ميلي�شيات �إيران تنقل �أ�سلحة وذخائر من
ريف دير الزور ال�شرقي �إىل بادية الرقة

�ص 04

�أ�صحاب الهمم واملواهب يحتفلون باليوم
الوطني يف الرابطة الثقافية الفرن�سية

•• بريوت-وكاالت:

�أفاد املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان �أم�س الأحد ب�أن ف�صائل تابعة لإيران عمدت
�إىل نقل �أ�سلحة وذخائر بع�ضها �صواريخ �إيرانية ال�صنع متو�سطة املدى من خمازن
يف ريف دير الزور ال�شرقي �إىل مواقع يف بادية الرقة.
و�أو�ضح املر�صد �أن الف�صائل ا�ستقدمت �شاحنات �إىل منطقة �آث��ار ال�شبلي ببادية
امليادين يف ري��ف دي��ر ال��زور ال�شرقي ،وج��رى حتميلها بالأ�سلحة والذخائر من
خمازن ال�سالح املوجودة يف تلك املنطقة ،ثم توجهت ال�شاحنات بحرا�سة الف�صائل
�إىل مواقعها ونقاط متركزها يف معدان �ضمن بادية الرقة.
و�أ�شار �إىل �أن ذلك ي�أتي يف ظل اال�ستهدافات املكثفة التي تتعر�ض لها هذه امليلي�شيات
يف الآون��ة الأخ�ي�رة .فالتزال امليلي�شيات التابعة لإي��ران من خمتلف اجلن�سيات،
م�ستمرة بتحركاتها املكثفة �ضمن مناطق نفوذها .وكان املر�صد ال�سوري �أ�شار يف
 25ال�شهر اجلاري� ،إىل �أن امليلي�شيات التابعة لإيران توا�صل حتركاتها املكثفة
خالل الآونة الأخرية �ضمن خمتلف مناطق نفوذها على الأرا�ضي ال�سورية.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:29 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

لهذا �أ�صبح كايل ريتنهاو�س
بطل اليمني الأمريكي!...

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae
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•• �أبوظبي-وام:

�أم��ر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة حفظه
اهلل ،بالإفراج عن  870نزي ً
ال من نزالء املن�ش�آت الإ�صالحية والعقابية ممن
�صدرت بحقهم �أحكام يف ق�ضايا خمتلفة وتكفل �سموه بت�سديد الغرامات املالية
التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام ،وذلك مبنا�سبة عيد االحتاد الـ 50
للدولة .وت�أتي هذه املكرمة ال�سامية من �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة حفظه
اهلل يف �إط��ار امل�ب��ادرات الإن�سانية لدولة الإم��ارات التي ت�ستند �إىل قيم العفو
والت�سامح ومنحهم فر�صة التغيري نحو الأف�ضل والبدء من جديد بامل�شاركة
الإيجابية يف احلياة بال�شكل الذي ينعك�س على �أ�سرهم وجمتمعهم و�إعطائهم
فر�صة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة �أ�سرهم.

الفجر الريا�ضي

�ص 19
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رئي�س الدولة ي�أمر بالإفراج عن  870نزيال باملن�ش�آت
الإ�صالحية والعقابية مبنا�سبة عيد االحتاد الـ 50

عربي ودويل
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�أخبار الإمارات

ليفاندوف�سكي الأوفر
حظا ً جلائزة الكرة الذهبية
�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 32صفحة -الثمن درهمان

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله رئي�س التفيا يف �إك�سبو  2020دبي (وام)

زار جناحي الكويت وقطر امل�شاركني يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س التفيا يف �إك�سبو عالقات التعاون
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة �أم�س فخامة �إغلي�س
ليفت�س رئي�س جمهورية التفيا ال�صديقة يف معر�ض �إك�سبو 2020
دب��ي .ورح��ب �سموه بفخامة رئي�س التفيا يف دول��ة الإم ��ارات  ..ونقل
�إليه حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ومتنياته لبلده و�شعبه ال�صديق دوام التقدم واالزدهار.

هولندا �أول دولة �أوروبية تر�صد عددا كبريا من �أوميكرون

ك�م��ا ه �ن ��أ ��س�م��وه ف�خ��ام��ة �إغ�ل�ي����س ليفت�س مب�ن��ا��س�ب��ة ال �ي��وم الوطني
جلمهورية التفيا الذي احتفلت به قبل �أيام ومتنياته للبلد ال�صديق
م��زي��داً م��ن التطور وللعالقات ب�ين البلدين التنمية والتقدم الذي
يخدم م�صاحلهما املتبادلة.
من جهة �أخرى زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س جناحي دولة
الكويت ودولة قطر امل�شاركني يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي.
(التفا�صيل �ص)2

حممد بن را�شد يعتمد م�شاريع
�إ�سكانية يف دبي بقيمة  3.8مليار درهم

•• دبي-وام:

�أم��ر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء رع��اه اهلل ب�صفته حاكماً لإم��ارة دبي
بتخ�صي�ص وبدء توزيع  2000قطعة �أر�ض للمواطنني ب�شكل فوري
يف منطقة وادي العمردي والعوير الثانية ،وتخ�صي�ص جممع �سكني
متكامل اخلدمات قرية الأ�سرة يف منطقة حمي�صنة الرابعة للأ�سر
(التفا�صيل �ص)3
غري املمتدة و�أ�صحاب احلاالت الفردية.

�شملت  4حمافظني

بايدن يفر�ض قيود ًا جديدة ..وجون�سون يعيد فر�ض ارتداء الكمامة الد�ستوري احل ّر ي�ستنكر العودة �إىل التعيينات بالوالءات

•• عوا�صم-وكاالت:

فر�ض الرئي�س الأمريكي جو بايدن قيوداً على ال�سفر ت�شمل
دول منطقة اجلنوب الإف��ري�ق��ي ،وان�ضم �إىل جهود دولية
لإبطاء انت�شار �ساللة جديدة �سريعة االنت�شار من كوفيد-
 19ت�سمى �أوميكرون ،التي �أثارت ا�ضطرابات يف الأ�سواق
العاملية ،ح�سبما ذكرت وكالة بلومربغ للأنباء.
وق��ال بايدن يف بيان �إن �إدارت��ه �ستفر�ض قيودا على ال�سفر
من جنوب �إفريقيا و 7دول �أخرى اعتباراً من االثنني املقبل
ك�إجراء احرتازي حتى نح�صل على مزيد من املعلومات عن
�ساللة �أوميكرون.
ب ��دوره� ،أم��ر رئي�س ال ��وزراء ال�بري�ط��اين بوري�س جون�سون
ب�إعادة فر�ض ارتداء الكمامة الإلزامي يف املحالت التجارية
ويف و�سائل النقل ال�ع��ام ،وال�ع��زل ال��ذات��ي ملخالطي حاالت
الإ�صابة ب�ساللة �أوميكرون التي ظهرت حديثاً من فريو�س
كورونا ،حتى لو كانوا قد ح�صلوا على لقاحات كورونا ،وذلك
بعد ظهور حاالت �إ�صابة بال�ساللة يف بريطانيا.
ه��ذا و�أع�ل�ن��ت ال�سلطات ال�صحية ال�ه��ول�ن��دي��ة ،الأح ��د� ،أنه
مت ت�أكيد � 13إ��ص��اب��ة مبتحورة ف�يرو���س ك��ورون��ا اجلديدة
�أوميكرون على الأق ّل يف �أو�ساط  61م�سافرا خ�ضعوا حلجر
�صحي بعدما ثبتت �إ�صابتهم بكوفيد -19لدى و�صولهم
من جنوب �إفريقيا.
وجاء يف بيان املعهد الوطني لل�صحة العامة �أنه مت حتديد
املتحور �أوميكرون يف  13من الفحو�ص التي جاءت نتيجتها
�إيجابية (جلهة الإ�صابة بكوفيد .)-19مل يُ�ستكمل التحقيق
بعد .قد يتم اكت�شاف املتحور اجلديد يف مزيد من العينات.
ومت ت�سجيل �أول �إ�صابة ب�ساللة  ،B.1.1.529التي �أطلقت

وزير ال�صحة الهولندي يتحدث عن تطورات الو�ضع الوبائي
عليها الحقا منظمة ال�صحة العاملية ا�سم �أوم�ي�ك��رون ،يف
بوت�سوانا يوم  11نوفمرب لدى مواطن من جنوب �إفريقيا،
حيث مت ر�صد ال�ع��دد الأك�ب�ر م��ن املر�ضى بها وجت��اوز 80
م�صابا.
و�سبب القلق الكبري م��ن متحور ك��ورون��ا ،ه��و وج��ود عدد
كبري من الطفرات ،تقدر بـ  32طفرة ،فهذا قد ي�ساعد
الفريو�س على تفادي املناعة و�أث��ر اللقاحات احلالية ،مما
يعني العودة �إىل املربع الأول يف مواجهة الوباء.

و�أطلقت هيئة ال�صحة العاملية على املتحور اجلديد ا�سم
�أوميكرون ،وا�صفة �إياه ب�أنه مثري للقلق ب�سبب ارتفاع عدد
الطفرات ،وبع�ض الأدلة املبكرة على �أنه يحمل درجة �أعلى
من العدوى مقارنة باملتحورات الأخرى.
وهذا يعني �أن الأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا بفريو�س كوفيد-
 ،19وتعافوا قد يتعر�ضون للإ�صابة به مرة �أخرى ،وقد
ي�ستغرق الأمر �أ�سابيع ملعرفة ما �إذا كانت اللقاحات احلالية
�أقل فعالية �ضدها.
و�أع�ل�ن��ت دول ع��دة يف ال �ع��امل ع��ن ت�سجيل �إ� �ص��اب��ات داخل
�أرا�ضيها باملتحور اجلديد لفريو�س كورونا �أوميكرون ،الذي
ر�صد لأول مرة يف جنوب �إفريقيا وو�صفته منظمة ال�صحة
العاملية ب�أنه مثري للقلق.
واكت�شف علماء ،اخلمي�س املا�ضي ،املتحور يف البلد الإفريقي
الأك�ثر ت�ضررا بالوباء ،وال��ذي ي�شهد زي��ادة جديدة يف عدد
الإ��ص��اب��ات ،حيث مت ت�سجيل � 50إ�صابة جديدة باملتحور
«�أوميكرون» ،خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية ،وتال ذلك ر�صد
مثل هذه الإ�صابات يف بلجيكا وبوت�سوانا و�إ�سرائيل وهونغ
كونغ والدامنارك.
والأح ��د� ،أعلنت �أ�سرتاليا ع��ن ت�سجيل �إ�صابتني باملتحور
اجلديد مل�سافرين قادمني من جنوب �إفريقيا.
كما �أكدت ال�سلطات ال�صحية الأملانية ت�سجيلها �أول �إ�صابتني
بال�ساللة اجل��دي��دة لفريو�س ك��ورون��ا �أوم�ي�ك��رون يف والية
بافاريا ،كانت لدى �شخ�صني قدما �إىل ميونيخ من جنوب
�إفريقيا يوم  24نوفمرب� ،أي قبل تعليق الطريان مع هذه
الدولة الإفريقية ،وهما يخ�ضعان حاليا للحجر ال�صحي.
م��ن جهته� ،أع�ل��ن معهد ال�صحة ال��وط�ن��ي الإي �ط��ايل ،عن
ت�سجيله �أول �إ�صابة ب�أوميكرون.

•• الفجر  -تون�س

�أع ��رب احل��زب ال��د��س�ت��وري احلر
�أم � ��� ��س االح � � ��د ع� ��ن ا�ستنكاره
م ��ا اع� �ت�ب�ره ال � �ع ��ودة اىل مربع
التعيينات ب��ال��والءات يف تعليق
م �ن��ه ع �ل��ى ت �ع �ي �ي �ن��ات � �ش �م �ل��ت 4
حم��اف�ظ�ين ّ
مت ن���ش��ره��ا بال ّرائد
الر�سمي ،متهما الرئي�س قي�س
��س�ع� ّي��د بـتوظيف ك � ّل ال�سلطات
لإر�ساء منظومة �إدار ّية و�سيا�س ّية
يف خدمة م�شروعه ال�شخ�صي.
وجاء يف بيان ن�شره احلزب �أم�س
على �صفحته الر�سمية مبوقع
ف �ي �� �س �ب��وك ت �ب �ع��ا ال�ستعرا�ض
ال�سرية الذاتية للمعينني اجلدد
ول �ل �ج��دل ال�ك�ب�ير ال� ��ذي �أثارته
ه��ذه الت�سميات ي�ستنكر احلزب
ال � �ع ��ودة اىل م ��رب ��ع التعيينات
ب��ال��والءات واملحاباة والتحكم يف
مفا�صل الإدارة عرب الرت�ضيات
واملكاف�آت نظري خدمات انتخابية

الد�ستوري احلر ي�ستنكر
�أو �شخ�صية �سابقة ا�ستفاد منها ال �ق��ائ �م��ة (يف ا�� �ش ��ارة اىل قي�س
��س�ع� ّي��د) ك� � ّل ال���س�ل�ط��ات املجمعة
املا�سك ب�سلطة القرار.
واع� � �ت �ب��ر احل� � � ��زب �أن طريقة بني يديه لإر�ساء منظومة �إدار ّية
مماثلة يف ت�سيري الدولة لي�ست و��س�ي��ا��س� ّي��ة يف خ��دم��ة م�شروعه
�إال ت�ك��ري���س��ا ل�ل�ف���س��اد ال�سيا�سي ال�شخ�صي ع��و��ض��ا ع��ن االنكباب
والإداري م �� �ش��ددا ع �ل��ى وج��وب ع �ل��ى ت��وف�ير احل �ل��ول للم�شاكل
االقت�صادية واالجتماعية واملالية
و�ضع حد له.
ون� �دّد بتوظيف رئ�ي����س ال�سلطة املرتاكمة.

هجوم جديد لداع�ش يف
العراق..وال�ضحايا�أكراد
•• بغداد-وكاالت:

 6قتلى من اجلي�ش ال�سوداين يف هجوم �إثيوبي

�إحالة الع�شرات من قيادات الأمن واملخابرات بال�سودان للتقاعد
•• اخلرطوم-وكاالت:

ناتايل يام� ...سيدة �سوت�شي

الأ�سبقية ملهارة الكرملني:

بني باري�س ومو�سكو :حرب
�إعالمية م�ستعرة يف �إفريقيا!

•• الفجر �-شارلوت الالن –ترجمة خرية ال�شيباين

بعد م��ايل وال�ن�ي�ج��ر ،مت التعبري ع��ن ع��داء ال�سكان جت��اه فرن�سا يف بوركينا
فا�سو� .شعور �أثارته مو�سكو مبهارة لدفع عودتها �إىل �إفريقيا .تف�صيل مل يفت
الكامريا ...يف ح�شد املتظاهرين الذين قطعوا الطريق هذا الأ�سبوع �أمام قافلة
ع�سكرية فرن�سية يف بوركينا فا�سو ،مت رفع علم ثالثي الألوان .لي�س علم فرن�سا،
وامنا بنف�س الألوان ولكن �أفقيا ،انه علم رو�سيا( .التفا�صيل �ص)11

قتل � 6أفراد من اجلي�ش ال�سوداين
بينهم �ضابطان ،يف هجوم للجي�ش
الإث �ي��وب��ي ع�ل��ى منطقة الف�شقة
احلدودية ،بح�سب ما نقلت وكالة
رويرتز عن م�صادر مل ت�سمها.
ي ��أت ��ي ذل ��ك يف وق ��ت �أ�� �ص ��در فيه
اجل �ي ����ش ال� ��� �س ��وداين ب �ي��ان �اً على
موقع في�س بوك� ،أكد �أنه ت�صدى
لهجوم من قبل القوات الإثيوبية
واجل �م��اع��ات امل���س�ل�ح��ة املتحالفة
معها يف منطقة الف�شقة ،مكبداً
�إي��اه��ا خ���س��ائ��ر ك �ب�يرة يف الأرواح
وامل� �ع ��دات ،وف �ق �اً ل��وك��ال��ة الأنباء
الأملانية.
�إىل ذل��ك� ،أف ��ادت م���ص��ادر الأحد،
ب�إحالة الع�شرات من قيادات الأمن
واملخابرات يف ال�سودان للتقاعد،
يف ح�ين مت تعيني ال�ف��ري��ق �أحمد
مف�ضل م��دي��راً جل�ه��از املخابرات

ال �ع��ام��ة ،وت���س�م�ي��ة ال� �ل ��واء ه�شام
ح�سني كنائب له.
وق��ال امل�صدر �إن التغيري يف جهاز
املخابرات طال عدداً من ال�ضباط،
حيث متت �إحالة عدد من ال�ضباط
برتبتي اللواء والعميد للمعا�ش.
وك� � ��ان رئ �ي ����س جم �ل ����س ال�سيادة
ال�ف��ري��ق عبدالفتاح ال�بره��ان ،قد
�أ��ص��در ق ��راراً ب��إع�ف��اء رئي�س هيئة
اال��س�ت�خ�ب��ارات الع�سكرية ومدير
ج �ه ��از امل� �خ ��اب ��رات و�آخ� ��ري� ��ن من
ق� �ي ��ادات الأج � �ه ��زة الأم �ن �ي ��ة ،كما
اعتمد �إعفاء مدير ال�شرطة ونائبه
وا�ستبدالهم ب�ضباط �آخرين.
وكان نائب رئي�س جمل�س ال�سيادة
ال �� �س��وداين ،حممد ح�م��دان دقلو،
امللقب بـحميدتي ،قد �أكد �أن املكون
الع�سكري يف ال�سودان لي�س لديه
غر�ض يف ال�سلطة ال�سيا�سية.
وقال ،يف ت�صريحات خا�صة للعربية
واحلدث ،ال�سبت� ،إن �إعفاء القيادات

الع�سكرية والأم�ن�ي��ة وال�شرطية
هدفه حتديد امل�س�ؤوليات ،م�شرياً
�إىل �أنه على رئي�س الوزراء عبداهلل
ح �م��دوك �أن ي �ع��ود �إىل الأقاليم
والقبائل لت�شكيل حكومته املقبلة.
و�أ�ضاف :نعرف �أن هناك خمططاً
ل���ش�ي�ط�ن��ة امل� �ك ��ون ال �ع �� �س �ك��ري يف
ال�سودان.
كذلك �شدد على �أن هدف جمل�س
ال �� �س �ي��ادة �إج � ��راء ان �ت �خ��اب��ات حرة
ونزيهة يف ال�سودان.
وب�ش�أن �أعمال العنف التي �شهدتها
ال �ت �ظ��اه��رات الأخ� �ي��رة� ،أك ��د على
�� � �ض � ��رورة حت ��دي ��د امل� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ات
مل �ح��ا� �س �ب��ة امل� �ت ��ورط�ي�ن يف العنف
خالل التظاهرات.
وق � � � ��ال ج� � ��اه� � ��زون للمحا�سبة
وب��إم�ك��ان�ن��ا ت �ق��دمي ا��س�ت�ق��ال�ت�ن��ا يف
�أي وق ��ت ،م �� �ش�يراً �إىل �أن هناك
طرفا ثالثا ي�ستغل التظاهرات يف
ال�سودان.

تر�سيخ العالقة ب�شروط

طالبان �صداع مربك:

ال�صني واالنخراط احلذر يف امل�ستنقع الأفغاين!
•• الفجر – فينيك�س –ترجمة خرية ال�شيباين

من خالل زي��ادة القمع �ضد الالجئني الأويغور يف �أفغان�ستان لإر�ضاء
ال���ص�ين ،تخاطر ح��رك��ة ط��ال�ب��ان ب ��أن يُنظر �إل�ي�ه��ا على �أن�ه��ا متعاونة.
وبرف�ضها القيام بذلك ،فقد تت�سبب يف غ�ضب بكني وت��ودّع اال�ستثمار
ال�ضروري لبقاء نظامها.
ت�شري اللعبة الكربى �إىل ال�صراع على النفوذ الع�سكري والدبلوما�سي
ب�ين بريطانيا ورو�سيا يف �آ�سيا الو�سطى ب�ين منت�صف ال�ق��رن التا�سع
ع�شر وبداية القرن الع�شرين .وكانت �إحدى النتائج �إن�شاء دولة عازلة،
�أفغان�ستان ،يف �أزمة �شبه دائمة منذ والدتها .فمن دي�سمرب� 1979إىل
�أغ�سط�س � ،2021شهدت الدولة ذات احلدود ال�ستة (�إيران وتركمان�ستان
و�أوزبك�ستان وطاجيك�ستان وباك�ستان وال�صني) اثنني و�أربعني عامًا من
احلرب ،ثالثون منها حتت احتالل قوة �أجنبية (االحتاد ال�سوفياتي ،ثم
(التفا�صيل �ص)10
الواليات املتحدة).

ق �ت ��ل  5م� ��ن امل �ق ��ات �ل�ي�ن الأك � � ��راد
ال�ب���ش�م��رك��ة ،وج ��رح � 4آخ � ��رون يف
ان �ف �ج��ار ع �ب��وة ن��ا� �س �ف��ة ا�ستهدف
�آلية ع�سكرية ليل الأح��د� ،شمايل
ال�ع��راق ،بينما اعترب رئي�س �إقليم
ك��رد� �س �ت��ان ال � �ع� ��راق ،نيجريفان
ب � � ��ارزاين ات �� �س��اع ن �ط ��اق هجمات
تنظيم داع ����ش الإره ��اب ��ي تهديدا
خطريا للمنطقة.
وق � � ��ال ب � �ي ��ان � � �ص� ��ادر ع� ��ن وزارة
الب�شمركة (وزارة الدفاع الكردية)
�إن االنفجار وقع يف �ساعة مت�أخرة
من ليلة ال�سبت ،وفق فران�س بر�س.
و�أو� �ض��ح البيان �أن��ه ا�ستهدف قوة
كانت متوجه للم�ساندة �إثر هجوم
لتنظيم داع�ش �ضد الب�شمركة يف
بلدة جلوالء �شمال حمافظة دياىل
جنوب �إقليم كرد�ستان ،و�أدى �إىل
مقتل خم�سة مقاتلني وجرح �أربعة
�آخرين.
ودان رئ �ي ����س الإق� �ل� �ي ��م ورئي�س
ح�ك��وم�ت��ه ال �ه �ج��وم .وق� ��ال رئي�س
الإق �ل �ي��م ن �ي �ج�يرف��ان ب � � ��ارزاين يف
بيان �إن تو�سع وا�ستمرار اعتداءات
وه �ج �م��ات داع� �� ��ش ر� �س��ائ��ل جدية
خ �ط�يرة ت���ش�ك��ل ت �ه��دي��داً وخطراً
حقيقياً يف املنطقة.

االثنني  29نوفمبر  2021م  -العـدد 13404

�أخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد رئي�س الدولة ي�صدر مر�سوما بقانون احتادي ب�إن�شاء حتديد �ضوابط تزيني املركبات
يهنئون رئي�س موريتانيا بذكرى اال�ستقالل الهيئة االحتادية للمرا�سم وال�سرد اال�سرتاتيجي
يف عيد االحتاد اخلم�سني
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•• �أبوظبي-وام:

02

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة �إىل
الرئي�س حممد ولد ال�شيخ الغزواين رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية وذلك مبنا�سبة ذكرى
ا�ستقالل بالده .كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل الرئي�س حممد ولد ال�شيخ
الغزواين .وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل حممد ولد بالل رئي�س وزراء اجلمهورية الإ�سالمية
املوريتانية ال�شقيقة.

•• �أبوظبي -وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" مر�سوماً بقانون احتادي ب�إن�شاء "الهيئة االحتادية
للمرا�سم وال�سرد اال�سرتاتيجي".
ون�ص املر�سوم على �أن يكون للهيئة االخت�صا�صات وال�صالحيات
كافة الالزمة لتحقيق �أهدافها و�أن تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية
واال�ستقالل امل��ايل والإداري والأهلية القانونية للت�صرف وتتبع
وزير �ش�ؤون الرئا�سة .وتهدف الهيئة وفق املادة الرابعة من املر�سوم

�إىل تقدمي وتنظيم و�إدارة كل ما يتعلق با�ستقبال و�إقامة وزيارات
�ضيوف الدولة ،والزيارات اخلا�صة برئي�س الدولة وقادتها وفق
�أعلى املعايري ،والعمل على االرتقاء مبفاهيم ال�سرد الإ�سرتاتيجي
و�إب��راز اجلوانب الإيجابية وامللهمة يف �شخ�صية م�ؤ�س�سي الدولة
وقادتها .كما �أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" مر�سومني احتاديني بتعيني معايل
حممد عبداهلل اجلنيبي رئي�ساً للهيئة االحتادية للمرا�سم وال�سرد
الإ�سرتاتيجي بدرجة وزير ،ومعايل �سمرية مر�شد �صالح حممد
الرميثي �أميناً عاماً للهيئة بدرجة وزير.

•• �أبوظبي -وام:

ح ��ددت ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ��ض��واب��ط االح �ت �ف��ال بعيد
االحت��اد اخلم�سني للدولة و�شروط تزيني املركبات
اع�ت�ب��ارا م��ن �أم ����س  28ن��وف�م�بر اجل ��اري وح�ت��ى 6
دي�سمرب . 2021
و�أو� �ض �ح��ت � �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي �أن� ��ه ��س�ي�ت��م خمالفة
ال�سائقني الذين ال يلتزمون ب�إزالة مظاهر الزينة
عن مركباتهم ،بعد انتهاء الفرتة امل�سموح بها.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س التفيا يف �إك�سبو  2020دبي عالقات التعاون وامل�ستجدات الإقليمية والدولية

•• دبي-وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة �أم �� ��س فخامة
�إغلي�س ليفت�س رئي�س جمهورية
التفيا ال�صديقة يف معر�ض �إك�سبو
 2020دبي.
ورح � ��ب � �س �م��وه ب �ف �خ��ام��ة رئي�س
التفيا يف دول��ة الإم ��ارات  ..ونقل
�إليه حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة "حفظه اهلل" ومتنياته
لبلده و�شعبه ال�صديق دوام التقدم
واالزده��ار .كما هن�أ �سموه فخامة
�إغ�ل�ي����س ليفت�س مبنا�سبة اليوم
الوطني جلمهورية التفيا الذي
اح�ت�ف�ل��ت ب��ه ق �ب��ل �أي� ��ام ومتنياته
للبلد ال�صديق مزيداً من التطور
وللعالقات بني البلدين التنمية
والتقدم ال��ذي يخدم م�صاحلهما

املتبادلة.
وب� �ح ��ث � �س �م��وه وف �خ ��ام ��ة رئي�س
التفيا عالقات ال�صداقة وم�سارات
ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك ب�ي�ن البلدين
و�إم � �ك� ��ان� ��ات ت �ن �م �ي �ت��ه يف خمتلف

اجل ��وان ��ب خ��ا� �ص��ة اال�ستثمارية
واالقت�صادية والتجارية مبا يحقق
م�صاحلهما امل�شرتكة.
وت� � � �ب � � ��ادل اجل � ��ان � � �ب � ��ان وج � �ه� ��ات
ال�ن�ظ��ر ب���ش��أن ع ��دد م��ن الق�ضايا

وامل�ستجدات الإقليمية والدولية
التي تهم البلدين.
كما ت�ن��اول اللقاء ر�سالة معر�ض
"�إك�سبو  2020دبي" الذي يعد
من�صة ل�ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ال ��دويل

واالح� �ت� �ف ��اء ب � ��إب ��داع ��ات العقول
واالط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى �أب� � � ��رز احل� �ل ��ول
واملنتجات والتقنيات التي �ست�سهم
يف ر�سم مالمح م�ستقبل الب�شرية
بجانب التعريف بثقافات ال�شعوب

وم��وروث��ات �ه��ا وح���ض��ارات�ه��ا والتي
تعزز �أه��داف املعر�ض يف التوا�صل
وال �ت�لاق��ي وب �ن��اء ج���س��ور التعاون
بني ال�شعوب.
ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ حمدان

ب ��ن حم �م��د ب ��ن زاي � ��د �آل نهيان
وال� ��� �ش� �ي ��خ حم� �م ��د ب� ��ن ح� �م ��د بن
طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س
�إدارة مطارات �أبوظبي ومعايل رمي
بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة دولة

ل���ش��ؤون ال�ت�ع��اون ال ��دويل و�سعادة
حم �م��د م� �ب ��ارك امل� ��زروع� ��ي وكيل
دي��وان ويل عهد �أبوظبي و�سعادة
حنان خلفان عبيد العليلي �سفرية
الدولة لدى جمهورية التفيا.

حممد بن زايد يزور جناحي الكويت وقطر امل�شاركني يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي

وتبادل �سموه الأحاديث مع م�س�ؤويل اجلناحني ب�ش�أن م�شاركات بلديهما
•• دبي -وام:
وم��ا تقدمان م��ن حلول وم �ب��ادرات يف جم��االت اال�ستدامة  ..فيما �صمم
زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب اجلناحان ب�صورة جت�سد ر�ؤية البلدين وتوجههما �إىل امل�ستقبل �إ�ضافة �إىل
القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة �أم����س جناحي دول��ة الكويت ودول��ة قطر تقدمي فر�صة لالطالع على تاريخهما وموروثهما الثقايف وحا�ضرهما
امل�شاركني يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي.
و�إجنازاتهما بجانب ر�ؤيتهما امل�ستقبلية ،ومزجا يف تناغم بني احلداثة
مبتكرة،
وم�شاريع
معرو�ضات
من
واطلع �سموه على حمتويات اجلناحني
والتاريخ.

و�أعرب �سموه عن �سعادته بزيارة جناحي الكويت وقطر واالطالع على �أهم
مبادراتهما يف م�شاريع امل�ستقبل وموروثهما الرتاثي والتاريخي والثقايف
واالجتماعي.
ومتنى �سموه التوفيق للدول ال�شقيقة وال�صديقة امل�شاركة يف هذا احلدث
الذي يوفر لها من�صة عاملية للتعريف بفر�صها اجلديدة وثقافاتها املتنوعة
وم��ا �أنتجته العقول يف جم��االت االبتكار وح�ل��ول اال�ستدامة واال�ستفادة

منها.
راف��ق �سموه خالل زيارته املعر�ض كل من �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
بن زاي��د �آل نهيان وال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س
جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي ومعايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة
دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان
ويل عهد �أبوظبي.

بريد الإمارات ت�صدر الطابع الأول �إقليميا وفق تقنية الرموز غري القابلة لال�ستبدال احتفاء باليوبيل الذهبي للدولة املجل�س التنفيذي لليون�سكو يعتمد م�شروع قرار تقدمت به الإمارات حول حماية ودعم الإبداع يف املجال الثقايف
•• دبي-وام:

�أ� �ص��درت "جمموعة ب��ري��د الإمارات"  -اح�ت�ف��ا ًال بعيد االحت ��اد اخلم�سني
للدولة  -طوابع مبتكرة ا�ستناداً �إىل "الرموز غري القابلة لال�ستبدال"
 NFTيف �إجنا ٍز نوعي يجعل منها الأوىل �إقليمياً على �صعيد تب ّني التقنية
املتقدمة يف �إ�صدار الطوابع الربيدية.
وت�ستعد املجموعة للك�شف عن اجليل اجلديد من الطوابع الربيدية يف 2
دي�سمرب املقبل لإطالق �أربعة طوابع متميزة ت�ستند �إىل تقنية "الرموز غري
القابلة لال�ستبدال  NFTوذلك احتفا ًء باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س االحتاد
ومتا�شيا مع �أجندة التحول الرقمي.
و�ستحتوي الطوابع املبتكرة على تو�أم رقمي �ضمن منظومة "بلوك ت�شني"
ح�ي��ث �سيتم بيعها ب��اع�ت�ب��اره��ا مقتنيات رق�م�ي��ة مرتبطة بنظرياتها من
الطوابع التقليدية.
و�أع� ��رب ع �ب��داهلل حم�م��د الأ� �ش��رم ال��رئ�ي����س التنفيذي ل �ـ "جمموعة بريد
الإمارات" عن فخره بالإعالن عن �إطالق جمموعة من الطوابع الربيدية
قائمة على "الرموز غري القابلة لال�ستبدال NFTوالذي يعد الأول من
نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�سط متا�شياً مع خططهم الرامية �إىل التحول
�إىل �شركة مرتكزة على التكنولوجيا الرقمية املتقدمة.
و�أو�ضح �أن الطوابع اجلديدة القابلة للتداول تتميز با�ستخدام تقنية "بلوك

ت�شني" وتعد دفعة قوية مل�ساعينا املتوا�صلة ل�سد الفجوة ب�ين الطوابع
التقليدية وع��امل العمالت الرقمية امل�شفرة ال �س ّيما يف ظل ت�سارع وترية
التحول الذكي حملياً وعاملياً.
و�أ�ضاف الأ�شرم �أن جهودهم يف الآونة الأخرية تر ّكزت على تطوير بنية حتتية
تقنية قوية لتعزيز منو �أعمالهم  ..معترباً �أن �إ�صدار اجليل اجلديد من
الطوابع ي�أتي مبثابة دليلٍ على قدراتهم العالية وجهودهم اجلادة للتحول
�إىل �شركة �أكرث تركيزاً على التكنولوجيا الرقمية وذلك يف �سبيل �ضمان
تقدمي �أف�ضل اخلدمات التي ترقى �إىل م�ستوى تطلعات ور�ضى املتعاملني.
و�أع��رب عن تطلعهم قدماً لإط�لاق طوابعهم املبتكرة يف  2دي�سمرب املقبل
�إح�ي��ا ًء للذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س احتادنا امليمون حيث �سيتمكن ع�شاق
التكنولوجيا املتطورة م��ن جمع وت�ب��ادل وت��داول طوابعنا املتميزة والتي
تعك�س ب�لا �شك ق�ص�صا ملهمة م��ن م�سرية ال��ري��ادة ال�ت��ي ت�ق��وده��ا دولة
الإمارات .ومتتلك الطوابع القائمة على "الرموز غري القابلة لال�ستبدال"
نظائر رقمية خمزنة يف نظام "بلوك ت�شني" حيث ميكن جمعها �أو تداولها
�أو ا�ستخدامها للتبادل عرب �شبكة الإنرتنت مثل �أي رم��وز رقمية �أخرى.
ويحمل كل من الطوابع الأربعة اجلديدة ت�صميماً متميزاً وم�ستلهماً من
�شعار اليوم الوطني لدولة الإم��ارات .ويعترب الطابع الأول �إ�صداراً خا�صاً
ومتفرداً حيث يحتوي على  1ج��رام من الذهب اخلال�ص ويحمل عنوان
"اليوبيل الذهبي ."2021

•• �أبوظبي -وام:

اعتمد املجل�س التنفيذي ملنظمة الأمم امل�ت�ح��دة للرتبية وال�ع�ل��وم والثقافة
"اليون�سكو" م�شروع قرار تقدمت به دولة الإمارات العربية املتحدة ب�صفتها
ع�ضواً يف املجل�س التنفيذي للمنظمة لتعزيز العمل من �أجل حماية ودعم النظام
البيئي الثقايف والإبداعي .مت تقدمي م�شروع القرار الذي يحمل عنوان "توحيد
العمل للمحافظة على الزخم الناجت عن ال�سنة الدولية لالقت�صاد الإبداعي من
�أجل التنمية امل�ستدامة  ، "2021بال�شراكة مع كل من �إندوني�سيا وكولومبيا
وبنغالدي�ش ،والتي تعد من الدول الرائدة والداعمة لالقت�صاد الإبداعي على
م�ستوى ال�ع��امل .وي��أت��ي ال�ق��رار مكم ً
ال للمبادرات الهامة يف قطاع ال�صناعات
الثقافية والإبداعية مبا فيها املبادرات الكربى التي تقودها هذه الدول .وي�أتي
القرار �ضمن احتفاالت الدولة ب�إعالن الأمم املتحدة اختيار عام " 2021ال�سنة
الدولية لالقت�صاد الإبداعي من �أجل التنمية امل�ستدامة" .ومت اعتماد القرار
خالل اجتماعات الدورة الـ  212للمجل�س التنفيذي للمنظمة وبدعم �أكرث من
 36دولة ع�ضو .وقالت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب :
" يهدف هذا القرار �إىل تعزيز العمل على �صون النظام البيئي الثقايف والإبداعي
 ،والبناء على الدور اال�سرتاتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية املتحدة يف
هذا املجال دولياً ؛ حيث يلعب هذا النوع من االقت�صاد اليوم دوراً كبرياً والفتاً
يف حتقيق التنمية االقت�صادية ال�شاملة يف العديد من املجتمعات ،ال �سيما يف
ظل الأهمية املتزايدة التي ت�شهدها ال�صناعات الثقافية والإبداعية لي�س حملياً

فح�سب بل على م�ستوى العامل ما يتطلب تعاوناً دولياً يف هذا املجال من �أجل
االرتقاء بالنظام الثقايف والإبداعي وحمايته ورعايته" .و�أ�ضافت معاليها " :
�سيوظف هذا القرار خمرجات امل�ؤمتر العاملي لالقت�صاد الإبداعي الذي تنظمه
وزارة الثقافة وال�شباب خ�لال ال�ف�ترة  9 - 7دي�سمرب امل�ق�ب��ل ،يف م��رك��ز دبي
للمعار�ض � -إك�سبو  ،2020وموائمتها مع تطلعات وخطط اليون�سكو امل�ستقبلية
يف جم��ال ال�صناعات الثقافية والإب��داع �ي��ة ،حيث يهدف ال�ق��رار �إىل م�ساعدة
الدول الأع�ضاء على اتخاذ القرارات وو�ضع ال�سيا�سات الدولية يف هذا القطاع
احليوي الهام " .من جهته قال معايل حممد خليفة املبارك رئي�س دائرة الثقافة
وال�سياحة � -أبوظبي � " :سعدنا باعتماد املجل�س التنفيذي ملنظمة اليون�سكو
ل�ل�ق��رار ال��ذي قدمته دول��ة الإم� ��ارات وال��رام��ي �إىل تر�سيخ ق�ط��اع ال�صناعات
الثقافية والإبداعية يف العامل كو�سيلة لتعزيز التنمية امل�ستدامة التي ترتكز على
الإن�سان .كما نرحب بهذا القرار الذي يدعم �أهداف اليون�سكو والدول الأع�ضاء
وي�سهم يف بناء القرارات املتعلقة بهذا املجال يف بلدانهم" .و ي�ؤكد القرار على
�أهمية ا�ستمرار املنظمة يف تعزيز اجلهود املبذولة لرعاية وحماية النظام البيئي
الثقايف والإبداعي وح�صر خمرجات امل�ؤمترات واملن�صات الدولية  -وعر�ضها على
متخذي القرار ل�ضمان توحيد الر�ؤى حول الق�ضايا املختلفة والتي �ستهدف �إىل
الو�صول �إىل �سيا�سات موحدة على امل�ستوى الدويل تلبي االحتياجات والتطلعات
امل�ستقبلية للدول الأع�ضاء �إ�ضافة �إىل ذلك يطلب القرار من اليون�سكو البدء
يف تطوير م�ؤ�شرات دولية حول ال�صناعات الثقافية والإبداعية مل�ساعدة جميع
الدول الأع�ضاء يف القيا�س الكمي لهذا القطاع لتطويره بحلول عام .2022
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املركز الوطني للفنون يف كندا ي�شارك يف �أ�سبوع ال�صحة تعلن تقدمي  17,208جرعات من
الت�سامح وال�شمولية �ضمن فعاليات اك�سبو  2020دبي
لقاح كوفيد -19خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

•• �أبوظبي -وام:

�شارك الوفد الثقايف الكندي لل�سكان اال�صلني يف االحتفاالت والفعاليات
التي تقام فى �أ�سبوع الت�سامح وال�شمولية يف اك�سبو  2020دبي.
وقام املركز الوطنى للفنون بتقدمي برامج الأداء الفنية ،منها �أورك�سرتا
املركز الوطني للفنون وعرو�ض اال�ستعرا�ض وامل�سرح االجنليزي بالتعاون
م��ع امل���س��رح الفرن�سي وم���س��رح ال���س�ك��ان اال��ص�ل�ي�ين وامل��و��س�ي�ق��ى ال�شعبية
وامل�ن��وع��ات .وت�ستلهم مالمح م�شاركة كندا ف��ى اك�سبو  2020دب��ي من
القيمة املتمثلة يف ال�ت�ن��وع وال�شمولية وح �ق��وق االن���س��ان وامل �� �س��اواة بني
اجلن�سني ك�أ�سا�س لبناء دولة مزدهرة و�شاملة تتحلى بالقدرة والعزمية
والإ�صرار لتقدمي حلول للتحديات العاملية.

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم
�..أعلنت الوزارة عن �إجراء  284,985فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص
يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف
عن  60حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات
خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة،

•• دبى  -وام:

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  17,208جرعات من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س  21,835,103جرعات ومعدل
توزيع اللقاح  220.77جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19
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ال�صحة جتري  284,985فح�صا ك�شفت عن � 60إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد و 79حالة �شفاء

وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  741,918حالة .كما �أعلنت
ال��وزارة عن وفاة حالة م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة بفريو�س
ك��ورون��ا امل���س�ت�ج��د ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف �ي��ات يف ال��دول��ة 2,146
ح��ال��ة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص
تعازيها وموا�ساتها لذوي املتويف ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع
امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد
بالتعليمات واالل�ت��زام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة
اجلميع .كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن �شفاء  90ح��ال��ة ج��دي��دة مل�صابني
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض
املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى،
وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  736,778حالة.

حممد بن را�شد يعتمد م�شاريع �إ�سكانية يف دبي بقيمة  3.8مليار درهم
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• �إعفاء �أ�سر املتوفني من  33مليون درهم قرو�ض ًا �إ�سكانية
• البدء بتوزيع  2000قطعة �أر�ض �سكنية يف وادي العمردي والعوير الثانية
• حممد بن را�شد يعتمد  929فيال �سكنية يف ح ّتا وعود املطينة والورقاء واخلوانيج للمواطنني بتكلفة  1.37مليار درهم
• ويعتمد البدء بتوزيع � 464شقة �ضمن جممع قرية الأ�سرة يف حمي�صنة الرابعة بتكلفة ن�صف مليار درهم �ضمن جممع
�سكني متكامل ي�ضم حدائق ومما�شي ومرافق ويوفر خدمات احلرا�سة وال�صيانة على مدار ال�ساعة جمان ًا للأ�سر غري املمتدة

حممد بن را�شد:
• كما وعدنا �سيبقى ملف �إ�سكان املواطنني �ضمن متابعاتي املبا�شرة و�إ�شراف حمدان ومكتوم
• وظيفة احلكومة لي�ست فقط توفري الأرا�ضي و�إمنا دعم املواطن ومتابعة تنفيذ م�سكنه للت�أكد من ح�صوله على �أف�ضل اخلدمات والت�صاميم واملرافق ب�أف�ضل الأ�سعار
• ملف الإ�سكان �سيبقى �أحد �أهم امللفات يف دبي ور�ؤيتنا تغيري �شكل الأحياء ال�سكنية للمواطنني يف امل�ستقبل لتوفري �أف�ضل �أ�سلوب حياة على م�ستوى العامل
•• دبي-وام:

�أم��ر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم �ل ����س ال � ��وزراء
رعاه اهلل ب�صفته حاكماً لإمارة دبي
بتخ�صي�ص وب ��دء ت��وزي��ع 2000
ق�ط�ع��ة �أر� � ��ض ل�ل�م��واط�ن�ين ب�شكل
ف��وري يف منطقة وادي العمردي
وال� �ع ��وي ��ر ال �ث��ان �ي��ة ،وتخ�صي�ص
جم�م��ع �سكني متكامل اخلدمات
"قرية الأ�سرة" يف منطقة
حم�ي���ص�ن��ة ال��راب �ع��ة ل�ل�أ� �س��ر غري
املمتدة و�أ�صحاب احلاالت الفردية،
و�إع �ف ��اء �أ� �س��ر امل �ت��وف�ين م��ن �سداد
قرو�ض �إ�سكانية بقيمة  33مليون
درهم.
ي�أتي توجيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم �ضمن
برنامج �إ�سكان املواطنني الذي �أعلن
ع�ن��ه ��س�م��وه ال �ع��ام اجل� ��اري بهدف
ت��وف�ير احل �ي��اة ال�ك��رمي��ة وامل�سكن
املالئم الذي يلبي احتياجات الأ�سر
املواطنة ،كما ت�أتي توجيهات �سموه

تزامناً مع احتفاالت ال��دول��ة بعام
اخل�م���س�ين ،وت ��أك �ي��داً ع�ل��ى حر�ص
ال� �ق� �ي ��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ع �ل��ى توفري
احلياة الكرمية للمواطنني وتعزيز
اال�ستقرار االجتماعي.
و�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ع�ل��ى �أهمية
ملف �إ�سكان املواطنني والذي ي�أتي
يف م�ق��دم��ة �أول ��وي ��ات ح�ك��وم��ة دبي
وي �ح �ظ��ى مب�ت��اب�ع��ة خ��ا� �ص��ة ،وقال
��س�م��وه :ك�م��ا وع��دن��ا �سيبقى ملف
�إ�سكان املواطنني �ضمن متابعاتي
املبا�شرة و�إ�شراف حمدان ومكتوم.
وع� ��ن دور احل �ك��وم��ة � �ض �م��ن هذا
امل� �ل ��ف احل � �ي� ��وي� ،أ� � �ش� ��ار �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم �إىل ��ض��رورة تقدمي حزمة
متكاملة من اخلدمات ذات املعايري
وامل ��وا�� �ص� �ف ��ات ال �ع��ال �ي��ة ،و�أ�� �ض ��اف
��س�م��وه :وظ�ي�ف��ة احل�ك��وم��ة لي�ست
فقط ت��وف�ير الأرا� �ض��ي و�إمن��ا دعم
امل��واط��ن وم�ت��اب�ع��ة تنفيذ م�سكنه
ل�ل�ت��أك��د م��ن ح�صوله ع�ل��ى �أف�ضل
اخل ��دم ��ات وال�ت���ص��ام�ي��م واملرافق

ب�أف�ضل الأ�سعار.
و�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم �أن ه��ذا امللف
املحوري �سيحظى دوم�اً باالهتمام
و�سي�شهد ت �ط��وراً ملحوظاً خالل
املرحلة املقبلة ،وقال �سموه :ملف
الإ�سكان �سيبقى �أح��د �أه��م امللفات
يف دبي ور�ؤيتنا تغيري �شكل الأحياء
ال�سكنية للمواطنني يف امل�ستقبل
لتوفري �أف�ضل �أ��س�ل��وب ح�ي��اة على
م�ستوى العامل.
 2000قطعة �أر�ض مع حزمة
خدمات وت�سهيالت
وت �ف �� �ص �ي� ً
لا� ،أم� ��ر � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
بتخ�صي�ص وب ��دء ت��وزي��ع 2000
ق�ط�ع��ة �أر�� ��ض �سكنية للمواطنني
ب �� �ش �ك��ل ف � ��وري يف م �ن �ط �ق��ة وادي
ال �ع �م��ردي وال �ع��وي��ر ال �ث��ان �ي��ة ،مع
ت� ��وف�ي��ر ح� ��زم� ��ة م � ��ن اخل� ��دم� ��ات
وال �ت �� �س �ه �ي�لات ل �ل �ح��ا� �ص �ل�ين على
الأرا�ضي اجلديدة.
وت� ��� �ض ��م اخل � ��دم � ��ات ت ��وف �ي�ر 19

من��وذج��ا م��ن الت�صاميم اجلاهزة
ل�ل�م���س��اك��ن م��ع اخل ��رائ ��ط الفنية
والهند�سية لالختيار منها تراعي
ال � �ت� ��وزي� ��ع الأم� � �ث � ��ل للم�ساحات
الداخلية واخل��ارج�ي��ة ،كما �سيتم
توفري خيار تعهيد البناء بالكامل
مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان
لإجن��از امل�سكن نيابة عن املواطن،
والإع� � � �ف � � ��اء م � ��ن ر� � �س � ��وم ال ��ره ��ن
العقاري ،والإعفاء من �شرط توفر
�سيولة مالية � 500/أل��ف درهم/
للموافقة على الطلب ،وتخفي�ض
الق�سط ال�شهري م��ن � 18%إىل
.15%
ك �م��ا ت �� �ض��م ال �ت �� �س �ه �ي�ل�ات �إع� �ف ��اء
امل��واط�ن�ين ال��ذي��ن يبنون منازلهم
لأول م��رة م��ن دف��ع ر��س��وم تو�صيل
ال�ك�ه��رب��اء ع�ل��ى �أال ت �ت �ج��اوز قيمة
م � �ن ��ازل � �ه ��م  4م �ل��اي �ي��ن دره � � ��م،
ودع� ��م امل �� �س��اك��ن ب ��أن �ظ �م��ة الطاقة
ال�شم�سية وربطها مع �شبكة هيئة
كهرباء ومياه دبي ب�شكل اختياري
للراغبني بذلك ،فيما �سيتم توفري
خيارات وا�سعة للت�أثيث من خالل

توقيع اتفاقيات مع كربى �شركات
ال� �ت� ��أث� �ي ��ث وجت �ه �ي��ز امل � �ن� ��ازل يتم
مبوجبها توفري خ�صومات خا�صة
للمواطنني.
و��ش�م�ل��ت ت��وج�ي�ه��ات ��س�م��وه كذلك
�إع�ف��اء �أ�سر متوفني من القرو�ض
ال�سكنية بقيمة  33مليون درهم يف
�إطار �ضمان اال�ستقرار االجتماعي
ل �ه��م وت �ع��زي��ز م���س�ت��وي��ات املعي�شة
واحل� �ي ��اة ال �ك��رمي��ة ل �ه��م وتعزيز
دوره ��م يف الإ� �س �ه��ام يف دف��ع عجلة
التنمية يف املجتمع.
 929فيال �سكنية للمواطنني
يف مناطق متعددة بدبي
و�أم � � ��ر � �ص ��اح ��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم بالبدء
الفوري بتخ�صي�ص وتوزيع 100
فيال �سكنية جاهزة مبنطقة عود
املطينة ،و 26فيال �سكنية جاهزة
مب�ن��اط��ق خم�ت�ل�ف��ة يف ح � ّت��ا بقيمة
 170مليون درهم حيث مت بناء
جميع الوحدات وفق �أف�ضل املعايري
واملوا�صفات التي تلبي احتياجات

امل��واط�ن�ين ومب��ا ي��دع��م اال�ستقرار
الأ�سري ومبا يتما�شى مع اخلطة
ال �� �ش��ام �ل��ة ال �ت��ي اع �ت �م��ده��ا �سموه
لتطوير وتنمية منطقة ح ّتا.
ك�م��ا اع�ت�م��د ��س�م��وه  803فيالت
�سكنية مبنطقتي الورقاء الرابعة
واخل��وان �ي��ج ال�ث��ان�ي��ة ب�ق�ي�م��ة 1.2
م �ل �ي��ار دره� � ��م ،وي �� �ش �م��ل امل�شروع
 667م�سكنا مبنطقة اخلوانيج
الثانية و  136م�سكنا يف منطقة
الورقاء الرابعة بنماذج ت�صميمية
جديدة تراعي اال�ستخدام الأمثل
للم�ساحات الداخلية واخلارجية.
قرية الأ�سرة
جممع �سكني متكامل اخلدمات يف
حمي�صنة الرابعة كما وجه �سموه
ب �ت��وزي��ع ال���ش�ق��ق ال���س�ك�ن�ي��ة �ضمن
جممع "قرية الأ�سر ال�سعيدة" يف
منطقة حمي�صنة الرابعة ،والذي
�سي�ضم � 464شقة جاهزة لل�سكن
�ضمن جم�م��ع م�ت�ك��ام��ل اخلدمات
للأ�سر غري املمتدة ،وي�ضم املجمع
املرافق واخلدمات التي تعزز جودة

تعك�س التزامها بتوفري �أعلى م�ستويات اجلودة من الرعاية ملر�ضى القلب

ميديكلينيك م�ست�شفى املدينة يح�صد اعتماد اللجنة الدولية امل�شرتكة لربنامج عالج متالزمة ال�شريان التاجي احلادة
• جويل رو�س  :تعك�س هذه ال�شهادة التزامها بتوفري �أعلى م�ستويات اجلودة من الرعاية ملر�ضى القلب
• ماثيو درون�سفيلد  :فريقنا يتبع �أحدث بروتوكوالت العالج وف ًقا للإر�شادات والتو�صيات الدولية
• �آدم ماثر  :نويل اهتما ًما وثي ًقا لدعم املري�ض والأ�سرة و�إعادة الت�أهيل وتعديل منط احلياة
برامج �أمرا�ض القلب و�إطار �إدارة املر�ضى .قيد احلياة من النوبة القلبية �أو متالزمة
•• �أبوظبي-الفجر
نهنئ ميديكلينيك م�ست�شفى املدينة على ال�شريان التاجي احلادة ب�شكل كبري يف حال
ح���ص��ل ف��ري��ق �أم ��را� ��ض ال �ق �ل��ب والأوع� �ي ��ة ه ��ذا الإجن � ��از امل �ت �م �ي��ز .ح �ي��ث ت�ع�ك����س هذه ح�ضور املر�ضى مبك ًرا �إىل ق�سم الطوارئ
الدموية يف ميديكلينيك م�ست�شفى املدينة ال�شهادة التزامها بتوفري �أعلى م�ستويات ح�ي��ث مي�ك��ن ع�لاج�ه��م م��ن ق�ب��ل ف��ري��ق من
الأط� �ب ��اء ذوي امل� �ه ��ارات ال�ع��ال�ي��ة والفريق
على �شهادة من اللجنة امل�شرتكة الدولية اجلودة من الرعاية ملر�ضى القلب ".
لربناجمها عالج متالزمة ال�شريان التاجي تعترب �أم��را���ض القلب والأوع �ي��ة الدموية الطبي الداعم.
احل � ��ادة ( )ACSب �ع��د ت�ق�ي�ي��م ا�ستبياين ال�سبب الرئي�سي للوفاة على م�ستوى العامل ،م ��ن خ �ل�ال ه� ��ذه ال �� �ش �ه��ادة ،ي �ل �ت��زم فريق
�صارم يف الفرتة  11-10نوفمرب  .2021حيث ت�سببت يف  17.9مليون حالة وفاة يف �أم��را���ض القلب يف ميديكلينيك م�ست�شفى
وم� ��ن خ�ل��ال اال� �س �ت �ب��ان��ة ،ق� ��ام خ �ب�ي�ر من جميع �أن�ح��اء العامل يف ع��ام  ،2016وكان امل��دي �ن��ة ب��ال�ت�ح���س�ين امل���س�ت�م��ر ل �ل �ج��ودة يف
اللجنة امل�شرتكة ال��دول�ي��ة بتقييم امتثال ان���س��داد الع�ضلة القلبية احل ��اد ("النوبة �سالمة املر�ضى ومعايري ال��رع��اي��ة ملر�ضى
امل�ست�شفى بجميع معايري ال���ش�ه��ادات ذات القلبية") ال�سبب الرئي�سي يف غالبية هذه ال �ق �ل��ب ل��دي �ن��ا .ي��وف��ر ب��رن��ام��ج متالزمة
ال���ص�ل��ة مب��ا يف ذل ��ك خ�ب�رة �أط� �ب ��اء القلب الوفيات .ميكن حت�سني فر�ص البقاء على ال�شريان التاجي احل��ادة املعتمد �إط��اراً من
وطاقم التمري�ض و�أخ�صائيي ف�سيولوجيا
القلب و�أع�ضاء الفريق ب�شكل عام .وقد متت
مقابلة املوظفني واملر�ضى و�أخذ املالحظات
اخلا�صة بالربنامج.
ق ��ال ج��وي��ل رو�� ��س ن��ائ��ب ال��رئ �ي ����س ،فريق
االعتماد الدويل وحت�سني اجلودة وال�سالمة
يف ال�ل�ج�ن��ة امل �� �ش�ترك��ة ال��دول �ي��ة ،وحا�صل
على دكتوراه يف الطب وماج�ستري يف �إدارة
الأع � �م� ��ال ،وم��اج���س�ت�ير يف ع �ل��وم الرعاية
ال�صحية والتعليم املهني امل�ستمر" :ن�شيد
مبعايري الأداء واجل��ودة التي قدمها فريق
�أم��را���ض القلب يف ميديكلينيك م�ست�شفى
امل��دي �ن��ة وح��ر� �ص �ه��م ع �ل��ى احل �� �ص��ول على
االعتماد خلدماتهم الطبية لتعزيز هيكل

املعايري القيا�سية ،وبالتايل تقليل التباين
واملخاطر الطبية ،وت�سهيل اتباع نهج ثابت
خا�ص لرعاية كل مري�ض .يوفر الربنامج
� ً
أي�ضا من�صة لتمكني منو الق�سم مع تو�سيع
اخل��دم��ات وتطوير م�سارات رعاية جديدة
جلميع �أمرا�ض القلب.
يتطلب احل�صول على �شهادة هذا الربنامج
م� ��ن ق� �ب ��ل ال �ل �ج �ن��ة امل� ��� �ش�ت�رك ��ة ال ��دول� �ي ��ة
ميديكلينيك م�ست�شفى املدينة:
توفري خدمة يف امل��وق��ع على م��دار ال�ساعة
طوال �أيام الأ�سبوع للتدخل التاجي الأويل
عن طريق اجللد ( )PPCIلعالج النوبات
القلبية احلادة ،وخدمات جراحة القلب.
وجود نهج فريق متعدد التخ�ص�صات يقدم
جمموعة كاملة م��ن خ��دم��ات دع��م الدورة
ال��دم��وي��ة ل �ع�لاج امل��ر� �ض��ى الأك�ث��ر تعقيدًا
والأم ��را� ��ض احل��رج��ة ،مب��ا يف ذل��ك �أولئك
ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون م ��ن ال �� �ص��دم��ات القلبية
وال�سكتة القلبية.
ت�ل�ب�ي��ة ت���س�ع��ة م�ق��اي�ي����س �أداء م��وح��دة مثل
تخطيط القلب والت�شخي�ص يف غ�ضون 10
دقائق من الو�صول ،و�أن يال يتعدى وقت
التدخل الطبي لأي �إجراء يف امل�ست�شفى 90
دقيقة.
قال ماثيو درون�سفيلد ،مدير ميديكلينيك
م�ست�شفى املدينة�" :إن جودة الرعاية ملر�ضانا

هي �أولويتنا الق�صوى ولهذا ال�سبب �أن�ش�أت
ميديكلينيك م�ست�شفى امل��دي �ن��ة برنامج
متالزمة ال�شريان التاجي احلادة .واجلدير
بالذكر �أن فريقنا يتبع �أحدث بروتوكوالت
ال� �ع�ل�اج وف� � ًق ��ا ل �ل��إر� � �ش ��ادات والتو�صيات
ال ��دول� �ي ��ة ،وب��ال �ت �ع��اون م ��ع م ��ؤ� �س �� �س��ة دبي
خلدمات الإ�سعاف ،يتيح لنا هذا الربنامج
املعتمد تقدمي رعاية �سريعة وعالية اجلودة
للمر�ضى يف م�ست�شفانا ".
ق��ال الدكتور �آدم ماثر ،ا�ست�شاري �أمرا�ض
القلب التداخلية ورئي�س اخلدمات الطبية
لربنامج متالزمة ال�شريان التاجي احلادة:
“يهدف فريق القلب والأوع �ي��ة الدموية
يف م�ي��دي�ك�ل�ي�ن�ي��ك م���س�ت���ش�ف��ى امل��دي �ن��ة �إىل
ت��وف�ير �أع �ل��ى م�ع��اي�ير ال��رع��اي��ة للمر�ضى
الذين يعانون من �أمرا�ض القلب والأوعية
ال��دم��وي��ة .وي ��ؤك��د ح���ص��ول�ن��ا ع�ل��ى اعتماد
برنامج متالزمة ال�شريان التاجي احلادة،
�أننا نتبع �أحدث الإر�شادات الطبية القائمة
على الأدل ��ة لتقدمي رع��اي��ة عالية اجلودة
و�آم�ن��ة ويف ال��وق��ت املنا�سب ملر�ضانا الذين
يعانون من النوبات القلبية .مت ّكننا م�سارات
الرعاية الف ّعالة والدقيقة من حتقيق نتائج
طبية ممتازة ،كما �أننا نويل اهتمامًا وثيقًا
ل��دع��م امل��ري����ض والأ�� �س ��رة و�إع � ��ادة الت�أهيل
وتعديل منط احلياة" .

احل �ي��اة يف امل�ج�م��ع م�ث��ل احلدائق
وامل���س�ط�ح��ات اخل �� �ض��راء ومما�شي
و�أماكن للرتفيه مبوا�صفات عالية،
وت�أمني خدمات احلرا�سة على مدار
ال�ساعة لتوفري �أج��واء من الأمان
ل�ل�أم �ه��ات والأط� �ف ��ال� ،إىل جانب
ت��وف�ير خ��دم��ات ال�صيانة املجانية
على مدار العام للأ�سر القاطنة يف
املجمع ال�سكني اجلديد.
تطوير م�ستمر للبنية التحتية
وب �ه��دف ت�ط��وي��ر وحت���س�ين البنية
التحتية ب�شكل م�ستمر يف املناطق
ال �� �س �ك �ن �ي��ة ،ب � � ��د�أت ه �ي �ئ��ة الطرق
وامل� ��وا� � �ص�ل��ات ب �ت �ن �ف �ي��ذ م�شروع
ل�ت���ش�ي�ي��د ط ��رق داخ �ل �ي��ة يف ثالث
مناطق �سكنية هي ند ال�شبا الثانية،
وال�ق��وز الثانية ،وال�بر��ش��اء جنوب
الثالثة بقيمة تبلغ  160مليون
دره ��م ،ك�م��ا �سيتم ر� �ص��ف املناطق
ال�سكنية وف ��ق اخل �ط��ة اخلم�سية
خالل املرحلة املقبلة.
ي��ذك��ر �أن ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن را� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم قد
اعتمد ميزانية �إ�سكانية تاريخية
بقيمة  65مليار دره��م للع�شرين
ع��ام�اً املقبلة للمواطنني يف �إمارة
دب � � ��ي ،وذل � � ��ك � �ض �م��ن ال�ب�رن ��ام ��ج
احلكومي لإ�سكان املواطنني ،الذي
يندرج �ضمن مبادرات "خطة دبي
احل���ض��ري��ة  "2040ال�ت��ي ت�صب

يف �إطار اجلهود احلثيثة ال�ستكمال
ال� �ن� �م ��وذج ال �ت �ن �م��وي واحل�ضري
لإم��ارة مبا يدعم �أه��داف التنمية
امل���س�ت��دام��ة وال�ت���ص��دي للتحديات
امل�ستقبلية وحت�سني ج��ودة احلياة
وحت �ق �ي ��ق اال�� �س� �ت� �ق ��رار الأ� � �س� ��ري
وتر�سيخ الأمن االجتماعي وتوفري
املعي�شة الكرمية للمواطنني.
وي�شمل برنامج �إ�سكان املواطنني
ت ��وف�ي�ر ق �ط ��ع �أرا�� � �ض � ��ي لإ� �س �ك ��ان
للمواطنني ،وزيادة م�ساحة مناطق
�إ�سكان املواطنني لت�صل �إىل مليار
و��س�ب�ع�م��ائ��ة م �ل �ي��ون ق ��دم مربعة،
و�� �س ��وف ي �� �س �ه��م ب��رن��ام��ج �إ�سكان
امل ��واط� �ن�ي�ن يف ت �ل �ب �ي��ة احتياجات
املواطنني ال�سكنية لأكرث من 20
عاماً ،من خالل التخطيط الأمثل
للم�ساحات املتوفرة يف الإمارة ،مبا
ي�ضمن ا�ستدامة خمزون الأرا�ضي،
ح�ي��ث �سيتم رف��ع قيمة القرو�ض
ال�سكنية لت�صل �إىل مليون درهم
للفئات امل�ستحقة وفق ا�شرتاطات
ومعايري حم��ددة ،وم�ضاعفة عدد
امل�ستفيدين م��ن م�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد للإ�سكان ،بالإ�ضافة �إىل
�إي �ج��اد ب��دائ��ل م�ت�ن��وع��ة للوحدات
ال�سكنية ،وتطوير مناطق �إ�سكان
امل � ��واط � �ن �ي��ن م � ��ن خ� �ل ��ال ت ��وف�ي�ر
متطلبات ج��ودة احليـاة فيها ،مبا
ف �ـ��ي ذل� ��ك امل �� �س��اح��ات اخل�ضراء،
وامل � ��راك � ��ز ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،وامل� ��راف� ��ق

�إ�سالمية الوطني االحتادي تنتخب رئي�سا ومقررا لها

•• دبي-وام:

عقدت جلنة ال���ش��ؤون الإ�سالمية والأوق ��اف وامل��راف��ق العامة يف املجل�س
الوطني االحتادي �أم�س
الأحد اجتماعها الأول
الإج � � ��رائ � � ��ي م � ��ن دور
االنعقاد العادي الثالث
ل �ل �ف �� �ص��ل الت�شريعي
ال�سابع ع�شر ،برئا�سة
� �س �ع ��ادة � �س �ع �ي��د را�شد
ال � �ع� ��اب� ��دي ،ال � � ��ذي مت
انتخابه رئي�ساً للجنة
ب ��ال � �ت ��زك � �ي ��ة ،ك � �م ��ا مت
انتخاب �سعادة جميلة
�أح �م��د امل �ه�يري مقرراً
بالتزكية.
ح�ضر االجتماع بالإ�ضافة �إىل رئي�س اللجنة واملقرر �أع�ضاء اللجنة �سعادة
كل من �أحمد عبداهلل ال�شحي ،وخلفان النايلي ال�شام�سي ،و�سهيل نخريه
العفاري ،وكفاح حممد الزعابي ،وناعمه عبدالرحمن املن�صوري.

اعـــــــــــــالن
العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

مبنا�سبة انتهاء ال�سنة وا�ستعدادا لل�سنة املالية اجلديدة
ت��دع��و ���ش��رك��ة ال��ق��م��ط ل��ل��م��ق��اوالت ال��ع��ام��ة عمالءها
ومتعامليها ال��ك��رام التوا�صل معها يف ح��ال وج��ود �أي
م�ستحقات �أو حقوق مالية لهم لدى ال�شركة يف الفرتة من
تاريخ ن�شر هذا االعالن ولغاية .2021/12/31
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حميد النعيمي ي�أمر بالإفراج عن  43نزيال باملن�ش�آت الإ�صالحية والعقابية يف عجمان مبنا�سبة عيد االحتاد الـ 50
•• عجمان-وام:

�أمر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم عجمان ب��الإف��راج عن  43نزي ً
ال �أثبتوا ح�سن ال�سرية وال�سلوك
خالل تنفيذهم مدة العقوبة يف املن�ش�آت الإ�صالحية والعقابية يف القيادة
العامة ل�شرطة عجمان ومم��ن انطبقت عليهم ��ش��روط العفو وثبتت
�أهليتهم للتمتع به و�إعفا�ؤهم من مدة املحكومية املتبقية عليهم وذلك
مبنا�سبة عيد االحتاد الـ  50للدولة.
وي�أتي �أمر الإفراج حر�صا من �صاحب ال�سمو حاكم عجمان على �إدخال
البهجة والأمل �إىل نفو�س النزالء ب�صفة خا�صة وعائالتهم و�أقربائهم

04

و�أ�صدقائهم ب�صفة عامة لتكتمل فرحة الإف��راج لديهم ومل ال�شمل مع
عائالتهم وذويهم وت�أكيدا لرعاية �سموه واهتمامه البالغني ب�أو�ضاع
�أفراد املجتمع على اختالف �شرائحهم و�أو�ضاعهم االجتماعية.
و�أع��رب �صاحب ال�سمو حاكم عجمان عن متنياته للمفرج عنهم بعودة
�صاحلة وقومية للمجتمع واحلياة العامة بعد �أن �أم�ضوا مدة عقوبتهم
ولتكتمل فرحة العيد الوطني الـ  50بعودة النزالء �إىل �أ�سرهم.
ورفع �سعادة اللواء ال�شيخ �سلطان بن عبداهلل النعيمي قائد عام �شرطة
عجمان  -بهذه املنا�سبة � -أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان على
�أمر �سموه بالعفو عن املحكومني والذي يعك�س حر�صه على منح ال�سجناء

الفر�صة ليكونوا �أ�شخا�صا �أ�سوياء وليلتئم �شملهم مع عائالتهم.
و�أو�ضح �أن �أم��ر �سموه ي�ؤكد �إح�سا�سا عميقا ب�أهمية �أن يتمتع الإن�سان
ب�ح��ري�ت��ه و�أن ت�ظ��ل �أب � ��واب ال �ع��ودة م�ف�ت��وح��ة وال�ت�راج ��ع ع��ن الأخطاء
واال�ستفادة من ال��درو���س والعرب التي مر بها ال�سجناء خ�لال الفرتة
املا�ضية و�سبيال �إىل اال�ستقامة والتوبة الن�صوح يف حياتهم.
و�أع ��رب ال �ل��واء النعيمي ع��ن متنياته ب ��أن ت�ك��ون ف�ترة العقوبة كافية
لإ�صالحهم وعودتهم للمجتمع ك�أ�شخا�ص �أ�سوياء يقومون بدورهم يف
خدمة الوطن.
و�أكد �أنه �ستتم مبا�شرة �إجراءات الإفراج فورا عن املفرج عنهم لعودتهم
�إىل �أ�سرهم.

حمدان بن زايد ي�شيد بجهود هيئة �أبوظبي للإ�سكان

•• �أبوظبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد
�آل ن�ه�ي��ان مم�ث��ل احل��اك��م يف منطقة
ال �ظ �ف��رة يف ق �� �ص��ر ال �ن �خ �ي��ل �سعادة
الدكتور حممد را�شد الهاملي مدير
عام هيئة �أبوظبي للإ�سكان .
واط� �ل ��ع � �س �م��وه خ�ل��ال ال �ل �ق ��اء على
امل� ��� �ش ��اري ��ع وال �ب��رام � ��ج واخل� ��دم� ��ات
الإ�سكانية التي تقدمها هيئة �أبوظبي
لل��إ� �س �ك��ان وت �ط �ب �ي��ق م �ع��اي�ير احلي
الإم� ��ارات� ��ي يف امل �� �ش��اري��ع اال�سكانية
وال � � ��ذي ي �ل �ب��ي اح �ت �ي ��اج ��ات الأ�� �س ��رة
الإماراتية بح�سب �أف�ضل املعايري يف
الت�صميم والتنفيذ.
كما اطلع �سموه على م��راح��ل �إجناز
ك��اف��ة امل �� �ش��اري��ع الإ� �س �ك��ان �ي��ة اجل ��اري
تنفيذها يف منطقة الظفرة والإطار
ال��زم �ن��ي ل�ه��ا وذل ��ك يف �إط� ��ار حر�ص
�سموه على متابعة امل�شاريع واخلدمات

اال�سكانية املقدمة يف املنطقة .و�أكد
�سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان
حر�ص القيادة الر�شيدة للدولة على
توفري �سبل العي�ش الكرمي للمواطنني
وتلبية كافة متطلباتهم وعلى ر�أ�سها

توفري امل�سكن املالئم.
ون ��وه ��س�م��وه ب�ج�ه��ود ه�ي�ئ��ة �أبوظبي
للإ�سكان يف �إجناز امل�شاريع الإ�سكانية
وت �ن �ف �ي��ذ ال �ت ��وج �ي �ه ��ات وال� � �ق � ��رارات
ال�سامية م��ن خ�لال ت�صميم و�إن�شاء

و�إجن��از م�شاريع �إ�سكانية مبوا�صفات
تعتمد على �أف�ضل املعايري الإن�شائية
ومب ��وا�� �ص� �ف ��ات ت ��راع ��ي اال�ستدامة
وامل �ت �ط �ل �ب��ات ال�ب�ي�ئ��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ت �ق��دمي خ��دم��ات �إ��س�ك��ان�ي��ة ت���س�ه��م يف

توفري اال�ستقرار الأ�سري واالجتماعي
وحت �ق��ق ر� �ض��ا و� �س �ع��ادة امل��واط �ن�ين يف
�إمارة �أبوظبي.
من جانبه تقدم الدكتور حممد را�شد
ال�ه��ام�ل��ي م��دي��ر ع ��ام ه�ي�ئ��ة �أبوظبي

للإ�سكان بال�شكر والتقدير للقيادة
ال��ر��ش�ي��دة ع�ل��ى ت��وج�ي�ه��ات�ه��ا ودعمها
ل�ق�ط��اع الإ� �س �ك��ان يف �إم� ��ارة ابوظبي،
و�أكد �أن الهيئة ت�سعى �إىل حتقيق ر�ؤية
القيادة الر�شيدة وتنفيذ التوجيهات
ال�سامية لتوفري امل�سكن امل�لائ��م مبا
ي�ضمن احل�ي��اة الكرمية للمواطنني

وذل� ��ك م��ن خ�ل�ال م�ن�ظ��وم��ة ا�سكان
ع�صرية م�ستدامة.
و�أ� �ض��اف �أن الهيئة تنفذ م�شاريعها
اال�سكانية وفقاً لأعلى و�أف�ضل املعايري
العاملية وذلك متا�شياً مع �أهداف خطة
�أبوظبي يف توفري امل�سكن املالئم ومع
تطلعات القطاع االجتماعي يف توفري

م�ستوى معي�شة الئق لكل مواطن يف
الإمارة.
ح �� �ض��ر ال �ل �ق��اء � �س �ع��ادة �أح� �م ��د مطر
ال �ظ��اه��ري م��دي��ر مكتب �سمو ممثل
احلاكم يف منطقة الظفرة واملهند�سة
ع�ف��راء خلفان الهاجري مدير �إدارة
امل�شاريع بهيئة �أبوظبي للإ�سكان.

جمارك �أبوظبي حتبط حماولة تهريب � 174ألف حبة كبتاجون

مفت�شو جمارك �أبوظبي جنحوا يف قراءة امل�ؤ�شرات ولغة اجل�سد لدى املهربني وك�شفهم
الأنظمة اجلمركية املتطورة تعمل على ك�شف املهربات بكافة �أنواعها و�أ�شكالها

•• �أبوظبي-وام:

مت�ك�ن��ت الإدارة ال �ع��ام��ة جل �م ��ارك �أب��وظ �ب��ي ب��ال �ت �ع��اون م ��ع �شركائها
اال�سرتاتيجيني م��ن �إح�ب��اط حم��اول��ة تهريب م��واد خم��درة م��ن حبوب
الكبتاجون بلغت � 174ألف حبة مبا يعادل  30كيلوجراما تقريباً.
وجنح �ضباط التفتي�ش يف �إحدى املنافذ احلدودية الربية التابعة لإمارة
�أبوظبي يف �إيقاف حماولة التهريب من خالل هذه ال�ضبطية النوعية
وذلك بف�ضل كفاءة الأنظمة والأجهزة يف قطاع التفتي�ش بالإدارة العامة
جل �م��ارك �أب��وظ�ب��ي وخ�ب�رة وي�ق�ظ��ة املفت�شني ال��ذي��ن مت�ك�ن��وا م��ن قراءة

امل��ؤ��ش��رات ولغة اجل�سد ل��دى املهربني الذين عملوا على �إخ�ف��اء كميات
كبرية من احلبوب امل�خ��درة واملخب�أة يف و�سائل النقل بطرق احرتافية
وماكرة �أثناء عبورها املنفذ احلدودي الربي.
وت��ؤك��د ه��ذه ال�ضبطيات على ال ��دور امل�ه��م ال��ذي ت��ؤدي��ه الإدارة العامة
جل �م��ارك �أب��وظ �ب��ي يف مكافحة ت�ه��ري��ب امل �خ��درات ع�بر م�ن��اف��ذ الإم ��ارة
وحماية املجتمع من �أ�ضرارها ،حمققة بذلك ر�سالتها الهادفة حتقيقا
لأحد �أهم و�أبرز مرتكزات ا�سرتاتيجيتها املتمثل يف �أمن وحماية املجتمع
عرب الإدارة الفعالة للتفتي�ش واملخاطر.
وقال مبارك مطر املن�صوري املدير التنفيذي لقطاع العمليات اجلمركية

يف الإدارة ال�ع��ام��ة جل�م��ارك �أب��وظ�ب��ي �إن يقظة �ضباط التفتي�ش كانت
للمهربني باملر�صاد لك�شف �أ�ساليبهم احلديثة الدخ��ال تلك املمنوعات
بالإ�ضافة �إىل الأن�ظ�م��ة اجلمركية احلديثة وامل�ت�ط��ورة امل�ستخدمة يف
الإدارة العامة جلمارك �أبوظبي حيث تعمل على ك�شف املهربات بكافة
�أنواعها و�أ�شكالها والت�صدي ملثل هذه املحاوالت وحماية املجتمع والتي
جتلت يف ع��دد من ال�ضبطيات التي �أظ�ه��رت ق��درة املفت�شني على ك�شف
احليل و�أ�ساليب التهريب املختلفة.
و�أك��د حر�ص الإدارة العامة جلمارك �أبوظبي على متكني وتدريب كادر
التفتي�ش با�ستمرار م��ن خ�لال ال�برام��ج وال� ��دورات التدريبية وو�ضع

اخلطط ال��رام�ي��ة التي م��ن �ش�أنها �أن ت�ساهم يف تعزيز ك�ف��اءة كوادرها
الأمنية حلماية منافذها اجلمركية لإمارة �أبوظبي.
من جانبها �أ�شادت الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن
امل�ن��اف��ذ بتمكن الإدارة ال�ع��ام��ة جل�م��ارك �أب��وظ�ب��ي م��ن �إح �ب��اط حماولة
التهريب وذل��ك بف�ضل ك�ف��اءة �أنظمتها ويقظة مفت�شيها ..م ��ؤك��دة �أن
ه��ذه ال�ضبطية تعد جت�سيدا وا�ضحا للتعاون البناء بني كافة اجلهات
الت�شغيلية العاملة باملنافذ الربية بالدولة وتر�سخ حر�صهم على تعزيز
�أم��ن و�سالمة املجتمع من �آف��ة املخدرات ل�ضمان حتقيق ا�ستدامة �أمن
الوطن.

� 7إ�صابات بليغة يف حوادث متفرقة بدبي يف نهاية
•• دبي-الفجر:

�أ�صيب � 7أ�شخا�ص ب�إ�صابات بليغة يف
ح��وادث متفرقة وقعت خ�لال عطلة
نهاية الأ�سبوع املا�ضي ،بح�سب مدير
الإدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�م��رور ب��الإن��اب��ة يف
�شرطة دب��ي ،العقيد جمعة �سامل بن
�سويدان ،الذي �أ�شار �إىل �أن احلوادث
وقعت نتيجة ارتكاب �سائقي املركبات
املت�سببة يف احلوادث ملخالفات خطرة.
وق ��ال �إن احل� ��ادث الأول وق��ع م�ساء
ي��وم اخلمي�س املا�ضي على �شارع دبي
العني ،مقابل �أوتليت مول بني مركبة
خفيفة و��ش��اح�ن��ة .وت���ش�ير املعلومات
الأول �ي��ة �إىل �أن احل ��ادث وق��ع نتيجة
عدم ترك م�سافة كافية ،الأم��ر الذي
�أدى �إىل وق ��وع اال� �ص �ط��دام ،و�أ�سفر

احل � ��ادث ع��ن �إ� �ص��اب��ة � �س��ائ��ق املركبة
اخلفيفة ب��إ��ص��اب��ات بليغة ،نقل على
�إث��ره��ا �إىل امل�ست�شفى لتلقي العالج.
ف�ي�م��ا حل�ق��ت �أ� �ض��رار بليغة باملركبة
وب�سيطة بال�شاحنة.
و�أ�شار �إىل �أن احلادث الثاين وقع م�ساء
اليوم ذاته على �شارع ح�صة بالتحديد
ع �ن��د ت �ق��اط��ع م��وت��ور ��س�ي�ت��ي ،حينما
ا�صطدمت دراجة نارية ب�شاحنة كانت
متوقفة عند الإ��ش��ارة يف انتظار فتح
احلركة ،و�أ�سفر عن احل��ادث� ،إ�صابة
�سائق ال��دراج��ة ب�إ�صابات بليغة ،نقل
ع �ل��ى �إث ��ره ��ا �إىل امل���س�ت���ش�ف��ى لتلقي
العالج.
و�أو�ضح �أن احلادث الثالث وقع �صباح
يوم اجلمعة على �شارع ال�سعادة ،حينما
�أ�صيبت امر�أة من اجلن�سية الآ�سيوية

ب�إ�صابات بليغة نتيجة تعر�ضها حلادث
ده�س م��ن قبل مركبة م��ن ن��وع فورد
�سوداء اللون.
ويف ح � � ��ادث �آخ � � ��ر �أ�� �ص� �ي ��ب �شخ�ص
ب�إ�صابات بليغة يف حادث �صدم حاجز
�إ�سمنتي وق��ع �صباح ي��وم اجلمعة يف
�شارع العوير مقابل ال�سوق ال�صيني،
وال���س�ب��ب ي�ع��ود �إىل ان �ح��راف املركبة
عن م�سارها ال�صحيح ،وا�صطدامها
ب��احل��اج��ز الإ� �س �م �ن �ت��ي ال �ف��ا� �ص��ل بني
ال�شارعني.
و�أَ� �ض��اف� :أن ه�ن��اك ح��ادث �اً �آخ��ر وقع
م�ساء يوم اجلمعة على �شارع طرابل�س
ب���س�ب��ب ان� �ح ��راف دراج � ��ة ن ��اري ��ة عن
م �� �س��اره��ا ال �� �ص �ح �ي��ح ،وا�صطدامها
ب ��احل ��اج ��ز احل� ��دي� ��دي الأمي� � ��ن على
الطريق ،و�أ�سفر احل��ادث عن �إ�صابة

ال���س��ائ��ق ب ��إ� �ص��اب��ات ب�ل�ي�غ��ة ،ن�ق��ل على
�إثرها �إىل امل�ست�شفى لتلقي العالج.
ول �ف��ت ال�ع�ق�ي��د ج�م�ع��ة ب��ن �سويدان،
�إىل وق � ��وع ح � ��ادث ا� �ص �ط��دام �صباح
ي��وم �أم����س الأول ال�سبت ب�ين مركبة
و�شاحنة على ��ش��ارع اخل�ي��ل باالجتاه
�إىل م�ع�بر اخل�ل�ي��ج ال �ت �ج��اري ،حيث
ت�شري املعلوماتية الأولية �إىل �أن �سبب
احل��ادث ي�ع��ود �إىل ع��دم ت��رك م�سافة
كافية بني املركبة وال�شاحنة �أدى �إىل
وقوع اال�صطدام ،و�أ�سفر احلادث عن
�إ�صابة �سائق املركبة ب�إ�صابات بليغة،
ف�ي�م��ا حل�ق��ت �أ� �ض��رار بليغة باملركبة
ومتو�سطة بال�شاحنة.
و�أ�ضاف �أن هناك حادثاً �آخ��ر مماثل،
وق��ع ب�ين مركبة خفيفة و�شاحنة يف
�شارع ميناء جبل علي ،وال�سبب يعود

�أي���ض�اً �إىل ع��دم ت��رك م�سافة كافية
بينهما ،وم��ن ج ��راء احل ��ادث �أ�صيب
�سائق املركبة اخلفيفة ب�إ�صابات بليغة،
ك �م��ا حل �ق��ت �أ�� �ض ��رار ب�ل�ي�غ��ة باملركبة
اخلفيفة ومتو�سطة بال�شاحنة.
و�أ� �ش ��ار ال�ع�ق�ي��د ج�م�ع��ة ب��ن �سويدان،
�إىل �أن� ��ه ف ��ور ت�ل�ق��ي ت �ل��ك البالغات
ان�ت�ق��ل م�ن��اوب��و ق�سم خ�ب�راء املعاينة
م��ن �إدارة ح��وادث ال�سري �إىل مواقع
تلك احلوادث للمعاينة وجمع الأدلة،
ملعرفة الأ�سباب التي �أدت �إىل وقوعها،
فيما قامت الدوريات املرورية بتنظيم
حركة ال�سري وامل��رور ،وت�أمني �أماكن
احل � � ��وادث ،وت���س�ه�ي��ل م�ه�م��ة و�صول
�سيارات الإ�سعاف والإن�ق��اذ �إىل املكان
ل�ل�ق�ي��ام مب�ه��ام�ه��ا ،ك�م��ا مت ع�ل��ى وجه
ال�سرعة �أخذ االجراءات الالزمة.

ونا�شد العقيد بن �سويدان ال�سائقني
وم���س�ت�خ��دم��ي ال�ط��ري��ق �إىل �ضرورة
االل � �ت ��زام ب �ق��وان�ي�ن ال �� �س�ير وامل � ��رور،
وع��دم االن�شغال بغري الطريق خالل
القيادة ،و�أخ��ذ احليطة واحل��ذر على
ال�ط��رق وات�ب��اع الإج� ��راءات ،وتخفيف

ال�سرعات ،وترك م�سافة �أمان كافية،
واالل �ت ��زام ب��ا��س�ت�خ��دام ح ��زام الأم ��ان،
وعدم ا�ستخدام الهواتف للت�صوير �أو
االن�شغال بغري ال�ط��ري��ق� ،إىل جانب
� �ض��رورة تخفيف ال���س��رع��ة واالنتباه
عند املنعطفات ويف املناطق املنخف�ضة

والطرق املفتوحة ،و�ضرورة ا�ستعمال
�إ� �ش��ارات التنبيه ح��ال تعطل املركبة،
وال�ع�م��ل ع�ل��ى نقلها �إىل خ ��ارج حرم
ال�ط��ري��ق ،وذل��ك ل�ع��دم عرقلة حركة
ال�سري �أو وقوع حوادث ت�صادم ،وعدم
التوقف املفاجئ دون �إعطاء �إ�شارة.

بح�ضور ال�شيخة جواهر بنت خليفة �آل خليفة:

�أ�صحاب الهمم واملواهب يحتفلون بالعيد الوطني اخلم�سني يف الرابطة الثقافية الفرن�سية ب�أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

ا�ستقبلت الرابطة الثقافية الفرن�سية ب�أبوظبي العديد من املواهب ال�شابة من
�أ�صحاب الهمم لتقدمي معر�ضهم الفني "�أ�صحاب الهمم واملواهب يحتفلون
بالعيد ال��وط�ن��ي اخلم�سني" ،وذل ��ك يف ن�ط��اق الإح �ت �ف��االت بالعيد الوطني
اخلم�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة.
وقامت ال�شيخة جواهر بنت خليفة �آل خليفة ،رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
جواهر بنت خليفة �آل خليفة لتمكني ال�شباب  ,بجولة يف املعر�ض الفني بح�ضور

الفنانة الإماراتية واملعاجلة بالفنون الدكتورة ندى العامري �صاحبة معر�ض
انعكا�سات ال�ف�ن��ون ،هوغو ه�نري �سيالن ،م�ست�شار ق�سم ال�ت�ع��اون وال�ش�ؤون
الثقافية ب�سفارة فرن�سا يف الإم��ارات العربية املتحدة ،و فرانك ترويو مدير
الرابطة الثقافية الفرن�سية.
وبهذه املنا�سبة � ،أعرب �أ�صحاب الهمم واملواهب عن رغبتهم يف تكرمي الأمة
من خالل العديد من الأعمال الفنية التي متثل الرتاث الثقايف الرائع لدولة
الإم��ارات العربية املتحدة ب�ألوان الفرح واحلب تعبرياً عن االرتباط بالوطن
الذي يج�سد روح الكرم والتعاي�ش معا .كما كانت عبارة عن و�سائط خمتلطة

با�ستخدام �أل ��وان الطبيعة م��ن خمتلف �أن ��واع ال�ترب��ة وال��رم��ال م��ن مناطق يذكر ان ال��دك�ت��ورة ن��دى العامري كانت ق��د افتتحت منذ �أي��ام معر�ضا فنيا
جديدا يحمل �إ�سم "روح" مبقر الرابطة الثقافية الفرن�سية ب�أبوظبي بح�ضور
الإمارات العربية املتحدة.
وتقول الدكتورة ندى العامري" :تتمثل مهمتنا الرئي�سية يف ربط الأ�شخا�ص م�ع��ايل زك��ي ان��ور ن�سيبة امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة ,
بوا�سطة الفن لر�ؤية العامل وجتربته وتعلمه وفهمه بطرق جديدة يف معر�ض الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة .ويحتوي املعر�ض على عمل
انعكا�سات الفنون .حيث بد�أت العمل مع �أ�صحاب الهمم منذ عام  2006ولدي فني �ضخم يتكون من خم�سني لوحة متثل �صورة د ّلة قهوة �ضخمة من �إجناز
العديد من املبادرات معهم  ،ال �سيما مع املكفوفني� .أقوم بتعليمهم وتثقيفهم �أ�صحاب الهمم.
حول كيفية الر�سم من خالل الألوان الأولية والثانوية والثالثية با�ستخدام ميكنكم اكت�شاف هذا املعر�ض بزيارة الرابطة الثقافية الفرن�سية ب�أبوظبي
لغاية تاريخ  13يناير .2022
حا�سة اللم�س وال�شم".
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جلنة معاجلة ديون مواطني �إمارة ال�شارقة تعتمد  51بلدية مدينة العني تبد�أ ا�ستعداداتها لعيد االحتاد اخلم�سني
مليونا و� 596ألف درهم ل�سداد مديونية  131حالة
•• العني-وام:

•• ال�شارقة-وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة،
ال��رام �ي��ة �إىل ت��وف�ير احل �ي��اة امل���س�ت�ق��رة وال�ع�ي����ش الكرمي
لأبنائه املواطنني ،اعتمدت جلنة معاجلة دي��ون مواطني
�إمارة ال�شارقة مبلغ  51مليونا و � 596ألف درهم ،ل�سداد
مديونية  131حالة من احلاالت املعرو�ضة عليها.
و�أك� ��د � �س �ع��ادة را� �ش��د �أح �م��د ب��ن ال���ش�ي��خ رئ�ي����س الديوان

الأم �ي��ري ،رئ�ي����س جل�ن��ة م�ع��اجل��ة دي ��ون م��واط �ن��ي �إم ��ارة
ال�شارقة� ،أن اللجنة اعتمدت �ضمن الدفعة الـ  21مبلغ
 51مليونا و� 596ألف درهم ،ل�سداد مديونية  131حالة
من احل��االت من فئة املحكومني على ذمة ق�ضايا مالية،
وفئة املتوفني واملع�سرين.و�أو�ضح رئي�س جلنة معاجلة
دي��ون م��واط�ن��ي �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة� ،أن �إج�م��ايل امل�ب��ال��غ التي
متت معاجلتها منذ الدفعة الأوىل حتى الدفعة احلادية
والع�شرين ،بلغ  838مليونا و� 382ألفا و 153درهما،
وبلغ جمموع امل�ستفيدين  1707م�ستفيدين.

�أنهت بلدية مدينة العني ا�ستعداداتها الحتفاالت عيد
االحت��اد اخلم�سني ،يومي ال�ث��اين وال�ث��ال��ث م��ن دي�سمرب
املقبل ،وتت�ضمن عرو�ضا للألعاب النارية يف منطقة جبل
حفيت وذلك يف متام ال�ساعة الثامنة م�سا ًء لتزين �سماء
العني ب�أروع الت�شكيالت ال�ضوئية التي �ستبهر �سكان وزوار
املدينة .
وق��ال �سلطان ال�شام�سي مدير �إدارة الت�سويق واالت�صال
امل�ؤ�س�سي يف بلدية العني � :سي�ستمتع جمهور مدينة العني
هذا العام بعرو�ض الألعاب النارية التي �ستقام يف منطقة
جبل حفيت وم�ب��زره اخل�ضراء املت�ضمنة ر�سائل وطنية

و�ألوان العلم ،و�أي�ضاً اللون الذهبي الذي يعك�س اليوبيل
الذهبي للدولة ملدة  5دقائق وذلك خالل يومني احتفا ًال
باملرحلة التاريخية الذهبية من عمر دولة الإمارات ،كما
�سيتم نقل احل��دث ع�بر من�صات ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
للبلدية كبث مبا�شر للفعالية ،حر�صا من بلدية مدينة
العني مل�شاركة �سكان مدينة العني لفعاليات املدينة احتفاء
بالعام اخلم�سني لدولة الإمارات.
و�أو��ض��ح �أن اختيار منطقة جبل حفيت لإق��ام��ة عرو�ض
الألعاب النارية احتفاء بالعام الـ  50جاء ب�سبب الإرتفاع
ال�شاهق الذي ميتاز به جبل حفيت والذي يبلغ 1.160
مرتا ،حيث �ستقام العرو�ض على ارتفاع منا�سب مبا ي�سمح
لزوار جبل حفيت ومنطقة مبزرة اخل�ضراء و�سكان مدينة

العني اال�ستمتاع مب�شاهدة عرو�ض الألعاب النارية.
و�أكد ال�شام�سي التزام القائمني على االحتفاالت مبدينة
العني بجميع الإجراءات االحرتازية والوقائية يف تنظيم
ع��رو���ض الأل �ع��اب ال�ن��اري��ة بالتعاون م��ع اجل�ه��ات املعنية،
وحت��دي��د �أم��اك��ن وع��دد اجلمهور يف م��واق��ع االحتفاالت،
حر�صاً على �صحة و�سالمة املجتمع.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة ال �ع�ين ق��ام��ت بتزيني
ال�شوارع وامليادين بزينة عيد االحتاد اخلم�سني ،حيث مت
تزيني �شارع خليفه ب�أكرث من � 10آالف وح��دة �ضوئية،
وتزيني �أكرث من  1300نخلة وتركيب �أكرث من 1000
علم مت توزيعها على خمتلف مناطق املدينة بالإ�ضافة
لرتكيب �أكرث من  1300جم�سم �ضوئي.
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�سعود بن �صقر ي�شهد احتفاالت �أكادميية ر�أ�س اخليمة بعيد االحتاد الـ 50

اخلم�سني عاماً املا�ضية ،لت�شكل ركائز �أ�سا�سية يف موا�صلة رحلة التميز الإماراتية
االزدهار والنماء بتوجيهات ودعم القيادة الر�شيدة.
للدولة ،وذلك على م�سرح املدر�سة االبتدائية الدولية يف خزام.
•• ر�أ�س اخليمة -وام:
وت�أتي االحتفاالت ال�سنوية يف الأكادميية ،احتفا ًء بالنجاحات والإجنازات التي و�أدى الطلبة امل�شاركون جمموعة من العرو�ض والفعاليات ،التي عك�ست �أوجهاً خالل اخلم�سني عاماً املقبلة .و�شهد االحتفال  -الذي نظمته الأكادميية التي
�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم حققتها الدولة على مدى اخلم�سني عاماً املا�ضية ،وت�أكيداً على عزم الطلبة من الرحلة الإن�سانية الفريدة ،والإرث الثقايف واحل�ضاري للدولة ،و�أظهرت ت�أ�س�ست عام  ،1975وتعد من �أف�ضل ال�صروح التعليمية على م�ستوى الدولة -
ر�أ�س اخليمة � ،أم�س ،احتفاالت "�أكادميية ر�أ�س اخليمة" بعيد االحتاد اخلم�سني وجميع كوادر املنظومة التعليمية يف الإمارة ،امل�ضي قدماً نحو موا�صلة م�سرية اجل�ه��ود التي بذلها الآب��اء امل�ؤ�س�سون يف �إر��س��اء دع��ائ��م وم�ب��ادئ االحت��اد خالل عدد كبري من الطلبة والطالبات ،والكوادر التعليمية.

فالح الأحبابي :القيادة الر�شيدة حتر�ص النائب العام للدولة :حزمة القوانني اجلديدة ر�ؤية ا�ست�شرافية للقيادة يف اال�ستثمار بامل�ستقبل واال�ستعداد له
على رفاه املواطن و�سعادته وراحته

•• �أبوظبي  -وام:

رف��ع م�ع��ايل ف�لاح حممد الأح�ب��اب��ي رئي�س جمل�س �إدارة
هيئة �أبوظبي للإ�سكان �أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات
�إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي مبنا�سبة عيد
االحتاد واحتفال الدولة بيوبيلها الذهبي.
وت�ق��دم معاليه بال�شكر وال�ع��رف��ان �إىل ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
ع�ل��ى ال�ت��وج�ي�ه��ات ال���س��ام�ي��ة ب���ص��رف احل��زم��ة الإ�سكانية
الثالثة لعام  2021والتي �شملت قرو�ضا �سكنية وم�ساكن
حكومية و�أرا�� ��ض �سكنية �إ��ض��اف��ة �إىل �إع �ف��اء متقاعدين
ومتوفني م��ن ال���س��داد وا�ستفاد منها  10032مواطنا
بقيمة اجمالية بلغت  10مليارات درهم .و�أكد الأحبابي �أن
هذه التوجيهات جاءت ت�أكيداً على حر�ص القيادة الر�شيدة
واهتمامها برفاه املواطن و�سعادته وراحته ،حيث يعترب
املواطن �أولوية ق�صوى �ضمن ر�ؤية �صاحب ال�سمو رئي�س
ال��دول��ة ،كما �أن ه��ذه احلزمة الإ�سكانية ت�أتي تزامنا مع
الفرحة التي تعي�شها دولتنا احلبيبة و�شعب الإمارات الأبي
مبنا�سبة االحتفال بعيد االحتاد الـ  50لدولة الإمارات.
وق��ال �إن الهيئة �أب��وظ�ب��ي للإ�سكان حري�صة على تنفيذ
توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
و�أوام ��ر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
الرامية لتطوير منظومة �إ�سكان ع�صرية م�ستدامة� ،إذ
يحر�ص �سموهما على بناء جمتمع متما�سك ينعم مبقومات
احلياة الكرمية �ضمن بيئة �آمنة م�ستقرة وحمفزة على
العمل والإنتاج واال�ستقرار الأ�سري واالجتماعي وذلك من
خالل توفري امل�سكن املالئم الذي يلبي احتياجات الأ�سرة
الإماراتية ومبا ي�ضمن بناء �أ�سر م�ستقرة قادرة على تربية
�أبنائها للم�ساهمة يف بناء م�ستقبل.
و�أ�ضاف الأحبابي� ،أن الهيئة ت�سهم ب�شكل مبا�شر يف حتقيق
�أهداف خطة �أبوظبي يف جمال التنمية االجتماعية ،والتي
حتر�ص على توفري امل�سكن املالئم يف ظل نظام م�ستدام� ،إذ

حتر�ص الهيئة على ت�صميم وبناء م�ساكن املواطنني ح�سب
متطلبات نظام برنامج اال�ستدامة وا�ستيفاء متطلبات
درجة ل�ؤل�ؤتني للمجمعات العمرانية والفلل مبا ي�ضمن
تر�شيد ا�ستهالك املياه والكهرباء واحلفاظ على الب�صمة
املتمثلة يف ت�صميم الأم��اك��ن املظللة والتخفيف من حدة
احل��رارة واحلفاظ على اخل�صو�صية ل�ساكنيها بالإ�ضافة
�إىل حر�صها على تقدمي كافة اخلدمات الإ�سكانية بجودة
عالية وكفاءة ومتيز .من جهته رفع �سعادة الدكتور حممد
را�شد الهاملي مدير عام هيئة �أبوظبي للإ�سكان � ،أ�سمى
�آي��ات التهاين والتربيكات �إىل ال�ق�ي��ادة الر�شيدة و�شعب
الإم��ارات الويف مبنا�سبة احتفال الدولة بعيد االحت��اد الـــ
 .50وتقدم �سعادته بال�شكر والتقدير �إىل القيادة الر�شيدة
على توجيهاتها الكرمية واهتمامها باملواطنني وحر�صها
على توفري امل�سكن املالئم لهم ،الفتا �إىل �أن التوجيهات
الكرمية ب�صرف احلزمة الإ�سكانية الثالثة لعام 2021
ت��أت��ي يف ظ��ل اه�ت�م��ام ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ب��امل��واط��ن والذي
ت�ضعه دائما على را�س �أولوياتها باعتباره حمور العملية
التنموية يف ال��دول��ة .و�أ��ض��اف �أن القيادة الر�شيدة تويل
قطاع الإ�سكان �أهمية بالغة كونه من �أهم عنا�صر اال�ستقرار
الأ�سري واالجتماعي ،حيث بلغ عدد امل�ستفيدين من احلزم
الإ�سكانية خالل العام اجلاري  12491مواطنا وبقيمة
�إجمالية بلغت  13.1مليار دره��م  ..م�شريا �إىل حر�ص
الهيئة على تنفيذ توجيهات القيادة الر�شيدة من خالل
منظومة �إ�سكان ع�صرية م�ستدامة ووفقا لأرق��ى املعايري
واملوا�صفات ومبا يتوافق مع احتياجات وتطلعات اال�سرة
الإماراتية ل�ضمان اال�ستقرار اال�سري واالجتماعي.
و�أك��د الهاملي �أن الهيئة ب��د�أت فور �صدور التوجيهات يف
تنفيذها حيث مت التوا�صل و�إب�لاغ املواطنني امل�ستفيدين
م��ن ه��ذه ال��دف�ع��ة ،ورك��ز على حر�ص الهيئة على تقدمي
كافة خدماتها بال�سرعة واجلودة والكفاءة العالية لتحقيق
ال��راح��ة وال���س�ع��ادة للمواطنني ب��الإ��ض��اف��ة للحر�ص على
توفري رحلة وجتربة مب�سطة للمتعاملني للح�صول على
اخلدمات الإ�سكانية التي يحتاجونها ب�أقل جهد و�أ�سرع
وقت.

•• �أبوظبي-وام:

�أك ��د امل�ست�شار ال��دك �ت��ور ح�م��د �سيف ال�شام�سي،
النائب ال�ع��ام للدولة �أن اعتماد �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" �أ�ضخم م�شروع لتطوير الت�شريعات
وال�ق��وان�ين االحت��ادي��ة يف ال��دول��ة ،ميثل منوذجاً
تنموياً ملهماً عاملياً يف تطوير املنظومة الت�شريعية،
ي�ع�ك����س ر�ؤي � ��ة ق �ي��ادت �ن��ا احل�ك�ي�م��ة يف ا�ست�شراف
امل�ستقبل ،واال�ستعداد ل��ه ،عرب تعزيز اال�ستقرار
الت�شريعي وحت�سني قدرة البنية الت�شريعية على
مواكبة التغريات امل�ستقبلية وامل�ساهمة يف دعم
امل�سرية التنموية للدولة ،انطالقاً م��ن �إميانها

ب ��أن ال�ع��دل ه��و الأ��س��ا���س امل�ت�ين ال��ذي ت�ق��وم عليه دول��ة الإم ��ارات ،وق��د حققت ال��دول��ة بف�ضل ر�ؤى
احل���ض��ارة ،وال��رك�ي��زة الأ�سا�سية لتحقيق التقدم وتوجيهات ال�ق�ي��ادة احلكيمة م��راك��ز متقدمة يف
الكثري م��ن امل ��ؤ� �ش��رات العاملية ل�سيادة القانون،
واال�ستقرار يف �أيّ جمتمع.
وق��ال امل�ست�شار ال�شام�سي  -يف ت�صريح له ام�س -و�أن التغيريات التي ت�شمل �أك�ثر من  40قانوناً
�إن ت��زام��ن �إ� �ص��دار ه��ذه الت�شريعات م��ع احتفال ت�ع��د وث �ب��ة اىل الأم� ��ام ت��واك��ب نه�ضة وتطلعات
الإمارات باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�سها ي�ضع الدولة الدولة ،وتوفر �إطاراً قانونياً متكام ً
ال يعزز البيئة
على م�سار تنموي طموح ب�إعتبارها ت�شريعات على االقت�صادية والبنية اال�ستثمارية والتجارية يف
�أعلى م�ستويات املرونة والكفاءة تواكب متطلبات الدولة ،وي�ضمن حفظ حقوق الأفراد وامل�ؤ�س�سات،
امل�سرية التنموية الداعمة خلطة اخلم�سني عاماً م ��ؤك��داً �أن ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة وه��ي �شعبة
�أ�صيلة يف منظومة العمل الق�ضائي حري�صة على
املقبلة.
و�أ� �ش��ار امل�ست�شار ال��دك�ت��ور حمد �سيف ال�شام�سي موا�صلة العمل بكل طاقاتها لتكون ج��زءاً فاع ً
ال
�إىل �أن ت�ط��وي��ر امل�ن�ظ��وم��ة ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ،ك��ان وال ورافداً للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات على
يزال �أولوية على �أجندة العمل الوطني حلكومة �صعيد حتقيق العدالة وتر�سيخ �سيادة القانون.

رئي�س الأمن ال�سيرباين  :الت�شريعات والقوانني يف الإمارات جت�سد ر�ؤى القيادة الر�شيدة للم�ستقبل
يف خم�ت�ل��ف ال�ق�ط��اع��ات ال��س�ي�م��ا االق�ت���ص��اد ال�ق��ائ��م ع�ل��ى املعرفة الأمن ال�سيرباين ركيزة �أ�سا�سية يف ر�سم توجهات م�ستقبل العامل
•• �أبوظبي  -وام:
والتطور التكنولوجي .و�أك��د ا�ستعداد وجاهزية البنية التحتية نحو الع�صر الرقمي .ولفت �سعادته �إىل �أن قانون �إن�شاء مكتب
�أكد �سعادة الدكتور حممد حمد الكويتي رئي�س الأمن ال�سيرباين الرقيمة على م�ستوى الدولة من خالل منظومة رقمية متطورة الإم��ارات للبيانات يعك�س اجلهود احلكومية الهادفة �إىل �ضمان
حلكومة دولة الإمارات �أن اعتماد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن و�آمنة �إىل دعم و�إجن��اح كافة املبادرات واخلطط احلكومية وغري احلماية الكاملة للبيانات ال�شخ�صية خالل كافة مراحل التعامل
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" �أكرب تغيريات ت�شريعية احلكومية الرامية �إىل تعزيز النمو وا�ستدامته .و�أ��ش��ار �إىل �أن معها .ونوه �إىل �أن قانون مكافحة ال�شائعات واجلرائم الإلكرتونية
يف تاريخ ال��دول��ة بتحديث �أك�ثر من  40قانونا لدعم املنظومة الت�شريعات والقوانني اجلديدة ت�أتي ملواكبة �أف�ضل املمار�سات يف الذي �سيدخل حيز التنفيذ يف الثاين من يناير  2022يعد من
االقت�صادية واملجتمعية يف الدولة خالل  2021يج�سد الر�ؤى العامل مبختلف املجاالت ال�سيما التكنولوجيا والتقنيات احلديثة �أوائل القوانني يف املنطقة التي جترم الأفعال �أو اجلرائم التي تتم
اال�ست�شرافية للقيادة الر�شيدة نحو امل�ستقبل ملواكبة املتغريات لتمكني كافة الأط��راف املعنية يف القانون يف بيئة تتمتع باملرونة عن طريق ا�ستخدام تقنية املعلومات والتي يرتتب عليها �إ�ضرار
العاملية مبا يعزز مكانة الإم��ارات الرائدة يف خمتلف املجاالت ال والأم��ن والأم��ان ال �سيما قوانني "حماية البيانات ال�شخ�صية و مب�صالح الدولة وب�أجهزتها احلكومية حيث يهدف القانون �إىل
�سيما م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية .
"�إن�شاء مكتب الإمارات للبيانات" و"مكافحة ال�شائعات واجلرائم حماية املجتمع وامل��واق��ع والبيانات احلكومية من اجلرائم التي
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دو�� �ا���رات ا������ ا�����ة
وزارة ا�����د
إدارة ا������ ا����ري
��� ا�����ت ا����ر��

النائب العام للدولة :الإفراج عن  870نزيال يج�سد ر�ؤية رئي�س الدولة
احلكيمة مبنح املفرج عنهم فر�صة امل�ساهمة ب�إيجابية يف م�سرية التنمية
•• �أبوظبي-وام:

�أكد امل�ست�شار الدكتور حمد �سيف ال�شام�سي النائب العام
لدولة الإم��ارات �أن �أمر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" بالإفراج عن
 870نزي ً
ال من نزالء املن�ش�آت الإ�صالحية والعقابية
ممن �صدرت بحقهم �أح�ك��ام يف ق�ضايا خمتلفة ،وتك ّفل
��س�م��وه بت�سديد ال �غ��رام��ات امل��ال�ي��ة ال�ت��ي ت��رت�ب��ت عليهم
تنفيذاً لتلك الأحكام ،وذلك مبنا�سبة عيد االحتاد الـ 50
للدولة ،ت�أتي جت�سيداً لر�ؤية �سموه احلكيمة يف منح املفرج
عنهم فر�صة جديدة للعودة �إىل �صفوف املجتمع �أع�ضاء
�صاحلني يلتزمون بقوانني الدولة ،وي�ساهمون بفعالية
يف امل�سرية التنموية للدولة يف رحلتها نحو حتقيق التميز
والريادة يف كافة املجاالت.

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /يتونولوا
اوم �ي��د اك�ي�م��د  ،نيجرييا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()a11663501
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0555116116

ورفع امل�ست�شار الدكتور حمد �سيف ال�شام�سي �أ�سمى �آيات
ال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" على هذه املكرمة التي جت�سد
ال��روح الإن�سانية النبيلة لدى �سموه ،م�ؤكداً �أن النيابة
العامة ب��د�أت ب�شكل ف��وري الإج��راءات التنفيذية للقرار
بالتن�سيق م��ع اجل�ه��ات املخت�صة ،مب��ا ي�ضمن �سرعة ّ
مل
�شمل امل�ستفيدين من املكرمة مع عائالتهم بالتزامن مع
االحتفال بالذكرى الـ  50الحتاد �إماراتنا احلبيبة.
و�أ�شار �إىل �أهمية هذه املكرمة التي ال تتوقف عند تعزيز
ال��رواب��ط الأ��س��ري��ة و�إدخ ��ال البهجة والأم ��ل �إىل نفو�س
النزالء ب�صفة خا�صة وعائالتهم و�أقربائهم و�أ�صدقائهم
ب�صفة ع��ام��ة ،ب��ل ت�شكل ح��اف��زاً لبقية ال�ن��زالء لاللتزام
بح�سن ال�سري وال�سلوك يف املن�ش�أة العقابية ،مب��ا يعزز
فر�صهم لال�ستفادة من املكرمات املقبلة.

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل � ��دع � ��و  /جممل
خ��ان ب�شارات خ��ان  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()4040831S
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0508834602

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /فيجاى
�سينغ منيب �سينغ  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()0141680J
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0508834602

لوحات تراثية وم�سرية على �صهوات
اجلياد لفتيان وفتيات قبيلة «الروا�شد»
•• العني  -الفجر

اح �ت �ف��ل �أب � �ن ��اء ق �ب �ي �ل��ة ال ��روا�� �ش ��د يف
منطقة �أم غافة مبدينة العني باليوم
الوطني الـ  ،50و�أقيم باملنا�سبة حفل
كبري لفتيان وفتيات القبيلة ت�ضمن
ل��وح��ات ج���س��دت ال�ت�راث الإماراتي،
وت �ق��دمي رق���ص��ة ال�ي��ول��ة والأنا�شيد
احلما�سية والأهازيج والوحات الفنية
والق�صائد ال�شعرية يف ح��ب الوطن
و�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ� ،إ�ضافة �إىل
م�سرية ت��راث�ي��ة على ظ�ه��ور اخليول
رافعني الأع�ل�ام .و�أك��د �سعادة �سامل والفتيات مبنا�سبة اليوم الوطني هو
ب��ن ��ض��اع��ن ال��را� �ش��دي م�ع��رف قبيلة الواجب علينا يف تن�شئة الأجيال على
ال��روا��ش��د �أن ه��ذه االحتفالية لأبناء التم�سك بالقيم وال�ه��وي��ة الوطنية
ال �ق �ب �ي �ل��ة م ��ن الأط � �ف� ��ال والفتيان وت �ع��زي��ز ه ��ذه ال�ث�ق��اف��ة وب ��ث الوعي

���� ��� ا�����ت ا����ر�� �� ���م و��� ا������/
ا�����:
�
��� ��� ����� ��ة ا������ ������ ا����ر�� ا������:
 Mavenو�� ا����������� ������ (Maven) ���� :
������ ��� �����ن �
ا���د و���� � �
�ا� � �
���.
ا���د�ـ� ��� ر�� 165038 :
���ر�� 2012 / 05 / 09 :
�����اد وا������ ا����ود
���� :ش����� .
�
و���ا�� :ص .ب042690102 :���� 61257 :
����abid@ajmal.net 043386066/043382211 :
و���� ا������ ����ة ا�����ل ���ة �
�� ���ات أ��ى
ا����راً �� ��ر�� 13/11/2021

يف ن�ف��و���س ه��ذه الأج �ي��ال وتعريفهم
بتاريخ وطنهم و�إجن��ازات��ه ،وبالتايل
التعبري عن م�شاعر الوالء واالنتماء
واالعتزاز بالوطن والقيادة الر�شيدة.

��ا و���ز ����� ا������ ���ة أ��ى ������� �� ���� �
��
���ات و���ً �
��و��ع �
وا��وط ا�����ص ����� �����دة
) �� (19ا�����ن �ا����دي ر��  1992 / 37ا���در � �� ��ن
ا����� ا����ر��.
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جمل�س مدينة دبا احل�صن ينظم احتفاال باليوم الوطني بح�ضور �شعراء تغنوا ب�أجماد االحتاد ويل عهد ال�شارقة ي�صدر قرارا �إداريا ب�ش�أن ت�شكيل جمل�س �إدارة نادي احلر�س الأمريي بالإمارة
•• دبا احل�صن-الفجر:

يف احتفال مميز ونوعيه نظمه جمل�س مدينة دب��ا احل�صن عرب فيها عن �إجنازات
الدولة مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لقيام االحت��اد وتكاملت فقراته لت�سطري
لوحة وطنية يف حب االمارات .
ح�ضر االحتفال الذي �أقيم م�ساء �أم�س الأول �سعادة رئي�س الدائرة �سعادة خمي�س بن
�سامل ال�سويدي ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة رئي�س دائرة �ش�ؤون ال�ضواحي
وال�ق��رى و��س�ع��ادة حممد ح�سن ال�ظ�ه��وري نائب رئي�س جمل�س مدينة دب��ا احل�صن
ومدير االدارة عبداهلل �سليمان الكابوري ونائب رئي�س املجل�س �سعادة حممد ح�سن
الظهوري.
االحتفال �أقيم بعد �أن قام املجل�س بتوزيع عدد  300و�شاح بجانب توزيع عدد 300
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تذكاري على احل�ضور لينطلق بعد ذلك احلفل بعزف الفرقة املو�سيقية .
ثم ق��دم ع��دد من �شعراء الوطن �أجمل ق�صائدهم التي ع�برت عن الفرحة ب�أجماد
ال��دول��ة وق�ي��ام االحت��اد وم��رور خم�سني عاما مليئة ب��الإجن��ازات واملكت�سبات قدمها
ال�شعراء �سعادة �سعيد اخل�شري و�سعيد �سامل اخلواهر وعمر علي خمي�س العواين
وعلي ال�شوين و�سعيد �سبيل الظنحاين
وتفاعل اجلمهور مع خمتلف الق�صائد التي قدمت ونالت الت�صفيق واال�شادة يف ظل
تناولها ملراحل الت�أ�سي�س واهتمامها ببيان الرخاء والفرحة التي تعم الأرجاء يف داخل
االمارات وخارجها وما �أبرزته من �أجماد االحتاد العظيمة.
ويف نهاية احلفل ال��ذي �ساهم يف �إجناحه فريق تكاتف وموظفي املجل�س وال�شرطة
املجتمعية قام �سعادة حممد ح�سن الظهوري نائب رئي�س مدينة دبا احل�صن بتكرمي
ال�شعراء ومنحهم دروعا تذكارية تقديرا مل�شاركتهم وعطائهم يف االحتفال .

•• ال�شارقة  -وام:

�أ�صدر �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي
ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة  ،القرار الإداري رقم  7ل�سنة
2021م ب�ش�أن ت�شكيل جمل�س �إدارة نادي احلر�س الأمريي
بال�شارقة.
ون����ص ال �ق��رار ع�ل��ى �أن ُي���ش� ّك��ل جمل�س �إدارة ن ��ادي احلر�س
الأمريي برئا�سة �سعادة العقيد جا�سم حممد عبداهلل اخليال
 مدير عام الإدارة العامة للحر�س الأمريي  -وع�ضوية كلمن .1 :ال�سيدة�:أ�سماء طيب حممد ال�سركال.

 .2ال�سيد :خالد خليفة يعروف ال�سبو�سي.
 .3ال�سيد� :سعيد عبد الرحمن �سعيد ال�شام�سي.
 .4ال�سيد :عبد الرحمن حممد �سعيد بن عا�شور.
 .5ال�سيد :غامن خمي�س خليفة الهويل.
 .6ال�سيد :حممد عبداهلل حممد ال�سوقي.
ووف�ق�اً للقرار تكون م��دة الع�ضوية يف املجل�س �أرب��ع �سنوات
قابلة للتجديد ملدة �أو مدد مماثلة تبد�أ من تاريخ �صدور هذا
القرار ،وي�ستمر املجل�س يف ت�صريف �أعماله لدى انتهاء مدته
�إىل �أن يتم ت�شكيل جمل�س �إدارة جديد �أو التجديد للمجل�س
املنتهي.

ويل عهد ال�شارقة ي�شهد حفل تخريج الفوج الثالث من طلبة الدرا�سات العليا ب�أكادميية العلوم ال�شرطية

•• ال�شارقة-وام:

� �ش �ه��د � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ � �س �ل �ط��ان بن
حم�م��د ب��ن ��س�ل�ط��ان ال�ق��ا��س�م��ي ويل
عهد ونائب حاكم ال�شارقة  ،رئي�س
جمل�س �أكادميية العلوم ال�شرطية،
�صباح ام����س الأح ��د وبح�ضور �سمو
ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان
القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة ،حفل
ت �خ��ري��ج ال� �ف ��وج ال �ث��ال��ث م ��ن طلبة
الدرا�سات العليا يف �أكادميية العلوم
ال�شرطية بال�شارقة.
ب��د�أ احل�ف��ل ب�ع��زف ال���س�لام الوطني
ل��دول��ة الإم � ��ارات ،وت�ل�اوة �آي ��ات من
ال� � �ق � ��ر�آن ال � �ك� ��رمي ،ب �ع��ده��ا عُر�ض
ف�ي�ل��م ت���س�ج�ي�ل��ي ق���ص�ير ا�ستعر�ض
مقتطفات م��ن ب��رن��ام��ج املاج�ستري
وامل�ساقات الدرا�سية ملختلف الربامج
الأكادميية.
و�ألقى العميد الدكتور حممد خمي�س
العثمني مدير عام الأكادميية ،كلمة
ق��ال فيها  " :ترت�سم اليوم الفرحة
ال� �غ ��ام ��رة ع �ل��ى �أك ��ادمي� �ي ��ة العلوم
ال �� �ش��رط �ي��ة ،وع �ل��ى حم �ي��ا وق�سمات
اخلريجني من طلبة الفوج الثالث
م��ن طلبة ال��درا��س��ات العليا ،ويعمر
ال���س��رور ق�ل��وب�ه��م ،وتبتهج �أنف�سهم
و�أن �ف �� ��س �أ� �س��ات��ذت �ه��م ب �ه��ذا احلفل
البهيج .و�إن هذا احل�صاد الذي نراه
يف ه��ذا ال �ف��وج م��ن اخل��ري�ج�ين �إمنا
جاء بتوفيق من اهلل عز وج��ل ،ومن
ثم بدعم وتوجيهات �سيدي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ال��ذي غمر �صرحنا

هذا باملكرمات ،بينما قام على توفري
�سبل ا�ستمرار م�سريته جمل�س كرمي
ب��رئ��ا��س��ة ��س�ي��دي ويل ال�ع�ه��د ،وعزز
مكانته وبنى جمده �أ�ساتذة و�ضباط
وموظفني �أج�ل�اء ،لهم من الف�ضل
م��ا ت�ع�ج��ز ع��ن م�ك��اف�ئ�ت��ه ال �ع �ب��ارات ،
ف �ب��ورك احل���ص��اد ،وب��ورك��ت الأي ��دي
وال�ع�ق��ول التي تعاهدته حتى �أثمر
عن كوكبة جديدة من فر�سان الأمن
وحماة العدالة وتطبيق القانون ".
ول �ف��ت �إىل �أن اح�ت�ف��ال الأكادميية
اليوم بتخريج هذه الكوكبة اجلديدة
م��ن حملة ��ش�ه��ادة ال��درا� �س��ات العليا
ي��أت��ي تزامنا م��ع ال��ذك��رى اخلام�سة
وال �ع �� �ش��ري��ن ل�ت��أ��س�ي����س الأكادميية
والذي جاء بقرار حكيم من �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة ،م�شريا �إىل
�أن ه��ذه ال��ذك��رى �ست�شكل بعون اهلل

ان �ط�لاق��ة �أخ � ��رى ل�ت�ج��دي��د ال ��والء
واالن� �ت� �م ��اء وال� �ع ��زم ع �ل��ى موا�صلة
ال�ب�ن��اء ،نحو �آف��اق ج��دي��دة ال تعرف
امل�ستحيل.
كما �أ��ش��ار يف كلمته �إىل �أن تطلعات
الأك� ��ادمي � �ي� ��ة امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة يف بناء
الإن �� �س ��ان وخ ��دم ��ة امل �ج �ت �م��ع والتي
تتلم�س ف�ي�ه��ا دائ �م��ا ط��ري��ق التميز
واجلودة والإبداع يف العمل والعطاء،
امل �� �س �ت �م��دة م ��ن ت��وج �ي �ه��ات �صاحب
ال�سمو ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ،و�سمو ويل
عهده ،متطلعة �إىل �أن تكون برامج
املاج�ستري والدكتوراه ،نقطة حتول
ج ��ذري ��ة يف م �� �س�ي�رة الأك ��ادمي � �ي ��ة،
وال�ع�م��ل ال� ��د�ؤوب ل�لارت�ق��اء بها �إىل
م�ستوى الطموحات ،وب�أعلى درجات
التميز يف كافة براجمها وتوجهاتها،
م � ��ؤك� ��داً ال� �ت ��زام �أك ��ادمي� �ي ��ة العلوم

ال�شرطية بتطوير منت�سبي ال�شرطة
والطلبة ال�ضباط وتوفري املقومات
ال�ت��ي جتعلها ق ��ادرة ع�ل��ى النهو�ض
مب�س�ؤولياتها و�أداء واجباتها .وتوجه
العميد العثمني بال�شكر العميق �إىل
ك��اف��ة العاملني يف �أك��ادمي�ي��ة العلوم
ال�شرطية من �ضباط و�صف �ضباط
و�أع���ض��اء الهيئة التعليمية وجميع
ال�شركاء يف خمتلف مواقعهم ،الذين
ق��دم��وا خال�صة جهدهم وعطائهم
ال�ع�ل�م��ي وال �ف �ك��ري والإداري حتى
حتقق الأك��ادمي�ي��ة ه��ذه الإجن ��ازات،
وي�صبح لها دائ ًما ال�سبق والريادة يف
املحافل العلمية .و�أبارك للخريجني،
راج �ي��ا ل�ه��م م��ن اهلل ال�ع�ل��ي القدير
ال �ت��وف �ي��ق وال� ��� �س ��داد يف ا�ستكمال
م�سريتهم العلمية وال�ع�م�ل�ي��ة و�أن
يجنوا ثمرة جهدهم هذا يف حتقيق

املزيد من الرقي والتقدم والنجاح.
بعدها �ألقى اخلريج حممد ال�شحي
كلمة نيابة ع��ن زم�لائ��ه اخلريجني
�أع � � ��رب ف �ي �ه��ا ع ��ن خ��ال ����ص ال�شكر
والتقدير �إىل �صاحب ال�سمو حاكم
ال �� �ش ��ارق ��ة ع �ل��ى اه �ت �م��ام��ه ودعمه
الدائم لأبنائه من القطاع ال�شرطي
وغريها من القطاعات بالإ�ضافة �إىل
مكرمة �سموه بتكفله بنفقات طلبة
الدرا�سات العليا ،كما قدم �شكره �إىل
�سمو ويل عهد ال�شارقة على ت�شريفه
ح �ف��ل ال �ت �خ��ري��ج ورع��اي �ت��ه الدائمة
ودعمه املتوا�صل للأكادميية يف كافة
�ش�ؤونها مما �ساهم يف و�صولها �إىل
م�ستوى �أكادميي وعلمي متميز.
وق��ال ال�شحي  " :نحن جنني اليوم
ثمار نظام جامعي �أمني رفيع ،ملهنة
م��ن �أع �ظ��م امل�ه��ن ور��س��ال��ة م��ن �أنبل

الر�ساالت و�أك�ثره��ا ات�صاال وت�أثريا
يف ح �ي��اة ال �ف��رد وامل �ج �ت �م��ع ،فن�شعر
ب��ال�ف�خ��ر ح�ي�ن ن �ت��اب��ع ح��رك��ة العلم
واملعرفة الأمنية ويت�أكد لنا جملة
م��ن امل �ع��اين ال�ع�ظ�ي�م��ة ،وال � ��دالالت
واحل� �ق ��ائ ��ق ال �ث��اب �ت��ة ت �ت �م �ث��ل يف �أن
الأكادميية �أ�صبحت م�ؤ�س�سة علمية
متخ�ص�صة يف ع�ل��وم ال�شرطة وهي
الآن تقطع �أ�شواطا كبرية يف م�ضمار
ال �� �س �ب��ق وال� ��ري� ��ادة ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات
العلمية النظرية ،وت�ؤكد �أن العلوم
ال�شرطية كغريها من حقول املعرفة،
لها �أ�صول ومبادئ و�أ�س�س ،وتعتمد
على املالحظة والقيا�س والتجربة
يف ت�أكيد قواعد عملها ،و�أن مواجهة
اجلرمية يكون من خالل فكر علمي
منظم ،يعي الدرو�س وعِ �بر املا�ضي،
وي��درك حقائق احل��ا��ض��ر ،ب��ل وقادر

�أي �� �ض��ا ع �ل��ى ا� �س �ت �� �ش��راف امل�ستقبل
واال�ستعداد له بحكمة واقتدار ".
و�أ� �ش��اد ب� ��إدارة الأك��ادمي�ي��ة وب�أع�ضاء
هيئة التدري�س وال�ضباط العاملني
بها ،على عطائهم الكبري وجهدهم
امل �ب ��ارك ح�ي��ث ك��ان��وا ع�ل��ى م�ستوى
امل�س�ؤولية والعمل بروح عالية وهمة
ً
لي�س لها نظري.
ثم ج��رت مرا�سم تكرمي اخلريجني
واخل��ري�ج��ات ،البالغ ع��دده��م 114
طالبا وطالبة يف تخ�ص�صات� :إدارة
ال�شرطة ،البحث اجلنائي ،اجلودة
والتميز يف العمل الأمني.
وت� �ف� ��� �ض ��ل �� �س� �م ��و رئ� �ي� �� ��س جمل�س
الأك� ��ادمي � �ي� ��ة ب �ت �� �س �ل �ي��م ال�شهادات
للخريجني ،مهنئاً �إياهم بهذا الإجناز
العلمي امل�شرف لهم وللأكادميية،
داع� �ي ��ا �إي ��اه ��م يف ال ��وق ��ت ذات � ��ه �إىل

ا� �س �ت �ك �م��ال م �� �س�يرت �ه��م التعليمية
ب��احل �� �ص��ول ع �ل��ى درج� ��ة الدكتوراه
وخ��دم��ة جمتمعهم ووط�ن�ه��م الذي
ينتظر منهم الكثري.
ويف اخل �ت��ام ت���س�ل��م ��س�م��و ويل عهد
ال�شارقة هدية تذكارية من �أكادميية
العلوم ال�شرطية لرعاية وت�شريف
��س�م��وه ح�ف��ل ال�ت�خ��ري��ج ،ك�م��ا تف�ضل
�سموه بالتقاط ال�صور التذكارية مع
اخل��ري�ج�ين .ح�ضر ح�ف��ل التخريج
ال�ل��واء �سيف ال��زري ال�شام�سي قائد
ع ��ام ��ش��رط��ة ال���ش��ارق��ة ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س الأكادميية ،والعميد عبداهلل
م �ب��ارك ب��ن ع��ام��ر ن��ائ��ب ق��ائ��د عام
�شرطة ال�شارقة ،وع��دد م��ن ال�سادة
�أع���ض��اء جمل�س الأك��ادمي �ي��ة ،وكبار
ال�ضباط ب�شرطة ال�شارقة ،و�أولياء
�أمور اخلريجني.

�سلطان بن �أحمد القا�سمي ي�شهد حفل تخريج وتكرمي مبادرة قادة امل�ستقبل الإماراتيني بجامعة ال�شارقة
•• ال�شارقة -وام:

�أكد �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن
�سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة
رئ�ي����س جم�ل����س ال���ش��ارق��ة لل��إع�ل�ام ،
�أن الدعم امل�ستمر جلامعة ال�شارقة،
وال��ر�ؤي��ة الثاقبة من �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة  ،هي �أ�سا�س تطور اجلامعة
لتكون من بني امل�ؤ�س�سات التعليمية
الرائدة من حيث الربامج الأكادميية
مل �خ �ت �ل��ف امل � ��راح � ��ل والتخ�ص�صات
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل ج� � ��ودة خريجيها
ومرافقها ومبادراتها العلمية املتميزة.
جاء ذلك خالل ح�ضور �سموه ،ظهر
�أم ����س الأح ��د ،ح�ف��ل ت�خ��ري��ج وتكرمي
مبادرة قادة امل�ستقبل الإماراتيني من
الطلبة والطالبات ،وذلك يف املنتدى
الطالبي بجامعة ال�شارقة.
وب � � ��ارك � �س �م ��وه ل �ل �ط �ل �ب��ة املكرمني
تخرجهم من ه��ذا الربنامج املتميز،
م�شرياً �إىل �أهمية مبادرة قادة امل�ستقبل
الإماراتيني بجامعة ال�شارقة ،ودورها

يف متكني ال�شباب وتعزيز مفاهيمهم
نحو التفكري اال�سرتاتيجي و�صقل
ال �ت �ج ��ارب ال���ش�خ���ص�ي��ة ل �ه��م ،وبناء
القدرات واملعارف واملهارات والإعداد
ل�سوق العمل.
وقال �سموه � " :إن ما ترتكز وت�ستند
عليه مثل ه��ذه امل�ب��ادرة املتم ّيزة ،هي
ال�ب�رام ��ج ذات� �ه ��ا ال �ت��ي ت �ع �م��ل عليها
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة �إم � � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ،يف
االه �ت �م��ام امل �ت �ك��ام��ل ب��ال �ف��رد ،فكانت

امل ��ؤ� �س �� �س ��ات ال� �ع ��دي ��دة ال� �ت ��ي تو ّلت
التدريب والت�أهيل لكل �أفراد املجتمع،
م��ن الأط� �ف ��ال وال�ن��ا��ش�ئ��ة وال�شباب،
ل�ن�رى ال �ي��وم �أن م��ن ك��ان��وا �أع�ضا َء
يافعينّ يف تلك امل�ؤ�س�سات وتخرجوا
منها ،يقفون ال�ي��وم ق��اد ًة يف خمتلف
املواقع ،ويف ذلك �شهادة جن��ا ٍح لإمارة
ال �� �ش��ارق��ة وم��ؤ��س���س��ات�ه��ا يف التمكني
والإع��دادْ ،وعالم ٌة فارق ٌة لقادتها من
ال�شباب " .ولفت �إىل �أن مبادرة قادة

امل���س�ت�ق�ب��ل الإم ��ارات� �ي�ي�ن� ،إىل جانب
نظرياتها من املبادرات املتنوعة التي
ت�خ��اط��ب وت�ستهدف مت�ك�ين ال�شباب
بنجاح ،تعمل بكل ت�أكيد على بعديّن
رئي�سي ْ
ني :الأول ،يخ ّت�ص باملجتمع
املحيط ،والذي ي�سعى ليقوم على �أمر
ال�شباب� ،ضمن حزمة برامج التمكني،
والبُعد الثاين ،ي ْنحُ و لأن يكون بُعداً
ذات ّياًّ ،
ويلخ�ص �أهمية و�ضرورة تفاعل
ال�شباب مع هذه الربامج ،كي تتح ّققُ

�أهداف املجتمع يف �شبابه.
واخ�ت�ت��م �سمو ن��ائ��ب ح��اك��م ال�شارقة
كلمته بتقدمي الن�صائح للخريجني
واخلريجات قائ ً
ال  " :نن�ص ُح �شبابنا
و�شاباتنا بالعمل ال��د�ؤوب واالجتهاد،
لال�ستفادة من هذه املبادرة ،بالإ�ضافة
�إىل التزود بالعلوم النافعة واملهارات
ال�لازم��ة مل�ستقبلهم ليكونوا عنا�صر
فاعلة يف املجتمع وق��ادة متميزون يف
العمل الوطني.

وك��ان احلفل قد ب��د�أ احلفل بال�سالم
الوطني لدولة الإمارات� ،ألقى بعدها
ال ��دك� �ت ��ور ح �م �ي��د جم � ��ول النعيمي
كلمة رح��ب فيها بح�ضور وت�شريف
��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان ب��ن �أح �م��د بن
��س�ل�ط��ان ال�ق��ا��س�م��ي ل�ل�ح�ف��ل ،م�شرياً
�إىل �أن امل� � �ب � ��ادرة ت ��رك ��ز ع �ل��ى دع��م
الطاقات ال�شابة املتميزة يف اجلامعة
مب��ا ي�ت��واف��ق م��ع ال�ت��وج�ه��ات وال ��ر�ؤى
امل�ستقبلية للوطن م��ن حيث متكني

ال�شباب ،وتعزيز ودعم توجه التوطني
يف ال��دول��ة وحتقيق م�ب��د�أ امل�س�ؤولية
املجتمعية للجامعة.
وق � ��ال م ��دي ��ر ج��ام �ع��ة ال �� �ش��ارق��ة �إن
اجلامعة تعمل على �أن تكون يف طليعة
اجلامعات التي توفر ال��دع��م الفعال
واال�ستثمار الأمثل لإمكانات ومهارات
وخربات ال�شباب ،مما ي�سهم يف النمو
والتنمية امل�ستدامة يف املجتمع.
م��ن ناحيته هن�أ الدكتور ماهر عمر

مرية ال�سويدي ع�ضوة املجل�س الوطني االحتادي ت�شارك يف اجتماع منتدى الن�ساء الربملانيات يف مدريد
�شاركت �سعادة مرية �سلطان ال�سويدي
ع�ضو وفد ال�شعبة الربملانية الإماراتية
يف اجتماع ال��دورة الثانية والثالثني
مل�ك�ت��ب م�ن�ت��دى ال�ن���س��اء الربملانيات،
الذي عقد �ضمن اجتماعات اجلمعية
ال �ع��ام��ة الـ 143ل�ل�احت��اد وال� ��دورة
الـ 208ل �ل �م �ج �ل ����س احل ��اك ��م التي
ي�ست�ضيفها ال�ب�رمل ��ان الإ� �س �ب��اين يف
م� ��دري� ��د .ويف ب ��داي ��ة االج �ت �م ��اع مت
ان�ت�خ��اب ال���س�ي��دة مرييت�شيل باتيت
رئ �ي �� �س��ة جم �ل ����س ال� �ن ��واب الإ�سباين
ل �ت �ك��ون رئ �ي �� �س��ة ال � � ��دورة ال � �ـ ""32
للمنتدى ،ومت مناق�شة م�شروع قرار
بعنوان "الت�شريعات يف جميع �أنحاء
العامل ملكافحة واال�ستغالل واالعتداء
اجلن�سيني للأطفال عرب الإنرتنت"،
يف اطار حمورين هما مو�ضوع " كيف
ميكن للت�شريعات وال�سيا�سات التي
تكافح اال�ستغالل واالعتداء اجلن�سي
للأطفال عرب الإنرتنت �أن تركز على

ال�ن��اج�ين ،وت���ض��ع ح�ق��وق ال�ف�ت�ي��ات يف
املقدمة ،وتعتربها املحور الأ�سا�سي"،
واملحور الثاين " كيف ميكن للتدابري
الوقائية حول اال�ستغالل والإعتداء
اجلن�سيني للأطفال عرب الإنرتنت،
وت�ع�ل�ي��م الأط� �ف ��ال �أن ت��راع��ي ال�سن
واجلندر من خ�لال الأخ��ذ باالعتبار
خمتلف احتياجات الفتيات وال�شباب،
مبا يف ذلك الرتبية اجلن�سية ،والوعي

بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
املدر�سة" ،كما �ستناق�ش ا�سرتاتيجيات
�أخ � ��رى ل�ت�م�ك�ين الأط� �ف ��ال م��ن فهم
حقوقهم وحماية �أنف�سهم ،والإبالغ
ع � ��ن اال� � �س � �ت � �غ �ل�ال اجل� �ن� ��� �س ��ي عرب
الإن�ت�رن ��ت .وج� ��رى ان �ت �خ��اب �سعادة
م�ي��رة � �س �ل �ط��ان ال �� �س ��وي ��دي كمقرر
ملجموعة املحور الثاين التي ناق�شت
"ا�سرتاتيجيات ت��راع��ي ال�سن ونوع

اجلن�س لتمكني الأط�ف��ال وتعليمهم
حل� �م ��اي ��ة �أن �ف �� �س �ه ��م والإب� � �ل � ��اغ عن
اال�ستغالل اجلن�سي عرب الإنرتنت".
ورك ��ز امل���ش��ارك��ون ع�ل��ى �أه�م�ي��ة الأطر
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة وامل � �� � �س� ��اءل� ��ة ملكافحة
اال�� �س� �ت� �غ�ل�ال اجل �ن �� �س��ي ل�ل��أط� �ف ��ال
واالع � �ت ��داء ع�ل�ي�ه��م ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت،
وذلك من خالل االلتزام باالتفاقيات
الدولية مثل "الربوتوكول االختياري

التفاقية حقوق الطفل" ،مع الت�أكيد
ع�ل��ى �أه�م�ي��ة �إ� �ض �ف��اء ال�ط��اب��ع املحلي
على هذه املعاهدات من خالل اعتماد
�أح�ك��ام قانونية حم��ددة ب�ش�أن العنف
اجل�ن���س��ي ع�بر الإن�ت�رن��ت وا�ستغالل
الأطفال واالعتداء عليهم.
ب� ��دوره �أك ��د م �ع��ايل دوارت � ��ي با�شيكو
رئي�س االحتاد الربملاين الدويل على
�أهمية ق�ضية امل�ساواة بني اجلن�سني،
و� �ض �م��ان ال �ق��درة ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة لدعم
امل� ��ر�أة� .إىل ذل��ك �أ� �ش��ار م�ع��ايل بيدرو
�سان�شيز رئي�س احلكومة الإ�سبانية
�إىل دور الربملانات يف دعم املجتمعات
و�أن ت�ك��ون �أك�ث�ر مت�ث�ي� ً
لا و�شمولية،
م�ضيفا �أن ه�ن��اك  176برملانية يف
�إ� �س �ب��ان �ي��ا ب�ن���س�ب��ة  44.6%متثيل
ن�سائي ب��رمل��اين ،ك�م��ا �أن  63%من
املنا�صب الوزارية ت�شغلها امل��ر�أة ،وهو
تغيري جذري ملا كان عليه الو�ضع قبل
 40عام.

مدير معهد القيادة يف التعليم العايل
ب�ج��ام�ع��ة ال �� �ش��ارق��ة ال�ط�ل�ب��ة ب�إكمال
ال�ب�رن ��ام ��ج وال� �ت� �خ ��رج ،م�ستعر�ضاً
م��راح��ل امل���ش��روع منذ ب��داي�ت��ه والذي
�أظ�ه��ر فيه امل���ش��ارك��ون جت��اوب �اً كبرياً
خالل الربامج املتنوعة التي ت�ضمنها
ال �ب�رن� ��ام� ��ج ،وع �م �ل ��ت ع �ل ��ى تطوير
م �ه��ارات ال�ط�ل�ب��ة ،وق��درات��ه يف قيادة
امل �ج �م��وع��ات وامل �ن��اق �� �ش��ات امل�شرتكة،
والقيادة ب�أنواعها املختلفة.
وقدمت املجموعات املختلفة للطلبة
ا� �س �ت �ع��را� �ض �اً ل ��ر�ؤي ��ة ق� ��ادة امل�ستقبل
الإم��ارات �ي�ي�ن ح��ول امل���س��اه�م��ة يف منو
املجتمع� ،شمل :القيادة اال�سرتاتيجية
واالفرتا�ضية والتحولية� ،إىل جانب
التنوع والدمج والتعدد الثقايف.
وتف�ضل �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد
بن �سلطان القا�سمي يف نهاية احلفل،
بتكرمي اخلريجني واخل��ري�ج��ات من
املبادرة ،الذين بلغ عددهم  29طالباً
وطالبة من كليات جامعة ال�شارقة.
كما تف�ضل �سموه بت�سلم درع تذكاري
م��ن ج��ام�ع��ة ال���ش��ارق��ة ع�ل��ى ح�ضوره
وت�شريفه للحفل ورعايته.
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�أخبـار الإمـارات
•• نيويورك-وام:

�أكدت الإم��ارات العربية املتحدة �أهمية مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص،
باعتبارها �أكرث اجلرائم املنظمة انت�شاراً ،والتي تتطلب ت�ضافر اجلهود
الوطنية والدولية للت�صدي لها.
جاء ذلك خالل بيان الدولة �أم��ام االجتماع رفيع امل�ستوى للجمعية
العامة ب�ش�أن "تقييم خطة عمل الأمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار
بالأ�شخا�ص".
و�أ�شادت دولة الإمارات باخلطة باعتبارها �أداة مهمة لتوحيد اجلهود
العاملية ،م�ؤكدة التزامها بدورها يف هذا املجال ،حيث �سلطت ال�ضوء
على "اللجنة الوطنية ملكافحة جرائم االجتار بالب�شر" ،والتي ت�أ�س�ست
عام  ،2007بهدف تنفيذ العديد من الإجراءات والربامج التي ت�سهم
يف مكافحة تلك اجلرمية.
ونوهت دولة الإمارات يف بيانها �إىل ثالثة جماالت تركز عليها الدولة
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الإمارات تدعو �إىل ت�ضافر اجلهود الدولية ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص
�ضمن ا�سرتاتيجيتها الوطنية ملكافحة االجتار بالب�شر وهي الوقاية
وبناء القدرات على ال�صعيدين الوطني والإقليمي ،وتوفري احلماية
القانونية واالجتماعية لل�ضحايا ،وتعزيز التعاون الدويل وااللتزام به.
و�أ�شارت دولة الإمارات يف بيانها �إىل �إجنازاتها يف هذا املجال ،و�إطالقها
العديد من برامج وحمالت التوعية ،لتعريف الأفراد مبخاطر جرمية
االجتار بالب�شر و�أ�ساليب احلماية منها و�سبل الإبالغ عنها ،م�ؤكدة �أن
دول��ة الإم��ارات كثفت جهودها يف هذا االجت��اه خالل جائحة كوفيد-
 ،19عرب و�ضع خطط احرتازية تقوم على جمموعة من التدابري
والإجراءات حلماية ال�ضحايا.
وت�ضمن البيان جهود الدولة احلثيثة لبناء القدرات يف هذا املجال،

حيث مت �إطالق برنامج اخت�صا�صي ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ،وهو
الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة ،حيث ي�ساهم يف م�ساعدة جهات
�إنفاذ القانون ،حملياً و�إقليمياً ،على ك�سب املهارات الالزمة يف جمال
البحث والتحري لك�شف تلك اجلرائم.
ويف هذا ال�سياق ،تعد دولة الإم��ارات من �أوىل الدول يف املنطقة التي
�أ� �ص��درت ت�شريعاً لتجرمي االجت ��ار ب��الأ��ش�خ��ا���ص ،كما ت��وا��ص��ل دولة
الإمارات مراجعة وحتديث قوانينها لتخدم م�صالح ال�ضحايا وتقدم
لهم الدعم الالزم ب�أف�ضل طريقة ممكنة.
وب��ال�ت��وازي مع ه��ذه اجل�ه��ود ،ت�سعى دول��ة الإم ��ارات �إىل دع��م �ضحايا
االجتار بالب�شر يف كافة املراحل ،ال�سيما عرب توفري الرعاية ال�صحية

ال�شاملة لهم ،وم�ساعدتهم يف حتقيق اال�ستقرار النف�سي ،كما توفر
ال��دول��ة م��راك��ز وم�ؤ�س�سات لرعاية و�إي ��واء ال�ضحايا ،ومنها "مركز
�أبوظبي للإيواء والرعاية الإن�سانية" ،ف� ً
ضال عن �إن�شاء �صندوق لدعم
ال�ضحايا.
كما وقعت دول��ة الإم��ارات على عدد من مذكرات التفاهم مع الدول
ال�صديقة ،لتعزيز التعاون يف جمال مكافحة هذه اجلرمية وحماية
ال�ضحايا ،و�أن���ش��أت م�ب��ادرة "حوار �أبوظبي" لتنظيم امل���ش��اورات بني
الدول املر�سلة وامل�ستقبلة للعمالة يف قارة �آ�سيا.
ويف ختام بيانها� ،أكدت دولة الإم��ارات التزامها بالق�ضاء على جرمية
االجت��ار بالب�شر ،مبا يف ذلك عرب التعاون املتعدد الأط��راف ،والعمل
ب�شكل وثيق مع �أع�ضاء جمل�س حقوق الإن�سان خالل ع�ضوية الدولة
التي �ستبد�أ يف يناير  ،2022وكذلك من خالل دعم جهود جمموعة
"�أ�صدقاء متحدون �ضد االجتار بالب�شر" ،باعتبار الدولة ع�ضواً فاع ً
ال
فيها.

عمار النعيمي يطلع على ا�سرتاتيجية
وزارة التكنولوجيا املتقدمة
•• عجمان -وام:

اط�ل��ع �سمو ال�شيخ ع�م��ار ب��ن حميد
النعيمي ويل عهد عجمان بح�ضور
ال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن ح�م�ي��د النعيمي
مم �ث��ل احل ��اك ��م ل �ل �� �ش ��ؤون االداري� � ��ة
واملالية على خطة عمل وا�سرتاتيجية
ومهام وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة وتعزيز توجه الإمارات لبناء
وتر�سيخ اقت�صاد قائم على املعرفة
وال �ع �ل��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املتقدمة
وال�صناعات املرتبطة بها �ضمن ر�ؤية
ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ال �ت��ي ت �ق��وم على
ا��س�ت���ش��راف ال�ت�ح��دي��ات امل�ستقبلية.
ج� ��اء ذل� ��ك ل� ��دى ا� �س �ت �ق �ب��ال �سموه
م�ع��ايل � �س��ارة ب�ن��ت ي��و��س��ف الأم�ي�ري

وزي ��رة دول��ة للتكنولوجيا املتقدمة
مبكتبه ب��دي��وان احل��اك��م �أم����س حيث
ق��دم��ت معاليها ع��ر��ض��ا واف �ي��ا حول
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة لل�صناعة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة والربامج
واخلطط اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية
للوزارة وجهود ال��وزارة لتهيئة بيئة
الأع � �م� ��ال اجل ��اذب ��ة للم�ستثمرين
امل �ح �ل �ي�ين وال ��دول� �ي�ي�ن يف القطاع
ال �� �ص �ن��اع��ي ودع � ��م من ��و ال�صناعات
الوطنية وتعزيز تناف�سيتها �إقليمياً
وع ��امل� �ي� �اً وحت �ف �ي��ز االب� �ت� �ك ��ار وتبني
التكنولوجيا املتقدمة يف الأنظمة
واحل� �ل ��ول ال���ص�ن��اع�ي��ة و�� �ص ��و ًال �إىل
تعزيز مكانة دول��ة الإم� ��ارات وجهة
عامليةلريادة �صناعات امل�ستقبل.

وا��س�ت�م��ع ��س�م��وه خل��ال ال�ع��ر���ض �إىل ب �ق ��درات ب���ش��ري��ة م ��ؤه �ل��ة ومتمكنة
مهام واخت�صا�صات الوزارة و�أهدافها قادرةعلى قيادة هذا القطاع احليوي
و�آل� �ي ��ات ال�ع�م��ل وخ��ري �ط��ة الطريق واالنتقال به �إىل �آفاق جديدة".
لتنفيذ الأهداف املرجوة مبا يتما�شى ودعا �سموه اىل �ضرورة دعم ال�شركات
مع خطط امل�سرية التنموية لدولة ال�صناعية النا�شئة وال�شركات التي
االم� � � ��ارات خ �ل�ال اخل �م �� �س�ين عاماً تعتمد على التكنولوجيا املتقدمة
امل�ق�ب�ل��ة .و�أك� ��د ��س�م��وه خ�ل�ال اللقاء وحت�ف�ي��ز �إن �� �ش��اء وت�ن�م�ي��ة التجمعات
�أه �م �ي��ة ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ة املرتبطة ال���ص�ن��اع�ي��ة والإن� ��� �ش ��اءات وت�شجيع
بالتكنولوجيا املتقدمة وم�ساهمتها ال�صادرات ورفع الكفاءات املحلية يف
يف ا�ستدامة النمو االقت�صادي ورفع التكنولوجيا وو�ضع برامج وخطط
كفاءة وتناف�سية هذا القطاع يف دعم ل�ضمان تناف�سية املنتج الوطني يف ال���ص�ن��اع��ة يف ت�ن��وي��ع االق�ت���ص��اد من
خ�ل��ال رف� ��ع ال� �ك� �ف ��اءة وا�ستحداث
ال�صناعات اال�سرتاتيجية التي ت�سهم القطاعات اال�سرتاتيجية.
وق ��ال ��ت م �ع��ايل �� �س ��ارة ب �ن��ت يو�سف قطاعات �صناعية جديدة وا�ستقطاب
يف دفع عجلة االقت�صاد الوطني.
وق ��ال ��س�م��وه " ع�ل�ي�ن��ا ا��س�ت�ث�م��ار كل الأم�ي��ري �إن ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال ��وزارة اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف القطاع
امل��وارد والإمكانية الب�شرية واملادية � �س�ترك��ز ع �ل��ى الأول� ��وي� ��ات الوطنية ال�صناعي الإم��ارات��ي وكذلك حتفيز
لتمكني االقت�صاد من النمو والتطور وال � �ت � ��ي ت �� �ش �م��ل م �� �س��اه �م��ة قطاع ال���ص�ن��اع��ات ع��ال�ي��ة ال�ت�ق�ن�ي��ة لتكون

الإم � ��ارات م��ن ال ��دول ال��رائ��دة التي نائب مدير الديوان و�سعادة يو�سف
تعتمد على التكنولوجيا املتقدمة .حم�م��د ال�ن�ع�ي�م��ي م��دي��ر ع ��ام دائ ��رة
ح�ضر اللقاء معايل ال�شيخ الدكتور الت�شريفات وال�ضيافة و�سعادة �أحمد
م��اج��د ب��ن ��س�ع�ي��د ال�ن�ع�ي�م��ي رئي�س اب��راه �ي��م ال�غ�م�لا��س��ي رئ�ي����س مكتب
دي��وان �صاحب ال�سمو حاكم عجمان ��س�م��و ويل ع�ه��د ع �ج �م��ان .وح�ضره
و�� �س� �ع ��ادة �� �س ��امل � �س �ي��ف املطرو�شي م��ن ال � � ��وزارة � �س �ع��ادة ا� �س��ام��ة ف�ضل
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وكيل وزارة م�ساعد لقطاع امل�سرعات
ال���ص�ن��اع�ي��ة وحم �م��د ال�ق��ا��س��م مدير
�إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا يف
الوزارة وطارق الها�شمي رئي�س ق�سم
تبني التكنولوجيا وع ��دد م��ن كبار
امل�س�ؤولني.

نهيان بن مبارك يفتتح مركز الت�أ�شريات يف كرات�شي
•• كرات�شي-وام:

افتتح معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح
والتعاي�ش مركز الت�أ�شريات يف كرات�شي بباك�ستان.
ج��اء ذل��ك بح�ضور �سعادة الدكتور �سامل اخل��دمي الظنحاين
القن�صل ال�ع��ام ل��دول��ة الإم ��ارات يف كرات�شي ،وم�ع��ايل عمران
�إ�سماعيل حاكم �إقليم ال�سند ،و�سعادة نا�صر ح�سني �شاه الوزير
الإقليمي يف حكومة الإق�ل�ي��م ،والقنا�صل العامني و�أع�ضاء
ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين يف كرات�شي وع��دد م��ن كبار

امل�س�ؤولني يف حكومة ال�سند ،ورج��ال الأعمال الباك�ستانيني،
وو�سائل الإعالم الباك�ستانية املختلفة.
و�أ�شار �سعادة الظنحاين يف كلمة له خالل حفل االفتتاح �إىل
ال�ع�لاق��ات التاريخية القوية والرا�سخة ب�ين دول��ة الإم ��ارات
وباك�ستان منذ عهد م�ؤ�س�س الدولة ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان "طيب اهلل ثراه" ،مو�ضحا �أن مركز الت�أ�شريات الذي
يعترب من �أكرب املراكز يف �آ�سيا� ،سوف يقدم خدمات قن�صلية
متميزة ح�سب املعايري العاملية وال�ت��ي ت��أت��ي يف �إط ��ار تقدمي
جميع اخل��دم��ات الإداري ��ة املرتبطة بتح�سني م�ستوى خدمة

العمالء ،و�إ� �ص��دار الت�أ�شريات لت�سهيل دخ��ول الباك�ستانيني
لدولة الإمارات عرب البوابات الإلكرتونية باملنافذ.
ومن جهته� ،أعرب معايل عمران �إ�سماعيل عن �شكره وتقديره
ل�ل�ج�ه��ود امل �ب��ذول��ة م��ن ق�ب��ل ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم � ��ارات لتعزيز
العالقات الثنائية ،م�شيداً بالت�سهيالت التي يقدمها املركز
لدخول املواطنني الباك�ستانيني لدولة الإمارات.
و�أ�شاد احل�ضور بالنظام املتبع لإ�صدار الت�أ�شريات يف املركز،
معتربين �أنه من �أف�ضل الأنظمة امل�ستخدمة والتي تخت�صر
املدة الزمنية لتقدمي الطلب وا�ستخراج الت�أ�شرية.

الإحاطة الإعالمية لكوفيد :19 -

التطعيم عامل رئي�سي ال�ستقرار الو�ضع الوبائي واجلرعة الداعمة تعزز اال�ستجابة املناعية
•• �أبوظبي -وام:

�أكدت �سعادة الدكتورة فريدة احلو�سني املتحدث الر�سمي عن القطاع ال�صحي يف
الدولة �أن تطعيم �أغلب فئات املجتمع يعد من العوامل الرئي�سية التي �ساعدت
يف ا�ستقرار الو�ضع الوبائي الذي ن�شهده اليوم ..م�شرية �إىل �أهمية دور اجلرعة
الداعمة للقاحات "كوفيد  "19 -ا�ستنادا �إىل امل�ستجدات والتو�صيات العاملية
وتو�صيات الفرق العلمية املخت�صة بالدولة كما �أنها ت�ساهم يف زيادة اال�ستجابة
املناعية لت�صل �إىل م�ستوى �أع�ل��ى وتنتج عنها �أج�سام م�ضادة عالية ملواجهة
الفريو�س.
وقالت احلو�سني  -خالل الإحاطة الإعالمية حلكومة الإمارات حول م�ستجدات
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد � - "19 -إن اجل �ه��ود ال��وط�ن�ي��ة يف جميع
القطاعات احلكومية واملحلية واخلا�صة م�ستمرة لتوفري بيئة �صحية وقائية
لأف ��راد املجتمع حيث تعمل اجل�ه��ات م��ن خ�لال ف��رق خمت�صة وك ��وادر ب�شرية
م�ؤهلة ل�ضمان توفري اال�ستقرار ال�صحي جلميع �شرائح املجتمع من مواطني
ومقيمي وزوار الدولة.
و�أ�ضافت  :ت�أتي هذه اجلهود ا�ستكماال ل�سل�سلة جهود اجلاهزية واال�ستباقية التي
ن�شهدها منذ بداية مكافحة اجلائحة حيث �أثبتت جميع القطاعات الوطنية
واملحلية دورها يف ا�ستباقية تفعيل الإجراءات واال�سرتاتيجيات يف وقت قيا�سي
ويف خمتلف املجاالت من حيث اال�ستجابة املبكرة والر�صد والعالج واملتابعة
والبحث ال�سريري والتطور العلمي من دعم الدرا�سات والبحوث العلمية يف

�شرطة �أبوظبي تعزز الوعي
بالوقاية من التنمر الإلكرتوين
•• �أبوظبي-وام:

ع��ززت �شرطة �أبوظبي التوعية بالت�صدي للتنمر الإل�ك�تروين يف حما�ضرة
مب��در��س��ة �أج �ي��ال ال��دول�ي��ة وذل��ك ت��زام�ن�اً م��ع الأ��س�ب��وع ال��وط�ن��ي للوقاية من
التنمر.
و�أل�ق��ت املحا�ضرة ف��اخ��رة حمد ال�ف��زاري م��ن مركز �شرطة م�صفح مبديرية
املناطق اخلارجية يف قطاع الأمن اجلنائي ،وا�ستعر�ضت مفهوم التنمر الذي
يعد �سلوكاً عدوانياً متكرراً يهدف �إىل اال�ضرار ب�شخ�ص �آخر عمداً ج�سدياً �أو
نف�سياً ،ويهدف �إىل اكت�ساب ال�سلطة على ح�ساب �شخ�ص �آخر.
وقدمت �أمثلة على التنمر الإلكرتوين ك�إر�سال ر�سائل غري �أخالقية �أو مهددة
�إىل اال�شخا�ص عرب الربيد االل�ك�تروين �أو الر�سائل الن�صية ،ون�شر فيديو
حم��رج �أو م��ذل ل�شخ�ص ما على �أح��د امل��واق��ع ،وازع��اج �شخ�ص ما عرب �إر�سال
ر�سائل ن�صية ب�شكل متكرر من خالل غرف الدرد�شة بالتوا�صل االجتماعي،
و�إر� �س��ال ال�ف�يرو��س��ات ال�ت��ي ق��د ت�سبب ال���ض��رر حل��ا��س��وب �شخ�ص م��ا ،وكتابة
التعليقات امل�سيئة وغريها من االمثلة.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن �أف�ضل طريقة لتجنب التعر�ض االل�ك�تروين هي با�ستخدام
االن�ترن��ت وال �ه��وات��ف امل�ت�ح��رك��ة ب �ح��ذر ،وع ��دم ن�شر التفا�صيل ال�شخ�صية،
والتفكري بحذر قبل ن�شر ال�صور ومقاطع الفيديو اخلا�صة على االنرتنت،
وحماية كلمات املرور وعدم اعطائها لأي �شخ�ص ،وعدم مترير ر�سائل الربيد
الإلكرتوين ال�سيئة.
ح�ضر املحا�ضرة ع��دد كبري م��ن طلبة امل��در��س��ة و�أع���ض��اء الهيئة التدري�سية
والإدارية ،مع مراعاة الإجراءات االحرتازية.

جمال االبتكار الدوائي والوقائي.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن القطاع ال�صحي يوا�صل ج�ه��وده بهدف الو�صول �إىل املناعة
املجتمعية م��ن خ�لال توفري اللقاحات للفئات امل�ؤهلة لتلقي التطعيم حيث
و�صلت ن�سبة احلا�صلني على اجلرعة الأوىل من �إجمايل ال�سكان �إىل  100يف
املائة يف حني �أن ن�سبة متلقي جرعتي لقاح كانت  90.31يف املائة من �إجمايل
�إح�صاء ال�سكان املعتمد.
و�أو�ضحت الدكتورة فريدة احلو�سني �أن هذه الن�سبة ال تعني �أن اجلميع مطعم
حيث �أن عدد ال�سكان يتغري مع الوقت وتدل هذه الن�سبة على تطعيم �أغلب فئات
املجتمع امل�ستهدفة ولكن هناك جمموعة متغرية من ال�سكان وهي فئة املقيمني
و�أ�صحاب ت�أ�شريات العمل اجلديدة والتي �سيتم متابعتهم والت�أكد من ح�صولهم
على جرعات لقاح كوفيد -19ح�سب الإج ��راءات الطبية املعتمدة يف الدولة
بالإ�ضافة لذلك فهناك ن�سبة من الأطفال وطلبة املدار�س غري احلا�صلني على
اللقاح حتى الآن وج��اري تطعيمهم كما �أن هناك ن�سبة قليلة جدا من الفئات
امل�ستثناة من اللقاح لأ�سباب طبية.
و�أ��ض��اف��ت �أن ه��ذه الن�سبة ال تعني توقف اجل�ه��ود يف جم��ال التطعيمات ولكن
ا�ستمرار تطعيم اجلرعة الداعمة حيث �أ�شارت الدرا�سات ل�ضعف املناعة الناجتة
عن التطعيم مع الوقت ما ي��دل على �أهمية اجلرعة الداعمة لتعزيز املناعة
ورفعها للم�ستوى املطلوب.
و�أكدت �أن تطعيم �أغلب فئات املجتمع يعد من العوامل الرئي�سية التي �ساعدت يف
ا�ستقرار الو�ضع الوبائي الذي ن�شهده اليوم.

وقالت �سعادة الدكتورة فريدة احلو�سني املتحدث الر�سمي عن القطاع ال�صحي
يف الدولة �إن املبادرة املجتمعية لتلقي التطعيم وحر�ص كافة الأفراد على �أخذ
اجلرعة الداعمة داللة على ثقتهم يف التوجيهات الوطنية والإجراءات املتخذة
من قبل القطاع ال�صحي.
و�أ�ضافت  :ت�ؤكد وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع بالتعاون مع اجلهات ال�صحية
�أه�م�ي��ة دور اجل��رع��ة ال��داع�م��ة للقاحات كوفيد -19ا�ستنادا �إىل امل�ستجدات
والتو�صيات العاملية وتو�صيات الفرق العلمية املخت�صة بالدولة.
وقالت  :تعلن ال��وزارة عن اعتماد اجلرعة جلميع فئات البالغني من عمر 18
�سنة فما فوق للمطعمني باجلرعتني الأ�سا�سيتني بتطعيم "فايزر بايونتيك"
ولقاح �سبيوتنيك وذلك بعد مرور � 6أ�شهر من اجلرعة الثانية وذلك بالإ�ضافة
للجرعات الداعمة احلا�صلني على لقاح �ساينوفارم والتي مت الإع�ل�ان عنها
م�سبقا .وتابعت � :إن�ن��ا نن�صح اجلميع بالت�أكد م��ن احل�صول على اجلرعات
الداعمة يف وقتها وعدم الت�أجيل وعلى وجه اخل�صو�ص فئة كبار ال�سن و�أ�صحاب
الأم��را���ض املزمنة .و�أك��دت �أن التطعيمات ت�ساهم يف رفع املناعة والوقاية من
املر�ض والأعرا�ض ال�شديدة والوفيات خا�صة يف ظل املتحورات وت�أتي اجلرعة
الداعمة لت�ساهم يف زي��ادة اال�ستجابة املناعية لت�صل �إىل م�ستوى �أعلى وتنتج
عنها �أج�سام م�ضادة عالية ملواجهة الفريو�س.
وبينت �سعادة الدكتورة فريدة احلو�سني املتحدث الر�سمي عن القطاع ال�صحي
يف الدولة  :يف هذه الفرتة يتم التداول �إعالميا ومن منظمات دولية عن ر�صد
املتحور اجلديد املتعارف عليه با�سم "�أوميكرون" وما نعرفه حتى الآن هو ر�صد

�ألعاب نارية� ،سوق جمتمعي ،وفقرات تراثية وفنية متنوعة

مركز التواجد البلدي – مدينة خليفة ينظم مهرجان ًا
احتفالي ًا كبري ًا اعتزاز ًا وفخر ًا باليوم الوطني الـ 50
•• �أبوظبي –الفجر:

ينظم مركز التواجد البلدي -مدينة خليفة مهرجاناً احتفالياً كبرياً مبنا�سبة
ال��ذك��رى اخلم�سني لقيام دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ،وذل��ك تعبرياً عن
االعتزاز والفخر مب�ؤ�س�س االحتاد املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
طيب اهلل ث��راه  ،واحتفا ًء ب��الإجن��ازات التي حققتها الدولة حتت ظل القيادة
احلكيمة وعلى ر�أ�سها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة -حفظه اهلل  -و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي -رع��اه اهلل -و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإمارات  ،وابتهاجاً بالإجنازات
الكبرية التي حققتها دول��ة االحت��اد خ�لال خم�سني عاما  ،وا�ستعدادا خلو�ض
امللحمة ال�ك�برى للخم�سني عاما املقبلة بعزمية و�إ� �ص��رار و�إمي ��ان بقوة دولة
االحتاد و�شعب الإمارات وقيادته الر�شيدة.
و�أك��د مركز التواجد البلدي – مدينة خليفة �أن االحتفالية تعد الأك�بر من
نوعها كونها تتزامن مع اليوبيل الذهبي مل�سرية دولة الإمارات العربية املتحدة
ويومها الوطني اخلم�سني ،ومتتد االحتفالية من  4 1-دي�سمرب  ، 2021حيث
ي�ستقبل مركز التواجد البلدي – مدينة خليفة اجلمهور يف مقر االحتفالية

الواقع يف �ساحة خليفة مقابل (مدر�سة جيم�س) يف مدينة خليفة على مدار
�أيام املهرجان.
و�أ�شار املركز �أن املهرجان ال�ضخم يحر�ص على �إب��راز مظاهر البهجة والفرح
بهذه املنا�سبة الغالية على قلوب �أب�ن��اء الإم ��ارات وك��ل من يعي�ش على �أر�ضها
الطاهرة  ،حيث وفر املركز بيئة احتفالية مثالية و�آمنة ،ومتنوعة ،و�أعد العديد
من الربامج والفقرات واال�ستعرا�ضات .ويت�ضمن املهرجان االحتفايل الكبري
العديد من الفقرات منها على �سبيل املثال ال احل�صر  :عرو�ض الألعاب النارية،
مناطق �ألعاب للأطفال جمهزة ،و�سوق جمتمعي ،وفقرات من الفنون الرتاثية،
والأكالت ال�شعبية  ،وغريها من الفعاليات التي تربز الفرحة الكبرية باليوبيل
الذهبي لقيام دولة الإم��ارات العربية املتحدة � .ضمن هذا الإطار يدعو مركز
التواجد البلدي – مدينة خليفة جميع �شرائح املجتمع للم�ساهمة يف �إجناح
هذه االحتفالية الوطنية الكبرية من خالل ح�ضورهم وتفاعلهم  ،وا�ستمتاعهم
بفقراتها وعرو�ضها ،م�شرياً �أن دخول املهرجان جماين جلميع فئات املجتمع
والأع�م��ار ،م��ؤك��داً توافر كل �أ�سباب الراحة وال�سعادة والرتفيه خ�لال فقرات
املهرجان ،ويهيب مركز التواجد البلدي – مدينة خليفة باجلمهور الكرمي
الراغب بح�ضور االحتفالية �أهمية �إج��راء فح�ص كورونا (بي �سي �آر) و�إبراز
نتيجة �سلبية خالل � 96ساعة من موعد الفعالية وذلك حفاظا على �سالمة
مرتادي املهرجان وحماية ل�صحة �أفراد املجتمع.

�أول حالة لهذا املتحور على امل�ستوى العاملي بتاريخ  12نوفمرب  2021ومت
الإعالن عنه بتاريخ  26نوفمرب ب�أنه متحور "مثري للقلق".
وقالت  :من خالل الر�صد العاملي فقد مت التبليغ عن ظهور املتحور من جنوب
�أفريقيا وبعدها مت ر�صد حاالت من نف�س املتحور يف عدد من الدول مبا يف ذلك
حاالت مرتبطة بال�سفر.
و�أ�ضافت  :ح�سب تقرير منظمة ال�صحة العاملية ف�إن هناك طفرات جينية كبرية
قد ت�ؤثر يف خ�صائ�ص الفريو�س و�سرعة انت�شاره �أكرث من املتحورات ال�سابقة
بناء على املعلومات الأولية املتوفرة والتي تتطلب املزيد من البحث والتق�صي
وتتابع اجلهات املخت�صة كافة املعلومات املتعلقة باملتحور التخاذ الإجراءات
الالزمة للتعامل معه.
و�أك��دت �أن دولة الإم��ارات بتوجيهات القيادة الر�شيدة عملت منذ بداية الأزمة
وف��ق ا�سرتاتيجية ا�ستباقية تهدف �إىل �ضمان �صحة و�سالمة املجتمع ويتم
ب�شكل دوري وبتعاون جميع اجلهات املعنية الوطنية تقييم الو�ضع وتطوير
اخلطط كافة وتعزيز القطاعات احليوية �إ�ضافة �إىل القطاع ال�صحي بجميع
الإمكانيات والقدرات التي تدعم اجلهود الوطنية الحتواء اجلائحة وال�سيطرة
على املر�ض.
و�أ��ش��ارت �إىل �أهمية ال��دور املجتمعي يف االل�ت��زام ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة مثل
الكمامة ونظافة اليدين واملحافظة على م�سافة التباعد اجل�سدي لأنها عوامل
�أ�سا�سية ت�ساهم يف وق��ف �سل�سلة انت�شار ال�ف�يرو���س وحت��اف��ظ على املكت�سبات
وا�ستدامة فرتة العودة للحياة الطبيعية.

د.ن�ضال الطنيجي  :خم�سون ً
عاما
من الإجنازات بوابة عبور امل�ستقبل
يف ال �ي��وم ال��وط �ن��ي ال �ـ  50لدولة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،رفعت
� �س �ع��ادة ال ��دك� �ت ��ورة ن �� �ض��ال حممد
الطنيجي امل��دي��ر ال�ع��ام ل��دار زايد
للثقافة الإ� �س�لام �ي��ة �أ��س�م��ى �آي��ات
ال �ت �ه��اين وال �ت�ب�ري �ك��ات �إىل قيادة
ومواطني دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة واملقيمني على �أر�ضها.
وق��ال��ت الطنيجي :احتفالنا هذا
ال � �ع� ��ام خم �ت �ل��ف وم �ت �م �ي ��ز ،فبكل
فخر هنيئاً لنا �إجن ��ازات خم�سون
ع��ام�اً �أ�ضحت فيها دول��ة الإم ��ارات
يف م�صاف ال ��دول ال�ع��امل�ي��ة ،علم ًيا
وع �م �ل � ًي��ا و�إن �� �س��ان � ًي��ا واقت�صاد ًيا ،دول��ة ال��ري��ادة وال�ت�ق��دم والت�سامح
و�أمنوذجاً يحتذى به على م�ستوى وال �ت �ع��اي ����ش وال� ��� �س� �ع ��ادة والأم� � ��ن
والأم� � � ��ان .و�أك� � ��دت ال�ط�ن�ي�ج��ي ان
العامل يف الت�سامح والتعاي�ش.
فبف�ضل ج�ه��ود و�إجن � ��ازات الآب ��اء �إجن ��ازات اخلم�سني ال�ع��ام املا�ضية
امل ��ؤ� �س �� �س��ون رح �م �ه��م اهلل حققنا هي بوابة لعبور امل�ستقبل ،تتجدد
م�سرية تنمية �شاملة وم�ستدامة ،فيها النية للعمل ب�إخال�ص بر�ؤية
ح �ت��ى �أ� �ص �ب �ح��ت االم� � � ��ارات اليوم طموحة ت�ست�شرف امل�ستقبل ليبقى
ه��دف يطمح الكثريين اليه ،فهي هذا الوطن يف ازدهار دائم.
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حتت رعاية جواهر بنت حممد القا�سمي

•• ال�شارقة-الفجر:

�إدارة التثقيف ال�صحي بال�شارقة تنظم حفل اخلري يجمعنا يف الـ  5من دي�سمرب القادم
حيث �سي�شهد احلفل ال��ذي تنظمه الإدارة بالتزامن م��ع ي��وم التطوع
العاملي ،تكرمي املتطوعني يف الإدارة ورئي�سات اجلمعيات� ،إىل جانب عقد
جل�سة حوارية ح��ول دور التطوع يف تعزيز ق��درات وم�ه��ارات املتطوعني
وتنمية الروح الإيجابية والعمل اجلماعي لديهم نحو خدمة الوطن� ،إىل
جانب عر�ض فيلم ت�سجيلي حول قيم اخلري التي ت�سعى �إدارة التثقيف
ال�صحي �إىل حتقيقها من خالل املبادرات واحلمالت التي تنفذها بهدف
تعزيز الوعي باحلياة ال�صحية يف املجتمع وحماية �أفراده من الأمرا�ض.

ت�ستعد �إدارة التثقيف ال�صحي يف املجل�س الأع�ل��ى ل���ش��ؤون الأ� �س��رة يف
ال�شارقة تنظيم حفل "اخلري يجمعنا" االفرتا�ضي ،الذي تقام فعالياته
حتت رعاية كرمية من قرينة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �سمو ال�شيخة
ج��واه��ر بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س الأع�ل��ى ل���ش��ؤون الأ�سرة
بال�شارقة ،وذلك يف الـ  5من دي�سمرب القادم ،ويهدف احلفل �إىل ت�سليط
ال�ضوء على جهود املتطوعني يف الإدارة واجلمعيات الداعمة لل�صحة
التابعة لها ،والت�أكيد على �أهمية العمل التطوعي وانعكا�سه الإيجابي منوذج رائد
على الأفراد واملجتمعات.
و�أ�شارت �سعادة �إميان را�شد �سيف مدير �إدارة التثقيف ال�صحي يف املجل�س

08

الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة يف ال�شارقة� ،إىل �أن العمل التطوعي �أ�صبح اليوم
�أحد �أهم الأركان يف حتقيق نه�ضة املجتمعات ،وركيزة �أ�سا�سية لن�شر روح
التما�سك االجتماعي بني �أفراد املجتمع ،كونه ممار�سة �إن�سانية ارتبطت
ارتباطاً وثيقاً مبعاين اخلري والعطاء ،لدى التجمعات الب�شرية كافة،
ولقد حر�صت �إمارة ال�شارقة على تر�سيخ مبادئ ومفاهيم التطوع حتى
غدت منوذجاً رائداً يف العمل الإن�ساين واخلريي ،وهذا ما ي�ؤكد امل�شاركة
الوا�سعة من �أفراد املجتمع بالتطوع يف �إدارة التثقيف ال�صحي واجلمعيات
الداعمة لل�صحة التابعة لها ،وذلك يف ظل الدعم الكبري الذي تقدمه
قرينة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد
القا�سمي رئي�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة بال�شارقة للمتطوعني

ولكافة املبادرات والربامج التطوعية.
و�أكدت �سعادة �إميان را�شد �سيف �أن تنظيم هذا احلفل بالتزامن مع يوم
التطوع العاملي ي�أتي يف �إط��ار حر�ص الإدارة على تعزيز وتر�سيخ مبادئ
العمل التطوعي ب�ين �أف ��راد املجتمع �إىل ج��ان��ب ت�سليط ال���ض��وء على
�أهمية التطوع وقيمته االجتماعية والوطنية ودوره يف بناء ال�شخ�صية
الإن�سانية الإيجابية ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستثمار هذه املنا�سبة العاملية لتثمني
ال��دور البارز واجلهود احلثيثة للمتطوعني يف الإدارة واجلمعيات ،وما
يقدمونه من خدمات جليلة يف �سبيل تعزيز جهود الإم��ارة يف التوعية
ال�صحية وت�شجيع �أفراد املجتمع على اتباع العادات ال�سليمة التي حتافظ
على �صحتهم و�سالمتهم.

خالل زيارة خا�صة ملعر�ض �إك�سبو  2020دبي

ً
وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي تنظم احتفاال مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني لدولة الإمارات
•• دبي-الفجر:

�شما املزروعي تزور جناحي هاييتي واملالديف يف �إك�سبو 2020
•• دبي-وام:

زارت معايل �شما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة
دولة ل�ش�ؤون ال�شباب ،نائب رئي�س مركز ال�شباب العربي،
جناحي كل من جمهورية هاييتي وجمهورية املالديف
يف �إك�سبو  2020دبي .وقالت معايل �شما املزروعي عن
زيارتها جلناح هاييتي  :نرى يف تفا�صيل اجلناح ق�صة
جميلة �أخ��رى من ق�ص�ص التحول امللهمة يف اقت�صاد
هذه الدولة التي كانت وال تزال �أحد �أهم �أركان البحر
ال�ك��اري�ب��ي ال�ت��ي جت��ذب املهتمني للتعرف ع�ل��ى جمال
وطبيعة ه��ذا ال�ب�ل��د ال ��ذي ال ي�ت��وق��ف ع��ن التفكري يف
امل�ستقبل  ..م�ؤكدة �أن معر�ض �إك�سبو العاملي هو فر�صة
لنقل اخلربات وم�شاركة التجارب لال�ستفادة من موارد
كل بلد الطبيعية.
وعن جتربتها يف جناح املالديف ،قالت �شما املزروعي :
مبجرد الدخول �إىل جناح املالديف نكون قادرين على
ر�ؤية ق�صة ملهمة ،تدل على جناح هذه الدولة يف �إبراز
معاملها وطبيعتها اخلالبة جلذب العامل �إىل �أرا�ضيها
وخدماتها املتطورة ،وا�ستقطاب فر�ص اال�ستثمار التي
من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف تطور الدولة وتقدمي فر�ص
�أكرث لل�شباب وخمتلف فئات املجتمع املالديفي.
وا� �س �ت �ع��ر���ض م ��دي ��ر اجل� �ن ��اح  -ال � ��ذي ك� ��ان مبقدمة

م�ستقبلي امل��زروع��ي  -ت�صميم اجلناح املالديفي الذي
يقدم جمال الطبيعة جل��زر املالديف وق��درات الدولة
املميزة يف جمال ال�سياحة وال�ضيافة والذي متيزت به
املالديف يف العقود املا�ضية .واطلعت معاليها على ما
يقدمه جناح املالديف للعامل م��ن على �أر���ض �إك�سبو،
با�ستعرا�ضه م�سرية التنمية والتقدم يف جزر املالديف
خالل العقود املا�ضية ،بت�صميم حديث يربز جمال هذه
اجلزر وتاريخها وطبيعتها اجلغرافية املميزة ،وتعرفت
معاليها كذلك على ما حققته دولة املالديف يف جماالت
تنموية خمتلفة .و�شاركت وزيرة الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
مع امل�ست�ضيفني يف جناحي هاييتي واملالديف جتربة
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة يف العمل مع ال�شباب
وا� �ش��راك �ه��م يف و� �ض��ع ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات ه��ام��ة لتحقيق
�أهداف الدولة امل�ستقبلية ،وا�ستعر�ضت معاليها ،جتربة
امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب ومركز ال�شباب العربي يف
عدد من مبادرات متكني ال�شباب .ودعت وزيرة الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب ،ال�شباب الإماراتي والعربي �إىل زيارة
جناحي هاييتي واملالديف للتعرف عن كتب �إىل ح�ضارة
وتاريخ �شعب املالديف واالطالع على العمل اجلاد الذي
تعمل عليه دول��ة املالديف لتحقيق �أهدافها التنموية
التي ت�ستعني بال�شباب للعمل عليها وامل�شاركة يف بناء
ا�سرتاتيجيتها.

 50خبريا مواطنا ي�ؤدون اليمني القانونية �أمام جلنة �ش�ؤون اخلرباء مبحاكم دبي
•• دبي-وام:

�شهدت جلنة �ش�ؤون اخلرباء يف العام اخلم�سني لدولة
االمارات العربية املتحدة مرا�سم �أداء اليمني القانونية
لعدد  50خبريا من مواطني الدولة وذلك تزامناً مع
احتفاالت الدولة باليوبيل الذهبي لقيام االحتاد.
و�أدى اخل�براء اليمني القانونية �أم��ام �سعادة القا�ضي
خالد عبيد املن�صوري رئي�س جلنة ��ش��ؤون اخل�براء يف
حماكم دبي حيث ذلك ت�أكيداً على حر�ص اللجنة على
مواكبة اجلهود التي تبذلها القيادة نحو بناء جمتمع
�آمن وق�ضاء عادل وناجز ولتحقيق الريادة والتميز يف
القطاع الق�ضائي على كافة الأ�صعدة وتر�سيخاً ملكانة
�إمارة دبي الريادية على اخلارطة القانونية والق�ضائية
العاملية من خالل تنظيم �أعمال اخلِ�برة �أم��ام اجلهات
الق�ضائية يف �إمارة دبي .و�شهد املرا�سم �سعادة القا�ضي
خالد مبارك كن�شام نائب رئي�س جلنة �ش�ؤون اخلرباء
و�سعادة حممد العبيديل املدير التنفيذي لقطاع �إدارة

ال��دع��اوي وال�سيد حممد ع�ب��داهلل املحمد مدير �إدارة
اخلرباء واملحكمني وال�سيد احمد املدحاين رئي�س ق�سم
القيد والتطوير وال�سيد عبداهلل علي الكعبي رئي�س
ق�سم الرقابة والتدقيق وعدد من �أع�ضاء جلنة �ش�ؤون
اخلرباء مبحاكم دبي .ومن جانبه �أ�شار �سعادة القا�ضي
خالد املن�صوري �إىل �أن اللجنة تعمل على تنظيم �أعمال
خل�ب�رة �أم��ام اجل�ه��ات الق�ضائية يف �إم ��ارة دب��ي بهدف
ا ِ
حت�ق�ي��ق ال �ع��دال��ة ال �ن��اجِ ��زة يف �إط� ��ار ال���س�ع��ي لالرتقاء
بنظام اخل�برة ال��ذي ي�سهم بت�سريع الف�صل بالق�ضايا
املتعلقة ب�أمور فنية وتخ�ص�صية كالق�ضايا ذات اجلوانب
الهند�سية والطبية واملحا�سبية وغريها من املوا�ضيع
التي ترد �إىل حماكم دبي �إىل جانب زيادة كفاءة ممار�سي
خل�ب�رة ومت�ك�ين اخل�ب�رات ال��وط�ن�ي��ة فاخلربة
�أع �م��ال ا ِ
الق�ضائية تعترب م��ن الو�سائل امل�ساعدة للق�ضاء وال
ميكن للمحكمة اال�ستغناء عنها ب�أي حال من الأحوال
خا�صة يف امل�سائل الفنية التي ال ت�ستطيع املحكمة �أن
تديل بدلوها فيها �إال باال�ستعانة ب�أهل اخلربة.

ن �ظ �م��ت وزارة ال� ��دول� ��ة ل�ش�ؤون
املجل�س الوطني االحتادي احتفا ًال
مبنا�سبة عيد االحت ��اد اخلم�سني
ل ��دول ��ة الإم � � � ��ارات ،وذل � ��ك خالل
زي � ��ارة م��وظ �ف��ي ال � � ��وزارة ملعر�ض
�إك�سبو  2020دبي وجولة خا�صة
يف ج �ن��اح دول� ��ة الإم� � � ��ارات ،وذلك
بح�ضور �سعادة �سامي حممد بن
ع��دي ال��وك�ي��ل امل���س��اع��د للخدمات
امل�ساندة يف الوزارة.
وق ��ال � �س �ع��ادة ��س��ام��ي ب��ن ع ��دي يف
كلمته التي �ألقاها يف هذه املنا�سبة:
"�إن اليوم الوطني ك��ان و�سيبقى
م���ص��در ف�خ��ر واع� �ت ��زاز ،ومنا�سبة
ن�ستذكر فيها م�سرية متوا�صلة من
الإجن��از والعطاء ب��د�أت منذ اليوم
الأول لقيام دول��ة االحت��اد على يد
ال��وال��د امل�ؤ�س�س املغفور ل��ه -ب�إذن
اهلل تعاىل -ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان "طيب اهلل ثراه" الذي

�آمن �أن الإن�سان ومتكينه الركيزة
ال��رئ �ي �� �س��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق الطموحات
واالرت �ق��اء بالقطاعات والو�صول
ب��دول��ة الإم� ��ارات �إىل امل�ك��ان��ة التي
ت�ستحقها عاملياً" .و�أ�ضاف �سعادته:
"�إن احتفالنا باليوم الوطني هذا
ال �ع��ام يحمل ط��اب�ع�اً خ��ا� �ص �اً ،لأنه
ي�ت��زام��ن م��ع م ��رور خم�سني عاماً

على ت�أ�سي�س دولة الإمارات ،والتي
كانت -وبحق -حافلة بالإجنازات
وال �ن �ج��اح��ات ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا �شعب
الإم� � ��ارات يف ك�ث�ير م��ن املجاالت،
ومتكن من خاللها من تبوء املراكز
الأوىل على امل�ستوى الدويل ،حتى
�أنه متكن من الو�صول �إىل الف�ضاء
متفوقاً على كثري من الدول حول

العامل ،والتي �أ�صبحت تنظر �إىل
دول��ة الإم��ارات باعتبارها منوذجاً
ي �ح �ت��ذى يف ال �ت �ط��ور واالزده � � ��ار
واال� �س �ت �ث �م��ار يف الإن�سان" .وقد
اغتنم موظفو الوزارة هذه املنا�سبة
لتقدمي �أ�سمى التهاين والتربيكات
�إىل قيادتنا الر�شيدة و�شعب دولة
الإم ��ارات ،كما ج��ددوا العهد على

موا�صلة العمل وم�ضاعفة اجلهد
لتبقى راي��ة دول��ة الإم��ارات خفاقة
ع��ال�ي��ة ،ولتتمكن دول ��ة الإم� ��ارات
م��ن م��وا��ص�ل��ة م���س�يرة الإجن� ��ازات
والنجاحات لتحقيق ر�ؤيتها بعيدة
املدى ،والتي تتطلب ت�ضافر جهود
كافة �أبناء ه��ذا الوطن الغايل كل
يف موقعه.

الك�شف عن تفا�صيل احلفل الر�سمي لـ (عيد االحتاد اخلم�سني) يف حتا بدبي

ق�ص�ص عن �شخ�صيات �إماراتية ،من بينها ن�ساء بارزات� ،شكلوا تاريخ دولة االمارات
 �أكرث من � 1,400شخ�ص من  100جن�سية عملوا على مدار  142يوم ًا يف اال�ستعدادات لالحتفال بعيد االحتاد اخلم�سني تت�ضمن االحتفاالت عرو�ض الأورك�سرتا ،وفن الندبة والرواح ،والفنون ال�شعبية الإماراتية ،وال�شعر عر�ض مذهل و�سط �سد حتا يتخلله عر�ضا للألعاب النارية با�ستخدام تقنية طائرات الدرون•• دبي  -حتا-وام:

�أ� �ص��درت جلنة اح�ت�ف��االت اليوبيل ال��ذه�ب��ي ل��دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني لدولة الإمارات
العربية املتحدة فيديو �إحاطة �إعالمية موجز �أعدته بني ربوع
الطبيعة اخلالبة حلتا و�سدودها وبحرياتها ووديانها� ،سلطت
فيه ال�ضوء على اجلوانب الرئي�سية الحتفاالت عيد االحتاد
اخلم�سني يوم  2دي�سمرب.
وبد�أ عي�سى ال�سبو�سي ،مدير الإت�صال من الفريق التنفيذي
لعيد االحتاد اخلم�سني الإحاطة الإعالمية بتقدمي اجلوانب
املختلفة التي مت تناولها يف الفيديو بدءا من الهوية الر�سمية
لالحتفال ،ودور ال�شخ�صيات الإماراتية املتميزة التي �شكلت
ت��اري��خ دول ��ة الإم � ��ارات� ،إىل املو�سيقى االح�ت�ف��ال�ي��ة والفنون
ال�شعبية والفقرات املميزة لالحتفال الر�سمي.
وق��ال �سعيد ال���س��وي��دي ،م��دي��ر ال�ب�ح��وث م��ن �شركة بني و�آل
للثقافة  -فريق عمل عيد االحتاد اخلم�سني � -إن االحتفاالت
�سرتكز على العالقة بني الإن�سان ووطنه من خالل الرتكيز
ع�ل��ى اجل��وان��ب امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ب�ي�ئ��ات ال��زراع �ي��ة وال�صحراوية
واجلبلية والبحرية لدولة الإم��ارات ..م�شريا �إىل �أن العر�ض
�سي�شمل حكايات تروى لأول مرة عن �شخ�صيات متميزة ،من
بينها ن�ساء بارزات ،كان لهم دور يف تاريخ الإمارات.
و�أو�ضح بطي املهريي ،مدير العمليات من الفريق التنفيذي
ل�ع�ي��د االحت� ��اد اخل�م���س�ين �أن اال� �س �ت �ع��دادات ل�لاح �ت �ف��االت يف
منطقة حتا بد�أت منذ �أكرث من  142يوماً ،حيث عمل �أكرث
من  1400فرد من �أكرث من  100جن�سية ب�شكل م�ستمر ملا
يقرب من مليون و� 500ألف �ساعة يف املوقع.
�أما مو�سيقى احلفل ،فقد مت دمج املو�سيقى الإماراتية التقليدية
مع املو�سيقى العاملية ،وه��و ما حت��دث عنه امل��ؤل��ف املو�سيقي،
حممد الأحمد ،من فريق عمل عيد االحتاد اخلم�سني قائ ً
ال
�إن احتفاالت ه��ذا العام �ست�شمل عرو�ض الأورك���س�ترا وفنون
"الندبة والرواح" ،والتي عادة ما تعر�ض يف املنا�سبات الوطنية
واالحتفالية ..م�شريا �إىل �أن مو�سيقى االحتفاالت �ست�شمل
�أي�ضا فنون �شعبية مثل العيالة واحلربية وغريها ،ف� ً
ضال عن
الأ�شعار والق�صائد التي لها دورا بارزا خالل االحتفال ملكانتها
املميزة يف الثقافة الإماراتية.
وما مييز الإخراج الإبداعي ،والذي يعمل عليه كل من رو�ضة
القبي�سي ،املنتج التنفيذي الإبداعي و�شيخة الكتبي و�إز ديفلني،
املديرين الإبداعيني� ،أن العر�ض �سوف يُقام على م�سرح عائم

و�سط �سد حتا يف ربوع املناظر الطبيعية اخلالبة ،با�ستخدام التاريخي الرائع وب�صفتها وجهة �سياحية ناب�ضة باحلياة متتاز
�أحدث التقنيات  ..كما �أ�شارت كل من �شيخة الكتبي و�إز ديفلني مبناظرها اخلالبة وما تتخلله من �سدود وبحريات ووديان
يف الإحاطة �إىل �أن العر�ض �سي�شمل تقنيات متطورة مل ي�سبق حتيط بها الآثار التاريخية التي تروي حكاية املكان.
لها مثيل من قبل ،فعلى �سبيل املثال ت�ستخدم عرو�ض الألعاب وقد �شهدت املدينة العديد من امل�شاريع التنموية يف ال�سنوات
النارية هذا العام تكنولوجيا طائرات "الدرون" لرفع الألعاب الأخرية و�ستة م�شاريع جديدة هذا العام وحده ،ففي وقت �سابق
النارية �إىل ارتفاعات كبرية يف الهواء مع تقليل ا�ستخدام املواد من ال�شهر املا�ضي ك�شف �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
املفرقعة مما يخلق �أ�شكا ًال ب�صرية جديدة مبهرة .كما �سوف �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
يتم ا�ستخدام �إ�سقاطات �ضوئية يف الهواء عرب فوا�صل مائية "رعاه اهلل" عن خطة تنمية �شاملة يف مدينة حتا ت�شمل �إن�شاء
لتقدمي جتربة م�سرحية عائمة للجمهور يف �سد حتا وبني �شاطئ وبحرية جديدة و�أنظمة نقل للمنحدرات اجلبلية مثل
القطار اجلبلي و�أط��ول مم�شى جبلي يف دول��ة الإم��ارات وتعد
جبال احلجر.
وحتدثت خلود �شريف ،م�ص ّمم الهوية من �شركة "تنكة"  -فريق هذه امل�شاريع ج��زءاً من خطة التطوير الرئي�سية خالل 20
عمل عيد االحت ��اد اخلم�سني  -ع��ن رح�ل��ة الت�صميم لإن�شاء عاماً القادمة يف حتا.
الهوية الر�سمية لعيد االحت ��اد اخلم�سني ل��دول��ة الإم ��ارات ،وتعد حتا والتي يعود تاريخها �إىل �أكرث من  3000عام مركزاً
وقالت �إن الفريق ا�ستوحى �أفكاره من خمتلف املواد الأر�شيفية ا�سرتاتيجياً ك��ان يف املا�ضي طريقاً جت��اري�اً وم�ع�براً للقوافل
مثل الطوابع الربيدية ،والت�سجيالت التلفزيونية ،والر�سائل وامل�سافرين يربط بني النا�س من كل مكان وهي جزء ال يتجز�أ
االحتفالية املن�شورة يف ال�صحف ،وحتى الفتات ال�شوارع والزينة م��ن ال�ت��اري��خ الغني ل��دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة وق�صة
يف �شتى بقاع الدولة حيث ت�سلط الهوية الر�سمية لعيد االحتاد �شعبها مم��ا يجعلها امل��وق��ع امل�ث��ايل الحتفاالت ال�ي��وم الوطني
اخلم�سني يف جنبات طبيعتها الآ�سرة.
اخلم�سني ال�ضوء على رموز الثقافة الإماراتية.
وميكن للجمهور يف جميع �أنحاء الإم��ارات متابعة االحتفال وق��ال��ت �شيخة الكتبي مدير الإ�سرتاتيجية الإب��داع�ي��ة لعام
الر�سمي على الهواء مبا�شرة ابتدا ًء من ال�ساعة  5:30م�سا ًء اخل�م���س�ين�" :سي�شهد االح �ت �ف��ال ال��ر��س�م��ي ب��ال�ي��وم الوطني
على امل��وق��ع الر�سمي لعيد االحت��اد ل��دول��ة الإم ��ارات العربية اخلم�سني ل��دول��ة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ع��ر��ض�اً مذه ً
ال
ي�سلط ال�ضوء على ال��رواب��ط العميقة بني النا�س والطبيعة
املتحدة وعلى جميع القنوات التلفزيونية املحلية.
كما �سيفتح ه��ذا العر�ض املذهل �أب��واب��ه �أم��ام اجلمهور من  4والتكنولوجيا  ،و�ست�أخذ التجربة امل�سرحية العائمة والتي
�إىل  12دي�سمرب امل�ق�ب��ل ،ومي�ك��ن � �ش��راء ال�ت��ذاك��ر م��ن املوقع �ستقام يف ��س��د ح�ت��ا يف �أح���ض��ان ج�ب��ال احل�ج��ر امل���ش��اه��دي��ن يف
رحلة عرب تاريخ الأر���ض من الفرتة التي �سبقت االحت��اد �إىل
االلكرتوين.www.UAENationalDay.ae :
�أع�ل�ن��ت جل�ن��ة االح�ت�ف��ال باليوبيل ال��ذه�ب��ي ل��دول��ة الإم� ��ارات اخلم�سني عاماً التي تلتها".
العربية املتحدة �أن احلفل الر�سمي لالحتفال باليوم الوطني و�أ��ض��اف��ت "كما �سي�سلط ال�ع��ر���ض ال���ض��وء م��ن خ�لال ال�سرد
الق�ص�صي الإب��داع��ي والفني على �إجن ��ازات احلا�ضر ويقدم
اخلم�سني للدولة يوم  2دي�سمرب �سوف يُقام يف حتا بدبي.
و�سيتمكن اجلمهور يف جميع �أن�ح��اء دول��ة الإم ��ارات العربية ملحة فريدة عن امل�ستقبل الواعد ال��ذي ينتظر كل من يعترب
املتحدة من م�شاهدة العر�ض مبا�شر ًة يف متام ال�ساعة اخلام�سة الإمارات وطناً له".
والن�صف م���س��ا ًء على امل��وق��ع الر�سمي لليوم ال��وط�ن��ي لدولة ي��ذك��ر �أن ��ه يف وق��ت ��س��اب��ق م��ن ال�شهر امل��ا��ض��ي ولأول م��رة يف
الإم��ارات العربية املتحدة وعلى جميع القنوات التلفزيونية تاريخ دولة الإمارات انطلقت االحتفاالت باليوم الوطني قبل
املحلية .و�سي�أخذ العر�ض امل�سرحي املذهل امل�شاهدين يف رحلة  50يوماً من اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة
عرب تاريخ الوطن .كما �ستتاح العرو�ض للجمهور بدءاً من  4لالحتفال بيوبيلها الذهبي.
حتى  12من دي�سمرب من خ�لال �شراء تذاكر حم��دودة على و�سيقام االح�ت�ف��ال الر�سمي باليوم الوطني اخلم�سني يف 2
امل��وق��ع الإل �ك�ت�روين www.UAEnationalday. :دي�سمرب وي�ستمر حتى  12دي�سمرب  ،وتتاح تذاكر العرو�ض
 aeويعد موقع حتا موقعا ا�سرتاتيجيا حيث يبعد مب�سافة من  4حتى  12دي�سمرب على املوقع الإل�ك�تروينwww. :
مماثلة من جميع الإم��ارات ال�سبعة  ،كما تتميز حتا مبوقعها .UAEnationalday.ae

بالتزامن مع احتفاالت الدولة بيوبيلها الذهبي

الربنامج الوطني للمربجمني و�سناب ميكنان الطالب من توظيف الواقع املعزز يف ر�سم ر�ؤاهم مل�ستقبل الإمارات
 -الربنامج الوطني للمربجمني و�شركة �سناب ميكنان الطالب من توظيف الواقع املعزز يف ر�سم ر�ؤاهم مل�ستقبل دولة الإمارات

•• دبي-وام:

�أع �ل��ن ال�برن��ام��ج ال��وط�ن��ي ل�ل�م�برجم�ين �إط�ل�اق
� �ش��راك��ة ج��دي��دة م��ع � �ش��رك��ة "�سناب" ،لتمكني
ال �ط�ل�اب اجل��ام�ع�ي�ين الإم ��ارات �ي�ي�ن م��ن جتربة
توظيف تكنولوجيا الواقع املعزز لت�شكيل معامل
ر�ؤاه ��م وتطلعاتهم مل�ستقبل دول��ة الإم� ��ارات ،يف
خطوة تتزامن مع قرب احتفال الدولة بيوبيلها
ال��ذه�ب��ي ،وت�ه��دف �إىل تعزيز امل �ه��ارات الرقمية
للطالب يف جمال الواقع املعزز و�إلهامهم لتخ ّيل

م��ا �سيحمله امل�ستقبل خ�لال الأع ��وام اخلم�سني
املقبلة.
وتقدم "�سناب" ال�شركة القائمة على ا�ستخدام
الكامريا وال��رائ��دة يف جم��االت اب�ت�ك��ارات الواقع
املعزز ،فر�صة فريدة لـ 15طالباً جامعياً �إماراتياً،
للتعبري عن ت�صوراتهم مل�ستقبل دولة الإمارات،
واالحتفال بعيد االحت��اد اخلم�سني للدولة عرب
تقنيات الواقع املعزز.
و�أكد معايل عمر �سلطان العلماء وزير دولة للذكاء
اال�صطناعي واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل

عن بعد �أن �إعداد جيل مُتم ّكن من ا�ستخدام �أدوات
التكنولوجيا املتقدمة وحلول الذكاء اال�صطناعي،
ميثل هدفا رئي�سيا حلكومة دول��ة الإم ��ارات ،يف
�إط��ار �سعيها لتعزيز دور التقنيات الإب��داع�ي��ة يف
خدمة املجتمع وبناء االقت�صاد املعريف امل�ستدام،
مبا يج�سد توجهات وثيقة املبادئ الع�شرة لدولة
الإمارات يف اخلم�سني اجلديدة .وقال معاليه �إن
تو�سيع جماالت التعاون مع ال�شركاء من القطاع
اخلا�ص ي�سهم بدور حموري يف دعم حتقيق هذه
التوجهات ،و�إن �إطالق املبادرة اجلديدة بالتزامن

مع قرب حلول الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س دولة
الإم��ارات ،ميثل فر�صة مهمة لل�شباب للم�شاركة
ب��ر�ؤاه��م وتطلعاتهم وجت��رب��ة حت��وي��ل �أفكارهم
ور�ؤاهم مل�ستقبل الدولة يف اخلم�سني عاما املقبلة،
�إىل من ��اذج م��دع��وم��ة ب��ال��واق��ع امل �ع ��زز ،تلهمهم
وحت �ف��زه��م ع�ل��ى امل �� �ش��ارك��ة ال�ف��اع�ل��ة يف ت�صميم
و�صناعة امل�ستقبل .من جهته ،قال ح�سني فريجة
م��دي��ر ع ��ام ��ش��رك��ة "�سناب" يف منطقة ال�شرق
الأو� �س��ط" :ت�ساهم التقنيات املبتكرة ال�ي��وم يف
حتقيق قيمة �إيجابية جديدة لل�شركات يف دولة

الإم ��ارات العربية املتحدة� ،إ�ضافة �إىل م�ساعدة
الهيئات احلكومية على �إعداد خططها وبراجمها
اال�سرتاتيجية واالرتقاء بجودة ومعايري احلياة
يف املجتمعات املحلية ،ما ي�سهم يف ت�سريع وترية
التقدم نحو امل�ستقبل ..وبينما تتطلع احلكومة
الإماراتية الر�شيدة ل�ل�أع��وام اخلم�سني املقبلة،

نحن ن�ؤمن ب ��أن التقنيات املتقدمة مثل الواقع
املعزز �ستلعب دوراً �أ�سا�سياً يف حتديد �سبل تفاعل
النا�س مع العامل من حولهم يف امل�ستقبل ،و�إتاحة
الفر�صة لهم لتجربة ما ي�شاهدونه على �أر�ض
الواقع والإمكانات املتوفرة لهم يف العامل الرقمي
يف الوقت نف�سه".
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�إ�سرائيل حتظر دخول الأجانب من جميع الدول
••القد�س-رويرتز

قالت �إ�سرائيل �إنها �ستحظر دخول جميع الأجانب �إىل البالد
لت�صبح �أول دول ��ة تغلق ح��دوده��ا مت��ام��ا للت�صدي ل�ساللة
�أوميكرون وقالت �إنها �ست�ستعني �أي�ضا بتقنية تتبع الهاتف
التي ت�ستخدم ملكافحة الإره��اب من �أجل احتواء انت�شار هذه
ال�ساللة التي مت اكت�شافها لأول مرة يف جنوب �أفريقيا.
وقال رئي�س الوزراء نفتايل بينيت يف بيان �إن احلظر �سي�ستمر
 14يوما وبانتظار موافقة احلكومة.
وي��أم��ل امل���س��ؤول��ون �أن يتوافر خ�لال تلك ال�ف�ترة مزيد من
امل �ع �ل��وم��ات ح ��ول م ��دى ف�ع��ال�ي��ة ل �ق��اح��ات كوفيد� 19-ضد

�أوميكرون والذي و�صفته منظمة ال�صحة العاملية ب�أنه “مثري
للقلق» .وقالت وزيرة الداخلية �أييليت �شاكيد لقناة (�إن )12
�إن “فر�ضيات عملنا هي �أن ال�ساللة موجودة بالفعل يف كل
بلد تقريبا و�أن اللقاح فعال  ،على الرغم من �أننا ال نعرف بعد
�إىل �أي مدى».
وق ��ال بينيت �إن ��ه �سيكون ل��زام��ا ع�ل��ى الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين الذين
ي��دخ�ل��ون ال �ب�لاد ،مب��ا يف ذل��ك م��ن مت تطعيمهم ،ال�ب�ق��اء يف
احلجر ال�صحي .و�سيبد�أ �سريان احلظر يف منت�صف الليل
بني الأحد واالثنني .ومت يوم اجلمعة فر�ض حظر على دخول
الأجانب القادمني من معظم الدول الأفريقية.
وقال البيان �إنه �سيتم ا�ستخدام تقنية تتبع الهاتف اخلا�صة

بجهاز الأم��ن الداخلي (�شني بيت) لتحديد �أم��اك��ن حاملي
ال�ساللة اجلديدة من الفريو�س من �أج��ل احلد من انتقاله
لل��آخ��ري��ن .ومت ا� �س �ت �خ��دام ت�ق�ن�ي��ة امل��راق �ب��ة ب���ش�ك��ل متقطع
منذ م��ار���س �آذار  2020حيث يتم م�ضاهاة �أم��اك��ن حاملي
الفريو�س بالهواتف املحمولة الأخ��رى القريبة لتحديد من
خالطوهم .وحدت املحكمة العليا الإ�سرائيلية هذا العام من
نطاق ا�ستخدامها بعد �أن قدمت جماعات احل�ق��وق املدنية
طعونا ب�سبب خماوف تتعلق باخل�صو�صية.
ومت اكت�شاف ال�ساللة اجل��دي��دة �أي�ضا يف بلجيكا وبوت�سوانا
وهوجن كوجن و�إيطاليا و�أملانيا وبريطانيا و�أث��ارت قلقا عامليا
وم��وج��ة م��ن ال�ق�ي��ود على ال�سفر على ال��رغ��م م��ن �أن علماء

الأوبئة يقولون �إنه قد فات �أوان فر�ض مثل هذه القيود ملنع
�أوميكرون من االنت�شار على م�ستوى العامل .و�أكدت �إ�سرائيل
حتى الآن ت�سجيل حالة واح��دة من �ساللة �أوميكرون و�سبع
حاالت م�شتبه بها .ومل تقل وزارة ال�صحة ما �إذا كانت احلالة
امل�ؤكدة قد مت تطعيمها .وقالت ال��وزارة يوم ال�سبت �إن ثالثا
من احلاالت ال�سبع امل�شتبه بها مت تطعيمها بالكامل و�إن ثالث
حاالت مل تكن عائدة من ال�سفر للخارج يف الآونة الأخرية.
وتقول وزارة ال�صحة �إنه مت تطعيم نحو  57يف املئة من �سكان
�إ�سرائيل البالغ عددهم  9.4مليون ن�سمة ب�شكل كامل  ،مما
يعني �أنهم �إما تلقوا جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بيونتيك �أو
مل مير خم�سة �أ�شهر على تلقي جرعتهم الثانية.

بولتون :رو�سيا تظهر ق�صر نظر الغرب
مع �أرمينيا تظهر جميعها �سيا�سات الكرملني املهيمنة
�أو �سيا�سات ال�ضم ال�صريحة املرتبطة بالدول ال�ست يف
املنطقة الرمادية .التعامل مع كل نزاع ب�شكل منفرد
ع��و��ض�اً ع��ن ال�ت�ع��ام��ل ب�شكل ا��س�ترات�ي�ج��ي ي� ��ؤدي �إىل
الوقوع يف فخ بوتني بح�سب بولتون.

•• عوا�صم-وكاالت

ب �ع��دم��ا �أدرك ال��رئ �ي ����س ج ��ون ك�ي�ن�ي��دي �أن الزعيم
ال�سوفياتي نيكيتا خروت�شيف خ��رق ال�ت��زام��ه بعدم
ن�شر �صواريخ بال�ستية نووية يف كوبا �سنة ،1962
ق��ال الرئي�س الأم��ري�ك��ي مل�ست�شاريه“ :بالت�أكيد كنا
خمطئني ب�ش�أن ما كان (خروت�شيف) يحاول فعله يف
كوبا».
ي��رى م�ست�شار الأم��ن القومي الأ�سبق ج��ون بولتون
�أن الغرب خمطئ اليوم ب�ش�أن نوايا الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني كما كان خمطئاً ب�ش�أن نوايا ال�سوفيات
قبل نحو �ستني عاماً .فعلى الرغم من النقا�ش املو�سع
يف ال�غ��رب ،تبقى �أه��داف رو�سيا غام�ضة كما �أهداف
الرئي�سني ال��رو��س��ي ف�لادمي��ر ب��وت�ين والبيالرو�سي
�ألك�سندر لوكا�شينكو.
فخ بوتني
يف موقع “ ،”1945ي�شري بولتون �إىل �أن بوتني يتبع
ا�سرتاتيجية كبرية يف “اجلوار القريب” بينما يتبع
الغرب نهجاً فائق ال�صغر .تدر�س مو�سكو فر�صها يف
“املنطقة الرمادية” ب�ين احل ��دود ال�شرقية حللف
�شمال الأطل�سي (ن��ات��و) وح��دود رو�سيا الغربية :ال
ت�ضم هذه املنطقة فقط �أوكرانيا وبيالرو�سيا بل �أي�ضاً
مولدوفا وجمهوريات القوقاز.
�إن “النزاع املجمد” ب�ي�ن م��ول��دوف��ا وجمهورية
تران�سني�سرتيا واالحتالل الرو�سي امل�ستمر ملقاطعتني
يف جوروجيا وتدخل رو�سيا امل�ؤيد للأذريني يف نزاعهم
•• عوا�صم-وكاالت

يعي�ش ح��زب اهلل خ��وف�اً متنامياً من
ال� �ق ��رارات ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ت�ستهدفه
بعدما حت��ول �إىل تنظيم “مرتزقة”
�إرهابي مل�صلحة خمططات “احلر�س
ال�ث��وري االيراين”� ،إىل جانب دفعه
لبنان �إىل امل��زي��د م��ن امل��آ��س��ي .ووفقاً
ل�صحف عربية ��ص��ادرة �أم����س الأحد،
ف� ��إن ت���ص��وي��ر زع �ي��م ح��زب اهلل نف�سه
ب�ك��ون��ه ال�ق��ائ��د الأه� ��م يف ال �ب�لاد و�أن
حزبه قد حل حمل الدولة ،قد يف�شل
حم� � ��اوالت �إخ � � ��راج ال� �ب�ل�اد م ��ن هذه
الأزمة االقت�صادية امل�ستع�صية ،ولكنه
على الأك �ي��د يو�سع دائ ��رة اللبنانيني
الذين يرغبون بالتخ ّل�ص منه .ك�شفت

نقطة �أخرى غري وا�ضحة
يتجلى منظور الكرملني الأو�سع نطاقاً عرب مناورات
رو�سيا املتزايدة يف البحر الأ�سود وال�شكاوى املت�صاعدة
حيال ال��وج��ود “اال�ستفزازي” للبحرية الأمريكية
ه �ن��اك� .إن ه�ي�م�ن��ة رو� �س �ي��ا ع�ل��ى ال�ب�ح��ر الأ�� �س ��ود لن
تهدد �أوكرانيا وح�سب بل �أي�ضاً جورجيا والدولتني
الأوروب �ي �ت�ين الأطل�سيتني ب�ل�غ��اري��ا وروم��ان �ي��ا .لي�س
وا�ضحاً �أي من ه��ذه التهديدات هو الأك�ثر �أو الأقل
و��ش��اك��ة ،مت��ام�اً كما ك��ان الو�ضع �سنة  ،1962حني
خ�شي كينيدي من احتجاز خروت�شيف برلني كرهينة
ملنع وا�شنطن من �إب��داء رد فعل قوي �ضد مغامراتية
رو�سية يف كوبا.
ق�صر نظر و�سخرية
و�صف بولتون عدم قدرة الغرب على �صياغة �سيا�سات
معار�ضة فعالة ب�أنه ي�ؤكد ق�صر ن�صر الغربيني .ترد
وا�شنطن على ال�سلوك الرو�سي ال�سيئ عرب درا�سة ما
�إذا كانت تدريبات الناتو هي ال�سبب� .أن يكون هذا الرد
�صادراً عن الرئي�س جو بايدن فهو �أمر مثري لل�سخرية
مبا �أنه يذكر بتعاطف الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب
م��ع انتقاد كيم جونغ �أون للتدريبات امل�شرتكة بني
الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية وتقليله من خطورة
تهديدات كيم الأكرب بكثري.
يف ه��ذا ال��وق��ت ،توا�صل برلني الرتكيز على الأمور
الثانوية .ال يذكر اتفاق االئتالف احلاكم يف برلني
ق�ضية التعهد برفع �سقف الإنفاق الدفاعي �إىل 2%
على الأق��ل من حجم الناجت املحلي الإج�م��ايل ،لكنه
يدعم املزيد من التعاون بني اجليو�ش الأوروبية وهو
موقف �أوروب��ي وهمي طويل امل��دى .وتلتزم معاهدة
كويرينايل الفرن�سية-الإيطالية بتعزيز ا�سرتاتيجية
الدفاع الأوروب��ي بد ًال من تعزيز ا�سرتاتيجية الناتو،
بح�سب الكاتب.
ال ال �آج ً
عاج ً
ال
م��ن ال��وا� �ض��ح �أن الإه� �م ��ال واالن� �ط ��واء الأوروب� �ي�ي�ن
امل�ستمرين يعطيان بوتني هام�ش م�ن��اورة جوهرية
لتكتيكات احلرب الهجينة التي تنا�سب �أهداف مو�سكو

عوا�صم

االنتقالية ،خ�صو�صاً يف ما يتعلق بالتوقيت والت�سل�سل
ومت�ه�ي��د ال�ط��ري��ق ل�ل���ص��راع��ات امل�ستقبلية .ويتوقع
ال ال �آج ً
بولتون �أن ت�أتي اال�ستفزازات اجلديدة عاج ً
ال،
ال ب�سبب ق��وة رو�سيا ب��ل ب�سبب خوفها م��ن ال�ضعف
ال�سيا�سي �أو االقت�صادي الو�شيك .تعتقد رو�سيا ب�أن
لديها مزايا م�ؤقتة فقط ،لهذا ال�سبب هي ت�شجع على
توجيه ال�ضربة قبل تغري موازين القوى .وال ي�ستبعد
بولتون �أن يكون بوتني يف طور التن�سيق مع الرئي�س
ال�صيني �شي جينبينغ من �أجل ت�شتيت تركيز الغرب.

ر�شاقة رو�سية
ينبغي على ردود الفعل الغربية الفعالة �إدراك �أن
ال و�أكرث ترابطاً
مو�سكو تتبع �أجندة �أو�سع و�أطول �أج ً
مم��ا اع�ت�رف ب��ه ال �غ��رب ح�ت��ى ال �ي��وم .ح�ت��ى ول��و كان
بوتني يرجتل ،ومن �شبه امل�ؤكد �أن��ه يفعل ذل��ك ،فهو
ينتهز الفر�ص مبجرد ظهورها مبيناً ر�شاقة رو�سية
ال انعداماً يف اليقني اال�سرتاتيجي .وي�ضيف بولتون
�أن زي��ادة امل�ساعدات الع�سكرية �إىل �أوكرانيا و�إغالق
م�شروع ن��ورد ��س�ترمي  2ومقاطعة النفط الرو�سي
وف��ر���ض عقوبات ديبلوما�سية واقت�صادية ه��ي �أمور
�ضرورية بح�سب ر�أيه ،لكنها لن تكون كافية �أبداً.
على وا�شنطن �أن تنتقل �إىل م��ا ه��و �أب�ع��د م��ن جمرد
�إب��داء ردود فعل على ا�ستفزازات رو�سيا الواحدة تلو
الأخرى ،و�أن تقود �سيا�ستها عرب الناتو ال عرب االحتاد
الأوروبي .واللعبة الرو�سية ذات بعد �سيا�سي-ع�سكري
�أك�ث�ر م��ن ال�ب�ع��د االق �ت �� �ص��ادي� .إن ال �� �س ��ؤال اجل�ي��و-
ا�سرتاتيجي امل��رك��زي للناتو ه��و كيفية التعامل مع
املنطقة الرمادية كمجموعة م�شاكل متكاملة.
هل ي�صدق بوتني الغرب؟
مل ي��در���س الناتو ب�شكل منا�سب متى يوقف تو�سعه
ال�شرقي والتداعيات التي �ستختربها الدول املرتوكة
بال �ضمانات �أطل�سية يف املنطقة الرمادية .ال تكمن
املهمة الفورية يف �إلقاء اللوم على هذا التاريخ بل يف
اتخاذ ق��رار ب�ش�أن دول املنطقة الرمادية التي ت�شكل
مر�شحاً جدياً لالن�ضمام �إىل الناتو ،من �أجل �إ�ضعاف
�أي قب�ضة رو�سية عليها ومنع مو�سكو من فر�ض قيود
جديدة كاحتمال قيادة انقالب يف �أوك��ران�ي��ا .ويدعو
الكاتب �إىل �ضرورة �إبالغ رو�سيا نوايا الغرب و�إرادته
لتحقيقها.
وعلى الناتو �أن يقرر كيفية حماية م�صاحله وردع
رو� �س �ي��ا ب��ال �ت��وازي م��ع االع �ت��راف ب� ��أن دول املنطقة
الرمادية �أك�ثر عر�ضة للعطب باملقارنة مع �أع�ضاء

املنامة

الناتو .بينما ي�صارع الغرب التخاذ القرارات امل�صريية،
يجب على الناتو �إبالغ رو�سيا جمدداً ب�أن التغيريات
الع�سكرية لل�ستاتيكو غري مقبولة .بعد �سنوات من
اخل�ط��اب��ات امل�شابهة ،لي�س م ��ؤك��داً م��ا �إذا ك��ان بوتني
�سي�صدق الغرب كما �أو�ضح بولتون.
م�ضمون ر�سالة
مبجرد اتخاذ القرار ،على الناتو البدء بحل النزاعات
امل�ج�م��دة .ي�ج��ب �إع �ط��اء الأول��وي��ة لإل �غ��اء جمهورية
تران�سني�سرتيا ،وه��ي كيان م�صطنع يعتمد �سيا�سياً
بالكامل على رو�سيا .ويعتقد بولتون �أن ال�ضغط على
مو�سكو لإعادة التوحيد الكامل ملولدوفا �سوف ي�شتت
انتباه بوتني عن �أوكرانيا .ودعا �أي�ضاً �إىل زيادة االنتباه
ال��دويل �إىل منطقتي �أبخازيا و�أو�سيتيا اجلنوبية يف
جورجيا .ويعترب بولتون ذل��ك “رد جميل” ملو�سكو
على ما فعلته يف القرم ودونبا�س مما يخفف ال�ضغط
عن �أوكرانيا وي�سلط ال�ضوء على ما يجب عك�سه يف
ال�سلوك الرو�سي من قبل الناتو.
ث �م��ة ال �ك �ث�ي�ر م ��ن اخل � �ط� ��وات الأخ � � ��رى ال� �ت ��ي على
الأطل�سيني اتخاذها� .إن االكتفاء الغربي بتبني مواقف
دفاعية لي�س الطريق �إىل ال�سالم والأم��ن بالن�سبة
�إىل الناتو �أو دول املنطقة الرمادية .لكن خ�صو�صاً
ب�ع��د االن���س�ح��اب ال�ك��ارث��ي لوا�شنطن وب��روك���س��ل من
�أفغان�ستان ،الوقت منا�سب الآن لإظهار �أن التحالف
ح��ي وب�خ�ير داخ ��ل ح�ي��زه اجل �غ��رايف ال�ع�م�ي��ق .ويرى
بولتون يف اخلتام �أن الر�سالة �إىل رو�سيا �أن تكون“ :ما
من �أيام �سهلة يف امل�ستقبل».

يو�سع «دائرة العداء» مع اللبنانيني
حزب اهلل ّ

م�صادر ل�صحيفة “عكاظ” ال�سعودية
�أن ت�ن�ظ�ي��م “حزب اهلل” ي�ع�م��د �إىل
تهديد بع�ض ال�سيا�سيني يف لبنان من
مغبة امل��واف�ق��ة على ��ش��روط �صندوق
النقد الدويل حول خطة �إنقاذ البالد
من الأزمة االقت�صادية غري امل�سبوقة.
وه� ��ذا الأم � ��ر ي �ع��ود �إىل اخل� ��وف من
ك�شف مدى الف�ساد العميق امل�ست�شري
يف �صفوف ال�سيا�سيني وخا�صة �أولئك
املن�ضوين يف �صفوف “حزب اهلل وحركة
�أمل” ،كما �أن �إف���ش��ال خطة الإنقاذ،
�ستدفع لبنان �إىل �أح�ضان �أجندة حزب
اهلل ،م��ا ي�ساعده بت�سويق نف�سه على

•• كاليه�-أ ف ب

بعد �أربعة �أيام على �أ�سو�أ حادث غرق
م �ه��اج��ري��ن يف ب �ح��ر امل ��ان �� ��ش ،يعقد
اج�ت�م��اع �أوروب � ��ي يف ك��ال�ي��ه م��ن �أجل
تعزيز مكافحة “�شبكات املهربني”
ل� �ك ��ن دون ال�ب�ري �ط ��ان �ي�ي�ن ال ��ذي ��ن
ا�ستبعدتهم فرن�سا .وال �ه��دف م��ن ه��ذا االج�ت�م��اع هو
“مكافحة الهجرة غري ال�شرعية و�شبكات التهريب”
بح�سب م��ذك��رة ل��وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة الفرن�سي جريالد
دارم��ان��ان م�ساء ال�سبت .وهو يتعلق بتعزيز “التعاون
العملي يف مكافحة مهربي الب�شر لأنهم �شبكات دولية
تعمل يف دول �أوروبية خمتلفة” ،كما قال الوفد املرافق
للوزير الفرن�سي لوكالة فران�س بر�س.
ورغم ذلك ،يعقد االجتماع بدون بريطانيا وهي دولة
معنية ب�ه��ذه امل�شكلة .ف�ق��د �أل �غ��ى دارم��ان��ان م�شاركة
نظريته بريتي باتيل اجلمعة ردا على ر�سالة ن�شرها
رئي�س ال��وزراء بوري�س جون�سون م�ساء اخلمي�س على
تويرت يطلب فيها من باري�س ا�ستعادة املهاجرين الذي
متكنوا من دخول بريطانيا بطريقة غري قانونية.
ويف ر��س��ال��ة وج�ه�ه��ا �إىل ب��ري�ت��ي ب��ات�ي��ل اجل�م�ع��ة ،ر�أى
دارم��ان��ان �أن ر�سالة جون�سون �إىل الرئي�س الفرن�سي
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون بحد ذات�ه��ا “ت�شكل خيبة �أمل”،
م�شددا على ان قرار ن�شرها “�أ�سو�أ بعد».
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ان �ت �ق��د ال��رئ �ي ����س ال �ف��رن �� �س��ي م ��ا اعتربه
ت�صرفات “غري جدية” م��ن قبل ل�ن��دن ب���ش��أن ملف
املهاجرين .وردا على �س�ؤال حول هذه الر�سالة خالل
م�ؤمتر �صحايف يف روم��ا ،ق��ال م��اك��رون �إنها “�أ�ساليب
غري جدية».
ق��ال ن��ائ��ب رئي�سة املفو�ضية الأوروب �ي��ة مارغريتي�س
�سخينا�س ال�سبت �إن الأم��ر م�تروك لربيطانيا حلل
م�شكالتها املتعلقة بتدفق املهاجرين.
و�أ��ش��ار ال�سيا�سي اليوناين ال��ذي ين�سق اتفاقا جديدا
ل�ل�ه�ج��رة وال �ل �ج��وء �إىل �أن “اململكة امل �ت �ح��دة غ ��ادرت
االحت��اد الأوروب��ي» .و�أو�ضح �سخينا�س لل�صحافيني يف

�أن��ه املنقذ� ،سيما بعد الأزم��ة مع دول
اخلليج .ويف هذا الإطار ،اعترب فار�س
خ�شان يف �صحيفة “النهار العربي”
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة �أن “حزب اهلل” ف���ش��ل يف
�أن ي�ح�وّل ال�ق��وة التي يتم ّتع بها �إىل
من�صة لفر�ض احرتامه ،بحيث جعلها
م� ��ادة ت��روي��ج � �ض��ده و� �ض��د منوذجه،
معترباً �أن القرار الأ��س�ترايل الأخري
�ضد امليلي�شيا ما كان كان ليكون بهذه
ال�سهولة ،لوال �إدراكها �أ ّن اللبنانيني،
حيث ميكنهم �أن ي�ع�ّب�رّ وا ع��ن حقيقة
بر�أون من ه��ذا احلزب
توجّ هاتهم ،ي�ت� ّ
و��س�ل��وك��ه ون�ه�ج��ه .و�أ� �ش��ار ال�ك��ات��ب �أن

ح� ��زب اهلل و� � ّ�س ��ع دائ� � ��رة اللبنانيني
الذين يرغبون بالتخ ّل�ص منه ،و�أفقد
لبنان القيادات التي ميكن �أن تخ ّفف
الإ��س�ت�ي��اء م�ن��ه ،وت��و���سّ ��ل ال�تره�ي��ب يف
ال�ت�ع��اط��ي م��ع ال���ش�ع��ب ال� ��ذي ينتمي
�إل �ي��ه ،وح� �وّل نف�سه �إىل “مرتزقة”
مل�صلحة خمططات “احلر�س الثوري
وا�ستخف بدفع بالده دفعاً
ّ
االيراين”،
�إىل امل�آ�سي ،وجعل غالبية الدول تك�سب
�إن ه��ي ان���ض� ّم��ت �إىل امل�ن�ظ��وم��ة التي
تريد �أن تتخ ّل�ص منه .وعلى �صعيد
االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة ،تنقل
ك��ارول�ي�ن ع��اك��وم ��ض�م��ن ت�ق��ري��ره��ا يف

�صحيفة “ال�شرق الأو�سط” اللندنية
�أن هناك الكثري م��ن الت�شكيك حول
�إم�ك��ان�ي��ة �إج� ��راء ه��ذا اال��س�ت�ح�ق��اق يف
موعده ،وعليه ف��إن “تيار امل�ستقبل”
مل يقرر حتى ال�ساعة اخلو�ض برئا�سة
�سعد احل��ري��ري .وق ��رار “امل�ستقبل”
يرتقب ب�شكل �أ�سا�سي ما �ست�ؤول �إليه
الأم��ور لناحية دعوة الهيئات الناخبة
م��ن عدمها� ،أي بانتظار ب��ت املجل�س
الد�ستوري بالطعن املقدم من حليف
الأق ��رب حل��زب اهلل“ ،التيار الوطني
احلر” ،ال ��ذي اع�تر���ض ع�ل��ى موعد
�إج ��راء االن�ت�خ��اب��ات ،ع�ل��ى ال��رغ��م من

وزير بريطاين :نحتاج �إىل تعاون فرن�سا يف الت�صدي لأزمة املهاجرين
جزيرة كو�س يف جنوب �شرق اليونان لإعادة فتح خم ّيم
للمهاجرين “لذلك يتعني على اململكة املتحدة الآن �أن
تقرر طريقة تنظيم مراقبتها لإدارة احلدود».
وح ��ادث ال �غ��رق ال ��ذي �أودى ب�ح�ي��اة � 27شخ�صا على
الأقل الأربعاء ،هو الأ�سو�أ يف بحر املان�ش الذي يعربه
م�ه��اج��رون ي��وم�ي��ا ع�ل��ى م�تن زوارق ه�شة يف حماولة
للو�صول �إىل ال�سواحل الإنكليزية.
وتطورت عمليات العبور هذه منذ  2018يف مواجهة

ال�ضغوط اخلارجية الكبرية لإجراء
هذا اال�ستحقاق .من جهة ثانية ،ر�أت
�صحيفة “العرب” اللندنية �أن حديث
زع �ي��م م�ي�ل�ي���ش�ي��ا ح ��زب اهلل ع��ن دفع
 10ماليني دوالر ل�شراء النفط من
�إي��ران وتوزيعه جماناً على م�ؤ�س�سات
لبنان ه��دف��ه �إظ �ه��ار ح�سن ن�صر اهلل
ب�ك��ون��ه ال�ق��ائ��د الأه� ��م يف ال �ب�لاد و�أن
حزبه قد حل حمل الدولة ،وبالتايل
ت�ن���ص�ي��ب ن�ف���س��ه امل �ف��و���ض باحلديث
و�صاحب القرار ال�سيا�سي والع�سكري.
وتعترب الأو� �س��اط �أن ح��زب اهلل جنح
يف �أن يرهن الدولة اللبنانية لقراره،
وب��ات يت�صرف وك�أنها غ�ير موجودة،
لي�صبح حزبه هو الدولة ،والدولة هي
الهام�ش.

الرهيبة ،يجب �أن نذهب �أب�ع��د من
ذلك ونعمق �شراكتنا ونو�سع ما نقوم
به ونطور حلوال جديدة».
جت � ��ري ال �ت �ح �ق �ي��ق يف ح� � ��ادث غرق
ال��زورق يف كاليه ال�سلطة الق�ضائية
ال��وط �ن �ي��ة امل �� �س ��ؤول��ة ع ��ن مكافحة
اجلرمية املنظمة يف باري�س .لكن مل
يتم ت�سريب �أي معلومات ،ال حول جن�سية ال�ضحايا وال
�أ�سباب الغرق .وكانت مرمي نوري حمه �أمني هي �شابة
ك��ردي��ة عراقية غ��ادرت لالن�ضمام �إىل خطيبها ،بني
ال�ضحايا ،بح�سب �أ�سرتها التي قابلتها وكالة فران�س
بر�س يف �سوران يف العراق .وقال م�سعفون �إن ال�ضحايا
كانوا على منت “زورق طويل” ،وهو قارب قابل للنفخ
بقاع مرن يبلغ طوله نحو ع�شرة �أمتار ازداد ا�ستخدامه
منذ ال�صيف.
ومل يتم �إنقاذ �سوى عراقي و�صومايل فقط .ونقال �إىل
امل�ست�شفى الأربعاء يف كاليه ومن املقرر �أن ي�ستمع �إىل
�شهادتهما املحققون.
وباري�س التي تتهمها لندن بانتظام بعدم ب��ذل جهود
كافية ملكافحة حم��اوالت العبور ه��ذه ،ت�شدد قبل كل
��ش��يء على ال��و��س��ائ��ل املنت�شرة على ال�ساحل ملواجهة
ه��ذه الظاهرة .وق��ال دارم��ان��ان �إن��ه مت تفكيك ثالثني
�شبكة مهربني خالل الأ�شهر الع�شرة الأوىل من العام،
م�ق��اب��ل  22ال �ع��ام  .2020وم �ن��ذ الأول م��ن كانون
الثاين/دي�سمرب� ،أوقف � 1500شخ�ص مرتبط بهذه
ال�شبكات .وترى اجلمعيات التي ت�ساعد مهاجري كاليه
�أن االجتماع قد ال يتمكن من حل �أي م�شكلة ،خ�صو�صا
ب�سبب الغياب الربيطاين.
وق ��ال ف��ران���س��وا غ�ي�ن��وك رئ�ي����س جمعية “�أوبريج دي
ميغران” �إن “عندما تتهم احلكومة املهربني ،فهذه
و�سيلة حلجب م�س�ؤولياتها اخلا�صة” .و�أ��ض��اف “لو
كان هناك تنظيم لعمليات عبور قانونية �إىل بريطانيا،
ملا كان هناك مهربون» .من جانبها ،تخ�شى جولييت
دوالبال�س من البعثة الكاثوليكية “�سوكور” �أن يكون
الرد “قمعيا و�أمنيا فقط».

اجتماع �أوروبي لتعزيز مكافحة �شبكات مهربي الب�شر
�إغ �ل�اق م�ي�ن��اء ك��ال�ي��ه وال�ن�ف��ق ع�بر امل��ان����ش ال ��ذي كان
ي�ستخدمه املهاجرون عبلر االختباء يف مركبات.
و�شددت احلكومة الربيطانية ال�سبت على �أن العالقات
م��ع ف��رن���س��ا م��ا زال ��ت “قوية” .وق ��ال وزي ��ر الدولة
الربيطاين ل�ش�ؤون الأمن ل�شبكة “بي بي �سي” داميان
هيندز �إن ر�سالة (ب��وري����س جون�سون) “تعرتف بكل
ما فعلته احلكومة وال�سلطات الفرن�سية ،وب�أنه حتد
م���ش�ترك» .و�أ� �ض��اف “لكن الآن ،وب�سبب ه��ذه امل�أ�ساة
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�أعلنت البحرية الأمريكية يف بيان �أم�س الأول �أ ّنها �أنقذت بحارين
�إيرانيني تقطعت بهما ال�سبل على منت �سفينة �صيد لثمانية �أيام ،يف
منطقة غالبا ما ت�شهد مواجهات بني القوتني البحريتني التابعتني
للبلدين.
وقالت القيادة املركزية للقوات البحرية الأمريكية يف بيان “�أنقذت
�سفينة تابعة للبحرية الأم�يرك�ي��ة اثنني م��ن البحارة الإيرانيني
�أم�س الأول ال�سبت من �سفينة �صيد بعدما ظ ّلت يف املياه ملدة ثمانية
�أيام” يف مياه اخلليج.
و�أ�ضافت �أنّ “�سفينة ال�شحن ت�شارلز درو و�صلت �إىل مكان احلادث
ومعها طعام وماء ورعاية طبية بعد �ست �ساعات من نداء ا�ستغاثة يف
ال�صباح من قبل البحارة».
وتابعت �أن الرجلني ُنقال �إىل �سفينة تابعة خلفر ال�سواحل العماين
بالقرب من العا�صمة م�سقط ،و�أن “البحارين كانا ب�صحة ومعنويات
جيدة» .تتواجد البحرية الأمريكية ب�شكل منتظم يف اخلليج .وغالبا
ما اتهمت وا�شنطن طهران بن�شاطات “ا�ستفزازية” ،خ�صو�صا يف
م�ضيق هرمز الذي مير عربه نحو خم�س �إنتاج النفط العاملي.
و�سبق للبحريتني الإيرانية والأمريكية �أن تواجهتا مرارا يف مياه
منطقة اخلليج .ويتخذ الأ�سطول الأمريكي اخلام�س من البحرين
مقرا له.

�سيدين
تعهد رئي�س وزراء ج��زر �سليمان ال�ت��ي ت�شهد �أع�م��ال �شغب �أم�س
الأح��د ،حتدي ال�ضغط من �أجل اال�ستقالة قائال �إن �أعمال العنف
التي اجتاحت العا�صمة دبرها حفنة من الأ�شخا�ص “بن ّية �شريرة”
لإطاحته .وقال مانا�سيه �سوغافاره يف خطاب �أذيع يف هذه اجلزيرة
الواقعة يف املحيط الهادي “من الوا�ضح جدا �أن الأحداث الأخرية
ك��ان��ت خمططة وم�ن�ظ�م��ة ب�شكل ج�ي��د لإزاح �ت��ي ك��رئ�ي����س للوزراء
لأ�سباب ال �أ�سا�س لها» .وا�ضاف “�أريد �أن �أظهر للبالد �أن احلكومة
عازمة متاما ولن ي�ؤثر علينا �شيء .لن نذعن ابدا للنية ال�شريرة
التي تتملك قلة من الأ�شخا�ص» .ويعتقد العديد من �سكان جزر
�سليمان الذين يبلغ عددهم � 800ألف ن�سمة� ،أن حكومتهم فا�سدة
ومرتهنة لبكني وم�صالح �أجنبية �أخرى.
و ّوجه املتظاهرون غ�ضبهم مبا�شرة �إىل �سوغافاره وحكومته ،وقد
حاول البع�ض �إ�ضرام النار يف الربملان واملقر اخلا�ص لرئي�س الوزراء
بينما �أطلقت ال�شرطة الغاز امل�سيل للدموع وطلقات حتذيرية.
وتابع �سوغافاره “يجب �أن نت�صدى للتهديد والبلطجة والعنف.
نحن ندين بذلك لأطفالنا وغالبية �شعبنا الذي ال ي�ستطيع الدفاع
عن نف�سه» .وقال �إن �أعمال العنف ت�سببت يف �أ�ضرار تعادل قيمتها
 25مليون دوالر وق�ضت على �ألف وظيفة يف اقت�صاد يعاين �أ�صال
ب�سبب الوباء.
مك�سيكو �سيتي

ق��ال ه��وج��و لوبيز جاتيل ن��ائ��ب وزي��ر ال�صحة املك�سيكي �إن اتخاذ
�إجراءات مثل تقييد ال�سفر �أو �إغالق احلدود غري جمد يف الت�صدي
لظهور متحور �أوميكرون اجلديد من فريو�س كورونا.
وق��ال جاتيل �إن بع�ض الإج��راءات التي اتخذتها دول �أخ��رى “غري
متنا�سبة” مع ما تظهره الأدلة العلمية القائمة.
وك�ت��ب على ت��وي�تر ي�ق��ول “مل يت�ضح �أن��ه �أك�ث�ر �شرا�سة �أو مقاوم
للمناعة التي ت�شكلها اللقاحات».
و�أ� �ض��اف “تقييد ال�سفر �أو �إغ�ل�اق احل ��دود �إج� ��راءات غ�ير مفيدة
بدرجة كبرية .فهي ت�ضر باالقت�صاد وبرفاهة النا�س».
و�أثار اكت�شاف املتحور اجلديد قلقا على م�ستوى العامل .وانطلقت
موجة من حظر امل�سافرين من جنوب �أفريقيا وتراجعت �أ�سواق
امل��ال و�سط خم��اوف امل�ستثمرين من �أن ي�ؤثر املتحور اجلديد على
االنتعا�ش االق�ت���ص��ادي العاملي م��ن اجلائحة ال�ت��ي ب��د�أت قبل نحو
عامني.
و�صنفت منظمة ال�صحة العاملية متحور �أوميكرون ،ال��ذي اكت�شف
لأول مرة يف جنوب �أفريقيا ،ب�أنه “مقلق” ولكنها حذرت الدول من
الإ�سراع بفر�ض قيود على ال�سفر قائلة �إنها يجب اتباع نهج علمي
يعتمد على قيا�س املخاطر.

ن�شطاء يغلقون طرقا احتجاجا
على قوانني جديدة يف �صربيا

•• بلجراد-رويرتز

�أغلق مئات من املتظاهرين املنا�صرين للبيئة عدة طرق رئي�سية يف �صربيا
احتجاجا على قانونني جديدين يقولون �إنه �سيطلق يد �شركات التعدين
الأجنبية يف البالد .وعر�ضت حكومة �صربيا املوارد املعدنية ل�شركات من
بينها �شركة ت�سيجني ال�صينية لتعدين النحا�س و�شركة ريو تنتو  ،لكن
ن�شطاء يف جمال البيئة يقولون �إن هذه امل�شاريع �ستلوث الأر�ض واملياه يف
الدولة الواقعة يف البلقان .وردد املتظاهرون هتافات مناه�ضة للحكومة
والرئي�س املحافظ �ألك�سندر فوت�شيت�ش و�أوق �ف��وا حركة امل��رور يف و�سط
بلجراد و�أغلقوا طريقا �سريعا رئي�سيا عرب العا�صمة ال�صربية.
ويف مدينة ن��ويف �ساد ال�شمالية ا�شتبك ع�شرات املتظاهرين مع ال�شرطة
لفرتة وجيزة  ،وقال منظمو االحتجاج �إن عدة ن�شطاء اعتقلوا.
وي�شعر املتظاهرون با�ستياء من تعديل يف ا�ستفتاء جرى يف الآونة الأخرية
ويقولون �إن��ه �سيوقف فعليا امل�ب��ادرات ال�شعبية �ضد امل�شاريع امللوثة من
خالل فر�ض ر�سوم �إدارية باهظة .كما يعار�ضون قانون نزع امللكية اجلديد
ال��ذي ي�سمح باحليازة الإل��زام�ي��ة للأرا�ضي اخلا�صة من قبل ال��دول��ة يف
غ�ضون ثمانية �أيام .وتعد �صربيا �إحدى �أكرث دول �أوروبا تلوثا و�ستحتاج
�إىل مليارات اليورو للوفاء باملعايري البيئية لالحتاد الأوروب��ي �إذا �أرادت
االن�ضمام �إىل االحتاد.
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 50جمعية �إخوانية فرن�سية حتت املجهر وعقوبات �ضد م�ؤ�س�سيها
ا�ستغالل اجلمعيات اخلريية واجهات عمل”� ،أو�ضحت الباحثة باملركز
الأوروب ��ي �سهام عبد ال��رح�م��ن� ،أن اجلمعيات اخل�يري��ة الدينية التي
متار�س ن�شاطا �سيا�سيا �أو تعمل ل�صالح ه��ذه اجلماعات ،تعد خطراً
�آخ��ر على املجتمع الفرن�سي ،وتوجهت فرن�سا لإخ�ضاع ما يقرب من
 51جمعية دينية للمراقبة ،وحل عدد منها ب�سبب تورطها يف الرتويج
لأفكار تنايف مبادئ اجلمهورية.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن �أبرز هذه اجلمعيات هي جمعية بركة �سيتي ،التي
يرت�أ�سها �إدري�س ميو ،وهي واحدة من امل�ؤ�س�سات الدينية التي حظرتها
فرن�سا ،يف �إطار حماربتها للتنظيمات املت�شددة يف البالد.
ومن بني هذه اجلماعات �أي�ضا جماعة ال�شيخ �أحمد يا�سني ،وهي جماعة
حملية �ضالعة يف هجمات ،وموالية حلركة حما�س الفل�سطينية و�ضالعة
مبا�شرة يف االعتداء على املدر�س �صامويل باتي.

•• باري�س-وكاالت

10

�سلطت درا� �س��ة ح��دي�ث��ة ال���ض��وء ع�ل��ى اخل�ط��ر ال ��ذي متثله اجلمعيات
وامل��ؤ��س���س��ات الإخ��وان �ي��ة على املجتمع الفرن�سي ،وح ��ذرت م��ن تنامي
العمليات الإرهابية خالل الفرتة املقبلة.
و�أوردت درا�سة �صادرة عن املركز الأوروب��ي لدرا�سات مكافحة الإرهاب
واال�ستخبارات� ،أن فرن�سا ت�ضم �أكرث من  250جمعية �إ�سالمية على
كامل �أرا�ضيها ،منها  51جمعية تعمل ل�صالح الإخوان ،بالإ�ضافة �إىل
التجمع ملناه�ضة الإ�سالموفوبيا وجمعية “الإميان واملمار�سة” ومركز
الدرا�سات والبحوث حول الإ�سالم ،واملعهد الأوروبي للعلوم الإن�سانية،
ومعهد ابن �سينا لتخريج الأئمة.
ويف درا�ستها املن�شورة حت��ت ع�ن��وان “الإ�سالم ال�سيا�سي يف فرن�سا..

وت�ضم القائمة جمعية “ل�ؤل�ؤة الأمل” اخل�يري��ة ،التي ي�شتبه ب�أنها
متول الإرهاب يف العراق و�سوريا.
وت��اب��ع الق�ضاء الفرن�سي اثنني م��ن �أع���ض��اء جمعية “ل�ؤل�ؤة الأمل”
اخل�يري��ة بتهمة االنتماء �إىل ع�صابة �إج��رام�ي��ة على عالقة مبنظمة
�إرهابية ومتويل الإرهاب.
ومن بني هذه اجلمعيات “فر�سان العزة” ،وهو تنظيم �سلفي جهادي يف
فرن�سا ،مت ت�أ�سي�سه علي يد حممد ال�شمالن.
و�ضمت القائمة احتاد املنظمات الإ�سالمية يف باري�س ،الذي يعد املمثل
الر�سمي للتنظيم الدويل للإخوان يف باري�س.
كما �شملت القائمة جمعيات �أخ��رى ،منها جماعة خلية مدينة لينيل،
وج�م�ع�ي��ة الإخ� ��اء الإ� �س�لام��ي ��س�ن��اب��ل ،ف��رن���س�ي��ون وم���س�ل�م��ون ،واحتاد
الفرن�سيني امل�سلمني ،وحزب م�سلمي فرن�سا ،ومركز الزهراء يف فرن�سا.

الأويغور ومقاطعة �شينجيانغ وراء العالقة بني ال�صني وطالبان

•• الفجر –فينيك�س
ترجمة خرية ال�شيباين
من خالل زيادة القمع �ضد الالجئني الأويغور يف
�أفغان�ستان لإر�ضاء ال�صني ،تخاطر حركة طالبان
ب�أن ُينظر �إليها على �أنها متعاونة.
وبرف�ضها القيــــام بذلك ،فقـــد تت�ســــبب يف
غ�ضب بكني وتــــو ّدع اال�ســـــتثمار ال�ضروري لبقاء
نظامها.
ت �� �ش�ي�ر ال �ل �ع �ب��ة ال � �ك �ب�رى �إىل
ال �� �ص��راع ع�ل��ى ال �ن �ف��وذ الع�سكري
وال��دب �ل��وم��ا� �س��ي ب�ي�ن بريطانيا
ورو� �س �ي��ا يف �آ� �س �ي��ا ال��و� �س �ط��ى بني
م�ن�ت���ص��ف ال� �ق ��رن ال �ت��ا� �س��ع ع�شر
وب��داي��ة ال�ق��رن الع�شرين .وكانت
�إح��دى النتائج �إن�شاء دولة عازلة،
�أفغان�ستان ،يف �أزمة �شبه دائمة منذ
والدت� �ه ��ا .ف�م��ن دي�سمرب1979
�إىل �أغ���س�ط����س � ،2021شهدت
الدولة ذات احلدود ال�ستة (�إيران
وت ��رك �م ��ان �� �س �ت ��ان و�أوزب� �ك� ��� �س� �ت ��ان
وطاجيك�ستان وباك�ستان وال�صني)
اثنني و�أرب�ع�ين ع��ا ًم��ا م��ن احلرب،
ث�لاث��ون منها حت��ت اح �ت�لال قوة
�أجنبية (االحت��اد ال�سوفياتي ،ثم
الواليات املتحدة).
م��ع ال��رح�ي��ل ال �ك��ارث��ي للجي�ش
الأمريكي من كابول يف �أغ�سط�س
(وه� ��و ن�ف����س ي ��وم ان �ه �ي��ار �شعبية
بايدن) ،بات لل�صني فر�صة تويل
زم ��ام الأم � ��ور ل�ت�ع��زي��ز ن �ف��وذه��ا يف
�آ�سيا الو�سطى .ومببالغ �ضخمة
لتحقيق طموحاتها ،ترغب بكني
يف �أن ت �ث �ب��ت ل �ل �ع��امل م�صداقية
باك�س �سينيكا .اال ان��ه لل�سيطرة
ع�ل��ى �أورا� �س �ي��ا ،ي�ج��ب ح��ل م�شكلة
��ش�ي�ن�ج�ي��ان��غ ورغ �ب��ة الأوي � �غ ��ور يف
ا�ستقالل.
وه � � �ك� � ��ذا ،ف � � � ��إن ال� �ت� �ع ��ام ��ل مع
�أفغان�ستان ،التي ت�شرتك معها يف
حدود طولها  80كيلوم ً
رتا ،يُنظر
�إليه على �أن��ه ق�ضية �أم��ن داخلي.
تريد ال�صني ،وب ��أي ثمن ،تفادي
�إقامة مالذ للإرهاب على �أعتابها.
لهذا ،تت�أرجح ا�سرتاتيجيتها بني
االحتواء وااللتزام والتدخل.
ع � �ن� ��د ت ��ول� �ي� �ه ��ا ال� ��� �س� �ل� �ط ��ة يف

�أغ�سط�س ،وع��دت طالبان ب�إعادة
االم ��ن وال �ن �ظ��ام ،غ�ير �أن الأم ��ور
ال ت �� �س�ير ك �م��ا ه ��و خم �ط��ط لها.
تتزايد الهجمات ،وك��ان �آخرها يف
ن�ن�ج��ره��ار ��ش��رق��ي ال �ب�ل�اد يف 12
نوفمرب .و�أكرث ما يقلق ال�صينيني
هو الهجوم االنتحاري ،الذي تبناه
تنظيم داع ����ش يف خ��را� �س��ان ،على
م���س�ج��د ��ش�ي�ع��ي يف ق �ن��دوز ونفذه
انتحاري من الأويغور ...الر�سالة:
جعل طالبان تدفع ثمن تعاونها
مع “الظاملني” ال�صينيني.

وقالت عبد الرحمن �إن اجلمعيات اخلريية واملراكز الإ�سالمية ،التي
تعمل يف �سياق �أه��داف �إخ��وان�ي��ة ،متثل خطرا على املجتمع الأوروبي
ب�شكل عام ،وتظل احلكومات الأوروبية حتى اللحظة الراهنة غري قادرة
على فر�ض رقابة كاملة على ن�شاط هذه امل�ؤ�س�سات ،لأنها تعمل يف �إطار
قانوين ون�ش�أت با�ستغالل مناخ القوانني واحلريات يف �أوروبا.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن اال�سرتاتيجية الأورب �ي��ة ال�شاملة ملكافحة التطرف،
ال�ت��ي �أق��ره��ا االحت ��اد الأوروب� ��ي يف نهاية ع��ام  ،2020رمب��ا �ست�سمح
بفر�ض رقابة �أكرث �صرامة على اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية ب�شكل
عام ،وجتفيف م�صادر متويلها ،ومراقبة خطابها املتطرف ومالحقة
قياداتها ،لكن الأمر �سيظل مرهونا مبدى قدرة احلكومات والأجهزة
الأمنية واال�ستخباراتية على تنفيذ خطط �شاملة ومتزامنة ملالحقة
العنا�صر الإرهابية ،واقتالع جذور الفكر املتطرف.

تر�سيخ العالقة ب�شروط

طالبان �صداع مربك:

ال�صني واالنخراط احلذر يف امل�ستنقع الأفغاين!...
تنظر ال�صني �إىل التعامل مع �أفغان�ستان على �أنه ق�ضية �أمن داخلي
هاج�س بكني الأ�سا�سي ت�أمني خطة احلزام والطريق باعتبارها �إمرباطورية واقعية� ،ست�سعى للح�صول
ب�ضمان ا�ســتقرار �ســيا�سي �أكبــر يف �آ�سـيا الو�سطى على �ضمانات من املخابرات الباك�ستانية وطالبان
ومع الهجمات الأوىل ،منا القمع
ال���ص�ي�ن��ي ب �ق��وة ،وات �خ��ذ منعط ًفا
ج� � ��ذر ًي� � ��ا يف �أع � � �ق� � ��اب هجومني
�إرهابيني كبريين ،عام  2013يف
ميدان تيان �آن مني ،وعام 2014
يف حم �ط ��ة ك ��ومن �ي �ن ��غ ،عا�صمة
ي��ون��ان .وطيلة �سبع ��س�ن��وات ،كان
ررا ل �ل �ق �� �ض��اء على
ك ��ل � �ش��يء م� �ب � ّ
م�شكلة �شينجيانغ :ما بني مليون
وم �ل �ي��وين �إي� �غ ��ور حم �ت �ج��زون يف
مع�سكرات �إع��ادة الت�أهيل ،وتعقيم
الن�ساء ،وتدمري الأحياء التقليدية،

م�س�ألة الأويغور
غزاها املان�شو يف القرن الثامن
ع�شر� ،أ�صبحت مقاطعة �شينجيانغ
“الفاروي�ست” ال���ص�ي�ن��ي .هناك
� � �ص � �ح� ��اري ،وج� � �م � ��ال ب ��اك�ت�ري ��ا،
وبازارات ،وم�ساجد ،وحقول نفط،
و�أوي�غ��ور ،يتحدثون الرتكية ،وال
ع�لاق��ة ل�ه��م ب��ال�ث�ق��اف��ة ال�صينية،
وعرفوا بتمردهم دائ ًما �ضد �سلطة
بكني (اث�ن��ان و�أرب�ع��ون م��رة خالل
مائة عام من احتالل املان�شو).
ب �ع ��د ج� �م� �ه ��وري ��ات ترك�ستان
ال�شرقية ،التي مل تع ّمر طويال،
و� �ض �ع��ت ال� �ث ��ورة ال���ش�ي��وع�ي��ة حدا
ل� �ل ��رغ� �ب ��ة يف اال�� � �س� � �ت� � �ق �ل��ال .يف
ال �ت �� �س �ع �ي �ن��ات ،وك � � ��رد ف �ع ��ل على
ا��س�ت�ع�م��ار ال �ه��ان ،وا��س�ت�ل�ه��ام��ا من
ال �� �ص �ح��وة الإ� �س�ل�ام �ي��ة يف جميع
�أنحاء العامل ،ازدادت �أعمال ال�شغب
والثورات �ضد الهيمنة االقت�صادية
والثقافية والقمع الديني.

واخ �ت �ف��اء ال �ت�راث ال �ث �ق��ايف ،وهدم
امل�ساجد  ...الهدف وا�ضح :يجب
على احل�ك��وم��ة ا�ستيعاب ال�سكان
املتمردين يف الثقافة ال�صينية.
«طريق احلرير اجلديد»
ال�صني م�ستعدة ال�ستثمار مبالغ
��ض�خ�م��ة يف م���ش��روع�ه��ا الرئي�سي
وال � �ف � ��رع � ��وين ،م� � �ب � ��ادرة احل � ��زام
وال �ط ��ري ��ق� ،أو “طريق احلرير
اجلديد” ،وه ��ي ��ش�ب�ك��ة عمالقة
م��ن خ �ط��وط ال���س�ك��ك احلديدية

وال� � �ط � ��رق ال� �ب� �ح ��ري ��ة وخ� �ط ��وط
�أن��اب �ي��ب ال� �غ ��از ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل
حتويل �أورا�سيا �إىل �أك�بر م�ساحة
تبادل يف العامل.
ي�ق��در امل���ش��روع برتيليون دوالر
ويجمع �سبعني دول��ة .وم��ع ذلك،
عند النظر �إىل اخل��ري�ط��ة ،نفهم
�أن ج�م�ي��ع ط ��رق ط��ري��ق احلرير
مت ��ر ع�ب�ر ��ش�ي�ن�ج�ي��ان��غ :ال ميكن
حتقيق حلم الف�ضاء االقت�صادي
ال�صيني الكبري املمتد من هاربني
�إىل روت ��ردام �إال ب�شرط �أن تكون

ال�سفارة ال�صينية يف كابول

�أرا� �ض��ي الأوي �غ��ور ه��ادئ��ة ...ومن
�أج � ��ل ذل � ��ك ،حت �ت ��اج ال �� �ص�ي�ن �إىل
م�ساعدة طالبان.
مع�ضلة طالبان
م �ن ��ذ ا� �س �ت �ي�ل�اء ط ��ال� �ب ��ان على
ك��اب��ول� ،أفغان�ستان فري�سة انهيار
اق�ت���ص��ادي غ�ير م�سبوق .و�إذا مل
ي �ت��م ت� �ق ��دمي م �� �س ��اع ��دات مالية
كبرية للحركة التي تقطع �أيدي
ال �ل �� �ص��و���ص ومت �ن��ع ال �ف �ت �ي��ات من
الذهاب �إىل املدر�سة ،ف�إن الكارثة

الإن�سانية ال مفر م�ن�ه��ا .ورغم
�أن �ه��م ال ي�ق��ول��ون ال للم�ساعدات
غري امل�شروطة من الدول الغربية،
�إال �أن طالبان تف�ضل اال�ستثمار
ال�صيني ،وهو كبري وبدون درو�س
�أخالقية .و�ستكون � ً
أي�ضا م�ستعدة
لل�سماح لل�صينيني ب�إن�شاء قواعد
ع�سكرية� ،أو حتى اال�ستيالء على
ق��اع��دة ب��اغ��رام ال�ت��ي تخلى عنها
الأمريكيون.
ل�ك��ن امل �� �س��اع��دة ت ��أت��ي ب�شروط:
ال �ق �ب��ول ال���ض�م�ن��ي ب��ال�ق�م��ع الذي
مي��ار���س على الأوي �غ��ور ،مم��ا يثري
اجل� � � ��دل داخ� � � ��ل �� �ص� �ف ��وف نف�س
ط��ال �ب��ان ،وي�ت�ي��ح ف��ر��ص��ة لتنظيم
داع�ش يف خرا�سان لتقدمي نف�سه
ع �ل��ى �أن� ��ه امل ��داف ��ع احل �ق �ي �ق��ي عن
الأوي� � �غ � ��ور يف م ��واج �ه ��ة حكومة
متواطئة مع ت�صرفات ال�صني يف
�إقليم �شينجيانغ.
وه�ك��ذا ت��واج��ه طالبان مع�ضلة:
ب� ��زي� ��ادة ال �ق �م��ع � �ض��د الالجئني
الأوي �غ��ور يف �أف�غ��ان���س�ت��ان لإر�ضاء
ال�صني ،ف�إنها تخاطر ب ��أن يُنظر
�إل �ي �ه��ا ع �ل��ى �أن� �ه ��ا ح ��رك ��ة عميلة
م� �ت� �ع ��اون ��ة؛ وب��رف �� �ض �ه��ا القيام
ب ��ذل ��ك ،ف �ق��د ت�ت���س� ّب��ب يف غ�ضب
بكني ،وب��ال�ت��ايل تن�سى اال�ستثمار
ال�ضروري لبقاء نظامها.
اللعبة الكربى اجلديدة
لعبة اخلداع
بعد ع�شرين ع��ا ًم��ا م��ن الوجود
الع�سكري ،وا�ستثمار تريليونات

رغم �أنها ال ترف�ض امل�ساعدات غري امل�شروطة من الدول الغربية� ،إال �أن طالبان تف�ضل اال�ستثمار ال�صيني

هل �ست�ؤمن طالبان حدود ال�صني؟

ت�����ري�����د ب��ك�ين
ت���ف���ادي �إق���ام���ة
م��ل�اذ ل�ل��إره���اب
ع��ل��ى �أع��ت��اب��ه��ا
ل��ه��ذا ،ت��ت���أرج��ح
ا�سرتاتيجيتها بني
االحتواء والتدخل

العمليات االرهابية هاج�س بكني االول

ال� � � � � ��دوالرات م� ��ع ال �ن �ت ��ائ ��ج التي
ن�ع��رف�ه��ا ،ف � ��إن ال ��والي ��ات املتحدة
ل �ي �� �س��ت م �� �س �ت �ع��دة ل� �ل� �ع ��ودة �إىل
�أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،وال رو� �س �ي��ا اي�ضا.
الباب مفتوح �أم��ام ال�صني ،حليف
باك�ستان �ضد الهند ،لالنخراط
ب�ح��ذر يف امل�ستنقع الأف �غ��اين من
�أجل �ضمان ا�ستقرار �سيا�سي �أكرب
يف �آ�سيا الو�سطى.
ومثل طالبان ،يواجه ال�صينيون
� ً
أي�ضا مع�ضلة� :إذا كانوا خجولني
ج� �دًا ،ف��إن�ه��م �سي�سمحون لو�ضع
م�ن�ه��ار �أ� �ص�ل�ا ،ان ي� ��زداد تدهورا
“ال يوجد “�أمن” طالباين” ،مع
�شن �أوىل الهجمات على الأرا�ضي
ال���ص�ي�ن�ي��ة يف ق� ��ادم الأي � � ��ام .و�إذا
ف�ع�ل��وا ال�ك�ث�ير ،ف��إن�ه��م �سيوفرون
م�بررات الهجمات الإرهابية على
الأرا��ض��ي الأفغانية� ...إن الو�ضع
غ�ير قابل ل�ل�ح��ل� .إمرباطورية
ح��ذرة وواق�ع�ي��ة� ،ست�سعى ال�صني
�إىل احل���ص��ول ع�ل��ى ��ض�م��ان��ات من
وكالة اال�ستخبارات الباك�ستانية
وطالبان ،و�ست�ضع قمع الأويغور
�شرطا مل�ساعداتها� .سيهاجم داع�ش
خرا�سان امل�صالح ال�صينية انتقاما
م ��ن االن �ت �ه��اك��ات يف �شينجيانغ،
و�سي�سعون يف الوقت نف�سه لتجنيد
الأوي �غ��ور م��ن احل ��زب الإ�سالمي
الرتك�ستاين ال��ذي ي�شعر بخيبة
�أمل من طالبان ...ال�صني مل تنته
بعد من �أفغان�ستان.

روائي متخ�ص�ص يف احلرب
ال�سورية ،ووحدات حماية
ال�شعب ،وداع�ش ،والعامل
الع�سكري واملخابرات.
وهو م�ؤلف “كود من�سي�س”
و”هربي�س».
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الأ�سبقية ملهارة الكرملني:

بني باري�س ومو�سكو :حرب �إعالمية م�ستعرة يف �إفريقيا!...
•• الفجر �-شارلوت الالن
ترجمة خرية ال�شيباين
بعد مايل والنيجر ،مت التعبري عن عداء ال�سكان
جتاه فرن�سا يف بوركينا فا�سو� .شعور �أثارته مو�سكو
مبهارة لدفع عودتها �إىل �إفريقيا.

تف�صيل مل يفت الكامريا ...يف ح�شد املتظاهرين
الذين قطعوا الطريق ه��ذا الأ�سبوع �أم��ام قافلة
ع�سكرية فرن�سية يف بوركينا فا�سو ،مت رف��ع علم
ثالثي الألوان .لي�س علم فرن�سا ،و�إمنا بنف�س الألوان
ولكن �أفقيا� ،إنه علم رو�سيا.
معادون للوجود الفرن�سي ،ن�صب مئات املتظاهرين

حواجز ملنع مرور املركبات ،مما ا�ضطر جنود عملية
مكافحة الإره����اب ب��رخ��ان االل��ت��ج��اء �إىل خم ّيم
ع�سكري قرب واغادوغو.
لي�ست ه��ذه ه��ي امل���رة الأوىل ال��ت��ي يظهر فيها
العلم الرو�سي يف احتجاجات يف �إفريقيا الناطقة
بالفرن�سية.

على �سبيل املثال ،مت التلويح بالرمز نف�سه يف 29
�أكتوبر املا�ضي يف باماكو ،خالل م�سرية �ضد “التدخل
الأجنبي” ،وقبل ذلك يف بانغي بجمهورية �إفريقيا
الو�سطى.
مل يتطلب الأم���ر �أك�ث�ر م��ن ذل��ك لتتّهم باري�س
الكرملني.

11
“هناك متالعبون ،عرب ال�شبكات
االجتماعية ،والأخ �ب��ار الكاذبة،
وا��س�ت�غ�لال ج��زء م��ن ال�صحافة،
ي�ل�ع�ب��ون � �ض��د ف��رن �� �س��ا ،وبع�ضها
م���س�ت��وح��ى �أح �ي��ان��ا م ��ن �شبكات
�أوروب� �ي ��ة ،و�أن ��ا �أف �ك��ر يف رو�سيا”
ات�ه��م وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الفرن�سي
ج� � ��ان �إي � � ��ف ل� ��و دري � � � ��ان يف 21
نوفمرب.
تبدو هذه الإدانة � ً
أي�ضا ،وك�أنها
اعرتاف بالف�شل .وي�شري باكاري
��س��ام�ب��ي ،امل��دي��ر الإق�ل�ي�م��ي ملعهد
مت�ب�ك�ت��و يف غ ��رب �إف��ري �ق �ي��ا� ،إىل
�أن “باري�س تخلفت يف احلرب
االعالمية”� .إن فرن�سا تعتمد
على �إجن��ازات �ه��ا ،وال ت��زال تعمل
ب�ب�رجم� �ي ��ة ق � ��دمي � ��ة ،مف�ضلة
الدبلوما�سية التمثيلية ،ومهملة
ال �ت ��أث�ير وامل�ج�ت�م�ع��ات املدنية”.
باخت�صار ،هناك ع��دد كبري جدًا
م��ن الإن � ��ارك �أ� �ص �ح��اب البدالت
ال��ر��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�م�ي��ة ورب� �ط ��ات ال �ع �ن��ق يف
امل� � ��آدب االج �ت �م��اع �ي��ة ،وال يوجد
ح��وار ك� ٍ
�اف مع ال�شعب ،يهم�سون
يف باماكو.
وي� ��� �ش�ي�ر م ��راق � �ب ��ون �آخ � � ��رون
م �ن �ه��م م �ق � ّرب��ون م��ن الرئي�سالفرن�سي �-إىل اخلطة االت�صالية
“ال�صدئة” لباري�س.
و�أح ��دث مثال حتى الآن ،لوحة
الإع �ل ��ان� � ��ات امل� �ت ��وا�� �ض� �ع ��ة التي
�شوهدت يف �شوارع باماكو ،والتي
ت �ع��ر���ض ،ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة �� �س ��وداء،
ه��ذه الر�سالة“ :برخان تتحول
#معا».
بعد ثماين �سنوات من التدخل
يف منطقة ال�ساحل ،ب��د�أت القوة
الفرن�سية ،التي ت��واج��ه �صعوبة
ع� �ل ��ى الأر�� � � � � ��ض ،ح� �ي ��ث تنت�شر
اجل�م��اع��ات اجل�ه��ادي��ة ،ان�سحابها
اجل��زئ��ي يف اخل��ري��ف ،لتخفّ�ض
قوتها العاملة �إىل الن�صف بحلول
عام .2022
وم ��ع ت��ده��ور ال��و� �ض��ع الأم �ن��ي ،
يتزايد انعدام الثقة ال�شعبي نحو
برخان .ويفتح هذا طريقا �س ّيارة
للرو�س ،ال�سعداء با�ستغالل هذا
ال �� �ش �ع��ور ل�ت�ق��وي��ة ا�سرتاتيجية
نفوذهم.
راديو خمرتق
ي �� �س �ت �ث �م��ر ال �ك ��رم �ل�ي�ن يف كل
االجت ��اه ��ات ل�ن���ش��ر ه ��ذه النغمة
امل �ع��ادي��ة ل�ف��رن���س��ا .وي�ع�ت�م��د �أو ًال
وق� �ب ��ل ك� ��ل �� �ش ��يء ع �ل��ى النظام
ال��ر� �س �م��ي م ��ن خ �ل�ال القناتني
ال ��رئ� �ي� ��� �س� �ي� �ت�ي�ن يف ال �� �س �م �ع��ي-
ال�ب���ص��ري اخل ��ارج ��ي العمومي،
وك��ال��ة �سبوتنيك ل�ل�أن�ب��اء وقناة
رو�سيا اليوم التلفزيونية.
مت ت�أ�سي�سهما �أو ًال يف املغرب
ال� �ع ��رب ��ي ،وو�� �س� �ع �ت ��ا وج ��وده �م ��ا
يف �إف��ري �ق �ي��ا ج �ن��وب ال�صحراء،
واعتمدتا على التعاون مع و�سائل
الإع� �ل ��ام امل �ح �ل �ي��ة ،ك �م��ا يو�ضح
ال�ب��اح��ث ماك�سيم �أودي �ن �ي��ت ،من
م�ع�ه��د ال �ب �ح��وث اال�سرتاتيجية
ب��امل��در� �س��ة احل��رب �ي��ة ،يف درا�سة

من فرط عمليات �إعادة التج�سيم ،حت ّول الربجان اىل ثالثة

الرئي�س الرو�سي خالل اجلل�سة العامة لقمة رو�سيا-افريقيا يف �سوت�شي

يفغيني بريغوجني ذراع الكرملني يف القارة ال�سمراء

تعتمد فرن�سا على �إجنازاتها ،وال تزال تعمل بربجمية قدمية ،وتهمل الت�أثري واملجتمعات املدنية
حديثة .وقد و ّقعت رو�سيا اليوم
و�سبوتنيك ،العديد من اتفاقيات
م �� �ش��ارك��ة امل �ح �ت��وى م��ع الإذاع � ��ة
والتلفزيون الوطني الكونغويل
ووك��ال��ة ال���ص�ح��اف��ة الإيفوارية.
دون �أن ن �ن �� �س��ى “مدر�سة �آر
تي” و”�سبوتنيك برو” ،وهما
برناجمان تدريبيان لل�صحفيني
الأفارقة.
وراء ه ��ذه ال��واج �ه��ة العلنية،
جتري رو�سيا عمليات �أكرث تكت ًما،
وتت�سلل ب�شكل مبا�شر �إىل و�سائل
الإعالم املحلية.
وح��ال��ة رادي ��و “لينغو �سونغو”،
يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى،
وهي من �أكرث الإذاعات �شعبية يف
بانغي ،بليغة.
م�ستثمرها الرئي�سي؟ �شركة”
ل� ��وب� ��اي �إنف�ست” ال ��رو�� �س� �ي ��ة،
امل��رت�ب�ط��ة ب��رج��ل �أع �م ��ال مقرب
م��ن ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ي�ن ،يفغيني
بريغوجني .ومقابل هذه الرعاية،
خط حتريري موالٍ لرو�سيا ب�شكل
علني ومعا ٍد لفرن�سا.
«م ��ن خ�ل�ال �أ� �س��ال �ي��ب متويلها
وخطها ال�ت�ح��ري��ري ،ف ��إن لينغو
�سونغو� ”،إذاعة ال�سالم وامل�صاحلة
الوطنية” ،هي يف الواقع مقاول
فرعي للفاعلني الرو�س” ،يحلل
ماك�سيم �أودينيت يف مقال �آخر.
ومن خالل التحرك “كغوا�صة”،
ميكنها “ا�ستهداف جماهريها
ب� ��� �ش� �ك ��ل �أف � � �� � � �ض� � ��ل ،وت� �خ� �ف� �ي ��ف
م���س��ؤول�ي�ت�ه��ا ،وت ��وزي ��ع املحتوى
ب �� �ش �ك��ل غ �ي��ر م� �ب ��ا�� �ش ��ر خلدمة
م�صاحلها».
وق � � ��راءة م��وق��ع رادي� � ��و لينغو

�سونغو ال ت�ترك جم��ا ًال لل�شك:
م ��ن ب�ي�ن الأم �ث �ل ��ة ال �ت��ي ذكرها
الباحث ،هذه الورقة بتاريخ 19
مايو  2021بعنوان“ :ال�سكان
م � �� � �س� ��رورون :ف��رن �� �س��ا �ستغادر
جمهورية �إفريقيا الو�سطى”� ،أو
مقاالت تنتقد ب�شدة راديو فرن�سا
الدويل يف اليوم التايل للتحقيق
يف انتهاكات فاغرن الرو�سية �شبه
الع�سكرية يف البالد.
“حتقيق مركز وم�شتت ومنحاز
م��ن ق�ب��ل رادي� ��و ف��رن���س��ا ال ��دويل

ي�����س��ت��ث��م��ر
ال���ك���رم���ل�ي�ن
يف ك������ل
االجت���اه���ات
ل�����ن�����������ش�����ر
ال����ن����غ����م����ة
امل����ع����ادي����ة
ل���ف���رن�������س���ا

يدين ال�ق��وات امل�سلحة لأفريقيا
ال��و��س�ط��ى وح�ل�ف��ائ�ه��ا ،والغريب
الرو�س” يتهم الراديو.
وخل ��دم ��ة خ �ط��ة الكرملني
االت�صالية ،متتلك �شركة” لوباي
�إنف�ست” ال�ع��دي��د م��ن اخليوط
الأخ� � ��رى ،ح �ت��ى �أن �ه��ا ت�ستهدف
الأطفال ال�صغار.
وي �ت �� �ض��ح ذل � ��ك م� ��ن ال� �ك ��ارت ��ون
امل �� �ض �ح��ك ،ال� ��ذي مت ب �ث��ه �صيف
 2019يف �سينما متنقلة طافت
ج �م �ه��وري��ة �إف��ري �ق �ي��ا الو�سطى.

ثالث دقائق على جمد دب “قادم
م��ن ب�ل��د �أق���ص��ى ال���ش�م��ال ُيدعى
رو�سيا” ،ق��ادم لإنقاذ البالد من
ال�ضباع الظم�آنة -يعني فرن�سا
ال �ت��ي ت�ن�ه�ب�ه��ا .ك��ل ذل ��ك ُي ��روىبالفرن�سية ،وب�صوت رقيق ولكنة
�سالفية.
ولكن للو�صول �إىل �أك�بر عدد
مم�ك��ن م��ن الأ� �ش �خ��ا���ص ،ميتلك
رج � � ��ل الأع� � � �م � � ��ال ب ��ري� �غ ��وج�ي�ن
�� �س�ل�اح ��ا �� �س ��ر ًي ��ا �آخ� � � ��ر :م� � ��زارع
الت�صيد املنت�شرة على ال�شبكات

االج �ت �م��اع �ي��ة .وه �ك ��ذا مت ر�صد
ال� �ع ��دي ��د م ��ن احل �� �س ��اب ��ات التي
ت�ستخدم ال�صور الرمزية املحلية
على في�سبوك ،وتن�شر معلومات
ك��اذب��ة ،م�ث��ل ق�صة ذاك “الكادر
الكبري” يف عملية برخان الذي
مت اعتقاله يف ب��ام��اك��و وبحوزته
الهريوين.
مت تعليق العديد من احل�سابات
ال���ش�خ���ص�ي��ة امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن هذه
املعلومات من قبل املن�صة ،التي
ح��ذف��ت �أي��ً��ض��ا احل�سابات املزيفة

ناتايل يام� ...سيدة �سوت�شي

يظهر العلم الرو�سي يف كل االحتجاجات يف �إفريقيا الناطقة بالفرن�سية

امل��رت �ب �ط��ة ب �ف��رن �� �س��ا ،وال� �ت ��ي من
ال��وا��ض��ح �أن�ه��ا م�س�ؤولة ع��ن الرد
املناه�ض لرو�سيا.
“بالنظر �إىل توقيته وحمتواه
و�أ�ساليبه ،كان الهجوم الفرن�سي
امل�ضاد ،جزئ ًيا ،ورد فعل مبا�شر
ع� �ل ��ى ع �م �ل �ي��ات ب ��ري� �غ ��وج�ي�ن يف
�إف ��ري� �ق� �ي ��ا ،ال� �ت ��ي ك �� �ش �ف��ت عنها
في�سبوك عام  ،”2019حت ّلل يف
درا�سة متعمقة ،جامعة �ستانفورد.
اال ان ال �ب��اح �ث�ين ي ��أ� �س �ف��ون لأن
ه��ذه الن�سخة املتماثلة ت�ستعري
نف�س الأ�ساليب التي ي�ستخدمها
اخل �� �ص��م ،وي � �ح� ��ذرون �أن � ��ه “من
خ�ل�ال �إن �� �ش��اء ح �� �س��اب��ات وهمية
مل�ح��ارب��ة “املت�صيدون الرو�س”،
ُي� � ��دمي امل �� �ش �غ �ل��ون الفرن�سيون
وي� �ب � ّ�ررون ��ض�م�ن� ًي��ا ال�سلوكيات
الإ�شكالية التي ك��ان��وا يحاولون
حماربتها».
«�سيدة �سوت�شي»
«ا�ستيقظت فرن�سا بعد فوات
الأوان” ،يلخ�ص باكاري �سامبي،
وهي اليوم يف و�ضع حرج ،ال �سيما
يف منطقة ال���س��اح��ل .وت�ستفيد
رو� �س �ي��ا م��ن ه ��ذا ب���س�ه��ول��ة �أكرب
لأن� �ه ��ا ت�ت�م�ت��ع ب���س�م�ع��ة ط�ي�ب��ة يف
العديد م��ن البلدان الأفريقية،
حيث متركز االحت��اد ال�سوفياتي
بعد اال�ستقالل.
وعلى �سبيل املثال ،در���س العديد
من ال�سيا�سيني واجلنود املاليني
يف مو�سكو �أو �سانت بطر�سربغ،
ك�م��ا ه��و احل ��ال م��ع ال �ع��دي��د من
ق��ادة املجل�س الع�سكري امل��ايل يف
ال�سلطة.

تزايد انعدام الثقة ال�شعبي نحو برخان يفتح الطريق للرو�س لتقوية ا�سرتاتيجية نفوذهم

جندي فرن�سي من عملية برخان �شمال بوركينا فا�سو

مظاهرة �ضد الوجود الفرن�سي يف منطقة ال�ساحل

ال �ع �� �س �ك��ري��ون امل� �ت� �ق ��اع ��دون،
م ��رت� �ب� �ط ��ون �أي � ��� ً��ض� ��ا مبو�سكو،
ي �ن �� �ش �ط��ون �أي � ��� ً��ض� ��ا يف جمعية
م �ع��روف��ة يف ب��ام��اك��و :جمموعة
الوطنيني املاليني.
ويف ر��ص�ي��د اجلمعية تظاهرات
ع ��دي ��دة يف الأ�� �ش� �ه ��ر الأخ� �ي ��رة،
“تتبنى كل الدعاية الرو�سية �ضد
الفرن�سيني يف منطقة ال�ساحل
وم��زاي��ا ال��وج��ود ال��رو��س��ي ليحل
حملهم” ،ي�شري خبري متم ّر�س
بامللف.
وبب�ضع ع�شرات الأع�ضاء فقط،
متكنت هذه اجلمعية مع ذلك من
التعبئة خ��ارج دائرتها .انها بوق
مثايل للكرملني ،ال��ذي ا�ستطاع
االع � �ت � �م� ��اد ع� �ل ��ى “امل�ؤثرين”
الأف ��ارق� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ة امل �� �ش �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ه��وري��ن يف
بالدهم.
«يف �أك �ت��وب��ر � ،2021سلطت
ال�ق�م��ة الأف��ري�ق�ي��ة يف مونبلييه،
مب � �ب ��ادرة م ��ن ق �� �ص��ر الإل� �ي ��زي ��ه،
ال���ض��وء على املجتمعات املدنية،
ول � �ك� ��ن م� �ن ��ذ ع� � ��ام  ،2019يف
�سوت�شي ،و�ضعت �أول قمة رو�سية
�أفريقية على ال��رك��ح� ،شخ�صيات
م �ث��ل ن��ات��ايل يام” ،ي��ذ ّك��ر �أحد
املحللني من املنطقة.
ال� �ن ��ا�� �ش� �ط ��ة ال� ��� �س ��وي� ��� �س ��ري ��ة
ال �ك��ام�ي�رون �ي��ة ،ال �ت��ي ل��دي �ه��ا ما
يقرب من � 180ألف متابع على
ت��وي�تر ،ت�صنّف نف�سها على �أنها
“�أفريقية”.
وكانت قد �ألقت كلمة ملحوظة،
معادية جدًا لفرن�سا حيث �أعلنت:
“نريد تفكيك القواعد الع�سكرية
ال �ف��رن �� �س �ي��ة ال� �ت ��ي ،حت ��ت غطاء
االت �ف��اق��ات ال��دف��اع �ي��ة الزائفة،
مل ت� ��ؤدي �إال �إىل نهب مواردنا،
وا� �س �ت �م��رار ال �ت �م��ردات ،وتدريب
الإرهابيني ،والإبقاء على الطغاة
على ر�أ�س دولنا”.
وق��د ح�صلت ه��ذه النا�شطة على
ل �ق��ب “�سيدة �سوت�شي” ،وهي
م�ف�ت��اح �إ� �ض��ايف لفتح ب��اب القارة
�أمام رو�سيا.

االثنني  29نوفمبر  2021م  -العـدد 13404

29 November 2021 - Issue No 13404

Monday

12

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سنازي
ال اي للطباعه على املن�سوجات واملالب�س
رخ�صة رقم CN 3807839: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/
لكامبيني  101لتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2925413: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/روعة
البنف�سج للدخون والعطور
رخ�صة رقم CN 3916711: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 بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2791303:باال�سم التجاري الو�صايف
للمقاوالت وال�صيانة والنظافة  ,بالغاء طلب الغاء
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اوردر
خلدمات التنظيف
رخ�صة رقم CN 2913398: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/املا�سة
اخل�ضراء للقرطا�سية
رخ�صة رقم CN 1116361: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/بثنه
لالزياء
رخ�صة رقم CN 1015054: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�/سكربيون كافيه
رخ�صة رقم CN 2665120:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل خليل ابراهيم حممد احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فهد حممد جمعه عي�سى احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سبارتان للع�صائر

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سنوفول للو�ساطة العقارية
رخ�صة رقم CN 3967510:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /سنوفول للو�ساطة العقارية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الرباعية
فور تك�س للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 4184316: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/رو�شن
�سويت�س
رخ�صة رقم CN 2866602: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

واحللويات رخ�صة رقم CN 3678154:قد تقدموا الينا بطلب

�إعــــــــــالن

تعديل �إ�سم جتاري من� /سبارتان للع�صائر واحللويات

SNOWFALL COMMERTIAL BROKERAGE

SPARTAN JUICES & SWEET

�إىل� /سنوفول لت�صميم املواقع االلكرتونية

�إىل� /سبارتان كافيه

SNOWFALL WEB DESIGNING

SPARTAN CAFE

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)

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ت�صميم مواقع ال�شبكة املعلوماتية 6201005
تعديل ن�شاط  /حذف الو�ساطة يف بيع العقارات و�شرائها 6820004
تعديل ن�شاط  /حذف الو�ساطة يف تاجري العقارات 6820012
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

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون نايت وي�ش
�سبا للرجال ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 4226351:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة علي �سامل �سيف حممد القبي�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي ح�سن علي ال�شيخ الرميثي
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/فيم�س
مدل اي�ست لل�صيانة العامة وادارة العقارات
رخ�صة رقم CN 2920671: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/الربكان الذهبي كافيه
رخ�صة رقم CN 2348850:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*17اىل 1*1
تعديل لوحه الإعالن  /من لون � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /الربكان الذهبي كافيه

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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/رايت تراك العمال
الديكور ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2212860:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مظفر ح�سني �شيخ %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جالل ناجح جميل العيده
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مظفر ح�سني �شيخ
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فرح ديز لتجارة املالب�س اجلاهزة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كازاك خلدمات النفط و الغاز ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2785863:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عارف كوزوكييف من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عارف كوزوكييف من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف اوريغا للإ�ستثمار ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زيتا�س ايه تي ا�س لتكنولوجيا
اال�سا�سات  -ذ م م رخ�صة رقم CN 1088665:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد را�شد حممد ح�سن غلبان %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شركة زمني تكنولوجي�سي
�أولو�سالرا�سي �أ �ش

FARAH DAYS READY MADE GARMENTS TRADING

Aurega Investments LLC

ZEMIN TEKNOLOJISI ULUSLARARASI A.S

�إىل /فرح ديز لتجارة املالب�س اجلاهزة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كازاك خلدمات النفط و الغاز ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمد را�شد نهيل على النعيمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف زميني ايتود يف ت�سارمي ايه ا�س -
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ر�شيد ميقاتى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف و�سيم مرعبى
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�/سوبر
بي للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2921650: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

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 1925915:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /فرح ديز لتجارة املالب�س اجلاهزة

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

FARAH DAYS READY READY MADE GARMENTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

QAZAQ OIL & GAS SERVICE 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

�إىل /كازاك خلدمات النفط و الغاز � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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)

QAZAQ OIL & GAS SERVICE 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)

�إعــــــــــالن

ALBORKAN ALDAHABI CAFE

�إىل /الربكان الذهبي كافيه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALBORKAN ALDAHABI CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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نظام �سيا�سي عفا عليه الزمن:

الأوهام ال�ضائعة لأمريكا الدميقراطية!...
•• الفجر -ثيو لوبري
ترجمة خرية ال�شيباين
يف بحث ُن�شر يف �أكتوبر ،ت�ساءل حملالن فرن�سيان
عما �إذا ال يزال ب�إمكان املع�سكر الدميقراطي الت�أثري
على �سيا�سة الواليات املتحدة.

االنت�صار على دون��ال��د ت��رام��ب يف االنتخابات
الرئا�سية لعام  ،2020واختطاف الأغلبية ب�صعوبة
جدا يف جمل�سي الكوجنر�س ،واللقاحات املتوفرة
ب��أع��داد كبرية وللجميع ،االنتعا�ش االقت�صادي،
وانخفا�ض حاد يف معدل البطالة ،واحل��د من فقر
مهم :بعد �أرب��ع �سنوات
الطفولة ،وتقدم ت�شريعي ّ

م�ضطربة تخللتها �أزمة �صحية كبرية وهجوم على
مبنى الكابيتول� ،أ�صبح لدى �أمريكا الدميقراطية
ريا ما حتتفل به وتطمئن اليه .ويف كل االحوال،
�أخ ً
هذا هو �شعور �أولئك الذين يت�أ ّملون الواجهة ولكنهم
ال يدخلون املبنى.
فـــــي الداخـــــل ،هنــــاك املزيـــــد واملزيــد من

ال�شـــــروخ ،و�أ�ســــا�سات يف ح��ال��ة متقدمة من
التداعي.
منهكة ،يهاجمها حزب جمهوري ذو ميول �سلطوية،
وحما�صرة من قبل جماعات �ضغط قوية ،وتنه�شها
نظريات امل�ؤامرة� ،أ�صبحت الدميقراطية الأمريكية
حما�صرة.

13

اجتاه الريح يف �صالح دونالد ترامب

ويف ه��ذا ال�سياق ،قد تكون عودة
احلزب الدميقراطي لل�سلطة يف
يناير املا�ضي جمرد �سراب� ،أو يف
�أف�ضل الأحوال ،الأمل الأخري يف
جتديد دميقراطي.
وبعد ع��ام واح��د من االنتخابات
ال ��رئ ��ا�� �س� �ي ��ة ،ق� � ��ام كري�ستوف
ل� ��و ب ��اوت� ��� �ش ��ر وك� �ل� �ي� �م ��ان ب�ي��رو،
املتخ�ص�صان يف الواليات املتحدة،
ب��ال��و� �ص��ول اىل ه ��ذه املالحظة
يف كتابهما “الأوهام ال�ضائعة
لأمريكا الدميوقراطية” ،الذي
� �ص��در � 14أك �ت��وب��ر  2021عن
من�شورات فندمييار.

لنجعل ال�سلطوية
عظيمة مرة �أخرى
ك��ان ب ��إم �ك��ان دون��ال��د ترامب
�إحباط التوقعات والفوز بوالية
ث��ان �ي��ة ل ��و مل ي �� �ص � ّر ع �ل��ى �إنكار
خ� �ط ��ورة الأزم � � ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة اىل
درجة اثارة ال�سخرية منه يف عدة
مرات خالل خطاباته.
ع ��اج ��ز ع �ل��ى ارت� � � ��داء زي �أب
الأم��ة و�إظهـــــار التعاطــــف ،جل�أ
املليارديــــر النيويوركـــي مـــــرة
�أخــــــرى �إىل االف��راط واملزايـــــدة
يف حم��اول�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة لإخ �ف �ـ �ـ �ـ �ـ��اء عدم
كفاءته.
لكن الرئي�س اخلام�س والأربعني،
مل يح�سن هذه املرة ،قيا�س حجم
ال�صدمة املرتبطة بعواقب الوباء
على ال�شعب الأمريكي.
م��درك��ا �أن ��ه ب���ص��دد الرتاجع،
اختار دونالد ترامب متلق �أ�سو�أ
نظريات امل�ؤامرة ليتجنّب القيام
مبراجعة ج��ذري��ة ق��د ي��رى فيها
هجوما على كربيائه ورجولته،
ول�ك��ن على امل�ستوى االنتخابي،
كانت �ست�ؤتي ثمارها.
وطيلة ع��دة �أ�شهر ،ك��ان مقتن ًعا
باتهام الدميقراطيني -دون دليل
بتنظيم عملية تزوير �ضخمة يفاالنتخابات.
وق� �ب ��ل �إع� �ل ��ان ال � �ف ��وز ل �ي �ل��ة 3
ن��وف �م�بر ،ن�ظ��م م�ع��رك��ة قانونية
��س�خ�ي�ف��ة ب �ه��دف احل �� �ص��ول على
اع�تراف مبا ال ي��زال يعتربه اىل
اليوم “كذبة كربى».
ومب� ��ا �أن ه� ��ذا ال �ه �ج��وم غري
امل �� �س �ب��وق ع �ل��ى الدميقراطية
الأم��ري�ك�ي��ة انتهى بالف�شل ،فقد
ا��س�ت�غ��ل ال��رئ�ي����س م�ك��ان�ت��ه كرمز
حم��اف��ظ ل��دف��ع م ��ؤي��دي��ه لغزو
م �ب �ن��ى ال �ك��اب �ي �ت��ول يف  6يناير
 ،2021ي� ��وم ال �ت �� �ص��دي��ق على
نتائج االنتخابات.
وب �ع��د ال� �ه ��روب م ��ن امل�ساءلة
بف�ضل جنب احل��زب اجلمهوري،
ال��ذي تعر�ض ل�ضغوط �شديدة،
ق� � ��ام دون � ��ال � ��د ت� ��رام� ��ب منذئذ
ب���س�ط��و � �س �ل �ط��وي و� �ش��ام��ل على
عائلته ال�سيا�سية ،مبعدا واحدًا
ت �ل��و الآخ � � ��ر ،ج �م �ي��ع املعار�ضني
ال ��داخ� �ل� �ي�ي�ن م� ��ن �أج � � ��ل تعبيد
الطريق ملحاولة مترد جديدة يف
�صورة الف�شل عام .2024
والأ�� �س ��و�أ م��ن ذل ��ك� ،أن توايل
الأك � � ��اذي � � ��ب ق � ��د ُغ � ��ر� � ��س داخ � ��ل
الناخبني اجلمهوريني ،اىل درجة

�أن الكثري منهم يعترب جو بايدن
رئي�سا غري �شرعي.
ً
�إن ف�شل ال�ستني ا�ستئنا ًفا يف
امل�ح��اك��م ،ورف����ض املحكمة العليا
ال ��ذه ��اب يف اجت � ��اه ت ��رام ��ب ،مل
يغيرّا �شي ًئا.

نظام �سيا�سي
عفا عليه الزمن
يف بلد م�شهور مب�ؤ�س�ساته القوية
والعريقة ،يبدو هذا الو�ضع غري
مفهوم.
وم��ع ذل��ك� ،أ�صبح كل ه��ذا ممكنًا
ب�ف���ض��ل ن �ظ��ام � �س �ي��ا� �س��ي �أ�صبح،
�إىل ح ��د ك �ب�ي�ر ،يف غ�ي�ر �صالح
ال��دمي�ق��راط�ي�ين ،لأن ��ه مل ي�أخذ
يف االعتبار التطورات اجلغرافية
والدميغرافية يف العقود املا�ضية.
ورغ ��م �أن ب��رن��اجم�ه��م يحظى
بدعم �ضئيل� ،إال �أن اجلمهوريني
ي���س�ت�م��دون م�ن��ه ف��ائ��دة ال ميكن
�إنكارها.
“�إنهم يف ط��ري�ق�ه��م الحتكــــار
ال�سلطة لعقد م��ن ال��زم��ان ،مع
ان �ه��م ي��داف �ع��ون ع��ن امل�صالـــــح
االق�ت���ص��ادي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة للأوليغار�شية
ب��دع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��م �أق �ل �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة من
يو�ضــــــــــح
الناخبـــــــني”،
كري�ستوف لو باوت�شـــــر.
ق��وي يف ال��والي��ات الأق��ل كثافة
��س�ك��ان�ي��ة ويف امل �ن��اط��ق الريفية،
ي�صمد احل ��زب ال �ق��دمي الكبري،
(ك� �ن� �ي ��ة احل � � ��زب اجل � �م � �ه ��وري)،
ويحقق انت�صارات كبرية.
ف�ب�ف���ض��ل امل �ج � ّم��ع االنتخابي،
متكن جــورج دبليو بـــو�ش ودونالد
ت��رام��ب م��ن ال��و��ص��ول �إىل البيت
الأب � �ي � ��� ��ض ب � ��أ� � �ص� ��وات �أق � � ��ل من
معار�ضيهما.

هل انتخاب بايدن جمرد �سراب؟

قد تكون عودة احلزب الدميقراطي لل�سلطة يف يناير املا�ضي جمرد �سراب
الو�ضع الراهن ينا�سب احلزب اجلمهوري متا ًما ويخدم دونالد ترامب

ف ��رغ ��م خ �� �س��ارت��ه ب� ��أك�ث�ر م ��ن 8
ماليني �صوت ع��ام � 2020أمام
ج��و ب��اي��دن ،ك��ان ب��إم�ك��ان ترامب
ال �ف��وز ب �ـ � 50أل ��ف ��ص��وت �إ�ضايف
ف�ق��ط م��وزع��ة ع�ل��ى �أرب ��ع واليات
رئي�سية.
وب� �ف� ��� �ض ��ل ت ��رك� �ي� �ب ��ة جمل�س
ال�شـــــــيوخ (مقعدين لكــــــل والية)،
ي�ت�م�ت��ع اجل �م �ه��وري��ون بقـــــــدرة

ت�ن��اف���س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ي��ة ع��ال �ي��ة وي� �ف ��وزون
بانتظام بالأغلبية.
ي�ت�م�ت��ع � �س �ك��ان واي��وم �ن��غ البالغ
عددهم � 600ألف ن�سمة ،بنف�س
ال��وزن ال�سيا�سي ال��ذي يتمتع به
�سكان كاليفورنيا البالغ عددهم
 40مليون ن�سمة.
ه� � � � ��ذا ه � � ��و ال � �� � �س � �ب� ��ب يف �أن
الدميقراطيني ي�سيطرون الآن

ع �ل��ى جم �ل ����س ال �� �ش �ي��وخ ب�صوت
واح� � ��د ،رغ� ��م �أن ال�سيناتورات
الدميقراطيني ميثلون ع�شرات
امل�ل�اي�ي�ن م��ن ال���س�ك��ان �أك�ث�ر من
نظرائهم اجلمهوريني.
�أ�ضف �إىل ذلك �إج��راء العرقلة
ال�برمل��ان �ي��ة ،ال �ت��ي تتطلب �ستني
�صو ًتا لاللتفاف عليها ،بالإ�ضافة
�إىل ال�ث�ق��ل ال�سيا�سي جلماعات

يُطلق على جمل�س ال�شيوخ الأمريكي املقربة الت�شريعية

ال �� �ض �غ��ط ،ون �ف �ه��م ح�ي�ن�ه��ا �سبب
ت�سمية جمل�س ال�شيوخ الأمريكي
ب��امل �ق�ب�رة ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة .ي�صعب
يف م�ث��ل ه ��ذه ال �ظ ��روف حتريك
اخل �ط��وط ،وت�ق�ل�ي��ل التفاوتات،
والعمل من �أج��ل امل�ن��اخ ،وتنظيم
ح� �م ��ل ال � �� � �س �ل�اح ،وح� �م ��اي ��ة حق
الت�صويت� ،أو �إدانة الرئي�س الذي
ح � ّر���ض �أن �� �ص��اره ع �ل��ى مهاجمة

حتى باراك اوباما ف�شل يف االختبار
معبد الدميقراطية الأمريكية .حت�ل�ي��ل ك��ري���س�ت��وف ل��و باوت�شر،
ان الو�ضع الراهن ينا�سب احلزب �سيتعني على جو بايدن �أن يفوز
اجلمهوري متا ًما ويخدم حركة بفارق كبري يف انتخابات التجديد
دونالد ترامب.
ال�ن���ص�ف��ي ل �ي ��أم��ل يف االحتفاظ
ب�أغلبية”� .إن� �ه ��ا م �ه �م��ة باتت
لأمريكا الدميقراطية
�أك�ث�ر تعقيدًا بعد �أن تخلى عن
ما يدعو للذعر
�أق�سام كاملة من برناجمه خالل
�إن امل�صيدة تغلق ببطء ولكن العملية الت�شريعية التي �ست�ؤدي
بثبات على الدميوقراطيني .يف �إىل ال �ت �� �ص��وي��ت ع �ل��ى م�شروعه
ال ��والي ��ات ال �ت��ي ي�سيطر عليها ،اال�ستثماري الكبري “�إعادة البناء
ي �� �ض��اع��ف احل � ��زب اجل �م �ه ��وري ،ب�شكل �أف�ضل».
زاعما حماربة التزوير االنتخابي،
�إن ت�صنيف احل��زب اجلمهوري
م�شاريع القوانني لتقييد و�صول باعتباره اجلاين الوحيد �سيكون
الأقليات والطبقات ال�شعبية �إىل غ�ي�ر ع � � ��ادل .ب �ع��د ال �ت �خ �ل��ي عن
الت�صويت.
الإرث ال �� �س �ي��ا� �س��ي لفرانكلني
يف ن�ف����س ال ��وق ��ت ،ت �ب��دو عملية روزفلت وليندون جون�سون طيلة
ال�ت�لاع��ب ب��ال��دوائ��ر االنتخابية ،عدة عقود ،يجد الدميقراطيون
وهي عملية �إعادة توزيع انتخابية �صعوبة لإع ��ادة الطبقة العاملة
حت� ��دث ك ��ل ع �� �ش��ر �� �س� �ن ��وات بعد وال�شعبية الأ�سا�سية يف الواليات
التعداد ال�سكاين� ،أ�شبه ما تكون الرئي�سية �إليهم.
بذبح حزبي متطرف.
وم��ن خل��ال امل��راه�ن��ة ب�ك��ل �شيء
وق��د حتكم على الدميقراطيني على اجلانب املجتمعي ،وعلى جزء
ب� �خ� ��� �س ��ارة جم �ل ����س ال� � �ن � ��واب يف م�ت��زاي��د م��ن ت�صويت الأقليات،
ان �ت �خ��اب��ات ال �ت �ج��دي��د الن�صفي حت��ول احل��زب الدميقراطي �إىل
املقبلة.
تيار �سيا�سي يتوجه ح�صر ًيا نحو
ومب�ساعدة جيدة من قبل و�سائل جمهور ناخب ح�ضري مي�سور.
الإعالم املحافظة ،ي�ضاعف احلزب
ح �ت��ى ب � � ��اراك �أوب � ��ام � ��ا ،ال ��ذي
اجل� �م� �ه ��وري امل� �ع ��ارك الثقافية �أعطى الأمل للمواطن الأمريكي
م ��ن خ �ل�ال امل� �غ ��االة �أو اختالق ال �ع��ادي ،مل ينجح يف عك�س هذه
الذعر الأخ�لاق��ي من ع��دم ،عرب ال��دي �ن��ام �ي �ك �ي��ة .وي� �ب ��دو �أن جو
�إدان� � � ��ة “الووكي” و”نظرية بايدن ،الذي مت اختياره يف غياب
ال �ع��رق النقدي” ،ون�ت�ي�ج��ة لكل االف�ضل� ،أدرك احلاجة �إىل تغيري
ه ��ذا ت�ف��اق�م��ت االن �ق �� �س��ام��ات بني الربامج ال�سيا�سية.
الأمريكيني.
ول� �ك ��ن ،يف � �س �ي��اق � �ص �ع��ب ب�شكل
يف م��واج �ه��ة ذل � ��ك ،ي �ب ��دو �أن خ� ��ا�� ��ص ،وب � � ��دون �أذرع ح � ��رة يف
ال��دمي �ق��راط �ي�ين ع ��اج ��زون على ال�ك��ون�غ��ر���س ،ف� ��إن عمله حمدود
ال� � ��رد وع �ك ����س ال� �ه� �ج ��وم“ .بعد وميكن �أن يخ ّيب الآمال.
الإخ �ف��اق يف تنفيذ الإ�صالحات
ورغ ��م ه ��ذه ال �� �ص��ورة القامتة
امل ��ؤ� �س �� �س �ي��ة ال �� �ض��روري��ة ،ح�سب ل�ل�ق��وة االوىل يف ال �ع��امل ،يظهر
ب�صي�ص م��ن الأم� ��ل .مت جتديد
احل��رك��ات االجتماعية وتكييفها
م��ع ال �ق��رن احل ��ادي والع�شرين:
يف ال �� �س �ن��وات الأخ� �ي ��رة ،متكنت
ح��رك��ة ��ش��روق ال�شم�س� ،أو حياة
ال�سود مهمة� ،أو م�سرية من �أجل
حياتنا� ،أو حتى امل�سرية الن�سائية،
م� ��ن ح �� �ش��د اجل� �م ��اه�ي�ر لقيادة
امل �ع��ارك ال���س�ي��ا��س�ي��ة �أو التنديد
بف�شل احلكام. .
ومي� ��ر احل � ��زب الدميقراطي
ب �ت �غ �ي�ي�رات ك� �ب�ي�رة :ال��رغ �ب��ة يف
ال� ��� �س�ي�ر ع� �ل ��ى خ� �ط ��ى ال�صفقة
اجل ��دي ��دة �أو امل �ج �ت �م��ع الكبري،
ج � �ي� ��ل ج � ��دي � ��د م � � ��ن امل� �م� �ث� �ل�ي�ن
املنتخبني امللتزمني املوجودين يف
الكوجنر�س والهيئات ال�سيا�سية
املحلية ،والعديد م��ن املناق�شات
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة وال�ب�راجم� �ي ��ة
املثرية.
ه ��ل � �س �ي �ك��ون ك ��ل ه� ��ذا كافياً
مل ��واج� �ه ��ة ال �ع��ا� �ص �ف��ة الرجعية
ال �ق��ادم��ة؟ �أمل ت�ت�خ�ل��ف �أمريكا
الدميقراطية كثرياً عن الركب؟
�أ� �س �ئ �ل��ة ،يف ال��وق��ت احل� ��ايل دون
�إجابة ،ت�ستحق �أن ُتطرح وت�سمح
لنا بالتفكري يف م�ستقبل الواليات
امل�ت�ح��دة ،م �ن��ارة ال �ع��امل الغربي،
التي تنتهي تطوراتها دائ ًما بعبور
املحيط الأطل�سي والت�أثري على
القارة العجوز.

لقد حتول احلزب الدميقراطي �إىل تيار �سيا�سي ي�ستهدف ح�صريا جمهور الناخبني املي�سورين

ي�ضاعف احلزب اجلمهوري املعارك الثقافية ،ويعجز الدميقراطيون على الرد وعك�س الهجوم

الهجوم على الكابيتول نقطة فارقة
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
�أكوا تانك ل�صناعة �سخانات املاء الكهربائية ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
�أكوا تانك ل�صناعة �سخانات املاء الكهربائية ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 363802 :بتاريخ 2021/11/5:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :أكوا تانك ل�صناعة �سخانات املاء الكهربائية ذ.م.م.
العنوان :اجلرف ال�صناعية � 2صندوق الربيد  ،4عجمان ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�أنابيب مرنة غري معدنية، .مواد تقوية غري معدنية للأنابيب،مواد بال�ستيكية �شبه معاجلة،و�صالت غري
معدنية للأنابيب�،أغلفة غري معدنية للأنابيب ،خراطيم ري يف الفئة .17
الواقـعة بالفئة17 :
و�صف العالمة :عبارة عن الكلمة الالتينية SIMAكتبت ب�شكل مميز باللون الأزرق الداكن ويليها من
الي�سار ر�سم هند�سي مميز باللونني الأزرق الداكن والأحمر كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 363801 :بتاريخ 2021/11/5:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :أكوا تانك ل�صناعة �سخانات املاء الكهربائية ذ.م.م.
العنوان :اجلرف ال�صناعية � 2صندوق الربيد  ،4عجمان ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد املياه وللأغرا�ض
ال�صحية� .سخانات ماء ،موا�سري مياه للرتاكيب ال�صحية ,حنفيات للموا�سري� ,أجهزة ومن�ش�آت �صحية يف
الفئة .11
الواقـعة بالفئة11 :
و�صف العالمة :عبارة عن الكلمة الالتينية SIMAكتبت ب�شكل مميز باللون الأزرق الداكن ويليها من
الي�سار ر�سم هند�سي مميز باللونني الأزرق الداكن والأحمر كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

حماكم دبي
70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  664/2020/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/657عقاري كلي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )1740214درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ريا�ض حداد
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بردبي  -بجوار حمطه برجمان  -خمرج رقم  - 1بناية
ال�صفا  -نف�س بناية بوليود  -مكتب رقم  105رقم مكاين2932994210:
املطلوب �إعالنه  -1 :ابيار للتطوير العقاري � -شركة م�ساهمة مقفله  -فرع دبي � -صفته
 :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1740214درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/1024عقاري جزئي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )268695درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :عبدالرحمن بن عبدالكرمي بن احمد ال فواز
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -املجاز  -ال�شارقة  -مبنى الفردان �سنرت � -شقة مكتب
رقم  - 104كورني�ش البحرية  -وميثله:فاطمة حممد علي ح�سني املازمي
املطلوب �إعالنه  -1 :ام للعقارات وميثلها مالكها ط��ارق احمد عبداهلل احمد بن جمعة
الطنيجي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )268695درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2860/2021/305:ا�ستئناف جتاري

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  469/2021جتاري كلي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب .
امل�ست�أنف:بافاجوتو راجوران �شيتي
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زاي��د  -مركز دبي امل��ايل العاملي -
البوابة رقم  - 3الطابق ال�ساد�س مكتب رقم  - 605الرقم املكاين2682589680:
وميثله:خالد حممد �سعيد بوج�سيم
املطلوب �إعالنه  -1 :فينابلر ليمتد � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م 2021/469:جتاري كلي.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/1/4ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد ,
وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7457/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/4446أمر �أداء بالزام املنفذ �ضدهم  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )42714194درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش.م.ع
ع� �ن ��وان ��ه:ام ��ارة دب� ��ي  -م �ن �ط �ق��ة اخل �ل �ي��ج ال� �ت� �ج ��اري � �� -ش ��ارع الأب� � � ��راج  -م �ب �ن��ى  - 014ال �ط��اب��ق - 14
مكاين2563786091:
املطلوب �إعالنهم  -1 :ايليجانت لل�صناعات ���ش.ذ.م.م  -2دروي�ش لل�صناعات  -3ميمونه ح�سن دروي�ش -4
تيكنوفا اند�سرتيز �ش.ذ.م.م � -5شركة ميجا�ستار التجارية ذ.م.م  -فرع  -6اح�سان ح�سن دروي�ش  -7تكنوفا
باكجينغ اند�سرتيز ليمتد  -8ح�سن مياه �سليمان دروي�ش � -9شركة ميجا�ستار التجارية ذ.م.م -10طالب
ح�سن دروي�ش  -11ايليجانت لل�صناعات �ش.ذ.م.م  -فرع � -صفتهم  :منفذ �ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )42709174درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف
العدد  13404بتاريخ 2021/11/29
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1948/2021/300:ا�ستئناف مدين

70197

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف املدنية الثانية رقم 82
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2038/2021مدين جزئي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:تيوتريد ا�س ايه
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زاي��د  -مبنى اعمار �سكوير بنايه
� - 6شقة الثامن  - 801وميثله:كوثر ابراهيم حممد
املطلوب �إعالنه  -1 :ميد جلف جريت كون�سبت تيكنيكال �سريف�سز ذ.م.م � -صفته  :م�ست�أنف
�ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/2038:مدين جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/12/6ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6757/2021/60:امر اداء

70197

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )24000درهم بخالف الفوائد
القانونية بواقع  %12من تاريخ ا�ستحقاق كل فاتورة �شراء حتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف .
املدعي:ايبكو للزيوت  -فرع � -شركة ايبكو للم�شاريع ذ.م.م
عنوانه:دولة االمارات العربية املتحدة  -امارة دبي  -بردبي  -مبنى اينوك مكتب  3ملك �شركة برتول
االمارات � -شارع ال�شيخ زايد رقم مكاين - 1482076985:هاتف متحرك0566749977:
وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي
املطلوب �إعالنه  -1 :حمطة النافورة لغ�سيل ال�سيارات � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أم��ر �أداء فقد ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ2021/10/20:
 بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )24.000درهم اربعة وع�شرين الف درهم  ,والفائدةالقانونية  %5اعتبارا م��ن ت��اري��خ ا�ستحقاق اخ��ر ف��ات��ورة يف  2017/7/9وحتى مت��ام ال�سداد والزمتها
بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1386/2021/208تنفيذ مدين

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/680مدين جزئي واملعدل
باال�ستئناف رقم 2021/931:ا�ستئناف مدين ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )356685درهم
�شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بودهن بهاغات ماتورا بهاغات
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -الغوير  -ال�شارقة � -شارع الزهراء  -مبنى داما�س -
�شقة اخلام�س  - 546 -بجوار دوار الربيد
املطلوب �إعالنه  -1 :الب�سطي ومكتاه �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )371810درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1748/2021/208تنفيذ مدين

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/923مدين جزئي واملعدل
باال�ستئناف رقم 2021/1101:ا�ستئناف مدين ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )439183درهم
�شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :سيل�سو جر باهيدو باربارونو
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع بني يا�س  -مبنى القرق -
�شقة الثاين ع�شر �شقة  -1204وميثله:يون�س حممد عبداهلل ح�سن البلو�شي
املطلوب �إعالنه � -1 :سعيد املر �سعيد علي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )439183درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

70530

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :روهان ارفان حممد ارفان  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :م�ؤ�س�سة عقار
وميثله  :عبداهلل رحمه عبداهلل رحمه العوي�س ال�شام�سي
ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا اع ��ادة بح�سب ح�ك��م اال��س�ت�ئ�ن��اف رقم
 991/2021عقاري .وح��ددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2022/1/9ال�ساعة
� 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي ع��ن بعد ل��ذا ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 299/2021/20:جتاري كلي

70197

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
مو�ضوع الدعوى � :ضم ملف احلجز التحفظي رقم  2021/383جتاري والق�ضاء بثبوت احلق وتثبيت احلجز مع �شمول
احلكم باالمر ببيبع ال�سفينة بروجيكت تريدر وحتديد �شروط البيع واليوم املعني الجرائه والثمن اال�سا�سي والزام املدعي
عليهم بالت�ضامن التكافل بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )18.819.363.74درهم والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامهم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:موانئ دبي العاملية �إقليم االمارات م.م.ح
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى اعمار �سكوير � -شقة 6
وميثله:كوثر ابراهيم حممد
املطلوب �إعالنه � -1 :سا�ش �شيبينج كوربوري�شن امل�سجل با�سمها ال�سفينة او�شن تريدر � - Ocean Traderصفته:
مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى على املدعي عليه الثاين املذكور اعاله على وكيله املالحي�/شركة كينج ويف
لل�شحن �ش.ذ.م.م ومو�ضوعها �ضم ملف احلجز التحفظي رقم  2021/383جتاري والق�ضاء بثبوت احلق وتثبيت احلجز مع
�شمول احلكم باالمر ببيبع ال�سفينة بروجيكت تريدر وحتديد �شروط البيع واليوم املعني الجرائه والثمن اال�سا�سي والزام
املدعي عليهم بالت�ضامن التكافل بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )18.819.363.74درهم والفائدة القانونية بواقع %12
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامهم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم
االحد املوافق  2021/12/12ال�ساعة � 10.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 885/2021/38:جتاري م�صارف جزئي

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد �أق��رب جل�سة واع�لان املدعي عليها بها احلكم بعد
الثبوت بالزامه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )841.188/29درهم ثمامنائة وواحد واربعون الفا ومائة
وثمانية وثمانون درهما وت�سعة وع�شرون فل�سا  -والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع
الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف رقم  - 043874225موبايل
رقم - 0557016552:رقم مكاين - 3113783794:وميثله:نوف يو�سف ح�سن علي ها�شم احلمادي
املطلوب �إعالنه  -1 :دين�س خاليب� -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد �أق��رب جل�سة
واعالن املدعي عليها بها احلكم بعد الثبوت بالزامه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )841.188/29درهم
ثمامنائة وواحد واربعون الفا ومائة وثمانية وثمانون درهما وت�سعة وع�شرون فل�سا  -والفائدة بواقع  %9من تاريخ
املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االحد
املوافق  2021/12/12ال�ساعة � 09.00ص 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

�إىل� /شركة فينمارت ماركتينغ مانيجمنت ذ.م.م
FINMART MARKETING MANAGEMENT CO L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1378/2021/18:عقاري جزئي

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�سة رقم 200
مو�ضوع الدعوى  :دعوى بطالن عقد بيع الوحدة امل�ؤرخ يف  2014/3/27ل�سابق بيعها وت�سجيلها با�سم م�شرتى اخر ولعدم
ت�سجيلها با�سم املدعي يف ال�سجل العقاري املبدئي مع املطالبة املالبة مببلغ قدره ( )777.624.74درهم �سبعمائة و�سبعة
و�سبعون الفا و�ستمائة واربعة وع�شرون درهما واربعة و�سبعون فل�سا  -رد العمولة مببلغ وق��دره ( )34.561دره��م اربعة
وثالثون الف وخم�سمائة واحد و�ستون الف درهم  -مع الفائدة القانونية بواقع  %5والر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب
املحاماة .
املدعي:حاجي حنيف احمد حاجي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القوز ال�صناعية الثالثة  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى قرقا�ش � -شقة االول
وميثله:مرمي عبداهلل مراد البلو�شي
املطلوب �إعالنهما � -1 :أبيار للتطوير العقاري  -2ابيار للتطوير العقاري (م�ساهمة مقفلة) فرع دبي � -صفتهما :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى بطالن عقد بيع الوحدة امل�ؤرخ يف  2014/3/27ل�سابق بيعها
وت�سجيلها با�سم م�شرتى اخر ولعدم ت�سجيلها با�سم املدعي يف ال�سجل العقاري املبدئي مع املطالبة املالبة مببلغ قدره
( )777.624.74درهم �سبعمائة و�سبعة و�سبعون الفا و�ستمائة واربعة وع�شرون درهما واربعة و�سبعون فل�سا  -رد العمولة
مببلغ وقدره ( )34.561درهم اربعة وثالثون الف وخم�سمائة واحد و�ستون الف درهم  -مع الفائدة القانونية بواقع %5
والر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/12/7ال�ساعة � 08.30ص يف
قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6350/2021/60:امر اداء

70519

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
م��و��ض��وع ال��دع��وى  :ا� �ص��دار ام��ر اداء ب��ال��زام امل�ستدعي ��ض��ده��ا ب���س��داد قيمة مببلغ اج �م��ايل وقدره
( )33.016.20درهم ثالث وثالثون الفا و�ستة ع�شر درهما وع�شرون فل�سا  -مع الفائدة القانونية البالغة
 %12من تاريخ هذه الدعوى وحتى ال�سداد التام  ,ت�ضمني املدعي عليها الر�سوم وامل�صاريف .
املدعي:مودرن لتجارة مواد البناء
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -القوز ال�صناعية الرابعة  -حمالت ملك حكومة دبي
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ- 2021/9/29:
بالزام املطلوب �ضدها بان ت��ؤدي للطالبة مبلغ ( )33016.20درهم فقط مبلغ وق��دره ثالثة وثالثني
الف و�ستة ع�شر درهما وع�شرين فل�سا  ,والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد والزامها الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف
االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبياالبتدائية
70197

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  623/2021مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )117392درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :صالح حممد عبيد ا�سماعيل ال�سويدي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع االحتاد  -مبنى اخليمة � -شقة مكتب
رقم  - 3مكاين3235694882:
املطلوب �إعالنهما  -1 :خالد عبد اهلل احمد الغنام  -ب�صفته مالك �سوبر اوتو للو�ساطة التجارية -2
�سوبر اوتو للو�ساطة التجارية � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )117392درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8569/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2766/2020جتاري جزئي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )1.673.338.31درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة اترنيت اخلليج ال�صناعية املحدودة ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع ال�سعادة  -مبنى
بري�سم تاور � -شقة  - 1901وميثله:جا�سم �سامل م�صبح �سامل
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة تاركت وجيما لالن�شاءات ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )1064964.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7790/2021/209تنفيذ عمايل

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  369/2021عمايل جزئي
 ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )85855.5درهم ل�صالح العامل.
طالب التنفيذ  :هري�ش بابو كيلوت بوتيابوراييل
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش اخلان  -مبنى �أ�سا�س
 �شقة  - 504الطابق اخلام�ساملطلوب �إعالنه  -1 :هليو�س لرتكيب املواد العازلة يف االبنية ���ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ
�ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )85910درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

70197

اعالن بالن�شر
 956/2021/211تنفيذ عقاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ ��ض��ده��م -1/ت��اون �سنرت ماجنمنت ليمتد  -2ال��دي��وان ج�ي�نرال مينتان�س ذ.م.م -
الديوان لل�صيانة العامة  -3زنادو للتطوير العقاري ذ.م.م  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/جينا دانيال البو فيد
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بالت�ضامن بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )348081.55درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  -2ف�سخ اتفاقية البيع
�سند الدعوى امل�ؤرخة  2008/3/10املت�ضمنة بيع و�شراء ال�شقة رقم  603نوع الوحدة  E8يف
املبنى  E18مب�شروع دبي الجون  -روان  -م�شروع رقم .1563
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

رئي�س ال�شعبة

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

70197

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1245/2021/208تنفيذ مدين

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

RULOANS LEGACY MARKETING MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70197

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة انيل كومار ممندى نارا�سيمها مورتى %49

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي

�إىل املدعي عليه  -1 :عمري �سيد عبداهلل عمري
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :عمر �صباح احدب
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/11/11:بالزام
املطلوب �ضده بان ي�ؤدي للطالب مبلغ ( )100000درهم والفائدة القانونية بواقع %5
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامه الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة  ,ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

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

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29
اعالن بالن�شر
 7220/2021/60امر �أداء

70197

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

تعديل ن�سب ال�شركاء  /فرج خمي�س فرج ربيع �سليم من � % 100إىل %51

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
70353

الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 2803019:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /فرج خمي�س فرج ربيع �سليم من مالك �إىل �شريك

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70021

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29
اعالن بالن�شر
 18/2021/1446عقاري جزئي

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1027/2021/211تنفيذ عقاري

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 35 :
خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها
عند احلاجة وال ينطوي ذلك على خدمة النقل
و�صف العالمة LUMAX :كلمة باحلروف الالتينية باللون اال�سود وحتتها LLUMINACION
 TECNICAباحلروف الأ�سبانية باللون البنف�سجي .
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

حماكم دبي االبتدائية
70197

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رواون�س ليجا�سي الدارة الت�سويق � -شركة ال�شخ�ص

تعديل �إ�سم جتاري من /رواون�س ليجا�سي الدارة الت�سويق � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

�إعــــــــــالن

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

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :الكرتا ابوظبي ذ م م
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية LUMAX LLUMINACION TECNICA :
بيانات الأولوية :
بتاريخ 2021/11/23:
املودعة بالرقم 365279 :
ب�إ�سم  :الكرتا ابوظبي ذ م م
املوطن  :ابوظبي �شارع ال�شيخ زايد بن �سلطان  ,مقابل بلدية ابوظبي  ,هاتف026778077 :
�صندوق الربيد121 :
�صورة العالمة :

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

حمكمة التنفيذ
70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8182/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/4184أمر اداء  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )125112درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :برين�س براكا�ش ناير
عنوانه:امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع ال�شيخ زايد  -برج برزم  -بجانب برج
اومنيات  -خلف االمارات للعطالت  -الطابق رقم  - 29مكتب رقم 2906
املطلوب �إعالنه  -1 :يو�سف خمي�س عبدالرحمن الثمريى � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )125112درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

70392

اعالن بالن�شر
 8321/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما� -1/شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م  -2يو�سف حنا زهرة
 جمهويل حمل االقامةمبا ان الطالب التنفيذ/م�ؤ�س�سة م�صنع مينوتى دراي مك�س
وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�شي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )94034.26درهم 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

االثنني  29نوفمبر  2021م  -العـدد 13404

عربي ودويل
•• اجلزائر�-أ ف ب

اع�ت�برت ال�صحف اجل��زائ��ري��ة ال���ص��ادرة الأح��د ان ن�سبة امل�شاركة يف
االنتخابات املحلية التي جرت ال�سبت ،بقيت “دون امل�ستوى” بالرغم
م��ن التح�سن ال��ذي �شهدته م�ق��ارن��ة ب��آخ��ر اق�ت�راع �شهده ال�ب�ل��د� ،إذ
انخف�ضت من  23باملئة �إىل  35املئة.
و�أعلن رئي�س ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات حممد �شريف م�ساء
ال�سبت �أنّ “ن�سبة امل�شاركة بلغت عند غلق مكاتب االق�تراع 35,97
 %يف انتخابات املجال�س البلدية و % 34,39على �صعيد جمال�س
الواليات” ،م�شريا �إىل م�شاركة �أكرث من  8,5ماليني ناخب.
وقالت �صحيفة الوطن الناطقة بالفرن�سية �إنه “على خالف توقعات
امل�س�ؤولني يف ال�سلطة وامل�شاركني ف�إن اال�ستياء ال�شعبي هو الذي كان
يف امل��وع��د ،لأن��ه لأول م��رة كانت ن�سبة امل�شاركة يف انتخابات حملية
متدنية».
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امل�شاركة باالنتخابات املحلية يف اجلزائر «دون امل�ستوى»

وذكرت ال�صحيفة بن�سبة امل�شاركة يف �آخر انتخابات حملية يف ،2017
ال�ت��ي ف��اق��ت  44باملئة �إذ ت�ق��دم للت�صويت �أك�ث�ر م��ن ع�شرة ماليني
ناخب من �أ�صل  22مليونا �آن��ذاك .لكن حممد �شريف رف�ض م�سبقا،
م�ساء ال�سبت ،امل�ق��ارن��ة م��ع االن�ت�خ��اب��ات املحلية ال�ت��ي ج��رت يف عهد
الرئي�س ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة واتهمتها املعار�ضة وال�صحافة
بالت�ضخيم.
وقال �شريف �إن “نظام االنتخابات خمتلف والظروف واجلهة املنظمة
(وزارة الداخلية) خمتلفة” لذلك يجب املقارنة بر�أيه مع “االنتخابات
التي نظمتها ال�سلطة فقط».
ومنذ اعالن الن�سب الأوىل للم�شاركة �أكد �شريف �أن “ن�سب امل�شاركة
حققت قفزة نوعية” مقارنة باالنتخابات الت�شريعية يف حزيران/

يونيو التي �شهدت �أك�بر ن�سبة امتناع يف تاريخ البلد حيث مل يقدم
لالت�صويت �سوى  23%من �أكرث  23مليون ناخب.
وكتبت �صحيفة اخلرب “رغم حت�سن ن�سبة امل�شاركة مقارنة باملواعيد
ال�سابقة ،ف�إنها تبقى دون امل�ستوى بالنظر �إىل �أن املحليات ت�ستقطب
دوما اهتمام املواطنني».
وبالن�سبة ل�صحيفة ال�شروق ف�إن االنتخابات املحلية “تخطت امتحان
امل�شاركة بتقدير مقبول».
ولأول م��رة منذ ان��دالع احل��راك يف �شباط/فرباير � ،2019شاركت
منطقة القبائل يف هذا االقرتاع بعدما قاطعت االنتخابات الرئا�سية
ال�ت��ي ج��اءت بالرئي�س ت�ب��ون يف ك��ان��ون الأول/دي �� �س �م�بر  2019ثم
اال�ستفتاء على الد�ستور ت�شرين الثاين/نوفمرب  2020و�أخريا

االنتخابات الت�شريعية يف حزيران/يونيو  .2021و�شكلت االنتخابات
املحلية اختبارا جديدا للرئي�س عبد املجيد تبون الذي وعد بتغيري كل
امل�ؤ�س�سات املنتخبة “التي لوثها التزوير واملال الفا�سد” دون االهتمام
بن�سبة امل�شاركة “لأن الت�صويت لي�س �إجباريا».
وم��ع فقد دع��ا للت�صويت بقوة مع ت�أكيده �أن ه��دف االنتخابات “هو
الو�صول �إىل م�ؤ�س�سات �شرعية ب ��أ ّ
مت معنى الكلمة ،وه��و م��ا و�صلنا
�إليه” كما �صرح لل�صحافة بعد �أن �أدىل ب�صوته .وبح�سب ال�صحف
ف ��إن االن�ت�خ��اب��ات ج��رت م��ن دون �أح ��داث ع�ن��ف ك�ب�يرة ك�ب�يرة خالفا
لالنتخابات الت�شريعية الأخرية ،با�ستثناء “حتطيم حمتجني مكتب
اق�تراع يف بلدية �أه��ل الق�صر بوالية البويرة” على بعد نحو 100
كلم �شرق العا�صمة اجلزائرية ،كما �أفادت �صحيفة الوطن .كما ذكرت
الإذاع��ة اجلزائرية �أن االنتخابات البلدية مل جتر يف �أربع بلديات يف
بجاية ( 250كلم �شرق اجلزائر) لعدم تقدم �أي قائمة للرت�شح ،لكن
االنتخابات الوالئية جرت ب�شكل عادي فيها».
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الفجر –خرية ال�شيباين
قبل �أ���س��ب��وع� ،أعلنت هيئة املحلفني �أن كايل
ريتنهاو�س “غري مذنب” يف التهم اخلم�س املوجهة
�إليه .وال�شاب ،البالغ من العمر  18عا ًما ،متّهم
بارتكاب جرائم قتل .يف � 25أغ�سط�س ،2020
ان�ضم �إىل م�سلحني ج���ا�ؤوا من �أج��ل “حماية”
حمالّت جتارية عند ان��دالع �أعمال �شغب ببلدة
كينو�شا (وي�سكون�سن) ر ًدا على �إط�لاق �شرطي
�أبي�ض �سبع ر�صا�صات يف اخللف على جاكوب
بليك ،وهو �أمريكي من �أ�صل �أفريقي يبلغ من العمر
وم�سلحا ببندقية ن�صف �آل��ي��ة ،فتح
 29ع��ا ًم��ا.
ً
ريتنهاو�س النار يف ظروف مربكة ،مما �أ�سفر عن
مقتل رجلني و�إ�صابة ثالث ...وحكم املحلفون �أنه
دفاعا عن النف�س.
ت�صرف ً

متظاهرون يحتجون على تربئة كايل ريتنهاو�س يف مينيابولي�س

ا�ست�ضاف ترامب كايل ريتنهاو�س يف منزله يف فلوريدا

متت تربئته من جرمية قتل مزدوجة:

لهذا �أ�صبح كايل ريتنهاو�س بطل اليمني الأمريكي!...

عبرّ جو بايدن عن قلقه وغ�ضبه ،يف حني ّهن�أ ترامب ال�شاب وا�ستقبله يف مقره

ولئن ق��ال ج��و ب��اي��دن �إن��ه “قلق
وغا�ضب” ب �ع��د �إع �ل��ان احلكم،
ف�إن �سلفه دونالد ترامب ه ّن�أ من
ج��ان�ب��ه ال �� �ش��اب يف ب �ي��ان �صحفي.
وال غ ��راب ��ة يف ذل� ��ك �إذا �س ّلمنا
بنتائج ا�ستطالعات الر�أي :ح�سب
ا�ستطالع يوغوف ال�صادر يف 18
نوفمرب ،يعتقد  15باملائة فقط
م��ن اجلمهوريني �أن��ه يجب �إدانة
كايل ريتنهاو�س بارتكاب جرمية
قتل .يف امل�ق��اب��ل ،يعتقد �أك�ثر من
ثالثة �أرب��اع الدميقراطيني (76
باملائة) ب�ضرورة �إدانته.
رمز القيم املحافظة
بعد �أي ��ام قليلة م��ن اجلرمية،
رف ����ض ت��رام��ب ،ال��رئ�ي����س حينها،
�إدان� � ��ة �أف� �ع ��ال ك��اي��ل ريتنهاو�س،
م�ع�ت�ق�دًا �أن ��ه “كان ��س� ُي�ق�ت��ل على
الأرجح” �إذا مل يطلق النار .وهذا
الأ�سبوع ،ا�ستقبل امللياردير ال�شاب
يف منزله بفلوريدا مبقر �إقامته
يف م��ار االغ � ��و .ه��ذا اال�ستفزاز

يعتقد  15باملائة فقط من اجلمهوريني �أنه يجب
�إدانة كايل ،مقابل �أكرث من ثالثة �أرباع الدميقراطيني
اجلديد لي�س مفاجئاً ،لأن��ه حتى
قبل �إعالن احلكم ا�ستوىل اليمني
الأمريكي على املو�ضوع ليجعل منه
ط��وط�م��ا .وخ�ل�ال امل�ح��اك�م��ة ،دعّم
مذيعو قناة فوك�س نيوز ال�شاب،
م �ع �ت �ق��دي��ن �أن � ��ه رم� ��ز للهجمات
املزعومة على القيم املحافظة يف
الواليات املتحدة“ .هذا ما يحدث
عندما ي�سارع الأ�شخا�ص الأقوياء
يف و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام يف وا�شنطن
“ ”...لإ� �ص ��دار االحكام” ،قال
�شون هانيتي“ .وللأ�سف يحدث

هذا يف كل مرة ،مرا ًرا وتكرا ًرا ،مع
نف�س ال�شخ�صيات .و�سائل الإعالم
“ ”...ت�خ�ط��ئ والأب ��ري ��اء “”...
يدفعون الثمن».
«�إن��ه ينتمي �إىل واح��دة من �أقل
ال �ط �ب �ق��ات ح� ً�ظ��ا يف جمتمعنا”،
اع� �ت�ب�ر ت ��اك ��ر ك ��ارل� ��� �س ��ون ،مقدم
الأخ� �ب ��ار اي �� �ض��ا يف ف��وك ����س نيوز.
و�أ� �ض��اف ،الع�ب��ا على وت��ر ح�سا�س
ل��دى الناخبني املحافظني“ ،لقد
�أراد ف�ق��ط م�ن��ع جم��ان�ين عنيفني
م��ن �إ��ش�ع��ال ال�ن��ار يف ال�سيارات...

كايل ريتنهاو�س يبكي يف قف�ص االتهام
ال�شغب �إذا ب � ّر�أت رج� ً
لا بري ًئا” ...ال�شاب .وق��ال مات غايت�س ،ممثل
ف� �ل ��وري ��دا ق �ب��ل ي� ��وم م ��ن �إع�ل��ان
�إنه برنامج �سيا�سي بالكامل.
احل �ك��م“ :من امل�ح�ت�م��ل �أن يكون
مرتب�صا ج�ي�دًا يف الكوجنر�س”.
مقرتحات للرت ّب�ص
ك �م��ا ع ��ر� ��ض ع �ل �ي��ه مم �ث��ل والي ��ة
وميدالية الكونغر�س
ال � �ع ��دي ��د م � ��ن اجل� �م� �ه ��وري�ي�ن ك��ارول �ي �ن��ا ال���ش�م��ال�ي��ة ،مادي�سون
املنتخبني مل ي�ت�خ� ّل�ف��وا ع��ن دعم كاوثورن ،الذي يحث �أن�صاره على

العديد من اجلمهوريني املنتخبني دعموا ال�شاب ،واقرتحوا عليه ترب�صا تكوينيا يف الكوجنر�س

ت�شاريل كريك ،ال�شخ�صية ال�صاعدة لليمني الأمريكي
•• طرابل�س-وكاالت

ف �ف��ي �أم��ري �ك��ا ح �ي��ث ن �� �ش ��أ ،يعترب
ه��ذا �أم � ًرا فا� ً
ضال” .نف�س ال�شيء
ينطبق على الكاتبة يف �صحيفة
نيويورك بو�ست ،مرياندا ديفاين،
ال�شعبوية ج��دا ،التي اع�ت�برت ما
ح��دث عالمة على ازدراء طبقي.
وك �ت �ب��ت ع �ل��ى ت ��وي�ت�ر“ :تالحق
النخبة الرثية “ ”...اب ًنا �أبي�ض
من الطبقة العاملة ،ر ّبته �أ ّم عزباء،
لأنهم ال يرونه �إن�سا ًنا كام ً
ال».
وردا على �س�ؤال لـ “بوليتيكو”،
قبل النطق باحلكم ،ق�دّر ت�شاريل

ك� �ي��رك ،ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة ال�صاعدة
ل�ل�ي�م�ين الأم ��ري �ك ��ي ،م��ن جانبه،
�أنّ “هذه امل�ح��اك�م��ة ال “تخ�ص”
كايل وحده” .ومن وجهة نظره،
“يتعلق الأم ��ر ب���س�ي��ادة القانون،
وال ��د�� �س� �ت ��ور ،وال �ت �ع��دي��ل الثاين
“الذي يحمي احل��ق يف الت�سلح”،
واحلق يف الدفاع عن نف�سك عندما
يهاجمك ح�شد عنيف ،مت�سائال،
عما �إذا كان يحق ملواطن �أمريكي
احل� ��� �ص ��ول ع �ل��ى ه �ي �ئ��ة حملفني
حم ��اي ��دة ال ت�خ���ض��ع لتهديدات

قدمته فوك�س
نيوز على �أنه
رمز للهجمات
امل���زع���وم���ة
ع��ل��ى القيم
امل���ح���اف���ظ���ة
يف ال��والي��ات
امل����ت����ح����دة

كايل ريتنهاو�س ،م�سلح ببندقية ن�صف �آلية ،ي�سري باجتاه املتظاهرين من حركة حياة ال�سود مهمة

حتذير من �أكرب خطر يهدد ليبيا« ..املربع �صفر» ميهد لكارثة

قال رئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي
حم �م��د امل �ن �ف��ي� ،إن اجل �م �ي��ع يعمل
بكل جهد م��ن �أج��ل �إجن ��اح اال�ستحقاقات االنتخابية املقبلة ،الرئا�سية
والت�شريعية ،جاء ذلك خالل حفل افتتاح امل�ؤمتر الوطني الليبي لل�شباب.
و�أك ��د امل�ن�ف��ي� ،أن��ه �سيتم العمل على �إجن ��اح االن�ت�خ��اب��ات ع�بر حتقيق كل
ال�ضمانات الالزمة ،حتى تكون انتخابات ح ّرة ونزیهة ،تعبرّ نتائجها بحق
عن �إرادة ال�شعب الليبي ،وحتقق كامل �شروط العملية الدميقراطية.
واعرتف رئي�س املجل�س ،خالل امل�ؤمتر ،بحجم ال�صعوبات واملخاطر التي
تواجه ليبيا ،حمذ ًرا من العودة �إىل ال�صراعات القدمية التي عانى منها
ال�شعب الليبي.
ويف ال�سياق ،قال العقيد الليبي حممد فرج عثمان� ،إن الفر�صة الوحيدة
لإنقاذ ليبيا هو جناح عملية االنتخابات الربملانية والرئا�سية ،حتى يتمكن
الليبيون من بناء م�ؤ�س�سات الدولة و�أجهزتها مرة �أخرى.

و�أو�ضح املحلل الع�سكري الليبي ،خالل ت�صريحاته لـ”�سكاي نيوز عربية”،
�أن العودة للمربع الأول هو �أكرب خطر الأن ،وهو ما ترف�ضه القوى الدولية
�سواء �أوروبا �أو الواليات املتحدة.
«اجلميع ي�سعى للهدف ذاته وهو �إج��راء االنتخابات” ،هكذا �أكد الباحث
الليبي حممد ال �ه�لاوي ،ففي ال��داخ��ل الليبي �أ� �ص��درت املفو�ضية العليا
لالنتخابات �أك�ثر م��ن  2.8مليون بطاقة اق�ت�راع يف امل��راك��ز االنتخابية
من �أج��ل ت�سليمها للمواطنني امل�سجلني كناخبني ،كما ح��ددت تاريخ 28
نوفمرب ك�آخر موعد لت�سليم البطاقات االنتخابية.
وا�ستطرد اً
قائل“ :جنحت املفو�ضية � ً
أي�ضا يف ت�سليم ما يقرب من  2مليون
بطاقة انتخابية حتى الأن ،بخالف العمل على ت�أمني مقار االنتخابات
وحماولة �إظهار �أول ا�ستحقاق انتخابي لل�شعب يف �شكل دميقراطي ي�ؤ�س�س
لال�ستقرار».

“�أن يكونوا م�سلحني وخطرين”،
ف �ت�رة ت ��دري ��ب� .أم � ��ا ال �ن��ائ��ب عن
والي��ة �أري��زون��ا ب��ول ج��و��س��ار ،فقد
اق�ت��رح �أن ي�ح���ص��ل ال �� �ش��اب على
ميدالية ال���ش��رف يف الكونغر�س.
وق� �ب ��ل ب �� �ض �ع��ة �أ�� �س ��اب� �ي ��ع ،عوقب
جو�سار نف�سه بتوبيخ -وهي عقوبة
ن��ادرة ج �دًا -لأن��ه �سخر يف مقطع
فيديو  ...من وفاة الدميقراطية
�ألك�سندريا �أوكا�سيو كورتيز.
را ،تلقى كايل ريتنهاو�س
و�أخ�ي� ً
دعم نيك �ساندمان .عام ،2019
اكت�سب ه��ذا امل��راه��ق 16 ،عامًا،
�شهرة وطنية يف غ�ضون �ساعات
ق �ل �ي �ل��ة ب �ع��د م��واج �ه �ت��ه لنا�شط
�أم� ��ري � �ك� ��ي م � ��ن ال � �ه � �ن ��ود احلمر
الأ�� �ص� �ل� �ي�ي�ن يف وا�� �ش� �ن� �ط ��ن ،وهو
بقبعته احلمراء “لنجعل �أمريكا
عظيمة مرة �أخرى” .وبعد اتهامه
بالعن�صرية والرتهيب ،رفع دعوى
ق���ض��ائ�ي��ة م �ن��ذئ��ذ ع �ل��ى ع ��دد من
و�سائل الإع�ل�ام بتهمة الت�شهري،
م�ستنكرا دم��ار “ثقافة الإلغاء”،
بل وحت��دث يف امل�ؤمتر اجلمهوري
عام  .2020وكان دونالد ترامب
قد جعل منه رم ًزا ،رمز “الأخبار
الكاذبة وطابعها ال�شيطاين «.
وط ��وال امل�ح��اك�م��ة ،ال�ت��ي ك�شفت
ع��ن ال�شرخ الأم��ري�ك��ي بخ�صو�ص
الأ� �س �ل �ح��ة ال �ن��اري��ة وح��رك��ة حياة
ال�سود مهمة ،احتمى بالدفاع عن
النف�س.
عن لو جورنال دي دميان�ش

كما �أ�شاد ال�ه�لاوي ،ب��ال��دورات التدريبية التي �أطلقتها املفو�ضية ،ولفت
�إىل �أن اجل��والت التدريبة �ست�شهد تدريب نحو � 40أل��ف موظف يف �إطار
ا�ستعدادات املفو�ضية لتنفيذ اال�ستحقاق االنتخابي.
و�أ�ضاف الباحث الليبي� ،أن املفو�ضية تعمل بكل جهد وقادرة على مواجهة
العراقيل الفنية ،لكن العراقيل ال�سيا�سية خارج �سيطرتها لأنها تعمل يف
ظل بيئة �سيا�سية غري م�ستقرة.
�أم��ا على اجل��ان��ب اخل��ارج��ي ،تدفع ال�ق��وى ال��دول�ي��ة بكل ق��وة نحو �إجناح
اال�ستحقاق االنتخابي الليبي املقرر ال�شهر املقبل ،وهنا �أكد املحلل الع�سكري
حممد فرج عثمان� ،أن اجلل�سة الأخرية ملجل�س الأمن تثبت االجتاه الدويل
نحو معاقبة �أي معرقل للعملية االنتخابية.
و�أ�ضاف املحلل الع�سكري الليبي� ،أن فر�ض العقوبات على املعرقلني �سوف
ي�أتي من جانب وا�شنطن قبل �أوروب��ا ،حيث قامت الأخري نتيجة ت�ضارب

امل�صالح يف القارة العجوز �إىل ت�أزمي
الو�ضع الليبي.
وع ��ن ات�ف��اق�ي��ة ال �ت �ع��اون الفرن�سية
الإيطالية ،قال عثمان� ،إنها ت�صب يف
املقام الأول يف الأزمة الليبية ،حيث �أن التناحر بني �إيطاليا وفرن�سا يف هذا
امللف �أدى �إىل ت��أزمي��ه ،ومل تنجح �أوروب��ا على م��دار عقد من حل الأزمة
با�ستثناء �أملانيا التي جنحت يف مل �شمل الفرقاء حتت مظلة م�ؤمتر برلني
 ،1وبرلني  ،2تاله بعد ذلك م�ؤمتر باري�س.
و�شدد املحلل الع�سكري على �أهمية �إجراء العملية االنتخابية والعمل على
�إجناحها ،لأن هدفها لي�س التداول على ال�سلطة و�إمنا هي عملية م�صريية
لتوحيد م�ؤ�س�سات الدولة التي �ستنعك�س على االقت�صاد واال�ستثمار وبناء
الدولة.
ويعقد الليبيون �آماال كبرية على هذه االنتخابات يف �إعادة اال�ستقرار �إىل
ب�لاده��م بعد �أك�ثر م��ن عقد م��ن اال��ض�ط��راب��ات ،لكن البع�ض يخ�شى من
حدوث انتكا�سة ما تعيد الأو�ضاع �إىل نقطة ال�صفر.
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :دار النظم حممود جمعة و�شركاه حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رقم  203ملك حممد عبداهلل عبداللطيف املال  -ديرة -
املطينة  -هاتف  04-3964900 :فاك�س  04-3965025 :مبوجب
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أعاله لت�صفية �شركة جو في�ش �شركة ال�شخ�ص الواحد  -ذ م م وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/10/31وامل��وث��ق ل��دى كاتب
العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/11/23وعلى 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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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :شركة جو في�ش �شركة ال�شخ�ص الواحد  -ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  P-114مركز ميلكي واي بزن�س �سنرت  -ال�شكل القانوين � :شركة
ذات م�س�ؤولية حم��دودة  -ال�شخ�ص الواحد (ذ م م) رق��م الرخ�صة  860946 :رقم
القيد بال�سجل التجاري  1462626 :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
 ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/10/31واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2021/11/23وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني دار النظم حممود جمعة و�شركاه حما�سبون قانونيون  -العنوان :
مكتب رق��م  203ملك حممد عبداهلل عبداللطيف امل�لا  -دي��رة  -املطينة  -هاتف :
 04-3964900فاك�س  04-3965025 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

70535

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  SHCFICILABMIN2021 / 0007514عمايل (جزئي)

اىل املدعي عليه  :امريكان اليف ان�شورن�س كومباين  -فرع ال�شارقة
نعلمكم بان املدعي موالكال جوباالن فاديار جاناردانان  -هندي اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
حكمت املحكمة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ  99824درهم (ت�سعة
وت�سعون الف وثمامنائة واربعة وع�شرون درهم) والزمتها املنا�سب من امل�صروفات
واعفت املدعي من ن�صيبه فيها ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حرر بتاريخ  2021/11/25 :حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

70392

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/20857

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /جي�سودا�سان جايانيتتهى � -سريالنكي اجلن�سية  -عنوانه �إمارة ال�شارقة  -منطقة ال�صناعية � -شقة رقم - 201
بناية ر�أ�س املال  -متحرك رقم 0559452744
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )8582درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )8582درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

لون املركبة

نوع املركبة

�سنة ال�صنع

2016
رمادي
ميت�سوبي�شي الن�سر
A
�أم القيوين
75842
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13404بتاريخ 2021/11/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3244/2019/207تنفيذ جتاري

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/2184جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 26698533.7درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك الإحتاد الوطني  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -بناية علي �سعيد جمعه  -بجوار برجمان �سنرت
املطلوب �إعالنه � :سعد حممد �سعيد حممد العقيلي املرزوقي ب�صفته وريثا للمتوفى( /ابن املتويف)  /حممد �سعيد حممد العقيلي املرزوقي بوالية
�سعيد حممد عمر املرزوقي ب�صفته الويل ال�شرعي عليه
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ را�شد منطقة عود ميثاء  -مبنى حميد احمد دري رقم � - 3شقة طابق االول مكتب
 - 111نف�س بناية �سيتي بنك saad752@gmail.com - 0556678932 -
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :بيانات العقار (ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 645املنطقة  :القوز االوىل  -م�ساحة
ح�صته يف العقار  90.90مرت مربع والتي  -تقدر قيمة احل�صة مببلغ وقدره ( )393870درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9545

70197

املنذر  :يا�سني عبداهلل عبدالرحمن اخلاجه
بوكالة املحامني /عماد اهلي وفي�صل اخلاجة ونوال احلو�سني
�ضد  /املنذر �إليهما :
 -1مدينة �سيالكوت ملقاوالت االدوات ال�صحية والدهانات
 -2عبداملختار غني حممد
لذلك  ،فـ�إن موكلنـا ينذركما ب�سداد مبالغ ال�شيكات املذكورة وقدرها 90,000
دره ��م (ت���س�ع��ون ال �ـ��ف دره �ـ��م) وال �ف��ائ��دة ال�ق��ان��ون�ي��ة �� %9س�ن��وي��ا م��ن تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وذل��ك خالل خم�سة اي��ام من تاريخ االعالن
بهذا االنذار ،و�إلزامكم بكافة الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
70349

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

70535

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPTO2021 /0008653امر على عري�ضة

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0035677

تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف
املذكورة .من الطرف الأول  :عمر �أحمد عمر عبداهلل ال�شريفي  -اجلن�سية  :الإمارات �إىل الطرف
الثاين  :حممد مور�سيد ميا �سوروج ميا  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش
باال�سم التجاري (جنران لتجارة املالب�س الريا�ضية) ن�شاط الرخ�صة (بيع املالب�س الريا�ضية
بالتجزية  ،بيع االحذية الريا�ضية  -بالتجزئة  ،بيع العطور  -بالتجزئة  ،بيع ال�ساعات و قطع
غيارها  -بالتجزئة) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية
رقم  627508ال�صادرة بتاريخ  2013/4/8يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إىل  :املحكوم عليه  /البيت ال�شامخ ملقاوالت النجارة مل�سلحة
العنوان 9409604 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /مقيت انور حممد انور �سعيد خان -
بالتايل  :ن�أمر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ص
به .حكما قابال للتظلم خالل املدة القانونية.

املحكمة االبتدائية املدنية

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

70555

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0030713

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0008990أمر �أداء

�إىل  :املحكوم عليه  /ركن الأزياء الأملانية
وميثلها ال�سيد  :ح�سن حممد حمو�ش  -العنوان 9412433 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /ر�شيد احمد البني  -بالتايل :
ن�ص احلكم  -ن�أمر بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي اىل املدعي مبلغ ع�شرة االف
والزمتها بالفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى
ال�سداد التام والزمتها بالر�سوم وامل�صروفات.
حكما غري قابال لال�ستئناف.
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

70021

70533

الكاتب العدل

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

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ي�سرى و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  703ملك ي�سرى عادل امني  -بردبي  -اخلليج التجاري -
هاتف  :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية �شركة بيت احلامتي التجارية (ذ
م م) وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/11/18واملوثق لدى
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/11/18وعلى من لديه �أي اعرتا�ض
�أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور
�أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

ا�سم ال�شركة � :شركة بيت احلامتي التجارية (ذ م م)
العنوان  :حمل رق��م  13ملك عبداهلل احمد حممد بالقيزي  -دي��رة  -نايف  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  201143 :رق��م القيد بال�سجل
ال�ت�ج��اري  50354 :مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية ب��دب��ي ب��أن��ه ق��د مت
الت�أ�شري يف ال�سجل ال�ت�ج��اري لديها ب��إن�ح�لال ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  ،وذل��ك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/11/18واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/11/18وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ي�سرى
و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  703ملك ي�سرى عادل
ام�ين  -بردبي  -اخلليج التجاري  -هاتف  :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

70535

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -اال�سراء لرتكيب اللوحات االعالنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0003848عمايل (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :اال�سراء لرتكيب اللوحات االعالنية
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد ا�سحاق نيك حممد  ،اجلن�سية  :باك�ستاين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  5998درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

70488

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  SHCFICIREA2020 / 0007660مدين (جزئي)

اىل املدعي عليه � :سيف نظام بن غامن الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي �سيد هارث �سينها الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  -:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي 1,805,492
درهم (مليون وثمامنائة وخم�سة الف  ،واربعمائة واثنان وت�سعون درهما) والفائدة
القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد على اال
تتجاوز الفائدة املبلغ املق�ضى به  ،مع تثبيت امر املنع من ال�سفر يف االمر على عري�ضة
رقم  2020/7460والزامه بالر�سوم وامل�صاريف و  500درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما
قابال لال�ستئناف .حرر بتاريخ 2021/11/24
مركز �سعادة املتعاملني

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

70197

70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0003796جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه � :شركة بيلد ارابيا  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :عجمان املنتزى  - 1هاتف رقم  067480446فاك�س 067480446
 الربيد االلكرتوين info@buildarabia.aeانت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/12أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )8شخ�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.
مالحظة  :اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
حرر بتاريخ 2021/11/25

مدير اخلدمات الق�ضائية
خلود �سامل ال�سويدي

املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

70392

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -نور لتوريد االيدي العاملة
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0002567مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :نور لتوريد االيدي العاملة  -العنوان  :عجمان  -منطقة الب�ستان  -بالقرب من مركز
�شرطة املدينة 0527822225 - 0502100123 -
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ مروان حممد دروي�ش حممد بالل  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  12217.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

70197

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :متعب الوح�شي ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب  1001ملك با�سم الباكر  -ديرة  -املمزر  -هاتف  :فاك�س :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أعاله لت�صفية كونكريت ايفنت�س � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2021/11/3واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2021/11/3وعلى 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

ا�سم ال�شركة  :كونكريت ايفنت�س � -ش ذ م م
العنوان  :م�ستودع  f52.53.54ملك عي�سى بن نا�صر بن عبداللطيف ال�سركال -
القوز ال�صناعية االوىل  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة :
 783946رقم القيد بال�سجل التجاري  1289529 :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  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/11/3
وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال�ع��دل حماكم دب��ي بتاريخ  2021/11/3وعلى م��ن لديه
�أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي امل�ع�ين متعب الوح�شي ملراجعة
احل�سابات العنوان  :مكتب  1001ملك با�سم الباكر  -ديرة  -املمزر  -هاتف :
فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

حماكم دبي

حماكم دبي

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  4/2019/250بيع عقار مرهون

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى  :طلب اذن بيع العقار املرهون الكائن ب�إمارة دبي احلبية الرابعة رقم االر�ض  9رقم البلدية  682- 260املبنى  1مبنى اوملبيك
بارك  3العقار رقم  402وذلك نظري املديونية البالغ قدرها  8.159.916.12درهم (ثمانية ماليني ومائة وت�سعة وخم�سني الف وت�سع مائة
و�ستة ع�شر دراهم واثنا ع�شر فل�س) .طالب التنفيذ :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -دبي  -الق�صي�ص الثانية -
�شارع رقم  - 5مبنى نيهال  -بجنب فندق تامي غراند رقم مكاين  - 3700095802وميثله  :موزة عبيد ربيع اخلظر
املطلوب �إعالنه  :مانوج جايكي�شن بهوجواين  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -دبي  -بردبي  -مدينة دبي لالعالم � -شارع ال�صفوح  -مكاتب لوفت�س
" - 2الطابق االول رقم مكاين sales@capital-markketing.me - 043672686 - 097144290916 - 1421176928
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده � :شركة كابيتال ماركتينج  -منطقة حرة  -ذ م م
�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.ae
وعلى 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  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية الرابعة  -رقم االر�ض  - 9امل�ساحة  150.36 :مرت مربع  -رقم املبنى :
 - 1ا�سم املبنى :اوملبيك بارك  - 3رقم الوحدة  - 402 :التقييم  1132922 :درهم يباع العلى عطاء.
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

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

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي االبتدائية

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

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي االبتدائية

املخطـر /حممد �شعیب خان عبداجلبار  -باك�ستاين اجلن�سية يحمل بطاقة هوية رقم ()784198843754080
العنـوان  /ال�شارقة  -هاتف رقم 0526759499 /
املخطر �إليه  /ا�شرف ال�شرباوي القطب ابراهيم  ،اجلن�سية  -م�صري و يحمل جواز �سفر رقم A10854097
العنـوان /ال�شارقة  -املجاز � -شارع جمال عبد النا�صر  -هاتف رقم 0585909500 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  68,000درهم
املخطر �إليه حرر ثالث �شيكات للمخطر مببلغ ( )68,000درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد وبيانه كالتايل :
ال�شيك االول رقم  000003مببلغ  10000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/09/10وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك الثاين رقم  000004مببلغ  45000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/08/10وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك الثالث رقم  000013مببلغ  13000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/09/07وامل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني
وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى،
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية،
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا �إخطار منا بذلك.

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  126/2021/223انابات جتارية

70408

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع الدعوى � :إنابة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية يف الدعوى رقم  2021/1032جتاري.
طالب التنفيذ�:شركة فاريتي لالدوات احلديدية  -و�آخرون
عنوانه  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة
املطلوب �إعالنه  :ح�سام عبداحلكيم الظريف  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضدها م�ؤ�س�سة ح�سام عبداحلكيم لتجارة االدوات احلديدية (م�ؤ�س�سة فردية ميثلها مالكها ح�سام عبداحلكيم
الظريف  -لبناين اجلن�سية) � -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  :بيانات العقار :
نوع العقار ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 5رقم االر�ض  - 1973رقم البلدية  - 648-8437 :امل�ساحة 555 :
مرت مربع  -القيمة الكلية  2500000 :درهم.
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

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

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

70555

تنازل /بيع

تنازل /بيع

تنازل /بيع

تنازل /بيع

اعالن ن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة  :فاطمه �شام�س حممد الكتبي  -اجلن�سية :الإمارات العربية
املتحدة ،ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :حممد
را�شد حممد ح�سن غلبان  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة ،يف الرخ�صة امل�سماه (هالل
املدينة للنقليات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )774375ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى:
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

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيدة�/شميله كارایل �شادویل ناجنارات  -اجلن�سية :
الهند  -ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل
ال�سيد�/صمد كانور كوتاييل حممد اجلن�سية  :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (النعناع
للمالب�س اجلاهزة) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم
( ،)517036تعديالت �أخرى :تغيري 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

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /امري �سلطان �سوياب علي ,اجلن�سية  :بنغالدي�ش ,يف البيع والتنازل عن
كامل ح�صته البالغة  5%وذلك اىل ال�سيد  /بارتا �شانـدا مانيندرا – اجلن�سية  :الهند  ,ويرغب ال�سيد/
بيبلوب بن جيانندرا ,اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %95وذلك اىل
ال�سيد /بارتا �شاندا مانيندرا  -اجلن�سية  :الهند بالرخ�صة امل�سماه (�صالون بلوتو للحالقة) ت�أ�س�ست
بـ�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )502451ال�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

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد/حممد �صغري بن بيد وفنجال عبداهلل  -اجلن�سية:
الهند – يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد/
�سليمان خاتوباریتی قادر انی كوتی -اجلن�سية:الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (روي لل�شقق
الفندقية) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم (،)756353
تعديالت �أخرى  :اليوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل
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�ضمن احتفاالت اجلامعة باليوم الوطني اخلم�سني

انطالق «�سباق جامعةالإمارات للدراجات الهوائية» للعام 2021
•• العني-الفجر:

�ضمن احتفاالت جامعة الإمارات العربية املتحدة "باليوم الوطنياخلم�سني
 اليوبيل الذهبي" ،وبالتعاون مع كلية الرتبية � ،أقام ق�سماحلياة اجلامعية"النادي ال�صحي" ،يف وحدة الأن�شطة الريا�ضية ،باحلرم اجلامعي �" ،سباق
جامعة الإمارات للدراجات الهوائية" للعام ،2021بح�ضور عدد من �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية وح�ضور كبري منالطلبة .
و�أو�� �ض ��ح �إب��راه �ي��م خم �ت��ار " �أن ه ��ذا ال �� �س �ب��اق ي ��أت��ي يف �إط � ��ار احتفاالت
جامعة الإم ��ارات العربية املتحدة "باليوم الوطني اخلم�سني  -اليوبيل
الذهبي،بالإ�ضافة �إىل تعزيز الوعي الوطني وال�صحي لدى طلبة اجلامعة
،وفر�صة لتعزيز جهود �إع��داد وتهيئة البيئة اجلامعية الإيجابية للطلبة،
وه��و ن�شاط ريا�ضي ثقايف اجتماعي ،ن�سعى من خالله الكت�شاف املواهب
الطالبية يف ريا�ضة الدراجات الهوائيةبجامعة الإمارات من جهة ،و�إعداد
هذه املواهب الوطنية ال�شابة يف امل�ستقبل للم�شاركة يف امل�سابقات اجلامعية
واملحلية و�أن�شطة وفعاليات متعددة لريا�ضة الدراجات الهوائية يف الدولة
من جهة�أخرى".

ويف ختام الفعالية مت تكرمي الفائزين من الطلبة والطالبات ،وجاءتالنتائج
يف فئة الطالبات كالآتي :فازت الطالبة روزانا عبد الكرمي من كلية الإدارة
واالقت�صاد باملركز الأول  ،وج��اءت الطالبة هيا املزروعي من كلية الإدارة
واالقت�صاد يف املركز الثاين  ،فيما احت ّلت الطالبة �شيخة العلوي من كلية
الرتبية املركز الثالث،والطالبة حور ال�شهياري من كلية تقنية املعلومات يف
املركز الرابع ،والطالبة مرمي احلمودي من كلية العلوم يف املركز اخلام�س.
ويف فئة الطالب :حاز الطالب �إبراهيم عبد الرزاق من كلية تقنيةاملعلومات
على املركز الأول ،فيما ح� ّل الطالب عمر خلف من كلية العلوم يف املركز
الثاين ،وجاء طالب املاج�ستري حممد ال�صقري من كلية العلوم يف املركز
الثالث ،فيما ج��اء الطالب عمر يا�س م��ن كلية تقنية املعلومات يف املركز
الرابع ،والطالب حممد مرت�ضى من كليةالهند�سة يف املركز اخلام�س.
ويف ختام امل�سابقة مت تكرمي املتطوعني من كلية الرتبية  ،والفريق الطبي
م��ن م�ست�شفى ميدكلينك ،و��ش��رك��ة ال��دراج��ات ال�ه��وائ�ي��ة "�أكتيف ب��اي��ك -
Active Bike"،على م�ساهمتهم الفاعلة يف �إجن��اح ال�سباق ،و�شركة
G4s للخدمات الأمنية – لتنظيم وحفظ ق��واع��د الأم��ن وال�سالمة يف
خمتلف مراحل ال�سباق.

بو�شالخ  :عودة مناف�سات الدوري ت�سهم يف اكت�شاف املزيد من املواهب الكروية

دوري كرة القدم الن�سائية ينطلق ال�سبت املقبل مب�شاركة  8فرق

بوكر يقود �صنز لفوزه الـً 16
تواليا
ق��اد ديفني بوكر فريقه فينيك�س �صنز ل�ف��وزه ال�ساد�س ع�شر ت��وال�ي�اً ،وذلك
بت�سجيله  30نقطة يف �سلة بروكلني نت�س الذي خ�سر اللقاء على �أر�ضه -107
 113يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني "�أن بي �أيه".
وبات �صنز على بعد فوز وحيد من معادلة رقمه القيا�سي ال�شخ�صي من حيث
�أط��ول �سل�سلة انت�صارات يف تاريخه وال��ذي حققه مو�سم ،2007-2006
والأهم من ذلك �أنه �أعلن عن نف�سه مرة �أخرى مر�شحاً بقوة للمناف�سة على
اللقب بعدما �أ�سقط مت�صدر املنطقة ال�شرقية يف معقله .ولعب بوكر الدور
الأ�سا�سي يف هذا الفوز ،ال�سيما يف الربعني الأول والثالث ،م�سج ً
ال � 9سالت من
�أ�صل  18له يف جممل اللقاء ،بينها �أربع ثالثيات خالل  32دقيقة �أم�ضاها
يف �أر�ضية امللعب .كما �ساهم �صانع الألعاب املخ�ضرم كري�س بول بهذا الفوز
بت�سجيله  22نقطة مع  8مت��ري��رات حا�سمة و 5متابعات .وو�صل ب��ول اىل
متابعته الـ� 5آالف يف ال��دوري خالل الربع الثالث من اللقاء الذي �أقيم �أمام
 18070متفرجاً يف ملعب "باركاليز �سنرت" .وقال بول "من الوا�ضح �أن
اجلميع يعرف ما هو الهدف الأكرب ،الفوز بلقب الدوري ،لكن �إذا مل ت�ستمتع
باالنت�صارات ال�صغرية خالل املو�سم املنتظم ،فماذا نفعل هنا بحق اجلحيم؟".
العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

•• دبي-الفجر:

تنطلق يف الرابع من �شهر دي�سمرب املقبل مناف�سات
دوري ك ��رة ال �ق��دم ال�ن���س��ائ�ي��ة ل�ل�م��و��س��م الريا�ضي
 2022-2021مب���ش��ارك��ة ث�م��ان�ي��ة ف ��رق "نادي
�أب��وظ�ب��ي ال��ري��ا��ض��ي  ،ن��ادي ال�ع�ين � ،أك��ادمي�ي��ة جول
� ،أون�ك����س �أف �سي  ،الليغا  ،ج��و ب��رو � ،أي �أف �سي ،
وولفهاوندز".
وح��ر��ص��ت جل�ن��ة ك��رة ق��دم الن�سائية ب��رئ��ا��س��ة �أمل

بو�شالخ ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد الكرة ,رئي�س جلنة
الكرة الن�سائية على االطمئنان على �سري الرتتيبات
النهائية املتعلقة بعودة �أوىل امل�سابقات املحلية كرة
القدم الن�سائية  ،وحتقيق انطالقة قوية بعد فرتة
توقف نتيجة جائحة كورونا.
من جهتها � ،أك��دت �أم��ل بو�شالخ �أن ع��ودة م�سابقة
دوري ك��رة ق��دم ال���س�ي��دات بعد ال�ت��وق��ف لها �أهمية
ك �ب�يرة  ،لأن �ه��ا ت�صقل م��واه��ب ال�لاع�ب��ات وت�ساعد
يف اكت�شاف املزيد من املواهب,مما يخدم منتخبي

ال�سيدات وال�شابات.
وثمنت بو�شالخ اهتمام جمل�س �إدارة احت��اد الكرة
برئا�سة ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي مب�سابقات
وبرامج و�أن�شطة كرة القدم الن�سائية ,م�ؤكدة �أن هذا
الدعم ي�سهم يف تطوير الكرة الن�سائية وي�ساعد على
بناء قاعدة �صلبة.
وتوقعت بو�شالخ �أن ت�شهد مباريات الدوري خالل
املو�سم احل��ايل مناف�سات قوية بني الفرق امل�شاركة
 ،معربة عن ثقتها يف ق��درات الالعبات على تقدمي
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Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 20857/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Gesdasan Jaitenthi, Sri Lankan national, residing at Sharjah, Industrial Zone, Flat

Notice to Defendant by Publication
At the Case Management Office, Ajman Federal Court,
Federal Civil Court of First Instance
)In Case No. AJCFICIPOR2021/0003796 / Commercial (Partial
To the defendant : Build Arabia LLC
Unknown place of residence: Ajman Al Muntazah 1 Phone No. 067480446 Fax
067480446 Email info@buildarabia.ae
You are required to attend the court session dated 12/12/2021 before the Case
Management Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No.
(Case Manager Office No. 8) in person or through an authorized attorney, and submit
a reply memorandum to the case, with all documents thereto attached, within a period
not exceeding ten days from the date of publication, in order to consider the case the
number of which is mentioned above - as a defendant.
Note: Notice by publication in both Arabic and English
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the date
of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal action
against you for the recovery of our rights under the applicable law plus the expenses and lawyer's fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

م�ستويات جيدة و�أداء مميز خالل مباريات امل�سابقة.
و�أ�شادت مب�شاركة ثمانية فرق يف الن�سخة احلالية,
من �ضمنها فريق ن��ادي العني ال��ذي ُيعد من �أوائل
�أندية املحرتفني الإماراتية التي قامت ب�إطالق مراكز
تدريب الفتيات لكرة القدم يف العني حتت �إ�شراف
�شركة نادي العني للألعاب الريا�ضية  ،وتكوين �أول
فريق ك��رة ق��دم ن�سائي منذ ت�أ�سي�س ال�ن��ادي يف عام
 ، 1968ومتنت التوفيق والنجاح لكافة الفرق
خالل مناف�سات بطولة دوري ال�سيدات.

70363

201, Mobile No 055-945 2744

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 8,582
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 8,582; whereas the Notifier has repeatedly
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle
described below:
Man Year

Colour

Model

Class

Registered at

Vehicle No

2016

Gray

Mitsubishi Lancer

A

Umm Al Quwain

75842

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/11646

تنفيذ رقم 2021/11376
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Dubai Courts of First Instance
Service & Assignment of Payment by Publishing
In Execution No.: 208/2021/1386 - Civil Execution
Reviewed by: The Sixth Execution Circuit No. 227
Subject of Execution: Executing the judgment issued in the case No.: 680/2021 Civil
partial", and amended by the appeal No. "931/2021 appeal Civil", by payment the
amount executed with in amount of (AED 356685) including fees and expenses.
The Execution Applicant: Budhan Bhagat
 Address: United Arab Emirates - Emirates of Sharjah Al Ghuwair Al Zahraa - StreetDamas Building - Fifth floor - Flat No 546 – next post office square.
Party to be served: 1- Al Basti & Muktha L.L.C
Their Capacity : Executed Against party.
Subject of Service: The execution applicant has filed against you the above mentioned
)executive case and obligates you to pay the amount executed with it for (AED 371810
to the execution applicant or the court's treasury. Therefore, if you are not complying
with the above judgment within 15 days from publishing this service, the court will
proceed the executive procedures against you.
Prepared by: Aysha Rashid Mohamed Al Dhanhani

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70363

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2021/12/08لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده تيك تاك للتجارة و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
45,305
اك�س�سوارات و�ساعات
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2021/12/08لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده بنيان ال�شرق للمقاوالت (�ش.ذ.م.م) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
7,000
�سجاد
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

Date 29/ 11/ 2021 Issue No : 13404
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Real Estate Summary 1446/2021/18
Details of service by publication
To the defendant
1- Rohan Irfan Muhammad Irfan
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff / Aqaar Corporation
Represented by / Abdulla Rahma Abdulla Rahma Al Owais Al Shamsi
Filed the case against you which subject is a rescheduling as per
the verdict of the appeal No. 991/2021 Real Estate. The hearing
of Sunday 09-01-2022 at 08:30 AM on online court hearing was
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by
yourself or your legal attorney and you have to submit the memos
or documents you have to the court at least three days prior to the
hearing.

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8692/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  560/2020جت��اري كلي واملعدل بالإ�ستئناف رقم
 1051/2021جتاري ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 3,402,216درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة جلوبال بزن�س �سريف�س للو�سائل املتعددة  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -عود ميثاء -
بردبي  -دبي � -شارع عود ميثا  -مبنى الن�صر بالزا � -شقة  - 105حمطة مرتو عود ميثا
املطلوب �إعالنهما  -1 :يلدزالر �ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
 -2علي حممود عطاف � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليكـــ ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة �أع�ل�اه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
 3402216درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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Notice of Defendant to be Published
At the lawsuit management office at the Federal Court of Sharjah,
the Federal Civil Court of First Instance
)In the Lawsuit no. SHCFICIPOR2021/0008721 Commercial (Partial
To the defendant: 3- Zara General Maintenance Contracting LLC
Unknown place of residence : Emirate of Sharjah, Al Nahda District, Al Ittihad Street, Office
No.110/109 No. 1 King Mohammed Abdullah Al Mulla
2- Ramasriniwasan TR Bar Miswaran - Indian national
3- Hossam Omar Ramadan Daoud - Jordanian national
Upon the request of the claimant/ Ingt Sanitation Services LLC
It has brought a lawsuit against you and demands that:
- Obligating the defendants jointly and severally to pay the claimant an amount of 248.297 dirhams
(two hundred and forty-eight thousand two hundred and ninety-seven UAE dirhams).
Second: Obligating the defendants to pay legal interest at 12% annually from the date of filing the
lawsuit until full payment.
Third: Obligating the defendants to pay fees, expenses, and attorney fees.
You are mandated to attend the session 12/09/2021 in front of the lawsuit Management Office. Sharjah
)Federal Court, Civil Court of First Instance, at 08:30 am - Office No. (Lawsuit Manager Office No. 5
in person or through an authorized agent, and submit an answer note to the lawsuit attached with all
Documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to consider
the lawsuit whose number is mentioned above as a defendant.
Notice of the defendants by publication in both Arabic and English.
Judicial Services Office
Aisha Ali Muhammad
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الفجر الريا�ضي

عي�سى هالل وجاين وجيان كر�ستوف يتوج الفائزين

ختام البطولة العربية للتجديف ال�شاطئي على �شاطئ احلمرية وتتويج تون�س باملركز الأول وم�صر باملركز الثاين والإمارات �ست ميداليات ف�ضية
•• ال�شارقة  -الفجر:

اختتمت �أم�س الأول ال�سبت البطولة العربية للتجديف ال�شاطئي والتي �أقيمت
على مدى يومني وعلى �شاطئ احلمرية ب�إمارة ال�شارقة برعاية من �سمو ال�شيخ
عبداهلل بن �سامل القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة بعد �أن �شهدت م�شاركة عربية
الفتة من قبل �أحد ع�شرة دولة ومناف�سة قوية يف كافة جوالت البطولة .
و�أ�سد ال�ستار عن البطولة بعد تنظيمها ل  120م�سابقة يف جوالت التجديف
ال�شاطئي ع�ل��ى م��دى �� 18س��اع��ة ق��دم فيها �أب �ط��ال ال��وط��ن ال�ع��رب��ي عرو�ضا
ومهارات قوية يف املناف�سات كما وبرز املنتخب الوطني الإماراتي قوة وح�ضورا
كبريا كونه يحمل لقب البطولة اخلليجية للتجديف ال�شاطئي والتي �أقيمت

الأ�سبوع املا�ضي ليحقق تفوقا يف هذه البطولة و�ست ميداليات برونزية يف هذه
البطولة .
وقام عي�سى هالل احلزامي رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�ضي يرافقه عبدامللك
ج��اين نائب رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�ضي رئي�س اللجنة العليا املنظمة
للبطولة وجمعه عبيد ال�شام�سي رئي�س جمل�س ن��ادي احلمرية نائب رئي�س
اللجنة العليا بتتويج الفائزين من �أبطال الوطن العربي يف ريا�ضة التجديف
ال�شاطئي.
كما وح�ضر و�شارك يف التتويج عدد من كبار ال�شخ�صيات وهم عارف الهرنكي
رئي�س االحت��اد الإم��ارات��ي للتجديف وال���ش��راع وحميد ب��ن �سمحة ال�شام�سي
رئي�س املجل�س البلدية ملدينة احلمرية و�سيف بوفيري ال�شام�سي رئي�س جمل�س

احلمرية التابع لدائرة �ش�ؤون ال�ضواحي والقرى و�أع�ضاء اللجنة العليا املنظمة
للبطولة ومدير البطولة ماجد �سعيد املهريي .
ويف بداية التكرمي واحلفل الذي قدمه الإعالمي �إ�سالم ال�شيوي جرى تكرمي
ر�ؤ� �س��اء االحت ��ادات الريا�ضية للتجديف وممثليها احل�ضور ور�ؤ� �س��اء الوفود
العربية وبد�أ التكرمي برئي�س االحتاد الدويل للتجديف جيان كر�ستوف رونالد
بجانب تكرمي رعاة البطولة وهم فندق رامادا عجمان واملراعي بجانب تكرمي
ال�شريك الإعالمي هيئة ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون قناة ال�شارقة الريا�ضية
.
كما جرى تكرمي احلكام الدوليني وهم �أني�س بن خ�ضر رئي�س جلنة التحكيم
و�إينا�س همامي و�سامي �أبو العال وتوفيق �أكلول وكانلي بجانب تكرمي احلكام

املحليني .
وو�سط فرحة املنتخبات امل�شاركة بنجاح التنظيم ومتيزه وتوفري كافة اخلدمات
والإمكانات وتعاون اللجان املنظمة وامل�ساهمة والفرق التطوعية جرى تتويج
الفائزين بامليداليات الذهبية والف�ضية والربونزية .
ومن خم�س ع�شرة مناف�سة متكن منتخب تون�س من ح�صد  12ميدالية ذهبية
ومنتخب م�صر من ح�صد  3ميداليات ذهبية.
فيما ح�صدت م�صر  10ميداليات ف�ضية و تون�س  3ميداليات ف�ضية واملغرب
 2ميدالية ف�ضية.
ويف امليداليات الربونزية تفوقت الإمارات بح�صد  6ميداليات برونزية واملغرب
 4ميداليات وم�صر  2ميداليتان وليبيا  1ميدالية  ،ومت حجب مركزين .

هدوء وحذر على الطاوالت الأوىل خالل مناف�سات اليوم الثالث من بطولة العرب الفردية لل�شطرجن للرجال وال�سيدات
رئي�س اللجنة وحكم االحت��اد ال��دويل العراقي ح�سني علي وحكم االحتاد
الدويل ال�سوداين حممد ح�سني واحلكم الإماراتي ماجد العبدويل وقائمة
حكام ال�سيدات ت�ضم احلكم الدويل ال�سورية �أفاميا مري والإماراتية ندى بطولة الرجال  -نتائج اجلولتني الثانية والثالثة
بطولة ال�سيدات  -نتائج اجلولتني الثانية والثالثة
�آل علي .و�أ�ضاف �أن حكام البطولة مت اختيارهم من قبل االحتادين العربي و�أخ��ذت اجلولة الثانية من مناف�سات الرجال طابع احليطة واحل��ذر على حققت الع�ب��ة املنتخب ال��وط�ن��ي بطلة ال �ع��امل للنا�شئات ال��دول�ي��ة رو�ضة
والإماراتي للعبة على �أ�سا�س كفاءة احلكام وخربتهم الطويلة يف ال�شطرجن الطاوالت الثالث الأوىل حيث تعادل العب املنتخب الوطني الأ�ستاذ الدويل ال�سركال نتيجة مم�ت��ازة بتعادلها يف اجل��ول��ة الثانية م��ع امل�صنفة الثانية
كحكام وكانت هناك اجتماعات بني اللجنة املنظمة وجلنة احلكام �أخرها �سعيد ا�سحاق خالل جولته الثانية يف لقائه مع الأ�ستاذ الدويل اجلزائري الأ�ستاذة الدولية الكبرية اجلزائرية �أمينة مزيود  ،فيما حققت امل�صنفة
االجتماع الفني قبل بداية البطولة لو�ضع النقاط على احلروف .و�أو�ضح نا�صر �آل علي  ،و تعادل امل�صنف الأول على البطولة الأ�ستاذ الدويل الكبري الأوىل امل�صرية الأ�ستاذة الدولية الكبرية وف��اء �شروق الفوز على ح�ساب
النعيمي �أن هناك العديد من املحاذير على الالعبني طبقا للقوانني الدولية اجلزائري بالل بلح�سني يف جولته الثانية مع الأ�ستاذ االحت��ادي اللبناين الأردنية الأ�ستاذة االحتادية غيداء ّ
العطار  ،كما متكنت امل�صرية الأ�ستاذة
للعبة منها عدم حيازة �أي جهاز الكرتوين �سواء �ساعة �أو هاتف �أو �سماعه عمرو اجلاوي�ش  ،كما تعادل الأ�ستاذ الدويل الكبري التون�سي �أمري زعيبي الدولية �آية معتز من حتقيق الفوز على ال�سورية الدولية فاطمة الزهراء
وغريها ،وعدم التحدث مع الالعبني الآخرين �أو اجلمهور �أو املدربني اثناء مع الأ�ستاذ الدويل القطري ح�سني عزيز  ،فيما فاز الأ�ستاذ الدويل املغربي م��راد  ،وف��ازت الأ�ستاذة االحت��ادي��ة الأردن�ي��ة ب�شرى ال�شعيبي على الالعبة
اللعب وع��دم اخل��روج من القاعة دون �إذن احلكم ويجب كتابة النقالت يف حممد تي�سري على مناف�سه الأ��س�ت��اذ ال ��دويل ال���س��وري ب�شري عيتي  ،ويف الدولية العمانية روان البلو�شي  ،وفازت الأ�ستاذة الدولية اجلزائرية لينا
البطولة االعتيادية وااللتزام بقواعد البطولة والأخالق الريا�ضية.
اللقاء الأردين اخلال�ص متكن الأ�ستاذ الدويل �سامي �سافريني من حتقيق نا�صر على الأ�ستاذة االحتادية اللبنانية مايا ج ّلول .
و�أ�شار النعيمي �إىل �أنه تر�أ�س بطوالت كثرية كان �آخرها ك�أ�س رئي�س الدولة الفوز على ح�ساب مواطنه الأ�ستاذ الدويل �أحمد اخلطيب  .و�أفرزت نتائج ويف لقاء �إماراتي خال�ص يف اجلولة الثالثة متكنت بطلة العامل للنا�شئات
بعدما دخل التحكيم عام  2014وح�صل على ال�شارة الدولية عام  ،2019اجلولة الثالثة عن فوز الأ�ستاذ الدويل املغربي حممد تي�سري على الأ�ستاذ رو�ضة ال�سركال من حتقيق الفوز على ح�ساب مواطنتها العبة املنتخب
وكانت بدايته العبا يف �صفوف نادي العني لل�شطرجن وح�صل على العديد االحتادي الليبي حممد العربي �أبوبكر كما فاز امل�صري الأ�ستاذ الدويل �أمري الوطني مرمي عي�سى  ،ومتكنت الأ�ستاذة الدولية اجلزائرية لينا نا�صر من
من الدورات التحكيمية التي �أهلته لإدارة املباريات ورئا�سة جلنة احلكام يف حمب على الأ�ستاذ الدويل الأردين �سامي ال�سفاريني وحقق امل�صنف الأول حتقيق الفوز على امل�صرية الأ�ستاذة الدولية الكبرية وف��اء �شروق  ،بينما
البطوالت.
على البطولة الأ�ستاذ ال��دويل الكبري اجلزائري بالل بلح�سني الفوز على فازت امل�صرية الأ�ستاذة الدولية �آية معتز على العراقية الأ�ستاذة االحتادية
واخ�ت�ت��م قائال ":ط�م��وح��ي �أن �أدي ��ر �أك�ب�ر ع��دد م��ن ال�ب�ط��والت والو�صول مواطنه الأ�ستاذ ال��دويل علي نا�صر  ،ويف اللقاء االم��ارات��ي اخلال�ص حقق �سايل عبد الزهرة  ،وفازت الأردنية الأ�ستاذة الدولية ب�شرى ال�شعيبي على
للتحكيم يف بطوالت العامل و�أوملبياد ال�شطرجن ومتثيل الإمارات خا�صة �أن الأ�ستاذ ال��دويل �سعيد ا�سحاق الفوز على مواطنه العب املنتخب الوطني الفل�سطينية الدولية �إميان �صوان .
مثل هذه امل�شاركات ال تقل عن �أي اجناز �أو م�شاركة لالعب �أو منتخب.

•• دبي-الفجر

�أقيمت يف الأول من �أم�س ال�سبت يف قاعة فندق �أوك�سيدينتال اجل��داف يف
دبي مناف�سات اليوم الثالث الذي �شهد جمريات اجلولتني الثانية والثالثة
من بطولة العرب الفردية للرجال وال�سيدات و التي ينظمها احتاد الإمارات
لل�شطرجن بالتعاون مع االحتاد العربي لل�شطرجن مب�شاركة قيا�سية لـ 66
الع�ب��ا والع �ب��ة مب�ع��دل  34الع�ب��ا و 32الع�ب��ة مي�ث�ل��ون  19دول ��ة عربية
يتناف�سون حتى الرابع من دي�سمرب املقبل على لقب البطولة .
وقد �أعطى �إ�شارة البدء النطالق مناف�سات اليوم الأول من البطولة معايل
ابراهيم ال�شقف القن�صل العام للجمهورية الليبية يف دبي و يرافقه رجائي
نعمان ال�سو�سي الأمني العام امل�ساعد لالحتاد العربي لل�شطرجن وفوزتي فتح
اهلل رئي�س االحتاد الليبي لل�شطرجن  .و�شهدت مناف�سات اجلولة الثالثة من
البطولة ح�ضور ال�شيخ �سعود بن عبد العزيز املعال رئي�س االحتاد العربي
لل�شطرجن ورئي�س نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن و الدكتور �سرحان ح�سن
املعيني رئي�س احت��اد الإم��ارات لل�شطرجن و عبداملجيد الهرمودي الأمني
العام لالحتاد الإم��ارات��ي لل�شطرجن وع��دد من ر�ؤ��س��اء االحت ��ادات العربية
وح�شد غفري من ر ّواد ومتابعي ال�شطرجن يف الدولة  .وك�شف احلكم الدويل
الإماراتي �أحمد النعيمي رئي�س احلكام بالبطولة �أن احلدث العربي يقوده
نخبة من احلكام العرب منهم احلكم ال��دويل اليمني جمال قا�سم نائب

احتاد الريا�ضات اجلوية ي�شكر حمدان بن حممد

اختتام رائع لبطولة «هايك وفالي» الدولية  2021والفرن�سي تاجني يتوج بطال

عمران احلو�سني .

ً
تعديال على
احتاد الكرة ُيجري
موعد مباريات دور ال�ستة ع�شر
لبطولة ك�أ�س رئي�س الدولة
•• دبي-الفجر:

•• دبي-الفجر

وجه احت��اد الإم��ارات للريا�ضات اجلوية ال�شكر والعرفان �إىل �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
لدعمه الالحمدود وامل�ستمر للريا�ضات اجلوية علمة واملظالت على وجه
اخل�صو�ص .
وقال ن�صر حموده النيادي رئي�س احتاد الإم��ارات للريا�ضات اجلوية "�:إن
الريا�ضات اجلوية تدين اىل �سموه بالكثري لي�س على �صعيد الإم��ارات بل
ال�شرق الأو�سط والعامل فها نحن ن�سدل ال�ستار على بطولة "هايك وفالي"
الدولية لن�ستعد لبطولة دبي الدولية للمظالت والتي من املقرر �أن تقام
ب�سكاي دايف دبي باجلمريا خالل الفرتة من ال�سابع وحتى الثامن ع�شر

من �شهر دي�سمرب املقبل ".
و�أ�شار النيادي �إىل �أنه لوال اهتمام ورعاية �سموه ما كانت الريا�ضات اجلوية
لت�صل اىل هذه املكانة العاملية ذائعة ال�صيت.
كما وجه النيادي ال�شكر اىل حكومة ر�أ�س اخليمة واىل حكومة ال�شارقة على
الت�سهيالت والدعم اللذين قدمتهما للجوالت الثالث بجبل جي�س والفاية
 .من جانبه �أ�شاد يو�سف ح�سن احلمادي نائب رئي�س االحتاد مدير اللجنة
املنظمة بامل�ستوى املتميز والعرو�ض الرائعة التي قدمها الطيارون خالل
اجلوالت االربع التي �شهدتها �أول بطولة من نوعها باملنطقة وخارج جبال
الألب .
كما �أ��ش��اد بجهود فريق ال��دع��م اللوج�ستي بقيادة عبد اهلل م��راد ويو�سف
ال�شحي وعبيد املن�صوري وع�م��اد عبد احلميد مدير �شركة اك��وا ماريان

للمياه الراعي الرئي�سي للحدث والفنان ال�سوري "كال" الذي قدم الدعم
الفني للحدث .
وكانت اجلولة الرابعة التي قد ا�سفرت عن فوز الطيار الت�شيكي �ستانل�س ماير
باملركز االول وكا�س اجلولة وامليدالية الذهبية فيما حل الطيارالفرن�سي
تاجني رينود باملركز الثاين ون��ال ف�ضية اجلولة وت�لاه البولندي مايكل
جربيال ثالثا ون��ال امليدالية الربونزية  .وعلى �صعيد الرتتيب العام يف
ختام اجلوالت االربع فقد فاز بك�أ�س ذهبية البطولة الطيار الفرن�سي تاجني
رينود بعد ان احتل املركز االول ووتاله يف املركز الثاين الطيار النم�ساوي
تومي ونال امليدالية الف�ضية ثم مواطنه �سيب اجنر ثالثا ونال امليدالية
الربونزية واحتل زميلهما مايكل �سيجل املركز الرابع ثم الت�شيكي �ستانلي
ماير خام�سا ونال كليهما ميدالية برونزية .

�أجرت جلنة امل�سابقات باحتاد الإم��ارات لكرة القدم تعدي ً
ال على موعد
مباريات دور ال�ستة ع�شر لبطولة ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
للمو�سم الريا�ضي  ، 2022-2021لتقام على مدار ثالثة �أيام 20
و 21و 22دي�سمرب املقبل بد ًال من يومني  ،وي�أتي هذا التعديل مراعاة
لإ�ستحقاقات الأندية امل�شاركة يف مباريات ال��دور ربع النهائي لبطولة
ك�أ�س رابطة املحرتفني  ،وم�سابقتي دوري �أدنوك للمحرتفني  ،ودوري
الدرجة الأوىل .
وتنطلق مباريات دور ال�ستة ع�شر يوم  20دي�سمرب املقبل ب�إقامة مباراة
واحدة  ،جتمع نادي الإم��ارات مع نادي بني يا�س ال�ساعة  4:45م�ساء
على ا�ستاد نادي الإمارات.
و ُتلعب �أربع مباريات يف اليوم الثاين املوافق  21دي�سمرب  ،حني يواجه
نادي اجلزيرة نادي العروبة ال�ساعة  4:50م�ساء على ا�ستاد حممد بن
زايد  ،ونادي خورفكان مع نادي الو�صل ال�ساعة  4:45م�سا ًء على ا�ستاد
�صقر بن حممد القا�سمي  ،ون��ادي ال��وح��دة مع ن��ادي عجمان ال�ساعة
 7:50م�سا ًء على ا�ستاد �آل نهيان  ،ونادي الن�صر مع نادي العني ال�ساعة
 7.45م�سا ًء على ا�ستاد �آل مكتوم.
فيما ُتقام ثالث مباريات يوم  22دي�سمرب  ،جتمع ن��ادي احت��اد كلباء
مع نادي العربي ال�ساعة  4:45م�سا ًء على ا�ستاد احتاد كلباء  ،ونادي
الظفرة مع نادي �شباب الأهلي ال�ساعة  4:50م�سا ًء على ا�ستاد حمدان
بن زايد �آل نهيان  ،ونادي ال�شارقة مع نادي حتا ال�ساعة  7:45م�سا ًء
على ا�ستاد نادي ال�شارقة.
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البطلة الأوملبية �ساكورا كوكوماي تلتقي نا�شئي الكاراتيه يف جناح اليابان بـ «�إك�سبو  »2020مالعب «�إك�سبو  2020دبي» ت�شهد �أوىل فعاليات �شرطة ال�شارقة الريا�ضية
•• دبي-وام:

نظمت �شركة بانا�سونيك ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا للت�سويق زيارة
للبطلة الأوملبية الأمريكية �ساكورا كوكوماي ،حاملة ذهبية دورة
الألعاب الأوملبية ،وذهبية دورة الألعاب الأمريكية ،جلناح اليابان
ب�إك�سبو  2020دب��ي ،حيث قدمت ور�شة عمل ت�ضمنت �إر�شادات
ون�صائح لنا�شئي ونا�شئات الكاراتيه يف الإم ��ارات .وت�أ�س�س فريق
بانا�سونيك الذي ي�ضم البطلة �ساكورا يف عام  2020حتت قيادة
�أ�شهر العبي الريا�ضات الأوملبية والباراملبية ،مثل مايكل فيلب�س،
وكاتي ليدكي وليك�س جيليت ،و�ساكورا كوكوماي ،وهو يتكون من
موظفي ال�شركة الذين يتجاوز عددهم � 240ألف يف خمتلف �أنحاء
العامل ممن يكر�سون جهودهم لتعزيز �إمكانات اجليل اجلديد من

املبدعني وحتويل العامل �إىل مكان �أف�ضل .وحظي العبو والعبات
الكاراتيه املحليني بفر�صة زيارة جناح اليابان ومقابلة �ساكورا ،بطلة
الواليات املتحدة �سبع مرات ،وامل�صنفة �ضمن �أف�ضل �أربعة العبي
كاراتيه يف العامل حالياً ،حيث �شاركوا يف جل�سة تعليمية وفعالة
حتت �إ�شرافها وتعرفوا على تقنيات �أجهزة الإ�سقاط املتطورة من
بانا�سونيك .وقالت كوكوماي� :أقابل املواهب الريا�ضية ال�شابة من
جميع �أنحاء العامل ب�شكل م�ستمر ،وي�سعدين اليوم �أن �أ�شارك بع�ض
معاريف وخرباتي مع جمموع ٍة واعدة من العبي الكاراتيه يف �إك�سبو
 ..ومن املهم بالن�سبة يل تقدمي امل�ساعدة للجيل القادم ومنحهم
الن�صائح الق ّيمة ال�ت��ي مت ّكنهم م��ن ب�ل��وغ �إم�ك��ان��ات�ه��م احلقيقية،
حيث نركز يف �ضوء عملنا يف بانا�سونيك على م�ساعدة ال�شباب
و�أفراد املجتمع ب�شكل عام يف خمتلف �أنحاء العامل على فهم النمو

الإيجابي و�أ�سلوب احلياة ال�صحي .وحت��دث منري احل�سن ،نا�شئ
الكاراتيه البالغ من العمر  14عاماً من مدر�سة كاراتيه ،365
ال��ذي �شارك يف اجلل�سة معلقاً على تلك التجربة املميزة :خ�ضنا
اليوم جتربة ا�ستثنائية ،حيث متك ّنا من لقاء بطلة �أوملبية قدمت
لنا ن�صائح ق ّيمة  ..و�أقول بالنيابة عن جميع الطالب ب�أننا خ�ضنا
جولة ملهمة بحق ،و�سنحر�ص على تطبيق ما تعلمناه لتطوير
�إمكاناتنا الريا�ضية .بدورها ،قالت هانا دوت�شي ،طالبة الكاراتيه
البالغة من العمر  13عاماً من مدر�سة ت�شامبيونز كاراتيه :ال
ي�سعني و�صف مدى الإلهام الذي منحه يل لقاء �ساكورا كوكوماي
�شخ�صياً� ،إذ �أنني متنيت �أن �أك��ون العبة كاراتيه متميزة ،و�أدرك
اليوم �أن حتقيق هذا النجاح بات ممكناً بف�ضل اخلربة التي ح�صلت
عليها اليوم والتي �ست�ساعدين يف م�شواري امل�ستقبلي.

•• ال�شارقة-وام:

�شهدت مالعب " �إك�سبو  2020دبي" �أوىل فعاليات القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة الريا�ضية والتي
ت�ضمنت بطولتي كرة القدم والطائرة مب�شاركة  25العبا من منت�سبي �إدارة �شرطة املنطقة الو�سطى
بهدف تعزيز جودة احلياة يف اجلانب الريا�ضي وال�صحي.
و�أكد العقيد �أحمد جا�سم الزعابي مدير �إدارة املنطقة الو�سطى حر�ص القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة
على االرتقاء مبنت�سبيها من الكادر الع�سكري من الناحية البدنية وال�صحية والتي جتعلهم يف �أمت
الإ�ستعداد للقيام مبهاهم الوظيفية املختلفة  ..الفتاً �إىل �ضرورة تنظيم عدد من الفعاليات الريا�ضية
التي ت�سهم يف رفع الروح الريا�ضية وتعزيز التناف�س ال�شريف املحفز لروح الألفة بني عنا�صر الأ�سرة
ال�شرطية ال��واح��دة من ال�ضباط و�صف ال�ضباط والأف ��راد .و �أ��ش��ار �إىل �أن اختيار مالعب " �إك�سبو
 2020دبي " لإقامة الفعالية الريا�ضية جاء باعتبار �إك�سبو مكانا ي�شهد �أكرب جتمع ثقايف مليء
بتجارب متنوعة جديدة تعزز جناح الفعاليات املختلفة ال�سيما الريا�ضية منها.

بح�ضور ح�شر �آل مكتوم وخلف احلبتور

19
19

الأوكرانية داريا �سنيجور تتوج بطلة للن�سخة الـ 24من دولية احلبتور للتن�س
•• دبي-الفجر

اخ �ت �ت �م��ت �أم � ��� ��س الأول ،بنجاح
منقطع النظري ،مناف�سات بطولة
احل �ب �ت��ور ال��دول �ي��ة الـ 24لتن�س
ال�سيدات ،التي ا�ستمرات على مدار
الأ��س�ب��وع املا�ضي ،مبالعب جممع
ال �ت �ن ����س ب �ف �ن��دق و� �س �ب��ا احلبتور
ج��ران��د ب��اجل�م�يرا ،مب���ش��ارك��ة 85
العبة تناف�سن على ج��وائ��ز مالية
جت � ��اوزت � 100أل� ��ف دوالر ،كما
اخ �ت �ت �م��ت ب �ط��ول��ة ك ��أ� ��س احلبتور
اخل��ام �� �س��ة ل�لاع �ب�ين والالعبات
املحليني بفئاتها العمرية املتنوعة،
التي حظيت مب�شاركة وا�سعة من
اجلن�سني.
وكان اليوم النهائي م�سك اخلتام،
ح �ي��ث ��ش�ه��د ح �� �ض��وراً جماهريياً
ك �ب�يراً ،وك��ان يف مقدمة احل�ضور
ال�شيخ ح�شر بن مكتوم �آل مكتوم
رئ �ي ����س احت� ��اد الإم � � ��ارات للتن�س،
وخ� �ل ��ف �أح � �م� ��د احل� �ب� �ت ��ور رئي�س
وم� ��ؤ�� �س� �� ��س جم �م ��وع ��ة احل �ب �ت ��ور،
و� �س �ل �ط��ان احل �ب �ت��ور و�أح� �م ��د عبد
امللك نائب رئي�س احت��اد الإمارات
للتن�س ،ون��ا��ص��ر امل��رزوق��ي الأمني

العام لالحتاد  ،ونورة بدوي مديرة
البطولة.
وتوجت الالعبة الأوك��ران�ي��ة داريا
��س�ن�ي�ج��ور ب�ط�ل��ة ل �ف��ردي الن�سخة
الـ ،24ون ��ال ��ت ك� ��أ� ��س البطولة
ومبلغ � 15ألف و 239دوالر بعد
تغلبها يف امل� �ب ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة على
ال���س�ل��وف��اك�ي��ة كر�ستينا كودجوفا
التي نالت � 8آالف و 147دوالر،
يف مباراة مثرية انتهت بفوز داريا

مبجموعتني دون رد بواقع "3-6
و "0-6يف مواجهة ا�ستغرقت 55
دقيقة.
و�أع � ��رب ال���ش�ي��خ ح���ش��ر ب��ن مكتوم
�آل م�ك�ت��وم رئ�ي����س احت ��اد الإم ��ارات
ل �ل �ت �ن ����س ،ع� ��ن � �س �ع��ادت��ه البالغة
بح�ضوره اليوم اخلتامي للنن�سخة
الـ ،24م��ؤك��داً �أن بطولة احلبتور
لها ف�ضل كبري يف انت�شار اللعبة
لي�س فقط يف الإم� ��ارات ،و�إمن ��ا يف

ال�سباحة العاملية رانيا علواين:

مونديال �أبوظبي لل�سباحة موعد مع الإبهار يف �أر�ض املبادرات
• البطولة فر�صة لال�ستفادة من جنوم العامل والتعرف على جتاربهم امللهمة
• ريا�ضة املر�أة امل�ستفيد الأول من مثل هذه البطوالت الكربى
•• �أبوظبي -وام:

�أعربت الدكتورة رانيا علواين ال�سباحة العاملية ال�سابقة،
ع��ن ثقتها الكاملة يف خ��روج م��ون��دي��ال �أب��وظ�ب��ي 2021
لل�سباحة للم�سافات الق�صرية " 25مرتاً" ومهرجان
�أب��وظ�ب��ي ال�ع��امل��ي ل�ل�أل�ع��اب امل��ائ�ي��ة ال ��ذي ينظمه جمل�س
�أبوظبي الريا�ضي ،ب�شكل رائ��ع ..م�شرية �إىل �أن الأعداد
املعلنة التي �ست�شارك يف الفعاليات املختلفة حتى الآن ت�ؤكد
�أن العامل يف انتظار كرنفال ريا�ضي على �أر�ض الإمارات.
وتقام بطولة العامل لل�سباحة يف م�سبح �صالة االحتاد �أرينا
بجزيرة يا�س يف الفرتة من  16وحتى  21من دي�سمرب
املقبل.
وي�ع��د م��ون��دي��ال "�أبوظبي  "2021الأ��ض�خ��م يف تاريخ
ال���س�ب��اح��ة م��ن ح �ي��ث ح �ج��م امل �� �ش��ارك��ة ح �ي��ث و� �ص��ل عدد
امل�شاركني حتى الآن ما يقرب من  1700م�شارك قبل
�إغ�ل�اق ب��اب الت�سجيل يف ال�ث�لاث�ين م��ن ال�شهر اجلاري،
وكذلك يف قيمة اجلوائز املالية املخ�ص�صة للفائزين والتي
تبلغ  2.8مليون دوالر �أمريكي.
وقالت علواين" :عودتنا الإمارات على الإبهار يف كل �شيء،
فهي �أر�ض املبادرات وموطن الإبداع ،وكل حدث يقام على
�أر�ضها نكون فيه على املوعد مع التميز واالبتكار واجلودة
ال�ع��ال�ي��ة يف التنظيم واال��س�ت���ض��اف��ة يف خم�ت�ل��ف الألعاب
والريا�ضات".
و�أ��ض��اف��ت" :هناك ال�ع��دي��د م��ن الأح ��داث ال�ت��ي ننتظرها
ب�شغف يف الفرتة املقبلة يف �أبوظبي �أهمها جائزة طريان
االحتاد الكربى للفورموال ،1التي ت�شهد مناف�سة �شديدة
ه��ذا امل��و��س��م ،ث��م ي��أت��ي بعدها م��ون��دي��ال ال�سباحة الأمر
الذي يعني �أن �أبوظبي �ستكون على موعد مع �شهر حافل
بالأحداث الكربى واحلا�سمة و�أن العامل كله �سوف يركز
�أنظاره على العا�صمة الإماراتية".
و�أك��دت �أن �إقامة مونديال ال�سباحة للم�سافات الق�صرية
" 25مرتاً" من �ش�أنه �أن ي�سهم يف تطوير ريا�ضة ال�سباحة
لي�س على م�ستوى الإم��ارات فح�سب ولكن على م�ستوى

املنطقة والوطن العربي ب�شكل ع��ام ،ال�سيما �أن م�شاركة
�أك�بر جن��وم ال�ع��امل والأب �ط��ال الأومل�ب�ي�ين يف احل��دث تعني
�أن اجلميع على موعد مع املتعة والإث��ارة ،وكذلك �سيكون
�سباحونا ال�ع��رب على موعد م��ع احتكاك ق��وي مبدار�س
فنية خمتلفة و�أمناط متنوعة من العمل الريا�ضي يف هذه
اللعبة الأوملبية.
و�أ�شارت ال�سباحة امل�صرية العاملية ال�سابقة� ،إىل �أنها دوماً
ما ت�ستمتع بكل حدث يقام يف الإمارات ب�شكل عام و�أبوظبي
ب�شكل خا�ص ،م�ؤكدة �أنها ح�ضرت �أكرث من بطولة وحدث
ريا�ضي يف �أبوظبي ،و�أن ال�شيء املميز دائماً هو روعة العمل
التنظيمي على خمتلف الأ�صعدة ،ال�شيء الذي يخرج كل
الأحداث ب�شكل �أكرث من رائع ،ويجعل االحتادات الدولية
هي التي تطلب من الإمارات تنظيم بطوالتها.
وعلى �صعيد الريا�ضة الن�سائية فقد �أك��دت ع�ل��واين� ،أن
بطولة العامل لل�سباحة للم�سافات الق�صرية ومهرجان
�أبوظبي العاملي للألعاب املائية �سوف ي�صبان يف �صالح
ريا�ضة امل��ر�أة يف الإم ��ارات ال�سيما �أن مونديال ال�سباحة
�سوف ي�سهم يف تعليم الكثري من الفتيات ،وكذلك �سوف
يعطيهم م��زي��داً م��ن ق��وة ال��دف��ع للتطور وال���س�ع��ي نحو
ال�ت��واج��د على من�صات التتويج يف مثل ه��ذه البطوالت
الكربى ،م�شرية �إىل �أن البنت الإماراتية قادرة على التفوق
يف خمتلف املجاالت.
و�أكدت �أن و�صول �أعداد امل�شاركني وامل�شاركات يف البطولة
�إىل م��ا ي�ق��رب م��ن � 1700سباح و�سباحة �أم��ر يعني �أن
اجلميع يف انتظار ح��دث تاريخي ه��و الأ�ضخم يف تاريخ
بطوالت العامل ،لذلك على اجلميع يف املنطقة العربية من
املهتمني بال�سباحة �أن ي�ستفيدوا من احلدث على ال�شكل
الأكمل ،من خالل تنظيم ور�ش عمل على هام�ش البطولة
واال��س�ت�ف��ادة م��ن اخل�ب�رات امل��وج��ودة ��س��واء التدريبية �أو
ال�سباحني العامليني املتواجدين على �أر�ض احلدث ،ال�سيما
�أن منهم م��ن يحمل �أرق��ام��ا قيا�سية وك��ذل��ك ميداليات
�أوملبية ويجب التعرف على جتاربهم ب�شكل �أكرث قرباً من
�أجل اال�ستفادة احلقيقية.

عر�ض قرعة بطولة مبادلة العاملية للتن�س على برج مبادلة ال�شهري ب�أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

ت�ع��اون��ت ��ش��رك��ة ف�لا���ش للرتفيه امل��ال�ك��ة حل�ق��وق بطولة
مبادلة العاملية للتن�س مع �شركة مبادلة الراعية للبطولة،
لعر�ض نتائج قرعة مباريات البطولة على ب��رج مبادلة
ال�شهري يف �أبوظبي .وتنطلق البطولة يف ن�سختها الـ 13
يف املركز الدويل للتن�س مبدينة زايد الريا�ضية بني - 16
 18دي�سمرب املقبل ،حيث تقدم للجمهور باق ًة من �أقوى
مباريات التن�س والتجارب الرتفيهية املميزة.

وفيما ملعت �أ�سماء النجوم على �أحد �أبرز املعامل العمرانية
يف �أبوظبي ،ي�ستعد النجوم الذين �أك��دوا م�شاركتهم يف
ال�ب�ط��ول��ة مل��واج�ه��ات�ه��م امل��رت�ق�ب��ة �أم ��ام ج�م�ه��و ٍر اللعبة يف
�أبوظبي.
ً
وب�ح���س��ب ن�ت��ائ��ج ال �ق��رع��ة� ،ست�شهد ال�ب�ط��ول��ة ع� ��ددا من
املباريات اال�ستثنائية مع م�شاركة ثالثة من �أف�ضل 10
العبني من فئة الرجال يف العامل ،وحاملة لقب بطولة
�أم��ري�ك��ا امل�ف�ت��وح��ة ل�ل���س�ي��دات ،واحل��ا��ص�ل��ة ع�ل��ى امليدالية
الذهبية يف �أوملبياد طوكيو.

امل�ن�ط�ق��ة ب�شكل ع ��ام ،خ��ا��ص��ة على
�صعيد ال�سيدات والأطفال.
وق ��ال ال�شيخ ح�شر ب��ن م�ك�ت��وم �آل
مكتوم" :يعود الف�ضل ال�ستمرار
ه��ذه البطولة ال�ق��وي��ة �إىل الدعم
ال��ذي يقدمه رج��ل الأع �م��ال خلف
احل �ب �ت��ور ،وال ��ذي ي�صر ع�ل��ى دعم
ال �ت �ن ����س ع��ام��ة وال �ب �ط��ول��ة ب�شكل
خ��ا���ص ،وح�ق�ي�ق��ة �أت��وج��ه بال�شكر
وال�ع��رف��ان �إىل جمموعة احلبتور

ع �ل��ى ه ��ذا ال � ��دور ال ��رائ ��ع يف دعم
ال��ري��ا� �ض��ة ع��ام��ة وب���ص�ف��ة خا�صة
التن�س ،كما �أتوجه بال�شكر �إىل كل
ال�لاع�ب��ات امل���ش��ارك��ات يف البطولة،
وك��ذل��ك ال�ب�ط��والت ال�ت��ي �صاحبت
البطولة الرئي�سية وال�ت��ي �شارك
ف �ي �ه��ا ع� ��دد ك �ب�ي�ر م ��ن املواطنني
واملقيمني".
وعن مدى ر�ضاه عن خطة االحتاد
ال�ساعية لن�شر اللعبة على نطاق

وا� �س��ع يف الأع � ��وام امل��ا� �ض �ي��ة ،قال:
"احتاد التن�س يتطلع دائماً لن�شر
ال�ل�ع�ب��ة ،ون �ح��ن ن�ت�م�ن��ى الأف�ضل،
ونتطلع مل�ستقبل �أف�ضل بخ�صو�ص
ه��ذه النقطة ،فنحن ن�سعى لن�شر
اللعبة على نطاق �أو�سع ،لأن التن�س
ريا�ضة مفيدة وميكن ممار�ستها يف
�أي عمر ب�شرط االحتفاط باللياقة
ال� �ب ��دن� �ي ��ة واجل � �� � �س ��م ال ��ري ��ا�� �ض ��ي
ال�سليم".

بد�أت مرا�سم اخلتام بعزف ال�سالم
ال��وط�ن��ي ل��دول��ة الإم � ��ارات ،بعدها
قامت نورة بدوي مديرة البطولة،
ب��ال�ترح �ي��ب ب��احل �� �ض��ور ث ��م �ألقي
رجل الأعمال خلف احلبتور رئي�س
وم�ؤ�س�س جمموعة احلبتور كلمة
رح ��ب ف�ي�ه��ا ب��احل �� �ض��ور و�شكرهم
ع� �ل ��ى ت � ��واج � ��ده � ��م ،و�أع � � � � ��رب عن
�سعادته بالنجاح الفني والتنظيمي
ل�ل�ب�ط��ول��ة ال �ت��ي ح�ق�ق��ت �أهدافها،

وت��وج��ه بال�شكر �إىل ال�شيخ ح�شر
بن مكتوم �آل مكتوم على ح�ضوره
املباراة النهائية واحلفل اخلتامي،
وق��دم التهنئة للفائزات ،كما وجه
ال�شكر �إىل االحتاد الدويل للتن�س،
واحت� � ��اد الإم � � � ��ارات ل �ل �ت �ن ����س ،على
تعاونهما ودعمهما الفني للبطولة،
و�إىل فريق العمل بالبطولة ،و�إىل
املتطوعني و�إىل �أ�سرة فندق و�سبا
احلبتور جراند الذين بذلوا جهوداً
ك �ب�ي�رة ،ح�ت��ى ي �خ��رج ه ��ذا العر�س
العاملي بهذه ال�صورة الرائعة.
وق ��ام ال���ش�ي��خ ح�شر ب��ن م�ك�ت��وم �آل
م �ك �ت��وم وخ �ل��ف احل �ب �ت��ور بتتويج
�أب �ط��ال ك ��أ���س احل �ب �ت��ور اخلام�سة
ل �ل�اع � �ب �ي�ن امل� �ح� �ل� �ي�ي�ن مبختلف
ف�ئ��ات�ه��م ،ث��م ق��ام��ا ب�ت�ت��وي��ج �أبطال
البطولة الرئي�سة ب��دءاً بالزوجي
ال �ب �ط��ل وو� �ص �ي �ف ��ه ،ث ��م ال� �ف ��ردي
"البطلة والو�صيفة" ،و�ألقت
الفائزات كلمات �أ�شادوا فيها بقوة
البطولة ومتيزها ،كما �أعربوا عن
�سعادتهم البالغة بالتواجد يف دبي،
و�أ�شادوا مبا متتلكه دانة الدنيا من
�إمكانيات كبرية وبنية حتتية على
�أروع ما يكون.

ليفاندوف�سكي الأوفر ً
حظا جلائزة الكرة الذهبية

قد يكون الهداف البولندي روبرت ليفاندوف�سكي الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية لأف�ضل
العب يف  2021نظراً للأرقام التي حققها مع فريقه بايرن ميونيخ الأمل��اين ،لكن وجود
الأرجنتيني ليونيل مي�سي والربتغايل كري�ستيانو رونالدو �ضمن الئحة الثالثني يجعلهما
مر�شحني "�أبديني" للفوز بهذا اللقب الذي ُيعلَن عن هوية الفائز به اليوم االثنني.
و�أدرجت جملة "فران�س فوتبول" الفرن�سية ا�سم العب و�سط �إيطاليا وت�شل�سي الإنكليزي
جورجينيو �ضمن الئحة املر�شحني الثالثني بعدما �ساهم يف قيادة فريقه اللندين للقب
دوري �أبطال �أوروب��ا ومنتخب ب�لاده اىل لقب ك�أ�س �أوروب��ا ال�صيف املن�صرم� ،إال �أن افتقاده
للهالة التي يتمتع بها هدافون مثل ليفاندوف�سكي ،مي�سي ورونالدو �أو حتى املر�شح "الكبري"
الآخر امل�صري حممد �صالح ،ي�ضعف حظوظه �إال يف حالة ...املفاج�أة.
ويف ظل غياب مي�سي ،املنتقل اىل باري�س �سان جرمان الفرن�سي ،ورون��ال��دو ال��ذي ع��اد اىل
فريقه ال�سابق مان�ش�سرت يونايتد االنكليزي ،عن من�صة التتويج العام املا�ضي مع فريقيهما
ال�سابقني بر�شلونة الإ�سباين ويوفنتو�س الإيطايل توالياً با�ستثناء �إحرازهما م�سابقة الك�أ�س
املحلية ،يبدو باب التناف�س على اجلائزة املرموقة مفتوحاً �أكرث من �أي وقت م�ضى.
وت�ضمنت الئحة الثالثني زميل جورجينيو يف ت�شل�سي العب الو�سط الدويل الفرن�سي نغولو
كانتي� ،إ�ضافة اىل الهداف الرنوجي لبورو�سيا دورمتوند الأملاين �إرلينغ هاالند ،جنم
باري�س �سان جرمان كيليان مبابي ومواطنه يف ريال مدريد الإ�سباين كرمي بنزمية
والبلجيكي روميلو لوكاكو الذي �ساهم يف قيادة �إنرت اىل لقب ال��دوري الإيطايل
للمرة الأوىل منذ  2010قبل �أن يرتكه هذا ال�صيف للعودة اىل ت�شل�سي.
كما �ضمت الئحة املر�شحني الثالثني النجمني العربيني �صالح واجلزائري ريا�ضي
حمرز اللذين ت�ألقا مع فريقيهما ليفربول ومان�ش�سرت �سيتي الإنكليزيني ،ال�سيما
الثاين الذي �ساهم يف قيادة فريقه اىل لقب الدوري املمتاز ونهائي دوري الأبطال.
وبعد الإعالن يف الثامن من ت�شرين الأول�/أكتوبر عن الئحة املر�شحني الثالثني،
بد�أت مرحلة الت�صويت التي �شارك فيها ال�صحافيون ،مدربو وقادة املنتخبات
الوطنية.
و�ألغيت اجل��ائ��زة العام املا�ضي ب�سبب تداعيات فريو�س
كورونا ،ليبقى اللقب يف حوزة مي�سي� ،صاحب الرقم
القيا�سي ب�ستة �أل�ق��اب وال��ذي ق��رر خو�ض مغامرة
جديدة ه��ذا املو�سم برتكه بر�شلونة للدفاع عن
�ألوان �سان جرمان ،على غرار غرميه رونالدو،
الفائز باللقب خم�س م��رات وال��ذي ق��رر ترك
يوفنتو�س للعودة اىل مان�ش�سرت يونايتد.
و�أدى �إلغاء اجلائزة العام املا�ضي اىل حرمان
ليفاندوف�سكي من هذا ال�شرف بعد املو�سم
الرائع ال��ذي قدمه مع بايرن ميونيخ،
ليكتفي ب�ن�ي��ل ل�ق��ب االحت� ��اد ال ��دويل
"فيفا" لأف�ضل العب.
ل�ك�ن��ه �سيحظى ب�ف��ر��ص��ة ج �ي��دة مرة
�أخ��رى ال�سيما بعدما ب��ات �أول العب
يف تاريخ ال��دوري الأمل��اين ي�سجل 41
ه��دف �اً خ�ل�ال امل��و� �س��م ،حم�ط�م�اً الرقم
ال�ق�ي��ا��س��ي امل���س�ج��ل ب��ا� �س��م "املدفعجي"
ال��راح��ل غ�ي�رد م��ول��ر ( 40ه��دف �اً مو�سم
.)1972-1971
ور�أى زم�ي��ل ليفاندوف�سكي يف ب��اي��رن توما�س
مولر �أن اللقب "يجب �أن يكون الإثنني من ن�صيب
+ليفي +ال�سيما عندما ترى الطريقة التي يلعب بها
يف ال��وق��ت احلايل" ،يف �إ� �ش��ارة منه اىل ت��أل��ق البولندي
البالغ  33عاماً هذا املو�سم �أي�ضاً بت�سجيله  25هدفاً يف
 20مباراة خا�ضها مع النادي البافاري يف جميع امل�سابقات.

�صحيح �أن مي�سي ورونالدو ح�صدا  11من الألقاب الـ 12الأخرية ومل يلفت منهما �سوى
لقب عام  2018ال��ذي ذهب ل�صالح جنم ري��ال مدريد الإ�سباين واملنتخب الكرواتي لوكا
مودريت�ش بعد قيادته فريقه اىل لقب دوري الأبطال وب�لاده اىل نهائي ك�أ�س العامل ،لكن
"روبرت ي�ستحق الفوز به لأنه كان ،بح�سب ر�أيي ،الأكرث ثباتاً ،وب�شكل ال ي�صدق ،من �أي
العب �آخر" ،بح�سب ما قاله مدربه يف بايرن يوليان ناغل�سمان ل�صحيفة "�أبندت�سايتونغ"
البافارية.
لكن وجود مي�سي كمناف�س ي�شكل دائماً تهديداً لأي العب كان ،ال�سيما بعدما ودع بر�شلونة
املو�سم املا�ضي بت�سجيله  30هدفاً يف الدوري وبعدما فك النح�س الذي الزمه مع املنتخب
الأرجنتيني بقيادة الأخري اىل لقب كوبا �أمريكا على ح�ساب الغرمي الربازيلي.
بالن�سبة ملي�سي ،ف�إن "اجلائزة الأك�بر يل هي ما متكنت من حتقيقه مع املنتخب الوطني"
بح�سب ما �أف��اد م�ؤخراً �صحيفة "�سبورت" الريا�ضية الكاتالونية ،م�ضيفاً "بعدما قاتلت
وقاتلت لفرتة طويلة لتحقيق �إجناز ما (مع املنتخب) ،كان (لقب كوبا �أمريكا) الأف�ضل يل
نظراً للثمن (املجهود) الذي ُد ِف َع من �أجله".
ً
وتابع "�إذا جنحت يف نيل الكرة الذهبية ،ف�سيكون الأمر مذهال ملا يعنيه
�أن �أحرزها مرة �أخرى .الفوز بها مرة �سابعة �سيكون �أمراً جنونياً".
ويواجه ليفاندوف�سكي ومي�سي مناف�سة من رونالدو الطامح با�ستعادة
اجل��ائ��زة التي �أح��رزه��ا للمرة اخلام�سة والأخ�ي�رة ع��ام  ،2017لكن
الف�شل الذي ح�صده مع فريقه ال�سابق يوفنتو�س املو�سم املا�ضي �إن
كان على ال�صعيد القاري �أو املحليُ ،ي�ضعِفُ من حظوظه يف اللحاق
بغرميه مي�سي.
وبعد مو�سم رائ��ع م��ع ري��ال م��دري��د ،فر�ض زميل رون��ال��دو ال�سابق
بنزمية نف�سه مر�شحاً لنيل اجلائزة� ،أقله بالن�سبة ملدربه ال�سابق زين
الدين زيدان ومواطنه الهداف ال�سابق تيريي هرني �أو حتى جنم كرة
امل�ضرب الإ�سباين رافايل نادال.
لكن النجم الفرن�سي عوقب ه��ذا الأ��س�ب��وع بال�سجن ملدة
ع��ام مع وق��ف التنفيذ على خلفية ق�ضية ال�شريط
اجلن�سي اخلا�ص بزميله ال�سابق يف املنتخب ماتيو
فالبوينا ،كما غ��رم مببلغ � 75أل ��ف ي ��ورو ،ما
ي�ضعف حظوظه "�أخالقياً" بنيل اجلائزة.
وعند ال�سيدات ،تبدو قائدة بر�شلونة �أليك�سيا
ب��وت�ي��ا���س ،ال�ف��ائ��زة ب�ج��ائ��زة االحت ��اد الأوروب ��ي
"ويفا" لأف �� �ض��ل الع �ب��ة ،م��ر��ش�ح��ة خلالفة
الأمريكية ميغان رابينو التي توجت بها عام
 2019لكنها لي�ست متواجدة هذا العام حتى
بني املر�شحات الع�شرين.
وتتناف�س بوتيا�س م��ع زميلتيها يف النادي
الكاتالوين جنيفر هريمو�سو والهولندية
ل�ي�ي�ك��ي م��ارت �ن��ز ب�ع��د م�ساهمتهن يف قيادة
بر�شلونة اىل لقب دوري الأبطال ،فيما تقود
الأ� �س�ترال �ي��ة � �س��ام ك�ير خ�م����س م��ر��ش�ح��ات من
ت�شل�سي الإنكليزي خلالفة رابينو يف مناف�سة
مع الكندية كري�ستني �سينكلري (بورتالند ثورنز
الأمريكي) التي قادت بالدها اىل ذهبية �أوملبياد
طوكيو ال�صيف املن�صرم.
ويتناف�س  10الع�ب�ين على ج��ائ��زة ك��وب��ا لأف�ضل
الع ��ب � �ش��اب ،ب�ي�ن�ه��م الإن �ك �ل �ي��زي��ون ج ��ود بيلينغهام
وماي�سون غرينوود وباكايو �ساكا والإ�سباين بدري ،و10
حرا�س على جائزة يا�شني بينهم الإي�ط��ايل جانلويجي
دوناروما والأملاين مانويل نوير والبلجيكي تيبو كورتوا.

�شجاعة �ضابط تنقذ كني�سة من كارثة
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�أظهر �ضابط �شرطة م�صري �شجاعة كبرية ،حينما واجه مبفرده النريان التي �شبت ب�إحدى الكنائ�س ،ومتكن من
ال�سيطرة عليها قبيل و�صول قوات احلماية املدنية.
وقال م�صدر �أمني ملوقع �سكاي نيوز عربية� ،إن ال�ضابط �أحمد �أحمد عادل ،ورتبته نقيب ،من قوة حرا�سة كني�سة
ال�سيدة العذراء بكورني�ش النيل يف منطقة ال��وراق �شمايل اجليزة ،فوجئ ب�أ�صوات انفجارات داخل الكني�سة ،وملا
ا�ستطلع الأمر وجد النريان م�شتعلة يف حموالت الكهرباء املوجودة داخل الكني�سة .و�أ�ضاف �أن ال�ضابط ال�شاب �أبلغ
على الفور �شرطة النجدة لإر�سال قوات الدفاع املدين ،لكنه ا�ست�شعر خطورة االنتظار ،فهرع و�أم�سك ب�إحدى طفايات
احلريق ودخل بنف�سه و�سط النريان ،وظل يكافحها حتى �أخمدها قبيل و�صول قوات الدفاع املدين بلحظات.
و�شدد امل�صدر على �أن هذا ال�ضابط لي�س من مهامه �إطفاء احلرائق ،ولي�س متخ�ص�صا يف ذلك ،ومل يكن ميلك
الأدوات الكافية ،لكنه فعل ذلك بدافع امل�س�ؤولية والواجب .وقد حظي ما فعله ال�ضابط ال�شاب با�ستح�سان وا�سع
من املغردين على مواقع التوا�صل االجتماعي يف م�صر ،حيث طالب البع�ض بتكرميه لإب��راز مثل هذه النماذج
امل�شرفة من ال�شباب.
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برملانية تتوجه بدراجة للم�ست�شفى للوالدة

يبني قلعة البنه مع حجرات ملكية

��ش�ه��دت ن�ي��وزي�ل�ن��دا ال�ت��ي ت�شتهر ب�سا�ستها املتوا�ضعني
والعمليني واقعة جديدة كان طرفها برملانية من حزب
اخل�ضر .فقد فاج�أت �آالم املخا�ض الربملانية ج��ويل �آن
جينرت يف �ساعة مبكرة م��ن �صباح �أم����س الأح ��د قامت
�إث��ره��ا بالتوجه بدراجتها �إىل امل�ست�شفى حيث و�ضعت
طفلة .وب�ع��د �ساعات ق��ال��ت جينرت على �صفحتها على
في�سبوك" �أخ�ب��ار �سعيدة ..ففي ال�ساعة � 3.04صباحا
ا�ستقبلنا �أحدث ع�ضو يف عائلتنا".
وقالت جينرت "مل تكن االنقبا�ضات قوية عندما غادرنا
يف ال�ساعة � 2صباحا للذهاب �إىل امل�ست�شفى  -على الرغم
من �أن الفا�صل بني هذه االنقبا�ضات كان ما بني دقيقتني
وث�لاث دقائق وب��د�أت تزيد بحلول الوقت ال��ذي و�صلنا
فيه بعد ع�شر دقائق".
وقالت و�سائل الإعالم املحلية �إن جينرت -املتحدثة با�سم
حزبها ل�ش�ؤون النقل والتي يت�ضمن ملفها ال�شخ�صي
على في�سبوك عبارة "�أحب دراجتي" -قد ذهبت �أي�ضا
بدراجة �إىل امل�ست�شفى يف  2018لت�ضع مولودها الأول.

ق��رر رج��ل �أمريكي تكري�س حياته لبناء قلعة باحلجم احلقيقي
البنه ،وح�صل االبن بالنتيجة على قلعة تبدو وك�أنها من �إحدى
الق�ص�ص اخليالية .وحتتوي قلعة هاي الن��دز ك�سل يف �أب �ستيت
نيويورك على غرف نوم ملكية ومكتبة وغرفة مو�سيقى ،جن ًبا �إىل
جنب مع بع�ض الإطالالت الرائعة على البحرية واجلبل.
وبد�أ جون الفندر يف بناء القلعة يف الثمانينيات من القرن املا�ضي،
والذي وعد ابنه جي�سون ببناء قلعة لهما ليعي�شا فيها بعد فرتة
وجيزة من طالقه يف عام .1978
وبعد �أرب��ع �سنوات ،ا�شرتى ج��ون قطعة �أر���ض كبرية يف بولتون
الندينغ ،ب�أموال جمعها من خالل ت�أ�سي�س �شركة جلمع التربعات
للمدار�س.
وق��ام بت�صميم وبناء القلعة بنف�سه مب�ساعدة �أ�صدقائه وبع�ض
الأيدي امل�ست�أجرة.
ويوجد داخل القلعة غرفة مو�سيقى ومكتبة ،بالإ�ضافة �إىل "قلب
القلعة" ،والقاعة الكربى التي تطل على بحرية جورج القريبة،
وتوجد � ً
أي�ضا "غرفة النوم امللكية" ل�شخ�صني ،مع �شرفة خارجية
وغ��رف��ة م��زدوج��ة ثانية ،بينما ميكن لل�ضيوف � ً
أي�ضا اال�ستفادة
ال�ق���ص��وى م��ن امل�ط�ب��خ اخل��ا���ص وغ��رف��ة ال�ط�ع��ام وغ��رف��ة العائلة
واحلمام .و�أح��د �أف�ضل القطع هو الباب الزجاجي امللون روميو
وجولييت ،والذي يزيد عمره عن  250عاما.

�سائحان �سوي�سريان يجوبان م�صر بـ «العجلة»
�آن��دي ومارتن� ،سائحان �سوي�سريان ،ق��ررا خو�ض رحلة
جديدة يف م�صر على "عجلة" "د ّراجة هوائية" ،يف عدد
من حمافظات م�صر بد�أت من العا�صمة القاهرة ،وتنتهي
يف �أ� �س��وان .وي �ق��ول م��ارت��ن �إ ّن ��ه و��ص��دي�ق��ه خططا لهذه
الرحلة منذ �سنة تقري ًبا ،وقررا القيام بهذه الرحلة من
ريا �إىل �أ ّنهما ن ّفذا بع�ض
خالل ّ
دراجاتهما الهوائية ،م�ش ً
الرحالت بالد ّراجة من قبل ،يف �سوي�سرا وعدد من الدول
الأوروبية .الرحلة ،بح�سب مارتن" ،بد�أتْ يف القاهرة ،ثم
بعد ذل��ك اجل�ي��زة ،والأه��رام��ات ،ثم بني �سويف ،مدينة
مغاغة مبحافظة املنيا ،ث��م �أ��س�ي��وط ،ومدينة �أبيدو�س
ب�سوهاج ،وجنع حمادي" .و�أ�شار �إىل �أ ّنهما �سيذهبان �إىل
الأق�صر بعد ذل��ك ،و�سيزوران معبد �أب��و �سمبل الأثري،
ومن ثم �سي�أخذون مركبا �إىل �أ�سوان عرب بحرية نا�صر.
خا�صة ملوقع �سكاي نيوز
وي�ضيف مارتن يف ت�صريحات ّ
ع��رب �ي��ةّ :
"نظمنا ور ّت �ب �ن��ا ك��ل � �ش��يء ب��أن�ف���س�ن��ا ،حجزنا
تذاكر الطريان ،ا�ستعدينا لكل �شيء نريده فيما يتعلق
بالرحلة ،وحتى الفندق حجزناه م�سبقًا قبل الو�صول
�إىل م�صر" .و�أ�شار �إىل �أنّ لديه بع�ض زمالئه امل�صريني
الذين يعرفهم من خالل التجارة التي يعمل بها ،حيث
�إ ّنه كان مدير مبيعات ملاكينات طباعة الر�سوم البيانية يف
�سوي�سرا ،ثم تقاعد حال ًّيا.

مقتل طفل خالل ت�صوير مقطع فيديو

ُقتل طفل �أمريكي يبلغ خم�س �سنوات بالر�صا�ص م�ساء اخلمي�س
خ�لال ت�صوير جمموعة م��راه�ق�ين مقطع فيديو لن�شره على
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،كما �أفادت �شرطة بروكلني بارك يف
�شمال الواليات املتحدة.
وذكرت ال�شرطة على في�سبوك �أن فتى يبلغ  13عاما يٌ�شتبه يف �أنه
�أطلق النار عن طريق اخلط�أ �أثناء حمله م�سد�سا .و ُقب�ض عليه
و�أودع مركزا للأحداث.
و�أ� �ش ��ارت ال���ش��رط��ة يف بيانها �إىل �أن "قا�صرين �آخ��ري��ن كانوا
حا�ضرين" يف موقع احلادث ،وهو منزل يف �ضاحية مينيابولي�س،
حيث "كانوا يحاولون ت�صوير فيلم لن�شره على �شبكات التوا�صل
االجتماعي".
و�أودت الأ�سلحة �أي�ضا بحياة ما ال يقل عن � 35شخ�صا �آخر اخلمي�س
املا�ضي خالل احتفال الأمريكيني بعيد ال�شكر� ،أحد �أكرث الأعياد
�شعبية يف البالد ،بح�سب موقع "غن فايلن�س �أركايفز".
وتوفيت فتاة تبلغ خم�س �سنوات يف �ساوث فولتون� ،إحدى �ضواحي
�أتالنتا .وروت عائلتها عرب قناة تلفزيونية حملية �أنها �شغلت عن
ط��ري��ق اخل�ط��أ م�سد�سا حم�شوا ك��ان م�تروك��ا على كر�سي .لكنّ
ال�شرطة �أكدت عرب قناة "فوك�س" �أن طفال يف الثالثة من العمر
هو من �أطلق النار عليها من طريق اخلط�أ.
كذلك ُقتل �شاب يبلغ  25عاما بر�صا�صة طائ�شة يف فيالدلفيا
�أثناء تناول الطعام مع �أ�سرته .وتبحث ال�شرطة عن �شاب يف �سن
 19عاما يُ�شتبه يف �إطالقه النار عليه بعد طرده من حفلة �أخرى
يف منزل جماور ،بح�سب قناة حملية تابعة ل�شبكة "�إن بي �سي".

خا�صية جت�س�س
خمفية يف �آي فون
مت� �ل ��ك ه� ��وات� ��ف �آي ف � ��ون ميزة
جت�س�س خفية تتيح للم�ستخدمني
�إمكانية التن�صت على املحادثات
التي جتري يف مكان قريب.
وت� ��� �س� �م ��ى ه� � � ��ذه امل � � �ي� � ��زة Live
 Listenوت�سمح ل��ك باال�ستماع
�إىل امل �ح��ادث��ات م��ن ال�غ��رف��ة التي
ترتك فيها جهاز �آي فون اخلا�ص
ب ��ك .و ال مي�ك��ن ا��س�ت�خ��دام امليزة
�إال م��ع ��س�م��اع��ات �أي ��رب ��ودز ،وكان
ال�ه��دف منها يف الأ��ص��ل م�ساعدة
الأ�شخا�ص على �إج��راء املحادثات
يف بيئة �صاخبة �أو مل�ساعدة �ضعاف
ال�سمع .وتقول �أبل "مع ميزة ليف
لي�سن ،ميكن �أن يعمل ج�ه��از �آي
فون �أو �آيباد �أو�آيبود تت�ش اخلا�ص
بك كميكروفون ير�سل �صو ًتا �إىل
�أيربودز �أو �أيربودز برو �أو �أيربودز
ماك�س �أو بوربي�ست ب��رو �أوبيت�س
بيت برو".
و�أ� �ض��اف��ت �أب� ��ل "ميزة اال�ستماع
امل�ب��ا��ش��ر مي�ك��ن �أن ت���س��اع��دك على
�سماع حمادثة يف منطقة �صاخبة
�أو ح �ت��ى � �س �م��اع ��ش�خ����ص يتحدث
ع�بر الغرفة" .وال��س�ت�خ��دام هذه
امل�ي��زة ت��أك��د م��ن رب��ط هاتفك مع
�سماعات �أيربودز ،ثم �ستحتاج �إىل
�إ��ض��اف��ة "ليف لي�سن" �إىل مركز
ال�ت�ح�ك��م اخل��ا���ص ب��ك باالنتقال
�إىل "الإعداد" واخ �ت �ي��ار "مركز
التحكم" ،وم� � ��ن ه � �ن ��اك تقوم
بالتمرير لأ�سفل والنقر ف��وق زر
عالمة اجلمع بجوار "اال�ستماع"،
ثم تعود �إىل مركز التحكم ومل�س
الزر الذي ميثله رمز الأذن للت�أكد
من ت�شغيل امليزة.

مزاد على  454خمطوطة لرواية جرمينال

نيكي هيلتون حت�ضر ليلة النجوم  2021يف �سيربياين �ساوث �سرتيت مبدينة نيويورك .ا ف ب

ابتكار �إ�صبع روبوتي للعزف على البيانو الل�صو�ص ك�أ�سراب اجلراد ..قبيل الأعياد

ابتكر فريق من الباحثني يف بريطانيا �إ�صبعاً روبوتياً يرتديه املو�سيقيون
يف �أيديهم من �أجل العزف على البيانو.
ويهدف فريق الدرا�سة من كلية لندن االمرباطورية من هذه التجربة �إىل
حماولة فهم كيفية تعامل العقل الب�شري مع �إ�صبع روبوتي يتم ارتدا�ؤه يف
اليد وميكن التحكم فيه بطريقة روبوتية .ويف �إطار التجربة ،قام الباحث
�ألدو في�صل من ق�سم الهند�سة احليوية بالكلية بتثبيت �إ�صبع روبوتي يف
يد جمموعة من عازيف البيانو .وي�ستطيع املتطوعون حتريك هذا الإ�صبع
الإ��ض��ايف بوا�سطة �أداة حتكم يف �أرجلهم .و�أف��اد املوقع الإل�ك�تروين "فيز
دوت �أورج" املتخ�ص�ص يف التكنولوجيا �أن الفكرة من هذه التجربة تعود
�إىل �شغف االن�سان منذ فرتة طويلة بال�شخ�صيات اخليالية ذات الأطراف
الإ�ضافية مثل �أبطال الأ�ساطري الهندية و�أبطال املجالت امل�صورة احلديثة.
ونقل املوقع عن الباحث الدو في�صل قوله" :نهدف �إىل معرفة ما �إذا كان
من املمكن تعزيز قدرات الب�شر عن طريق تزويدهم بطرف �إ�ضايف ..وكان
ال�س�ؤال املطروح هل ت�ستطيع عقولنا �أن تعزف املو�سيقى بوا�سطة طرف
�إ�ضايف ،وكانت الإجابة ب�شكل وا�ضح هي  :نعم ".

امر�أة حمظوظة ..جنت من املوت ب�أعجوبة
جنت ام��ر�أة بريطانية من امل��وت ب�أعجوبة عندما �سقطت �شجرة �ضخمة
على بعد �سنتيمرتات قليلة منها ،بينما كانت تدخن �سيجارة.
ويظهر الفيديو ال��ذي �سجلته ك��ام�يرا م��راق�ب��ة ،م��دي��رة ح��ان��ة يف مدينة
بريدغند يف وي�ل��ز ،حلظة �سقوط ال�شجرة ال�ضخمة على احل��ان��ة بفعل
العا�صفة "�أورين" التي ت�ضرب اململكة املتحدة حاليا.
وكانت �شرييل باوند " 55عاما" يف ا�سرتاحة تدخن فيها فجر �أم�س الأحد
عند �سقيفة جانبية يف احلانة خم�ص�صة للمدخنني ،وبالتزامن مع ذلك
هوت ال�شجرة خملفة دمارا هائال يف املكان.
و�أخذت باوند ا�سرتاحة يف ال�سقيفة بينما كانت ت�ضع اللم�سات الأخرية على
تنظيف احلانة بعدما �أقفلت الأبواب وغادر الزبائن املكان.
ويف اللحظات التي �سبقت �سقوط ال�شجرة ،كانت الرياح تهب بقوة على
امل �ك��ان وظ�ه��ر ت ��أث�يره��ا م��ن خ�ل�ال ح��رك��ة �أغ�ط�ي��ة ال �ط��اوالت ال�ت��ي كانت
م�ضمومة برابط حتى ال تطري.
وذكرت ال�سيدة الربيطانية �أن ال�سيجارة �أنقذت حياتها عندما و�ضعت يف
املكان املنا�سب والزمان املنا�سب.
وقالت يف ت�صريحات ملوقع " وليز �أون الين"" :احلانة �أُقفلت ،وخرجت
لتدخني �سيجارة قبل االنتهاء من التنظيف".
و�أ�ضافت" :هذه ال�سيجارة �أنقذت حياتي".

ت�ق��ف ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ال�ف��اخ��رة يف الواليات
املتحدة عاجزة عن مواجهة موجة من ال�سرقات
اخلاطفة التي ت�شهدها متاجرها قبل �أعياد نهاية
ال�سنة .وينفذ ه��ذه ال�سرقات ل�صو�ص �سريعون
ي�ت�ح��رك��ون ك ��أ� �س��راب م��ن اجل� ��راد ،في�سطون على
املتجر يف دقائق قليلة ويهربون بال�سيارات.
وده� ��م ن �ح��و  80م �ل �ث �م �اً ،ال���س�ب��ت ال �ف��ائ��ت متجر
"نورد�سرتوم" داخ��ل جم ّمع جت��اري يف وولنات
ك��ري��ك ،ب��ال�ق��رب م��ن ��س��ان فران�سي�سكو ،وحملوا
غ �ل �ت �ه��م ،وت � ��وزع � ��وا ع �ل ��ى � �� 25س� �ي ��ارة ك ��ان ��ت يف
انتظارهم.
ويف ال �ي��وم ال���س��اب��ق� ،أغ ��ار ن�ح��و �أرب �ع�ين ل���ص�اً على
متجر" لوي فويتون" يف �سان فران�سي�سكو.
وكانت امل��ارك��ة الفرن�سية الفاخرة �ضحية لهجوم
�آخ��ر ح�صل ب�سرعة ال�برق قبل �أي��ام قليلة بالقرب
من �شيكاغو ،عندما �سطا � 15شخ�صاً على حقائب
ومالب�س ب�أكرث من مئة �ألف دوالر.
وال يرتدد الل�صو�ص يف اللجوء �إىل العنف ،وكانت
متاجر القنب يف �أوكالند هدفاً لع�صابات �أطلقت
النارعلى ال�شرطة.

تقيم دار "�سوذبيز" يف باري�س اعتبارا من غد الثالثاء
وح�ت��ى ال�ث��ام��ن م��ن ك��ان��ون الأول-دي �� �س �م�بر ،م ��زادا عرب
الإن�ترن��ت على  454خمطوطة ل��رواي��ة "جرمينال"
ال���ش�ه�يرة بتوقيع كاتبها �إم �ي��ل زوم ��ا ال ��ذي ع�م��ل على
حتويلها �إىل م�سرحية بني عامي  1885و.1887
ومتكن بع�ض املتخ�ص�صني من قراءة املخطوطات ور�ؤية
كيف نقل زوال �إىل خ�شبة امل�سرح �إحدى �أبرز املحطات يف
م�سريته الأدبية ،عن ثورة عمال مناجم الفحم يف �شمال
فرن�سا يف �ستينات القرن التا�سع ع�شر.

�أول مري�ض يح�صل على عني ثالثية الأبعاد
�أ�صبح رج��ل بريطاين �أول مري�ض يف العامل
ي�ح���ص��ل ع �ل��ى م�ق�ل��ة ع�ي�ن م�ط�ب��وع��ة ثالثية
الأب �ع��اد كجزء م��ن جتربة على ه��ذه التقنية
اجلديدة.
�ستيف ف�يرز ،من هاكني يف لندن ،فقد عينه
الي�سرى يف الع�شرينات من عمره وي�ستخدم
عيناً ا�صطناعية يجب ا�ستبدالها كل خم�س
��س�ن��وات منذ ذل��ك احل�ي�ن ،لكنه الآن ي�ستعد
للخروج من م�ست�شفى مورفيلدز للعيون ب�أول
عني مطبوعة ثالثية الأبعاد على الإطالق،
والتي يقال �إنها تبدو �أ�شبه بالعني احلقيقية.
وعلى الرغم من �أن الن�سخة املطبوعة ثالثية
الأبعاد لن تعيد الر�ؤية يف عينه الي�سرى� ،إال
�أن��ه ي��أم��ل �أن تعيد �إل�ي��ه بع�ض ثقته بنف�سه.
ويقدم الأطباء يف امل�ست�شفى للمر�ضى عيونًا
مطبوعة ثالثية الأب �ع��اد ك�ج��زء م��ن جتربة

�إكلينيكية ،وال�ت��ي ي�ق��ول��ون �إن�ه��ا ق��د تخف�ض
فرتات انتظار العيون ال�صناعية �إىل الن�صف.
وي�ستغرق الأم ��ر حال ًيا ح��وايل �ستة �أ�سابيع
حتى يتم تركيب عني ا�صطناعية للمري�ض
لأن ��ه ي�ح�ت��اج �إىل اخل���ض��وع لعملية جراحية
ويجب � ً
أي�ضا ت�شكيل العني يف التجويف ،يف
حني ت�ستغرق الطباعة ثالثية الأبعاد للعني
�ساعتني ون�صف ال�ساعة للطباعة.
وق ��ال ال���س�ي��د ف�ي�رز "كنت ب�ح��اج��ة �إىل عني
� �ص �ن��اع �ي��ة م �ن��ذ �أن ك� ��ان ع �م��ري  20عا ًما،
و�شعرت دائ� ًم��ا باخلجل حيال ذل��ك ،وعندما
�أغ��ادر منزيل ،غال ًبا ما �ألقي نظرة ثانية يف
امل��ر�آة ،ومل يعجبني ما ر�أيته ،لكن هذه العني
اجلديدة تبدو رائعة ،ولأنها تعتمد على تقنية
ال�ط�ب��اع��ة ال��رق�م�ي��ة ث�لاث�ي��ة الأب �ع ��اد �ستكون
�أف�ضل و�أف�ضل يف امل�ستقبل".

والدة مايلي �سايرو�س ت�صدم
اجلمهور ب�إطاللتها
ن�شرت النجمة العامليةمايلي �سايرو�س �صورة جديدة لها على ح�سابها اخلا�ص
على موقع التوا�صل االجتماعي ،ظهرت فيها برفقة �شقيقتها نواه ووالدتهما.
وقد نالت ال�صورة رواجا كبريا بني املتابعني الذين اعتربوا �أن والدتهما تبدو
وك�أنها �شقيقتهما ،يف �إ�شارة �إىل مالحمها ال�شابة.
وكانت ن�شرت جملة "� "vogueصورة لـ مايلي �سايرو�س ب�إطاللة متيزت
بالغرابة.
وظهرت مايلي بف�ستان غريب من حيث الت�صميم� ،إذ �صمم بال�شرا�شيب الزرقاء،
ويف الو�سط و�ضع له ري�ش �أبي�ض .وتركت �ساير�س �شعرها على طبيعته دون
ت�سريح ،وو�ضعت ماكياجاً ناعماً تالءم مع �إطاللتها.

وفاة الكاتبة وال�صحافية
الإ�سبانية �أملودينا غرانديز
ت��وف �ي��ت ال �ك��ات �ب��ة وال�صحافية
الإ�سبانية �أملودينا غرانديز التي
دخلت عامل ال�شهرة بف�ضل رواية
�إباحية قبل حتقيق انت�شار كبري
بف�ضل ق�صة عن �إ�سبانيا املعا�صرة،
�أم�س الأول ال�سبت عن  61عاما،
وف� ��ق م ��ا �أع� �ل ��ن رئ �ي ����س ال � � ��وزراء
الإ�سباين وا�صفا الراحلة ب�أنها من
"الك ّتاب املرجعيني لع�صرنا".
وكانت غرانديز �أعلنت يف ت�شرين
الأول�-أك�ت��وب��ر الفائت �أنها تعاين
من مر�ض ال�سرطان.
وكتب رئي�س احلكومة الإ�سباين
ب � �ي � ��درو � �س��ان �� �ش �ي��ز ع �ب��ر تويرت
"نفقد �إح��دى الك ّتاب املرجعيني
يف ع �� �ص��رن��ا .ل �ق��د ك��ان��ت ملتزمة
و�شجاعة وروت تاريخنا احلديث
ب��وج �ه��ة ن �ظ��ر ت �ق��دم �ي��ة� .ستظل
ذكراك وعملك معنا دائما� ،أملودينا
غرانديز".
ك��ذل��ك ك �ت��ب م�ع�ه��د �سريفانت�س
ال ��ذي ا��س�ت���ض��اف�ه��ا م ��رات ع ��دة يف
ب �ل��دان ع ��دة ،ع�ب�ر ت��وي�تر "نوجه
حت �ي��ة وداع ث�ق�ي�ل��ة �إىل �أملودينا
غ��ران��دي��ز ،ال��راوي��ة الأ��س��ا��س�ي��ة يف
الأدب الإ�سباين التي غادرتنا باكراً
ج� ��داً� � .ص��ورت �أمل��ودي �ن��ا غرانديز
تاريخنا احلديث برباعة و�أعطت
�صوتا ملن لي�س لهم �صوت".
وق��د �صنعت غ��ران��دي��ز امل��ول��ودة يف
مدريد عام  ،1960ا�سما لنف�سها
م��ن خ�ل�ال رواي� ��ة �إب��اح �ي��ة �أث ��ارت
ف�ضيحة عام  1989بعنوان "ال�س
�إيدادي�س دي لولو" التي اق ُتب�ست
على ال�شا�شة و ُترجمت �إىل لغات
عدة.

