بواقع  1.123.412بطاقة انتخابية مت
ت�سليمها للرجال ،يف الوقت الذي مت ت�سليم  721.873بطاقة ت�صويت
لل�سيدات الالتي.
وال�����دور ال��ن�����س��ائ��ي ل��ي�����س يف ال��ت�����ص��وي��ت االن��ت��خ��اب��ي ف��ق��ط ب��ل يف ماراثون
االنتخابات ذاتها� ،إذ �شملت القائمة الأولية لل�شخ�صيات الليبية التي قبلت
املفو�ضية الوطنية العليا �أوراق تر�شحهم يف �سباق الرئا�سة� ،سيدتني ،وهما
رئي�سة حزب احلركة الوطنية الليبي ليلى بن خليفة ،واخلبرية االقت�صادية
الليبية هنيدة حممد املهدى تومي ،من �أ�صل  73مر�شحا للمن�صب قبلوا
حتى الآن.
ويبلغ عدد املر�شحات النتخابات برملان نحو  292امر�أة ،وفق �أخر �إح�صائية
ن�شرتها املفو�ضية العليا لالنتخابات.

رونالدو كايادو ...يتنكر احللفاء ال�سابقون لبول�سونارو
رفاق �آخرون رموا املنديل ،خو ًفا امل��ن��اه�����ض ل��ل��ن��ظ��ام ،ع��ن التناف�س
من �أن يتدحرجوا مع رئي�س الدولة على من�صب حاكم بارايبا (�شمال
يف ���س��ق��وط��ه .ويف ه����ذا ال�سياق� ،شرق) .و�أكدت �صحيفة فولها دي
ت��خ��ل��ى ع��م��دة ك��ام��ب��ي��ن��ا غراندي� ،ساو باولو اليومية هذا الأ�سبوع،
روم�يرو رودريغيز ال�سابق ،الذي �أن “الرف�ض الكبري لبول�سونارو
مل ي�تردد يف الظهور عام  2018يف ال���والي���ة ك���ان ال��ع��ام��ل احلا�سم
ب��ق��م��ي�����ص ي��ح��م��ل ����ص���ورة املر�شح الن�سحابه».

انه نبذ يتجاوز هذه املنطقة :وفقًا
مل�سح �أجراه معهد كوي�ست م�ؤخ ًرا،
يف ثلثي الواليات الفيدرالية ،يتم
احلكم على ت�صرف الرئي�س ب�شكل
�سلبي م��ن ق��ب��ل �أك��ث�ر م��ن ن�صف
الناخبني.
عن لو جورنال دي دميان�ش

�أع��ل��ن��ت ق���وة ع�سكرية �أف��ري��ق��ي��ة م�����ش�ترك��ة �أم�����س الأول
الأربعاء �أ ّن  13عن�صراً من تنظيم بوكو حرام قتلوا خالل
تنفيذها عملية مت�شيط يف حميط ديفا ،املدينة الكبرية
يف جنوب �شرق النيجر قرب احلدود مع نيجرييا .وقالت
القوة الرباعية املتعدّدة اجلن�سيات (نيجرييا والنيجر
وت�شاد وال��ك��ام�يرون) يف بيان �إ ّن قوّاتها ن ّفذت بني 21
و 21ت�شرين الثاين/نوفمرب اجلاري يف حميط مدينة
دي��ف��ا عملية ع�سكرية �أط��ل��ق��ت عليها ا���س��م “بوين ما”
(“�صيد ال�سمك” باللغة املحلية) بهدف “الق�ضاء على
�أيّ وجود �إرهابي يف املنطقة” و”منع ت�س ّلل بوكو حرام».
و�أ�ضاف البيان �أ ّن “احل�صيلة الإجمالية للعملية هي كما
يلي� :سقوط جريح يف �صفوفنا وحتييد  13مقات ً
ال يف
�صفوف ال��ع��د ّو» .ولفتت القوة امل�شرتكة �إىل �أ ّن املنطقة

التي ا�ستهدفتها العملية الع�سكرية ت�ض ّم “�شبكة مع ّقدة
لتمويل �أن�شطة �إره��اب��ي��ة �أقامتها ب��وك��و ح���رام» .ووفقاً
للبيان فقد �أ�سفرت العملية �أي�ضاً عن م�صادرة �أ�سلحة
من بينها ر�شا�شات كال�شنيكوف وم�سدّ�سات �آلية وقنابل
ي��دوي��ة وخم����ازن وذخ��ي�رة وم�����س��ت��ح�����ض��رات �صيدالنية.
وت�����س�� ّب��ب��ت ال��ه��ج��م��ات امل��ت��وا���ص��ل��ة ال��ت��ي ت�����ش�� ّن��ه��ا جماعات
متطرفة يف النيجر مبقتل املئات وت�شريد مئات الآالف
من منازلهم (� 300ألف نازح والجئ يف ديفا و� 160ألفاً
يف الغرب قرب مايل وبوركينا فا�سو).
ومنذ  ،2015تع ّر�ضت مدينة ديفا لهجمات عدّة �ش ّنها
مقاتلون من جماعة “بوكو حرام” وتنظيم داع�ش يف
غرب �أفريقيا” الإرهابيني و�أ�سفرت عن �سقوط العديد
من القتلى .وتنظيم داع�ش -والي��ة غرب �أفريقيا” هو
ف�صيل ّ
ان�شق يف  2016ع��ن بوكو ح��رام وب��اي��ع تنظيم
داع�ش.

نيوزويك :كيف ميكن لأمريكا جتنب الإذعان للهزمية �أمام �إيران؟
•• وا�شنطن-وكاالت

قدم النائب الأمريكي جيم بنك�س ،وامل�س�ؤول ال�سابق يف
البنتاغون مايكل ماكوف�سكي جمموعة مقرتحات �إىل
الإدارة الأمريكية لتتعامل ب�شكل �أف�ضل مع �إي��ران يف
املرحلة املقبلة.
وب��ع��د �إع�ل�ان ط��ه��ران ال��ع��ودة �إىل امل��ف��او���ض��ات النووية،
�أبدى البيت الأبي�ض رد فعل �ضعيف بح�ض طهران على
تبني الدبلوما�سية بنية ح�سنة.
يف �أف�����ض��ل الأح�����وال ،يعك�س ه���ذا ال���رد ان��ت�����ص��ار الآم���ال
ال��واه��ي��ة ع��و���ض ان��ت�����ص��ار ال��ت��ج��رب��ة املكت�سبة م��ن بذل
اجلهود .ويف �أ�سو�أ الأح��وال ،يعك�س انزالقاً نحو �إذعان
للهزمية� ،أمام �إيران نووية.
�أ���ض��اف الكاتبان يف جملة “نيوزويك” �أن ه��دف �إدارة
ب��اي��دن القا�ضي ب��ال��ع��ودة �إىل االت��ف��اق ال��ن��ووي �سيكون
عبارة عن كارثة وهزمية ،ال للواليات املتحدة وح�سب
بل �أي�ضاً ل�شركائها يف ال�شرق الأو�سط.
�سيوفر تخفيف العقوبات ع�شرات املليارات من الدوالرات
لإيران لتنفقها على الطائرات دون طيار ،وال�صواريخ،
وامليلي�شيات التي تفر�ض تهديدات على امتداد املنطقة

ال ت�ستثني القوات الأمريكية ،والقوات احلليفة ،متاماً
كما ح�صل عند تنفيذ االتفاق �أو ًال.
�إن العودة �إىل االتفاق �سترتافق مع التخلي عن النفوذ
لدفع طهران �إىل قبول اتفاق مكمل “�أطول و�أقوى”
ح�سب ما �سعى �إليه بايدن �أ�سا�ساً.
ويف م��ق��اب��ل ج��م��ي��ع ه���ذه امل��ن��اف��ع� ،سيتعني ع��ل��ى �إي����ران
فقط تقييد برناجمها النووي فرتة ق�صرية ج��داً� .إن
حظر برناجمها لل�صواريخ البال�ستية ،مبا فيه املواد
وتكنولوجيا �أنظمة الت�سليم للأ�سلحة النووية ،ينتهي
ال�سنة املقبلة ،وهو �أول بند من بنود غريبة كثرية.
ور�أى ال��ك��ات��ب��ان �أن م�سار ط��ه��ران نحو ب��رن��ام��ج نووي
�شرعي على نطاق �صناعي �سيكون وا�ضحاً بالكامل يف
�أق��ل من عقد .ه��ذا مع افرتا�ض �أن �إي��ران لن تغ�ش �أو
متنع املحققني الدوليني من الو�صول �إىل من�ش�آتها.
�إن الدخول جمدداً �إىل اتفاق غري متوازن ومعيب جداً
م��ث��ل ات��ف��اق � ،2015أو ح��ت��ى احل��ر���ص ع��ل��ى موا�صلة
امل��ح��ادث��ات م��ع ط��ه��ران� ،سيفاقم ال�ضرر ال��ذي �أحلقته
الإدارة مب�صالح الواليات املتحدة وبردعها ،عرب االمتناع
عن الرد على االعتداءات الإيرانية امل�ستمرة يف �سوريا
والعراق� ،أو عرب ان�سحابها امل�ستعجل من �أفغان�ستان.

�ستوجه ه��ذه ال�سيا�سة ر�سالة �إىل �إي����ران ،و�أي�����ض��اً �إىل
خ�صوم وا�شنطن الدوليني� ،أن الواليات املتحدة هي قوة
عظمى �آيلة �إىل ال�ضمور ،وتريد تعزيز قوة خ�صومها،
وال��ت��خ��ل��ي ع��ن حلفائها ب�شكل م��ت��ه��ور .م��ع ذل���ك ،ثمة
طريق �أف�ضل للم�ضي ،قدماً ،ح�سب الكاتبني.
يقرتح بنك�س وماكوف�سكي ب�صورة عامة بناء النفوذ يف
مواجهة �إي��ران عرب مزج حملة ال�ضغط الأق�صى التي
ا�ستخدمتها الإدارة ال�سابقة ،مع بناء ردع ع�سكري ذو
م�صداقية لإظ��ه��ار �أن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة �ستدافع عن
م�صاحلها.
فرغم خطورته ،ف���إن النظام يف طهران لي�س يف كامل
القوة �أوعقالنياً كما �أنه معر�ض لل�ضغوط على جبهات
عدة.
بداية ،على �إدارة بايدن تعديل خطابها والتوقف عن
القول �إنها �ستدر�س “خيارات �أخرى” غري حمددة حني
تف�شل الديبلوما�سية� .ست�شجع هذه الر�سائل �إيران على
�إط��ال��ة �أم��د امل��ح��ادث��ات ،بينما ينمو برناجمها النووي،
وقوتها التفاو�ضية .عو�ض ذلك ،يجب تو�ضيح �أن جميع
عنا�صر ال��ق��وة الأم��ري��ك��ي��ة م��وج��ودة على ال��ط��اول��ة ملنع
�إيران من التحول �إىل دولة نووية.

على ال��والي��ات املتحدة دع��م خطابها ،ح�سب الكاتبني،
مب�ساعدة الكونغر�س لتو�سيع عقوبات حملة ال�ضغط
الأق�����ص��ى ���ض��د ال��ن��ظ��ام الإي�������راين ،ع�ب�ر حت��وي��ل��ه��ا �إىل
قوانني� ،أقرت جلنة الدرا�سات اجلمهورية م�سودة قانون
ال�ضغط الأق�صى يف �أب��ري��ل (ني�سان) املا�ضي لتحقيق
ذل��ك ولتوفري مراجعة غ�ير م�سبوقة م��ن الكونغر�س
حتى ال يتمكن �أي رئي�س يف امل�ستقبل من رفع العقوبات
ب�شكل �أحادي.
و�شدد الكاتبان على �ضرورة �أن تفهم �إيران �أن �أي عقوبة
ترفعها �إدارة ب��اي��دن ،ميكن �إعادتها من الكونغر�س يف
امل�ستقبل� .إن تقنني العقوبات �سيقو�ض ق��درة طهران
على موا�صلة اعتداءاتها الإقليمية ،وتعزيز برناجمها
النووي بقطع رواب��ط قطاعاتها ال�صناعية واملالية مع
العامل اخلارجي ،وت�شديد اخلناق على انت�شار �أ�سلحتها،
وم�ساعدة الكونغر�س يف تنفيذ هذه الإجراءات.
دع��ا الكاتبان الإدارة �إىل ا�ستعادة ق��وة ال��ردع املوثوقة،
بالرد على الهجمات الإيرانية املتكررة بالطائرات دون
طيار ،وال�صواريخ �ضد القوات الأمريكية و�شركائها يف
املنطقة ،كما ح�صل يف املحاولة الوقحة الغتيال رئي�س
الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي.
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ال�صدر و�أذرع �إيران ..ت�شكيل احلكومة العراقية على �صفيح �ساخن
•• بغداد-وكاالت

«ال �أتلقى �أوام��ر من خلف احلدود” ..حتذير جديد �أطلقه زعيم
التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ،من �أجل املطالبة بت�شكيل حكومة
“�أغلبية وطنية” يف العراق.
حت��ذي��رات ال�صدر ،ج��اءت نتيجة ت�صعيد كتل عراقية ،معظمها
متتلك ميلي�شيات م�سلحة مقربة من طهران ،وو�ضعها عراقيل
�أمام ت�شكيل احلكومة واالعرتا�ض على نتيجة االنتخابات.
وقال ال�صدر ،بعد لقائه بعدد من املر�شحني امل�ستقلني الفائزين
يف االنتخابات الأخرية� ،إن “احلل الوحيد لإنقاذ العراق” يتمثل
بت�شكيل حكومة �أغلبية ،م�ضيفا“ :لن �أ�شرتك يف حكومة ائتالف
�أو حكومة توافقية ،الذهاب للمعار�ضة �أف�ضل لنا».

وتابع زعيم التيار ال�صدري “هناك من يتعدى على امل�ستقلني
من �أجل �إ�سقاطهم و�إخراجهم من االنتخابات على ح�ساب و�صول
بع�ض املتحزبني وخ�صو�صا الطرف ال��ذي يعترب نف�سه خا�سرا”،
م���ؤك��دا �أن بع�ض اجلهات ال�سيا�سية “ال تتورع حتى عن القتل”
لتحقيق ذلك.
وفاز التيار ال�صدري الذي يتزعمه مقتدى ال�صدر ب�أكرث من 70
مقعدا من �أ�صل  329مقعدا نيابيا يف الربملان العراقي ،وذلك
لعدة عوامل بع�ضها مو�ضوعية و�أخ���رى ذات��ي��ة ،بح�سب حمللني
عراقيني .وهنا يقول ع�ضو اجلمعية العراقية للعلوم ال�سيا�سية
حممد معزز احلديثي �إن التيار ال�صدري يتمتع ب�شعبية كبرية يف
الداخل العراقي �ساعدته كثريًا يف حتقيق انت�صار وفوز كبري.
و�أ����ض���اف ع�����ض��و اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،خالل

ت�صريحاته لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،أن هناك عامل �أ�سا�سي �ساعد
يف حتقيق هذا الفوز للتيار ال�صدري ،وهو تغيري قانون االنتخابات
واالعتماد على الدوائر االنتخابية املتعددة.
ربز القوى
ي
العادة
يف
وتابع“ :النظام االنتخابي املتعدد الدوائر
ِ
الأكرث �شعبية ،ويف الوقت نف�سه يهمِّ�ش القوى الأقل �شعبية ،حتى
و�إن كان الفارق �ضئيال بني الطرفني».
وما حدث يف تلك االنتخابات ونتائجها يثبت �أن النظام االنتخابي
املتعددة الدوائر �أف�ضل كثريًا و�أن التيار ال�صدري يتمتع بالفعل
ب�شعبية كبرية.
و�أ�شاد احلديثي بالتن�سيق والتنظيم ال��ذي ظهر جليًا من جانب
التيار ال�صدري يف االنتخابات والذي عزز من �شعبية ال�صدر و�أدى
� ً
أي�ضا �إىل جني الثمار بح�صد  73مقعدًا.

و�أ�صبح ال�����س���ؤال الأب���رز على ال�ساحة العراقية الآن ،وهنا يقول
ع�ضو اجلمعية العراقية للعلوم ال�سيا�سية� ،إن رغم حتقيق الكتلة
ال�صدرية انت�صارًا ،لكنها ال ت�ستطيع �أن متتلك احلق الد�ستوري
لت�شكيل الكتلة الأك�ثر ع��ددا� ،إال عندما تتحالف مع كتل �أخرى
ككتلة (تقدم) بقيادة رئي�س الربملان ال�سابق حممد احللبو�سي،
والكتلة الكردية برئا�سة الزعيم الكردي م�سعود البارزاين والكتل
الأخرى التي تن�ضم لهاتني الكتلتني.
وبح�سب الد�ستور العراقي ال بد �أن يعقد الربملان اجلديد جل�سته
الأوىل بعد  15يوماً من الت�صديق النهائي على النتائج كي ينتخب
رئي�سا له ثم يف خالل �شهر بعدها ينتخب رئي�ساً للجمهورية يُكلف
الكتلة الأكرب ،التيار ال�صدري ،بت�شكيل احلكومة املقبلة يف خالل
 30يوما.

�صحف عربية :ليبيا تقرتب من احل�سم و�أمريكا من اخلطة «ب» �ضد �إيران
املفاو�ضات ،م�شري ًة �إىل ت�صريحات قائد القيادة املركزية
الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط اجلرنال كينيث ماكينزي
وح��دي��ث��ه ع��ن ا���س��ت��ع��داد ق��وات��ه خل��ي��ار ع�سكري حمتمل
�ضد �إيران قبل �أقل من �أ�سبوع من اجلولة ال�سابعة من
امل��ح��ادث��ات ب�ين ال��ق��وى العاملية و�إي���ران ح��ول برناجمها
النووي .ويف ال�سياق ذاته نقلت ال�صحيفة تكرار الرئي�س
بايدن وامل�س�ؤولني يف البيت الأبي�ض والبنتاغون ووزارة
اخلارجية التلميح والإ���ش��ارة �إىل “ما ي�سمى بخيارات
اخلطة ب ،يف ح��ال ف�شل الدبلوما�سية واخ��ت��ارت �إيران
�صنع القنبلة ،ب��دءاً من العقوبات الإ�ضافية �إىل العمل
الع�سكري» .وك�شف دبلوما�سيون �أوروب��ي��ون وم�س�ؤولون
�أمريكيون �سابقون وخرباء ،وفق ال�صحيفة� ،أن “الواليات
املتحدة تناق�ش مع حلفائها بالفعل قائمة خيارات اخلطة
ب� ،إذا انهارت املفاو�ضات ،ترتاوح من العقوبات امل�شددة
�إىل العمل الع�سكري املحتمل .وقال م�س�ؤول كبري �سابق
�إن هناك جمموعة متتالية من العواقب».

•• عوا�صم-وكاالت

عاد النووي الإي��راين ،بعد التطورات ال�سريعة الأخرية
فيه �إىل الواجهة� ،إذ �أعلنت وكالة الطاقة النووية رف�ض
�إي��ران ال�سماح ملفت�شيها بالو�صول �إىل بع�ض املن�ش�آت يف
حني �صعدت الواليات املتحدة لهجتها �ضد طهران.
ويف ليبيا تقرتب البالد من االنتخابات املقررة يف 24
دي�سمرب (ك��ان��ون الأول) امل��ق��ب��ل ،وم��ن اح��ت��م��ال ف�شلها
�أي�����ض��اً ،ب��ع��د ع���ودة ال��ت��وت��ر ال�����س��ي��ا���س��ي ،ب�سبب التهديد
ب�إف�شالها م��ن ج��ه��ة ،وب�سبب تر�شح �شخ�صيات مثرية
للجدل من جهة ثانية .وبح�سب �صحف عربية ينتظر
الليبيون موعد االنتخابات وم��واق��ف املجتمع الدويل
منها ،يف ظل التهديد ب�إف�شالها ،وت�شديد القوى الدولية
مبعاقبة املت�سببني يف عرقلتها.
ح�سابات انتخابية
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ت�����س��اءل احل��ب��ي��ب الأ����س���ود يف �صحيفة
“العرب” اللندنية “ماذا لو �شارك الدبيبة يف ال�سباق
الرئا�سي ثم ف�شل يف الو�صول �إىل كر�سي الرئا�سة ب�سبب
ح��دة املناف�سات على �أر����ض ال��واق��ع؟ مبدئياً وبالن�سبة
�إىل �أغ��ل��ب ا�ستطالعات ال���ر�أي ف����إن امل��واج��ه��ة الثالثية
يف �صدارة امل�شهد �ستدور بني الدبيبة ،و�سيف الإ�سالم
ال��ق��ذايف ،وامل�شري خليفة حفرت ،وه��ذا الأم��ر انتبه �إليه
فريق رئي�س احلكومة ،وال��ي��وم ب��ات ل��ه ه��دف �آخ��ر فوق
ق��ب��ول م��ل��ف ت��ر���ش��ح��ه ،وه���و رف�����ض م��ل��ف��ي ت��ر���ش��ح قائد
اجلي�ش وابن القذايف».
وعلى هذا الأ�سا�س اعترب الكاتب� ،أن املجتمع الدويل ،هو
امل�س�ؤول بالدرجة الأوىل عن ح�سم الأمور يف ليبيا ،بعد
االنتخابات ،يف ظل التهديد برف�ض نتائجها �إذا �أقيمت
ق��ائ ً
�لا“ :هناك م��وق��ف دويل منتظر خ�ل�ال ال�ساعات
ال��ق��ادم��ة ق��د ي���أت��ي م��ن جم��ل�����س الأم����ن ل��ي��ك��ون حا�سما
ب�إقرار ال�سماح للجميع بامل�شاركة يف االنتخابات ،وذلك
طبعا خلدمة الدبيبة ،ولكنه �سيقطع الطريق �أم��ام �أي
حماولة للت�شكيك يف �شرعية تر�شح �سيف الإ���س�لام� ،أو
امل�شري حفرت ،و�سي�ضع اجلميع �أم��ام امتحان الت�صويت
ال�شعبي يف الرابع والع�شرين من دي�سمرب القادم .لكن
التحدي الأك�بر �سيكون حول مبد�أ االع�تراف بالنتائج
•• هونيارا�-أ ف ب

اندلعت �أعمال �شغب �أم�س اخلمي�س
يف هونيارا عا�صمة ج��زر �سليمان،
ت��خ�� ّل��ل��ه��ا �إح�����راق ع���دد م���ن املباين،
وذل���ك غ���داة حم��اول��ة متظاهرين
اق��ت��ح��ام م��ق�� ّر ال�ب�رمل���ان احتجاجاً
على رف�ض رئي�س ال��وزراء مانا�سيه
�����س����وغ����اف����ار االن���������ص����ي����اع ملطلبهم
باال�ستقالة.
وق���ال �شهود ع��ي��ان وو���س��ائ��ل �إعالم
حم��� ّل���ي���ة �إ ّن �آالف املتظاهرين
احلي ال�صيني يف هونيارا
اجتاحوا ّ
يف خرق لإجراء حظر التجوّل الذي
فر�ضته ال�سلطات يف �أعقاب �أعمال
ال�����ش��غ��ب ال��ت��ي ���ش��ه��دت��ه��ا العا�صمة
الأربعاء.
و�أظ��ه��ر ب ّ���ث ح ّ���ي ع����دداً م��ن املباين
�أ����ض���رم���ت ف��ي��ه��ا ال����ن��ي�ران يف حني
ارتفعت يف �سماء العا�صمة �سحب
ال����دخ����ان .و�أع���ل���ن رئ��ي�����س ال�����وزراء

من قبل من ال يراها من�سجمة مع م�شروعه وتطلعاته،
وال�سيما يف غرب البالد الذي ال يزال حمكوما ب�أمزجة
ال��ن��اف��ذي��ن وح�����س��اب��ات الإخ������وان وم�����ص��ال��ح امليلي�شيات
وم�ؤامرات القطط ال�سمان التي لن ت�سمح بالتنازل عما
حققته خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية من مكا�سب غري
حمدودة».
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ج�بري��ل ال��ع��ب��ي��دي يف م��وق��ع “”218
الليبي“ :رغم كرثة املرت�شحني لالنتخابات الرئا�سية
الليبية ،وخ��ط��ورة ت�شتت الأ����ص���وات ،ف����إن الأم���ر يبقى
مناخاً �صحياً تخلى فيه الليبيون عن القتال واحلروب
والر�صا�ص ،واجتهوا نحو ال�صناديق االنتخابية� ،سواء
طواعية �ضمن �إرادة ليبية تبحث ع��ن اال�ستقرار �أكاد
�أتلم�سها عند الغالبية �أو مرغمني عند القلة ب�سبب
�إ����ص���رار الليبيني وال��ع��امل ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات وا�ستقرار
ليبيا” ،يف مفارقة تاريخية ال تغيب عن املالحظ ذلك
�أن “ليبيا مل تنتخب مَن يحكمها منذ تاريخ ت�أ�سي�سها،
فامللك ال��راح��ل ك��ان توافقياً بني القبائل والنخب ومل

ع�سكري �أم نف�سي؟
ويف موقع �إندبندنت عربية” قال عي�سى نهاري� ،إن الأيام
الأخ�يرة من والي��ة دونالد ترامب ،ك�شفت توقيع خطة
�سرية وا�سعة ت�سمح للبنتاغون بتنفيذ عمليات تخريبية
وا�ستخدام الربوباغندا ،لإ�ضعاف النظام الإيراين ،بحثاً
عن “زعزعة ثقة الإيرانيني يف �سيطرتهم على البالد �أو
قدرتهم على خو�ض حرب” ،وكان من املقرر �أن تنفذها
قوات العمليات اخلا�صة يف اجلي�ش الأمريكي.
وبعد عودة التهديد الأمريكي لإيران ،مل ي�ستبعد املوقع
جلوء �إدارة الرئي�س جو بايدن� ،إىل هذه اخلطة �أو �إىل
جزء منها ،يف �إط��ار اخلطة ب ،من جهة �أوىل ،ويف �إطار
احلديث عن اخليارات املختلفة التي لوحت بها الإدارة
الأمريكية ،واعترب املوقع �أنه “ووفق م�س�ؤولني �سابقني،
ف����إن ع����دداً م��ن عمليات حملة “حرب الظل” ه���ذه ال
تتطلب ت�صريحاً رئا�سياً ر�سمياً ،وميكن �أن يوافق عليها
وزي��ر ال��دف��اع وغ�يره من كبار م�س�ؤويل البنتاغون� ،إال
�أن التقرير يفيد ب���أن بع�ض امل�س�ؤولني يف وزارة الدفاع
الأمريكية ،داخ��ل هيئة الأرك���ان امل�شرتكة� ،إ�ضافة �إىل
م�س�ؤولني يف اال�ستخبارات ،كانوا يعرقلون تنفيذ هذه
اخلطط».

ُي��ن��ت��خ��ب ،وال���ق���ذايف ج���اء م��ن خ�ل�ال ان��ق�لاب ع�سكري،
�سرعان ما حوله �إىل ثورة مبفاهيم مغايرة على ع�صره
ومعا�صريه».
ورغم ذلك يعترب الكاتب �أن ليبيا ،مقدمة على مغامرة
مع�ضلة حقيقية “�ستواجه بع�ض الأط��راف ،هي ت�شتت
الأ�صوات يف الفريق الواحد ،وبالتايل �ستكون اخل�سارة
ن�صيب اجلميع ،الأمر الذي �ستكون نتائجه كارثية� ،إذا
مل يتنازل �أ���ص��ح��اب التوجه ال��واح��د لأح��ده��م لتحقيق
الن�سبة املطمئنة للفوز يف اجلولة الأوىل ،لكن ،والأمر
هكذا ف�إننا جميعاً نتجه نحو اجلولة الثانية حتى قبل
�أن نعرف نتائج الأوىل ،وال�سبب ت�شتت الأ�صوات وعدد
املرت�شحني الكبري».
خيار ع�سكري
بالتزامن مع ا�ستئناف املفاو�ضات النووية يف فيينا ،قالت
�صحيفة “ال�شرق الأو�سط” �إن الواليات املتحدة مل تعد
تخفي التهديد باحلل الع�سكري �ضد �إي��ران� ،إذا ف�شلت

�إحراق �أبنية خالل تظاهرات يف عا�صمة جزر �سليمان

اال�سرتايل �سكوت موري�سون �أم�س
اخلمي�س عن ن�شر قوة من ال�شرطة
واجل��ي�����ش حل��ف��ظ ال�����س�لام يف جزر
�سليمان بناء على طلب للم�ساعدة
م�����ن رئ���ي�������س ال������������وزراء مانا�سيه
�سوغافار.
وج������اء ذل�����ك غ������داة �أع����م����ال �شغب
وا�سعة يف هونيارا الأرب��ع��اء ،حاول
خاللها متظاهرون اقتحام الربملان
وطالبوا �سوغافار باال�ستقالة.
وتعر�ضت متاجر يف احلي ال�صيني
ب��ه��ون��ي��ارا للنهب واحل����رق ،م��ا دفع
ب�����س��ف��ارة ب��ك�ين ل��ل��ت��ع��ب�ير حلكومة
جزيرة �سليمان عن “قلق بالغ».
وذكرت يف بيان �إن ال�سفارة “طلبت
م����ن ج�����زر ���س��ل��ي��م��ان ات����خ����اذ كافة
التدابري ال�ضرورية لتعزيز حماية
امل�ؤ�س�سات ال�صينية والأفراد».

بوركينا فا�سو متدد قطع
الإنرتنت و�سط احتجاجات

•• واجادوجو-رويرتز

م���ددت حكومة بوركينا فا�سو �أج���ل قطع خ��دم��ة الإن�ترن��ت ع��ن الهواتف
املحمولة مقدمة �أ�سبابا مت�ضاربة لقطع اخلدمة من الأ�سا�س ،وذل��ك يف
وق��ت تواجه فيه غ�ضبا �شعبيا متزايدا ب�سبب تكرار عمليات القتل التي
يرتكبها مت�شددون .وقطعت ال�سلطات اخلدمة يوم ال�سبت املا�ضي وبررت
الأمر يف وقت الحق بالإ�شارة �إىل ن�ص قانوين يتعلق “بجودة و�أمن ال�شبكات
واخل��دم��ات واح�ت�رام التزامات ال��دف��اع الوطني والأم���ن ال��ع��ام» .ج��اء ذلك
و�سط احتجاجات مناه�ضة للحكومة والقوات الفرن�سية احلليفة لها بعد
مقتل  49من �أف��راد ال�شرطة الع�سكرية و�أربعة مدنيني يوم  14نوفمرب
ت�شرين الثاين بالقرب من بلدة �إيناتا ب�شمال البالد على �أيدي من ي�شتبه
ب�أنهم مت�شددون .وكان من املقرر �إعادة خدمة الإنرتنت م�ساء الأربعاء ،لكن
احلكومة �أمرت بتمديد قطعها � 96ساعة �أخرى ،وعزت ذلك لنف�س الن�ص
القانوين يف بيان وق ّعه املتحدث با�سم احلكومة �أو�سيني تامبورا .وقبل
ذلك ب�ساعات ،قدم تامبورا تف�سريا مغايرا لقطع اخلدمة يف ت�صريحات
لل�صحفيني ،قائال “ر�أينا �أن بلدنا بحاجة لل�صمت ...لنت�أكد من قدرتنا
على دفن جنودنا بطريقة الئقة .هذا احلجب مرتبط فقط بذلك».

�أمريكا تدرج �شركات �صينية بالقائمة ال�سوداء

•• وا�شنطن-رويرتز

�أدرجت احلكومة الأمريكية نحو ع�شر �شركات �صينية على قائمتها ال�سوداء
للتجارة ب�سبب خماوف تتعلق بالأمن القومي وال�سيا�سة اخلارجية ،م�شرية
يف بع�ض احل��االت �إىل م�ساعدتها على تطوير م�ساعي اجلي�ش ال�صيني
املتعلقة باحلو�سبة الكمومية .كما �أ�ضيفت عدة كيانات و�أفراد من ال�صني
وباك�ستان �إىل قائمة الكيانات ل��دى وزارة التجارة �أم�س الأول الأربعاء
مل�ساهمتهم يف �أن�شطة باك�ستان النووية �أو برناجمها اخلا�ص بال�صواريخ
البالي�ستية .ي�أتي �أح��دث �إج��راء �أمريكي بحق �شركات �صينية و�سط توتر
متزايد بني بكني ووا�شنطن ب�ش�أن و�ضع تايوان وق�ضايا التجارة.
ويف املجمل� ،أ�ضيف  27كيانا ج��دي��دا �إىل القائمة م��ن ال�صني واليابان
وباك�ستان و�سنغافورة.

و�أكد �سوغافار �إن حكومته ال تزال
ت�سيطر على الو�ضع.
و ق�������ال “�أقف �أم�����ام�����ك�����م ال����ي����وم
لإبالغكم ب���أن ب�لادن��ا كلها ب�أمان،
حكومتكم يف مكانها وتوا�صل قيادة
الأمة” م�ضيفا �أن ال��ذي��ن يقفون
وراء �أع��م��ال ال�شغب “�سيواجهون
�أثقل �أحكام القانون».
ب��ع��د ف�����ش��ل��ه��م يف اق��ت��ح��ام الربملان
الأربعاء� ،أع��اد مثريو �شغب جتميع
�أنف�سهم بعد ي��وم وع��اث��وا خ��را ًب��ا يف
احلي ال�صيني ويف مركز لل�شرطة،
ح�سبما ذك��ر �أح���د الأه����ايل لوكالة
فران�س ب��ر���س .وق��ال ال��رج��ل الذي
طلب ع��دم ن�شر ا�سمه �إن ال�شرطة
�أق���ام���ت ح���واج���ز ل��ك��ن م���ن دون �أن
ت���ب���دو �أي م����ؤ����ش���رات ع��ل��ى تراجع
�أع��م��ال ال�شغب .وق��ال �إن “مثريي

ال�شغب يتحركون والو�ضع متوتر
جدا” فيما �أف����ادت و���س��ائ��ل �إعالم
حملية عن �أعمال نهب وا�ستخدام
ال�شرطة للغاز امل�سيل للدموع.
و�أتى معظم املتظاهرين يف هونيارا،
وف���ق ت��ق��اري��ر ،م��ن ج��زي��رة مااليتا
امل������ج������اورة ،ح���ي���ث ل���ط���امل���ا ا�شتكى
الأه�������ايل م���ن ت��ه��م��ي�����ش احلكومة
املركزية لهم.
وع���ار����ض���ت احل���ك���وم���ة امل��ح��ل��ي��ة يف
اجل��زي��رة ب�شدة ق��رار ج��زر �سليمان
ن��ق��ل االع��ت��راف ال��دب��ل��وم��ا���س��ي من
ت��اي��وان �إىل ال�صني يف  ،2019يف
خطوة يقف وراءها �سوغافار الذي
يقول منتقدون �إنه مقرب جدا من
بكني.
دع����ا زع���ي���م امل��ع��ار���ض��ة م��اث��ي��و ويل
رئي�س الوزراء �إىل اال�ستقالة قائال

�إن اال���س��ت��ي��اء �إزاء ق�����رارات مثرية
للجدل ا ُت��خ��ذت خ�لال ع��ه��ده� ،أدى
�إىل �أع��م��ال ال��ع��ن��ف .وق���ال يف بيان
“للأ�سف ف����إن اال�ستياء والغ�ضب
امل��ك��ب��وت ل���دى ال��ن��ا���س ���ض��د رئي�س
ال�������وزراء مي���ت���دّان ب�����ش��ك��ل ال ميكن
ال�سيطرة عليه �إىل ال�����ش��ارع ،حيث
ا�ستغل انتهازيون الو�ضع اخلطري
وامل��ت��ده��ور ب��ال��ف��ع��ل»� .أدت خالفات
مم��اث��ل��ة ب�ين اجل����زر �إىل ن�����ش��ر قوة
حلفظ ال�سالم بقيادة �أ�سرتاليا يف
ج��زر �سليمان بني الأع���وام 2003
و.2017
وق���������ال���������ت وزارة اخل������ارج������ي������ة
النيوزيلندية اخلمي�س �إنها مل تتلق
ات�����ص��اال م��ن حكومة ج��زر �سليمان
طلبا للم�ساعدة.
ان��دل��ع��ت �أع���م���ال ���ش��غ��ب يف �أعقاب

حماكم دبي

االن���ت���خ���اب���ات ال���ع���ام���ة يف ،2006
مت خاللها ت�سوية م�ساحة كبرية
م����ن احل�����ي ال�����ص��ي��ن��ي يف هونيارا
بالأر�ض و�سط �شائعات عن �أعمال
جت����اري����ة م��رت��ب��ط��ة ب��ب��ك�ين قامت
بتزوير النتائج .وقال �سوغافار �إن
املتورطني يف اال�ضطرابات الأخرية
“�ضللهم” �أ����ش���خ���ا����ص ال �ضمري
لهم.
و�أ�ضاف”�صدقا ك��ن��ت �أع��ت��ق��د �أننا
جتاوزنا �أحلك الأيام يف تاريخ بلدنا،
ل��ك��ن ( ...ه����ذه الأح������داث) تذكري
م�ؤمل ب�أن �أمامنا طريق طويل».
وت����اب����ع “الآن م����ئ����ات امل���واط���ن�ي�ن
ي��ط��ب��ق��ون ال��ق��ان��ون ك��م��ا ي�شا�ؤون.
�إنهم م�صممون على تدمري �أمتنا
 ...والثقة التي بنيناها �شيئا ف�شيئا
بني �شعبنا».
و�أك��د قائال “ال �أح��د ف��وق القانون
 ...ه����ؤالء الأ�شخا�ص �سيواجهون
عواقب �أفعالهم».

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
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اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6283/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/3089جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )1465447.46درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك �أبوظبي التجاري
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -بجوار بناية امل�سعود ووكالة الفطيم لل�سيارات  -ت- 044266024:
متحرك� - 0502429874:ص.ب - 118385:الرقم املكاين1842279152:
املطلوب �إعالنه  -1 :امام ف�ضيله بن �سودهادى � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/11/24:اخطاركم ب�سداد املبلغ املرت�صد
وقدره ( )1465447.46درهم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار رقم االر�ض  - 201منطقة برج خليفة -
رقم الوحدة  - 2504ا�سم املبنى �ساوث ريدج  - 2والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�ص املادة
 295من قانون االجراءات املدنية بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ.2021/11/24:
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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

ق��ال وزي���ر ال��ه��ج��رة ال�بري��ط��اين كيفن فو�سرت �أم�����س اخلمي�س �إن
بريطانيا عازمة على الق�ضاء على جت��ارة تهريب الب�شر بعد وفاة
 27مهاجرا حاولوا عبور القنال الإجنليزي.
و�ستتحدث وزيرة الداخلية بريتي باتيل مع وزير الداخلية الفرن�سي
جريالد دارمانان يف وقت الحق اليوم.
وق��ال فو�سرت لتلفزيون هيئة الإذاع���ة الربيطانية (بي.بي�.سي)
“نحن على ا�ستعداد لتقدمي الدعم على الأر�ض ،وعلى �أمت ا�ستعداد
لتقدمي املوارد ...نحن حرفيا على �أمت ا�ستعداد ...مل�ساعدة ال�سلطات
الفرن�سية».
و�أ�ضاف “�إننا وا�ضحون ..ال ننظر لها على �أنها م�شكلة يتعني على
فرن�سا التعامل معها بل م�شكلة نريد �أن نعمل مع فرن�سا و�شركائنا
الأوروبيني ...للق�ضاء على عمل هذه الع�صابات».
مو�سكو
ق��ال��ت خ��دم��ات ال���ط���وارئ ال��رو���س��ي��ة وال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة مبنطقة
كيمريوفو يف �سيبرييا �أم�س اخلمي�س �إن �شخ�صا لقي م�صرعه و�إن
ع�شرات حما�صرون بعد حريق يف منجم فحم باملنطقة.
وق��ال��ت خ��دم��ات ال��ط��وارئ �إن���ه ك��ان ه��ن��اك � 285شخ�صا يف املنجم
و�أمكن �إنقاذ  236منهم .وال تزال عملية الإنقاذ جارية.
وذكرت وكاالت �أنباء �أن احلاكم املحلي �سريجي ت�سيفيليف كتب على
ح�سابه على تيليجرام �أن �شخ�صا ت��ويف و�أ�صيب � 43آخ��رون اثنان
منهم يف حالة خطرية.
وقال الفرع املحلي للجنة التحقيقات الرو�سية يف بيان �سابق “وفقا
للبيانات الأولية ،يعاين عدد من العمال من ت�سمم بالدخان».
بروك�سيل
ذكرت وكالة بلومربج �أم�س اخلمي�س �أن االحتاد الأوروبي �سيقرتح
مهلة ت�سعة �أ�شهر ل�صالحية لقاحات كوفيد 19-للراغبني يف ال�سفر
�إىل ال��دول الأع�ضاء .وق��ال التقرير نقال عن وثيقة �إن املفو�ضية
الأوروب���ي���ة �ستو�صي �أي�����ض��ا ال����دول الأع�����ض��اء مب��وا���ص��ل��ة الرتحيب
بامل�سافرين الذين ح�صول على التطعيمات التي وافق عليها االحتاد
و�أن تفتح �أب��واب��ه��ا اع��ت��ب��ارا م��ن  10يناير ك��ان��ون ال��ث��اين مل��ن تلقوا
لقاحات وافقت عليها منظمة ال�صحة العاملية .وقال التقرير �إنه من
املتوقع الإع�لان عن املقرتحات املتعلقة بال�سفر من خ��ارج االحتاد
الأوروب���ي يف وق��ت الح��ق  .ج��اءت ه��ذه التقارير فيما يقرتح املركز
الأوروبي للوقاية من الأمرا�ض والوقاية منها بدرا�سة منح جرعات
معززة من لقاحات كورونا جلميع البالغني.

وا�شنطن
�أك��د م�ست�شار الأم���ن القومي الأم�يرك��ي جايك �ساليفان لنظريه
البولندي �أم�����س الأول الأرب��ع��اء دع��م ال��والي��ات املتحدة “القوي”
لبولندا يف الأزم���ة م��ع ب��ي�لارو���س ب�ش�أن املهاجرين العالقني على
حدود البلدين.
وذكر بيان للبيت الأبي�ض �أن �ساليفان “قدم الدعم القوي لبولندا يف
مواجهة �إجراءات نظام “الرئي�س البيالرو�سي �ألك�سندر لوكا�شنكو “
التي �أثارت �أزمة مهاجرين».
ويف ات�����ص��ال ه��ات��ف��ي ب�ين ���س��ال��ي��ف��ان وم��دي��ر مكتب الأم����ن القومي
البولندي بافل �سولوت�ش� ،أكد م�ساعد الرئي�س الأمريكي جو بايدن
“التعاون الثنائي القوي يف ق�ضايا الدفاع ورحب باجلهود املبذولة
لتعزيز املوقف الردعي حللف �شمال الأطل�سي” ،وفق البيان.

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
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اعالن بالن�شر
 4839/2021/207تنفيذ جتاري

�إىل حمكوم عليهم� -1 /سولتبوك�س لت�أجري بيوت العطالت �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :باملر لوري االمارات العربية املتحدة �ش.ذ.م.م
وميثله  :يون�س حممد عبداهلل ح�سن البلو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/7/12يف الدعوى املذكورة اع�لاه ل�صالح/
باملر لوري االمارات العربية املتحدة �ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان ت�سدد لل�شركة املدعية مبلغا وقدره
( )65.000درهم خم�سة و�ستون الف درهم  ,م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها  %5اعتبارا من تاريخ
رفع الدعوى احلا�صل يف  2021/6/22حتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليها بامل�صاريف وخم�سمائة درهم
مقابل اتعاب حماماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم
دبي وتلى علنا.

Date 26/ 11/ 2021 Issue No : 13402
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حمكمة التنفيذ

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س ال�شعبة

عوا�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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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

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/مها عادل ابراهيم عمر  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )124609.58درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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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
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وا�شنطن« :ال ّ
حل ع�سكري ًا» للنزاع يف �أثيوبيا
•• وا�شنطن�-أ ف ب

ح�� ّذرت ال��والي��ات امل ّتحدة من �أنّ “ال ح�� ّل ع�سكرياً” للنزاع يف �أثيوبيا
و�أنّ الدبلوما�سية هي “اخليار الأول والأخري والأوحد” لوقف احلرب
الأهلية ال��دائ��رة يف البلد الأفريقي ،وذل��ك �إث��ر �إع�لان �أدي�����س �أب��اب��ا �أنّ
توجه �إىل اجلبهة لقيادة القوات احلكومية
رئي�س وزرائها �أبيي �أحمد ّ
يف قتالها �ض ّد متم ّردين من �إقليم تيغراي (�شمال).
وقال متحدّث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية “ال ح ّل ع�سكرياً للنزاع
يف �أثيوبيا .هدفنا هو دعم الدبلوما�سية بو�صفها اخليار الأول والأخري
والأوح���د» .و�أ���ض��اف “نحن ّ
نح�ض جميع الأط���راف على االمتناع عن
�إطالق خطابات حتري�ضية وعدائية ،وعلى �ضبط النف�س واحرتام حقوق
الإن�سان وال�سماح بو�صول امل�ساعدات الإن�سانية وحماية املدنيني».

•• الفجر -خرية ال�شيباين
يثري الفيلم الوثائقي “الأمراء
وو�سائل الإعالم” ،الذي يحكي
كوالي�س حرب الأ�شقاء ،غ�ضبا
مل تعتد عليه العائلة املالكة
الربيطانية.
من خالل فتح �صندوق “ع�ش
الأفاعي” ،م�ساء االثنني ويف
وق���ت ال������ذروة ،ون��ع��ن��ي ق�صر
باكنغهام م��ن زاوي����ة ال��ع��داء
ب�ين دوق ودوق����ات كامربيدج
و�سا�سك�س ،القت البي بي �سي
ح��ج��را ح��ق��ي��ق�� ًي��ا يف ال�برك��ة
امللكية.
لقد مت �سرد الئحة االتهام دون
�أي جم��ام��ل��ة �أو ل��غ��ة خ�����ش��ب��ي��ة ،يف
فيلم وث��ائ��ق��ي “الأمراء وو�سائل
الإعالم” ،ي�����س��ل��ط ال�����ض��وء على
������ص�����راع اخل����ن����اج����ر ب��ي��ن امل����راك����ز
الثالثة لل�سلطة ال�سيادية -امللكة
والأم��ي��ر ت�����ش��ارل��ز والأم��ي��ر وليام
والزوجني هاري ميغان ،من �أجلالتالعب وتوظيف كتاب الأعمدة
امل��ت��خ�����ص�����ص�ين ،ل��ل��ح�����ص��ول على
�أف�ضل تغطية وتناول �إعالمي.
اجل��زء الأول من ه��ذا التحقيق
امل��ك��ون م��ن حلقتني ( ُي���ذاع الثاين
يف  29ن��وف��م�بر) ي��غ��ط��ي الفرتة
� ،2018-2016أي بني �إ�ضفاء
الطابع الر�سمي على العالقة بني
هاري واملمثلة الأمريكية ،املطلقة
وامل���خ���ت���ل���ط���ة ،وال���������زواج ال������ذي مت
االحتفال به يف وند�سور.
كل الطعنات م�سموحة
لأول م���رة ،ي���روي ال�صحفيون
ال��ذي��ن ي��غ��ط��ون ال�����ش���ؤون امللكية،
ك��وال��ي�����س ح���رب الأ����ش���ق���اء“ .ع�ش
ح��ق��ي��ق��ي للأفاعي” ،يلخ�ص
ري��ت�����ش��ارد ب��امل��ر ،اخل��ب�ير يف �ش�ؤون
•• باري�س-وكاالت

«ق�����د ي���ك���ون مت���رك���ز امل���ه���اج���ري���ن يف
الأح��ي��اء نف�سها مفيدا يف البداية،
لكنه ي�صبح على املدى الطويل ،عائقا
�أمام االندماج لهم ولأطفالهم” .هذا
ما خل�صت �إليه درا�سة �سنوية ،ن�شرت
م����ؤخ���را� ،أج��رت��ه��ا م��ن��ظ��م��ة التعاون
االقت�صادي والتنمية بعنوان “�آفاق
الهجرة الدولية .»2021
ق���ب���ل � 6أ�����ش����ه����ر م�����ن االن���ت���خ���اب���ات
الرئا�سية يف فرن�سا� ،أ�صبحت م�شكلة
ان���دم���اج امل��ه��اج��ري��ن م��و���ض��وع نقا�ش
املر�شحني بامتياز.
ف��ف��ي ب���داي���ة احل��م��ل��ة االنتخابية،
اعتربت فالريي بيكري�س ،املر�شحة
عن ح��زب اجلمهوريني لالنتخابات
ال��رئ��ا���س��ي��ة� ،أن “الهجرة �أ�صبحت
خارجة عن ال�سيطرة وفرن�سا تعاين
ف�شل اندماج” ،بينما حتدث الرئي�س
الفرن�سي �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون نف�سه
عن “جمتمع يف �أزمة اندماج».
وب��ح�����س��ب ال����درا�����س����ة ،ف�������إن ظاهرة
مت��رك��ز املهاجرين يف �أف��ق��ر الأحياء
ويف �ضواحي امل��دن “عاملية” تتعدى
البلدان الأع�ضاء يف منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية.
وي���ق���ول �أ����س���ت���اذ االق��ت�����ص��اد بجامعة
�إي����ف����ري ف�����ال دي�������س���ون ،غريغوري
ف�يردوغ��و ،يف حديثه مل��وق��ع “�سكاي
نيوز عربية”“ :ما مييز مهاجري
فرن�سا �أن غالبيتهم من خارج االحتاد
الأوروب������ي .وب��ح�����س��ب الإح�صائيات،
يعاين ه�ؤالء املهاجرون من التمييز
يف ال�سكن� ،إذ �أن معظمهم يقطن يف
ال�سكن االجتماعي الواقع يف املناطق
�شبه احل�ضرية» .وبلغة الأرقام ،تبني
الدرا�سة �أن  11.1باملئة من الأفارقة
الوافدين من بلدان جنوب ال�صحراء
يعي�شون يف مقاطعة �سني �سان دوين
وح���ده���ا يف ���ض��واح��ي ب��اري�����س ،حيث
يقيم �أي�ضا  7.5باملئة من مهاجري
�شمال �إفريقيا منذ عام .2017
وي��رج��ع اخل��ب�ير االق��ت�����ص��ادي �أ�سباب
هذا الف�صل والتمركز يف ال�ضواحي،
�إىل �أن “فئة ك��ب�يرة م��ن املهاجرين

وتابع املتحدّث الأمريكي “لقد ّ
اطلعنا على التقارير التي تفيد ب�أنّ
رئي�س ال���وزراء �أب��ي��ي ه��و ال��ي��وم يف اجلبهة ،وعلى تلك التي نقلت عن
ريا�ضيني وبرملانيني وق��ادة �أح��زاب ومناطق �أثيوبيني رفيعي امل�ستوى
ق��ول��ه��م �إ ّن��ه��م �سين�ضمون ب��دوره��م �إىل رئ��ي�����س ال�����وزراء يف اخلطوط
الأم��ام��ي��ة للجبهة» .و�أت���ى امل��وق��ف الأم�يرك��ي ر ّداً على �إع�ل�ان الإعالم
الر�سمي الأثيوبي �أنّ �أبيي �أحمد ،احلائز على جائزة نوبل لل�سالم يف
توجه الثالثاء �إىل خط اجلبهة الأمامي وهو “يقود حالياً
ّ ،2019
الهجوم امل�ضادّ” ل�ص ّد املتم ّردين الزاحفني باتجّ اه العا�صمة.
ووفقاً للإعالم الر�سمي الأثيوبي ف�إنّ البيان الذي ن�شره �أبيي االثنني
و�أع���ل���ن ف��ي��ه ع��زم��ه ع��ل��ى ال��ت��وج��ه �إىل اجل��ب��ه��ة “�ألهم ك��ث�راً ع��ل��ى ...
االن�ضمام �إىل حملة ال�صمود» .والأربعاء �شارك مئات املج ّندين اجلدد
يف حفل �أقيم على �شرفهم يف منطقة كولفي يف �أدي�س �أبابا .ومن بني

االمريان هاري وويليام

�أولئك الذين تعهّدوا خو�ض القتال العدّاء الأوملبي فيي�سا ليلي�سا .وعلى
ال ّرغم من تعبئتها ال�سكان ملقاتلة املتم ّردين ،ت�ص ّر حكومة �أبيي على
�أنّ التقارير التي تفيد بتحقيق جبهة حترير �شعب تيغراي وحلفائها
تقدّماً ميدانياً مبالغ فيها .و�أتى التحذير الأمريكي يف وقت ف�شلت فيه
للتو�صل �إىل وقف
اجلهود الدبلوما�سية التي يبذلها املجتمع الدويل
ّ
لإط�لاق النار بني القوات احلكومية واملتمردين .و�أوق��ع��ت املعارك يف
�إثيوبيا ،ثاين �أكرب بلد يف �أفريقيا من حيث عدد ال�سكان� ،آالف القتلى
وو�ضعت مئات الآالف يف مواجهة خطر املجاعة ،وفق الأمم املتحدة.
واندلعت احلرب يف خريف العام املا�ضي حني �أر�سلت احلكومة االحتادية
قواتها �إىل تيغراي للإطاحة ب�سلطات الإقليم املنبثقة عن جبهة حترير
�شعب تيغراي بعدما ا ّتهم �أبيي قوات الإقليم مبهاجمة مواقع للجي�ش
االحتادي .ويف �أعقاب معارك طاحنة �أعلن �أبيي الن�صر يف  28ت�شرين

وليام وهاري وو�سائل الإعالم:

الثاين/نوفمرب ،لكنّ مقاتلي اجلبهة ما لبثوا �أن ا�ستعادوا يف حزيران/
يونيو ال�سيطرة على الق�سم الأكرب من تيغراي قبل �أن يتقدّموا نحو
منطقتي عفر و�أمهرة املجاورتني.
وحتالفت اجلبهة م��ع جمموعات م��ت��م�� ّردة �أخ���رى مثل جي�ش حترير
�أورومو ،النا�شط يف منطقة �أوروميا املحيطة ب�أدي�س �أبابا.
و�أعلنت جبهة حترير �شعب تيغراي هذا الأ�سبوع ال�سيطرة على �شيوا
روب��ت ،التي تبعد م�سافة  220كيلومرتا �إىل �شمال �شرق �أدي�س �أبابا
وجه الأربعاء
ب ّراً .وكان الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش ّ
“منا�شدة عاجلة �إىل �أط����راف ال��ن��زاع يف اثيوبيا ل��وق��ف ف���وري وغري
م�شروط لإط�لاق النار لإن��ق��اذ البالد” ،م�شدداً على وج��وب �أن يتيح
التو�صل لوقف لإطالق النار �إجراء “حوار بني الأثيوبيني حل ّل الأزمة
وال�سماح لأثيوبيا بامل�ساهمة مرة �أخرى يف ا�ستقرار املنطقة».

حرب الكوالي�س تخرج للعلن

«بي بي �سي» تلقي بحجر يف الربكة الراكدة!...

لأول مرة ،يروي ال�صحفيون الذين يغطون ال�ش�ؤون امللكية كوالي�س حرب الأ�شقاء
هل كانت م�شكالت هاري العقلية مو�ضوع ت�سريبات من�سقة على �أعلى م�ستوى؟ اجلواب يف اجلزء الثاين
ال����ع����ائ����ل����ة امل����ال����ك����ة يف �صحيفة
دي��ل��ي �إك�����س�بري�����س ،ال�����ش��ع��ور العام
ل��زم�لائ��ه ،وي�صف معركة النفوذ
ب��ي�ن ك���ب���ار امل�������س����ؤول�ي�ن يف ق�صر
باكنغهام وكالرن�س هاو�س وق�صر
كن�سينغتون ،من اجل تقدمي امللكة
ووري���ث العر�ش وول��ي��ام يف �أف�ضل
�صورة يف مواجهة املتمردين.
اع���ت��راف������ات رج��������ال ال���ب�ل�اط
�أو م�������س����ؤول�ي�ن ����س���اب���ق�ي�ن ،ون�شر
معلومات كاذبة عن املع�سكر الآخر،
واالج��ت��م��اع��ات غ�ير الر�سمية مع
ال�صحفيني ال��ذي��ن ي�ص ّنفون من
املوالني ...كل الطعنات م�سموحة

ل��ي��ت�����س��ن��ى ت���ق���دمي ب���ي���ادق���ه ،على
خ��ل��ف��ي��ة ال��ت��ن��اف�����س ال���داخ���ل���ي بني
�أفراد العائلة املالكة ،و�سباق �سحب
ال�����ص��ح��ف ال�����ش��ع��ب��ي��ة وااله���ت���م���ام
ال��ع��امل��ي ،ب���أع��م��ال وح���رك���ات جيل
ال�شباب وند�سور.
انتقام “العائلة املالكة»
�أدى دخول ميغان ماركل امل�شهد
�إىل حتطيم �آلة ات�صاالت وند�سور
امل��زي��ت��ة مت���امً���ا“ .ال�صفقة غري
الر�سمية ذات املنفعة املتبادلة بني
و�سائل الإع�لام والق�صر هي �أخذ
وعطاء :مدخل ،و�صور ومعلومات،

مقابل تغطية مواتية .امل�شكلة هي
�أن هاري وميغان رف�ضا لأول مرة
ممار�سة اللعبة” ،كما يقول كاتب
التحقيق �أمول راجان.
يف م��واج��ه��ة ع�صب ّية �سا�سك�س،
ف��ق��د ال��ق�����ص��ر ���س��ي��ط��رت��ه الهائلة
ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات .و”انتقاما من
ع��ج��ز ���س��ا���س��ك�����س ع��ل��ى التما�سك
واالن�ضباط� ،أطلع �أف���راد العائلة
املالكة املرا�سلني على �أ�شياء ق�صد
بثّ ال�سم �ضدهما”� ،أو�ضح روبرت
ج���وب�������س���ون م����ن ���ص��ح��ي��ف��ة �إيفنغ
�ستاندارد.
وت�سلط ال�شهادات العديدة ال�ضوء

على التناق�ض بني هاري الذي ال
يخفي كراهيته لل�صحافة والتي
يح ّملها م�س�ؤولية وف���اة والدته،
ووليام ملك امل�ستقبل ال��ذي يقبل
الإع��ل�ام م��ن اج���ل ت�شكيل �صورة
�إيجابية عن الأ�سرة احلاكمة.
التهديد باملقاطعة
�أثار الفيلم الوثائقي اً
جدل حادًا
بني امل�ؤ�س�سة امللكية وهيئة الإذاعة
ال�ب�ري���ط���ان���ي���ة .وق����ال����ت الق�صور
ال��ث�لاث��ة يف ب��ي��ان م�����ش�ترك “من
املخيب للآمال �أن تقدم بي بي �سي
م�ضموناً ملعلومات مبالغ فيها ،وال

�أ�سا�س لها ،ومن م�صادر جمهولة
بهذه الطريقة».
البالط ال��ذي رف�ض �أي تعاون
م����ع �أم������ل راج��������ان ،ي���غ���ل���ي .وه����ذا
الأخ�ي�ر ،امل�����س���ؤول ع��ن ب��اب و�سائل
الإعالم يف بي بي �سي ،هو مناه�ض
م�����س��ع��ور ل��ل��م��ل��ك��ي��ة ،وع��ن��دم��ا �أدار
���ص��ح��ي��ف��ة الإن����دب����ن����دن����ت ،و�صف
الأ�سرة احلاكمة ب�أنها “تفاهة».
وخ��و ًف��ا م��ن ال�����ض��غ��وط ،رف�ضت
امل���ؤ���س�����س��ة ال��ع��م��وم��ي��ة م��� ّد الق�صر
بالربنامج قبل بثه لتمكينه من
ال���وق���ت ال���ك���ايف ل���ل���رد ،ك��م��ا جرت
العادة .وقالت العائلة املالكة �إنها

م�ستعدة ملقاطعة ال��ق��ن��اة العامة،
ال���ت���ي ت��ت��ه��م��ه��ا مب����ع����اداة امللكية،
وااللتزام بثقافة الإلغاء ،العزيزة
على الي�سار اجلمهوري.
يف املقابل� ،سمحت ميغان ب�شكل
ا�ستثنائي ملحاميها ،جيني عافية،
ب��امل�����ش��ارك��ة يف ال��ف��ي��ل��م الوثائقي
من �أج��ل نفي اتهامات امل�ضايقات
والهر�سلة املوجهة �ضد موظفي
ق�صر كن�سينغتون ،والتي ت�ستهدف
الدوقة.
وليام يف حالة �سيئة
وبح�سب �شائعات موثوقة ،ف�إن

اندماج املهاجرين� ..أزمة تطرق �أبواب فرن�سا قبل االنتخابات
ينتمون �إىل الطبقة الفقرية ،كما �أن
�إيجار ال�سكن اخلا�ص مرتفع ن�سبيا،
ويفر�ض �ضمانات متعددة ويتطلب
م�ستو ى اجتماعيا -اقت�صاديا معينا،
بالإ�ضافة �إىل التمييز العرقي .وهذا
ما يف�سر ارتفاع الطلب على ال�سكن
االج��ت��م��اع��ي م���ن ط���رف املهاجرين
غ�ي�ر الأوروب�����ي��ي��ن� ،إذ مي��ك��ن اجلزم
ب�أن ن�صفهم يعي�ش يف هذا النوع من
ال�سكن».
ويعترب ف�يردوغ��و �أن ت���أث�ير ال�سكن
االج��ت��م��اع��ي يختلف بح�سب نوعه.
�إذ “يوجد ن��وع يطلق عليه “احلي
احل�سا�س” ،وه��و ن��وع يتزايد ب�شكل
م��ل��ف��ت يف ال�����س��ن��وات الأخ��ي��رة ،حيث
تكون ن�سبة كثافة ال�سكان املهاجرين
مرتفعة ،والفقر متف�ش ب�شكل كبري،
وغالبا ما يوجد يف ال�ضواحي».
وي�����ض��ي��ف“ :هناك ن����وع �آخ�����ر �أق���ل
عزلة ،يوجد يف و�سط املدينة ،كثافته
ال�����س��ك��ان��ي��ة م��ت��و���س��ط��ة ،ي��ق��ط��ن فيه
امل��ه��اج��رون والفرن�سيون ذو الدخل

امل���ت���و����س���ط .يف ه����ذه احل����ال����ة ،يكون
االندماج �سهال واحلديث عن ف�صل
�أمرا م�ستبعدا».
املهاجرون لي�سوا �أ�سلحة
ويف ال�������س���ي���اق ذات�������ه ،ي��ك��ت��ب م�ؤلفو
الدرا�سة “�أن امل�ساكن يف هذه املناطق
ال�سكنية املنف�صلة ،ت��ك��ون يف غالب
الأح����ي����ان يف ح���ال���ة ���س��ي��ئ��ة ،وتتميز
البيئة املحلية يف كثري من الأحيان
مب�ستويات عالية من العنف والتلوث
وال�ضو�ضاء».
يف امل���ق���اب���ل ،وب����ال����ع����ودة �إىل تاريخ
ت�أ�سي�س ال�سكن االجتماعي يف �أوروبا
عموما وفرن�سا حتديدا ،يقول عامل
االجتماع والأ�ستاذ الباحث باجلامعة
ال��دول��ي��ة ب���ال���رب���اط ،م��ه��دي عليوة،
مل��وق��ع “�سكاي ن��ي��وز عربية”�“ :إن
ال��دول��ة الفرن�سية ا�ستثمرت �أمواال
�ضخمة يف �سنوات ال�سبعينيات لبناء
�سكن ي����أوي الفقراء وال��ي��د العاملة،
ووفرت �أح�سن املهند�سني املعماريني

و�أط��ل��ق��ت ع��ل��ى ه���ذه الأح���ي���اء �أ�سماء
�إيجابية .لكن �سرعان ما مت انتقادها
من طرف الإعالم وتناولتها الأفالم
ال�سينمائية ب�شكل �سلبي رغ���م �أن
�سكانها يف تلك احلقبة كانوا �سعداء
بهذا التغيري اجل��ذري ال��ذي حققته
يف ح��ي��اة الفرن�سيني ال��ق��ادم�ين من
القرى قبل املهاجرين� ،إذ لأول مرة
�أ�صبح لديهم �سكن حديث ،يوفر مياه
جارية �ساخنة وحو�ض ا�ستحمام».
وي����ت����اب����ع“ :وعو�ض ان����ت����ق����اد ه���ذا
ال�����س��ك��ن ب��اع��ت��ب��اره ب��ع��ي��دا ع��ن املركز
�أو ي���ع���رف ك��ث��اف��ة ���س��ك��ان��ي��ة معينة،
ك��ان يجب الرتكيز على م�شكل قلة
فر�ص ال�شغل لهذه الفئة والتمييز
العن�صري الذي عانت منه خ�صو�صا
�أن �أغلب املهاجرين كانوا ينحدرون
من م�ستعمرات فرن�سا».
�سيف ذو حدين
وع���ن ت���أث�ير ه���ذا ال��ف�����ص��ل ال�سكني،
ي��ل��اح�����ظ اخل�����ب��ي��ر االق����ت���������ص����ادي

وم�ؤلف الدرا�سة ،جيل �سبيلفوجل،
�أن ت����أث�ي�رات���ه “معقدة» .ويقول:
“ميكن �أن يكون ل��ه م��زاي��ا بالن�سبة
للمهاجرين الذين و�صلوا لتوهم� ،إذ
ي�سهّل عليهم ت�شكيل �شبكة اجتماعية
ت�����س��اع��د يف ال��و���ص��ول �إىل ال��ع��م��ل �أو
ال�سكن �أو حتى الدعم النف�سي .ولكن
على امل��دى الطويل ،ميكن �أن ي�ؤدي
البقاء يف هذه املناطق �إىل �آثار �سلبية،
مثل فقدان فر�ص العمل اجليدة �أو
�صعوبة يف اكت�ساب لغة البلد امل�ضيف،
ويف كثري من الأحيان� ،إعاقة التقدم
التعليمي لأطفالهم».
ويتفق ع��امل االج��ت��م��اع �أن التمركز
اجل����غ����رايف ل��ل��م��ه��اج��ري��ن اجل�����دد له
مزايا “مهمة».
ويو�ضح ملوقع “�سكاي نيوز عربية”
قائال“ :لتحقيق اندماج املهاجرين
يف جمتمع ما ،يجب �أوال �أن يتعرفوا
على كيفية العي�ش يف البلد امل�ضيف.
وه�����ذا الأم������ر ي��ت��م ع�ب�ر �شخ�صيات
و����س���ي���ط���ة ،ت���ت���وف���ر ع���ل���ى املعلومات

الكافية ع��ن ال��ع��امل ال���ذي ق��دم منه
امل���ه���اج���ر اجل����دي����د ،وت��ع��ل��م حيثيات
العي�ش يف البلد امل�ضيف .ويتحقق
ذلك عرب املهاجرين القدامى الذين
ينقلون خ�برت��ه��م ومعلوماتهم �إىل
ال���واف���د اجل���دي���د ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر �أو
غري مبا�شر .ومع مرور الوقت ،تقل
احلاجة �إىل هذه الو�سائط املجتمعية،
التي ال تنتمي بال�ضرورة �إىل نف�س
البلد� ،إذ ميكن �أن تتم عملية تبادل
اخلربات وتعلم اللغة بني املهاجرين
من جن�سيات خمتلفة كما يحدث بني
اجل��زائ��ري�ين والتون�سيني واملغاربة،
لأن����ه����م ي��ع��اي�����ش��ون ن��ف�����س ال���ظ���روف
تقريبا».
وي���ؤك��د ع��امل االجتماع� ،أن “اندماج
امل��ه��اج��ري��ن ي��ت��م ت��دري��ج��ي��ا ويحتاج
ل��ع��ام��ل �أ���س��ا���س��ي ه���و احل�����ص��ول على
ف��ر���ص��ة ع��م��ل ،لأن����ه ي�����س��م��ح بخروج
املهاجر م��ن التجمعات ول��ق��اء �أنا�س
�آخرين».
وم�����ن ج���ه���ة �أخ��������رى ،وع�����ن �أ�سباب

ق��ل��ة ف��ر���ص ال�����ش��غ��ل ب��ال��ن�����س��ب��ة لهذه
الفئة م��ن امل��ه��اج��ري��ن ،ي��ق��ول �أ�ستاذ
االق���ت�������ص���اد“ ،يف غ���ال���ب الأح����ي����ان،
ي���ت���ج���ن���ب �أرب����������اب ال���ع���م���ل توظيف
امل��ه��اج��ري��ن ال��ق��ادم�ين م���ن الأحياء
احل�سا�سة ،نظرا لتخوفهم من البيئة
التي تربوا فيها .ويف �أحيان �أخرى،
ق��د ي��ك��ون البعد اجل��غ��رايف و�صعوبة
التنقل �سببا يف ق��ل��ة ال��ف��ر���ص .هذا
بالإ�ضافة �إىل عامل �أ�سا�سي ،يتمثل
يف ج���ودة التعليم امل��ح�����ص��ل عليه يف
مدار�س هذه الأحياء».
يف ���ش��ق �آخ������ر ،ت��ظ��ه��ر ال���درا����س���ة �أن���ه
“يف م��ع��ظ��م دول م��ن��ظ��م��ة التعاون
االقت�صادي والتنمية الأوروبية ،يعد
متركز �أطفال املهاجرين يف مدار�س
هذه الأحياء مبثابة عائق ي�ؤثر على
�أدائ���ه���م امل��در���س��ي خ�����ص��و���ص��ا يف دول
مثل �أملانيا والنم�سا وبلجيكا وفرن�سا
واليونان وهولندا وال�سويد».
ُف�سر هذا ب�شكل �أ�سا�سي من خالل
و”ي َّ
ال��و���ض��ع االج��ت��م��اع��ي واالقت�صادي
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الدفعة الثانية ،املقرر بثها يف 29
ن��وف��م�بر امل��ق��ب��ل ،ت��ت��ن��اول الق�ضية
احل�����س��ا���س��ة ل��ل��غ��اي��ة وامل��ت��م��ث��ل��ة يف
ا����س���ت���خ���دام و����س���ائ���ل الإع���ل���ام من
قبل حا�شية ال�شقيقني مبوافقة
املعنيني .ويُقال �إن الأم�ير ويليام
يف م��وق��ف حم��رج ج��دا لأن���ه �سمح
ب�شن هجمات �ضد �شقيقه وزوجة
�أخيه من �أجل �إف�شال املفاو�ضات يف
نهاية عام  2019ب�ش�أن خروجهما
م��ن ال��ع��ائ��ل��ة امل��ال��ك��ة ومغادرتهما
اىل ما وراء الأطل�سي .فهل كانت
م�شكالت ه��اري العقلية مو�ضوع
ت�������س���ري���ب���ات م��ن�����س��ق��ة ع���ل���ى �أعلى
م�ستوى؟ �سيطرح ال�س�ؤال.
ي����ق����ارن ال����ك����ث��ي�رون م����ن الآن
“الأمراء وو����س���ائ���ل الإعالم”،
مبقابلة الأم�ي�رة دي��ان��ا ال�صادمة
مع بي بي �سي عام  1995والتي
حتدثت فيها عن ف�سادها العاطفي
والأ�������س������ري .ه���ن���اك ����ش���يء واح����د
وا�ضح ،بف�ضل حقوق �إع��ادة البيع
يف اخل��ارج ،ف���إن فيلم ام��ول راجان
الوثائقي �سيفيد الـ “بي بي �سي”،
�أكرث بكثري من �صورة الأمريين.
عن لو بوان
لأ����س���ر ال��ت�لام��ي��ذ امل��ه��اج��ري��ن ،فمن
امل��رج��ح �أن يكون امل�ستوى التعليمي
لأم��ه��ات ال��ت�لام��ي��ذ امللتحقني بهذه
امل���دار����س م��ن��خ��ف�����ض .ك��م��ا �أن ن�سبة
ع��ال��ي��ة م��ن ال��ت�لام��ي��ذ ال يتحدثون
ل��غ��ة ال��ب��ل��د امل�ضيف يف امل��ن��زل �أو مع
زم�لائ��ه��م يف الف�صل” .كما يو�ضح
جيل�س �سبيلفوغل ،امل���ؤل��ف امل�شارك
يف الدرا�سة.
وه����ذا م���ا ت��ع��ان��ي��ه م����رمي ،رب����ت بيت
مغربية و�أم لثالثة �أط��ف��ال مبدينة
ليون الفرن�سية مع �أبنائها .وحتكي
مل��وق��ع “�سكاي ن��ي��وز عربية”� ،أنها
تعي�ش يف ح��ي ميثل فيه املهاجرون
املغاربيون ح��وايل  ،80%كلهم من
�أ�صحاب الدخل املحدود.
وتتابع“ :نتحدث بالعامية املغربية
يف ال��ب��ي��ت ،حتى يتعلم �أطفالنا لغة
بلدهم الأ�صل .لكن هذا ي�شكل عائقا
بالن�سبة لهم يف املرحلة االبتدائية يف
املدر�سة ،لأن معجمهم اللغوي يكون
�ضعيفا يف اللغة الفرن�سية� .أطفايل
ال��ث�لاث��ة م����روا م��ن �أخ�����ص��ائ��ي عالج
ال��ن��ط��ق وال��ل��غ��ة لتح�سني م�ستواهم
ال���ل���غ���وي ،ك��م��ا وف�����رت امل���در����س���ة لهم
م�ساعدين متطوعني ،يقدمون لهم
�ساعات �إ�ضافية يف ع��دة م��واد �أعجز
عن م�ساعدتهم فيها».
وب�شكل عام ،تخل�ص الدرا�سة �إىل “�أن
املهاجرين الذين يعي�شون يف مناطق
معزولة غالبًا م��ا يكون لديهم حق
االخ���ت���ي���ار ،وال�����س��ي��ا���س��ات امل��ط��ب��ق��ة ال
ينبغي �أن ي��ك��ون ال��ه��دف الرئي�سي
م��ن��ه��ا ه���و جت��ن��ب ال��ف�����ص��ل ال�سكني
للمهاجرين ،ب��ل ملنحهم امل��زي��د من
الإمكانيات ملغادرة هذه املناطق».
ويف هذا ال�سياق ،يعترب عامل االجتماع
�أن البقاء يف هذه املناطق على املدى
ال���ط���وي���ل ،م��رت��ب��ط ب�����ش��ك��ل �أ�سا�سي
بامل�ستوى االقت�صادي وال عالقة له
بالأ�صل العرقي للمهاجر ،لأن من
فلح يف درا�سته �أو من حقق م�شروعه
جن��اح��ا معينا ي��خ��ت��ار ال��رح��ي��ل منها
ف��ورا ،وم��ن يبقى منهم فلأنه فقط
ال ت��ت��وف��ر ل��ه ال��ظ��روف االجتماعية
ملغادرتها ولي�س ل�سبب ثقايف».
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�شراكة بني «الإمارات للتنمية» والقمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع
•• دبي -وام:

وقعت القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع ،وم�صرف الإم���ارات
للتنمية اتفاقية �شراكة تهدف �إىل ت�سريع جهود توظيف تقنيات
الثورة ال�صناعية الرابعة ودعم االبتكارات وت�سليط ال�ضوء على
�أهم التوجهات يف القطاع ال�صناعي وامل�ساهمة يف حتقيق التنمية
االقت�صادية ال�شاملة وامل�ستدامة.
وبو�صفه �شري ًكا للقمة ،ي�شارك م�صرف الإم����ارات للتنمية يف
ال���دورة ال��راب��ع��ة م��ن القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع بهدف
التعريف باحللول املالية التي يوفرها امل�صرف للقطاع ال�صناعي،
وال��ت��ي ت�ساهم يف دع��م ال��ت��ق��دم االق��ت�����ص��ادي وخ��ل��ق ف��ر���ص العمل
وتعزيز االبتكار الرقمي وت�سهيل التعاون بني خمتلف اجلهات

�شاركت كراع ما�سي والتقت مع الوفود العاملية للرتويج للمناخ اال�ستثماري بال�شارقة

•• دبي-الفجر:

اخ��ت��ت��م��ت غ��رف��ة جت����ارة و�صناعة
ال�شارقة �أم�س اخلمي�س م�شاركتها
كراع ما�سي لأعمال امل�ؤمتر الثاين
ع�شر لغرف التجارة العاملية ،الذي
نظمته غ��رف��ة دب���ي ،ب��ال��ت��ع��اون مع
احت������اد ال����غ����رف ال���ع���امل���ي���ة وغرفة
التجارة الدولية خالل الفرتة من
 25 - 23نوفمرب  ،2021حتت
�شعار “اقت�صاد امل�ستقبل :اجليل
القادم من غرف التجارة».
و�شهدت من�صة الغرفة خالل �أيام
امل�ؤمتر العديد من التفاهمات مع
غرف التجارة العاملية تكللت بتوقيع
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع غ��رف��ة جتارة
و�صناعة تورينو الإيطالية تهدف
�إىل ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات التجارية
وتنمية التعاون املتبادل ،وترويج
وت�����ش��ج��ي��ع ال��ف��ر���ص اال�ستثمارية
امل���ت���اح���ة ،ك��م��ا ا���س��ت��ق��ب��ل��ت املن�صة
ال���وف���ود ال��ع��امل��ي��ة م���ن الأرجنتني
وتون�س واملغرب و�أمريكا الالتينية
ودول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي
ودول �إفريقية ،ف�ضال عن تنظيم
ل��ق��اءات م��ع ممثليها ا�ستعر�ضت
خ�لال��ه��ا ال��غ��رف��ة �أه�����م اخلدمات
وال��ت�����س��ه��ي�لات وامل������ب������ادرات التي
تقدمها ملجتمع الأعمال ،وعر�ضت
الفر�ص اال�ستثمارية يف خمتلف
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة يف �إمارة
ال�شارقة ،م�سلطة ال�ضوء على بيئة
الأعمال الرائدة يف الإمارة.

ذات العالقة ،بالإ�ضافة �إىل تنمية وتطوير املهارات .وقال �أحمد
حممد النقبي ،الرئي�س التنفيذي مل�صرف الإم����ارات للتنمية:
“تركز ا�سرتاتيجيتنا اجلديدة على تلبية كافة متطلبات القطاع
ال�صناعي يف الدولة ،مبا يف ذلك القطاعات ذات الأولوية والتي
ت�شمل الت�صنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا والرعاية ال�صحية
والأم�����ن ال��غ��ذائ��ي .وي��وا���ص��ل امل�����ص��رف ج��ه��وده ل��ت��ع��زي��ز التحول
ال�صناعي والتنوع االقت�صادي ،بهدف بناء نظام اقت�صادي قائم
على املعرفة ،وتعزيز التناف�سية االقت�صادية والنمو امل�ستدام ،ودعم
ال�شركات النا�شئة وال�صغرية واملتو�سطة ،والتي ندرك �أهميتها يف
دف��ع عجلة التقدم االق��ت�����ص��ادي .ونت�شرف ب�شراكتنا م��ع من�صة
دولية فريدة مبكانة القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع ،ون�ؤكد
التزامنا بدعم جهود تطوير وتنمية القطاع ال�صناعي بدولة

الإمارات” .ويلعب م�صرف الإم����ارات للتنمية دورًا �أ�سا�سيًا يف
توفري الدعم املايل لل�شركات ال�صناعية يف دولة الإم��ارات ،والتي
تعترب املحرك الرئي�سي لعجلة النمو والتنوع االقت�صادي بالدولة.
كما يعترب امل�صرف �شري ًكا �أ�سا�سيًا �ضمن اال�سرتاتيجية الوطنية
لل�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة “م�شروع  300مليار” ،والتي
�أطلقتها حكومة الإم����ارات بهدف دع��م قطاع ال�صناعة وتعزيز
توظيف التكنولوجيا املتقدمة .وق��د خ�ص�ص م�صرف الإمارات
للتنمية ،يف �إط��ار “م�شروع  300مليار” ،حمفظة ا�ستثمارات
بقيمة  30مليار درهم لدعم القطاعات ال�صناعية ذات الأولوية
على مدار خم�س �سنوات .ويف �إطار حزمة م�شاريع اخلم�سني التي
�أطلقتها دول��ة الإم���ارات – وه��ي عبارة عن �سل�سلة من امل�شاريع
ال��ت��ن��م��وي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة ال��رام��ي��ة ل��دع��م خ��ط��ط ال���دول���ة للنمو

امل�ستدام وحتويلها �إىل مركز رئي�سي و�شامل يف خمتلف القطاعات
– ف��ق��د ط���رح م�����ص��رف الإم�����ارات للتنمية م��ب��ادرت�ين جديدتني
تهدفان لت�سريع عجلة التنمية ال�صناعية ،وتوظيف التكنولوجيا
املتقدمة ،ودعم ريادة الأعمال واالبتكار يف الدولة.
وتبذل احلكومات يف خمتلف �أنحاء العامل جهودًا كبرية لتعزيز
توظيف تقنيات ال��ث��ورة ال�صناعية ال��راب��ع��ة ،مب��ا يف ذل��ك الذكاء
اال�صطناعي والروبوتات والطباعة ثالثية الأبعاد ،بهدف تعزيز
الأداء ،وتطوير مناذج جتارية جديدة ،ودعم النمو امل�ستدام .ومع
التو�سع يف ا�ستخدام احللول التكنولوجية الذكية ،يتوقع �أن ي�شهد
القطاع ال�صناعي حتوالت جذرية وا�سعة النطاق ،والتي �ست�سفر
عن تقدمي خدمات �أكرث �سرعة وقدرة على اال�ستجابة ملتطلبات
العمالء ،وتعتمد يف الوقت نف�سه على �أمتتة املهام الروتينية.

«غرفة ال�شارقة» تختتم م�شاركة ناجحة يف امل�ؤمتر الثاين ع�شر لغرف التجارة العاملية بدبي

تظاهرة اقت�صادية
وه���ن����أ ����س���ع���ادة ع��ب��د اهلل �سلطان
ال���ع���وي�������س رئ���ي�������س جم��ل�����س �إدارة
غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة ال�شارقة،
دول���ة الإم�����ارات و�إم�����ارة دب���ي على
جناح هذه التظاهرة االقت�صادية
ال��ع��امل��ي��ة ،ال��ت��ي ���ش�� ّك��ل��ت ع��ل��ى مدار
ثالثة �أي��ام من�صة دولية منا�سبة
ل����ت����ب����ادل اخل�����ب����رات وال����ت����ج����ارب

وال����و�����ص����ول �إىل ر�ؤى متقاربة
لتعزيز دور القطاع اخلا�ص على
النطاق الدويل ،ف�ضال عن مناق�شة
احل��ل��ول ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه
التجارة العاملية و�آف���اق االنتعا�ش
االق����ت���������ص����ادي م�����ا ب���ع���د جائحة
كوفيد ،19-و�إب����داء الآراء حول
دور الغرف يف ظل الثورة الرقمية
وامل��ت��غ�يرات االقت�صادية العاملية،

وما الذي يجب �أن تقوم به خلدمة
�أع�ضائها خ�لال امل��رح��ل��ة املقبلة،
لتعزيز فر�ص التطور واالزدهار،
و�إطالق احللول العملية واملبتكرة
لآل��ي��ات ومنهجيات ع��م��ل الغرف
ومب��ا يتنا�سب م��ع امل��ت��غ�يرات التي
ي�شهدها االقت�صادي العاملي.
حققت م�ستهدفاتها

م����ن ج���ان���ب���ه �أك������د ����س���ع���ادة حممد
�أح��م��د �أم�ي�ن ال��ع��و���ض��ي م��دي��ر عام
غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة ال�شارقة،
�أن ال��غ��رف��ة حققت م�ستهدفاتها
م����ن ه������ذه امل�������ش���ارك���ة وال���رع���اي���ة
ل��ه��ذا احل���دث ال��ع��امل��ي ،ع��ن طريق
ال��ت�روي����ج ل��ل��م��ن��اخ اال�ستثماري
املتميز لإم��ارة ال�شارقة �إىل جانب
ت��ع��زي��ز ال���ت���وا����ص���ل ب�ي�ن قطاعات

الأع��م��ال يف ال�شارقة وال��ع��امل مبا
يعزز من ت�سهيل ان�سياب التجارة
ب��ي�ن دول�������ة الإم�����������ارات وخمتلف
الدول ،موا�صلة جلهودها الداعمة
ل��ت��ي�����س�ير ال���ت���ج���ارة ح����ول العامل،
م�شريا �إىل �أن امل�ؤمتر مثل فر�صة
ه���ام���ة ل���غ���رف ال����ت����ج����ارة لتبادل
الأف����ك����ار ال���ت���ي ت�����س��ه��م يف حتقيق
اال����س���ت���ف���ادة امل��ث��ل��ى واال�ستخدام

الفاعل للموارد و�إتاحة املزيد من
الفر�ص اال�ستثمارية و�إيجاد �سبل
للتعاون وحتقيق امل��رون��ة يف بنية
الأعمال التجارية.
لقاءات عاملية
و���ش��ه��دت من�صة ال��غ��رف��ة يف اليوم
الأخ����ي����ر م�����ن امل�������ؤمت������ر ،تنظيم
لقاءات مع �سعادة يت�شارد جناتيا
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رئ���ي�������س غ���رف���ة جت������ارة و�صناعة
ك��ي��ن��ي��ا ال���وط���ن���ي���ة ،و����س���ع���ادة رب���اح
ع��ب��دال��رح��م��ن ال���رب���اح م��دي��ر عام
غرفة جتارة و�صناعة الكويت ،مت
خاللها تعريفهم بخدمات الغرفة
واالط�ل�اع على �أف�ضل املمار�سات
ال����ت����ي ت��ت��ب��ع��ه��ا يف دع������م جمتمع
الأع��م��ال يف ال�شارقة وجهودها يف
تطوير عالقاتها مع خمتلف دول
العامل..
كما �شارك رئي�س الغرفة يف عدد
م��ن جل�سات امل���ؤمت��ر التي �سلطت
ال�����ض��وء على ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف
م�ستقبل غرف التجارة ودورها يف
تعزيز اخل��دم��ات املقدمة للقطاع
اخل��ا���ص ،ودور الغرف يف عالقات
ال���ت���ج���ارة ال���دول���ي���ة ودف��ع��ه��ا نحو
�آف��اق �أو�سع من النماء وم��دى �أثر
ال�����ش��راك��ة ب�ي�ن ال��ق��ط��اع�ين العام
واخل��ا���ص يف دع���م امل���ب���ادرات التي
تطلقها ال��غ��رف ل�����ص��ال��ح جمتمع
الأعمال.
و���ش��ارك يف امل���ؤمت��ر ر�ؤ����س���اء غرف
ال��ت��ج��ارة ،وح�����ض��ور ك��ب�ير ل�صناع
ال���ق���رار وامل���دي���ري���ن التنفيذيني،
ور�ؤ�����س����اء ال�����ش��رك��ات� ،إ���ض��اف��ة �إىل
مم��ث��ل�ين ع����ن جم��ت��م��ع الأع����م����ال
امل��ح��ل��ي ،ح��ي��ث ا���س��ت��ق��ط��ب امل�ؤمتر
�أك�ث�ر م��ن �أل���ف م�����ش��ارك م��ن �أكرث
م��ن  100دول����ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل ما
يزيد على  80من كبار املتحدثني
الر�سميني يف  40جل�سة حوارية
ونقا�شية وور�شة عمل.

موانئ �أبوظبي توقع اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية
مع �صندوق الرثوة ال�سيادي الرتكي

•• �أبوظبي -وام:

�سالل تتعاون مع مزارع البحر الأحمر لتعزيز الزراعة ال�صحراوية امل�ستدامة
•• �أبوظبي -وام:

وقعت �شركة �سالل ،اتفاقية �شراكة مع �شركة مزارع
البحر الأح��م��ر « »Red Sea Farmsبهدف توظيف
التكنولوجيا الزراعية املتقدمة اخلا�صة بالبيوت املحمية
وال��ت��ي م��ن �ش�أنها تقليل ا�ستهالك امل��ي��اه امل�ستخدمة
بن�سبة تزيد ع��ن  95%م��ع ال�سماح بنفاذ �أك�بر قدر
ممكن م��ن �أ���ش��ع��ة ال�شم�س .وق��ع االت��ف��اق��ي��ة � ..سعادة
املهند�س ج��م��ال ���س��امل ال��ظ��اه��ري ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �سالل ،وري��ان ليفرز ،امل�ؤ�س�س امل�شارك وكبري
العلماء يف �شركة م��زارع البحر الأحمر ،يف حفل �أقيم
بهذه املنا�سبة ،على هام�ش فعاليات “�أ�سبوع �أبوظبي
للزراعة والأم���ن الغذائي” ،ال��ذي ت�شارك فيه �سالل
ب�صفتها الراعي امل�شارك للحدث .ح�ضر التوقيع �سعادة
�سعيد البحري �سامل العامري ،مدير عام هيئة �أبوظبي
ل��ل��زراع��ة وال�����س�لام��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ،وم��ن�����ص��ور امل�ل�ا رئي�س
جمموعة املحافظ اال�ستثمارية يف “القاب�ضة” وغيل
ادوت��ويف املدير التنفيذي ملحفظة االغذية والزراعة يف
“القاب�ضة» « .»ADQومبوجب االتفاقية� ،ستقوم
�شركة م��زارع البحر الأحمر برتكيب �أنظمة التربيد

اخلا�صة بها يف املزارع املتعاقدة مع �شركة �سالل ،ملقارنتها
ب��امل��م��ار���س��ات املعتمدة ح��ال��ي��اً يف عملية ت�بري��د البيوت
املحمية يف تلك امل����زارع .و�سيتم تقييم ف��وائ��د تقنيات
مزارع البحر الأحمر بنا ًء على كفاءة ا�ستهالك الطاقة
وامل��ي��اه ،وحت�سني الإن���ت���اج ،وفعالية التحكم يف املناخ،
واجل��دوى التجارية .و�ستقوم �شركة جلوبال فنت�شرز،
وهي جمموعة �إماراتية لر�أ�س املال اال�ستثماري ،و�أحد
امل�ستثمرين يف �شركة مزارع البحر الأحمر ،بتمويل هذا
امل�شروع .وقال �سعادة املهند�س جمال �سامل الظاهري:
“ حتر�ص �سالل على موا�صلة العمل مع كافة ال�شركاء
ل��ت��وف�ير ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال�ل�ازم���ة م��ن خ�ل�ال تقييم
�أح��دث حلول التكنولوجيا الزراعية الهادفة �إىل زيادة
االنتاج املحلي من املنتجات الزراعية الطازجة وت�شجيع
اال���س��ت��ه�لاك امل�����س��ت��دام ل��ل��م��وارد الطبيعية مثل املياه.
�إن تقليل االعتماد على امل��ي��اه العذبة لتربيد البيوت
املحمية ال يزال ي�شكل �أحد �أهم التحديات التي تواجه
امل���زارع�ي�ن يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي ،وت���ؤك��د ه���ذه االتفاقية
م��دى التزامنا بدعم امل��زارع�ين املتعاقدين وتعريفهم
بالتقنيات ال��زراع��ي��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي ت�ساهم يف تعزيز
اال�ستدامة الزراعية وزيادة الربحية.

«�أدنيك» ت�ستحوذ على �شركة االحتاد
للعطالت �ضمن حمفظتها يف القطاع ال�سياحي

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض “�أدنيك” �إحدى ال�شركات التابعة
لـ “القاب�ضة» « »QDAعن ا�ستحواذها على �شركة االحتاد للعطالت التابعة ل�شركة
االحتاد للطريان ونقل �أ�صولها �إىل حمفظة �شركاتها التابعة ملجموعتها ،يف خطوة
تن�سجم مع ا�سرتاتيجيتها الرامية �إىل تنويع عملياتها وقطاعات الأع��م��ال التي
تندرج حتت مظلتها .ويف هذا الإط��ار� ،ستنتقل �أ�صول �شركة االحتاد للعطالت �إىل
�شركة �سياحة  563التابعة لـ “�أدنيك” ،ما ي�سهم يف دعم قطاع ال�سياحة بدولة
الإمارات ،وذلك بالنظر �إىل اخلربة الوا�سعة التي تتمتع بها “�أدنيك” وقدراتها يف
القطاع ال�سياحي.
وق��ال حميد مطر الظاهري ،الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة �أبوظبي
الوطنية للمعار�ض “�أدنيك” وجمموعة ال�شركات التابعة لها “ :نفخر بان�ضمام
�شركة االحت��اد للعطالت ملا تتمتع به من م�ستوى ع��الٍ من الأهمية �إىل حمفظة
�أعمالنا ،وذل��ك مبا ين�سجم مع الر�ؤية اال�ستثمارية الطويلة الأج��ل لدينا ،الأمر
ال��ذي �سي�ساهم وب�شكل فاعل يف تعزيز ال��ق��درة التناف�سية للمجموعة ويرفع من
امل�ساهمات االقت�صادية املبا�شرة وغ�ير املبا�شرة لقطاعي ال�سياحة وال�ضيافة يف
الدولة» .و�أ�ضاف الظاهري “ :يعزز هذا القرار التزامنا باال�ستثمار يف فر�ص النمو
التي �ستحقق عائدات طويلة الأجل للمجموعة ،والتي تتمتع “�أدنيك” من خاللها
بخربة وا�سعة يف الإ�شراف على الأ�صول ال�سياحية وعملياتها الناجحة.

وقعت جمموعة موانئ �أبوظبي و�صندوق الرثوة ال�سيادي الرتكي اتفاقية
�شراكة ا�سرتاتيجية ال�ستطالع الفر�ص اال�ستثمارية لتطوير وت�شغيل
املوانئ وتن�سيق اجلهود امل�شرتكة لدرا�سة عدد من امل�شاريع اال�ستثمارية يف
القطاع اللوج�ستي يف تركيا وذلك بح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
وفخامة رجب طيب �أردوغان ،رئي�س اجلمهورية الرتكية.
جرت مرا�سم توقيع االتفاقية يف تركيا ،حيث وقعها الكابنت حممد جمعة
ال�شام�سي ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة موانئ �أبوظبي ،و�أرادا �إيرمت،
الرئي�س التنفيذي ل�صندوق ال�ثروة ال�سيادي الرتكي وتن�ص على تعاون
اجلانبني يف ا�ستطالع ودرا���س��ة ع��دد من الفر�ص اال�ستثمارية يف تركيا،
بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء جلنة توجيهية م�شرتكة لتقييم تلك الفر�ص وتعزيز
العالقات والروابط التجارية بني الطرفني .وتر�سخ االتفاقية من مكانة
جمموعة موانئ �أبوظبي ب�صفتها م�ؤ�س�سة متكاملة عاملة يف قطاعات
املوانئ واخلدمات اللوج�ستية ،كما تعزز من م�ستوى التبادل التجاري بني
دولة الإمارات العربية املتحدة وتركيا.
ووا���ص��ل��ت املجموعة تو�سيع ح�ضورها على ال�صعيد ال��ع��امل��ي م��ن خالل
توقيع جمموعة من اتفاقيات التعاون مع عدد من امل�ؤ�س�سات الرائدة يف
كل من الأردن والعراق وم�صر ،وحر�صت على توظيف خرباتها الوا�سعة
يف �إدارة وت�شغيل امل��وان��ئ العاملية واملناطق ال�صناعية واحل��رة واخلدمات
اللوج�ستية لدعم جن��اح ه��ذه االتفاقيات .و�أع���رب الكابنت حممد جمعة
ال�شام�سي ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة موانئ �أبوظبي عن �سعادته بتوقيع
هذه االتفاقية اال�سرتاتيجية مع �صندوق الرثوة ال�سيادي الرتكي ،منوها
بالتقدم االقت�صادي والتطور التكنولوجي ال��ذي ميكن حتقيقه بف�ضل
هذا التعاون الثنائي .وقال “ توفر تركيا الكثري من الفر�ص اال�ستثمارية
املمتازة واجلذابة ملجموعتنا ،ونحن واثقون من �أن �صندوق الرثوة ال�سيادي
الرتكي �سيكون �شريكا مثاليا لنا لتحقيق خططنا الطموحة».
و�أ�ضاف “ تندرج هذه االتفاقية �ضمن �إطار ا�سرتاتيجية جمموعتنا الرامية
�إىل �إع��ادة ت�صور جميع جوانب م�ستقبل التجارة واخلدمات اللوج�ستية
العاملية عمال بتوجيهات قيادتنا الر�شيدة» .من جانبه �أعرب �أرادا �إيرمت،
الرئي�س التنفيذي ل�صندوق الرثوة ال�سيادي الرتكي ،عن �سعادته بالتعاون
مع جمموعة موانئ �أبوظبي وال��ذي ي�أتي يف �إط��ار جمموعة وا�سعة من
الإج����راءات الوطنية التي تنفذها تركيا لتعزيز �أداء قطاعات التجارة
واخلدمات البحرية واللوج�ستية.

�شراكة بني «جمموعة بريد الإمارات» و«برايت دروب» خالل القمة العاملية ل�صناعة

•• دبي -وام:

�أعلنت “جمموعة بريد الإمارات”  -امل�شغل الر�سمي
للخدمات الربيدية يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة
 �إب��رام��ه��ا م��ذك��رة تفاهم م��ع “برايت دروب ذ .م .م”.وهي �شركة نا�شئة تابعة ملجموعة جرنال موتورز تعمل
على �إع��ادة �صياغة قطاع التو�صيل التجاري واخلدمات
اللوج�ستية بهدف التحول نحو االعتماد ب�شكل رئي�سي
على املركبات الكهربائية م�ستقب ً
ال .وتهدف هذه ال�شراكة
�إىل دع��م العمليات املتنامية ملجموعة ب��ري��د الإم����ارات
يف �إط��ار جهودها لت�صبح م��زودا رائ��دا خلدمات ال�شحن
ال�سريع �إىل جانب تعزيز كفاءة و�أمتتة وا�ستدامة حلول
امل��ي��ل الأخ��ي�ر .وق��ع امل��ذك��رة ك��ل م��ن ب��در �سليم �سلطان
العلماء رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة بريد الإم���ارات
ول�ؤي ال�شرفاء الرئي�س واملدير التنفيذي جرنال موتورز
�أف��ري��ق��ي��ا وال�����ش��رق الأو����س���ط  .وج���اء ذل���ك ع��ل��ى هام�ش
�أعمال اليوم الثالث للقمة العامل ّية لل�صناعة والت�صنيع
يف دورت��ه��ا ال��راب��ع��ة وال��ت��ي ت��ق��ام خ�لال ال��ف�ترة م��ن 22
�إىل  27نوفمرب  2021يف �إك�سبو  2020دبي .وي�أتي
ه���ذا ال��ت��ع��اون مت��ا���ش��ي��اً م��ع ال���ر�ؤي���ة امل�����ش�ترك��ة للطرفني

«�سند» و«رولز روي�س» ت�ؤكدان التزامهما بتعزيز قطاع الطريان يف الإمارات

•• دبي -وام:

�أك��دت كل من �شركة “رولز روي�س”
و”�سند” ال�شركة العاملية املتخ�ص�صة
وامل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف جم�����ال هند�سة
ال���ط�ي�ران وح���ل���ول مت��وي��ل وت�أجري
مكونات حمركات الطائرات� ..أم�س
التزامهما بتعزيز تعاونهما املتبادل
وتركيزهما امل�شرتك على م�ستقبل
الطريان امل�ستدام خالل احتفالهما
مبرور � 10سنوات على �شراكتهما.
وخ�ل�ال جل�سة نقا�شية ا�ست�ضافها
جم����ل���������س الأع��������م��������ال الإم��������ارات��������ي
ال�بري��ط��اين ع��ل��ى ه��ام�����ش فعاليات
القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع
يف دورتها الرابعة� ..سلطت كل من
�شركة رولز روي�س و�سند ال�ضوء على
الإجن�����ازات امل�����ش�ترك��ة ال��ت��ي حتققت
خ�ل�ال ال��ع��ق��د امل��ا���ض��ي وا�ستعر�ضتا
ر�ؤيتهما امل�شرتكة لتعزيز ا�ستدامة
قطاع ال��ط�يران .وت�أكيدا على عمق

العالقات بني دولة الإمارات واململكة
املتحدة ،احتفلت ال�شركتان مبرور
��� 10س��ن��وات ع��ل��ى ال�����ش��راك��ة بينهما
فيما ميثل جت�سيدا وا�ضحا لل�شراكة
من �أج��ل امل�ستقبل التي مت الإعالن
ع��ن��ه��ا م����ؤخ���را ب�ي�ن دول����ة الإم������ارات
واململكة املتحدة ،والتي �ست�ساهم يف

زي����ادة ح��ج��م ال��ت��ج��ارة امل��ت��ب��ادل��ة من
 91م��ل��ي��ار دره���م يف ال��ع��ام 2019
�إىل  130مليار دره��م يف ال�سنوات
القليلة امل��ق��ب��ل��ة .وق���ال ج���ون كيلي،
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س الأول ل�شركة رولز
روي���������س مل��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق الأو�����س����ط
و�شمال �أف��ري��ق��ي��ا “ ..يوا�صل قطاع

ال��ط�يران وال�سياحة ت���أك��ي��د مكانته
ك��م��ح��رك رئ��ي�����س��ي يف اق��ت�����ص��اد دولة
الإم������ارات ،م��ع ت��ق��دي��رات ت�شري �إىل
�أن �إيرادات هذا القطاع متثل 13%
من الناجت املحلي الإجمايل للدولة.
وق����د ا���ض��ط��ل��ع��ت رول����ز راي�������س بدور
�أ�سا�سي يف دعم منو قطاع الطريان
يف الإم��������ارات وي�����س��ع��دن��ا االحتفال
مب����رور ��� 10س��ن��وات ع��ل��ى �شراكتنا
مع �سند .من جانبه ،ق��ال من�صور
ج��ن��اح��ي ،ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س التنفيذي
ملجموعة �سند “ ..ت��ع��ززت �شراكتنا
مع رول��ز روي�س ط��وال الـ� 10أعوام
امل��ا���ض��ي��ة ،ح��ي��ث مت��ك��ن��ا م���ن خالله
اال���س��ت��ف��ادة م���ن ق��درات��ن��ا امل�شرتكة
وتعزيز مكانة �أبوظبي كمركز عاملي
ل�����ص��ن��اع��ة ال����ط��ي�ران .وخ��ل�ال هذه
ال�سنوات طورت �سند قدراتها الفنية
والهند�سية يف دع��م �صيانة حمرك
ت��رن��ت  700وال���ذي ي�ستخدم على
طائرات ايربا�ص .A330

يف ا�ستك�شاف ال��ف��ر���ص امل��ت��اح��ة ل��ل��خ��دم��ات اللوج�ستية
امل�ستدامة يف دول��ة الإم���ارات ال �سيما يف قطاع خدمات
التو�صيل .كما اتفق الطرفان على التعاون يف اختبار
جدوى امل�شاريع امل�ستقبلية �إ�ضافة �إىل تطبيق منظومة
خدمات التو�صيل من خالل املركبات الكهربائية وغري
ذلك من املفاهيم والتقنيات اجلديدة واملبتكرة .و�ستعمل
جم��م��وع��ة ب��ري��د الإم�����ارات ع��ل��ى اال���س��ت��ف��ادة م��ن خربات
و�إم��ك��ان��ي��ات “برايت دروب” ف��ي��م��ا يتعلق بربجميات
وخدمات ومنتجات التو�صيل املتكاملة بهدف االرتقاء
ب���أع��ل��ى امل��ع��اي�ير وا���س��ت��دام��ة ت��و���ص��ي��ل ال��ب�����ض��ائ��ع .وقد
���ص��م��م��ت ح��ل��ول “برايت دروب” ل��ل��ح��د م���ن انبعاثات
الكربون وتقليل االزدحام وم�ساعدة �شركات مثل “بريد
الإمارات” يف خف�ض التكاليف وزيادة الإنتاجية وتعزيز
�سالمة ال�سائقني ودف���ع عجلة اال���س��ت��دام��ة .وق���ال بدر
�سليم �سلطان العلماء �إن جمموعة بريد الإمارات توا�صل
حت��ق��ي��ق ال��ت��ق��دم يف حم��ف��ظ��ة �أع��م��ال��ه��ا م��ن خ�ل�ال تبني
احللول الذك ّية وت�سعى لتعزيز تناف�سيتها ودعم ابتكارات
النقل امل�ستدام ..معرباً عن �سعادته بالتعامل مع �شركة
“برايت دروب” لتوفري خدمات �أكرث تطورا وفعالية
لتلبية احتياجات املتعاملني.

تطبيق الإمارات للتنمية يح�صل على جائزة
�أف�ضل منتج م�صريف من فينتك �أبوظبي 2021

•• �أبوظبي -وام:

�أعلن م�صرف الإم��ارات للتنمية �أن تطبيقه اجلديد للخدمات امل�صرفية لل�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة ق��د ح�صل على ج��ائ��زة �أف�ضل منتج لهذا ال��ع��ام يف “فينتك
�أبوظبي  .»2021ي�أتي هذا االحتفاء الكبري بتطبيق م�صرف الإمارات للتنمية بعد
�شهرين من �إطالقه ،وتعك�س اجلائزة �أهمية تطبيق اخلدمات امل�صرفية لل�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة الذي مت ت�صميمه لدعم ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة العاملة
يف دولة الإم��ارات .وت�سلط جوائز “فينتك �أبوظبي” املرموقة ال�ضوء على �أعمال
ومبادرات ال�شركات النا�شئة يف جمال التكنولوجيا املالية ورواد الأعمال وال�شركات
القائمة يف جمال التكنولوجيا املالية العاملية .وحتت رعاية �سمو ال�شيخ ه��زاع بن
زاي��د �آل نهيان ،نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي ،مت ت�سليم جوائز
“فينتك �أبوظبي” كجزء من مهرجان “فينتك �أبوظبي” ال�سنوي اخلام�س الذي
ينظمه �سوق �أبوظبي العاملي  .وقال �أحمد حممد النقبي ،الرئي�س التنفيذي مل�صرف
الإم��ارات للتنمية �إن جائزة فينتك �أبوظبي التي ح�صل عليها تطبيقنا للخدمات
امل�صرفية تعترب تقديرًا كبريًا لنا ،ومتثل هذه اجلائزة �شهادة جلهودنا يف متكني
ال�شركات النا�شئة وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة من خ�لال معاجلة التحديات
الرئي�سية التي تواجهها ودعمها بحلول مبتكرة ،ويع ّد جناح التطبيق بعد �أ�شهر
قليلة فقط من �إطالقه عالمة فارقة بالن�سبة لن ول�شركائنا ،ونتطلع �إىل البناء
على هذا النجاح من خالل تقدمي املزيد من احللول لل�شركات يف امل�ستقبل.
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :عامل �إدارة االعمال (فرع)
العنوان  :مكتب رقم  1010ملك عدنان رحمان  -بردبي  -خليج التجاري
مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية
 هاتف  :فاك�س :بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية م�شاريع فينا (�ش
ذ م م) وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/2واملوثق لدى
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/9/2وعلى من لديه �أي اعرتا�ض
�أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان
املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية
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70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :م�شاريع فينا (�ش ذ م م)
العنوان  :مكتب رقم  111ملك �صندوق دبي للدعم املايل  -بردبي  -القوز  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  203547 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  43096 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه  ،وذل��ك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/2واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/9/2وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني عامل
�إدارة االعمال (فرع) العنوان  :مكتب رقم  1010ملك عدنان رحمان  -بردبي -
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
خليج التجاري  -هاتف  :فاك�س :
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية
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دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ان بي ان ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  3ملك على خليفة حممد الفقاعى  -ديرة  -هور -
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
العنز � -شرق  -هاتف  :فاك�س :
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية ميالنو
اوركيد لتجارة االملنيوم � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي
ب��ت��اري��خ  2021/11/3وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ
 2021/11/21وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

70555

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0006526أمر اداء

اىل املدعي عليه  :فيجيتيك اوف ارابيا م م ح فرع ال�شارقة رافيندرا بادمكار �شروترييا -
هندي اجلن�سية  -نعلمكم بان املدعي اال�سقف ل�صناعة املعادن  -م�صري اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة 0.0 :
لذا يجب عليكم احل�ضور امام حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية
لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم او ار�سال وكيل معتمد
ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم
احلكم  -انه بتاريخ  - 2021/8/26بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليهما ان ي�ؤديا للمدعية بالت�ضامن فيما بينهما مبلغا وقدره
( )38577.96درهم والزمتهما بالفائدة مبقدار � %5سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى
متام ال�سداد والزمتهما بامل�صروفات.
حرر بتاريخ  - 2021/11/24حرر بوا�سطة املوظف

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية
�إعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  2020/7543عمايل (جزئي)
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�إعالن مبوعد جل�سة �إدارة دعوى بالن�شر
رقم الدعوى  2021/147مدين كلي

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICIPTO2021 / 0008966أمر على عري�ضة

بناء على طلب مدعي  /اياد فواد ح�سني ابو لبده  -اجلن�سية  /فل�سطني
اىل املدعي عليه  :عماد ف�ؤاد ح�سني ابو لبده  -اجلن�سية  /فل�سطني
ف�أنت مكلف باحل�ضور امام حمكمة ر�أ�س اخليمة الإبتدائية �شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف ال�ساعة  9.00من يوم الإثنني املوافق
 2021/12/6ل�ل�إج��اب��ة على ال��دع��وى وت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن بيانات
ودفوع  ،ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت
املحدد ف�إن املحكمة �ستبا�شر الدعوى غيابيا.

�إىل املدعي عليه  :عبق املدينة ملقاوالت ال�صحية  -ذ م م
نعلمكم بان املدعي حممد �شاهني ميه حممد فروز ميه بنجالدي�شي  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة و�صدر احلكم االتي :
احلكم انه بتاريخ 2021/11/10
بعد االطالع على االرواق
ن�أمر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ص به.
حرر بتاريخ  / 2021/11/23حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

االمارات العربية املتحدة

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق

مدير دعوى
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0006973عمايل (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه  /الفرا�شة البي�ضاء ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات
العنوان 9378189 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/11/14قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح � /سعيد اهلل رحمة اهلل رحمة اهلل بالتايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعي مبلغ  12891درهم (اثني ع�شر
الف وثمامنائة وواحد وت�سعون درهم) والزمتها املنا�سب من امل�صروفات واعفت املدعي
من ن�صيبه فيها ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما غري قابال لال�ستئناف.
املحكمة االبتدائية املدنية

ا�شعار ت�صفية
العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

70021

�شركة �/سبارك كوجني�شن ام اي منطقة ح��رة ذ م م (رخ�صة رق��م  )94603والكائنة بــــ املقر رقم
 ، 2405الطابق  ، 24املبنى  :برج ال�شذى  -مدينة دبي للإنرتنت  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة ،
�ص ب  ، 9275واملرخ�صة لدى �سلطة دبي للتطوير  ،ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اعالن قرارها
للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س الإدارة يف �إجتماعه الذي عقد بتاريخ  8نوفمرب  2021ب�ش�أن
اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه
املطالبات خالل  45يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او االت�صال ب :
ال�سيد � /سيد حممد �أمري ح�سني
�إ�سم ال�شركة � :سبارك كوجني�شن ام اي منطقة حرة ذ م م
�ص ب 9275 :
دبي  ،دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم 04-3317161 :
الربيد االلكرتوين legal@sparkcognition.com :
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب  45يوما.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0035116
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :عبداهلل جعفر احمد حممد الزرعوين ,اجلن�سية
الإمارات العربية املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة %100
و ذلك اىل ال�سيدة � :أمريه بهاء الدين عبدالرحمن �إ�سحاقي ,اجلن�سية الإمارات
العربية املتحدة يف الرخ�صة (املن�سق مليزان وكهرباء ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )114710ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية ,
تعديالت �أخرى  :تنازل �صاحب رخ�صة لآخر .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من
احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

يطيب ملحكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية ان تقدم ل�سعادتكم �أطيب
حتياتها ووافر �شكرها
للطلب املقدم من ال�سيدة /نداء علي يو�سف الرئي�سي  ،تغري اال�سم
الأول من (نداء) يف جواز �سفرها وخال�صة القيدها رقم ()8965/304
لي�صبح اال�سم الكامل  :ندى علي يو�سف الرئي�سي .فمن لديه اعرتا�ض
على ذلك ان يتقدم اىل حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية خالل
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ هذا الإعالن.

القا�ضي � /سليمان را�شد �سليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0035342
تنازل /بيع

دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
 5476/2021/60امر �أداء

�إىل املدعي عليهما � -1 :شركة الأهلي للتجارة العامة ذ.م.م  -2احمد �سعيد علي خما�س اليماحي
جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي � :شركة املطاحن الكربى �ش.م.ع وميثلها قانونا:حمدان حممد علي �سامل ال�صيعري
وميثله � :شيخة احمد عبداهلل �سلطان
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/8/28:اوال:انفاذ العقد التجاري
املربم بني الطرفني  -ثانيا  :الزام املدعي عليهم بالت�ضامن بان ي�ؤدوا للمدعية مبلغ وقدره ()2.876.639
درهم اثنني مليون وثمامنائة و�ستة و�سبعون الف و�ستمائة وت�سعة وثالثون درهم  ,والفائدة القانونية بواقع
 %5من تاريخ ا�ستحقاق كل فاتورة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �شمول االمر بالنفاذ املعجل المربر له ق�ضت
برف�ضه  ,ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

70533

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
�إعــالن تنــــازل

يرجى العلم انه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل عن الرخ�صة
(الفريق للمقاوالت الكهروميكانيكية) رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بعجمان برقم امللف رقم ( )53184وامل�سجلة بغرفة التجارة و�صناعة عجمان.
بن اطراف املذكورة االدناه :
املتناز � /سامل را�شد حممد را�شد النعيمي  -اجلن�سية  :الإمارات
املتنازل اليه  /حممود ح�سني حمبوب ح�سني  -اجلن�سية  :باك�ستان
وعليه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل بعد انق�ضاء  14يوما
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

خزعل حممد حممود عبدالرحيم العبيديل

تقدم املواطن (خزعل حممد حممود عبدالرحيم
العبيديل) بطلب اىل حمكمة �أبوظبي االبتدائية
ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمه من (خزعل)
اىل(خالد) فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر االعالن

حماكم دبي االبتدائية
70021

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2016/784عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (3058043.02
درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك �أبوظبي التجاري  -فرع  -عنوانه � :إمارة دبي  -مدينة دبي للتعهدات � -شارع املنامة  -بناية بنك ابوظبي التجاري
رقم  - 1الطابق الثاين  -وميثله � :سهاد فا�ضل جبار مهدي اجلبوري
املطلوب �إعالنه  :بيرت انطون نيل�سني  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -املنخول  -بناية الوليد � -شقة رقم 0506884798 - 307
 Peter2011@hotmail.comمو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://
 )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل
�شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر
الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة :
مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 106امل�ساحة  109.93 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ترايدنت جراند ريزيدن�س  -رقم
الوحدة  - 1907:التقييم  1687338.75 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  647/2017/211تنفيذ عقاري

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008752مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :حممد �سهيل حبيب حبيب اهلل خان
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة يوجد طلب حتري
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
بناء على طلب املدعي  :عبداهلل حممد عبداحلميد
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب  :الزام املدعي عليه بدفع مبلغ ( )14000درهم
مع الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة 2021/12/6
�أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب
مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك
للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/22م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0035342
تنازل /بيع

70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008517مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :ريبان مياه حممد با�ش�شو مياه
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة �شارع امللك في�صل 0566256587
نعلمكم �أن املدعي حممد ريحان الدين رحمت اهلل  -بنغالدي�شي اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله ويطالب فيها باالتي :
 )1الزام املدعي عليه مببلغ ( )15500درهم
 )2الزام املدعي عليه لدفع الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
 )3اعالن املدعي عليه باجلل�سة والئحة االدعاء
� )4شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنية.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/28أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/11/17
مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

70533

�إعالن
حيث �أن ال�سيد  :حممد یعقوب حممد نا�صر  -باك�ستاين اجلن�سية ميلك الرخ�صة جتارية
(زين اليا�سمني لتجارة االقم�شة) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم
( )606704حيث ان ال�سيد  :حممد یعقوب حممد نا�صر  -باك�ستاين اجلن�سية يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((زين اليا�سمني لتجارة االقم�شة)) البالغة (
� )%100إىل ال�سيد علي حمدان حممد يعقوب  -باك�ستاين اجلن�سية اجلن�سية تنازل �صاحب
الرخ�صة لآخر ،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل
القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

70535

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0001586مدين (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه  /فالرييي �شبيلكني  -العنوان 9239854 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/3/31قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح � /سرجي نفريوف بالتايل :
ن�ص احلكم  -حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :بالزام املدعي عليه بان
يدفع للمدعي مبلغ  91747درهم درهم واحد وت�سعني الفا و�سبعمائة و�سبعة
واربعني درهما والزمته بالر�سوم وامل�صاريف .حكما قابال لال�ستئناف خالل
املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

�إجتماع خربة
العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

70021

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2016/784عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (3058043.02
درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك �أبوظبي التجاري  -فرع  -عنوانه � :إمارة دبي  -مدينة دبي للتعهدات � -شارع املنامة  -بناية بنك ابوظبي التجاري
رقم  - 1الطابق الثاين  -وميثله � :سهاد فا�ضل جبار مهدي اجلبوري
املطلوب �إعالنه  :بيرت انطون نيل�سني  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -املنخول  -بناية الوليد � -شقة رقم 0506884798 - 307
 Peter2011@hotmail.comمو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://
 )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل
�شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر
الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة :
مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 106امل�ساحة  109.93 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ترايدنت جراند ريزيدن�س  -رقم
الوحدة  - 1907:التقييم  1687338.75 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

االمارات العربية املتحدة

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

70408

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0035399

الكاتب العدل

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  647/2017/211تنفيذ عقاري

70197

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

حماكم دبي

70014

تغيري ا�سـم /

ا�سم ال�شركة  :ميالنو اوركيد لتجارة االملنيوم � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  44-43ملك بلدية دبي  -بردبي  -الفهيدي ال�شكل القانوين :
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة  -ال�شخ�ص الواحد (ذ م م)  ،رقم الرخ�صة 824804 :
رقم القيد بال�سجل التجاري  1389072 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/11/3وامل��وث��ق ل��دى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2021/11/21وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم
�إىل امل�صفي املعني ان بي ان ملراجعة احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  3ملك على
فاك�س :
خليفة حممد الفقاعى  -ديرة  -هور  -العنز � -شرق  -هاتف :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

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

�إعالن
حيث ان ال�سيد /حممد يعقوب حممد نا�صر  -باك�ستاين اجلن�سية ميلك الرخ�صة جتارية
(زين اليا�سمني لتجارة االقم�شة) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
( )606704حيث ان ال�سيد /حممد يعقوب حممد نا�صر  -باك�ستاين اجلن�سية يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية (زين اليا�سمني لتجارة االقم�شة) البالغة
(� )%100إىل ال�سيد  /علي حمدان حممد يعقوب  -باك�ستاين اجلن�سية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة
الخر .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل
القانوين حيال ذلك.

املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70535

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

70014

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

االمارات العربية املتحدة

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

حماكم دبي االبتدائية

مقدمة الطلب  :نداء علي يو�سف الرئي�سي

قلم الكتاب

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

70535

حماكم دبي

املو�ضوع  :التوثيقات واال�شهادات  /تغري اال�سم الأول

اىل املحكوم عليه  /مركز االبداع واالبتكار للتدريب
حيث �أن املحكوم لها  /هند لعالملة
يعلمك بانه قد �صدر بحقك يف الدعوى امل�شار اليها
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ ( 5000خم�سة االف درهم)
والزامها بالر�سوم وامل�صروفات املنا�سبة واعفاء املدعي من باقي الر�سوم
ورف�ض الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات.

املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

70533

70535

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

�إجتماع خربة
70392

دعوة حل�ضور اجتماع اخلربة الثاين
يف الدعوى رقم  8054ل�سنة  2021جتاري كلي ال�شارقة
املعلن �إليهم :املدعى عليها االوىل� /شركة باتيا التجارية ذ .م .م.
املدعى عليه الثاين /راجيف �سوري�ش بهاتيا  -اجلن�سية الهند.
املدعى عليه الثالث� /سوري�ش باتیا تل�سيدا�س  -اجلن�سية الهند.
�أنـتـم مـدعون حل�ضـور اجتماع اخلبـرة الق�ضائية الفنيـة (االجتمـاع رقـم  )2فـي الـدعوى رقـم  8054ل�سنة
 2021جتـاري كلـي ال�شارقة ،املقامـة مـن بنـك �إمـارات دبـي الـوطني وذلـك �أمـام خبيـر الـدائرة امل�صرفية
الكليـة الـدكتور/ح�سـني خليـل ال�شم�سـي ،يـوم الثالثـاء املوافـق  30/11/2021فـي ال�ساعة 01:00
الواحـدة ظـهـرا ،وذلـك فـي مقـر مكتـب اخلبيـر ،وعنوانـه� :إمـارة ال�شارقة – مدينـة ال�شـارقة ـ كـورني�ش
بحيـرة خالـد  -بعـد فـنـدق كـورني�ش ال�شـارقة (هلتـون �سـابقا)  -فـرع بنـك امل�شـرق (�سابقا)  -برج �سعيد
الغفلـي ( )Bاملدخل اخللفي الطابق الأول  -مكتـب رقـم ( )102ح�ســـــــني ال�شم�ســي حما�ســــبـــون قــانونيون.
هــاتف 065582999 – 0551750005
الربيد الإلكرتوينhussain@mashoora.ae :
خبري الدائرة امل�صرفية الكلية
الدكتور /ح�سني خليل ال�شم�سي

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

70021

�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  8657ل�سنة  2021جتاري جزئي ال�شارقة
لدى حمكمة ال�شارقة االبتدائية

�ضد  :على حممد �سامل ال�شيباين الكتبي
املرفوعة من  :م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي
املدعى عليه على حممد �سامل ال�شيباين الكتبي  ،مدعو للح�ضور �شخ�صياً �أو بوا�سطة وكيل
معتمد الجتماع اخلربة (امل�صرفية) االول ال�صوتي /املرئي املقرر عقده ال�ساعة  1:00ظهراً ،
يوم ال�سبت املوافق  04/12/2021موعداً لعقد اجتماع اخلربة امل�صرفية االول عرب تطبيق
زووم ZOOM

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/89634840720?pwd=ZkdQeC93N1hSYXVPTVR3QjNGakcrZz09
Meeting ID: 896 3484 0720
Passcode: 778899

للتوا�صل 0552752147 /

اخلبري امل�صريف  /ماجد املرزوقي

17
حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
 2016/1182تنفيذ مدنى

70363

�إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
�إعالن بالن�شر يف جريدتني ر�سميتني
يف الق�ضية التنفيذية رقم 2016/1182
تعلن حمكمة ر�أ�س اخليمة الأبتدئية  -دائرة التنفيذ عن بيع عقار  ،عبارة عن فيال يف املعريي�ض
م�ساحته  1,075.57مرت مربع ,وثيقة رقم “ ،3725/2005رقم ت�ساعي 309020238
والعائدة ملكيته للمحكوم عليه /جهاد عبد القادر كزمار -بتاريخ  ، 2021/11/29عن طريق
�شركة االمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.
فعلى من يرغب باال�شرتاك �أو االطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة االمارات للمزادات
 ،www.emiratesauction.aeومن يرغب باالعرتا�ض عليه مراجعة دائرة التنفيذ
�أثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.
م�أمور التنفيذ  /مزيود ال�شحي

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
 2020/121تنفيذ �إيجارات وعقارات

�إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
�إعالن بالن�شر يف جريدتني ر�سميتني
يف الق�ضية التنفيذية رقم � 2020/121إيجارات
تعلن حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية  -دائرة التنفيذ عن بيع عقار  ،عبارة عن �أر�ض �سكنية
�سياحية خالية م�ساحتها  25,509قدم مربع (ي�سمح بالبناء علي  %60من امل�ساحة) رقم
الأر�ض  ,MRA37وثيقة رقم “ ، 7458/2015رقم ت�ساعي  ,602035142رقم املخطط
 , 2015-44636والعائدة ملكيتها للمحكوم عليهم /برادیب كومار �سینجهال و مدهور برادیب
كومار �سينجهال  -بتاريخ  2021/11/29و لأعلي �سعر ،عن طريق �شركة االمارات للمزادات
وذلك يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.
فعلى من يرغب باال�شرتاك �أو االطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة االمارات للمزادات
 ،www.emiratesauction.aeومن يرغب باالعرتا�ض عليه مراجعة دائرة التنفيذ
�أثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.
م�أمور التنفيذ  /مزيود ال�شحي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
 2015/79تنفيذ مدين

تعلن حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية  -دائرة التنفيذ عن بيع العقارات املو�ضحة باجلدول التايل:
م

رقم الوثيقة

م�ساحة الق�سيمة

نوع العقار

1

2018/05694

 6,000قدم مربع

�أر�ض خالية �سكنية

ال�شاغي

2

2018/05692

 6,000قدم مربع

�أر�ض خالية �سكنية

ال�شاغي

3

2018/05693

 6,000قدم مربع

�أر�ض خالية �سكنية

ال�شاغي

والعائدة مكيتها للمحكوم عليه /را�شد عبد اهلل عمران ال�شام�سي  ،بتاريخ  ، 29/11/2021عن طريق �شركة
االمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء .فعلى من يرغب باال�شرتاك �أو االطالع الدخول
على املوقع الإلكرتوين ل�شركة االمارات للمزادات  ،www.emiratesauction.aeومن يرغب
باالعرتا�ض عليه مراجعة دائرة التنفيذ �أثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.
م�أمور التنفيذ  /مزيود ال�شحي

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

املخطر  :حممد �أحمد الطيب جيب اهلل – �سوداين اجلن�سية
العنوان  :امارة ال�شارقة منطقة املجاز -3بناية ال�سرحي-الطابق الثالث�-شقة رقم -3موبايل 0568878820
بريد الكرتوين giballah88@gmail.com
املخطر �إليها  :الريموك ل�صناعة هياكل املركبات �ش،م،م  -وميثلها /حممد �شبيل
العنـوان  :امـارة دبي – منطقـة را�س اخلـور ال�صـناعية � - 2شـارع C 24 28رقم القطعة  - 59هـاتف 043338957
موبايل  -0521928728 ,0582919494بريد الكرتوين alyarmookllc@gmail.com
تكليف بالوفاء ل�سداد مبلغ وقدره  85,000درهم (خم�سة وثمانون الف درهما)
حيث �أنكم ف�شـلتم يف تنفيذ �إلتزامـاتكم التعاقدية بت�صنيع عدد اثنني تانكر برتول وفقاً لإملتزامكم امل�ؤرخ يف 2021/9/25م ,والذي
التزمتم فيه ب�أنكم �ستقومون بت�سليمنا عدد اثنني تانكر برتول يف الفرتة املتفق عليها يف غ�ضون  40 – 30يوم عمل ,وحيث �أن تلك املدة
قد �إنتهت دون تنفيذ .وملا كان من امل�ستقر عليه قانوناً وفقاً لن�ص املادة ( )1/63من الالئحة التنظيمية رقم ( )57ل�سنة  2018يف
�ش�أن قانون الإجراءات املدنية ,والتي تن�ص على -:على الدائن �أن يكلف املـدين �أوال  -بالوفاء يف ميعاد خم�سة �أيام على الأقل ثم ي�ست�صدر
�أمر�أ بالأداء من قا�ضي املحكمة التي يقع يف دائرتها موطن املـدين � ,أو املحكمة التي مت الإتفاق يف دائرتها ,وال يجوز �أن يكون احلق الوارد
يف التكليف بالوفاء �أقل من املطلوب يف عري�ضة ا�ست�صدار الأمر بالأداء  ,ويكون التكليف بالوفاء ب�أي و�سيلة من و�سائل الإعالن املحددة
يف هذه الالئحة  ،عليه  ،ف�أننا نخطركم ب�إعادة املبلغ امل�سلم �إليكم وقدره  85,000درهم خالل (� )5أيام �سنداً لأحكام ن�ص املادة ()63
�أعاله وبعك�سه �سنتخذ �ضدكم الإجراءات القانونية،

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أنه كل من :
 .1ال�سيد :على �سيف خليفه بن �سمحه ال�شام�سي  -اجلن�سية :الإمارات العربية املتحدة ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد� :سيد احلق جبل حق  -اجلن�سية:
بنغالدي�ش .2 ،ال�سيد :ح�سام الدین �شاكر مرزه ح�سني  -اجلن�سية :العراق ،يرغب يف البيع والتنازل عن
كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد� :سيد احلق جبل حق  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة
امل�سماه (ور�شة نهر دجلة لكهرباء ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()521056
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من (�شركة
�أعمال مهنية) �إىل (وكيل خدمات) ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

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

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9524

70021

املنذر :بنك امل�شرق �ش م ع
املنذر �إليه  :رامی نایل مو�سى اجلندي
ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  363،660.78درهم (ثالثمائة وثالثة
و�ستني �ألف و�ستمائة و�ستني درهم وثمانية و�سبعني فل�سا) للمنذر خالل ثالثون يوما من
تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة االجراءات
القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم
 202بالطابق رقم  2مببنى مزايا  19رقم  1البالغ م�ساحته  749,81قدم مربع واملواقف
 g-05على قطعة االر�ض رقم  1424مبنطقة وادي ال�صفا  2ب�إمارة دبي اململوك لكم واملرهون
للمنذر طبقا الحكام القانون واملادتني ( )٢٥و( )٢٦وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم
 14ل�سنة  2008بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

تنازل /بيع
اعالن بيع
ليكن معلومـا للجميع ب�أن ال�سيد :ريـا�ض كـانـداتيل  -اجلن�سية :الهند  ،يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :قا�ضي حممد يا�سني
حممد عبدال�سالم  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه (البقالة الربيطانية)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )524790ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

حماكم دبي

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

اعالن بالن�شر
 4397/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عبدالرحمن �أحمد ماهر حممود عطية  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )88250.04درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

الكاتب العدل

�إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
�إعالن بالن�شر يف جريدتني ر�سميتني
يف الق�ضية التنفيذية رقم � 2020/30إيجارات
تعلن حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية  -دائرة التنفيذ عن بيع عقار ،عبارة عن �أر�ض خالية
م�ساحتها  25,509.15قدم مربع (م�صرح بالبناء � 2.5ضعف م�ساحة الأر�ض) ,وثيقة رقم
“ ،7348/2015رقم الأر�ض  ,602035122رقم املخطط  ,2015/44618والعائدة
ملكيتها للمحكوم عليه /بو�ش ووترفرونت بروبرتيز ليمتد  -بتاريخ  2021/11/29العلى
�سعر ،عن طريق �شركة االمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء
فعلى من يرغب باال�شرتاك �أو االطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة االمارات للمزادات
 ،www.emiratesauction.aeومن يرغب باالعرتا�ض عليه مراجعة دائرة التنفيذ
�أثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.
م�أمور التنفيذ  /مزيود ال�شحي
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 2020/29تنفيذ �إيجارات وعقارات

70363

�إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
�إعالن بالن�شر يف جريدتني ر�سميتني
يف الق�ضية التنفيذية رقم � 2021/29إيجارات
تعلن حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية  -دائرة التنفيذ عن بيع عقار  ،عبارة عن �أر�ض خالية م�ساحتها
 26135.20قدم مربع (م�صرح بالبناء  4ا�ضعاف امل�ساحة  104539.00 -قدم مربع) رقم
الأر�ض  , HRA09 :وثيقة رقم  ،2015/07440رقم ت�ساعي  ,602035108رقم
املخطط  ,2015/44604والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه/ارينا بروبرتيز �ش م ح  -بتاريخ
 2021/11/29العلى �سعر  ،عن طريق �شركة االمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة
ال�ساد�سة م�ساء.
فعلى من يرغب باال�شرتاك �أو االطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة االمارات للمزادات
 ،www.emiratesauction.aeومن يرغب باالعرتا�ض عليه مراجعة دائرة التنفيذ
�أثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.
م�أمور التنفيذ  /مزيود ال�شحي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 2020/117تنفيذ �إيجارات وعقارات

70363
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 2020/97تنفيذ �إيجارات وعقارات

70363

�إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
�إعالان بالن�شر يف جريدتني ر�سميتني
يف الق�ضية التنفيذية رقم � 2020/117إيجارات
تعلن حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية  -دائرة التنفيذ عن بيع عقار  ،عبارة عن �أر�ض �سكنية
�سياحية خالية م�ساحتها  29,907قدم مربع (ي�سمح بالبناء علي  %60من امل�ساحة) ,وثيقة
رقم “ ،7430/2015رقم ت�ساعي  ,602035161رقم املخط  ,2015-44653والعائدة
ملكيتها للمحكوم عليهم /براديب كومار �سینجهال و مدهور برادیب كومار �سينجهال  -بتاريخ
 2021/11/29العلى �سعر ،عن طريق �شركة االمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة
ال�ساد�سة م�ساء .فعلى من يرغب باال�شرتاك �أو االطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة
االمارات للمزادات  ،www.emiratesauction.aeومن يرغب باالعرتا�ض عليه
مراجعة دائرة التنفيذ �أثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.

�إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
�إعالان بالن�شر يف جريدتني ر�سميتني
يف الق�ضية التنفيذية رقم � 2020/97إيجارات
تعلن حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية  -دائرة التنفيذ عن بيع عقار  ،عبارة عن �أر�ض خالية
م�ساحتها  138809.1قدم مربع (م�صرح بالبناء ار�ضى  )8 +رقم الأر�ض , BFR06 :
وثيقة رقم “ ،07393/2015رقم ت�ساعى  ,602035066رقم املخطط ,2015-44567
والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه� /شركة اي�شيان انفرا ليمتد  -بتاريخ  2021/11/29العلى
�سعر  ،عن طريق �شركة االمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.
فعلى من يرغب باال�شرتاك �أو االطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة االمارات للمزادات
 ،www.emiratesauction.aeومن يرغب باالعرتا�ض عليه مراجعة دائرة التنفيذ
�أثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.

م�أمور التنفيذ  /مزيود ال�شحي

م�أمور التنفيذ  /مزيود ال�شحي
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555
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70555

تنازل /بيع

تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة  :الثا راتناكومار �سریدهاران ادیوری  -اجلن�سية :الهند،
ترغب يف البيع والتنازل عن كمل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :ديبني
�شاندروت كالیادان داموداران نامبیار ایدا�شريي  -اجلن�سية :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه
(الوفاء لتجارة االدوات احلديدية والكهربائية) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )529397ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد � :سعيد ا�سماعيل فريوز مبارك اخلتال  -اجلن�سية :الإمارات العربية
املتحدة ،يرغب يف البيع والتنازل عن( )%50من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد:
حممد �صباح معيدو  -اجلن�سية :الهند ،ويرغب يف البيع والتنازل عن( )%50من كامل ح�صته البالغة
( )%100وذلك �إىل ال�سيد :جابر بوثو�سریی �سوبی  -اجلن�سية :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا
بقعة �شاي) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )781498ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى - :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل
خدمات) ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة  /روبينه ب�شري يرزا حممد ب�شري ,اجلن�سية  :باك�ستان ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد� /شاه زيب ال�ساين
مق�صود احمد تب�سم ,اجلن�سية :باك�ستان بالرخ�صة امل�سماه (�شركة عقاب لالملنيوم والزجاج)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )28838ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقه . ،تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

الكاتب العدل
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رقم املعاملة MOJAU_2021- 0035103
تنازل /بيع

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  -:ال�سيد  /ابراهيم حميد على بن �صرم ال علي – اجلن�سية االمارات
 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا الكوخالبو�سني) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (،)775510
�إىل ال�سيد  /حممد يحيى �سالمه ال�شرايعه  -اجلن�سية االردن  ،تعديالت �أخرى  :حتويل ال�شكل
القانوين من م�ؤ�س�سة فردية �إىل وكيل خدمات و تغيري الإ�سم التجاري من كافترييا الكوخ
البو�سني �إىل كافترييا عامل املعكرونة
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
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رقم املعاملة MOJAU_2021- 0035270
تنازل /بيع

70555
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  100/2020/18عقاري جزئي

70197

مو�ضوع الدعوى :
طالب الإعالن -1 /جمعة �سامل علي مران الظاهري � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -2 :علي �سعيد �سليمان عبيد ال�سالمي � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ العقد امل���ؤرخ 2018/10/31
بني املدعي واملدعي عليهم وال��زام املدعي عليهم مببلغ وق��دره ( )948063.22درهم وتعوي�ض قدره
( )200.000درهم والفائدة بواقع  %12من تاريخ االمتناع وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/29ال�ساعة
� 8.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

رئي�س الق�سم
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70555

تنازل /بيع

�إعـالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /حممد حاجي على حممد  -اجلن�سية االمارات -
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (مغ�سلة
اخليط االبي�ض) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم
(� )623572إىل ال�سيد  /جبري فايدياكاران ابوبكر فايدياكاران  -اجلن�سية الهند
تعديالت اخرى  :تغري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
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الكاتب العدل

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

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

حمكمة دبي االبتدائية العقارية
70197

�إعالن تنازل
يرجى العلم �إنه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكوره
من الطرف الأول  :عبداهلل عبداهلل حممد جا�سم احلمادي  ،اجلن�سية  :الإمارات
�إىل الطرف الثاين  :نا�صر عمر حممد عبداهلل عبدالرحمن  ،اجلن�سية  :الإمارات
و �إىل الطرف الثالث  :هيثم جا�سم حممد القوا�ضي احلمادي  ،اجلن�سية  :الإمارات
و �إىل الطرف الرابع  :علي خليل �إ�سماعيل �إبراهيم احلو�سني ،اجلن�سية  :الإمارات
باال�سم التجاري (الإ�شارة الوجبات ال�سريعة) ن�شاط الرخ�صة (بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا) بيع
املرطبات واملياه الغازية بالتجزئة ،م�شروبات باردة و�ساخنة) واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية يف
خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم  764562 :ال�صادرة بتاريخ  2018/10/24 :يف دائرة
التنمية االقت�صادية بخورفكان .وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل بعد الق�ضاء
 14يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن

تنازل /بيع

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
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حكومة را�س اخليمة
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حكومة را�س اخليمة
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032498
�إخطار عديل
املخطر  :جر�سن بوتووا هانيلكوناتيل جورج جويكوتي  -هندي اجلن�سية  -ب�صفته مالك امل�ؤ�س�سة الفردية
بوكيل خدمات امل�سماة (بلمونت ملقاوالت الأملنيوم والزجاج) املرخ�صة برقم ( )506763من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،الهاتف  ،0555026382 :العنوان  :ال�شارقة � -صناعية 15
املخطر اليه  :را�شد عبدالرحمن �سعيد بحري ال�شام�سي
الهاتف  - 0503222213 :العنوان ال�شارقة  -الرقيبة 3
مو�ضوع الإخطار احل�ضور اىل مقر الدائرة االقت�صادية
الوقائع - :
حيث �أن املخطر اليه هو وكيل خدمات الرخ�صة اململوكة للمخطر وامل�سماة (بلمونت ملقاوالت الأملنيوم
والزجاج) واملرخ�صة بالرقم ( )506763وال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة  ،حيث املخطر
اليه ممتنع عن احل�ضور الجناز ما يلزم من معامالت لت�سيري م�صلحة الرخ�صة مما احلق باملخطر بالغ
ال�ضرر  ،وعليه ف�إن املخطر يرغب يف �إنذار املخطر �إليه ب�ضرورة احل�ضور �إىل مقر الدائرة االقت�صادية خالل
خم�سة �أيام و�إال �سوف ي�ضطر ا�سفا التخاذ االجراءات القانونية �ضده  ،وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب
العدل اخطاركم بهذا ر�سميا
الكاتب العدل

م�أمور التنفيذ  /مزيود ال�شحي

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

تنازل /بيع

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

�إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
�إعالان بالن�شر يف جريدتني ر�سميتني
يف الق�ضية التنفيذية رقم  2018/67تركات
تعلن حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية  -دائرة التنفيذ عن بيع عقار  ،عبارة عن �أر�ض �سكينة م�ستغل
جزء منها مزرعة نخيل م�ساحتها الكلية  82268قدم مربع ,وثيقة رقم “ ،4063/1976رقم
الأر�ض  ,207055001رقم الق�سيمة  , 5001رقم املنطقة  207بلوك رقم  ,05والعائدة
ملكيتها لل�سيد/عبداهلل حممد الهيا�س  -بتاريخ  2021/11/29و ب�سعر ا�سا�سي و قدره
 ، 2,407,500عن طريق �شركة االمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.
فعلى من يرغب باال�شرتاك �أو االطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة االمارات للمزادات
 ،www.emiratesauction.aeومن يرغب باالعرتا�ض عليه مراجعة دائرة التنفيذ
�أثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70533

�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/0031854

70363

 2018/67تركات

موقع العقار

70021

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

70363
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يف الق�ضية التنفيذية رقم 2015/79
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13402بتاريخ 2021/11/26

اجلمعة  26نوفمبر  2021م  -العـدد 13402

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :مو�سى �صالح حممد احمـد البلو�شي  -اجلن�سية:
االمارات  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )100%وذلك �إىل
ال�سيد :حمد ماجد �سعيد اجلالف ال�شويهي – اجلن�سية  :الإمارات يف الرخ�صة امل�سماه
(مطعم �شارع ابو رمانه) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()777152
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة - ،تعديالت اخرى  :تغيري الإ�سم
التجاري من (مطعم �شارع ابو رمانه ) لي�صبح (مطعم الو بربر) وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555
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اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :عتيق عبيد حارب الرميثي  -اجلن�سية :االمارات  ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :عبدال�سالم االت كنديل
كونهى مو�سى حاجى  -اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (بقالة الطريق ال�صحيح) ت�أ�س�ست
ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )525606ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة - ،تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) اىل (وكيل خدمات)
 ا�ضافة وكيل خدمات.وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :حممد �شاه عامل �شاه جهان مياه  -اجلن�سية:
بنغالدي�ش  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%5وذلك �إىل ال�سيدة
 :رادهـا بـادى – اجلن�سية  :نيبال يف الرخ�صة امل�سماه (مغ�سلة العميد) ت�أ�س�ست بـ�أمـارة
ال�شارقة مبـوجب رخ�صة رقم ( )615399ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة - ،تعديالت اخرى  • :تغیری وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

الكاتب العدل
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برعاية هزاع بن زايد:

بطولة �أبوظبي «اخلم�سني» غراند �سالم للجودو تنطلق �صباح اليوم
 41دولة ومنتخب الإمارات ال�شاب يفتتح مبارياته بالدور التمهيدي
•• �أبوظبي-الفجر

حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ ه���زاع بن
زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س املجل�س
التنفيذي لإم���ارة �أب��و ظبي تنطلق
����ص���ب���اح ال����ي����وم اجل���م���ع���ة 11-26
ب�صالة « جوجيت�سو �أرينا » مبدينة
زايد الريا�ضية يف �أبوظبي مناف�سات
ال��دور التمهيدي لبطولة �أب��و ظبي
" اخلم�سني " جراند �سالم للجودو
لعام  ، 2021والتي ينظمها احتاد
الإم��������ارات ل��ل��م�����ص��ارع��ة واجل������ودو ،
خالل الفرتة من  -28 26نوفمرب
احل��ايل بدعم م��ن جمل�س �أبوظبي
الريا�ضي وب�إ�شراف االحتاد الدويل
للجودو ،والتي تتزامن مع احتفاالت
البالد باليوم الوطني لعام ،2021
و�ضمن احتفاالت ال��ب�لاد باليوبيل
الذهبي "اخلم�سني".
وق��د �أكملت اللجنة العليا املنظمة
للبطولة برئا�سة �سعادة حممد بن
ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد امل�صارعة
واجلودو ،كافة اال�ستعدادات لإجناح
ال��ب��ط��ول��ة وف���ق ب��رن��اجم��ه��ا املعتمد
م��ن االحت���اد ال���دويل للجودو الذي
ي���رك���ز ع��ل��ى اجل���وان���ب ال��ف��ن��ي��ة دون
�إقامة طقو�س احتفالية �أو ختامية
،لت�أتي انطالقة املباريات التمهيدية
ل��ل��وزن اخلفيف �صباح ال��ي��وم عقب
ق��رع��ة ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ج���رت م�ساء
�أم�س عرب تقنية الفيديو «Draw
 »Onlineب��ع��د اع��ت��م��اد العدد
ال���ن���ه���ائ���ي ل����ل����دول امل�������ش���ارك���ة التي
و�صل عددها بالفعل وه��ي  41من

خمتلف دول العامل باعتبارها �آخر �أوك������ران������ي������ا ،ال������والي������ات امل���ت���ح���دة،
ب��ط��والت االحت����اد ال����دويل للجودو �أوزبك�ستان،ال�سنغال وتركيا .
ل��ع��ام  2021وال��ت��ي ���ض��م��ت 225
العبا والع��ب��ة ،يف مقدمتهم �أبطال منتخب الإمارات ال�شاب
ب���ط���ول���ة ال����ع����امل الأخ����ي���رة وجن����وم ح���ر����ص���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة باحتاد
�أوملبياد طوكيو  ،2020مما يك�سب امل�������ص���ارع���ة واجل��������ودو ،وب����ن����اء على
ال��ب��ط��ول��ة ق��ي��م��ه ف��ن��ي��ة خل�صو�صية توجيهات �سعادة حممد بن ثعلوب
بطوالت اجلراند �سالم التي تنظم الدرعي على �إتاحة الفر�ص ملنتخب
يف  5م��دن ك�برى تتمثل يف باري�س �شباب الإم���ارات ال�صاعد للم�شاركة
الفرن�سية ،وطوكيو اليابانية وباكو يف تلك البطولة ملزيد من االحتكاك
عا�صمة �أذربيجان ومو�سكو الرو�سية وال�صقل ب��ه��دف اكت�ساب اخلربات
بجانب عا�صمة دولة الإمارات مدينة بعد ت�ألقهم علي امل�ستوى العربي
�أب��وظ��ب��ي ا�ستثمارا للرعاية املميزة واخل���ل���ي���ج���ي والآ������س�����ي�����وي و�ضمت
م���ن جم��ل�����س �أب�����و ظ��ب��ي الريا�ضي ال��ق��ائ��م��ة ل��ت��ل��ك ال��ب��ط��ول��ة ب�إ�شراف
،بجانب ال��رع��اي��ة الذهبية املقدمة امل�����درب ال���ي���اب���اين �أ����ش���ي���دا ك���وك���ي 9
م����ن ج��م��ع��ي��ة �أب���وظ���ب���ي التعاونية الع���ب�ي�ن ����ص���اع���دي���ن وه������م :خليفة
،وبن حمودة لل�سيارات  ،وجمموعة احلو�سني « 22عاماً» الذي يناف�س
امل�سعود والرعاية الف�ضية لطريان يف وزن حت��ت  73كجم وه��و الفائز
بامليدالية الف�ضية يف بطولة العامل
�أبوظبي .
ل���ل�������ش���ب���اب يف ال���ه���ن���د يف ،2017
وال��ف��ائ��ز ب�����أول م��ي��دال��ي��ة للإمارات
 3منتخبات عربية
وت�شهد ت��ل��ك ال��ب��ط��ول��ة م�����ش��ارك��ة  3على م�ستوى ال�شباب يف بطولة ك�أ�س
منتخبات عربية ممثلة يف الإمارات �أ���س��ي��ا يف ه����وجن ك����وجن يف ،2018
 ،ال�سعودية ،املغرب بجانب منتخبات و�سبق له امل�شاركة يف بطوالت جراند
ا�سرتاليا  ،بلجيكا ،الربازيل ،كندا���� ،س�ل�ام �أب���وظ���ب���ي يف وزن حت���ت 66
ت�شيلي  ،ال�صني تايبيه  ،كولومبيا كجم ،ثم حتت  73كجم يف �سنوات
 ،ج��م��ه��وري��ة ال��ت�����ش��ي��ك ،ال���دمن���رك  2017، 2016 ، 2015 ،ومن
فنلندا  ،ف��رن�����س��ا ،ج��ورج��ي��ا � ،أملانيا بينها امل�شاركة يف بطولة دو�سلدروف
،بريطانيا  ،املجر ،ايرلندا� ،إ�سرائيل جراند �سالم الأملانية يف ..2018
 ،اي��ط��ال��ي��ا  ،ال���ي���اب���ان ،غريق�ستان ك��م��ا ت�����ض��م ال��ق��ائ��م��ة ال�����ص��اع��د علي
،لتوانيا  ،منغوليا  ،هولندا ،بولندا ،ح�سن ال��درم��ك��ي « 21ع��ام��اً» الذي
ال�ب�رت���غ���ال ،م��ول��دي��ف��ي��ا  ،روم��ان��ي��ا  ،ي�����ش��ارك يف وزن ف���وق  100كجم،
رو�سيا االحتادية� ،صربيا� ،سلوفينيا ،و�سبق له امل�شاركة يف بطولة �أبوظبي
ال�سويد � ،سلوفاكيا ،طاجاك�ستان ،ج����ران����د ����س�ل�ام  ..2019وت�ضم

القائمة �أي�ضاً  7العبني �صاعدين
حت��ت � 20سنة يف خمتلف الأوزان
وه��م �أحمد جا�سم الثمريي يف وزن
حتت 60كجم  ،علي اليماحي حتت
 66ك��ج��م� ،سعيد خمي�س النقبي
حتت  73كجم  ،م�صبح ال�شام�سي
حتت  73كجم ،حارب عبد الرحمن
جمعة فوق  100كجم ،را�شد حتت
 66كجم واحمد النقبي يف وزن
حتت  60كجم.
�أوزان البطولة
ت�شهد بطولة �أبوظبي " اخلم�سني"
جراند �سالم للجودو احلالية �إقامة
مناف�سات الرجال من � 8أوزان وهي
 :حتت  60كجم ، 81 ، 73 ، 66 ،
حتت  ، 90فوق  ، 90حتت ، 100
وف��وق  100كجم � ..أم��ا مناف�سات
ال�����س��ي��دات فت�شمل �أوزان حت��ت 48
كجم  ، 70 ، 63 ، 57 ، 52 ،حتت
 ، 78وفوق  78كجم .
حفل ب�سيط
ومن املقرر �أن يكون حفل االفتتاح
املقرر قبل النزاالت اخلتامية م�ساء
ي��وم غ��د ال�سبت  -11/27ب�سيطاً
وخم��ت�����ص��راً ع��ل��ى ال��ن�����ش��ي��د الوطني
ب��و���ص��ول راع���ي حفل االف��ت��ت��اح وفقا
لطقو�س االحت����اد ال����دويل للجودو
الذي يحر�ص على ا�ستثمار الوقت.
حممد بن ثعلوب الدرعي "
�آخر بطوالت اجلودو لهذا العام لها
خ�صو�صية احتفالية

�أ�شاد حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س ���ش��خ�����ص يف ج��م��ي��ع �أن����ح����اء العامل
احت�����اد امل�����ص��ارع��ة واجل������ودو رئي�س وي�ضم االحتاد حوايل  200احتادا
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة للبطولة وطنيا يف كافة القارات .
برعاية �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل
نهيان ،نائب رئي�س املجل�س التنفيذي � 154ألف دوالر
لإم����ارة �أب��وظ��ب��ي ل��ف��ع��ال��ي��ات بطولة ك�����ش��ف حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب الدرعي
�أبوظبي " اخلم�سني " جراند �سالم رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة ب�أن
للجودو لعام  ، 2021التي تنطلق اجلوائز النقدية املر�صودة للبطولة
م��ن��اف�����س��ات��ه��ا ���ص��ب��اح ال���ي���وم اجلمعة وفقا لالئحة االحت��اد ال��دويل تبلغ
ب�صالة « جوجيت�سو �أرينا » مبدينة � 154أل��ف دوالر �أمريكي و�سيتم
زايد الريا�ضية يف �أبوظبي  ،م�ؤكدا توزيع  56ميدالية ملونة منها 14
ب�����أن ب��ط��ول��ة ال��ع��ام ل��ه��ا خ�صو�صية ميدالية ذهبية للفائزين الأوائ���ل
ل��دى �أ���س��رة اجل���ودو يف ال��ع��امل وهي و 14ميدالية ف�ضية لفئتي الرجال
حتتفل مع �إم���ارات ال�سالم واملحبة وال�����س��ي��دات ب��ج��ان��ب  28ميدالية
بيومها الوطني ويوبيلها الذهبي برونزية لأ�صحاب املركزين الثالث
فا�ستحقوا ال�شكر والرتحيب بهم يف وال��راب��ع بجانب اجلوائز التذكارية
وال��ع��ي��ن��ي��ة .ت��ن��ظ��م ال��ب��ط��ول��ة للمرة
بلدهم الثاين.
وذك��ر -ب�أن م�شاركة جودو الإمارات احل���ادي���ة ع�����ش��رة يف �أب��وظ��ب��ي �ضمن
خ�ل�ال ت��ل��ك ال��ب��ط��ول��ة ت��خ��ت��ل��ف عن ال���ب���ط���والت ال���ك���ب�ي�رة ال���ت���ي ي�شرف
ال��ب��ط��والت املا�ضية ،بعد �أن حر�ص ع��ل��ي��ه��ا االحت�������اد ال�������دويل للجودو
االحت���اد على منح فر�صة امل�شاركة بعد ترفيع تلك البطولة مل�ستوى
ل��ل�����ش��ب��اب ال�����ص��اع��د ال�����ذي يعدهم اجل��ران��د ���س�لام ..وت�شهد م�شاركة
االحت�������اد ل��ل��م�����ش��ارك��ات الإقليمية ك���ب�ي�رة م���ن ال�لاع��ب�ين والالعبات
وال���دول���ي���ة ال���ق���ادم���ة وه����ي فر�صة امل�صنفني على م�ستوى العامل و�أكرث
ل�لا���س��ت��ف��ادة م��ن امل�����س��ت��وي��ات الفنية من  200العب والعبة من خمتلف
املتقدمة بعد تفوقهم على م�ستوى امل�ستويات والأوزان م��ن الالعبني
ال��ب��ط��والت ال��ع��رب��ي��ة وب��ط��ول��ة �آ�سيا امل�صنفني ميثلون  41دولة ،وتنطلق
واخل��ل��ي��ج وك���ان���وا ب��ح��ج��م التحدي ت�����ص��ف��ي��ات ال��ب��ط��ول��ة ���ص��ب��اح اليوم
 ..واختتم  -ف��خ��ورون با�ستمرارية اجل��م��ع��ة ب��ط��ري��ق��ة خ����روج املغلوب،
احل����دث ال��ري��ا���ض��ي ال��ع��امل��ي وه���و ما وت�ستمر ح��ت��ى اخل��ام�����س��ة م�����س��اء يف
ي�ؤكد ملا و�صلت �إليه اللعبة من تطور �أدوارها النهائية ،والتي ت�شهد تتويج
ك��ب�ير ،ك��م��ا ي��ع��ك�����س ح��ج��م القاعدة ال��ف��ائ��زي��ن الأرب��ع��ة الأوائ����ل م��ن كل
ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي حتظى بها ال��ت��ي بلغ وزن وعزف الن�شيد الوطني للدولة
ع��دد ممار�سيها ح��وايل  28مليون الفائز الأول الذهبي ورف��ع �أعالم

الفائزين الأربعة.
برامج ممتعة م�صاحبة
ل�ضيوف بطولة �أبوظبي
ت�����س��ل��م��ت جل��ن��ة ال���ع�ل�اق���ات العامة
ب��ال��ب��ط��ول��ة ال���ع���دي���د م���ن الطلبات
وال��رغ��ب��ات ع�بر (الإمي���ي���ل) لزيارة
امل��ع��امل ال���ب���ارزة يف �إم�����ارات ال�سالم
والت�سامح  ،ومن بني تلك الرغبات
زيارة "امل�سجد الكبري "جامع املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
يف �أبوظبي ذلك ال�صرح الإ�سالمي
ال��ب��ارز يف دول��ة الإم����ارات ال��ذي يعد
�ساد�س �أك�بر م�سجد يف العامل من
ح��ي��ث امل�����س��اح��ة الكلية ب��ع��د امل�سجد
احل���رام وامل�سجد ال��ن��ب��وي وامل�سجد
الأعظم يف اجلزائر واجلامع الأموي
يف دم�شق وم�سجد احل�سن الثاين
بالدار البي�ضاء املغربية.
كما �أبدت العديد من الوفود رغبتها
زي��ارة (�إك�سبو  2020دب��ي) بهدف
اكت�شاف اجلديد يف عامل االبتكارات
اجلديدة  ،ويت�ضمن الربنامج زيارة
ج���زي���رة (م��ارف��ي�����س��ت��ا) احلديريات
ال�ترف��ي��ه��ي��ة يف �أب��وظ��ب��ي ال��ت��ي تعد
واحدة من املن�ش�آت املثالية احلديثة
ملمار�سة الريا�ضة والهوايات املحببة
يف الهواء الطلق .
وزي�����ارات مم�شى "القناة" الوجهة

ال�����س��ي��اح��ي��ة اجل���دي���دة يف (رب�����دان)
عند ج�سر املقطع يف قلب العا�صمة
الإم���ارات���ي���ة �أب��وظ��ب��ي ،وال��ت��ي متثل
�إح�����دى م��ن��اط��ق اجل����ذب ال�سياحي
والرتفيهي.
رو�سيا االحتادية �أكرب الوفود
ي��ع��ت�بر م��ن��ت��خ��ب رو���س��ي��ا االحتادية
من �أكرب الوفود امل�شاركة يف بطولة
�أب��وظ��ب��ي ب��ع��دد  22الع��ب��ا والعبة
وي�شارك منتخب فرن�سا بعدد 21
الع���ب���ا والع���ب���ة ويف امل���رك���ز الثالث
جن���د م��ن��ت��خ��ب م��ن��غ��ول��ي��ا ب��ع��دد 20
العبا والع��ب��ة مم��ا ير�شحهم ملراكز
م��ت��ق��دم��ة ..وب���ع���دد الع���ب �أو العبة
واح���دة جن��د منتخبات كولومبيا ،
جورجيا ،ايطاليا ،لتوانيا �،صربيا
�سلوفاكيا وت�شارك تركيا بالالعبة
�أوزت���ورك هالل (� 19سنة) �سفريه
ل��ل��ج��ودو ال�ترك��ي يف وزن حت��ت 78
كجم.
وت�����ش��ه��د ال��ب��ط��ول��ة م�����ش��ارك��ة 225
العباً والعبة منهم  137العبا و88
الع��ب��ة بعد �أن �شهد م��وق��ع االحتاد
ال�����دويل ل��ل��ج��ودو ع��ق��ب الت�سجيل
و�إغ��ل��اق ب���اب اال����ش�ت�راك ان�سحاب
عدد من املنتخبات كان �آخرهم �أم�س
الأول منتخب باك�ستان.

 3مباريات اليوم يف �أول ظهور ملنتخبنا
الوطني للجودو يف غراند �سالم
عقد ظهر �أم�س بفندق ملينيوم الوحدة و�صالة« جوجيت�سو �أرينا » مبدينة
زايد الريا�ضية يف �أبوظبي االجتماع الفني للمنتخبات امل�شاركة يف البطولة
ومرا�سم قرعة بطولة �أبوظبي(اخلم�سني) جراند �سالم للجودو» لعام
 2021والتي بد�أت بكلمة �سعادة نا�صر خليفة البدور نائب رئي�س احتاد
الإمارات للم�صارعة واجلودو والتي نقل فيها حتيات وترحيب �سعادة حممد
بن ثعلوب الدرعي رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة وذل��ك بح�ضور نا�صر
التميمي �أم�ين ال�سر العام لالحتاد مدير البطولة وحممد جا�سم �أمني
ال�سر امل�ساعد ،ورحب البدور بالأ�شقاء والأ�صدقاء يف بلدهم الثاين متمنيا
لهم طيب الإق��ام��ة وللبطولة التي تتزامن م��ع احتفاالت ال��ب�لاد باليوم
الوطني واليوبيل الذهبي ،فيما مثل االحتاد الدويل للجودو ال�سيد فالد

مارتي�سنو املدير التنفيذي وارام��ن باقدرا�سوف ممثل احلكام وفالدميري
بارتا رئي�س جلنة التنظيم الذي �أ�شادوا با�ستعدادات الإمارات للبطولة التي
ت�شهد م�شاركة  41دول��ة من كافه القارات  ،م�ؤكدا على متيز البطوالت
التي ت�ست�ضيفها �أبو ظبي وتوفر لها كافة متطلبات النجاح متمنيا طيب
الإق��ام��ة للجميع وللمنتخبات امل�����ش��ارك��ة التوفيق واط��ل��ع��وا اجلميع على
التعليمات العامة ..بعدها مت �إج��راء القرعة التي �أ�سفرت عن لقاء العب
منتخبنا احمد النقبي مع العب ال�صني تايبيه يانغ يف وزن حتت  60كجم
بعد ظهر اليوم ،ويف نف�س الوزن يلعب احمد جا�سم الثمريي مع الأوكراين
فريديبا  ..ويلعب �ضمن جولة اليوم را�شد احلو�سني يف وزن حتت  66مع
الكازاخ�ستاين �ساالمات يالوو.

برنامج رعاية املوهوبني بال�شارقة منتخب الإمارات لرفعات القوة �إىل
جورجيا للم�شاركة يف بطولة العامل
يخترب  58العبا
•• ال�شارقة -وام:

•• دبي -وام:

يوا�صل جمل�س ال�شارقة الريا�ضي
ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج اخ���ت���ب���ارات رعاية
الالعبني املوهوبني بالإمارة الذي
د�شنه يف �شهر �أكتوبر املا�ضي ،الذي
ي�����س��ت��ه��دف ان��ت��ق��اء  82الع���ب���اً من
الأن��دي��ة وف��ق م��وا���ص��ف��ات و�شروط
ومعايري حتدد م�ستوى موهبتهم،
وذل������ك ل��ل��إرت����ق����اء مب�ستوياتهم
وال��و���ص��ول بها �إىل �سقف التمثيل
الدويل .
وذك����ر ن��ب��ي��ل حم��م��د ع��ا���ش��ور مدير
�إدارة ���ش���ؤون ال��ري��ا���ض��ة والتطوير
ب��امل��ج��ل�����س �أن ال�ب�رن���ام���ج مي�ضي
ح�سب اخلطة املو�ضوعة ،و�أن 58
العباً من � 8أن��دي��ة هي /احلمرية
وال�����ش��ارق��ة ل��ري��ا���ض��ات ال���دف���اع عن
النف�س وال�شارقة الريا�ضي والذيد

غادرت بعثة منتخبنا الوطني لرفعات
ال���ق���وة �إىل ج��ورج��ي��ا ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف
بطولة العامل التا�سعة لرفعات القوة
وال��ت��ي �ستقام يف مدينة باتومي ،يف
ال���ف�ت�رة م���ن  27ن��وف��م�بر اجل����اري
وح��ت��ى  5دي�سمرب امل��ق��ب��ل .وحتولت
ال��ب��ط��ول��ة م���ن امل���ج���ر �إىل جورجيا
بقرار من اللجنة الباراملبية الدولية
ع��ل��ى ���ض��وء ط��ل��ب م���ن امل��ج��ر ب�سبب
ت�أثريات جائحة "كوفيد ."19
وت���أت��ي �أه��م��ي��ة ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة نظراً
لأنها �إحدى البطوالت امل�ؤهلة لدورة
الأل��ع��اب الباراملبية باري�س 2024
وال����ت����ي ي�����س��ع��ى م��ن��ت��خ��ب��ن��ا الوطني
خ�لال��ه��ا لإح�������راز الأرق��������ام امل�ؤهلة
لألعاب باري�س.
وت����وج����ه����ت ال���ب���ع���ث���ة �إىل جورجيا

وامل�����دام وخ���ورف���ك���ان ودب����ا احل�صن
و�إحتاد كلباء /خ�ضعوا لالختبارات
التي �ستتوا�صل لت�شمل بقية �أندية
الإمارة .
و�أ���������ض��������اف ان ب�����رن�����ام�����ج رع����اي����ة

املوهوبني م��ن ال�برام��ج الطموحة
والإ����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل
امل��ج��ل�����س وي��ح��ظ��ى مب��ت��اب��ع��ة حثيثة
م��ن رئي�س املجل�س ،نظرا للآمال
ال��ك��ب�يرة امل��ع��ل��ق��ة ع��ل��ي��ه الكت�شاف

�أف�����ض��ل ال��ع��ن��ا���ص��ر يف ك��ل الألعاب،
ال���س��ي��م��ا و�أن����ه ي��رك��ز ع��ل��ى النوعية
التي تقبل التطور وميكن الرهان
ع���ل���ى ت���ف���وق���ه���ا ال��������دويل يف امل����دى
القريب والبعيد .

بت�شكيل متكامل م��ن �إداري البعثة
خليفة ح�سن البلو�شى ممث ً
ال للجنة
ال��ب��ارامل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة� ،إ����ض���اف���ة �إىل
اجل���ه���از ال��ف��ن��ي للمنتخب الوطني
وامل���ك���ون م��ن امل���درب�ي�ن ق��ا���س��م ت��ي��ت��و ،

وف����وزي ع��ب��د ال���ق���ادر امل��ك��ي  ،وع���ادل
و���ش��اح وي�صاحبهم ال��دك��ت��ور حممد
ح����م����زة ط����ي����ار �أخ���������ص����ائ����ي ال���ع�ل�اج
الطبيعي.
ومي��ث��ل امل��ن��ت��خ��ب الإم���ارات���ي ثمانية

العبني هم عادل ح�سن �شانبيه وفهد
حم���م���د ع���ل���ي وع���ب���د اهلل العرميي
وخ���ال���د احل���م���ادي و�أح���م���د خمي�س
البلو�شي ورا�شد ح�سن �أحمد و�سيف
الزعابي و موزة الزيودي.
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ثالث مباريات يف انطالق الأ�سبوع الثامن لدوري الدرجة الأوىل اليوم غوارديوال بعد الفوز على �سان جريمان« :كان ً
در�سا ً
جيدا»
•• دبي-الفجر:

ُت��ق��ام ال��ي��وم اجلمعة ث�لاث مباريات يف ال��ي��وم الأول م��ن الأ���س��ب��وع الثامن لدوري
الدرجة الأوىل  ،وجتمع املباراة الأوىل نادي الذيد مع نادي الفجرية على ملعب
الذيد  ،وي�ست�ضيف نادي م�صفوت مبلعبه نادي دبا  ،بينما يحل نادي البطائح �ضيفاً
على نادي �سيتي على ملعب نادي العربي  ،و ُتلعب املباريات ال�ساعة  4:40م�ساءً.
وتختتم مباريات الأ�سبوع الثامن يوم ال�سبت ب�إقامة �أربع مباريات  ،حيث يواجه
نادي دبا احل�صن نادي حتا على ملعب دبا احل�صن  ،واجلزيرة احلمراء مع نادي
الرم�س على ا�ستاد �سعود بن �صقر القا�سمي بنادي اجل��زي��رة احل��م��راء  ،و ُتلعب
املباراتان ال�ساعة  4:35م�سا ًء  ،فيما يلتقي نادي جلف �أف �سي مع نادي التعاون
على �ستاد خالد بن حممد بنادي ال�شارقة  ،ونادي م�سايف مبلعبه مع نادي احلمرية ،

وتثلعب املباراتان ال�ساعة  4:40م�ساءً .وكانت نتائج الأ�سبوع ال�سابع للم�سابقة قد
�أ�سفرت عن فوز الرم�س على جلف �أف �سي (  ، ) 0 – 4والتعاون على م�سايف ( – 3
 ) 1وبنف�س النتيجة حقق البطائح الفوز على اجلزيرة احلمراء  ،فيما فاز دبا على
الذيد (  ، ) 0 – 3وحتا على �سيتي (  ، ) 1 – 5بينما تعادل احلمرية مع امل�صفوت
 ،والعربي مع دبا احل�صن �سلبياً دون �أهداف .ويت�صدر جدول ترتيب امل�سابقة نادي
العربي بر�صيد  19نقطة  ،يليه البطائح (� )2سبع ع�شرة نقطة  ،دبا ( )3خم�س
ع�شرة نقطة  ،يليهم دبا احل�صن ( ، )4وحتا ( )5ولكالهما �أرب��ع ع�شرة نقطة ،
ثم احلمرية ( )6ثالث ع�شرة نقطة  ،الذيد ( )7ت�سع نقاط  ،وم�صفوت ()8
ثمان نقاط  ،جلف �أف �سي (� )9سبع نقاط  ،الرم�س (� )10ست نقاط  ،وبر�صيد
خم�س نقاط ح ّل الفجرية ( ، )11وم�سايف ( ، )12ثم التعاون (� )13أربع نقاط ،
واجلزيرة احلمراء ( ، )14و�سيتي ( )15ولكل منهما نقطة واحدة .

قال املدير الفني ملان�ش�سرت �سيتي ،بيب غوارديوال� ،إن "العودة �أمام
باري�س �سان جريمان يف دوري �أبطال �أوروبا كانت "در�ساً جيداً" لأنه
"عندما تخ�سر ،عليك اال�ستمرار يف املحاولة".
وجنح ال�سيتي يف العودة �إىل املباراة بعد ت�أخره بهدف �أح��رزه جنم
ال��ـ(ب��ي �إ���س ج��ي) كيليان مبابي ،وت��ع��ادل رحيم �سرتلينج للفريق
الإجن��ل��ي��زي ،قبل �أن ي��ع��زز غابرييل جي�سو�س م��ن ت��ق��دم ال�سيتي
بالهدف ال��ث��اين لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإجن��ل��ي��زي بهدفني
مقابل هدف.
وقال غوارديوال ل�شبكة (بي تي �سبورت) "كانت مباراة جيدة .هم
دائما ي�شكلون خطورة عندما ميتلكون الكرة يف الأرب���اع الثالثة
الأخ��ي��رة ،ل��ك��ن ك��م��ا ك��ن��ا يف امل���ب���اراة الأوىل (ال��ت��ي خ�سرها فريقه

بهدفني نظيفني) ،كنا جيدين .كنا �سيئني احلظ لأننا مل ن�ستغل
فر�صنا يف ال�شوط الأول .بعد هدفهم ،حدثت لنا �صدمة ملدة ع�شر
دقائق ،لكننا حت�سنا بعد ذلك".
و�أو�ضح "كنا مت�أهلني بالفعل ،لكن اليوم لعبنا مباراة جيدة �أمام
فريق رائ��ع .يف ال�سنوات اخلم�س �أو ال�ست املا�ضية و�صلنا �إىل دور
ال�ستة ع�شر� .أنا �سعيد بذلك".
و�أ�ضاف املدرب الإ�سباين "كان در�ساً عظيماً .عندما تخ�سر ،عليك �أن
ت�ستمر يف املحاولة .كنا نعلم �أن التعادل نتيجة جيدة ،لكننا فزنا".
و�ضمن املان �سيتي الت�أهل لدور الـ 16يف �صدارة املجموعة ،بعد �أن
رفع ر�صيده �إىل  12نقطة ،مبتعداً بفارق  4نقاط عن الـ(بي �إ�س
جي) الذي �ضمن �أي�ضاً الت�أهل من املركز الثاين.

برعاية فالح بن زايد

19
19

بولو غنتوت يحتفل باليوم الوطني الذهبي مب�شاركة جماهريية والدخول باملجان
•• �أبوظبي-الفجر

بتوجيهات ورعاية �سمو ال�شيخ فالح
بن زايد �آل نهيان رئي�س نادي غنتوت
ل�سباق اخليل والبولو يحتفل نادي
غ��ن��ت��وت ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم اجلمعة
مبلعب ال�شيخ زاي��د الرئي�سي بنادي
غ���ن���ت���وت ب���ال���ي���وم ال���وط���ن���ي لدولة
الإمارات �ضمن احتفاالت البالد بهذه
امل��ن��ا���س��ب��ة اجل��م��اه�يري��ة االحتفالية
والتي ت�أتي �ضمن احتفالية الدولة
ب���ـ«ال���ي���وب���ي���ل ال���ذه���ب���ي اخل��م�����س�ين »
وال��ت��ي تقام بدعم و�إ���ش��راف جمل�س
�أبو ظبي الريا�ضي  ،وتبد�أ مرا�سمها
وفقا للربنامج الذي و�ضعته اللجنة
املنظمة لالحتفال برئا�سة �سعادة
ح��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن ال�����ش��ي��خ املدير
التنفيذي للنادي وم�شاركة اللجان
الفرعية واجلهات امل�ساهمة يف �إجناح
احلدث الريا�ضي ال�سنوي.
ويبد�أ برنامج االحتفال اجلماهريي

عند ال�ساعة الثانية بعد ظهر اليوم
اجل��م��ع��ة بفتح �أب����واب ن���ادي غنتوت
للجمهور عند ال�ساعة الثانية ظهرا
بعد �أن تقرر �أن يكون الدخول باملجان
ب�شرط التزام اجلميع ب�إبراز تطبيق"
احل�����ص��ن " الأخ�����ض��ر ع��ن��د الدخول
للنادي لال�ستمتاع بفقرات املهرجان
ال����ذي ي�شهد ع��ن��د ال�����س��اع��ة الثانية
والن�صف ب��دء ال��ف��ق��رات والعرو�ض

ال�ت�رف���ي���ه���ي���ة وت�����ق�����دمي امل������أك�����والت
ال�شعبية ،وال���وق���وف ع��ل��ى املعر�ض
الرتاثي امل�صاحب ال��ذي ي�سهم فيه
تقدميه ن��ادي ت��راث الإم���ارات الذي
يحتفظ بالكثري من الإرث التاريخي
للدولة  ،وهو جدير بامل�شاهدة ،كما

خ�����ص�����ص��ت م�����س��اح��ة مم���ي���زة يف قلب
ال��ن��ادي لأل��ع��اب الأط��ف��ال املرافقني
ل��ذوي��ه��م ل�لا���س��ت��م��ت��اع وامل�����ش��ارك��ة يف
االحتفالية.
وعند الثالثة والن�صف ع�صرا �سيكون
ال�ضيوف واجل��م��ي��ع على م��وع��د مع

م�سرية اخليول االحتفالية م�شاركة
يف ه����ذا امل���ه���رج���ان ،وع���ن���د الرابعة
ع�����ص��را ت�������ش���ارك ���ش��رط��ة �أب�����و ظبي
ب��ع��رو���ض ال��ك�لاب البولي�سية التي
يع�شقها الأط���ف���ال وال���ت���ي تقدمها
وح���دة ال��ك�لاب البولي�سية بالقيادة

العامة ل�شرطة �أبو ظبي((..))K9
ويف الرابعة والثلث تعزف مو�سيقي
���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ال��ن�����ش��ي��د الوطني
بعد ا�صطفاف الفريقني يف و�سط
امل��ل��ع��ب �إي����ذان����ا ب��ان��ط�لاق��ة امل���ب���اراة
اال�ستعرا�ضية الر�سمية لالحتفالية،

ويف اخلام�سة والن�صف تبد�أ مرا�سم
تتويج الفريقني واحلكام وال�سحب
ع���ل���ى اجل�����وائ�����ز ال���ق���ي���م���ة املجانية
ال��ت��ي يحر�ص ال��ن��ادي على ر�صدها
ل��ل��ج��م��اه�ير وع�������ش���اق ال���ب���ول���و بهذه
امل��ن��ا���س��ب��ات االح��ت��ف��ال��ي��ة ال�����س��ن��وي��ة ،

والتي مت ر�صدها م�سكا للمهرجان
ال�����س��ن��وي ال�����ذي ت�����س��ه��م يف جن��اح��ه
 ،...CAPEX.COMوغنتوت
لتجهيزات الفرو�سية ومركز �أبوظبي
لإدارة النفايات(تدوير) و الأر�شيف
الوطني و انزو . ENZO

ر�سالة ب�ش�أن �صالح من جماهري �أبوظبي لزوارق الفورموال  1ي�سعى للقب املونديال اليوم يف الربتغال

ليفربول« ..لن ن�ساحمكم �أبدا»
�أ�شادت جماهري ليفربول ب�أداء النجم امل�صري حممد
�صالح خالل مباراة بورتو ،يف اجلولة اخلام�سة من
مناف�سات املجموعة الثانية مب�سابقة دوري �أبطال
�أوروبا.
و�سجل تيياغو �ألكانتارا وحممد �صالح هدفني يف
ال�شوط الثاين ،ليوا�صل ليفربول حتقيق االنت�صارات
يف دوري الأب��ط��ال ،علما ب���أن��ه �ضمن يف وق��ت �سابق
�صدارته للمجموعة والت�أهل �إىل ثمن النهائي.
وع�بر موقع التوا�صل االجتماعي "تويرت" �أ�شادت
جماهري ليفربول مبا قدمه �صالح خالل  70دقيقة
�أم���ام ب��ورت��و ،وج���ددت طلبها لإدارة "الريدز" مبنح
النجم امل�صري عقدًا ج��دي��دًا للإبقاء عليه لأطول
فرتة ممكنة داخل "�آنفيلد".
وك��ت��ب �أح��ده��م ب�شكل �ساخر
ُم��ع��ل��قً��ا ع��ل��ى ال��ت���أخ��ر يف
جت���دي���د ع��ق��د �صالح:
"هل �ستمنحونه عقدًا
ج��دي��دًا ،عندما ُيحطم
رق���م قيا�سي يف مباراة
ميالن؟" ،ب��ي��ن��م��ا غرد
�أح����ده����م" :امللك� ..إن���ه
الأف�ضل يف العامل".
وكتب ُم�شجع �آخ���ر" :يوم
ج���دي���د ،ي��ع��ن��ي حت��ط��ي��م رقم
قيا�سي ج��دي��د� ،إن��ه��ا جمرد
�أ�������ش������ي������اء ل������ـ حممد

�صالح".
وو���ص��ف �صالح بالأف�ضل بعد معادلة رق��م جريارد
يف دوري �أب��ط��ال �أوروب����ا وغ���رد�" :صالح ه��و �أف�ضل
الع��ب على ه��ذا الكوكب" ،وط��ال��ب �أح��ده��م جتديد
عقد �صالح وكتب�" :أعلنوا عن منحه عقدًا مدى
احلياة".
و�أبدى �آخر �إعجابه بت�سديدة حممد �صالح للكرة يف
�شباك بورتو وغرد" :يا له من �إنهاء!� ،إنه رجل جيد
جدًا".
ّ
فيما علق �أحدهم على احتمالية رحيل حممد �صالح
ع��ن ليفربول وك��ت��ب�" :إذا انتهى عقد ه��ذا الرجل
دون جتديده وذهب �إىل نا ٍد �آخر �سيكون ذلك خ�سارة
كبرية لـ ليفربول ،وجماهري الريدز لن ت�ساحمهم
�أبدًا".
من جانبه ،قال الأملاين يورغن كلوب يف
ت�صريحات ل�شبكة "بي تي �سبورت":
"كان ف���وزا ج��ي��دًا ،ك��ان م��ن املمكن
�أن نقدم �أدا ًء �أف�ضل و�أن نكون �أكرث
ه����دو ًءا يف ال�����ش��وط الأول لكننا كنا
م�ستعجلني بع�ض ال�شيء" .و�أ�ضاف:
"هذا لي�س غري ًبا عندما ت�ضع فريقًا
مل يخ�ض العبوه الكثري من املباريات
معا .يعتقد بع�ض النا�س �أننا قد نلعب
مباراة �سهلة لكننا مل نكن هنا من �أجل
ذل��ك ،مت بيع ت��ذاك��ر �أنفيلد بالكامل ،لذا
نريد الذهاب من �أجل الفوز".

•• فيجويرا – الربتغال -وام:

ي�����س��ت��ع��د ف���ري���ق �أب����وظ����ب����ي ل����ل����زوارق
ال�����س��ري��ع��ة ل���دخ���ول حت����دي ال�سباق
الرئي�سي الأول للجولة الثانية من
بطولة ال��ع��امل ل����زاورق الفورموال1
 ،ال���ت���ي ت���ق���ام يف م���دي���ن���ة فيجويرا
ال�ب�رت���غ���ال���ي���ة ب���اع���ت���ب���اره���ا اجل���ول���ة
اخلتامية للمو�سم احل��ايل للبطولة
ونهاية م�شهد املناف�سة يف .2021
وم��ن املقرر �أن ينطلق ال�سباق الأول
اليوم على �أن يكون ال�سباق الرئي�سي
الثاين يوم الأحد املقبل.
وت��ت���أه��ب زوارق ال��ف��ري��ق ل��ل��دف��اع عن
اللقب واحل��ف��اظ على امل��رك��ز الأول،
ح��ي��ث يت�صدر ال�ترت��ي��ب ال��ع��ام زورق
"�أبوظبي  " 2بقيادة ثاين القمزي
ب��ر���ص��ي��د  20ن��ق��ط��ة ،يف ح�ي�ن يحل
ث��ان��ي��ا زورق "�أبوظبي  " 1بقيادة
���ش��ون ت��ورن��ت��ي ور���ص��ي��ده  15نقطة
حيث يوا�صل ال��زورق�ين رحلة احللم
بتحقيق لقب البطولة ه��ذا املو�سم
للمرة الرابعة على التوايل والثامنة
يف تاريخ الفريق الإماراتي.
و�سجل فريق �أبوظبي بداية قوية يف
هذه البطولة يف �سبتمرب املا�ضي بعد
حت��ق��ي��ق امل��رك��زي��ن الأول وال���ث���اين يف
اجلولة الأوىل التي �أقيمت يف مدينة

�سانازارو الإيطالية.
وي�����ش��ارك يف ه��ذه اجل��ول��ة  18زورقا
حيث يربز �أي�ضا ك�أحد �أقوى امل�شاركني
زورق ف��ري��ق ال�����ش��ارق��ة ب��ق��ي��ادة �سامي
�سيليو ،وال���ذي يحل حاليا يف املركز
الثالث يف الرتتيب العام بر�صيد 12
نقطة كي يكون �أحد املر�شحني �أي�ضا
للمناف�سة من خالل التحدي.
وكانت بعثة فريق �أبوظبي قد و�صلت
م�ساء �أم�س �إىل فيجويرا حيث بد�أت
ب����إع���داد وجت��ه��ي��ز ال������زوارق ف����ورا من
�أج����ل امل��ن��اف�����س��ة وال�ترت��ي��ب��ات الفنية
لدخول ال�سباق ،بالإ�ضافة للم�شاركة

يف تفا�صيل �سباق �أف�ضل زم��ن م�ساء
اليوم  ،والذي حتدد على �ضوء نتائجه
مراكز املت�سابقني من خالل انطالقة
ال�سباق الرئي�سي الأول غدا.
وت���ب���د�أ ت��ف��ا���ص��ي��ل امل��ن��اف�����س��ة غ����دا مع
االج��ت��م��اع التنويري للمت�سابقني يف
مت���ام ال�����س��اع��ة ال��ت��ا���س��ع��ة ���ص��ب��اح��ا ثم
الإن��ت��ق��ال ل��ل��ت��ج��ارب احل����رة للزوارق
امل�شاركة للمناف�سة يف جتربة �أخرية
يف املياه ،قبل دخول ال�سباق الرئي�سي
احلا�سم يف هذا اليوم ،والذي �سينطلق
يف مت���ام ال��ث��ال��ث��ة وال��ن�����ص��ف بتوقيت
الربتغال ،ال�ساد�سة والن�صف بتوقيت

الإم�����ارات ،وي��ق��ام ال�سباق على م�سار
يبلغ طوله  1770مرتا على امتداد
خم�س بوابات هوائية ،ويف الوقت ذاته
ف����إن م�سافة وح��ي��دة ط��وي��ل��ة �ستكون
بني البوابتني رقم  2و 3يبلغ طولها
 790مرتا �ستمثل الفجوة الوحيدة
مل�شاهدة جت��اوزات و�سرعات عالية �إن
وجدت من خالل تفا�صيل امل�سار.
ويبدو من ال�صعوبة التكهن مب�صري
اللقب حاليا �إال مع نهاية �سباق الغد
ح��ي��ث ���س��ت��ك��ون ال���ر�ؤي���ة ق���د �أ�صبحت
�أف�ضل مع تبقي �سباق �أخري يقام يوم
الأحد ومعه تت�ضح هوية الفائز بلقب

املو�سم احلايل.
م���ن ج��ه��ت��ه �أك����د ث���اين ال��ق��م��زي جنم
ف��ري��ق �أب��وظ��ب��ي وم��ت�����ص��در الرتتيب
ال��ع��ام �أن م�سار ال�سباق يف فيجويرا
ه��و �أح���د امل�����س��ارات ال��ق�����ص�يرة يف �آخر
موا�سم خا�ضها يف مناف�سات الزوارق
ال�����س��ري��ع��ة وق����ال :م�����س��اف��ة امل�����س��ار هي
 1770مرتا ،وبالتايل �سيكون من
ال�صعب جدا الو�صول ل�سرعات عالية
مع ق�صر امل�سار الوا�ضح ،واعتقد ب�أن
الفائز يف �سباق �أف�ضل زم��ن �سيكون
ل���ه ح���ظ واف����ر يف �أن ي��ن��ه��ي ال�سباق
مل�صلحته ،املناف�سة ق��وي��ة ج���دا وهي
مرحلة حرجة من البطولة.
و�أ���ض��اف القمزي ان��ه مت الإع�لان عن
البطولة قبل �أق��ل من ثالثة �أ�سابيع
وب��ال��ت��ايل قمنا ب���الإع���داد �سريعا من
�أجل املناف�سة بخو�ض مع�سكر تدريبي
يف �إيطاليا منذ �أيام قبل احل�ضور �إىل
هنا ،حظوظنا كبرية واعتقد �أن��ه مع
نهاية �سباق الغد �سيكون الكثري قد
حتدد بالن�سبة ملالمح املناف�سني على
ل��ق��ب امل���و����س���م .وك�����ش��ف ال��ق��م��زي عن
حلمه ب���أن يتوج بلقب املو�سم للمرة
الأوىل يف تاريخه خا�صة و�أن م�سريته
يف امل�������ش���ارك���ة ت���ت���ج���اوز  20مو�سما
وبالتايل حان الوقت بالن�سبة له كي
ي�سجل لقبا خا�صا با�سمه .

جمل�س دبي الريا�ضي يبحث �سبل التعاون مع االحتاد الدويل لل�شطرجن
•• دبي-الفجر:

بحث �سعادة �سعيد ح��ارب �أم�ين عام
جمل�س دبي الريا�ضي �سبل التعاون
ب��ي��ن امل���ج���ل�������س واالحت����������اد ال������دويل
ل��ل�����ش��ط��رجن وج����ه����ود ت���ط���وي���ر هذه
الريا�ضة وتنظيم البطوالت العاملية
الكربى يف دبي.
ج�����اء ذل�����ك خ��ل��ال زي�������ارة �أرك�������ادي
دف���ورك���وف���ي���ت�������ش رئ���ي�������س االحت������اد
الدويل لل�شطرجن �إىل مقر جمل�س
دب����ي ال��ري��ا���ض��ي ول���ق���اءه م���ع �أم�ي�ن
ع��ام املجل�س ونا�صر �أم��ان �آل رحمة
م�ساعد �أمني عام املجل�س ،بح�ضور
�إب���راه���ي���م ال���ب���ن���اي رئ��ي�����س االحت����اد
العربي لل�شطرجن ،رئي�س جمل�س
�إدارة نادي دبي لل�شطرجن والثقافة.
وا���ص��ط��ح��ب ����س���ع���ادة ���س��ع��ي��د ح���ارب
ال�����ض��ي��ف يف ج���ول���ة مب��ق��ر املجل�س
��رح��ا ع���ن ال�����دور الذي
وق����دم ل���ه ���ش ً
ي��ق��وم ب��ه جمل�س دب��ي ال��ري��ا���ض��ي يف
تطوير القطاع الريا�ضي ،وجهوده
يف ا���س��ت�����ض��اف��ة وت��ن��ظ��ي��م البطوالت
وال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ري���ا����ض���ي���ة املحلية
وال���دول���ي���ة امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي ينظمها
وي�������ش���رف ع��ل��ي��ه��ا امل��ج��ل�����س وو�ضع

اخل���ط���ط وا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ات العمل
ل�������س���ن���وات ق����ادم����ة و�إ�������ص������دار دليل
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ض��ي��ة ل��ف�ترة 10
���س��ن��وات مب���ا ي���دع���م ن�����ش��ر ممار�سة
الريا�ضة بجميع �أنواعها وا�ست�ضافة
�أهم البطوالت.
�شرحا عن
وقدم �سعادة �سعيد حارب ً
"جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم
ل��ل��إب����داع الريا�ضي" ،ك��م��ا �أه����دى
ل��رئ��ي�����س االحت����اد ال����دويل الن�سخة

الإجن����ل����ي����زي����ة م�����ن ك����ت����اب ق�صتي
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل".
واط��ل��ع رئي�س االحت���اد ال���دويل على
دور الإدارات والأق�������س���ام يف عمل
امل���ج���ل�������س ،وزار خم���ت�ب�ر االبتكار
ح��ي��ث �أب�����دى �إع���ج���اب���ه مبحتوياته
وب��الأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة املوجودة

ب��امل��ج��ل�����س ،ك��م��ا اط���ل���ع ع��ل��ى جهاز
(ن��ب�����ض امل�������وارد ال��ب�����ش��ري��ة) ال���ذي
�صممه ونفذه جمل�س دبي الريا�ضي
م���ن خ��ل�ال ك������وادره ال��وط��ن��ي��ة وهو
ي���ق���دم  43خ���دم���ة ذك���ي���ة ملوظفي
املجل�س ت�ساهم يف اخت�صار الوقت
وت��وف�ير امل���وارد و�إمكانية احل�صول
على الوثائق يف �أي وقت على مدار
اليوم وطوال �أيام الأ�سبوع.
وع�ب�ر دف��ورك��وف��ي��ت�����ش ع���ن �إعجابه

ال���������ش����دي����د ب����ال����ت����ط����ور امل����ع����م����اري
وال�����س��ي��اح��ي وال��ري��ا���ض��ي ال��ك��ب�ير يف
دب��ي ،و�أ���ش��اد رئي�س االحت���اد الدويل
ب���ال���ت���ط���ور ال������ذي ت�����ش��ه��ده ريا�ضة
ال�شطرجن يف دول��ة الإم����ارات وعرب
عن �سعادته ب�إقامة بطولة العامل يف
قلب �إك�سبو دبي � 2020أكرب و�أهم
ح��دث يف العامل يف جميع املجاالت،
وقال�" :إن تنظيم بطولة العامل يف
مقر �إك�سبو دبي  2020يعد فر�صة
رائ����ع����ة ل�ل�اع���ب�ي�ن خل���و����ض جتربة
تناف�سية مميزة وجديدة ليتناف�سوا
يف ه��ذا املكان ال��رائ��ع ويطلعوا على
�أحدث التكنولوجيا العاملية املوجودة
فيه ،كما �أن��ه��ا فر�صة ل���زوار �إك�سبو
والإع����ل����ام ال���ع���امل���ي مل��ت��اب��ع��ة �أق�����وى
م��ن��اف�����س��ات ال�������ش���ط���رجن يف بطولة
العامل".
وي���������زور رئ���ي�������س االحت���������اد ال������دويل
ل��ل�����ش��ط��رجن دب�����ي ح���ال��� ًي���ا حل�ضور
بطولة العامل لل�شطرجن التي تقام
يف �إك�سبو دبي  2020وت�ستمر حتى
يوم  16دي�سمرب وي�شارك فيه نخبة
�أبطال العامل يف ال�شطرجن يتقدمهم
الرنويجي ماغنو�س كارل�سن �أف�ضل
العب �شطرجن يف العامل.

تدريب العقل على اال�ستمتاع باللحظة
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مت�ساح يعاقب �سائحا بق�سوة بعد خدعة البال�ستيك

منزل مانديال ..فندق متوا�ضع و�أنيق

تعر�ض �سائح لهجوم مباغت من مت�ساح ،بعد �أن ظن �أنه
م��ن البال�ستيك واقتحم حو�ضه اللتقاط �صور �سيلفي
معه مبتنزه يف الفلبني .ووف��ق ما ذك��رت �صحيفة "ديلي
ميل" الربيطانية ،ف�إن ال�سائح نيهيميا�س �شيبادا كان يزور
منطقة ترفيهية يف مدينة كاجايان دي �أورو ،قبل �أن يلمح
احليوان الزاحف املفرت�س ،فاعتقد �أن��ه من البال�ستيك،
ليقرر بعدها دخول حو�ض ال�سباحة اللتقاط �صور �سيلفي
معه .ومبجرد �أن ب��د�أ الرجل البالغ من العمر  68عاما
يلتقط ال�صور ،فوجئ بالتم�ساح ،ال��ذي يبلغ طوله نحو
� 3أم��ت��ار ون�����ص��ف ،ينق�ض عليه وي�سحبه م��ن ذراع���ه �إىل
امل��اء .و�أظ��ه��ر مقطع فيديو نيهيميا�س وه��و ي�صرخ طلبا
للم�ساعدة ،بينما يجره التم�ساح من ذراعه الي�سرى .لكن
حل�سن احل��ظ متكن ال�سائح م��ن ال��ه��روب ،ومت نقله �إىل
امل�ست�شفى لتلقي الإ�سعافات الأولية .ووجدت الفحو�صات
�أنه �أ�صيب بك�سور يف العظام� ،إ�ضافة �إىل بع�ض اجلروح التي
احتاجت �إىل خياطة يف ذراعه وفخذه. .

ُح ّ���ول منزل يف جوهان�سربغ� ،أق���ام فيه �أول رئي�س �أ���س��ود جلنوب
�إفريقيا نل�سون مانديال بعد خروجه من ال�سجن� ،إىل فندق �أنيق
ي�ضم مطعماً يقدّم الأطباق املف�ضلة لدى الزعيم الذي جنح يف
و�ضع حد لنظام الف�صل العن�صري ،ومنها طبق ذيل الثور املطهو.
ومل يبق م��ن ه��ذا املبنى ال��ق��دمي امل�شم�س بف�ضل ت��ع��دد مناوره
ونوافذه الكبرية ،والواقع يف منطقة ثرية يف جوهان�سربغ� ،سوى
واجهته البي�ضاء فقط ،يف حني �أعيد ت�صميم اجلزء الداخلي من
الأر�ضية �إىل ال�سقف ،بعدما خ ّربه من �شغلوه يف ال�سنوات الأخرية.
و�أقام مانديال يف هذا املنزل بعد وقت ق�صري من �إطالق �سراحه
من ال�سجن عام  ،1990ومكث فيه ثماين �سنوات قبل �أن ينتقل
�إىل �شارع �آخر مع زوجته الأخرية غرا�سا مي�شيل.

�ضبط ع�صابة جتارة �أع�ضاء بينهم �أ�ساتذة طب
متكنت �أجهزة الأمن امل�صرية من �ضبط ع�صابة ت�ضم �أ�ساتذة يف
كليات الطب وم�س�ؤولني وموظفني يف  5م�ست�شفيات ،من بينهم
م�ست�شفى حكومي ،تخ�ص�صوا يف جتارة الأع�ضاء الب�شرية.
وقال م�صدر �أمني ملوقع �سكاي نيوز عربية� ،إن الت�شكيل الع�صابي
مكون من رئي�س ق�سم الكلى ب�إحدى امل�ست�شفيات بالقاهرة ،و�أ�ستاذ
م�سالك بولية ب���إح��دى كليات ال��ط��ب ،و�أ���س��ت��اذ التخدير ب�إحدى
كليات ال��ط��ب ،وم��دي��ر �إدارة ب���إح��دى معامل التحاليل الطبية
اخلا�صة ،وموظفة مبعهد الكلى ،وممر�ض ب�إحدى امل�ست�شفيات،
و� 4أ���ش��خ��ا���ص �آخ���ري���ن .و�أو����ض���ح �أن ن�����ش��اط ت��ل��ك الع�صابة متثل
زراعة الكلى خارج �إطار القانون ،م�ستغلني الظروف االقت�صادية
ال�صعبة لبع�ض الب�سطاء ،من بينهم بع�ض املر�ضى ممن لديهم
م�شكالت �صحية حتتاج �إىل �إجراء عمليات جراحية ،ولكن حالتهم
املادية ال متكنهم من �إج��راء تلك العمليات .و�أ�شار �إىل �أن �أفراد
الت�شكيل الع�صابي اعتمدوا على �إقناع املر�ضى ب�أنه ميكنهم �إجراء
العمليات التي يحتاجونها باملجان نظري تربعهم ب�إحدى كليتيهم،
وا�ستقطابهم وال�ضغط عليهم م�ستغلني حاجاتهم للموافقة على
نقل �إح��دى الكليتني .وك�شف �أن الع�صابة كانت تدفع لل�ضحايا
مبالغ مالية ترتاوح بني � 20إىل � 30ألف جنيه ،بينما على اجلانب
الآخ��ر حت�صل الع�صابة على مبالغ مالية كبرية ممن تبيع لهم
الكلى تبد�أ من � 250ألف جنيه للمري�ض الواحد.

يحولون النفايات �إىل �أثاث جميل
يعمل ا�ستوديو يف هولندا على حتويل النفايات البال�ستيكية
با�ستخدام تقنية الطباعة ثالثية الأب��ع��اد للح�صول على
قطع �أث��اث جميلة .ويحول امل�صممون القمامة �إىل مواد
�أولية ،من خالل نظام مبتكر لفرز املواد الأولية ،وطابعة
�آل��ي��ة ث�لاث��ي��ة الأب���ع���اد �ضخمة ت��ع��ي��د ا���س��ت��خ��دام النفايات
البال�ستيكية ب�شكل ف��ع��ال ،وحت���ول �إىل بع�ض م��ن �أجمل
قطع الأثاث على الإطالق .ويتم حتويل زجاجات ال�شامبو
 املنظفات التي حتتوي على مواد كيميائية بكميات كبرية�إىل �أث��اث ،وه��و م�صمم بالفعل مل�ساعدة اجلمهور وكذلك
البيئة .وتعتمد عملية الت�صميم ه��ذه على ن��ظ��ام معقد
للغاية ملعاجلة املواد �أتقنته ال�شركة يف اال�ستوديو يف روتردام.
وت���أ���س�����س اال���س��ت��ودي��و يف ع���ام  2015م��ن ق��ب��ل املهند�سني
املعماريني فوتيني �سيتاكي وبانو�س �ساكا�س ،ويهدف �إىل
�إعطاء حياة جديدة للمواد املهملة .املقاعد لي�ست منتجة
بكميات كبرية ،ولكنها م�صنوعة بعناية واحدة تلو الأخرى،
و�صنعت
ومت ت�صميمها با�ستخدام م��واد معاد ت��دوي��ره��اُ ،
من �أجل رفاهية اجلمهور ،والأه��م من ذلك �أنها م�صممة
لتدوم لوقت طويل .وت�أتي املقاعد يف جمموعة متنوعة من
الأ�شكال الع�ضوية ،م�صممة حول مالمح ون�سب الإن�سان،
ومت ت�صميمها ال�ستيعاب �أج�سام الب�شر يف �أو�ضاع مريحة،
حيث تخلق م�ساحات عمل وترفيه ج��دي��دة ،لتحل حمل
املقاعد املوجودة يف الأماكن العامة.

درا�سة :العنف الأ�سري مرتبط بالتطرف

�أفاد بحث �أجري بتكليف من �شرطة مكافحة الإرهاب الربيطانية
ون�شر �أم�س اخلمي�س �أن هناك انت�شار كبريا للعنف املنزيل يف حياة
�أول��ئ��ك ال��ذي��ن �أحيلوا لربنامج للمعر�ضني خلطر �أن ي�صبحوا
متطرفني .الدرا�سة التي فح�صت � 3045شخ�صا جري ت�صنيفهم
على �أنهم عر�ضة للتطرف وج��دت �أن ما يزيد قليال عن ثلثهم
كانت لديهم �صلة بحادثة عنف �أ�سري �إما كمعتدين �أو �ضحايا �أو
�شهود �أو مزيج بني احلاالت الثالث.
وتراوحت احلوادث بني طفل �شاهد عنفا يف البيت �إىل �أنا�س �أدينوا
بال�شروع يف قتل �شركائهم .وا�شتمل البحث املعروف با�سم م�شروع
�ستاراليت على نحو ن�صف املحالني لربنامج املعر�ضني للتطرف
يف اجن��ل�ترا ووي��ل��ز يف ع��ام  .2019ووج���دت ال��درا���س��ة �أن م��ا يزيد
قليال عن  15باملئة من املحالني للربنامج بني �سن  16و 64عاما
كانوا �ضحايا لعنف �أ�سري ،وهي ن�سبة �أعلى بحوايل ثالثة �أمثال
الرقم الوطني املقدر.

تقرير كاذب يهز �شركة

ناد حملي يرتب الزخارف التي �أقيمت لالحتفال بالذكرى ال�سنوية الأوىل لوفاة �أ�سطورة كرة القدم
ع�ضو يف ٍ
الأرجنتينية الراحل دييجو �أرماندو مارادونا �أمام متثاله يف كولكاتا بالهند .ا ف ب

�إن�سان عا�ش قبل مليوين عام ..حلقة مفقودة تك�شف معلومة مهمة معر�ض لإميي واينهاو�س يف لندن

هكذا بدت باري�س
هيلتون ب�شهر ع�سلها
ن�����ش��رت ال��ن��ج��م��ة ال��ع��امل��ي��ة باري�س
هيلتون �صوراً يف �صفحتها اخلا�صة
على موقع التوا�صل االجتماعي
تظهر كيف تق�ضي �شهر ع�سلها.
ف��ي��دت ب����إح���دى ال�����ص��ور بف�ساتن
�أب��ي�����ض �أن���ي���ق م���ع زوج���ه���ا وب�شعر
مربوط.
وت���ف���اع���ل امل���ت���اب���ع���ون م����ع ال�صور
بتعليقاتهم �إذ �أثارت �إعجابهم.
وك������ان������ت ك�������ش���ف���ت ه���ي���ل���ت���ون عن
تفا�صيل جديدة عن حفل زفافها
الأ�سطوري الذي مت منذ �أيام على
رجل الأعمال كارتر ريوم يف لو�س
�أجنلو�س ،حيث �أنها ن�شرت مدونة
على موقعها اخلا�ص.
فروت باري�س �أنها �أخربت العري�س
قبل انطالق حفل زفافهما �أنه ال
ي�ستطيع البكاء لأن حينها �ستبد�أ
ه���ي ن��ف�����س��ه��ا ب���ال���ب���ك���اء ،و�ستدمر
املا�سكارا اخلا�صة بها قبل ال�سري
و�سط املدعوين.

Friday

ك�شف حتليل جديد نوعا قريب ال�صلة بالإن�سان عا�ش يف جنوب �إفريقيا
قبل مليوين عام ،وكان مي�شي مثل الإن�سان ويت�سلق مثل القرد.
وقال العلماء �إن اكت�شاف حفريات جديدة تنتمي �إىل "�أو�سرتالوبيثيك�س
�سيديبا" ح�سم جدال ،دام لعقود ،حول كيف كان �أ�شباه الب�شر يتحركون قبل
ماليني ال�سنوات .وح�سب ما ذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،ف�إن
فريقا دوليا من الباحثني ،بقيادة جامعة نيويورك وجامعة ويتواتر�سراند
يف جوهان�سربغ ،حللوا عظاما وجدت يف كتل �صخرية داخل �أحد الكهوف
يف جنوب �إفريقيا .وتنتمي هذه العظام ،التي و�صفت بـ"احللقة املفقودة"،
ملنطقة �أ�سفل الظهر.
و�أو�ضحت "ديلي ميل" �أن الباحثني ا�ستخدموا هذه العظام لإع��ادة بناء
"�أو�سرتالوبيثيك�س �سيديبا" ،الذي يعد �سلفا ب�شريا بدائيا.
وك�شفت "احللقة املفقودة" �أن هذا النوع كان مي�شي على قدميه وي�ستخدم
كذلك �أطرافه العلوية للت�سلق ،مثل القردة.
وقال الربوفي�سور �سكوت ويليامز ،الباحث الرئي�سي يف جامعة نيويورك،
�إن منطقة �أ�سفل الظهر مهمة لفهم طبيعة امل�شي عند �أ�سالفنا الأولني.

بوت�سوانا ..متحور جديد لكورونا يقلق العامل
حذر علماء من متحور جديد من فريو�س كورونا امل�سبب ملر�ض "كوفيد
 ،"-19ب�سبب وج��ود ع��دد هائل من الطفرات فيه ،ما يجعله تهديدا
كبريا على ال�صحة العامة.
وذك����رت �صحيفة "�إندبندنت" ال�بري��ط��ان��ي��ة� ،أن ال��ع��ل��م��اء �أط��ل��ق��وا ا�سم
"بوت�سوانا" �أو "بي ،"1529 .1.رمبا ي�ؤدي �إىل مزيد من تف�شي فريو�س
ك��ورون��ا .وج��رى ت�شخي�ص �أول �إ�صابة مبتحور "بوت�سوانا" يف جمهورية
بوت�سوانا ،جنوبي القارة الإفريقية ،وج��رى العثور يف وقت الحق على 6
حاالت �أخرى يف جنوب �إفريقيا ،الدولة املجاورة.
وبعد ذل��ك ،عرث على �إ�صابة ثامنة يف هونغ كونغ ،ك��ان عائدا من جنوب
�إف��ري��ق��ي��ا .وب�����ص��ورة ع��ام��ة ،ت�سمح ال��ط��ف��رات امل��ف��اج��ئ��ة ال��ت��ي ت��ط��ر�أ على
الفريو�سات بالتكيف كما يجعلها �أكرث �ضراوة ،و�أكرث قدرة على مراوغة
املناعة الطبيعية واللقاحات .واعترب عامل الفريو�سات يف امربيال كوليدج
لندن ،توم بيكوك� ،أن هذا املتحور ميكن �أن يكون م�صدر قلق حقيقي ،وذلك
لأن الطفرات الـ 32التي ر�صدت يف "بروتني �سبايك" املوجود على �سطح
فريو�س كورونا ،مت ّكنه من تفادي املناعة الب�شرية ب�سهولة ،وبالتايل انت�شار
الفريو�س ب�سرعة بني الب�شر .ويعرف عن هذا الربوتني ب�أنه امل�س�ؤول عن
تنفيذ عملية ارتباط الفريو�س باخلاليا الب�شرية وغزوها.
وقال بيكوك �إنه يجب �إخ�ضاع هذا املتغري للمراقبة الوثيقة� ،إذ �إن االرتفاع

ينطلق اليوم اجلمعة يف متحف الت�صميم يف لندن
م��ع��ر���ض م��ف��ت��وح للجمهور يحتفي ب��ح��ي��اة املغنية
الربيطانية الراحلة �إمي��ي واينهاو�س ومو�سيقاها
و�إرثها ،بعد ع�شر �سنوات على وفاتها عن عمر يناهز
 27عاماً .وي�سعى هذا املعر�ض الذي يحمل عنوان
"�إميي ،بيوند ذي �ستايج" (�إميي �أبعد من امل�سرح)
�إىل ا�ستك�شاف �إب���داع مغنية ال�سول الربيطانية،
وم��ا ت���أث��رت ب��ه ،من "ملكة البلوز" داينا وا�شنطن
�إىل من�سق اال�سطوانات (دي جيه) مارك رون�سون
 ،م����روراً مبو�سيقى ال��ب��وب خ�ل�ال �ستينات القرن
الع�شرين ،و�شركة "موتاون" للت�سجيالت ومو�سيقى
اجلاز .وقالت نائبة �أمني املعر�ض ماريا ماكلينتوك
لوكالة فران�س بر�س"ما �سعينا �إليه يف هذا املعر�ض
هو �أن نروي ق�صتها ك�شخ�صية مبدعة ،كمو�سيقية
رائ��ع��ة ،كرمز للمو�ضة ،لكننا حر�صنا كذلك على
�إدراج عنا�صر نادرة قد يكون معجبوها �سمعوا عنها
ولكن مل ي�سبق لهم �أن ر�أوها قبل اليوم" .و�أو�ضحت
�أن امل��ع��ر���ض ي�ضم م��ث ً
�لا ن�صو�ص �أغ��ن��ي��ات مكتوبة
بخط اليد مل ي�سبق عر�ضها لألبومات مل ت�صدر،
و�أول غيتار لها ا�شرتته عندما كانت مراهقة.

وج��دت �شركة �أ�سرتالية �صغرية لال�ست�شارات الطبية
نف�سها و�سط عا�صفة غري متوقعة �أم�س اخلمي�س بعد �أن
ورد ا�سمها خط�أ يف تقرير عن اتفاقها مع حركة طالبان
الأفغانية لتمويل م�صنع لت�صنيع احل�شي�ش با�ستثمارات
تبلغ  450مليون دوالر يف �أفغان�ستان .وكان تقرير لوكالة
�أنباء بجواك الأفغانية قد ذكر �أن ممثلني ل�شركة �سي
فارم الأ�سرتالية اجتمعوا مع م�س�ؤويل مكافحة املخدرات
ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة لبحث �إن��ت��اج الأدوي����ة وم�ستح�ضرات
�أخرى يف امل�صنع مبا يتيح ا�ستخدام خمدر القنب وا�سع
االنت�شار يف البالد ا�ستخداما قانونيا.

ت�ؤلف كتاب ًا م�ستوحى من خيانة زوجها
ك�شفت ام���ر�أة تقول �إن��ه��ا �ضبطت زوج��ه��ا يقيم
ع�لاق��ة غ��رام��ي��ة ا�ستمرت �ستة �أ���ش��ه��ر م��ع فتاة
تبلغ من العمر  19عامًا كيف انتقمت منه من
خالل ت�أليف كتاب عن خيانته وت�أثري ذلك على
حياتها.
ً
وك��ان��ت غابرييل �ستون ( 33ع��ام��ا) م��ن لو�س
�أجنلو�س ،كاليفورنيا ،قد ارتبطت بزوجها الذي
مل يتم الك�شف ع��ن ا���س��م��ه ،بعد ثمانية �أ�شهر
م��ن امل���واع���دة ،وظ�ل�ا خم��ط��وب�ين مل���دة عامني،
ثم تزوجا ملدة عامني �آخرين ،قبل �أن ت�ضبطه
وهو يخونها يف عام  2017مع فتاة �أ�صغر منها
ب�أكرث من � 10سنوات.
وم��ع ذل��ك ،بعد �أ�سبوعني فقط من انف�صالها
عن زوج��ه��ا ،ع��اودت املمثلة واملخرجة وامل�ؤلفة
االت�صال ب�صديق قدمي يُدعى خافيري ،و�سرعان
ما وقعا يف احلب ،ولكن فقط عندما كانا على
و���ش��ك ال�سفر �إىل �إيطاليا م�� ًع��ا لق�ضاء عطلة

بطولة هند �صربي ..عايزة �أجتوز يعود بجزء ثان

بعد مرور �أكرث من � 10سنوات على عر�ضه ،ن�شرت الفنانة التون�سية هند �صربي� ،صورا من
كوالي�س ت�صوير اجلزء الثاين من م�سل�سل "عايزة �أجتوز" .اجلزء الثاين من امل�سل�سل ال�شهري
يحمل ا�سما جديدا هو "البحث عن عال" ،ومن املقرر عر�ضه خالل الفرتة املقبلة على من�صة
"نتفليك�س" .و�أظهرت ال�صور التي ن�شرتها هند �صربي ،م�شاركة النجم خالد النبوي للمرة
الأوىل بامل�سل�سل ،وبقاء الثنائي هاين عادل ،و�سو�سن بدر �ضمن فريق امل�سل�سل ،بعد ظهورهما يف
اجلزء الأول عام  .2010وحقق اجلزء الأول من م�سل�سل "عايزة �أجتوز" جناحا جماهرييا وا�سعا،
ويدور حول رحلة بحث �صيدالنية ُتدعى عال عبد ال�صبور عن "عري�س" .خالل �أحداث امل�سل�سل
تظهر عال وهي حتاول جاهدة اللحاق بقطار ال��زواج قبل و�صولها �سن الثالثني من عمرها،
ب�سبب ال�ضغوط العائلية عليها لقبول �أول عري�س يطرق بابها ،مما يعر�ضها للعديد من املواقف
الكوميدية ،وحتكي طوال الوقت عن معاناتها مع الرجال الذين يتقدمون خلطبتها.
وتدور �أحداث اجلزء اجلديد من امل�سل�سل حول مرحلة جديدة من حياة عال� ،إذ تقوم
بدور مطلقة ولديها �أطفال من الفنان هاين عادل الذي يج�سد دور طليقها .وتواجه
عال العديد من املواقف ال�صعبة داخل �أحداث امل�سل�سل ،وت�ساندها يف هذه املواقف
�أ�سرتها و�صديقتها املقربة التي جت�سد دورها الفنانة ندى مو�سى.

رومان�سية انف�صل عنها .وب���د ًال م��ن اجللو�س
يف املنزل واال�ستغراق يف حزنها ،قررت غابرييل
الذهاب يف الرحلة على �أي حال،
و�سافرت عرب �أوروب��ا مبفردها .ثم �ألفت كتاباً
عن هذه التجربة بعنوان Eat, Pray, #FML
وحققت لنف�سها مكا ًنا يف قائمة �أف�ضل الكتب
مبيعاً بهذا الكتاب .وك�شفت غابرييل م�ؤخراً
ع��ن ق�صتها يف مقطع فيديو على تيك توك،
انت�شر ب�شكل كبري وحظي ب�أكرث من  54مليون
م�شاهدة ،حيث قالت "كان زوج��ي على عالقة
ب�شابة تبلغ من العمر  19عامًا ملدة �ستة �أ�شهر.
كانت هناك �صور لها على �أريكة غرفة املعي�شة،
وذه��ب يف �إج���ازة مع والديها ،وك��ذب و�أخربهم
�أن ا�سمه دانيال .لقد تقدمت بطلب للطالق،
وك��ت��ب��ت ك��ت��ا ًب��ا ك���ان م��ن ب�ين الأك��ث�ر مبي ًعا عن
ذلك كله ،وا�شرتيت منزيل ،و�سميت �شخ�صيته
"دانيال".

بعيدا عن الأرق ..فائدة
مذهلة" لتدريب النوم
ال����ن����وم م��ف��ي��د ل��ل�����ص��ح��ة وكذلك
التدريب ال��ذي يهيئك ل��ه ،ووجد
العلماء �أخريا فائدة جديدة لهذا
التدريب تتجاوز غايته الأ�سا�سية.
و�أف�����������ادت ���ش��ب��ك��ة "�سي �إن �إن"
الأم�ي�رك���ي���ة ب������أن درا����س���ة جديدة
خل�صت �إىل �أن اخل�ضوع لتدريب
النوم ي�ساعد يف منع االكتئاب الذي
ي�����ص��ي��ب ال��ب��ال��غ�ين خ��ا���ص��ة الكبار
م��ن��ه��م .وامل��ق�����ص��ود ب��ت��دري��ب النوم
ه��و خ�����ض��وع ال�����ش��خ�����ص لتدريبات
���س��ل��وك��ي��ة وم��ع��رف��ي��ة ت�����س��اع��ده يف
ال��ت��خ��ل�����ص م���ن ال���ع���ادات ال�سيئة،
مبا يجعل ج�سمه وعقله مهيئني
للنوم .ون�شرت نتائج الدرا�سة يف
دورية "غاما" العلمية املتخ�ص�صة
يف ال��ط��ب ال��ن��ف�����س��ي� ،أم�������س الأول
الأرب����ع����اء .وك���ان���ت ال���درا����س���ة عرب
ع���ن جت��رب��ة ع��ل��ى جم��م��وع�ين من
الأ���ش��خ��ا���ص ت��زي��د �أع��م��اره��م على
� 60شخ�صا يعانون من الأرق وال
يعانون من االكتئاب.
وا�ستمرت التجربة مل��دة �شهرين،
عملت الدار�سة على تثقيف �أفراد
�إح����دى املجموعتني ح���ول النوم،
م��ث��ل احل���دي���ث ع���ن �أه��م��ي��ة النوم
ال�صحي والإج�����راءات ال�ضرورية
قبل اخللود �إىل ال�سرير ،و�أ�ضرار
ال��ت��وت��ر ع��ل��ى ن��وع��ي��ة ال���ن���وم ،لكن
مل يكن هناك �شخ�ص م��ا ي�ساعد
ه���ؤالء يف ه��ذا التدريب ،فقد كان
ع��ل��ي��ه��م ت��ل��ق��ي امل��ع��ل��وم��ات وت����درب
�أمورهم دون تدخل من الباحثني.
�أم��ا املجموعة الثانية ،فقد تلقت
تدريبا �سلوكيا على النوم من قبل
معاجلني مدربني.

