
هولند� �أول دولة �أوروبية تر�صد عدد� كبري� من �أوميكرون

بايدن يفر�ض قيودًا جديدة.. وجون�سون يعيد فر�ض ارتداء الكمامة

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

   

حممد بن را�سد يعتمد م�ساريع 
اإ�سكانية يف دبي بقيمة 3.8 مليار درهم

•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم��ر 
لإم��ارة دبي  �ل��وزر�ء رع��اه �هلل ب�شفته حاكماً  �لدولة رئي�س جمل�س 
بتخ�شي�س وبدء توزيع 2000 قطعة �أر�س للمو�طنني ب�شكل فوري 
يف منطقة و�دي �لعمردي و�لعوير �لثانية، وتخ�شي�س جممع �شكني 
متكامل �خلدمات قرية �لأ�شرة يف منطقة حمي�شنة �لر�بعة للأ�شر 

غري �ملمتدة و�أ�شحاب �حلالت �لفردية.            )�لتفا�شيل �س3(

�لأ�صبقية ملهارة �لكرملني:
بني باري�ض ومو�سكو: حرب 

اإعالمية م�ستعرة يف اإفريقيا!
•• الفجر -�شارلوت الالن –ترجمة خرية ال�شيباين

بوركينا  يف  فرن�شا  جت��اه  �ل�شكان  ع���د�ء  ع��ن  �لتعبري  مت  و�ل��ن��ي��ج��ر،  م��ايل  بعد 
فا�شو. �شعور �أثارته مو�شكو مبهارة لدفع عودتها �إىل �إفريقيا. تف�شيل مل يفت 
�لكامري�... يف ح�شد �ملتظاهرين �لذين قطعو� �لطريق هذ� �لأ�شبوع �أمام قافلة 
ع�شكرية فرن�شية يف بوركينا فا�شو، مت رفع علم ثلثي �لألو�ن. لي�س علم فرن�شا، 

و�منا بنف�س �لألو�ن ولكن �أفقيا، �نه علم رو�شيا.    )�لتفا�شيل �س11(

•• دبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�إغلي�س  فخامة  �أم�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
 2020 �إك�شبو  معر�س  يف  �ل�شديقة  لتفيا  جمهورية  رئي�س  ليفت�س 
.. ونقل  �لإم���ار�ت  دول��ة  دب��ي. ورح��ب �شموه بفخامة رئي�س لتفيا يف 
�إليه حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 

حفظه �هلل ومتنياته لبلده و�شعبه �ل�شديق دو�م �لتقدم و�لزدهار. 

�لوطني  �ل���ي���وم  �إغ��ل��ي�����س ليفت�س مب��ن��ا���ش��ب��ة  ف��خ��ام��ة  ���ش��م��وه  ه��ن��اأ  ك��م��ا 
�أيام ومتنياته للبلد �ل�شديق  جلمهورية لتفيا �لذي �حتفلت به قبل 
�لذي  و�لتقدم  �لتنمية  �لبلدين  ب��ني  وللعلقات  �لتطور  م��ن  م��زي��د�ً 

يخدم م�شاحلهما �ملتبادلة.
من جهة �أخرى ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س جناحي دولة  عهد 

دبي. �لكويت ودولة قطر �مل�شاركني يف معر�س �إك�شبو 2020 
)�لتفا�شيل �س2(

يف  �أوم��ي��ك��رون،  ��شم  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  لحقا  عليها 
بوت�شو�نا يوم 11 نوفمرب لدى مو�طن من جنوب �إفريقيا، 
 80 �ل��ع��دد �لأك���رب م��ن �ملر�شى بها وجت���اوز  حيث مت ر�شد 

م�شابا.
عدد  وج���ود  ه��و  ك��ورون��ا،  متحور  م��ن  �لكبري  �لقلق  و�شبب 
ي�شاعد  قد  فهذ�  طفرة،   32 ب�  تقدر  �لطفر�ت،  من  كبري 
مما  �حلالية،  �للقاحات  و�أث��ر  �ملناعة  تفادي  على  �لفريو�س 

يعني �لعودة �إىل �ملربع �لأول يف مو�جهة �لوباء.

•• عوا�شم-وكاالت:

فر�س �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن قيود�ً على �ل�شفر ت�شمل 
دولية  جهود  �إىل  و�ن�شم  �لإف��ري��ق��ي،  �جلنوب  منطقة  دول 
لإبطاء �نت�شار �شللة جديدة �شريعة �لنت�شار من كوفيد- 
�لأ�شو�ق  يف  ��شطر�بات  �أثارت  �لتي  �أوميكرون،  ت�شمى   19

�لعاملية، ح�شبما ذكرت وكالة بلومربغ للأنباء.
�ل�شفر  �شتفر�س قيود� على  �إد�رت��ه  �إن  بيان  بايدن يف  وق��ال 
من جنوب �إفريقيا و7 دول �أخرى �عتبار�ً من �لثنني �ملقبل 
كاإجر�ء �حرت�زي حتى نح�شل على مزيد من �ملعلومات عن 

�شللة �أوميكرون.
جون�شون  بوري�س  �ل��ربي��ط��اين  �ل����وزر�ء  رئي�س  �أم��ر  ب���دوره، 
باإعادة فر�س �رتد�ء �لكمامة �لإلز�مي يف �ملحلت �لتجارية 
حالت  ملخالطي  �ل��ذ�ت��ي  و�ل��ع��زل  �ل��ع��ام،  �لنقل  و�شائل  ويف 
�لإ�شابة ب�شللة �أوميكرون �لتي ظهرت حديثاً من فريو�س 
كورونا، حتى لو كانو� قد ح�شلو� على لقاحات كورونا، وذلك 

بعد ظهور حالت �إ�شابة بال�شللة يف بريطانيا.
�أنه  �لأح����د،  �ل��ه��ول��ن��دي��ة،  �ل�شحية  �ل�شلطات  و�أع��ل��ن��ت  ه��ذ� 
�جلديدة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  مبتحورة  �إ���ش��اب��ة   13 تاأكيد  مت 
�أوميكرون على �لأقّل يف �أو�شاط 61 م�شافر� خ�شعو� حلجر 
و�شولهم  لدى  بكوفيد19-  �إ�شابتهم  ثبتت  بعدما  �شحي 

من جنوب �إفريقيا.
وجاء يف بيان �ملعهد �لوطني لل�شحة �لعامة �أنه مت حتديد 
�ملتحور �أوميكرون يف 13 من �لفحو�س �لتي جاءت نتيجتها 
�إيجابية )جلهة �لإ�شابة بكوفيد19-(. مل ُي�شتكمل �لتحقيق 
بعد. قد يتم �كت�شاف �ملتحور �جلديد يف مزيد من �لعينات.

ومت ت�شجيل �أول �إ�شابة ب�شللة B.1.1.529، �لتي �أطلقت 

��شم  �جلديد  �ملتحور  على  �لعاملية  �ل�شحة  هيئة  و�أطلقت 
�أوميكرون، و��شفة �إياه باأنه مثري للقلق ب�شبب �رتفاع عدد 
�لطفر�ت، وبع�س �لأدلة �ملبكرة على �أنه يحمل درجة �أعلى 

من �لعدوى مقارنة باملتحور�ت �لأخرى.
�أ�شيبو� بفريو�س كوفيد- �أن �لأ�شخا�س �لذين  وهذ� يعني 
وقد  �أخرى،  مرة  به  للإ�شابة  يتعر�شون  قد  وتعافو�   ،19
ي�شتغرق �لأمر �أ�شابيع ملعرفة ما �إذ� كانت �للقاحات �حلالية 

�أقل فعالية �شدها.
د�خل  �إ���ش��اب��ات  ت�شجيل  ع��ن  �ل��ع��امل  ع���دة يف  دول  و�أع��ل��ن��ت 
�أر��شيها باملتحور �جلديد لفريو�س كورونا �أوميكرون، �لذي 
ر�شد لأول مرة يف جنوب �إفريقيا وو�شفته منظمة �ل�شحة 

�لعاملية باأنه مثري للقلق.
و�كت�شف علماء، �خلمي�س �ملا�شي، �ملتحور يف �لبلد �لإفريقي 
�لأك��ر ت�شرر� بالوباء، و�ل��ذي ي�شهد زي��ادة جديدة يف عدد 
باملتحور  جديدة  �إ�شابة   50 ت�شجيل  مت  حيث  �لإ���ش��اب��ات، 
»�أوميكرون«، خلل �ل�شاعات �ل�24 �ملا�شية، وتل ذلك ر�شد 
مثل هذه �لإ�شابات يف بلجيكا وبوت�شو�نا و�إ�شر�ئيل وهونغ 

كونغ و�لد�منارك.
باملتحور  �إ�شابتني  ت�شجيل  ع��ن  �أ�شرت�ليا  �أعلنت  و�لأح���د، 

�جلديد مل�شافرين قادمني من جنوب �إفريقيا.
كما �أكدت �ل�شلطات �ل�شحية �لأملانية ت�شجيلها �أول �إ�شابتني 
ولية  �أوم��ي��ك��رون يف  ك��ورون��ا  لفريو�س  �جل��دي��دة  بال�شللة 
�إىل ميونيخ من جنوب  بافاريا، كانت لدى �شخ�شني قدما 
�إفريقيا يوم 24 نوفمرب، �أي قبل تعليق �لطري�ن مع هذه 

�لدولة �لإفريقية، وهما يخ�شعان حاليا للحجر �ل�شحي.
عن  �لإي���ط���ايل،  �ل��وط��ن��ي  �ل�شحة  معهد  �أع��ل��ن  جهته،  م��ن 

ت�شجيله �أول �إ�شابة باأوميكرون.

•• اخلرطوم-وكاالت:

قتل 6 �أفر�د من �جلي�س �ل�شود�ين 
بينهم �شابطان، يف هجوم للجي�س 
�لف�شقة  منطقة  ع��ل��ى  �لإث��ي��وب��ي 
�حلدودية، بح�شب ما نقلت وكالة 

رويرتز عن م�شادر مل ت�شمها.
ي���اأت���ي ذل����ك يف وق����ت �أ�����ش����در فيه 
�جل���ي�������س �ل���������ش����ود�ين ب���ي���ان���اً على 
�أنه ت�شدى  �أكد  موقع في�س بوك، 
لهجوم من قبل �لقو�ت �لإثيوبية 
�ملتحالفة  �مل�����ش��ل��ح��ة  و�جل���م���اع���ات 
مكبد�ً  �لف�شقة،  منطقة  يف  معها 
�لأرو�ح  يف  ك��ب��رية  خ�����ش��ائ��ر  �إي���اه���ا 
�لأنباء  ل��وك��ال��ة  وف���ق���اً  و�مل����ع����د�ت، 

�لأملانية.
�لأحد،  م�����ش��ادر  �أف����ادت  ذل���ك،  �إىل 
باإحالة �لع�شر�ت من قياد�ت �لأمن 
للتقاعد،  �ل�شود�ن  يف  و�ملخابر�ت 
�أحمد  �ل��ف��ري��ق  تعيني  ح��ني مت  يف 
�ملخابر�ت  جل��ه��از  م��دي��ر�ً  مف�شل 

ه�شام  �ل����ل����و�ء  وت�����ش��م��ي��ة  �ل���ع���ام���ة، 
ح�شني كنائب له.

جهاز  يف  �لتغيري  �إن  �مل�شدر  وق��ال 
�ملخابر�ت طال عدد�ً من �ل�شباط، 
حيث متت �إحالة عدد من �ل�شباط 

برتبتي �للو�ء و�لعميد للمعا�س.
�ل�شيادة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  وك������ان 
قد  �ل��ربه��ان،  عبد�لفتاح  �ل��ف��ري��ق 
ب��اإع��ف��اء رئي�س هيئة  ق���ر�ر�ً  �أ���ش��در 
ومدير  �لع�شكرية  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 
ج���ه���از �مل����خ����اب����ر�ت و�آخ�����ري�����ن من 
ق����ي����اد�ت �لأج����ه����زة �لأم���ن���ي���ة، كما 
�عتمد �إعفاء مدير �ل�شرطة ونائبه 

و��شتبد�لهم ب�شباط �آخرين.
�ل�شيادة  رئي�س جمل�س  نائب  وكان 
دقلو،  ح��م��د�ن  حممد  �ل�����ش��ود�ين، 
�مللقب ب�حميدتي، قد �أكد �أن �ملكون 
لديه  لي�س  �ل�شود�ن  يف  �لع�شكري 

غر�س يف �ل�شلطة �ل�شيا�شية.
وقال، يف ت�شريحات خا�شة للعربية 
و�حلدث، �ل�شبت، �إن �إعفاء �لقياد�ت 

و�ل�شرطية  و�لأم��ن��ي��ة  �لع�شكرية 
م�شري�ً  �مل�شوؤوليات،  حتديد  هدفه 
�إىل �أنه على رئي�س �لوزر�ء عبد�هلل 
�لأقاليم  �إىل  ي��ع��ود  �أن  ح���م���دوك 
و�لقبائل لت�شكيل حكومته �ملقبلة.

و�أ�شاف: نعرف �أن هناك خمططاً 
ل�����ش��ي��ط��ن��ة �مل����ك����ون �ل��ع�����ش��ك��ري يف 

�ل�شود�ن.
كذلك �شدد على �أن هدف جمل�س 
�ل�����ش��ي��ادة �إج������ر�ء �ن��ت��خ��اب��ات حرة 

ونزيهة يف �ل�شود�ن.
وب�شاأن �أعمال �لعنف �لتي �شهدتها 
�ل��ت��ظ��اه��ر�ت �لأخ������رية، �أك����د على 
������ش�����رورة حت����دي����د �مل�������ش���وؤول���ي���ات 
�لعنف  يف  �مل���ت���ورط���ني  مل��ح��ا���ش��ب��ة 

خلل �لتظاهر�ت.
للمحا�شبة  ج�������اه�������زون  وق���������ال 
وب��اإم��ك��ان��ن��ا ت��ق��دمي ����ش��ت��ق��ال��ت��ن��ا يف 
هناك  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  وق����ت،  �أي 
�لتظاهر�ت يف  ي�شتغل  ثالثا  طرفا 

�ل�شود�ن.

•• الفجر - تون�س

�أع���رب �حل���زب �ل��د���ش��ت��وري �حلر 
��شتنكاره  ع�����ن  �لح�������د  �أم�����������س 
مربع  �ىل  �ل����ع����ودة  �ع����ت����ربه  م����ا 
تعليق  يف  ب���ال���ولء�ت  �لتعيينات 
م���ن���ه ع���ل���ى ت��ع��ي��ي��ن��ات ���ش��م��ل��ت 4 
بالّر�ئد  ن�����ش��ره��ا  مّت  حم��اف��ظ��ني 
قي�س  �لرئي�س  متهما  �لر�شمي، 
�ل�شلطات  ك���ّل  ب�توظيف  ���ش��ع��ّي��د 
لإر�شاء منظومة �إد�رّية و�شيا�شّية 

يف خدمة م�شروعه �ل�شخ�شي.
وجاء يف بيان ن�شره �حلزب �أم�س 
مبوقع  �لر�شمية  �شفحته  على 
ل�شتعر��س  ت���ب���ع���ا  ف���ي�������ش���ب���وك 
�ل�شرية �لذ�تية للمعينني �جلدد 
�أثارته  �ل����ذي  �ل��ك��ب��ري  ول��ل��ج��دل 
�حلزب  ي�شتنكر  �لت�شميات  ه��ذه 
�لتعيينات  م���رب���ع  �ىل  �ل����ع����ودة 
يف  و�لتحكم  و�ملحاباة  ب��ال��ولء�ت 
�لرت�شيات  عرب  �لإد�رة  مفا�شل 
و�ملكافاآت نظري خدمات �نتخابية 

منها  ��شتفاد  �شابقة  �شخ�شية  �أو 
�ملا�شك ب�شلطة �لقر�ر.

طريقة  �أن  �حل��������زب  و�ع�����ت�����رب 
لي�شت  �لدولة  ت�شيري  يف  مماثلة 
�ل�شيا�شي  ل��ل��ف�����ش��اد  ت��ك��ري�����ش��ا  �إل 
وج���وب  ع��ل��ى  م�����ش��دد�  و�لإد�ري 

و�شع حد له.
�ل�شلطة  رئ��ي�����س  بتوظيف  ون����ّدد 

قي�س  �ىل  ������ش����ارة  )يف  �ل��ق��ائ��م��ة 
�ملجمعة  �ل�����ش��ل��ط��ات  ك���ّل  ���ش��ع��ّي��د( 
بني يديه لإر�شاء منظومة �إد�رّية 
م�شروعه  خ��دم��ة  يف  و���ش��ي��ا���ش��ّي��ة 
�لنكباب  ع��ن  ع��و���ش��ا  �ل�شخ�شي 
للم�شاكل  �حل���ل���ول  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
�لقت�شادية و�لجتماعية و�ملالية 

�ملرت�كمة.
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رئي�ض الدولة ياأمر بالإفراج عن 870 نزيال باملن�ساآت 
الإ�سالحية والعقابية مبنا�سبة عيد الحتاد الـ 50

•• اأبوظبي-وام:

حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم��ر 
�هلل، بالإفر�ج عن 870 نزيًل من نزلء �ملن�شاآت �لإ�شلحية و�لعقابية ممن 
�شدرت بحقهم �أحكام يف ق�شايا خمتلفة وتكفل �شموه بت�شديد �لغر�مات �ملالية 
�لتي ترتبت عليهم تنفيذ�ً لتلك �لأحكام، وذلك مبنا�شبة عيد �لحتاد �ل� 50 
للدولة. وتاأتي هذه �ملكرمة �ل�شامية من �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه 
�لعفو  �إىل قيم  ت�شتند  �لتي  �لإم���ار�ت  �لإن�شانية لدولة  �مل��ب��ادر�ت  �إط��ار  �هلل يف 
و�لت�شامح ومنحهم فر�شة �لتغيري نحو �لأف�شل و�لبدء من جديد بامل�شاركة 
�لإيجابية يف �حلياة بال�شكل �لذي ينعك�س على �أ�شرهم وجمتمعهم و�إعطائهم 

فر�شة لبدء حياة جديدة و�لتخفيف من معاناة �أ�شرهم.

حممد بن ز�يد خلل ��شتقباله رئي�س لتفيا يف �إك�شبو 2020 دبي   )و�م(

�لد�شتوري �حلر ي�شتنكر

تر�شيخ �لعلقة ب�شروط

وزير �ل�شحة �لهولندي يتحدث عن تطور�ت �لو�شع �لوبائي

ناتايل يام... �شيدة �شوت�شي

6 قتلى من �جلي�ش �ل�صود�ين يف هجوم �إثيوبي

اإحالة الع�سرات من قيادات الأمن واملخابرات بال�سودان للتقاعد

�صملت 4 حمافظني

الد�ستوري احلّر ي�ستنكر العودة اإىل التعيينات بالولءات

ميلي�سيات اإيران تنقل اأ�سلحة وذخائر من 
ريف دير الزور ال�سرقي اإىل بادية الرقة

•• بريوت-وكاالت:

�أفاد �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان �أم�س �لأحد باأن ف�شائل تابعة لإير�ن عمدت 
�إىل نقل �أ�شلحة وذخائر بع�شها �شو�ريخ �إير�نية �ل�شنع متو�شطة �ملدى من خمازن 

يف ريف دير �لزور �ل�شرقي �إىل مو�قع يف بادية �لرقة.
ببادية  �ل�شبلي  �آث��ار  �إىل منطقة  �شاحنات  ��شتقدمت  �لف�شائل  �أن  �ملر�شد  و�أو�شح 
من  و�لذخائر  بالأ�شلحة  حتميلها  وج��رى  �ل�شرقي،  �ل��زور  دي��ر  ري��ف  يف  �مليادين 
خمازن �ل�شلح �ملوجودة يف تلك �ملنطقة، ثم توجهت �ل�شاحنات بحر��شة �لف�شائل 

�إىل مو�قعها ونقاط متركزها يف معد�ن �شمن بادية �لرقة.
و�أ�شار �إىل �أن ذلك ياأتي يف ظل �ل�شتهد�فات �ملكثفة �لتي تتعر�س لها هذه �مليلي�شيات 
�جلن�شيات،  خمتلف  من  لإي��ر�ن  �لتابعة  �مليلي�شيات  فلتز�ل  �لأخ���رية.  �لآون��ة  يف 
�أ�شار يف  م�شتمرة بتحركاتها �ملكثفة �شمن مناطق نفوذها. وكان �ملر�شد �ل�شوري 
حتركاتها �ملكثفة  تو��شل  لإير�ن  �لتابعة  �مليلي�شيات  �أن  �إىل  �جلاري،  �ل�شهر   25

خلل �لآونة �لأخرية �شمن خمتلف مناطق نفوذها على �لأر��شي �ل�شورية.

�ص 04

�ص 15

�ص 19

اأ�صحاب الهمم واملواهب يحتفلون باليوم 
الوطني يف الرابطة الثقافية الفرن�صية

اأخبار الإمارات

لهذا اأ�صبح كايل ريتنهاو�ص 
بطل اليمني الأمريكي...!

عربي ودويل

ليفاندوف�صكي الأوفر 
حظاً جلائزة الكرة الذهبية  

الفجر الريا�صي
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طالبان �صد�ع مربك:

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

لإر�شاء  �أفغان�شتان  �لأويغور يف  �للجئني  �لقمع �شد  زي��ادة  من خلل 
�أن��ه��ا متعاونة.  �إل��ي��ه��ا على  ُينظر  ب���اأن  ح��رك��ة ط��ال��ب��ان  �ل�����ش��ني، تخاطر 
�ل�شتثمار  وت��وّدع  تت�شبب يف غ�شب بكني  �لقيام بذلك، فقد  وبرف�شها 

�ل�شروري لبقاء نظامها.
�لع�شكري و�لدبلوما�شي  �لنفوذ  �إىل �ل�شر�ع على  �للعبة �لكربى  ت�شري 
�لتا�شع  �ل��ق��رن  منت�شف  ب��ني  �لو�شطى  �آ�شيا  يف  ورو�شيا  بريطانيا  ب��ني 
ع�شر وبد�ية �لقرن �لع�شرين. وكانت �إحدى �لنتائج �إن�شاء دولة عازلة، 
�أفغان�شتان، يف �أزمة �شبه د�ئمة منذ ولدتها. فمن دي�شمرب1979 �إىل 
�أغ�شط�س 2021، �شهدت �لدولة ذ�ت �حلدود �ل�شتة )�إير�ن وتركمان�شتان 
و�أوزبك�شتان وطاجيك�شتان وباك�شتان و�ل�شني( �ثنني و�أربعني عاًما من 
�حلرب، ثلثون منها حتت �حتلل قوة �أجنبية )�لحتاد �ل�شوفياتي، ثم 

�لوليات �ملتحدة(.                                     )�لتفا�شيل �س10(

يف  لداع�ض  جديد  هجوم 
العراق.. وال�سحايا اأكراد

•• بغداد-وكاالت:

ق���ت���ل 5 م����ن �مل���ق���ات���ل���ني �لأك��������ر�د 
�ل��ب�����ش��م��رك��ة، وج����رح 4 �آخ�����رون يف 
��شتهدف  ن��ا���ش��ف��ة  ع���ب���وة  �ن���ف���ج���ار 
�شمايل  �لأح���د،  ليل  ع�شكرية  �آلية 
�إقليم  رئي�س  �عترب  بينما  �ل��ع��ر�ق، 
نيجريفان  �ل�����ع�����ر�ق،  ك���رد����ش���ت���ان 
هجمات  ن���ط���اق  �ت�������ش���اع  ب��������ارز�ين 
تهديد�  �لإره���اب���ي  د�ع�����س  تنظيم 

خطري� للمنطقة.
وز�رة  ع�����ن  ������ش�����ادر  ب����ي����ان  وق��������ال 
�لب�شمركة )وز�رة �لدفاع �لكردية( 
�إن �لنفجار وقع يف �شاعة متاأخرة 
من ليلة �ل�شبت، وفق فر�ن�س بر�س. 
قوة  ��شتهدف  �أن���ه  �لبيان  و�أو���ش��ح 
�إثر هجوم  كانت متوجه للم�شاندة 
يف  �لب�شمركة  �شد  د�ع�س  لتنظيم 
بلدة جلولء �شمال حمافظة دياىل 
�إىل  و�أدى  كرد�شتان،  �إقليم  جنوب 
مقتل خم�شة مقاتلني وجرح �أربعة 

�آخرين.
ورئي�س  �لإق����ل����ي����م  رئ���ي�������س  ود�ن 
رئي�س  وق�����ال  �ل���ه���ج���وم.  ح��ك��وم��ت��ه 
�لإق���ل���ي���م ن��ي��ج��ريف��ان ب�������ارز�ين يف 
�إن تو�شع و��شتمر�ر �عتد�ء�ت  بيان 
ر����ش���ائ���ل جدية  وه���ج���م���ات د�ع�������س 
وخطر�ً  ت���ه���دي���د�ً  ت�����ش��ك��ل  خ��ط��رية 

حقيقياً يف �ملنطقة. 

ز�ر جناحي �لكويت وقطر �مل�صاركني يف معر�ش �إك�صبو 2020 دبي

حممد بن زايد يبحث مع رئي�ض لتفيا يف اإك�سبو عالقات التعاون 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد يبحث مع رئي�ض لتفيا يف اإك�سبو 2020 دبي عالقات التعاون وامل�ستجدات الإقليمية والدولية
•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�أم�������س فخامة  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
جمهورية  رئي�س  ليفت�س  �إغلي�س 
لتفيا �ل�شديقة يف معر�س �إك�شبو 

دبي.  2020
رئي�س  ب��ف��خ��ام��ة  ����ش���م���وه  ورح������ب 
.. ونقل  �لإم����ار�ت  دول��ة  لتفيا يف 
�إليه حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
ومتنياته  �هلل"  "حفظه  �ل���دول���ة 
لبلده و�شعبه �ل�شديق دو�م �لتقدم 
و�لزده��ار. كما هناأ �شموه فخامة 
�ليوم  مبنا�شبة  ليفت�س  �إغ��ل��ي�����س 
�لذي  لتفيا  جلمهورية  �لوطني 
�أي�����ام ومتنياته  ق��ب��ل  ب���ه  �ح��ت��ف��ل��ت 
للبلد �ل�شديق مزيد�ً من �لتطور 
�لتنمية  �لبلدين  بني  وللعلقات 
م�شاحلهما  يخدم  �ل��ذي  و�لتقدم 

�لعقول  ب����اإب����د�ع����ات  و�لح����ت����ف����اء 
و�لط����������لع ع���ل���ى �أب��������رز �حل���ل���ول 
و�ملنتجات و�لتقنيات �لتي �شت�شهم 
�لب�شرية  يف ر�شم ملمح م�شتقبل 
بجانب �لتعريف بثقافات �ل�شعوب 

�ل�شتثمارية  خ��ا���ش��ة  �جل����و�ن����ب 
و�لقت�شادية و�لتجارية مبا يحقق 

م�شاحلهما �مل�شرتكة.
وت��������ب��������ادل �جل������ان������ب������ان وج�����ه�����ات 
�لق�شايا  م��ن  ع���دد  ب�����ش��اأن  �ل��ن��ظ��ر 

نهيان  �آل  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 
و�ل�������ش���ي���خ حم���م���د ب�����ن ح���م���د بن 
جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  طحنون 
�إد�رة مطار�ت �أبوظبي ومعايل رمي 
بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة 

�ملتبادلة.
رئي�س  وف���خ���ام���ة  ����ش���م���وه  وب���ح���ث 
لتفيا علقات �ل�شد�قة وم�شار�ت 
�لبلدين  ب���ني  �مل�����ش��رتك  �ل��ت��ع��اون 
خمتلف  يف  ت��ن��م��ي��ت��ه  و�إم����ك����ان����ات 

و�لتي  وح�����ش��ار�ت��ه��ا  وم��وروث��ات��ه��ا 
�لتو��شل  �ملعر�س يف  �أه��د�ف  تعزز 
�لتعاون  ج�����ش��ور  وب��ن��اء  و�ل��ت��لق��ي 

بني �ل�شعوب.
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر 

و�لدولية  �لإقليمية  و�مل�شتجد�ت 
�لتي تهم �لبلدين.

معر�س  ر�شالة  �للقاء  ت��ن��اول  كما 
يعد  دبي" �لذي   2020 "�إك�شبو 
�ل���دويل  �ل��ت��ع��اون  ل��ت��ع��زي��ز  من�شة 

�ل���دويل و�شعادة  �ل��ت��ع��اون  ل�����ش��وؤون 
�مل����زروع����ي وكيل  حم��م��د م���ب���ارك 
و�شعادة  �أبوظبي  عهد  ويل  دي��و�ن 
حنان خلفان عبيد �لعليلي �شفرية 

�لدولة لدى جمهورية لتفيا.

رئي�ض الدولة ي�سدر مر�سوما بقانون احتادي باإن�ساء 
الهيئة الحتادية للمرا�سم وال�سرد ال�سرتاتيجي

•• اأبوظبي -وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
"�لهيئة �لحتادية  باإن�شاء  بقانون �حتادي  "حفظه �هلل" مر�شوماً 

للمر��شم و�ل�شرد �ل�شرت�تيجي".
و�ل�شلحيات  �لخت�شا�شات  للهيئة  يكون  �أن  على  �ملر�شوم  ون�س 
كافة �للزمة لتحقيق �أهد�فها و�أن تتمتع بال�شخ�شية �لعتبارية 
وتتبع  للت�شرف  �لقانونية  و�لأهلية  و�لإد�ري  �مل��ايل  و�ل�شتقلل 
وزير �شوؤون �لرئا�شة. وتهدف �لهيئة وفق �ملادة �لر�بعة من �ملر�شوم 

�إىل تقدمي وتنظيم و�إد�رة كل ما يتعلق با�شتقبال و�إقامة وزيار�ت 
وفق  وقادتها  �لدولة  برئي�س  �خلا�شة  و�لزيار�ت  �لدولة،  �شيوف 
�أعلى �ملعايري، و�لعمل على �لرتقاء مبفاهيم �ل�شرد �لإ�شرت�تيجي 
�لدولة  موؤ�ش�شي  �شخ�شية  يف  و�مللهمة  �لإيجابية  �جلو�نب  و�إب��ر�ز 
وقادتها. كما �أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
معايل  بتعيني  �حتاديني  مر�شومني  �هلل"  "حفظه  �لدولة  رئي�س 
حممد عبد�هلل �جلنيبي رئي�شاً للهيئة �لحتادية للمر��شم و�ل�شرد 
�لإ�شرت�تيجي بدرجة وزير، ومعايل �شمرية مر�شد �شالح حممد 

�لرميثي �أميناً عاماً للهيئة بدرجة وزير.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ض موريتانيا بذكرى ال�ستقالل

•• اأبوظبي-وام:

�إىل  "حفظه �هلل" برقية تهنئة  �لدولة  نهيان رئي�س  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  بعث �شاحب 
�لرئي�س حممد ولد �ل�شيخ �لغزو�ين رئي�س �جلمهورية �لإ�شلمية �ملوريتانية وذلك مبنا�شبة ذكرى 
��شتقلل بلده. كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  "رعاه �هلل" و�شاحب  �ل��وزر�ء حاكم دبي  جمل�س 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �لرئي�س حممد ولد �ل�شيخ 
�لغزو�ين. وبعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لإ�شلمية  �جلمهورية  وزر�ء  رئي�س  بلل  ولد  حممد  �إىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  نهيان  �آل  ز�ي��د 

�ملوريتانية �ل�شقيقة.

حممد بن زايد يزور جناحي الكويت وقطر امل�ساركني يف معر�ض اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي -وام:

ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
قطر  ودول���ة  �لكويت  دول��ة  جناحي  �أم�����س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 

�مل�شاركني يف معر�س �إك�شبو 2020 دبي.
وم�شاريع مبتكرة،  �شموه على حمتويات �جلناحني من معرو�شات  و�طلع 

بلديهما  م�شاركات  ب�شاأن  �جلناحني  م�شوؤويل  مع  �لأحاديث  �شموه  وتبادل 
�شمم  فيما   .. �ل�شتد�مة  جم��الت  يف  وم��ب��ادر�ت  حلول  م��ن  تقدمان  وم��ا 
�جلناحان ب�شورة جت�شد روؤية �لبلدين وتوجههما �إىل �مل�شتقبل �إ�شافة �إىل 
وحا�شرهما  �لثقايف  وموروثهما  تاريخهما  على  للطلع  فر�شة  تقدمي 
�حلد�ثة  بني  تناغم  يف  ومزجا  �مل�شتقبلية،  روؤيتهما  بجانب  و�إجناز�تهما 

و�لتاريخ.

و�أعرب �شموه عن �شعادته بزيارة جناحي �لكويت وقطر و�لطلع على �أهم 
و�لثقايف  و�لتاريخي  �لرت�ثي  وموروثهما  �مل�شتقبل  م�شاريع  يف  مبادر�تهما 

و�لجتماعي.
ومتنى �شموه �لتوفيق للدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة �مل�شاركة يف هذ� �حلدث 
�لذي يوفر لها من�شة عاملية للتعريف بفر�شها �جلديدة وثقافاتها �ملتنوعة 
و�ل�شتفادة  �ل�شتد�مة  وح��ل��ول  �لبتكار  جم��الت  يف  �لعقول  �أنتجته  وم��ا 

منها.
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �ملعر�س كل من �شمو  زيارته  ر�ف��ق �شموه خلل 
رئي�س  نهيان  �آل  طحنون  بن  حمد  بن  حممد  و�ل�شيخ  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
وزيرة  �لها�شمي  �إبر�هيم  بنت  ومعايل رمي  �أبوظبي  �إد�رة مطار�ت  جمل�س 
دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن 

ويل عهد �أبوظبي.

املجل�ض التنفيذي لليون�سكو يعتمد م�سروع قرار تقدمت به الإمارات حول حماية ودعم الإبداع يف املجال الثقايفبريد الإمارات ت�سدر الطابع الأول اإقليميا وفق تقنية الرموز غري القابلة لال�ستبدال احتفاء باليوبيل الذهبي للدولة
•• دبي-وام:

�خلم�شني  �لحت���اد  بعيد  �ح��ت��ف��اًل  �لإمار�ت" -  ب��ري��د  "جمموعة  �أ���ش��درت 
لل�شتبد�ل"  �لقابلة  غري  "�لرموز  �إىل  ��شتناد�ً  مبتكرة  طو�بع   - للدولة 
NFT يف �إجناٍز نوعي يجعل منها �لأوىل �إقليمياً على �شعيد تبّني �لتقنية 

�ملتقدمة يف �إ�شد�ر �لطو�بع �لربيدية.
وت�شتعد �ملجموعة للك�شف عن �جليل �جلديد من �لطو�بع �لربيدية يف 2 
دي�شمرب �ملقبل لإطلق �أربعة طو�بع متميزة ت�شتند �إىل تقنية "�لرموز غري 
�لقابلة لل�شتبد�ل NFT وذلك �حتفاًء باليوبيل �لذهبي لتاأ�شي�س �لحتاد 

ومتا�شيا مع �أجندة �لتحول �لرقمي.
و�شتحتوي �لطو�بع �ملبتكرة على تو�أم رقمي �شمن منظومة "بلوك ت�شني" 
من  بنظري�تها  مرتبطة  رق��م��ي��ة  مقتنيات  ب��اع��ت��ب��اره��ا  بيعها  �شيتم  ح��ي��ث 

�لطو�بع �لتقليدية.
بريد  "جمموعة  ل���  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �لأ����ش���رم  حم��م��د  ع��ب��د�هلل  و�أع����رب 
�لإمار�ت" عن فخره بالإعلن عن �إطلق جمموعة من �لطو�بع �لربيدية 
قائمة على "�لرموز غري �لقابلة لل�شتبد�لNFT و�لذي يعد �لأول من 
نوعه يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط متا�شياً مع خططهم �لر�مية �إىل �لتحول 

�إىل �شركة مرتكزة على �لتكنولوجيا �لرقمية �ملتقدمة.
و�أو�شح �أن �لطو�بع �جلديدة �لقابلة للتد�ول تتميز با�شتخد�م تقنية "بلوك 

�لطو�بع  ب��ني  �لفجوة  ل�شد  �ملتو��شلة  مل�شاعينا  قوية  دفعة  وتعد  ت�شني" 
وترية  ت�شارع  ظل  يف  �شّيما  ل  �مل�شفرة  �لرقمية  �لعملت  وع��امل  �لتقليدية 

�لتحول �لذكي حملياً وعاملياً.
و�أ�شاف �لأ�شرم �أن جهودهم يف �لآونة �لأخرية ترّكزت على تطوير بنية حتتية 
�إ�شد�ر �جليل �جلديد من  �أن  .. معترب�ً  �أعمالهم  تقنية قوية لتعزيز منو 
�لطو�بع ياأتي مبثابة دليٍل على قدر�تهم �لعالية وجهودهم �جلادة للتحول 
�شمان  �شبيل  يف  وذلك  �لرقمية  �لتكنولوجيا  على  تركيز�ً  �أكر  �شركة  �إىل 
تقدمي �أف�شل �خلدمات �لتي ترقى �إىل م�شتوى تطلعات ور�شى �ملتعاملني. 
2 دي�شمرب �ملقبل  و�أع��رب عن تطلعهم قدماً لإط��لق طو�بعهم �ملبتكرة يف 
ع�شاق  �شيتمكن  حيث  �مليمون  �حتادنا  لتاأ�شي�س  �خلم�شني  للذكرى  �إح��ي��اًء 
و�لتي  �ملتميزة  طو�بعنا  وت���د�ول  وت��ب��ادل  جمع  م��ن  �ملتطورة  �لتكنولوجيا 
دولة  ت��ق��وده��ا  �ل��ت��ي  �ل��ري��ادة  م�شرية  م��ن  ملهمة  ق�ش�شا  �شك  ب��ل  تعك�س 
�لإمار�ت. ومتتلك �لطو�بع �لقائمة على "�لرموز غري �لقابلة لل�شتبد�ل" 
نظائر رقمية خمزنة يف نظام "بلوك ت�شني" حيث ميكن جمعها �أو تد�ولها 
�أخرى.  رقمية  رم��وز  �أي  مثل  �لإنرتنت  �شبكة  للتبادل عرب  ��شتخد�مها  �أو 
ويحمل كل من �لطو�بع �لأربعة �جلديدة ت�شميماً متميز�ً وم�شتلهماً من 
�إ�شد�ر�ً خا�شاً  �ليوم �لوطني لدولة �لإم��ار�ت. ويعترب �لطابع �لأول  �شعار 
عنو�ن  ويحمل  �خلال�س  �لذهب  من  ج��ر�م   1 على  يحتوي  حيث  ومتفرد�ً 

."2021 �لذهبي  "�ليوبيل 

•• اأبوظبي -وام:

و�لثقافة  و�ل��ع��ل��وم  للرتبية  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ملنظمة  �لتنفيذي  �ملجل�س  �عتمد 
ب�شفتها  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  به  تقدمت  قر�ر  "�ليون�شكو" م�شروع 
ع�شو�ً يف �ملجل�س �لتنفيذي للمنظمة لتعزيز �لعمل من �أجل حماية ودعم �لنظام 
�لبيئي �لثقايف و�لإبد�عي. مت تقدمي م�شروع �لقر�ر �لذي يحمل عنو�ن "توحيد 
�لعمل للمحافظة على �لزخم �لناجت عن �ل�شنة �لدولية للقت�شاد �لإبد�عي من 
�إندوني�شيا وكولومبيا  2021" ، بال�شر�كة مع كل من  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أجل 
وبنغلدي�س، و�لتي تعد من �لدول �لر�ئدة و�لد�عمة للقت�شاد �لإبد�عي على 
�ل�شناعات  قطاع  يف  �لهامة  للمبادر�ت  مكمًل  �ل��ق��ر�ر  وي��اأت��ي  �ل��ع��امل.  م�شتوى 
�لثقافية و�لإبد�عية مبا فيها �ملبادر�ت �لكربى �لتي تقودها هذه �لدول. وياأتي 
�لقر�ر �شمن �حتفالت �لدولة باإعلن �لأمم �ملتحدة �ختيار عام 2021 "�ل�شنة 
�لقر�ر  �عتماد  ومت  �مل�شتد�مة".  �لتنمية  �أجل  من  �لإبد�عي  للقت�شاد  �لدولية 
خلل �جتماعات �لدورة �ل� 212 للمجل�س �لتنفيذي للمنظمة وبدعم �أكر من 
36 دولة ع�شو. وقالت معايل نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة و�ل�شباب : 
" يهدف هذ� �لقر�ر �إىل تعزيز �لعمل على �شون �لنظام �لبيئي �لثقايف و�لإبد�عي 
، و�لبناء على �لدور �ل�شرت�تيجي �لذي تلعبه دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف 
هذ� �ملجال دولياً ؛ حيث يلعب هذ� �لنوع من �لقت�شاد �ليوم دور�ً كبري�ً ولفتاً 
يف  �شيما  ل  �ملجتمعات،  من  �لعديد  يف  �ل�شاملة  �لقت�شادية  �لتنمية  حتقيق  يف 
ظل �لأهمية �ملتز�يدة �لتي ت�شهدها �ل�شناعات �لثقافية و�لإبد�عية لي�س حملياً 

فح�شب بل على م�شتوى �لعامل ما يتطلب تعاوناً دولياً يف هذ� �ملجال من �أجل 
 "  : معاليها  و�أ�شافت  ورعايته".  وحمايته  و�لإبد�عي  �لثقايف  بالنظام  �لرتقاء 
�شيوظف هذ� �لقر�ر خمرجات �ملوؤمتر �لعاملي للقت�شاد �لإبد�عي �لذي تنظمه 
دبي  م��رك��ز  يف  �مل��ق��ب��ل،  دي�شمرب   9  -  7 �ل��ف��رتة  خ��لل  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة 
للمعار�س - �إك�شبو 2020، ومو�ئمتها مع تطلعات وخطط �ليون�شكو �مل�شتقبلية 
م�شاعدة  �إىل  �ل��ق��ر�ر  يهدف  حيث  و�لإب��د�ع��ي��ة،  �لثقافية  �ل�شناعات  جم��ال  يف 
�لقطاع  �لدولية يف هذ�  �ل�شيا�شات  �لقر�ر�ت وو�شع  �تخاذ  �لأع�شاء على  �لدول 
�حليوي �لهام ". من جهته قال معايل حممد خليفة �ملبارك رئي�س د�ئرة �لثقافة 
�ليون�شكو  ملنظمة  �لتنفيذي  �ملجل�س  باعتماد  �شعدنا   "  : �أبوظبي   - و�ل�شياحة 
�ل�شناعات  ق��ط��اع  تر�شيخ  �إىل  و�ل��ر�م��ي  �لإم�����ار�ت  دول���ة  قدمته  �ل���ذي  ل��ل��ق��ر�ر 
�لثقافية و�لإبد�عية يف �لعامل كو�شيلة لتعزيز �لتنمية �مل�شتد�مة �لتي ترتكز على 
�لإن�شان. كما نرحب بهذ� �لقر�ر �لذي يدعم �أهد�ف �ليون�شكو و�لدول �لأع�شاء 
�لقر�ر على  يوؤكد  و  بلد�نهم".  �ملجال يف  �ملتعلقة بهذ�  �لقر�ر�ت  بناء  وي�شهم يف 
�أهمية ��شتمر�ر �ملنظمة يف تعزيز �جلهود �ملبذولة لرعاية وحماية �لنظام �لبيئي 
�لثقايف و�لإبد�عي وح�شر خمرجات �ملوؤمتر�ت و�ملن�شات �لدولية - وعر�شها على 
متخذي �لقر�ر ل�شمان توحيد �لروؤى حول �لق�شايا �ملختلفة و�لتي �شتهدف �إىل 
�لو�شول �إىل �شيا�شات موحدة على �مل�شتوى �لدويل تلبي �لحتياجات و�لتطلعات 
�لبدء  �ليون�شكو  �لقر�ر من  �إىل ذلك يطلب  �إ�شافة  �لأع�شاء  للدول  �مل�شتقبلية 
مل�شاعدة جميع  �لثقافية و�لإبد�عية  �ل�شناعات  يف تطوير موؤ�شر�ت دولية حول 

�لدول �لأع�شاء يف �لقيا�س �لكمي لهذ� �لقطاع لتطويره بحلول عام 2022.

حتديد �سوابط تزيني املركبات 
يف عيد الحتاد اخلم�سني

•• اأبوظبي -وام:

ح����ددت ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ���ش��و�ب��ط �لح��ت��ف��ال بعيد 
�ملركبات  تزيني  و�شروط  للدولة  �خلم�شني  �لحت��اد 
�ع��ت��ب��ار� م��ن �أم�����س 28 ن��وف��م��رب �جل����اري وح��ت��ى 6 

دي�شمرب 2021 .
و�أو����ش���ح���ت ���ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي �أن�����ه ���ش��ي��ت��م خمالفة 
�لزينة  مظاهر  باإز�لة  يلتزمون  ل  �لذين  �ل�شائقني 

عن مركباتهم، بعد �نتهاء �لفرتة �مل�شموح بها.



االثنني   29  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13404  
Monday     29   November   2021   -  Issue No   13404

03

اأخبـار الإمـارات
ال�سحة جتري 284,985 فح�سا ك�سفت عن 60 اإ�سابة جديدة 

بفريو�ض كورونا امل�ستجد و79 حالة �سفاء
•• اأبوظبي- وام: 

متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة 
وعزلهم  لهم  19" و�ملخالطني   - "كوفيد  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س 
..�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 284،985 فح�شا جديد� خلل �ل�شاعات 
�ل� 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث 
�إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س  تقنيات �لفح�س �لطبي.   و�شاهم تكثيف 
يف �لدولة وتو�شيع نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف 
�مل�شتجد من جن�شيات  �إ�شابة جديدة بفريو�س كورونا  60 حالة  عن 
خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �للزمة، 

وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�شجلة 741،918 حالة.   كما �أعلنت 
�ل��وز�رة عن وفاة حالة م�شابة وذلك من تد�عيات �لإ�شابة بفريو�س 
 2،146 ك��ورون��ا �مل�����ش��ت��ج��د، وب��ذل��ك يبلغ ع���دد �ل��وف��ي��ات يف �ل��دول��ة 
وخال�س  �أ�شفها  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  ح��ال��ة.   و�أعربت 
�لعاجل جلميع  بال�شفاء  �ملتويف، ومتنياتها  لذوي  ومو��شاتها  تعازيها 
�مل�شابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد 
و�شلمة  ل�شحة  �شماناً  �لجتماعي  بالتباعد  و�لل��ت��ز�م  بالتعليمات 
مل�شابني  ج��دي��دة  ح��ال��ة   90 �شفاء  ع��ن  �ل����وز�رة  �أعلنت  �جلميع.   كما 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س 
�ملر�س بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �للزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، 

وبذلك يكون جمموع حالت �ل�شفاء 736،778 حالة.

املركز الوطني للفنون يف كندا ي�سارك يف اأ�سبوع 
الت�سامح وال�سمولية �سمن فعاليات اك�سبو 2020 دبي

•• دبى - وام: 

و�لفعاليات  �لحتفالت  �ل�شلني يف  لل�شكان  �لكندي  �لثقايف  �لوفد  �شارك 
�لتي تقام فى �أ�شبوع �لت�شامح و�ل�شمولية يف �ك�شبو 2020 دبي.

�أورك�شرت�  �لفنية، منها  �لأد�ء  �لوطنى للفنون بتقدمي بر�مج  �ملركز  وقام 
�ملركز �لوطني للفنون وعرو�س �ل�شتعر��س و�مل�شرح �لجنليزي بالتعاون 
�ل�شعبية  و�مل��و���ش��ي��ق��ى  �ل���ش��ل��ي��ني  �ل�����ش��ك��ان  وم�����ش��رح  �لفرن�شي  �مل�����ش��رح  م��ع 
من  دب��ي   2020 �ك�شبو  ف��ى  كند�  م�شاركة  ملمح  وت�شتلهم  و�مل��ن��وع��ات. 
بني  و�مل�����ش��او�ة  �لن�����ش��ان  وح��ق��وق  و�ل�شمولية  �ل��ت��ن��وع  يف  �ملتمثلة  �لقيمة 
و�لعزمية  بالقدرة  تتحلى  و�شاملة  مزدهرة  دولة  لبناء  كاأ�شا�س  �جلن�شني 

و�لإ�شر�ر لتقدمي حلول للتحديات �لعاملية.

ال�سحة تعلن تقدمي 17,208 جرعات من 
لقاح كوفيد19- خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعات   17،208 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  �ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات  "كوفيد19-" خلل  لقاح 
ومعدل  جرعات   21،835،103 �م�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جلرعات 

توزيع �للقاح 220.77 جرعة لكل 100 �شخ�س.
�إىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  �ل��وز�رة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
�لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.

حممد بن را�سد يعتمد م�ساريع اإ�سكانية يف دبي بقيمة 3.8 مليار درهم

•• دبي-وام: 

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم��ر 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
رعاه �هلل ب�شفته حاكماً لإمارة دبي 
 2000 ت��وزي��ع  وب���دء  بتخ�شي�س 
ب�شكل  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �أر������س  ق��ط��ع��ة 
�لعمردي  و�دي  منطقة  يف  ف���وري 
وتخ�شي�س  �ل���ث���ان���ي���ة،  و�ل���ع���وي���ر 
�خلدمات  متكامل  �شكني  جم��م��ع 
منطقة  يف  �لأ�شرة"  "قرية 
حم��ي�����ش��ن��ة �ل���ر�ب���ع���ة ل��لأ���ش��ر غري 
�ملمتدة و�أ�شحاب �حلالت �لفردية، 
و�إع���ف���اء �أ���ش��ر �مل��ت��وف��ني م��ن �شد�د 
قرو�س �إ�شكانية بقيمة 33 مليون 

درهم.
ياأتي توجيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل مكتوم �شمن  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
برنامج �إ�شكان �ملو�طنني �لذي �أعلن 
ع��ن��ه ���ش��م��وه �ل��ع��ام �جل����اري بهدف 
و�مل�شكن  �ل��ك��رمي��ة  �حل��ي��اة  ت��وف��ري 
�مللئم �لذي يلبي �حتياجات �لأ�شر 
�ملو�طنة، كما تاأتي توجيهات �شموه 

توقيع �تفاقيات مع كربى �شركات 
�مل�����ن�����ازل يتم  �ل���ت���اأث���ي���ث وجت���ه���ي���ز 
خا�شة  خ�شومات  توفري  مبوجبها 

للمو�طنني.
و���ش��م��ل��ت ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��وه كذلك 
�لقرو�س  من  متوفني  �أ�شر  �إع��ف��اء 
�ل�شكنية بقيمة 33 مليون درهم يف 
�إطار �شمان �ل�شتقر�ر �لجتماعي 
�ملعي�شة  م�����ش��ت��وي��ات  وت��ع��زي��ز  ل��ه��م 
وتعزيز  ل��ه��م  �ل���ك���رمي���ة  و�حل����ي����اة 
دوره����م يف �لإ���ش��ه��ام يف دف���ع عجلة 

�لتنمية يف �ملجتمع.

للمو�طنني  �صكنية  فيال   929
يف مناطق متعددة بدبي 

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  و�أم��������ر 
بالبدء  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
 100 وتوزيع  بتخ�شي�س  �لفوري 
عود  مبنطقة  جاهزة  �شكنية  فيل 
�شكنية جاهزة  فيل  و26  �ملطينة، 
بقيمة  ح��ّت��ا  مب��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة يف 
بناء  مت  حيث  درهم  مليون   170
جميع �لوحد�ت وفق �أف�شل �ملعايري 
�حتياجات  تلبي  �لتي  و�ملو��شفات 

باأف�شل �لأ�شعار.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�مللف  ه��ذ�  �أن  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
بالهتمام  دوم��اً  �شيحظى  �ملحوري 
خلل  ملحوظاً  ت��ط��ور�ً  و�شي�شهد 
ملف  �شموه:  وقال  �ملقبلة،  �ملرحلة 
�مللفات  �أه��م  �أح��د  �شيبقى  �لإ�شكان 
يف دبي وروؤيتنا تغيري �شكل �لأحياء 
�مل�شتقبل  يف  للمو�طنني  �ل�شكنية 
على  ح��ي��اة  �أ���ش��ل��وب  �أف�شل  لتوفري 

م�شتوى �لعامل.

�أر�ش مع حزمة  2000 قطعة 
خدمات وت�صهيالت

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أم����ر  وت��ف�����ش��ي��ًل، 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
 2000 ت��وزي��ع  وب���دء  بتخ�شي�س 
للمو�طنني  �شكنية  �أر�����س  ق��ط��ع��ة 
و�دي  م��ن��ط��ق��ة  يف  ف������وري  ب�����ش��ك��ل 
�ل���ع���م���ردي و�ل���ع���وي���ر �ل��ث��ان��ي��ة، مع 
ت�����وف�����ري ح�����زم�����ة م������ن �خل�����دم�����ات 
ل��ل��ح��ا���ش��ل��ني على  و�ل��ت�����ش��ه��ي��لت 

�لأر��شي �جلديدة.
وت�������ش���م �خل������دم������ات ت����وف����ري 19 

بعام  �ل��دول��ة  �حتفالت  مع  تز�مناً 
�خل��م�����ش��ني، وت���اأك���ي���د�ً ع��ل��ى حر�س 
ع���ل���ى توفري  �ل���ر����ش���ي���دة  �ل���ق���ي���ادة 
�حلياة �لكرمية للمو�طنني وتعزيز 

�ل�شتقر�ر �لجتماعي.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�أهمية  ع��ل��ى  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
ملف �إ�شكان �ملو�طنني و�لذي ياأتي 
يف م��ق��دم��ة �أول���وي���ات ح��ك��وم��ة دبي 
وي��ح��ظ��ى مب��ت��اب��ع��ة خ��ا���ش��ة، وقال 
ملف  �شيبقى  وع��دن��ا  ك��م��ا  ���ش��م��وه: 
متابعاتي  �شمن  �ملو�طنني  �إ�شكان 

�ملبا�شرة و�إ�شر�ف حمد�ن ومكتوم.
هذ�  ���ش��م��ن  �حل���ك���وم���ة  دور  وع����ن 
�شاحب  �أ������ش�����ار  �حل�����ي�����وي،  �مل����ل����ف 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حزمة  تقدمي  ���ش��رورة  �إىل  مكتوم 
متكاملة من �خلدمات ذ�ت �ملعايري 
و�مل���و�����ش���ف���ات �ل���ع���ال���ي���ة، و�أ�����ش����اف 
���ش��م��وه: وظ��ي��ف��ة �حل��ك��وم��ة لي�شت 
فقط ت��وف��ري �لأر����ش��ي و�إمن���ا دعم 
م�شكنه  تنفيذ  وم��ت��اب��ع��ة  �مل���و�ط���ن 
�أف�شل  ع��ل��ى  ح�شوله  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د 
و�ملر�فق  و�ل��ت�����ش��ام��ي��م  �خل���دم���ات 

�ل�شتقر�ر  ي��دع��م  ومب��ا  �مل��و�ط��ن��ني 
�خلطة  مع  يتما�شى  ومبا  �لأ�شري 
�شموه  �ع��ت��م��ده��ا  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ام��ل��ة 

لتطوير وتنمية منطقة حّتا.
فيلت   803 ���ش��م��وه  �ع��ت��م��د  ك��م��ا 
�لر�بعة  �لورقاء  مبنطقتي  �شكنية 
و�خل���و�ن���ي���ج �ل��ث��ان��ي��ة ب��ق��ي��م��ة 1.2 
�مل�شروع  وي�����ش��م��ل  دره�������م،  م���ل���ي���ار 
�خلو�نيج  مبنطقة  م�شكنا   667
منطقة  يف  م�شكنا   136 و  �لثانية 
ت�شميمية  بنماذج  �لر�بعة  �لورقاء 
�لأمثل  �ل�شتخد�م  تر�عي  جديدة 

للم�شاحات �لد�خلية و�خلارجية.

قرية �لأ�صرة 
 جممع �شكني متكامل �خلدمات يف 
�شموه  وجه  كما  �لر�بعة  حمي�شنة 
�ل�����ش��ك��ن��ي��ة �شمن  �ل�����ش��ق��ق  ب��ت��وزي��ع 
�ل�شعيدة" يف  �لأ�شر  "قرية  جممع 
و�لذي  �لر�بعة،  حمي�شنة  منطقة 
لل�شكن  �شقة جاهزة   464 �شي�شم 
�خلدمات  م��ت��ك��ام��ل  جم��م��ع  �شمن 
للأ�شر غري �ملمتدة، وي�شم �ملجمع 
�ملر�فق و�خلدمات �لتي تعزز جودة 

�جلاهزة  �لت�شاميم  م��ن  من��وذج��ا 
�لفنية  �خل���ر�ئ���ط  م���ع  ل��ل��م�����ش��اك��ن 
تر�عي  منها  للختيار  و�لهند�شية 
للم�شاحات  �لأم������ث������ل  �ل����ت����وزي����ع 
�شيتم  كما  و�خل��ارج��ي��ة،  �لد�خلية 
بالكامل  �لبناء  تعهيد  توفري خيار 
ر��شد للإ�شكان  بن  ملوؤ�ش�شة حممد 
�ملو�طن،  عن  نيابة  �مل�شكن  لإجن��از 
و�لإع�������ف�������اء م�����ن ر������ش�����وم �ل����ره����ن 
�لعقاري، و�لإعفاء من �شرط توفر 
درهم/  �أل��ف   500/ مالية  �شيولة 
وتخفي�س  �لطلب،  على  للمو�فقة 
�إىل   18% م��ن  �ل�شهري  �لق�شط 

.15%
ك���م���ا ت�������ش���م �ل���ت�������ش���ه���ي���لت �إع����ف����اء 
منازلهم  يبنون  �ل��ذي��ن  �مل��و�ط��ن��ني 
لأول م��رة م��ن دف��ع ر���ش��وم تو�شيل 
قيمة  ت��ت��ج��اوز  �أل  ع��ل��ى  �ل��ك��ه��رب��اء 
دره��������م،  م�����لي�����ني   4 م����ن����ازل����ه����م 
�لطاقة  ب��اأن��ظ��م��ة  �مل�����ش��اك��ن  ودع����م 
هيئة  �شبكة  مع  وربطها  �ل�شم�شية 
�ختياري  ب�شكل  دبي  ومياه  كهرباء 
للر�غبني بذلك، فيما �شيتم توفري 
للتاأثيث من خلل  و��شعة  خيار�ت 

�حلد�ئق  م��ث��ل  �مل��ج��م��ع  يف  �حل���ي���اة 
ومما�شي  �خل�����ش��ر�ء  و�مل�����ش��ط��ح��ات 
و�أماكن للرتفيه مبو��شفات عالية، 
وتاأمني خدمات �حلر��شة على مد�ر 
�لأمان  من  �أج��و�ء  لتوفري  �ل�شاعة 
جانب  �إىل  و�لأط����ف����ال،  ل��لأم��ه��ات 
�ملجانية  �ل�شيانة  خ��دم��ات  ت��وف��ري 
على مد�ر �لعام للأ�شر �لقاطنة يف 

�ملجمع �ل�شكني �جلديد.

تطوير م�صتمر للبنية �لتحتية 
�لبنية  ت��ط��وي��ر وحت�����ش��ني  وب��ه��دف 
�ملناطق  يف  م�شتمر  ب�شكل  �لتحتية 
�لطرق  ه��ي��ئ��ة  ب�������د�أت  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة، 
م�شروع  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  و�مل�����و�������ش�����لت 
ل��ت�����ش��ي��ي��د ط����رق د�خ��ل��ي��ة يف ثلث 
مناطق �شكنية هي ند �ل�شبا �لثانية، 
جنوب  و�ل��رب���ش��اء  �لثانية،  و�ل��ق��وز 
مليون   160 تبلغ  بقيمة  �لثالثة 
�ملناطق  ر���ش��ف  �شيتم  ك��م��ا  دره����م، 
�خلم�شية  �خل��ط��ة  وف���ق  �ل�شكنية 

خلل �ملرحلة �ملقبلة.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أن  ي��ذك��ر 
�آل م��ك��ت��وم قد  ب���ن ر�����ش���د  حم��م��د 
تاريخية  �إ�شكانية  ميز�نية  �عتمد 
للع�شرين  دره��م  مليار   65 بقيمة 
�إمارة  يف  للمو�طنني  �ملقبلة  ع��ام��اً 
دب��������ي، وذل��������ك ����ش���م���ن �ل���ربن���ام���ج 
�حلكومي لإ�شكان �ملو�طنني، �لذي 
دبي  "خطة  مبادر�ت  �شمن  يندرج 
ت�شب  2040" �ل��ت��ي  �حل�����ش��ري��ة 

يف �إطار �جلهود �حلثيثة ل�شتكمال 
و�حل�شري  �ل���ت���ن���م���وي  �ل���ن���م���وذج 
�لتنمية  �أه���د�ف  يدعم  لإم���ارة مبا 
للتحديات  و�ل��ت�����ش��دي  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�حلياة  ج��ودة  وحت�شني  �مل�شتقبلية 
وحت���ق���ي���ق �ل�����ش����ت����ق����ر�ر �لأ�����ش����ري 
وتر�شيخ �لأمن �لجتماعي وتوفري 

�ملعي�شة �لكرمية للمو�طنني.
�ملو�طنني  �إ�شكان  برنامج  وي�شمل 
ت����وف����ري ق���ط���ع �أر��������ش������ي لإ����ش���ك���ان 
للمو�طنني، وزيادة م�شاحة مناطق 
مليار  �إىل  لت�شل  �ملو�طنني  �إ�شكان 
مربعة،  ق����دم  م��ل��ي��ون  و���ش��ب��ع��م��ائ��ة 
�إ�شكان  ب���رن���ام���ج  ي�����ش��ه��م  و�����ش����وف 
�حتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  يف  �مل���و�ط���ن���ني 
 20 �ل�شكنية لأكر من  �ملو�طنني 
عاماً، من خلل �لتخطيط �لأمثل 
للم�شاحات �ملتوفرة يف �لإمارة، مبا 
ي�شمن ��شتد�مة خمزون �لأر��شي، 
�لقرو�س  قيمة  رف���ع  �شيتم  ح��ي��ث 
درهم  مليون  �إىل  لت�شل  �ل�شكنية 
��شرت�طات  وفق  �مل�شتحقة  للفئات 
عدد  وم�شاعفة  حم��ددة،  ومعايري 
حممد  موؤ�ش�شة  م��ن  �مل�شتفيدين 
�إىل  بالإ�شافة  للإ�شكان،  ر��شد  بن 
للوحد�ت  م��ت��ن��وع��ة  ب��د�ئ��ل  �إي���ج���اد 
�إ�شكان  مناطق  وتطوير  �ل�شكنية، 
�مل�����و�ط�����ن�����ني م������ن خ�������لل ت���وف���ري 
مبا  فيها،  �حلي�اة  ج��ودة  متطلبات 
�خل�شر�ء،  �مل�������ش���اح���ات  ذل����ك  ف�����ي 
و�مل������ر�ك������ز �ل����ت����ج����اري����ة، و�مل����ر�ف����ق 

�إ�صكانية  قرو�صًا  درهم  مليون   33 من  �ملتوفني  �أ�صر  •  �إعفاء 
�لثانية  و�لعوير  �لعمردي  و�دي  يف  �صكنية  �أر�ش  قطعة   2000 بتوزيع  • �لبدء 

درهم مليار   1.37 بتكلفة  للمو�طنني  و�خلو�نيج  و�لورقاء  �ملطينة  وعود  حّتا  يف  �صكنية  فيال   929 يعتمد  ر��صد  بن  • حممد 
جممع  �صمن  درهم  مليار  ن�صف  بتكلفة  �لر�بعة  حمي�صنة  يف  �لأ�صرة  قرية  جممع  �صمن  �صقة   464 بتوزيع  �لبدء  • ويعتمد 

�صكني متكامل ي�صم حد�ئق ومما�صي ومر�فق ويوفر خدمات �حلر��صة و�ل�صيانة على مد�ر �ل�صاعة جمانًا لالأ�صر غري �ملمتدة

حممد بن ر��صد: 
ومكتوم حمدان  واإ�سراف  املبا�سرة  متابعاتي  �سمن  املواطنني  اإ�سكان  ملف  �سيبقى  وعدنا  •  كما 

الأ�سعار باأف�سل  واملرافق  والت�ساميم  اخلدمات  اأف�سل  على  ح�سوله  من  للتاأكد  م�سكنه  تنفيذ  ومتابعة  املواطن  دعم  واإمنا  الأرا�سي  توفري  فقط  لي�ست  احلكومة  •  وظيفة 
العامل م�ستوى  على  حياة  اأ�سلوب  اأف�سل  لتوفري  امل�ستقبل  يف  للمواطنني  ال�سكنية  الأحياء  �سكل  تغيري  وروؤيتنا  دبي  يف  امللفات  اأهم  اأحد  �سيبقى  الإ�سكان  •  ملف 

تعك�ش �لتز�مها بتوفري �أعلى م�صتويات �جلودة من �لرعاية ملر�صى �لقلب

ميديكلينيك م�ست�سفى املدينة يح�سد اعتماد اللجنة الدولية امل�سرتكة لربنامج عالج متالزمة ال�سريان التاجي احلادة

•• اأبوظبي-الفجر

ح�����ش��ل ف���ري���ق �أم����ر������س �ل��ق��ل��ب و�لأوع���ي���ة 
�ملدينة  م�شت�شفى  ميديكلينيك  يف  �لدموية 
�لدولية  �مل�شرتكة  �للجنة  من  �شهادة  على 
لربناجمها علج متلزمة �ل�شريان �لتاجي 
��شتبياين  ت��ق��ي��ي��م  ب��ع��د   )ACS( �حل�����ادة 
�شارم يف �لفرتة 10-11 نوفمرب 2021. 
وم�����ن خ�����لل �ل����ش���ت���ب���ان���ة، ق�����ام خ���ب���ري من 
�متثال  بتقييم  �ل��دول��ي��ة  �مل�شرتكة  �للجنة 
ذ�ت  �ل�����ش��ه��اد�ت  معايري  بجميع  �مل�شت�شفى 
�أط���ب���اء �لقلب  �ل�����ش��ل��ة مب���ا يف ذل����ك خ����ربة 
ف�شيولوجيا  و�أخ�شائيي  �لتمري�س  وطاقم 
�لقلب و�أع�شاء �لفريق ب�شكل عام. وقد متت 
مقابلة �ملوظفني و�ملر�شى و�أخذ �مللحظات 

�خلا�شة بالربنامج.
ق����ال ج���وي���ل رو������س ن���ائ���ب �ل��رئ��ي�����س، فريق 
�لعتماد �لدويل وحت�شني �جلودة و�ل�شلمة 
وحا�شل  �ل���دول���ي���ة،  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  يف 
�إد�رة  يف  وماج�شتري  �لطب  يف  دكتور�ه  على 
�لرعاية  ع���ل���وم  يف  وم��اج�����ش��ت��ري  �لأع����م����ال، 
"ن�شيد  �مل�شتمر:  �ملهني  و�لتعليم  �ل�شحية 
�لتي قدمها فريق  �لأد�ء و�جل��ودة  مبعايري 
م�شت�شفى  ميديكلينيك  يف  �لقلب  �أم��ر����س 
�مل���دي���ن���ة وح��ر���ش��ه��م ع��ل��ى �حل�������ش���ول على 
هيكل  لتعزيز  �لطبية  خلدماتهم  �لعتماد 

�ملر�شى.  �إد�رة  و�إطار  �لقلب  �أمر��س  بر�مج 
على  �ملدينة  م�شت�شفى  ميديكلينيك  نهنئ 
ه����ذ� �لإجن������از �مل��ت��م��ي��ز. ح��ي��ث ت��ع��ك�����س هذه 
م�شتويات  �أعلى  بتوفري  �لتز�مها  �ل�شهادة 

�جلودة من �لرعاية ملر�شى �لقلب ".
�لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  �أم��ر����س  تعترب 
�ل�شبب �لرئي�شي للوفاة على م�شتوى �لعامل، 
حيث ت�شببت يف 17.9 مليون حالة وفاة يف 
وكان   ،2016 ع��ام  �لعامل يف  �أن��ح��اء  جميع 
)"�لنوبة  �حل���اد  �لقلبية  �لع�شلة  �ن�����ش��د�د 
هذه  غالبية  يف  �لرئي�شي  �ل�شبب  �لقلبية"( 
على  �لبقاء  فر�س  حت�شني  ميكن  �لوفيات. 

�أو متلزمة  �لقلبية  �لنوبة  قيد �حلياة من 
�ل�شريان �لتاجي �حلادة ب�شكل كبري يف حال 
�لطو�رئ  ق�شم  �إىل  مبكًر�  �ملر�شى  ح�شور 
ح��ي��ث مي��ك��ن ع��لج��ه��م م��ن ق��ب��ل ف��ري��ق من 
و�لفريق  �ل��ع��ال��ي��ة  �مل���ه���ار�ت  ذوي  �لأط���ب���اء 

�لطبي �لد�عم.
م���ن خ����لل ه����ذه �ل�������ش���ه���ادة، ي��ل��ت��زم فريق 
م�شت�شفى  ميديكلينيك  يف  �لقلب  �أم��ر����س 
�مل���دي���ن���ة ب��ال��ت��ح�����ش��ني �مل�����ش��ت��م��ر ل���ل���ج���ودة يف 
ملر�شى  �ل��رع��اي��ة  ومعايري  �ملر�شى  �شلمة 
ب���رن���ام���ج متلزمة  ي���وف���ر  ل���دي���ن���ا.  �ل��ق��ل��ب 
من  �إط��ار�ً  �ملعتمد  �حل��ادة  �لتاجي  �ل�شريان 

�لتباين  تقليل  وبالتايل  �لقيا�شية،  �ملعايري 
ثابت  �تباع نهج  �لطبية، وت�شهيل  و�ملخاطر 
�لربنامج  يوفر  لرعاية كل مري�س.  خا�س 
ا من�شة لتمكني منو �لق�شم مع تو�شيع  �أي�شً
جديدة  رعاية  م�شار�ت  وتطوير  �خل��دم��ات 

جلميع �أمر��س �لقلب.
يتطلب �حل�شول على �شهادة هذ� �لربنامج 
م�����ن ق���ب���ل �ل���ل���ج���ن���ة �مل�������ش���رتك���ة �ل���دول���ي���ة 

ميديكلينيك م�شت�شفى �ملدينة:
�ل�شاعة  م��د�ر  على  �مل��وق��ع  يف  خدمة  توفري 
�لتاجي �لأويل  �أيام �لأ�شبوع للتدخل  طو�ل 
عن طريق �جللد )PPCI( لعلج �لنوبات 

�لقلبية �حلادة، وخدمات جر�حة �لقلب.
�لتخ�ش�شات يقدم  وجود نهج فريق متعدد 
�لدورة  دع��م  خ��دم��ات  م��ن  كاملة  جمموعة 
�لأك�����ر تعقيًد�  �مل��ر���ش��ى  ل��ع��لج  �ل��دم��وي��ة 
�أولئك  و�لأم���ر�����س �حل��رج��ة، مب��ا يف ذل���ك 
�لقلبية  �ل�������ش���دم���ات  م���ن  ي���ع���ان���ون  �ل���ذي���ن 

و�ل�شكتة �لقلبية.
م���وح���دة مثل  �أد�ء  م��ق��اي��ي�����س  ت�����ش��ع��ة  ت��ل��ب��ي��ة 
تخطيط �لقلب و�لت�شخي�س يف غ�شون 10 
وقت  يتعدى  يل  و�أن  �لو�شول،  من  دقائق 
�لتدخل �لطبي لأي �إجر�ء يف �مل�شت�شفى 90 

دقيقة.
درون�شفيلد، مدير ميديكلينيك  ماثيو  قال 
م�شت�شفى �ملدينة: "�إن جودة �لرعاية ملر�شانا 

هي �أولويتنا �لق�شوى ولهذ� �ل�شبب �أن�شاأت 
برنامج  �مل��دي��ن��ة  م�شت�شفى  ميديكلينيك 
متلزمة �ل�شريان �لتاجي �حلادة. و�جلدير 
�أن فريقنا يتبع �أحدث بروتوكولت  بالذكر 
و�لتو�شيات  ل����لإر�����ش����اد�ت  وف���ًق���ا  �ل���ع���لج 
�ل���دول���ي���ة، وب���ال���ت���ع���اون م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
�لربنامج  هذ�  لنا  يتيح  �لإ�شعاف،  خلدمات 
�ملعتمد تقدمي رعاية �شريعة وعالية �جلودة 

للمر�شى يف م�شت�شفانا ".
�أمر��س  ��شت�شاري  ماثر،  �آدم  �لدكتور  ق��ال 
�لطبية  �لتد�خلية ورئي�س �خلدمات  �لقلب 
لربنامج متلزمة �ل�شريان �لتاجي �حلادة: 
�لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  فريق  “يهدف 
�إىل  �مل���دي���ن���ة  يف م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
للمر�شى  �ل��رع��اي��ة  م��ع��اي��ري  �أع���ل���ى  ت��وف��ري 
�لذين يعانون من �أمر��س �لقلب و�لأوعية 
�ل���دم���وي���ة. وي���وؤك���د ح�����ش��ول��ن��ا ع��ل��ى �عتماد 
�حلادة،  �لتاجي  �ل�شريان  متلزمة  برنامج 
�لقائمة  �أحدث �لإر�شاد�ت �لطبية  �أننا نتبع 
�جلودة  عالية  رع��اي��ة  لتقدمي  �لأدل����ة  على 
�لذين  ملر�شانا  �ملنا�شب  �ل��وق��ت  ويف  و�آم��ن��ة 
يعانون من �لنوبات �لقلبية. متّكننا م�شار�ت 
�لرعاية �لفّعالة و�لدقيقة من حتقيق نتائج 
�أننا نويل �هتماًما وثيًقا  طبية ممتازة، كما 
�لتاأهيل  و�إع�����ادة  و�لأ����ش���رة  �مل��ري�����س  ل��دع��م 

وتعديل منط �حلياة. "

�لقلب ملر�صى  �لرعاية  من  �جلودة  م�صتويات  �أعلى  بتوفري  �لتز�مها  �ل�صهادة  هذه  تعك�ش   : رو�ش  • جويل 
�لدولية و�لتو�صيات  لالإر�صاد�ت  وفًقا  �لعالج  بروتوكولت  �أحدث  يتبع  فريقنا   : درون�صفيلد  • ماثيو 

�حلياة منط  وتعديل  �لتاأهيل  و�إعادة  و�لأ�صرة  �ملري�ش  لدعم  وثيًقا  �هتماًما  نويل   : ماثر  • �آدم 

اإ�سالمية الوطني الحتادي تنتخب رئي�سا ومقررا لها
•• دبي-وام:

�ملجل�س  يف  �لعامة  و�مل��ر�ف��ق  و�لأوق����اف  �لإ�شلمية  �ل�����ش��وؤون  جلنة  عقدت 
�لوطني �لحتادي �أم�س 
�لأول  �جتماعها  �لأحد 
دور  م�����ن  �لإج�������ر�ئ�������ي 
�لنعقاد �لعادي �لثالث 
�لت�شريعي  ل��ل��ف�����ش��ل 
برئا�شة  ع�شر،  �ل�شابع 
ر��شد  ���ش��ع��ي��د  ����ش���ع���ادة 
�ل�����ع�����اب�����دي، �ل��������ذي مت 
للجنة  رئي�شاً  �نتخابه 
ب����ال����ت����زك����ي����ة، ك����م����ا مت 
جميلة  �شعادة  �نتخاب 
مقرر�ً  �مل��ه��ريي  �أح��م��د 

بالتزكية.
ح�شر �لجتماع بالإ�شافة �إىل رئي�س �للجنة و�ملقرر �أع�شاء �للجنة �شعادة 
كل من �أحمد عبد�هلل �ل�شحي، وخلفان �لنايلي �ل�شام�شي، و�شهيل نخريه 

�لعفاري، وكفاح حممد �لزعابي، وناعمه عبد�لرحمن �ملن�شوري.

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

اعـــــــــــــالن

مبنا�صبة �نتهاء �ل�صنة و��صتعد�د� لل�صنة �ملالية �جلديدة 
ت��دع��و  ���ص��رك��ة �ل��ق��م��ط ل��ل��م��ق��اولت �ل��ع��ام��ة عمالءها 
�أي  وج��ود  ح��ال  يف  معها  �لتو��صل  �ل��ك��ر�م  ومتعامليها 
م�صتحقات �أو حقوق مالية لهم لدى �ل�صركة  يف �لفرتة من 

تاريخ ن�صر هذ� �لعالن ولغاية 2021/12/31.
لال�صتف�صار: هاتف :026355303  موبايل:0544009991
�لقمط للمقاولت �لعامة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

ز�يد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  ��شتقبل 
�حل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  �آل 
�شعادة  �ل��ن��خ��ي��ل  ق�����ش��ر  يف  �ل���ظ���ف���رة 
مدير  �لهاملي  ر��شد  حممد  �لدكتور 

عام هيئة �أبوظبي للإ�شكان .
و�ط����ل����ع ����ش���م���وه خ�����لل �ل���ل���ق���اء على 
�مل���������ش����اري����ع و�ل������رب�م������ج و�خل�����دم�����ات 
�لإ�شكانية �لتي تقدمها هيئة �أبوظبي 
ل���لإ����ش���ك���ان وت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ري �حلي 
�ل�شكانية  �مل�����ش��اري��ع  يف  �لإم�����ار�ت�����ي 
و�ل�������ذي ي��ل��ب��ي �ح���ت���ي���اج���ات �لأ�����ش����رة 
يف  �ملعايري  �أف�شل  بح�شب  �لإمار�تية 

�لت�شميم و�لتنفيذ.
�إجناز  م��ر�ح��ل  على  �شموه  �طلع  كما 
ك��اف��ة �مل�����ش��اري��ع �لإ���ش��ك��ان��ي��ة �جل����اري 
و�لإطار  �لظفرة  منطقة  يف  تنفيذها 
�ل��زم��ن��ي ل��ه��ا وذل����ك يف �إط�����ار حر�س 
�شموه على متابعة �مل�شاريع و�خلدمات 

و�أكد  �ملنطقة.  يف  �ملقدمة  �ل�شكانية 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
على  للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  حر�س 
توفري �شبل �لعي�س �لكرمي للمو�طنني 
ر�أ�شها  وعلى  كافة متطلباتهم  وتلبية 

توفري �مل�شكن �مللئم.
�أبوظبي  ه��ي��ئ��ة  ب��ج��ه��ود  ���ش��م��وه  ون����وه 
للإ�شكان يف �إجناز �مل�شاريع �لإ�شكانية 
وت���ن���ف���ي���ذ �ل���ت���وج���ي���ه���ات و�ل������ق������ر�ر�ت 
و�إن�شاء  ت�شميم  خ��لل  م��ن  �ل�شامية 

مبو��شفات  �إ�شكانية  م�شاريع  و�إجن��از 
�لإن�شائية  �ملعايري  �أف�شل  على  تعتمد 
�ل�شتد�مة  ت����ر�ع����ي  ومب���و�����ش���ف���ات 
و�مل��ت��ط��ل��ب��ات �ل��ب��ي��ئ��ة ب���الإ����ش���اف���ة �إىل 
ت��ق��دمي خ���دم���ات �إ���ش��ك��ان��ي��ة ت�����ش��ه��م يف 

توفري �ل�شتقر�ر �لأ�شري و�لجتماعي 
وحت��ق��ق ر���ش��ا و���ش��ع��ادة �مل��و�ط��ن��ني يف 

�إمارة �أبوظبي.
من جانبه تقدم �لدكتور حممد ر��شد 
�أبوظبي  ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر  �ل��ه��ام��ل��ي 

للقيادة  و�لتقدير  بال�شكر  للإ�شكان 
ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا ودعمها  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��ي��دة 
�بوظبي،  �إم�����ارة  يف  �لإ���ش��ك��ان  ل��ق��ط��اع 
و�أكد �أن �لهيئة ت�شعى �إىل حتقيق روؤية 
�لتوجيهات  وتنفيذ  �لر�شيدة  �لقيادة 
مبا  �مل��لئ��م  �مل�شكن  لتوفري  �ل�شامية 
للمو�طنني  �لكرمية  �حل��ي��اة  ي�شمن 

��شكان  م��ن��ظ��وم��ة  م���ن خ����لل  وذل�����ك 
ع�شرية م�شتد�مة.

م�شاريعها  تنفذ  �لهيئة  �أن  و�أ���ش��اف 
�ل�شكانية وفقاً لأعلى و�أف�شل �ملعايري 
�لعاملية وذلك متا�شياً مع �أهد�ف خطة 
�أبوظبي يف توفري �مل�شكن �مللئم ومع 
تطلعات �لقطاع �لجتماعي يف توفري 

م�شتوى معي�شة لئق لكل مو�طن يف 
�لإمارة.

ح�����ش��ر �ل���ل���ق���اء ����ش���ع���ادة �أح���م���د مطر 
ممثل  �شمو  مكتب  م��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة و�ملهند�شة 
�إد�رة  مدير  �لهاجري  خلفان  ع��ف��ر�ء 

�مل�شاريع بهيئة �أبوظبي للإ�شكان.

•• دبي-الفجر:

�أ�شخا�س باإ�شابات بليغة يف   7 �أ�شيب 
عطلة  خ��لل  وقعت  متفرقة  ح���و�دث 
مدير  بح�شب  �ملا�شي،  �لأ�شبوع  نهاية 
يف  ب��الإن��اب��ة  ل��ل��م��رور  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
بن  �شامل  جمعة  �لعقيد  دب��ي،  �شرطة 
�أن �حلو�دث  �إىل  �أ�شار  �لذي  �شويد�ن، 
�ملركبات  �شائقي  �رتكاب  نتيجة  وقعت 
�ملت�شببة يف �حلو�دث ملخالفات خطرة.
م�شاء  وق���ع  �لأول  �حل����ادث  �إن  وق����ال 
دبي  �شارع  على  �ملا�شي  �خلمي�س  ي��وم 
�لعني، مقابل �أوتليت مول بني مركبة 
�ملعلومات  وت�����ش��ري  و���ش��اح��ن��ة.  خفيفة 
نتيجة  وق��ع  �حل���ادث  �أن  �إىل  �لأول��ي��ة 
عدم ترك م�شافة كافية، �لأم��ر �لذي 
و�أ�شفر  �ل����ش���ط���د�م،  وق����وع  �إىل  �أدى 

�ملركبة  ���ش��ائ��ق  �إ����ش���اب���ة  ع���ن  �حل�����ادث 
على  نقل  بليغة،  ب��اإ���ش��اب��ات  �خلفيفة 
�لعلج.  لتلقي  �مل�شت�شفى  �إىل  �إث��ره��ا 
باملركبة  بليغة  �أ����ش���ر�ر  حل��ق��ت  ف��ي��م��ا 

وب�شيطة بال�شاحنة.
و�أ�شار �إىل �أن �حلادث �لثاين وقع م�شاء 
�ليوم ذ�ته على �شارع ح�شة بالتحديد 
ع��ن��د ت��ق��اط��ع م���وت���ور ���ش��ي��ت��ي، حينما 
��شطدمت در�جة نارية ب�شاحنة كانت 
فتح  �نتظار  يف  �لإ���ش��ارة  عند  متوقفة 
�إ�شابة  �حل��ادث،  عن  و�أ�شفر  �حلركة، 
نقل  بليغة،  باإ�شابات  �ل��در�ج��ة  �شائق 
لتلقي  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  �إىل  �إث���ره���ا  ع��ل��ى 

�لعلج.
و�أو�شح �أن �حلادث �لثالث وقع �شباح 
يوم �جلمعة على �شارع �ل�شعادة، حينما 
�أ�شيبت �مر�أة من �جلن�شية �لآ�شيوية 

باإ�شابات بليغة نتيجة تعر�شها حلادث 
ن��وع فورد  ده�س م��ن قبل مركبة م��ن 

�شود�ء �للون.
�شخ�س  �أ�����ش����ي����ب  �آخ�������ر  ح�������ادث  ويف 
باإ�شابات بليغة يف حادث �شدم حاجز 
يف  �جلمعة  ي��وم  �شباح  وق��ع  �إ�شمنتي 
�ل�شيني،  �ل�شوق  مقابل  �لعوير  �شارع 
�ملركبة  �ن��ح��ر�ف  �إىل  ي��ع��ود  و�ل�����ش��ب��ب 
و��شطد�مها  �ل�شحيح،  م�شارها  عن 
ب��احل��اج��ز �لإ���ش��م��ن��ت��ي �ل��ف��ا���ش��ل بني 

�ل�شارعني.
�آخ���ر وقع  و�أَ����ش���اف: �أن ه��ن��اك ح��ادث��اً 
م�شاء يوم �جلمعة على �شارع طر�بل�س 
ب�����ش��ب��ب �ن����ح����ر�ف در�ج������ة ن���اري���ة عن 
و��شطد�مها  �ل�����ش��ح��ي��ح،  م�����ش��اره��ا 
ب���احل���اج���ز �حل����دي����دي �لأمي�������ن على 
�إ�شابة  عن  �حل��ادث  و�أ�شفر  �لطريق، 

�ل�����ش��ائ��ق ب��اإ���ش��اب��ات ب��ل��ي��غ��ة، ن��ق��ل على 
�إثرها �إىل �مل�شت�شفى لتلقي �لعلج.

�شويد�ن،  ب���ن  ج��م��ع��ة  �ل��ع��ق��ي��د  ول��ف��ت 
�شباح  �����ش���ط���د�م  ح�����ادث  وق�����وع  �إىل 
مركبة  ب��ني  �ل�شبت  �لأول  �أم�����س  ي��وم 
بالجتاه  �خل��ي��ل  ���ش��ارع  على  و�شاحنة 
�ل���ت���ج���اري، حيث  �خل��ل��ي��ج  م��ع��رب  �إىل 
ت�شري �ملعلوماتية �لأولية �إىل �أن �شبب 
�حل���ادث ي��ع��ود �إىل ع��دم ت��رك م�شافة 
�أدى �إىل  كافية بني �ملركبة و�ل�شاحنة 
و�أ�شفر �حلادث عن  وقوع �ل�شطد�م، 
بليغة،  باإ�شابات  �ملركبة  �شائق  �إ�شابة 
باملركبة  بليغة  �أ����ش���ر�ر  حل��ق��ت  ف��ي��م��ا 

ومتو�شطة بال�شاحنة.
مماثل،  �آخ��ر  حادثاً  هناك  �أن  و�أ�شاف 
يف  و�شاحنة  خفيفة  مركبة  ب��ني  وق��ع 
يعود  و�ل�شبب  �شارع ميناء جبل علي، 

كافية  م�شافة  ت���رك  ع���دم  �إىل  �أي�����ش��اً 
�أ�شيب  �حل����ادث  ج���ر�ء  وم���ن  بينهما، 
�شائق �ملركبة �خلفيفة باإ�شابات بليغة، 
باملركبة  ب��ل��ي��غ��ة  �أ�����ش����ر�ر  ك��م��ا حل��ق��ت 

�خلفيفة ومتو�شطة بال�شاحنة.
�شويد�ن،  ب��ن  ج��م��ع��ة  �ل��ع��ق��ي��د  و�أ����ش���ار 
�لبلغات  ت��ل��ك  ت��ل��ق��ي  ف����ور  �أن����ه  �إىل 
�ملعاينة  خ���رب�ء  ق�شم  م��ن��اوب��و  �ن��ت��ق��ل 
مو�قع  �إىل  �ل�شري  ح���و�دث  �إد�رة  م��ن 
تلك �حلو�دث للمعاينة وجمع �لأدلة، 
ملعرفة �لأ�شباب �لتي �أدت �إىل وقوعها، 
فيما قامت �لدوريات �ملرورية بتنظيم 
�أماكن  وتاأمني  و�مل��رور،  �ل�شري  حركة 
م��ه��م��ة و�شول  وت�����ش��ه��ي��ل  �حل�������و�دث، 
�ملكان  �إىل  و�لإن��ق��اذ  �لإ�شعاف  �شيار�ت 
ل��ل��ق��ي��ام مب��ه��ام��ه��ا، ك��م��ا مت ع��ل��ى وجه 

�ل�شرعة �أخذ �لجر�ء�ت �للزمة.

�ل�شائقني  �شويد�ن  بن  �لعقيد  ونا�شد 
�شرورة  �إىل  �ل��ط��ري��ق  وم�����ش��ت��خ��دم��ي 
�لل����ت����ز�م ب���ق���و�ن���ني �ل�����ش��ري و�مل������رور، 
خلل  �لطريق  بغري  �لن�شغال  وع��دم 
على  و�حل��ذر  �حليطة  و�أخ��ذ  �لقيادة، 
�ل��ط��رق و�ت��ب��اع �لإج����ر�ء�ت، وتخفيف 

كافية،  �أمان  م�شافة  وترك  �ل�شرعات، 
و�لل���ت���ز�م ب��ا���ش��ت��خ��د�م ح���ز�م �لأم����ان، 
�أو  وعدم ��شتخد�م �لهو�تف للت�شوير 
جانب  �إىل  �ل��ط��ري��ق،  بغري  �لن�شغال 
و�لنتباه  �ل�����ش��رع��ة  تخفيف  ���ش��رورة 
عند �ملنعطفات ويف �ملناطق �ملنخف�شة 

��شتعمال  �ملفتوحة، و�شرورة  و�لطرق 
�ملركبة،  تعطل  ح��ال  �لتنبيه  �إ���ش��ار�ت 
حرم  خ����ارج  �إىل  نقلها  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل 
ل��ع��دم عرقلة حركة  وذل���ك  �ل��ط��ري��ق، 
�أو وقوع حو�دث ت�شادم، وعدم  �ل�شري 

�لتوقف �ملفاجئ دون �إعطاء �إ�شارة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

��شتقبلت �لر�بطة �لثقافية �لفرن�شية باأبوظبي �لعديد من �ملو�هب �ل�شابة من 
و�ملو�هب يحتفلون  �لهمم  "�أ�شحاب  �لفني  لتقدمي معر�شهم  �لهمم  �أ�شحاب 
�لوطني  بالعيد  �لإح��ت��ف��الت  ن��ط��اق  يف  وذل���ك  �خلم�شني"،  �ل��وط��ن��ي  بالعيد 

�خلم�شني لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  خليفة،  �آل  خليفة  بنت  جو�هر  �ل�شيخة  وقامت 
جو�هر بنت خليفة �آل خليفة لتمكني �ل�شباب ، بجولة يف �ملعر�س �لفني بح�شور 

�لفنانة �لإمار�تية و�ملعاجلة بالفنون �لدكتورة ندى �لعامري �شاحبة معر�س 
و�ل�شوؤون  �ل��ت��ع��اون  ق�شم  م�شت�شار  �شيلن،  ه��ري  هوغو  �ل��ف��ن��ون،  �نعكا�شات 
ترويو مدير  فر�نك  و  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  فرن�شا يف  ب�شفارة  �لثقافية 

�لر�بطة �لثقافية �لفرن�شية.
�لأمة  �لهمم و�ملو�هب عن رغبتهم يف تكرمي  �أ�شحاب  �أعرب   ، �ملنا�شبة  وبهذه 
من خلل �لعديد من �لأعمال �لفنية �لتي متثل �لرت�ث �لثقايف �لر�ئع لدولة 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة باألو�ن �لفرح و�حلب تعبري�ً عن �لرتباط بالوطن 
�لذي يج�شد روح �لكرم و�لتعاي�س معا. كما كانت عبارة عن و�شائط خمتلطة 

مناطق  م��ن  و�ل��رم��ال  �ل��رتب��ة  �أن���و�ع  م��ن خمتلف  �لطبيعة  �أل���و�ن  با�شتخد�م 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وتقول �لدكتورة ندى �لعامري: "تتمثل مهمتنا �لرئي�شية يف ربط �لأ�شخا�س 
بو��شطة �لفن لروؤية �لعامل وجتربته وتعلمه وفهمه بطرق جديدة يف معر�س 
�نعكا�شات �لفنون. حيث بد�أت �لعمل مع �أ�شحاب �لهمم منذ عام 2006 ولدي 
�لعديد من �ملبادر�ت معهم ، ل �شيما مع �ملكفوفني. �أقوم بتعليمهم وتثقيفهم 
حول كيفية �لر�شم من خلل �لألو�ن �لأولية و�لثانوية و�لثلثية با�شتخد�م 

حا�شة �للم�س و�ل�شم."

فنيا  معر�شا  �أي���ام  منذ  �فتتحت  ق��د  كانت  �لعامري  ن��دى  �ل��دك��ت��ورة  �ن  يذكر 
جديد� يحمل �إ�شم "روح" مبقر �لر�بطة �لثقافية �لفرن�شية باأبوظبي بح�شور 
 ، �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  ل�شاحب  �لثقايف  �مل�شت�شار  ن�شيبة  �ن���ور  زك��ي  م��ع��ايل 
�لرئي�س �لأعلى جلامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. ويحتوي �ملعر�س على عمل 
فني �شخم يتكون من خم�شني لوحة متثل �شورة دّلة قهوة �شخمة من �إجناز 

�أ�شحاب �لهمم.
باأبوظبي  �لفرن�شية  �لثقافية  �لر�بطة  بزيارة  �ملعر�س  هذ�  �كت�شاف  ميكنكم 

لغاية تاريخ 13 يناير 2022.

•• اأبوظبي-وام: 

�شركائها  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �أب���وظ���ب���ي  جل���م���ارك  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  مت��ك��ن��ت 
�إح��ب��اط حم��اول��ة تهريب م��و�د خم��درة م��ن حبوب  �ل�شرت�تيجيني م��ن 

�لكبتاجون بلغت 174 �ألف حبة مبا يعادل 30 كيلوجر�ما تقريباً.
وجنح �شباط �لتفتي�س يف �إحدى �ملنافذ �حلدودية �لربية �لتابعة لإمارة 
�لنوعية  �ل�شبطية  �لتهريب من خلل هذه  �إيقاف حماولة  �أبوظبي يف 
وذلك بف�شل كفاءة �لأنظمة و�لأجهزة يف قطاع �لتفتي�س بالإد�رة �لعامة 
�أب��وظ��ب��ي وخ���ربة وي��ق��ظ��ة �ملفت�شني �ل��ذي��ن مت��ك��ن��و� م��ن قر�ءة  جل��م��ارك 

كميات  �إخ��ف��اء  على  عملو�  �لذين  �ملهربني  ل��دى  �جل�شد  ولغة  �مل��وؤ���ش��ر�ت 
�حرت�فية  بطرق  �لنقل  و�شائل  يف  و�ملخباأة  �مل��خ��درة  �حلبوب  من  كبرية 

وماكرة �أثناء عبورها �ملنفذ �حلدودي �لربي.
�لعامة  �لإد�رة  ت��وؤدي��ه  �ل���ذي  �مل��ه��م  �ل���دور  على  �ل�شبطيات  ه��ذه  وت��وؤك��د 
جل��م��ارك �أب��وظ��ب��ي يف مكافحة ت��ه��ري��ب �مل���خ���در�ت ع��رب م��ن��اف��ذ �لإم����ارة 
حتقيقا  �لهادفة  ر�شالتها  بذلك  حمققة  �أ�شر�رها،  من  �ملجتمع  وحماية 
لأحد �أهم و�أبرز مرتكز�ت ��شرت�تيجيتها �ملتمثل يف �أمن وحماية �ملجتمع 

عرب �لإد�رة �لفعالة للتفتي�س و�ملخاطر.
وقال مبارك مطر �ملن�شوري �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لعمليات �جلمركية 

كانت  �لتفتي�س  �شباط  يقظة  �إن  �أب��وظ��ب��ي  جل��م��ارك  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  يف 
�ملمنوعات  تلك  لدخ��ال  �حلديثة  �أ�شاليبهم  لك�شف  باملر�شاد  للمهربني 
يف  �مل�شتخدمة  و�مل��ت��ط��ورة  �حلديثة  �جلمركية  �لأن��ظ��م��ة  �إىل  بالإ�شافة 
بكافة  �ملهربات  ك�شف  على  تعمل  حيث  �أبوظبي  جلمارك  �لعامة  �لإد�رة 
و�لتي  �ملجتمع  وحماية  �ملحاولت  ملثل هذه  و�لت�شدي  و�أ�شكالها  �أنو�عها 
ك�شف  �ملفت�شني على  ق��درة  �أظ��ه��رت  �لتي  �ل�شبطيات  ع��دد من  جتلت يف 

�حليل و�أ�شاليب �لتهريب �ملختلفة.
كادر  �أبوظبي على متكني وتدريب  �لعامة جلمارك  �لإد�رة  و�أك��د حر�س 
وو�شع  �لتدريبية  و�ل�����دور�ت  �ل��رب�م��ج  خ��لل  م��ن  با�شتمر�ر  �لتفتي�س 

كو�درها  ك��ف��اءة  تعزيز  يف  ت�شاهم  �أن  �شاأنها  م��ن  �لتي  �ل��ر�م��ي��ة  �خلطط 
�لأمنية حلماية منافذها �جلمركية لإمارة �أبوظبي.

�أ�شادت �لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية و�جلمارك و�أمن  من جانبها 
�إح��ب��اط حماولة  م��ن  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ع��ام��ة جل��م��ارك  �لإد�رة  بتمكن  �مل��ن��اف��ذ 
�أن  ..م��وؤك��دة  مفت�شيها  ويقظة  �أنظمتها  ك��ف��اءة  بف�شل  وذل��ك  �لتهريب 
�جلهات  كافة  بني  �لبناء  للتعاون  و��شحا  جت�شيد�  تعد  �ل�شبطية  ه��ذه 
�لعاملة باملنافذ �لربية بالدولة وتر�شخ حر�شهم على تعزيز  �لت�شغيلية 
�أمن  ��شتد�مة  حتقيق  ل�شمان  �ملخدر�ت  �آف��ة  من  �ملجتمع  و�شلمة  �أم��ن 

�لوطن.

حمدان بن زايد ي�سيد بجهود هيئة اأبوظبي لالإ�سكان

نهاية  يف  بدبي  متفرقة  حوادث  يف  بليغة  اإ�سابات   7

بح�صور �ل�صيخة جو�هر بنت خليفة �آل خليفة:

اأ�سحاب الهمم واملواهب يحتفلون بالعيد الوطني اخلم�سني يف الرابطة الثقافية الفرن�سية باأبوظبي

جمارك �أبوظبي حتبط حماولة تهريب 174 �ألف حبة كبتاجون

مفت�سو جمارك اأبوظبي جنحوا يف قراءة املوؤ�سرات ولغة اجل�سد لدى املهربني وك�سفهم
 �لأنظمة �جلمركية �ملتطورة تعمل على ك�صف �ملهربات بكافة �أنو�عها و�أ�صكالها

•• عجمان-وام:

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
و�ل�شلوك  �ل�شرية  ح�شن  �أثبتو�  نزيًل   43 عن  ب��الإف��ر�ج  عجمان  حاكم 
خلل تنفيذهم مدة �لعقوبة يف �ملن�شاآت �لإ�شلحية و�لعقابية يف �لقيادة 
وثبتت  �لعفو  ���ش��روط  عليهم  �نطبقت  ومم��ن  عجمان  ل�شرطة  �لعامة 
�أهليتهم للتمتع به و�إعفاوؤهم من مدة �ملحكومية �ملتبقية عليهم وذلك 

مبنا�شبة عيد �لحتاد �ل� 50 للدولة.
وياأتي �أمر �لإفر�ج حر�شا من �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان على �إدخال 
�لبهجة و�لأمل �إىل نفو�س �لنزلء ب�شفة خا�شة وعائلتهم و�أقربائهم 

و�أ�شدقائهم ب�شفة عامة لتكتمل فرحة �لإف��ر�ج لديهم ومل �ل�شمل مع 
باأو�شاع  �لبالغني  و�هتمامه  �شموه  لرعاية  وتاأكيد�  وذويهم  عائلتهم 

�أفر�د �ملجتمع على �ختلف �شر�ئحهم و�أو�شاعهم �لجتماعية.
بعودة  للمفرج عنهم  �ل�شمو حاكم عجمان عن متنياته  و�أع��رب �شاحب 
�شاحلة وقومية للمجتمع و�حلياة �لعامة بعد �أن �أم�شو� مدة عقوبتهم 

ولتكتمل فرحة �لعيد �لوطني �ل� 50 بعودة �لنزلء �إىل �أ�شرهم.
ورفع �شعادة �للو�ء �ل�شيخ �شلطان بن عبد�هلل �لنعيمي قائد عام �شرطة 
عجمان - بهذه �ملنا�شبة - �أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير �إىل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان على 
�أمر �شموه بالعفو عن �ملحكومني و�لذي يعك�س حر�شه على منح �ل�شجناء 

�لفر�شة ليكونو� �أ�شخا�شا �أ�شوياء وليلتئم �شملهم مع عائلتهم.
�لإن�شان  يتمتع  �أن  باأهمية  عميقا  �إح�شا�شا  يوؤكد  �شموه  �أم��ر  �أن  و�أو�شح 
�ل���ع���ودة م��ف��ت��وح��ة و�ل���رت�ج���ع ع��ن �لأخطاء  �أب�����و�ب  ت��ظ��ل  ب��ح��ري��ت��ه و�أن 
�لفرتة  خ��لل  �ل�شجناء  بها  مر  �لتي  و�لعرب  �ل��درو���س  من  و�ل�شتفادة 

�ملا�شية و�شبيل �إىل �ل�شتقامة و�لتوبة �لن�شوح يف حياتهم.
كافية  �لعقوبة  ف��رتة  ت��ك��ون  ب���اأن  متنياته  ع��ن  �لنعيمي  �ل��ل��و�ء  و�أع����رب 
بدورهم يف  يقومون  �أ�شوياء  كاأ�شخا�س  للمجتمع  وعودتهم  لإ�شلحهم 

خدمة �لوطن.
و�أكد �أنه �شتتم مبا�شرة �إجر�ء�ت �لإفر�ج فور� عن �ملفرج عنهم لعودتهم 

�إىل �أ�شرهم.

حميد النعيمي ياأمر بالإفراج عن 43 نزيال باملن�ساآت الإ�سالحية والعقابية يف عجمان مبنا�سبة عيد الحتاد الـ 50
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•• العني - الفجر

�ح���ت���ف���ل �أب����ن����اء ق��ب��ي��ل��ة �ل����رو������ش����د يف 
منطقة �أم غافة مبدينة �لعني باليوم 
�لوطني �ل� 50، و�أقيم باملنا�شبة حفل 
ت�شمن  �لقبيلة  وفتيات  لفتيان  كبري 
�لإمار�تي،  �ل����رت�ث  ج�����ش��دت  ل��وح��ات 
و�لأنا�شيد  �ل��ي��ول��ة  رق�����ش��ة  وت��ق��دمي 
�حلما�شية و�لأهازيج و�لوحات �لفنية 
�لوطن  ح��ب  يف  �ل�شعرية  و�لق�شائد 
�إىل  �إ�شافة  �ل�شيوخ،  �ل�شمو  و�أ�شحاب 
�خليول  ظ��ه��ور  على  ت��ر�ث��ي��ة  م�شرية 
و�أك��د �شعادة �شامل  �لأع���لم.   ر�فعني 
ب��ن ���ش��اع��ن �ل��ر����ش��دي م��ع��رف قبيلة 
لأبناء  �لحتفالية  ه��ذه  �أن  �ل��رو����ش��د 
و�لفتيان  �لأط�����ف�����ال  م����ن  �ل��ق��ب��ي��ل��ة 

�ليوم �لوطني هو  و�لفتيات مبنا�شبة 
�لو�جب علينا يف تن�شئة �لأجيال على 
�لوطنية  و�ل��ه��وي��ة  بالقيم  �لتم�شك 
وت��ع��زي��ز ه����ذه �ل��ث��ق��اف��ة وب����ث �لوعي 

وتعريفهم  �لأج���ي���ال  ه���ذه  ن��ف��و���س  يف 
وبالتايل  و�إجن��از�ت��ه،  وطنهم  بتاريخ 
�لولء و�لنتماء  �لتعبري عن م�شاعر 
و�لعتز�ز بالوطن و�لقيادة �لر�شيدة. 

•• العني-وام:

عيد  لحتفالت  ��شتعد�د�تها  �لعني  مدينة  بلدية  �أنهت 
دي�شمرب  م��ن  و�ل��ث��ال��ث  �ل��ث��اين  يومي  �لحت���اد �خلم�شني، 
�ملقبل، وتت�شمن عرو�شا للألعاب �لنارية يف منطقة جبل 
حفيت وذلك يف متام �ل�شاعة �لثامنة م�شاًء لتزين �شماء 
�لعني باأروع �لت�شكيلت �ل�شوئية �لتي �شتبهر �شكان وزو�ر 

�ملدينة .
و�لت�شال  �لت�شويق  �إد�رة  مدير  �ل�شام�شي  �شلطان  وق��ال 
�ملوؤ�ش�شي يف بلدية �لعني : �شي�شتمتع جمهور مدينة �لعني 
هذ� �لعام بعرو�س �لألعاب �لنارية �لتي �شتقام يف منطقة 
وطنية  ر�شائل  �ملت�شمنة  �خل�شر�ء  وم��ب��زره  حفيت  جبل 

�للون �لذهبي �لذي يعك�س �ليوبيل  و�ألو�ن �لعلم، و�أي�شاً 
�لذهبي للدولة ملدة 5 دقائق وذلك خلل يومني �حتفاًل 
باملرحلة �لتاريخية �لذهبية من عمر دولة �لإمار�ت، كما 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  من�شات  ع��رب  �حل���دث  نقل  �شيتم 
مدينة  بلدية  من  حر�شا  للفعالية،  مبا�شر  كبث  للبلدية 
�لعني مل�شاركة �شكان مدينة �لعني لفعاليات �ملدينة �حتفاء 

بالعام �خلم�شني لدولة �لإمار�ت.
عرو�س  لإق��ام��ة  حفيت  جبل  منطقة  �ختيار  �أن  و�أو���ش��ح 
�لألعاب �لنارية �حتفاء بالعام �ل� 50 جاء ب�شبب �لإرتفاع 
�ل�شاهق �لذي ميتاز به جبل حفيت و�لذي يبلغ 1.160 
مرت�، حيث �شتقام �لعرو�س على �رتفاع منا�شب مبا ي�شمح 
لزو�ر جبل حفيت ومنطقة مبزرة �خل�شر�ء و�شكان مدينة 

�لعني �ل�شتمتاع مب�شاهدة عرو�س �لألعاب �لنارية.
و�أكد �ل�شام�شي �لتز�م �لقائمني على �لحتفالت مبدينة 
�لعني بجميع �لإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية يف تنظيم 
�ملعنية،  �جل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  �ل��ن��اري��ة  �لأل��ع��اب  ع��رو���س 
�لحتفالت،  م��و�ق��ع  وع��دد �جلمهور يف  �أم��اك��ن  وحت��دي��د 

حر�شاً على �شحة و�شلمة �ملجتمع.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ل��ع��ني ق��ام��ت بتزيني 
�ل�شو�رع و�مليادين بزينة عيد �لحتاد �خلم�شني، حيث مت 
�شوئية،  وح��دة  �آلف   10 من  باأكر  خليفه  �شارع  تزيني 
وتزيني �أكر من 1300 نخلة وتركيب �أكر من 1000 
بالإ�شافة  �ملدينة  مناطق  خمتلف  على  توزيعها  مت  علم 

لرتكيب �أكر من 1300 جم�شم �شوئي.

بلدية مدينة العني تبداأ ا�ستعداداتها لعيد الحتاد اخلم�سني

•• راأ�س اخليمة -وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
ر�أ�س �خليمة ، �أم�س، �حتفالت "�أكادميية ر�أ�س �خليمة" بعيد �لحتاد �خلم�شني 

للدولة، وذلك على م�شرح �ملدر�شة �لبتد�ئية �لدولية يف خز�م.
وتاأتي �لحتفالت �ل�شنوية يف �لأكادميية، �حتفاًء بالنجاحات و�لإجناز�ت �لتي 
�لطلبة  عزم  على  وتاأكيد�ً  �ملا�شية،  عاماً  �خلم�شني  مدى  على  �لدولة  حققتها 
وجميع كو�در �ملنظومة �لتعليمية يف �لإمارة، �مل�شي قدماً نحو مو��شلة م�شرية 

�لزدهار و�لنماء بتوجيهات ودعم �لقيادة �لر�شيدة.
و�أدى �لطلبة �مل�شاركون جمموعة من �لعرو�س و�لفعاليات، �لتي عك�شت �أوجهاً 
و�أظهرت  للدولة،  و�حل�شاري  �لثقايف  و�لإرث  �لفريدة،  �لإن�شانية  �لرحلة  من 
�إر���ش��اء دع��ائ��م وم��ب��ادئ �لحت���اد خلل  �ملوؤ�ش�شون يف  �جل��ه��ود �لتي بذلها �لآب���اء 

�خلم�شني عاماً �ملا�شية، لت�شكل ركائز �أ�شا�شية يف مو��شلة رحلة �لتميز �لإمار�تية 
�ملقبلة. و�شهد �لحتفال - �لذي نظمته �لأكادميية �لتي  خلل �خلم�شني عاماً 
تاأ�ش�شت عام 1975، وتعد من �أف�شل �ل�شروح �لتعليمية على م�شتوى �لدولة - 

عدد كبري من �لطلبة و�لطالبات، و�لكو�در �لتعليمية.

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شام�شي،  �شيف  ح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �مل�شت�شار  �أك���د 
�ل�شمو  �شاحب  �عتماد  �أن  للدولة  �ل��ع��ام  �لنائب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
"حفظه �هلل" �أ�شخم م�شروع لتطوير �لت�شريعات 
�ل��دول��ة، ميثل منوذجاً  و�ل��ق��و�ن��ني �لحت��ادي��ة يف 
تنموياً ملهماً عاملياً يف تطوير �ملنظومة �لت�شريعية، 
��شت�شر�ف  يف  �حل��ك��ي��م��ة  ق��ي��ادت��ن��ا  روؤي������ة  ي��ع��ك�����س 
�ل�شتقر�ر  تعزيز  عرب  ل��ه،  و�ل�شتعد�د  �مل�شتقبل، 
على  �لت�شريعية  �لبنية  قدرة  �لت�شريعي وحت�شني 
دعم  يف  و�مل�شاهمة  �مل�شتقبلية  �لتغري�ت  مو�كبة 
�إميانها  م��ن  �نطلقاً  للدولة،  �لتنموية  �مل�شرية 

ب���اأن �ل��ع��دل ه��و �لأ���ش��ا���س �مل��ت��ني �ل���ذي ت��ق��وم عليه 
�لتقدم  لتحقيق  �لأ�شا�شية  و�ل��رك��ي��زة  �حل�����ش��ارة، 

و�ل�شتقر�ر يف �أّي جمتمع.
�م�س-  له  ت�شريح  - يف  �ل�شام�شي  �مل�شت�شار  وق��ال 
�حتفال  م��ع  �لت�شريعات  ه��ذه  �إ���ش��د�ر  ت��ز�م��ن  �إن 
�لإمار�ت باليوبيل �لذهبي لتاأ�شي�شها ي�شع �لدولة 
على م�شار تنموي طموح باإعتبارها ت�شريعات على 
�أعلى م�شتويات �ملرونة و�لكفاءة تو�كب متطلبات 
�لد�عمة خلطة �خلم�شني عاماً  �لتنموية  �مل�شرية 

�ملقبلة.
�ل�شام�شي  �شيف  حمد  �ل��دك��ت��ور  �مل�شت�شار  و�أ���ش��ار 
ك���ان ول  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة،  �مل��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  �أن  �إىل 
�لوطني حلكومة  �لعمل  �أجندة  على  �أولوية  يز�ل 

دول��ة �لإم����ار�ت، وق��د حققت �ل��دول��ة بف�شل روؤى 
يف  متقدمة  م��ر�ك��ز  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  وتوجيهات 
�لقانون،  ل�شيادة  �لعاملية  �مل��وؤ���ش��ر�ت  م��ن  �لكثري 
قانوناً   40 من  �أك��ر  ت�شمل  �لتي  �لتغيري�ت  و�أن 
وتطلعات  نه�شة  ت��و�ك��ب  �لأم�����ام  �ىل  وث��ب��ة  ت��ع��د 
�لدولة، وتوفر �إطار�ً قانونياً متكامًل يعزز �لبيئة 
يف  و�لتجارية  �ل�شتثمارية  و�لبنية  �لقت�شادية 
�لدولة، وي�شمن حفظ حقوق �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات، 
ل��ل��دول��ة وه���ي �شعبة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  �أن  م���وؤك���د�ً 
�أ�شيلة يف منظومة �لعمل �لق�شائي حري�شة على 
فاعًل  ج��زء�ً  لتكون  طاقاتها  بكل  �لعمل  مو��شلة 
ور�فد�ً للجهود �لتي تبذلها حكومة �لإمار�ت على 

�شعيد حتقيق �لعد�لة وتر�شيخ �شيادة �لقانون.

•• اأبوظبي - وام:

�أكد �شعادة �لدكتور حممد حمد �لكويتي رئي�س �لأمن �ل�شيرب�ين 
حلكومة دولة �لإمار�ت �أن �عتماد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" �أكرب تغيري�ت ت�شريعية 
�ملنظومة  لدعم  قانونا   40 من  �أك��ر  بتحديث  �ل��دول��ة  تاريخ  يف 
�لروؤى  يج�شد   2021 خلل  �لدولة  يف  و�ملجتمعية  �لقت�شادية 
�ملتغري�ت  ملو�كبة  �مل�شتقبل  نحو  �لر�شيدة  للقيادة  �ل�شت�شر�فية 
�ملجالت ل  �لر�ئدة يف خمتلف  �لإم���ار�ت  مكانة  يعزز  �لعاملية مبا 

�شيما موؤ�شر�ت �لتناف�شية �لعاملية .
�إن حزمة �لت�شريعات و�لقو�نني �جلديدة ت�شهم يف  وقال �لكويتي 
تطلعات  يلبي  مبا  �ملقبلة  عاما  للخم�شني  �لإم���ار�ت  م�شاريع  دعم 
�ل��ت��ق��دم و�لزده�����ار خل��ري �لأجيال  �مل��زي��د م��ن  �إىل  �شعب �لحت���اد 
�ملقبلة. و�أ�شاف �أن مكانة �لأمم �ملتقدمة تقا�س مبدى مرونة وقوة 
�لت�شريعات لديها وهو ما يتجلى يف حزمة �لت�شريعات �ل�شتثانية 
جديدة  ملرحلة  توؤ�ش�س  و�لتي  �ل��دول��ة  �أ�شدرتها  �لتي  �مل�شتقبلية 
و�لإبد�ع  �لبتكار  فر�س  يدعم  مبا  �لعاملي  �لإم��ار�ت��ي  �لتفوق  من 

يف خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات ل���ش��ي��م��ا �لق��ت�����ش��اد �ل��ق��ائ��م ع��ل��ى �ملعرفة 
�لتحتية  �لبنية  وجاهزية  ��شتعد�د  و�أك��د  �لتكنولوجي.  و�لتطور 
�لرقيمة على م�شتوى �لدولة من خلل منظومة رقمية متطورة 
�ملبادر�ت و�خلطط �حلكومية وغري  و�إجن��اح كافة  �إىل دعم  و�آمنة 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار  و��شتد�مته.  �لنمو  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �حلكومية 
يف  �ملمار�شات  �أف�شل  ملو�كبة  تاأتي  �جلديدة  و�لقو�نني  �لت�شريعات 
�لعامل مبختلف �ملجالت ل�شيما �لتكنولوجيا و�لتقنيات �حلديثة 
باملرونة  تتمتع  بيئة  �لقانون يف  �ملعنية يف  �لأط��ر�ف  كافة  لتمكني 
و  �ل�شخ�شية  �لبيانات  "حماية  قو�نني  �شيما  ل  و�لأم���ان  و�لأم��ن 
�ل�شائعات و�جلر�ئم  "�إن�شاء مكتب �لإمار�ت للبيانات" و"مكافحة 
�لإلكرتونية  �ملعاملت  قانون  تعديلت  �إىل  �لإلكرتونية" �إ�شافة 
وخدمات �لثقة. ونوه رئي�س �لأمن �ل�شيرب�ين �إىل �أن قانون حماية 
وينعك�س  و�ملعلومات  �لبيانات  حوكمة  يعزز  �ل�شخ�شية  �لبيانات 
�إيجابا على حتقيق م�شتهدفات م�شاريع �خلم�شني يف ظل �لتطور 
�لكبري للبنية �لتحتية �لرقمية �ملتقدمة على م�شتوى �لدولة وما 
تتمتع به من معدلت �أمان عالية متكن كافة �لقطاعات �حليوية 
�ملختلفة يف �لدولة من �لتحول �لكامل �إىل �لف�شاء �لرقمي �إذ ميثل 

�لأمن �ل�شيرب�ين ركيزة �أ�شا�شية يف ر�شم توجهات م�شتقبل �لعامل 
مكتب  �إن�شاء  قانون  �أن  �إىل  �شعادته  ولفت  �لرقمي.  �لع�شر  نحو 
�شمان  �إىل  �لهادفة  �حلكومية  �جلهود  يعك�س  للبيانات  �لإم���ار�ت 
�حلماية �لكاملة للبيانات �ل�شخ�شية خلل كافة مر�حل �لتعامل 
معها. ونوه �إىل �أن قانون مكافحة �ل�شائعات و�جلر�ئم �لإلكرتونية 
2022 يعد من  �لذي �شيدخل حيز �لتنفيذ يف �لثاين من يناير 
�أو�ئل �لقو�نني يف �ملنطقة �لتي جترم �لأفعال �أو �جلر�ئم �لتي تتم 
�إ�شر�ر  عليها  و�لتي يرتتب  �ملعلومات  تقنية  ��شتخد�م  عن طريق 
�إىل  �لقانون  يهدف  حيث  �حلكومية  وباأجهزتها  �لدولة  مب�شالح 
�لتي  �جلر�ئم  من  �حلكومية  و�لبيانات  و�مل��و�ق��ع  �ملجتمع  حماية 
�لأ�شخا�س  خ�شو�شية  وح��م��اي��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  بو��شطة  تتم 
وحياتهم �خلا�شة ومكافحة �ل�شائعات وجر�ئم �لن�شب و�لحتيال 
عن طريق و�شائل تقنية �ملعلومات. وقال �إن �لتعديلت على قانون 
�ملعاملت �لإلكرتونية وخدمات �لثقة ت�شهم يف تعزيز �لثقة لدى 
�لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات ومو�كبة �لتطور �لتكنولوجي وت�شجيع �لتحول 
�لرقمي �ل�شامل يف رقمنة �حلياة مدعومة بتقنيات متطورة و�آمنة 

مبا ي�شهل منط حياة �لنا�س على �أر�س �لإمار�ت.

�سعود بن �سقر ي�سهد احتفالت اأكادميية راأ�ض اخليمة بعيد الحتاد الـ 50

النائب العام للدولة: حزمة القوانني اجلديدة روؤية ا�ست�سرافية للقيادة يف ال�ستثمار بامل�ستقبل وال�ستعداد له

•• ال�شارقة-وام: 

�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيذ� 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، 
�مل�����ش��ت��ق��رة و�ل��ع��ي�����س �لكرمي  �ل��ر�م��ي��ة �إىل ت��وف��ري �حل��ي��اة 
مو�طني  دي��ون  معاجلة  جلنة  �عتمدت  �ملو�طنني،  لأبنائه 
�إمارة �ل�شارقة مبلغ 51 مليونا و 596 �ألف درهم، ل�شد�د 

عليها. �ملعرو�شة  �حلالت  من  حالة  مديونية 131 
و�أك�����د ���ش��ع��ادة ر�����ش���د �أح���م���د ب���ن �ل�����ش��ي��خ رئ��ي�����س �لديو�ن 

�لأم������ريي، رئ��ي�����س جل��ن��ة م��ع��اجل��ة دي����ون م��و�ط��ن��ي �إم����ارة 
مبلغ   21 �ل�  �لدفعة  �شمن  �عتمدت  �للجنة  �أن  �ل�شارقة، 
51 مليونا و596 �ألف درهم، ل�شد�د مديونية 131 حالة 
�ملحكومني على ذمة ق�شايا مالية،  من �حل��الت من فئة 
معاجلة  جلنة  رئي�س  و�ملع�شرين.و�أو�شح  �ملتوفني  وفئة 
دي���ون م��و�ط��ن��ي �إم����ارة �ل�����ش��ارق��ة، �أن �إج��م��ايل �مل��ب��ال��غ �لتي 
�لدفعة �حلادية  �لأوىل حتى  �لدفعة  متت معاجلتها منذ 
�ألفا و153 درهما،  838 مليونا و382  و�لع�شرين، بلغ 

وبلغ جمموع �مل�شتفيدين 1707 م�شتفيدين.

جلنة معاجلة ديون مواطني اإمارة ال�سارقة تعتمد 51 
مليونا و596 األف درهم ل�سداد مديونية 131 حالة

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �مل�شت�شار �لدكتور حمد �شيف �ل�شام�شي �لنائب �لعام 
لدولة �لإم��ار�ت �أن �أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
"حفظه �هلل" بالإفر�ج عن  �آل نهيان رئي�س �لدولة  ز�يد 
و�لعقابية  �لإ�شلحية  �ملن�شاآت  نزلء  من  نزيًل   870
وتكّفل  خمتلفة،  ق�شايا  يف  �أح��ك��ام  بحقهم  �شدرت  ممن 
عليهم  ت��رت��ب��ت  �ل��ت��ي  �مل��ال��ي��ة  �ل��غ��ر�م��ات  بت�شديد  ���ش��م��وه 
تنفيذ�ً لتلك �لأحكام، وذلك مبنا�شبة عيد �لحتاد �ل� 50 
للدولة، تاأتي جت�شيد�ً لروؤية �شموه �حلكيمة يف منح �ملفرج 
عنهم فر�شة جديدة للعودة �إىل �شفوف �ملجتمع �أع�شاء 
بفعالية  وي�شاهمون  �لدولة،  بقو�نني  يلتزمون  �شاحلني 
يف �مل�شرية �لتنموية للدولة يف رحلتها نحو حتقيق �لتميز 

و�لريادة يف كافة �ملجالت.

ورفع �مل�شت�شار �لدكتور حمد �شيف �ل�شام�شي �أ�شمى �آيات 
�ل�شكر �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" على هذه �ملكرمة �لتي جت�شد 
�لنيابة  �أن  موؤكد�ً  �شموه،  لدى  �لنبيلة  �لإن�شانية  �ل��روح 
للقر�ر  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  ف��وري  ب�شكل  ب��د�أت  �لعامة 
مّل  �شرعة  ي�شمن  مب��ا  �ملخت�شة،  �جل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق 
�شمل �مل�شتفيدين من �ملكرمة مع عائلتهم بالتز�من مع 

�لحتفال بالذكرى �ل� 50 لحتاد �إمار�تنا �حلبيبة.
و�أ�شار �إىل �أهمية هذه �ملكرمة �لتي ل تتوقف عند تعزيز 
�إىل نفو�س  �لبهجة و�لأم���ل  و�إدخ����ال  �لأ���ش��ري��ة  �ل��رو�ب��ط 
�لنزلء ب�شفة خا�شة وعائلتهم و�أقربائهم و�أ�شدقائهم 
لللتز�م  �ل��ن��زلء  لبقية  ح��اف��ز�ً  ت�شكل  ب��ل  ع��ام��ة،  ب�شفة 
يعزز  مب��ا  �لعقابية،  �ملن�شاأة  يف  و�ل�شلوك  �ل�شري  بح�شن 

فر�شهم لل�شتفادة من �ملكرمات �ملقبلة.

•• اأبوظبي - وام:

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لأح��ب��اب��ي  حممد  ف��لح  م��ع��ايل  رف��ع 
و�لتربيكات  �لتهاين  �آي��ات  �أ�شمى  للإ�شكان  �أبوظبي  هيئة 
�آل نهيان  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �إىل مقام �شاحب 
رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد  بن 
عيد  مبنا�شبة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت 

�لحتاد و�حتفال �لدولة بيوبيلها �لذهبي.
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �إىل  و�ل��ع��رف��ان  بال�شكر  معاليه  وت��ق��دم 
�لإ�شكانية  ب�����ش��رف �حل��زم��ة  �ل�����ش��ام��ي��ة  �ل��ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى 
�لثالثة لعام 2021 و�لتي �شملت قرو�شا �شكنية وم�شاكن 
متقاعدين  �إع��ف��اء  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �شكنية  و�أر������س  حكومية 
مو�طنا   10032 منها  و��شتفاد  �ل�����ش��د�د  م��ن  ومتوفني 
بقيمة �جمالية بلغت 10 مليار�ت درهم. و�أكد �لأحبابي �أن 
هذه �لتوجيهات جاءت تاأكيد�ً على حر�س �لقيادة �لر�شيدة 
يعترب  حيث  ور�حته،  و�شعادته  �ملو�طن  برفاه  و�هتمامها 
�أولوية ق�شوى �شمن روؤية �شاحب �ل�شمو رئي�س  �ملو�طن 
مع  تز�منا  تاأتي  �لإ�شكانية  �حلزمة  ه��ذه  �أن  كما  �ل��دول��ة، 
�لفرحة �لتي تعي�شها دولتنا �حلبيبة و�شعب �لإمار�ت �لأبي 

مبنا�شبة �لحتفال بعيد �لحتاد �ل� 50 لدولة �لإمار�ت.
تنفيذ  على  حري�شة  للإ�شكان  �أب��وظ��ب��ي  �لهيئة  �إن  وق��ال 
�آل نهيان  توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أو�م���ر 
�إذ  م�شتد�مة،  ع�شرية  �إ�شكان  منظومة  لتطوير  �لر�مية 
يحر�س �شموهما على بناء جمتمع متما�شك ينعم مبقومات 
على  وحمفزة  م�شتقرة  �آمنة  بيئة  �شمن  �لكرمية  �حلياة 
�لعمل و�لإنتاج و�ل�شتقر�ر �لأ�شري و�لجتماعي وذلك من 
خلل توفري �مل�شكن �مللئم �لذي يلبي �حتياجات �لأ�شرة 
�لإمار�تية ومبا ي�شمن بناء �أ�شر م�شتقرة قادرة على تربية 

�أبنائها للم�شاهمة يف بناء م�شتقبل.
و�أ�شاف �لأحبابي، �أن �لهيئة ت�شهم ب�شكل مبا�شر يف حتقيق 
�أهد�ف خطة �أبوظبي يف جمال �لتنمية �لجتماعية، و�لتي 
حتر�س على توفري �مل�شكن �مللئم يف ظل نظام م�شتد�م، �إذ 

حتر�س �لهيئة على ت�شميم وبناء م�شاكن �ملو�طنني ح�شب 
متطلبات  و��شتيفاء  �ل�شتد�مة  برنامج  نظام  متطلبات 
ي�شمن  مبا  و�لفلل  �لعمر�نية  للمجمعات  لوؤلوؤتني  درجة 
�ملياه و�لكهرباء و�حلفاظ على �لب�شمة  ��شتهلك  تر�شيد 
حدة  من  و�لتخفيف  �ملظللة  �لأم��اك��ن  ت�شميم  يف  �ملتمثلة 
بالإ�شافة  ل�شاكنيها  �خل�شو�شية  على  و�حلفاظ  �حل��ر�رة 
�إىل حر�شها على تقدمي كافة �خلدمات �لإ�شكانية بجودة 
عالية وكفاءة ومتيز. من جهته رفع �شعادة �لدكتور حممد 
�أ�شمى   ، �أبوظبي للإ�شكان  �لهاملي مدير عام هيئة  ر��شد 
و�شعب  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �آي���ات 
�ل���  �لإم��ار�ت �لويف مبنا�شبة �حتفال �لدولة بعيد �لحت��اد 
50. وتقدم �شعادته بال�شكر و�لتقدير �إىل �لقيادة �لر�شيدة 
باملو�طنني وحر�شها  �لكرمية و�هتمامها  على توجيهاتها 
�لتوجيهات  �أن  �إىل  لفتا  لهم،  �مللئم  �مل�شكن  توفري  على 
 2021 لعام  �لثالثة  �لإ�شكانية  �حلزمة  ب�شرف  �لكرمية 
ت��اأت��ي يف ظ��ل �ه��ت��م��ام �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ب��امل��و�ط��ن و�لذي 
�لعملية  باعتباره حمور  �أولوياتها  ر��س  د�ئما على  ت�شعه 
تويل  �لر�شيدة  �لقيادة  �أن  و�أ���ش��اف  �ل��دول��ة.  يف  �لتنموية 
قطاع �لإ�شكان �أهمية بالغة كونه من �أهم عنا�شر �ل�شتقر�ر 
�لأ�شري و�لجتماعي، حيث بلغ عدد �مل�شتفيدين من �حلزم 
12491 مو�طنا وبقيمة  �لإ�شكانية خلل �لعام �جلاري 
حر�س  �إىل  م�شري�   .. دره��م  مليار   13.1 بلغت  �إجمالية 
خلل  من  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  تنفيذ  على  �لهيئة 
�ملعايري  لأرق��ى  ووفقا  م�شتد�مة  ع�شرية  �إ�شكان  منظومة 
�ل�شرة  وتطلعات  �حتياجات  مع  يتو�فق  و�ملو��شفات ومبا 

�لإمار�تية ل�شمان �ل�شتقر�ر �ل�شري و�لجتماعي.
�لتوجيهات يف  ب��د�أت فور �شدور  �لهيئة  �أن  �لهاملي  و�أك��د 
�مل�شتفيدين  �ملو�طنني  و�إب��لغ  �لتو��شل  تنفيذها حيث مت 
�لهيئة على تقدمي  ورك��ز على حر�س  �ل��دف��ع��ة،  ه��ذه  م��ن 
كافة خدماتها بال�شرعة و�جلودة و�لكفاءة �لعالية لتحقيق 
على  للحر�س  ب��الإ���ش��اف��ة  للمو�طنني  و�ل�����ش��ع��ادة  �ل��ر�ح��ة 
للمتعاملني للح�شول على  توفري رحلة وجتربة مب�شطة 
و�أ�شرع  جهد  باأقل  يحتاجونها  �لتي  �لإ�شكانية  �خلدمات 

وقت.

النائب العام للدولة: الإفراج عن 870 نزيال يج�سد روؤية رئي�ض الدولة 
احلكيمة مبنح املفرج عنهم فر�سة امل�ساهمة باإيجابية يف م�سرية التنمية

فالح الأحبابي: القيادة الر�سيدة حتر�ض 
على رفاه املواطن و�سعادته وراحته

رئي�ض الأمن ال�سيرباين : الت�سريعات والقوانني يف الإمارات جت�سد روؤى القيادة الر�سيدة للم�ستقبل

لوحات تراثية وم�سرية على �سهوات 
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اأخبـار الإمـارات

�شاركت �شعادة مرية �شلطان �ل�شويدي 
ع�شو وفد �ل�شعبة �لربملانية �لإمار�تية 
و�لثلثني  �لثانية  �ل��دورة  �جتماع  يف 
�لربملانيات،  �ل��ن�����ش��اء  م��ن��ت��دى  مل��ك��ت��ب 
�لذي عقد �شمن �جتماعات �جلمعية 
و�ل�����دورة  ل���لحت���اد  �ل�143  �ل��ع��ام��ة 
�لتي  �حل����اك����م  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل�208 
يف  �لإ����ش���ب���اين  �ل���ربمل���ان  ي�شت�شيفها 
م����دري����د.  ويف ب���د�ي���ة �لج���ت���م���اع مت 
باتيت  مرييت�شيل  �ل�����ش��ي��دة  �ن��ت��خ��اب 
�لإ�شباين  �ل����ن����و�ب  جم��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
  "32" �ل��������دورة �ل������  ل���ت���ك���ون رئ��ي�����ش��ة 
قر�ر  م�شروع  مناق�شة  ومت  للمنتدى، 
�أنحاء  جميع  يف  "�لت�شريعات  بعنو�ن 
�لعامل ملكافحة و�ل�شتغلل و�لعتد�ء 
�جلن�شيني للأطفال عرب �لإنرتنت"، 
يف �طار حمورين هما مو�شوع " كيف 
�لتي  و�ل�شيا�شات  للت�شريعات  ميكن 
�ل�شتغلل و�لعتد�ء �جلن�شي  تكافح 
للأطفال عرب �لإنرتنت �أن تركز على 

�ل��ن��اج��ني، وت�����ش��ع ح��ق��وق �ل��ف��ت��ي��ات يف 
�لأ�شا�شي"،  �ملحور  �ملقدمة، وتعتربها 
و�ملحور �لثاين " كيف ميكن للتد�بري 
و�لإعتد�ء  �ل�شتغلل  حول  �لوقائية 
�لإنرتنت،  عرب  للأطفال  �جلن�شيني 
�ل�شن  ت���ر�ع���ي  �أن  �لأط���ف���ال  وت��ع��ل��ي��م 
بالعتبار  �لأخ��ذ  خ��لل  و�جلندر من 
خمتلف �حتياجات �لفتيات و�ل�شباب، 
مبا يف ذلك �لرتبية �جلن�شية، و�لوعي 

بتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت يف 
�ملدر�شة"، كما �شتناق�س ��شرت�تيجيات 
�أخ������رى ل��ت��م��ك��ني �لأط����ف����ال م���ن فهم 
و�لإبلغ  �أنف�شهم،  وحماية  حقوقهم 
ع������ن �ل�����ش����ت����غ����لل �جل����ن���������ش����ي عرب 
�شعادة  �ن��ت��خ��اب  وج����رى  �لإن����رتن����ت. 
كمقرر  �ل�������ش���وي���دي  ���ش��ل��ط��ان  م�����رية 
ناق�شت   �لتي  �لثاين  �ملحور  ملجموعة 
ونوع  �ل�شن  ت��ر�ع��ي  "��شرت�تيجيات 

وتعليمهم  �لأط��ف��ال  لتمكني  �جلن�س 
حل���م���اي���ة �أن���ف�������ش���ه���م و�لإب������������لغ عن 
�ل�شتغلل �جلن�شي عرب �لإنرتنت". 

ورك���ز �مل�����ش��ارك��ون ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �لأطر 
ملكافحة  و�مل���������ش����اءل����ة  �ل����ق����ان����ون����ي����ة 
�ل�����ش����ت����غ����لل �جل���ن�������ش���ي ل���لأط���ف���ال 
و�لع����ت����د�ء ع��ل��ي��ه��م ع���رب �لإن���رتن���ت، 
وذلك من خلل �للتز�م بالتفاقيات 
�لدولية مثل "�لربوتوكول �لختياري 

لتفاقية حقوق �لطفل"، مع �لتاأكيد 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �إ���ش��ف��اء �ل��ط��اب��ع �ملحلي 
على هذه �ملعاهد�ت من خلل �عتماد 
�لعنف  ب�شاأن  حم��ددة  قانونية  �أح��ك��ام 
و��شتغلل  �لإن���رتن���ت  ع��رب  �جل��ن�����ش��ي 

�لأطفال و�لعتد�ء عليهم.  
با�شيكو  م��ع��ايل دو�رت�����ي  �أك����د  ب����دوره 
�لدويل على  �لربملاين  رئي�س �لحتاد 
�جلن�شني،  بني  �مل�شاو�ة  ق�شية  �أهمية 
و���ش��م��ان �ل���ق���درة �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة لدعم 
�أ���ش��ار م��ع��ايل بيدرو  �مل����ر�أة. �إىل ذل��ك 
�لإ�شبانية  �حلكومة  رئي�س  �شان�شيز 
�ملجتمعات  �إىل دور �لربملانات يف دعم 
و�شمولية،  مت��ث��ي��ًل  �أك���ر  ت��ك��ون  و�أن 
يف  برملانية   176 ه��ن��اك  �أن  م�شيفا 
متثيل   44.6% ب��ن�����ش��ب��ة  �إ���ش��ب��ان��ي��ا 
من   63% �أن  ك��م��ا  ب��رمل��اين،  ن�شائي 
�مل��ر�أة، وهو  ت�شغلها  �لوز�رية  �ملنا�شب 
تغيري جذري ملا كان عليه �لو�شع قبل 
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•• ال�شارقة-وام: 

����ش���ه���د ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ ����ش���ل���ط���ان بن 
حم��م��د ب���ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي ويل 
رئي�س   ، �ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
�ل�شرطية،  �لعلوم  �أكادميية  جمل�س 
�شمو  وبح�شور  �لأح���د  �م�����س  �شباح 
�أحمد بن �شلطان  �ل�شيخ �شلطان بن 
�لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة، حفل 
ت��خ��ري��ج �ل���ف���وج �ل���ث���ال���ث م���ن طلبة 
�لعلوم  �أكادميية  يف  �لعليا  �لدر��شات 

�ل�شرطية بال�شارقة.
ب���د�أ �حل��ف��ل ب��ع��زف �ل�����ش��لم �لوطني 
ل��دول��ة �لإم�����ار�ت، وت���لوة �آي���ات من 
ُعر�س  ب���ع���ده���ا  �ل�����ك�����رمي،  �ل�����ق�����ر�آن 
��شتعر�س  ق�����ش��ري  ت�����ش��ج��ي��ل��ي  ف��ي��ل��م 
�ملاج�شتري  ب��رن��ام��ج  م��ن  مقتطفات 
و�مل�شاقات �لدر��شية ملختلف �لرب�مج 

�لأكادميية.
و�ألقى �لعميد �لدكتور حممد خمي�س 
�لعثمني مدير عام �لأكادميية، كلمة 
�لفرحة  �ليوم  " ترت�شم   : فيها  ق��ال 
�لعلوم  �أك����ادمي����ي����ة  ع���ل���ى  �ل����غ����ام����رة 
وق�شمات  حم��ي��ا  وع��ل��ى  �ل�����ش��رط��ي��ة، 
�لثالث  �لفوج  طلبة  من  �خلريجني 
ويعمر  �لعليا،  �ل��در����ش��ات  طلبة  م��ن 
�أنف�شهم  وتبتهج  ق��ل��وب��ه��م،  �ل�����ش��رور 
ب���ه���ذ� �حلفل  �أ����ش���ات���ذت���ه���م  و�أن���ف�������س 
�لبهيج. و�إن هذ� �حل�شاد �لذي نر�ه 
يف ه���ذ� �ل��ف��وج م��ن �خل��ري��ج��ني �إمنا 
جاء بتوفيق من �هلل عز وج��ل، ومن 
�شيدي �شاحب  وتوجيهات  بدعم  ثم 
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�شرحنا  غمر  �ل��ذي  �ل�شارقة  حاكم 

هذ� باملكرمات، بينما قام على توفري 
�شبل ��شتمر�ر م�شريته جمل�س كرمي 
�ل��ع��ه��د، وعزز  ���ش��ي��دي ويل  ب��رئ��ا���ش��ة 
مكانته وبنى جمده �أ�شاتذة و�شباط 
�لف�شل  من  لهم  �أج���لء،  وموظفني 
م��ا ت��ع��ج��ز ع��ن م��ك��اف��ئ��ت��ه �ل��ع��ب��ار�ت ، 
ف��ب��ورك �حل�����ش��اد، وب��ورك��ت �لأي���دي 
�أثمر  حتى  تعاهدته  �لتي  و�ل��ع��ق��ول 
عن كوكبة جديدة من فر�شان �لأمن 

وحماة �لعد�لة وتطبيق �لقانون ".
�لأكادميية  �ح��ت��ف��ال  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�ليوم بتخريج هذه �لكوكبة �جلديدة 
�لعليا  �ل��در����ش��ات  ���ش��ه��ادة  م��ن حملة 
�ل��ذك��رى �خلام�شة  م��ع  تز�منا  ي��اأت��ي 
�لأكادميية  ل��ت��اأ���ش��ي�����س  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
و�لذي جاء بقر�ر حكيم من �شاحب 
�إىل  م�شري�  �ل�شارقة،  حاكم  �ل�شمو 
�هلل  بعون  �شت�شكل  �ل��ذك��رى  ه��ذه  �أن 

�ن��ط��لق��ة �أخ������رى ل��ت��ج��دي��د �ل����ولء 
مو��شلة  ع��ل��ى  و�ل����ع����زم  و�لن���ت���م���اء 
�آف���اق ج��دي��دة ل تعرف  �ل��ب��ن��اء، نحو 

�مل�شتحيل.
تطلعات  �أن  �إىل  كلمته  يف  �أ���ش��ار  كما 
بناء  يف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �لأك����ادمي����ي����ة 
و�لتي  �مل��ج��ت��م��ع  وخ���دم���ة  �لإن�������ش���ان 
�لتميز  ط��ري��ق  د�ئ��م��ا  ف��ي��ه��ا  تتلم�س 
و�جلودة و�لإبد�ع يف �لعمل و�لعطاء، 
�شاحب  ت��وج��ي��ه��ات  م���ن  �مل�����ش��ت��م��دة 
ويل  و�شمو  �ل�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  �ل�شمو 
بر�مج  تكون  �أن  �إىل  متطلعة  عهده، 
حتول  نقطة  و�لدكتور�ه،  �ملاج�شتري 
ج����ذري����ة يف م�������ش���رية �لأك����ادمي����ي����ة، 
و�ل��ع��م��ل �ل����دوؤوب ل��لرت��ق��اء بها �إىل 
م�شتوى �لطموحات، وباأعلى درجات 
�لتميز يف كافة بر�جمها وتوجهاتها، 
�لعلوم  �أك���ادمي���ي���ة  �ل����ت����ز�م  م����وؤك����د�ً 

�ل�شرطية بتطوير منت�شبي �ل�شرطة 
�ملقومات  وتوفري  �ل�شباط  و�لطلبة 
�لنهو�س  ع��ل��ى  ق����ادرة  جتعلها  �ل��ت��ي 
مب�شوؤولياتها و�أد�ء و�جباتها. وتوجه 
�لعميد �لعثمني بال�شكر �لعميق �إىل 
�لعلوم  �أك��ادمي��ي��ة  يف  �لعاملني  ك��اف��ة 
�ل�شرطية من �شباط و�شف �شباط 
وجميع  �لتعليمية  �لهيئة  و�أع�����ش��اء 
�ل�شركاء يف خمتلف مو�قعهم، �لذين 
وعطائهم  جهدهم  خل�شة  ق��دم��و� 
حتى  و�لإد�ري  و�ل���ف���ك���ري  �ل��ع��ل��م��ي 
حتقق �لأك��ادمي��ي��ة ه��ذه �لإجن����از�ت، 
وي�شبح لها د�ئًما �ل�شبق و�لريادة يف 
�ملحافل �لعلمية. و�أبارك للخريجني، 
�لقدير  �ل��ع��ل��ي  ل��ه��م م��ن �هلل  ر�ج��ي��ا 
��شتكمال  يف  و�ل���������ش����د�د  �ل���ت���وف���ي���ق 
و�أن  و�ل��ع��م��ل��ي��ة  �لعلمية  م�شريتهم 
يجنو� ثمرة جهدهم هذ� يف حتقيق 

�ملزيد من �لرقي و�لتقدم و�لنجاح.
�ل�شحي  �ألقى �خلريج حممد  بعدها 
�خلريجني  زم��لئ��ه  ع��ن  نيابة  كلمة 
�ل�شكر  خ���ال�������س  ع����ن  ف��ي��ه��ا  �أع�������رب 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�لتقدير 
ودعمه  �ه���ت���م���ام���ه  ع���ل���ى  �ل�������ش���ارق���ة 
�لد�ئم لأبنائه من �لقطاع �ل�شرطي 
وغريها من �لقطاعات بالإ�شافة �إىل 
طلبة  بنفقات  بتكفله  �شموه  مكرمة 
�لدر��شات �لعليا، كما قدم �شكره �إىل 
�شمو ويل عهد �ل�شارقة على ت�شريفه 
�لد�ئمة  ورع���اي���ت���ه  �ل��ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل 
ودعمه �ملتو��شل للأكادميية يف كافة 
�إىل  و�شولها  يف  �شاهم  مما  �شوؤونها 

م�شتوى �أكادميي وعلمي متميز.
" نحن جنني �ليوم   : وق��ال �ل�شحي 
�أمني رفيع، ملهنة  ثمار نظام جامعي 
م��ن �أع��ظ��م �مل��ه��ن ور���ش��ال��ة م��ن �أنبل 

وتاأثري�  �ت�شال  و�أك��ره��ا  �لر�شالت 
فن�شعر  و�مل��ج��ت��م��ع،  �ل���ف���رد  ح��ي��اة  يف 
ن��ت��اب��ع ح���رك���ة �لعلم  ب��ال��ف��خ��ر ح���ني 
جملة  لنا  ويتاأكد  �لأمنية  و�ملعرفة 
م���ن �مل���ع���اين �ل��ع��ظ��ي��م��ة، و�ل�����دللت 
�أن  ت��ت��م��ث��ل يف  �ل���ث���اب���ت���ة  و�حل���ق���ائ���ق 
علمية  موؤ�ش�شة  �أ�شبحت  �لأكادميية 
وهي  �ل�شرطة  ع��ل��وم  يف  متخ�ش�شة 
�لآن تقطع �أ�شو�طا كبرية يف م�شمار 
�ملوؤ�ش�شات  ب���ني  و�ل�����ري�����ادة  �ل�����ش��ب��ق 
�لعلوم  �أن  وتوؤكد  �لنظرية،  �لعلمية 
�ل�شرطية كغريها من حقول �ملعرفة، 
وتعتمد  و�أ�ش�س،  ومبادئ  �أ�شول  لها 
و�لتجربة  و�لقيا�س  �مللحظة  على 
يف تاأكيد قو�عد عملها، و�أن مو�جهة 
�جلرمية يكون من خلل فكر علمي 
�ملا�شي،  وِع��رب  �لدرو�س  يعي  منظم، 
ب��ل وقادر  وي���درك حقائق �حل��ا���ش��ر، 

�مل�شتقبل  ����ش��ت�����ش��ر�ف  ع��ل��ى  �أي�������ش���ا 
و�ل�شتعد�د له بحكمة و�قتد�ر ".

وباأع�شاء  �لأك��ادمي��ي��ة  ب����اإد�رة  و�أ���ش��اد 
�لعاملني  و�ل�شباط  �لتدري�س  هيئة 
وجهدهم  �لكبري  عطائهم  على  بها، 
ك���ان���و� ع��ل��ى م�شتوى  �مل���ب���ارك ح��ي��ث 
�مل�ًشوؤولية و�لعمل بروح عالية وهمة 

لي�س لها نظري.
�خلريجني  تكرمي  مر��شم  ج��رت  ثم 
 114 ع��دده��م  �لبالغ  و�خل��ري��ج��ات، 
�إد�رة  تخ�ش�شات:  يف  وطالبة  طالبا 
�جلودة  �جلنائي،  �لبحث  �ل�شرطة، 

و�لتميز يف �لعمل �لأمني.
جمل�س  رئ����ي���������س  ����ش���م���و  وت���ف�������ش���ل 
�ل�شهاد�ت  ب��ت�����ش��ل��ي��م  �لأك����ادمي����ي����ة 
للخريجني، مهنئاً �إياهم بهذ� �لإجناز 
وللأكادميية،  لهم  �مل�شرف  �لعلمي 
�إي����اه����م يف �ل���وق���ت ذ�ت�����ه �إىل  د�ع���ي���ا 

�لتعليمية  م�����ش��ريت��ه��م  ����ش��ت��ك��م��ال 
�لدكتور�ه  درج����ة  ع��ل��ى  ب��احل�����ش��ول 
�لذي  ووط��ن��ه��م  جمتمعهم  وخ��دم��ة 

ينتظر منهم �لكثري.
عهد  ويل  ���ش��م��و  ت�����ش��ل��م  �خل���ت���ام  ويف 
�ل�شارقة هدية تذكارية من �أكادميية 
وت�شريف  لرعاية  �ل�شرطية  �لعلوم 
���ش��م��وه ح��ف��ل �ل��ت��خ��ري��ج، ك��م��ا تف�شل 
�شموه بالتقاط �ل�شور �لتذكارية مع 
�لتخريج  ح��ف��ل  ح�شر  �خل��ري��ج��ني. 
قائد  �ل�شام�شي  �ل��زري  �شيف  �ل��ل��و�ء 
ع���ام ���ش��رط��ة �ل�����ش��ارق��ة ن��ائ��ب رئي�س 
جمل�س �لأكادميية، و�لعميد عبد�هلل 
م���ب���ارك ب���ن ع��ام��ر ن��ائ��ب ق��ائ��د عام 
�ل�شادة  م��ن  وع��دد  �ل�شارقة،  �شرطة 
وكبار  �لأك��ادمي��ي��ة،  جمل�س  �أع�����ش��اء 
و�أولياء  �ل�شارقة،  ب�شرطة  �ل�شباط 

�أمور �خلريجني.

•• ال�شارقة- وام: 

�أكد �شمو �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد بن 
�شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����ش��ارق��ة ل���لإع���لم ، 
�ل�شارقة،  جلامعة  �مل�شتمر  �لدعم  �أن 
�ل�شمو  �شاحب  من  �لثاقبة  و�ل��روؤي��ة 
�ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�جلامعة  تطور  �أ�شا�س  هي   ، �ل�شارقة 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  بني  من  لتكون 
�لر�ئدة من حيث �لرب�مج �لأكادميية 
و�لتخ�ش�شات  �مل�����ر�ح�����ل  مل���خ���ت���ل���ف 
خريجيها  ج�������ودة  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
ومر�فقها ومبادر�تها �لعلمية �ملتميزة. 
ظهر  �شموه،  ح�شور  خلل  ذلك  جاء 
�أم�����س �لأح����د، ح��ف��ل ت��خ��ري��ج وتكرمي 
مبادرة قادة �مل�شتقبل �لإمار�تيني من 
�ملنتدى  يف  وذلك  و�لطالبات،  �لطلبة 

�لطلبي بجامعة �ل�شارقة.
�ملكرمني  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ����ش���م���وه  وب��������ارك 
�ملتميز،  �لربنامج  ه��ذ�  من  تخرجهم 
م�شري�ً �إىل �أهمية مبادرة قادة �مل�شتقبل 
�لإمار�تيني بجامعة �ل�شارقة، ودورها 

وتعزيز مفاهيمهم  �ل�شباب  يف متكني 
و�شقل  �ل�شرت�تيجي  �لتفكري  نحو 
وبناء  ل���ه���م،  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  �ل���ت���ج���ارب 
و�لإعد�د  و�ملهار�ت  و�ملعارف  �لقدر�ت 

ل�شوق �لعمل.
" �إن ما ترتكز وت�شتند  وقال �شموه : 
هي  �ملتمّيزة،  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  مثل  عليه 
ت��ع��م��ل عليها  �ل���ت���ي  ذ�ت���ه���ا  �ل����رب�م����ج 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �إم�������ارة �ل�������ش���ارق���ة، يف 
ب���ال���ف���رد، فكانت  �مل��ت��ك��ام��ل  �له���ت���م���ام 

توّلت  �ل���ت���ي  �ل����ع����دي����دة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�لتدريب و�لتاأهيل لكل �أفر�د �ملجتمع، 
و�ل�شباب،  و�ل��ن��ا���ش��ئ��ة  �لأط����ف����ال  م���ن 
�أع�شاَء  ك���ان���و�  م���ن  �أن  �ل���ي���وم  ل����رى 
وتخرجو�  �ملوؤ�ش�شات  تلك  يف  يافعنّي 
خمتلف  يف  ق���ادًة  �ل��ي��وم  يقفون  منها، 
�شهادة جن��اٍح لإمارة  ذلك  �ملو�قع، ويف 
�لتمكني  يف  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا  �ل�����ش��ارق��ة 
و�لإع��د�ْد، وعلمٌة فارقٌة لقادتها من 
قادة  مبادرة  �أن  �إىل  ولفت   ." �ل�شباب 

جانب  �إىل  �لإم����ار�ت����ي����ني،  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�لتي  �ملتنوعة  �ملبادر�ت  من  نظري�تها 
�ل�شباب  مت��ك��ني  وت�شتهدف  ت��خ��اط��ب 
بعدّين  على  تاأكيد  بكل  تعمل  بنجاح، 
باملجتمع  يخّت�س  �لأول،  رئي�شينْي: 
�ملحيط، و�لذي ي�شعى ليقوم على �أمر 
�ل�شباب، �شمن حزمة بر�مج �لتمكني، 
ُبعد�ً  يكون  لأن  يْنُحو  �لثاين،  و�لُبعد 
ذ�تّياً، ويلّخ�س �أهمية و�شرورة تفاعل 
�ل�شباب مع هذه �لرب�مج، كي تتحّقُق 

�أهد�ف �ملجتمع يف �شبابه.
�ل�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �شمو  و�خ��ت��ت��م 
للخريجني  �لن�شائح  بتقدمي  كلمته 
�شبابنا  " نن�شُح   : قائًل  و�خلريجات 
و�لجتهاد،  �ل��دوؤوب  بالعمل  و�شاباتنا 
لل�شتفادة من هذه �ملبادرة، بالإ�شافة 
و�ملهار�ت  �لنافعة  بالعلوم  �لتزود  �إىل 
عنا�شر  ليكونو�  مل�شتقبلهم  �ل��لزم��ة 
يف  متميزون  وق��ادة  �ملجتمع  يف  فاعلة 

�لعمل �لوطني.

بال�شلم  ب��د�أ �حلفل  وك��ان �حلفل قد 
�لوطني لدولة �لإمار�ت، �ألقى بعدها 
�لنعيمي  جم�����ول  ح��م��ي��د  �ل����دك����ت����ور 
وت�شريف  بح�شور  فيها  رح��ب  كلمة 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن �أح��م��د بن 
ل��ل��ح��ف��ل، م�شري�ً  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ل��ط��ان 
دع���م  ع���ل���ى  ت����رك����ز  �مل������ب������ادرة  �أن  �إىل 
�جلامعة  يف  �ملتميزة  �ل�شابة  �لطاقات 
مب��ا ي��ت��و�ف��ق م��ع �ل��ت��وج��ه��ات و�ل����روؤى 
متكني  حيث  م��ن  للوطن  �مل�شتقبلية 

�ل�شباب، وتعزيز ودعم توجه �لتوطني 
�مل�شوؤولية  م��ب��د�أ  وحتقيق  �ل��دول��ة  يف 

�ملجتمعية للجامعة.
وق������ال م���دي���ر ج���ام���ع���ة �ل�������ش���ارق���ة �إن 
�جلامعة تعمل على �أن تكون يف طليعة 
�لفعال  �ل��دع��م  توفر  �لتي  �جلامعات 
و�ل�شتثمار �لأمثل لإمكانات ومهار�ت 
وخرب�ت �ل�شباب، مما ي�شهم يف �لنمو 

و�لتنمية �مل�شتد�مة يف �ملجتمع.
عمر  ماهر  �لدكتور  هناأ  ناحيته  م��ن 

مدير معهد �لقيادة يف �لتعليم �لعايل 
باإكمال  �ل��ط��ل��ب��ة  �ل�����ش��ارق��ة  ب��ج��ام��ع��ة 
م�شتعر�شاً  و�ل����ت����خ����رج،  �ل���ربن���ام���ج 
ب��د�ي��ت��ه و�لذي  �مل�����ش��روع منذ  م��ر�ح��ل 
�مل�����ش��ارك��ون جت��اوب��اً كبري�ً  �أظ��ه��ر فيه 
خلل �لرب�مج �ملتنوعة �لتي ت�شمنها 
تطوير  ع���ل���ى  وع���م���ل���ت  �ل����ربن����ام����ج، 
�ل��ط��ل��ب��ة، وق���در�ت���ه يف قيادة  م���ه���ار�ت 
�مل�شرتكة،  و�مل��ن��اق�����ش��ات  �مل��ج��م��وع��ات 

و�لقيادة باأنو�عها �ملختلفة.
للطلبة  �ملختلفة  �ملجموعات  وقدمت 
�مل�شتقبل  ق�����ادة  ل���روؤي���ة  ����ش��ت��ع��ر����ش��اً 
�لإم���ار�ت���ي���ني ح���ول �مل�����ش��اه��م��ة يف منو 
�ملجتمع، �شمل: �لقيادة �ل�شرت�تيجية 
جانب  �إىل  و�لتحولية،  و�لفرت��شية 

�لتنوع و�لدمج و�لتعدد �لثقايف.
وتف�شل �شمو �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد 
بن �شلطان �لقا�شمي يف نهاية �حلفل، 
من  و�خل��ري��ج��ات  �خلريجني  بتكرمي 
�ملبادرة، �لذين بلغ عددهم 29 طالباً 

وطالبة من كليات جامعة �ل�شارقة.
كما تف�شل �شموه بت�شلم درع تذكاري 
م��ن ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة ع��ل��ى ح�شوره 

وت�شريفه للحفل ورعايته.

•• ال�شارقة - وام: 

�لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �أ�شدر 
ويل عهد ونائب حاكم �ل�شارقة ، �لقر�ر �لإد�ري رقم 7 ل�شنة 
�إد�رة نادي �حلر�س �لأمريي  2021م ب�شاأن ت�شكيل جمل�س 

بال�شارقة.
�حلر�س  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  ُي�����ش��ّك��ل  �أن  ع��ل��ى  �ل��ق��ر�ر  ون�����س 
�لأمريي برئا�شة �شعادة �لعقيد جا�شم حممد عبد�هلل �خليال 
- مدير عام �لإد�رة �لعامة للحر�س �لأمريي - وع�شوية كل 

من: 1. �ل�شيدة:�أ�شماء طيب حممد �ل�شركال.

يعروف �ل�شبو�شي. خليفة  خالد  �ل�شيد:   .2
�ل�شام�شي. �شعيد  �لرحمن  عبد  �شعيد  �ل�شيد:   .3
4. �ل�شيد: عبد �لرحمن حممد �شعيد بن عا�شور.

غامن خمي�س خليفة �لهويل. �ل�شيد:   .5
�ل�شوقي. حممد  عبد�هلل  حممد  �ل�شيد:   .6

�شنو�ت  �أرب��ع  �ملجل�س  يف  �لع�شوية  م��دة  تكون  للقر�ر  ووف��ق��اً 
قابلة للتجديد ملدة �أو مدد مماثلة تبد�أ من تاريخ �شدور هذ� 
�لقر�ر، وي�شتمر �ملجل�س يف ت�شريف �أعماله لدى �نتهاء مدته 
�إىل �أن يتم ت�شكيل جمل�س �إد�رة جديد �أو �لتجديد للمجل�س 

�ملنتهي.

•• دبا احل�شن-الفجر:

�إجناز�ت  عن  فيها  عرب  �حل�شن  دب��ا  مدينة  جمل�س  نظمه  ونوعيه  مميز  �حتفال  يف 
لت�شطري  فقر�ته  وتكاملت  �لحت��اد  لقيام  �خلم�شني  �لوطني  �ليوم  مبنا�شبة  �لدولة 

لوحة وطنية يف حب �لمار�ت .
ح�شر �لحتفال �لذي �أقيم م�شاء �أم�س �لأول �شعادة رئي�س �لد�ئرة �شعادة خمي�س بن 
�شامل �ل�شويدي ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة رئي�س د�ئرة �شوؤون �ل�شو�حي 
�حل�شن  دب��ا  مدينة  جمل�س  رئي�س  نائب  �ل��ظ��ه��وري  ح�شن  حممد  و���ش��ع��ادة  و�ل��ق��رى 
�شعادة حممد ح�شن  �ملجل�س  رئي�س  ونائب  �لكابوري  �شليمان  �لد�رة عبد�هلل  ومدير 

�لظهوري.
�لحتفال �أقيم بعد �أن قام �ملجل�س بتوزيع عدد 300 و�شاح بجانب توزيع عدد 300 

تذكاري على �حل�شور لينطلق بعد ذلك �حلفل بعزف �لفرقة �ملو�شيقية .
باأجماد  �لفرحة  ع��ربت عن  �لتي  ق�شائدهم  �أجمل  �لوطن  �شعر�ء  ع��دد من  ق��دم  ثم 
قدمها  و�ملكت�شبات  ب��الإجن��از�ت  مليئة  عاما  خم�شني  وم���رور  �لحت���اد  وق��ي��ام  �ل��دول��ة 
�لعو�ين  خمي�س  علي  وعمر  �خلو�هر  �شامل  و�شعيد  �خل�شري  �شعيد  �شعادة  �ل�شعر�ء 

وعلي �ل�شوين و�شعيد �شبيل �لظنحاين
وتفاعل �جلمهور مع خمتلف �لق�شائد �لتي قدمت ونالت �لت�شفيق و�ل�شادة يف ظل 
تناولها ملر�حل �لتاأ�شي�س و�هتمامها ببيان �لرخاء و�لفرحة �لتي تعم �لأرجاء يف د�خل 

�لمار�ت وخارجها وما �أبرزته من �أجماد �لحتاد �لعظيمة.
و�ل�شرطة  �ملجل�س  وموظفي  تكاتف  فريق  �إجناحه  �شاهم يف  �ل��ذي  �حلفل  نهاية  ويف 
�ملجتمعية قام �شعادة حممد ح�شن �لظهوري نائب رئي�س مدينة دبا �حل�شن بتكرمي 

�ل�شعر�ء ومنحهم دروعا تذكارية تقدير� مل�شاركتهم وعطائهم يف �لحتفال .

ويل عهد ال�سارقة ي�سدر قرارا اإداريا ب�ساأن ت�سكيل جمل�ض اإدارة نادي احلر�ض الأمريي بالإمارة جمل�ض مدينة دبا احل�سن ينظم احتفال باليوم الوطني بح�سور �سعراء تغنوا باأجماد الحتاد   

ويل عهد ال�سارقة ي�سهد حفل تخريج الفوج الثالث من طلبة الدرا�سات العليا باأكادميية العلوم ال�سرطية

�سلطان بن اأحمد القا�سمي ي�سهد حفل تخريج وتكرمي مبادرة قادة امل�ستقبل الإماراتيني بجامعة ال�سارقة

مرية ال�سويدي ع�سوة املجل�ض الوطني الحتادي ت�سارك يف اجتماع منتدى الن�ساء الربملانيات يف مدريد
فقد �ملدعو / موكي�س كومار 
�لهند     ، ب���الى  ج��ه��ي�����ش��ار�م 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )2799394T( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0508834602

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د �مل���دع���و / م����د�د على 
باك�شتان   ، ع���ل���ي  �����ش���غ���ر 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )1812342ZR( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0581482014

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

لدولة   50 �ل����  �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم  يف 
رفعت  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ورة ن�����ش��ال حممد 
ز�يد  ل���د�ر  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �لطنيجي 
�آي���ات  �أ���ش��م��ى  �لإ���ش��لم��ي��ة  للثقافة 
قيادة  �إىل  و�ل���ت���ربي���ك���ات  �ل��ت��ه��اين 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ومو�طني 

�ملتحدة و�ملقيمني على �أر�شها.
هذ�  �حتفالنا  �لطنيجي:  وق��ال��ت 
فبكل  وم���ت���م���ي���ز،  خم���ت���ل���ف  �ل����ع����ام 
خم�شون  �إجن����از�ت  لنا  هنيئاً  فخر 
�لإم���ار�ت  دول��ة  فيها  �أ�شحت  ع��ام��اً 
علمًيا  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل���دول  م�شاف  يف 
و�قت�شادًيا،  و�إن�������ش���ان���ًي���ا  وع��م��ل��ًي��ا 
و�أمنوذجاً يحتذى به على م�شتوى 

�لعامل يف �لت�شامح و�لتعاي�س.
�لآب���اء  و�إجن������از�ت  ج��ه��ود  فبف�شل   
حققنا  �هلل  رح���م���ه���م  �مل���وؤ����ش�������ش���ون 
وم�شتد�مة،  �شاملة  تنمية  م�شرية 
�ليوم  �لم���������ار�ت  �أ����ش���ب���ح���ت  ح���ت���ى 
فهي  �ليه،  �لكثريين  يطمح  ه��دف 

و�لت�شامح  و�ل��ت��ق��دم  �ل��ري��ادة  دول���ة 
و�ل���ت���ع���اي�������س و�ل���������ش����ع����ادة و�لأم�������ن 
و�لأم���������ان. و�أك�������دت �ل��ط��ن��ي��ج��ي �ن 
�ملا�شية  �ل��ع��ام  �خلم�شني  �إجن����از�ت 
تتجدد  �مل�شتقبل،  لعبور  بو�بة  هي 
بروؤية  باإخل�س  للعمل  �لنية  فيها 
طموحة ت�شت�شرف �مل�شتقبل ليبقى 

هذ� �لوطن يف �زدهار د�ئم.

•• عجمان -وام:

حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو  �ط��ل��ع 
بح�شور  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي 
�لنعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  �أح���م���د  �ل�����ش��ي��خ 
مم��ث��ل �حل���اك���م ل���ل�������ش���وؤون �لد�ري������ة 
و�ملالية على خطة عمل و��شرت�تيجية 
و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  ومهام وز�رة 
�ملتقدمة وتعزيز توجه �لإمار�ت لبناء 
�ملعرفة  على  قائم  �قت�شاد  وتر�شيخ 
�ملتقدمة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و�ل���ع���ل���وم 
و�ل�شناعات �ملرتبطة بها �شمن روؤية 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة �ل��ت��ي ت��ق��وم على 
�مل�شتقبلية.  �ل��ت��ح��دي��ات  ����ش��ت�����ش��ر�ف 
�شموه  ����ش��ت��ق��ب��ال  ل�����دى  ذل�����ك  ج�����اء 
م��ع��ايل ���ش��ارة ب��ن��ت ي��و���ش��ف �لأم���ريي 

�ملتقدمة  للتكنولوجيا  دول���ة  وزي���رة 
مبكتبه ب��دي��و�ن �حل��اك��م �أم�����س حيث 
حول  و�ف��ي��ا  ع��ر���ش��ا  معاليها  ق��دم��ت 
لل�شناعة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لرب�مج  �مل��ت��ق��دم��ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�مل�شتقبلية  �ل�شرت�تيجية  و�خلطط 
بيئة  لتهيئة  �ل��وز�رة  وجهود  للوز�رة 
للم�شتثمرين  �جل����اذب����ة  �لأع�����م�����ال 
�لقطاع  يف  و�ل����دول����ي����ني  �مل��ح��ل��ي��ني 
�ل�شناعات  من���و  ودع�����م  �ل�����ش��ن��اع��ي 
�إقليمياً  تناف�شيتها  وتعزيز  �لوطنية 
وتبني  �لب���ت���ك���ار  وحت���ف���ي���ز  وع���امل���ي���اً 
�لأنظمة  يف  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا 
و�حل����ل����ول �ل�����ش��ن��اع��ي��ة و�����ش����وًل �إىل 
وجهة  �لإم����ار�ت  دول���ة  مكانة  تعزيز 

عامليةلريادة �شناعات �مل�شتقبل.

و����ش��ت��م��ع ���ش��م��وه خ���لل �ل��ع��ر���س �إىل 
مهام و�خت�شا�شات �لوز�رة و�أهد�فها 
�لطريق  وخ��ري��ط��ة  �ل��ع��م��ل  و�آل���ي���ات 
لتنفيذ �لأهد�ف �ملرجوة مبا يتما�شى 
لدولة  �لتنموية  �مل�شرية  خطط  مع 
عاماً  �خل��م�����ش��ني  خ����لل  �لم��������ار�ت 
�مل��ق��ب��ل��ة. و�أك����د ���ش��م��وه خ���لل �للقاء 
�ملرتبطة  �ل�����ش��ن��اع��ة  ق���ط���اع  �أه��م��ي��ة 
وم�شاهمتها  �ملتقدمة  بالتكنولوجيا 
ورفع  �لقت�شادي  �لنمو  ��شتد�مة  يف 
كفاءة وتناف�شية هذ� �لقطاع يف دعم 
�ل�شناعات �ل�شرت�تيجية �لتي ت�شهم 

يف دفع عجلة �لقت�شاد �لوطني.
وق����ال ���ش��م��وه " ع��ل��ي��ن��ا ����ش��ت��ث��م��ار كل 
و�ملادية  �لب�شرية  و�لإمكانية  �مل��و�رد 
لتمكني �لقت�شاد من �لنمو و�لتطور 

ومتمكنة  م��وؤه��ل��ة  ب�����ش��ري��ة  ب���ق���در�ت 
قادرةعلى قيادة هذ� �لقطاع �حليوي 

و�لنتقال به �إىل �آفاق جديدة".
ودعا �شموه �ىل �شرورة دعم �ل�شركات 
�لتي  و�ل�شركات  �لنا�شئة  �ل�شناعية 
�ملتقدمة  �لتكنولوجيا  على  تعتمد 
�لتجمعات  وت��ن��م��ي��ة  �إن�����ش��اء  وحت��ف��ي��ز 
وت�شجيع  و�لإن���������ش����اء�ت  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
يف  �ملحلية  �لكفاء�ت  ورفع  �ل�شادر�ت 
وخطط  بر�مج  وو�شع  �لتكنولوجيا 
يف  �لوطني  �ملنتج  تناف�شية  ل�شمان 

�لقطاعات �ل�شرت�تيجية.
ب��ن��ت يو�شف  ����ش���ارة  م���ع���ايل  وق���ال���ت 
�إن ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل����وز�رة  �لأم�����ريي 
�لوطنية  �لأول����وي����ات  ع��ل��ى  ���ش��رتك��ز 
قطاع  م�������ش���اه���م���ة  ت�������ش���م���ل  و�ل�����ت�����ي 

�ل�����ش��ن��اع��ة يف ت��ن��وي��ع �لق��ت�����ش��اد من 
و��شتحد�ث  �ل���ك���ف���اءة  رف�����ع  خ�����لل 
قطاعات �شناعية جديدة و��شتقطاب 
�ل�شتثمار �لأجنبي �ملبا�شر يف �لقطاع 
حتفيز  وكذلك  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شناعي 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة لتكون  ع��ال��ي��ة  �ل�����ش��ن��اع��ات 

�لإم�����ار�ت م��ن �ل����دول �ل���ر�ئ���دة �لتي 
�ملتقدمة.  �لتكنولوجيا  على  تعتمد 
�لدكتور  �ل�شيخ  معايل  �للقاء  ح�شر 
�ل��ن��ع��ي��م��ي رئي�س  ���ش��ع��ي��د  ب���ن  م���اج���د 
�ل�شمو حاكم عجمان  دي��و�ن �شاحب 
�ملطرو�شي  ���ش��ي��ف  ����ش���امل  و����ش���ع���ادة 

يو�شف  و�شعادة  �لديو�ن  مدير  نائب 
حم��م��د �ل��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ع���ام د�ئ���رة 
�أحمد  �لت�شريفات و�ل�شيافة و�شعادة 
�ب��ر�ه��ي��م �ل��غ��م��ل���ش��ي رئ��ي�����س مكتب 
وح�شره  ع��ج��م��ان.  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و 
م���ن �ل�������وز�رة ���ش��ع��ادة ����ش��ام��ة ف�شل 

وكيل وز�رة م�شاعد لقطاع �مل�شرعات 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة وحم��م��د �ل��ق��ا���ش��م مدير 
يف  �لتكنولوجيا  وتطوير  تبني  �إد�رة 
�لوز�رة وطارق �لها�شمي رئي�س ق�شم 
كبار  م��ن  وع���دد  �لتكنولوجيا  تبني 

�مل�شوؤولني.

عمار النعيمي يطلع على ا�سرتاتيجية 
وزارة التكنولوجيا املتقدمة

•• نيويورك-وام: 

بالأ�شخا�س،  �أهمية مكافحة �لجتار  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �أكدت 
باعتبارها �أكر �جلر�ئم �ملنظمة �نت�شار�ً، و�لتي تتطلب ت�شافر �جلهود 

�لوطنية و�لدولية للت�شدي لها.
للجمعية  �مل�شتوى  رفيع  �لجتماع  �أم��ام  �لدولة  بيان  خلل  ذلك  جاء 
�لعامة ب�شاأن "تقييم خطة عمل �لأمم �ملتحدة �لعاملية ملكافحة �لجتار 

بالأ�شخا�س".
�أد�ة مهمة لتوحيد �جلهود  و�أ�شادت دولة �لإمار�ت باخلطة باعتبارها 
�ل�شوء  �شلطت  �ملجال، حيث  �لتز�مها بدورها يف هذ�  �لعاملية، موؤكدة 
على "�للجنة �لوطنية ملكافحة جر�ئم �لجتار بالب�شر"، و�لتي تاأ�ش�شت 
عام 2007، بهدف تنفيذ �لعديد من �لإجر�ء�ت و�لرب�مج �لتي ت�شهم 

يف مكافحة تلك �جلرمية.
ونوهت دولة �لإمار�ت يف بيانها �إىل ثلثة جمالت تركز عليها �لدولة 

�لوقاية  وهي  بالب�شر  �لجتار  ملكافحة  �لوطنية  ��شرت�تيجيتها  �شمن 
وتوفري �حلماية  و�لإقليمي،  �لوطني  �ل�شعيدين  على  �لقدر�ت  وبناء 
�لقانونية و�لجتماعية لل�شحايا، وتعزيز �لتعاون �لدويل و�للتز�م به. 
و�أ�شارت دولة �لإمار�ت يف بيانها �إىل �إجناز�تها يف هذ� �ملجال، و�إطلقها 
�لعديد من بر�مج وحملت �لتوعية، لتعريف �لأفر�د مبخاطر جرمية 
�لجتار بالب�شر و�أ�شاليب �حلماية منها و�شبل �لإبلغ عنها، موؤكدة �أن 
دول��ة �لإم��ار�ت كثفت جهودها يف هذ� �لجت��اه خلل جائحة كوفيد-

جمموعة من �لتد�بري  على  تقوم  �حرت�زية  خطط  و�شع  عرب   ،19
و�لإجر�ء�ت حلماية �ل�شحايا.

�ملجال،  هذ�  يف  �لقدر�ت  لبناء  �حلثيثة  �لدولة  جهود  �لبيان  وت�شمن 

حيث مت �إطلق برنامج �خت�شا�شي ملكافحة �لجتار بالأ�شخا�س، وهو 
�لأول من نوعه على م�شتوى �ملنطقة، حيث ي�شاهم يف م�شاعدة جهات 
و�إقليمياً، على ك�شب �ملهار�ت �للزمة يف جمال  �إنفاذ �لقانون، حملياً 

�لبحث و�لتحري لك�شف تلك �جلر�ئم.
ويف هذ� �ل�شياق، تعد دولة �لإم��ار�ت من �أوىل �لدول يف �ملنطقة �لتي 
دولة  ت��و����ش��ل  كما  ب��الأ���ش��خ��ا���س،  �لجت���ار  لتجرمي  ت�شريعاً  �أ���ش��درت 
�لإمار�ت مر�جعة وحتديث قو�نينها لتخدم م�شالح �ل�شحايا وتقدم 

لهم �لدعم �للزم باأف�شل طريقة ممكنة.
وب��ال��ت��و�زي مع ه��ذه �جل��ه��ود، ت�شعى دول��ة �لإم���ار�ت �إىل دع��م �شحايا 
�لجتار بالب�شر يف كافة �ملر�حل، ل�شيما عرب توفري �لرعاية �ل�شحية 

توفر  كما  �لنف�شي،  �ل�شتقر�ر  حتقيق  يف  وم�شاعدتهم  لهم،  �ل�شاملة 
"مركز  ومنها  �ل�شحايا،  و�إي����و�ء  لرعاية  وموؤ�ش�شات  م��ر�ك��ز  �ل��دول��ة 
�أبوظبي للإيو�ء و�لرعاية �لإن�شانية"، ف�شًل عن �إن�شاء �شندوق لدعم 

�ل�شحايا.
�لدول  �لتفاهم مع  �لإم���ار�ت على عدد من مذكر�ت  دول��ة  كما وقعت 
وحماية  �جلرمية  هذه  مكافحة  جمال  يف  �لتعاون  لتعزيز  �ل�شديقة، 
بني  �مل�����ش��اور�ت  �أبوظبي" لتنظيم  "حو�ر  م��ب��ادرة  و�أن�����ش��اأت  �ل�شحايا، 

�لدول �ملر�شلة و�مل�شتقبلة للعمالة يف قارة �آ�شيا.
ويف ختام بيانها، �أكدت دولة �لإم��ار�ت �لتز�مها بالق�شاء على جرمية 
و�لعمل  �لأط���ر�ف،  �ملتعدد  �لتعاون  بالب�شر، مبا يف ذلك عرب  �لجت��ار 
ب�شكل وثيق مع �أع�شاء جمل�س حقوق �لإن�شان خلل ع�شوية �لدولة 
�لتي �شتبد�أ يف يناير 2022، وكذلك من خلل دعم جهود جمموعة 
"�أ�شدقاء متحدون �شد �لجتار بالب�شر"، باعتبار �لدولة ع�شو�ً فاعًل 

فيها.

نهيان بن مبارك يفتتح مركز التاأ�سريات يف كرات�سي

�لإحاطة �لإعالمية لكوفيد - 19: 

التطعيم عامل رئي�سي ل�ستقرار الو�سع الوبائي واجلرعة الداعمة تعزز ال�ستجابة املناعية

•• كرات�شي-وام:

�فتتح معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح 
و�لتعاي�س مركز �لتاأ�شري�ت يف كر�ت�شي بباك�شتان.

�لظنحاين  �خل��دمي  �شامل  �لدكتور  �شعادة  بح�شور  ذل��ك  ج��اء 
وم��ع��ايل عمر�ن  كر�ت�شي،  �لإم����ار�ت يف  ل��دول��ة  �ل��ع��ام  �لقن�شل 
�إ�شماعيل حاكم �إقليم �ل�شند، و�شعادة نا�شر ح�شني �شاه �لوزير 
و�أع�شاء  �لعامني  و�لقنا�شل  �لإق��ل��ي��م،  حكومة  يف  �لإقليمي 
كبار  م��ن  وع���دد  كر�ت�شي  يف  �ملعتمدين  �لدبلوما�شي  �ل�شلك 

�لباك�شتانيني،  �لأعمال  ورج��ال  �ل�شند،  حكومة  يف  �مل�شوؤولني 
وو�شائل �لإعلم �لباك�شتانية �ملختلفة.

�إىل  �لفتتاح  له خلل حفل  كلمة  �لظنحاين يف  �شعادة  و�أ�شار 
�لإم���ار�ت  دول��ة  ب��ني  و�لر��شخة  �لقوية  �لتاريخية  �ل��ع��لق��ات 
وباك�شتان منذ عهد موؤ�ش�س �لدولة �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
�لذي  �لتاأ�شري�ت  مركز  �أن  مو�شحا  ثر�ه"،  �هلل  "طيب  نهيان 
�شوف يقدم خدمات قن�شلية  �آ�شيا،  �ملر�كز يف  �أكرب  يعترب من 
تقدمي  �إط���ار  يف  ت��اأت��ي  و�ل��ت��ي  �لعاملية  �ملعايري  ح�شب  متميزة 
خدمة  م�شتوى  بتح�شني  �ملرتبطة  �لإد�ري���ة  �خل��دم��ات  جميع 

�لباك�شتانيني  دخ��ول  لت�شهيل  �لتاأ�شري�ت  و�إ���ش��د�ر  �لعملء، 
لدولة �لإمار�ت عرب �لبو�بات �لإلكرتونية باملنافذ.

ومن جهته، �أعرب معايل عمر�ن �إ�شماعيل عن �شكره وتقديره 
ل��ل��ج��ه��ود �مل��ب��ذول��ة م��ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة دول���ة �لإم������ار�ت لتعزيز 
�ملركز  يقدمها  �لتي  بالت�شهيلت  م�شيد�ً  �لثنائية،  �لعلقات 

لدخول �ملو�طنني �لباك�شتانيني لدولة �لإمار�ت.
�ملركز،  يف  �لتاأ�شري�ت  لإ�شد�ر  �ملتبع  بالنظام  �حل�شور  و�أ�شاد 
تخت�شر  و�لتي  �مل�شتخدمة  �لأنظمة  �أف�شل  من  �أنه  معتربين 

�ملدة �لزمنية لتقدمي �لطلب و��شتخر�ج �لتاأ�شرية.

•• اأبوظبي -وام:

�أكدت �شعادة �لدكتورة فريدة �حلو�شني �ملتحدث �لر�شمي عن �لقطاع �ل�شحي يف 
�لدولة �أن تطعيم �أغلب فئات �ملجتمع يعد من �لعو�مل �لرئي�شية �لتي �شاعدت 
يف ��شتقر�ر �لو�شع �لوبائي �لذي ن�شهده �ليوم ..م�شرية �إىل �أهمية دور �جلرعة 
�لعاملية  و�لتو�شيات  �مل�شتجد�ت  �إىل  19" ��شتناد�   - "كوفيد  للقاحات  �لد�عمة 
وتو�شيات �لفرق �لعلمية �ملخت�شة بالدولة كما �أنها ت�شاهم يف زيادة �ل�شتجابة 
ملو�جهة  عالية  م�شادة  �أج�شام  عنها  وتنتج  �أع��ل��ى  م�شتوى  �إىل  لت�شل  �ملناعية 

�لفريو�س.
وقالت �حلو�شني - خلل �لإحاطة �لإعلمية حلكومة �لإمار�ت حول م�شتجد�ت 
جميع  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل��ه��ود  �إن   - "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
وقائية  �شحية  بيئة  لتوفري  م�شتمرة  و�خلا�شة  و�ملحلية  �حلكومية  �لقطاعات 
ب�شرية  وك���و�در  ف��رق خمت�شة  �ملجتمع حيث تعمل �جل��ه��ات م��ن خ��لل  لأف���ر�د 
موؤهلة ل�شمان توفري �ل�شتقر�ر �ل�شحي جلميع �شر�ئح �ملجتمع من مو�طني 

ومقيمي وزو�ر �لدولة.
و�أ�شافت : تاأتي هذه �جلهود ��شتكمال ل�شل�شلة جهود �جلاهزية و�ل�شتباقية �لتي 
�لوطنية  �لقطاعات  جميع  �أثبتت  حيث  �جلائحة  مكافحة  بد�ية  منذ  ن�شهدها 
و�ملحلية دورها يف ��شتباقية تفعيل �لإجر�ء�ت و�ل�شرت�تيجيات يف وقت قيا�شي 
و�ملتابعة  و�لعلج  و�لر�شد  �ملبكرة  �ل�شتجابة  حيث  من  �ملجالت  خمتلف  ويف 
يف  �لعلمية  و�لبحوث  �لدر��شات  دعم  من  �لعلمي  و�لتطور  �ل�شريري  و�لبحث 

جمال �لبتكار �لدو�ئي و�لوقائي.
�ملناعة  �إىل  �لو�شول  بهدف  ج��ه��وده  يو��شل  �ل�شحي  �لقطاع  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
حيث  �لتطعيم  لتلقي  �ملوؤهلة  للفئات  �للقاحات  توفري  خ��لل  م��ن  �ملجتمعية 
و�شلت ن�شبة �حلا�شلني على �جلرعة �لأوىل من �إجمايل �ل�شكان �إىل 100 يف 
�ملائة يف حني �أن ن�شبة متلقي جرعتي لقاح كانت 90.31 يف �ملائة من �إجمايل 

�إح�شاء �ل�شكان �ملعتمد.
و�أو�شحت �لدكتورة فريدة �حلو�شني �أن هذه �لن�شبة ل تعني �أن �جلميع مطعم 
حيث �أن عدد �ل�شكان يتغري مع �لوقت وتدل هذه �لن�شبة على تطعيم �أغلب فئات 
�ملجتمع �مل�شتهدفة ولكن هناك جمموعة متغرية من �ل�شكان وهي فئة �ملقيمني 
و�أ�شحاب تاأ�شري�ت �لعمل �جلديدة و�لتي �شيتم متابعتهم و�لتاأكد من ح�شولهم 
�لدولة  يف  �ملعتمدة  �لطبية  �لإج����ر�ء�ت  ح�شب  كوفيد19-  لقاح  جرعات  على 
بالإ�شافة لذلك فهناك ن�شبة من �لأطفال وطلبة �ملد�ر�س غري �حلا�شلني على 
�لفئات  قليلة جد� من  ن�شبة  �أن هناك  �لآن وج��اري تطعيمهم كما  �للقاح حتى 

�مل�شتثناة من �للقاح لأ�شباب طبية.
ولكن  �لتطعيمات  �جل��ه��ود يف جم��ال  توقف  تعني  �لن�شبة ل  ه��ذه  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
��شتمر�ر تطعيم �جلرعة �لد�عمة حيث �أ�شارت �لدر��شات ل�شعف �ملناعة �لناجتة 
�ملناعة  لتعزيز  �لد�عمة  �جلرعة  �أهمية  على  ي��دل  ما  �لوقت  مع  �لتطعيم  عن 

ورفعها للم�شتوى �ملطلوب.
و�أكدت �أن تطعيم �أغلب فئات �ملجتمع يعد من �لعو�مل �لرئي�شية �لتي �شاعدت يف 

��شتقر�ر �لو�شع �لوبائي �لذي ن�شهده �ليوم.

وقالت �شعادة �لدكتورة فريدة �حلو�شني �ملتحدث �لر�شمي عن �لقطاع �ل�شحي 
يف �لدولة �إن �ملبادرة �ملجتمعية لتلقي �لتطعيم وحر�س كافة �لأفر�د على �أخذ 
�جلرعة �لد�عمة دللة على ثقتهم يف �لتوجيهات �لوطنية و�لإجر�ء�ت �ملتخذة 

من قبل �لقطاع �ل�شحي.
�ل�شحية  بالتعاون مع �جلهات  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  توؤكد   : و�أ�شافت 
�مل�شتجد�ت  �إىل  ��شتناد�  كوفيد19-  للقاحات  �ل��د�ع��م��ة  �جل��رع��ة  دور  �أه��م��ي��ة 

و�لتو�شيات �لعاملية وتو�شيات �لفرق �لعلمية �ملخت�شة بالدولة.
وقالت : تعلن �ل��وز�رة عن �عتماد �جلرعة جلميع فئات �لبالغني من عمر 18 
بايونتيك"  "فايزر  بتطعيم  �لأ�شا�شيتني  باجلرعتني  للمطعمني  فوق  فما  �شنة 
ولقاح �شبيوتنيك وذلك بعد مرور 6 �أ�شهر من �جلرعة �لثانية وذلك بالإ�شافة 
عنها  �لإع���لن  مت  و�لتي  �شاينوفارم  لقاح  على  �حلا�شلني  �لد�عمة  للجرعات 
�جلرعات  على  �حل�شول  م��ن  بالتاأكد  �جلميع  نن�شح  �إن��ن��ا   : وتابعت  م�شبقا. 
�لد�عمة يف وقتها وعدم �لتاأجيل وعلى وجه �خل�شو�س فئة كبار �ل�شن و�أ�شحاب 
من  و�لوقاية  �ملناعة  رفع  يف  ت�شاهم  �لتطعيمات  �أن  و�أك��دت  �ملزمنة.  �لأم��ر����س 
وتاأتي �جلرعة  �ملتحور�ت  و�لوفيات خا�شة يف ظل  �ل�شديدة  و�لأعر��س  �ملر�س 
وتنتج  �أعلى  م�شتوى  �إىل  لت�شل  �ملناعية  �ل�شتجابة  زي��ادة  يف  لت�شاهم  �لد�عمة 

عنها �أج�شام م�شادة عالية ملو�جهة �لفريو�س.
وبينت �شعادة �لدكتورة فريدة �حلو�شني �ملتحدث �لر�شمي عن �لقطاع �ل�شحي 
يف �لدولة : يف هذه �لفرتة يتم �لتد�ول �إعلميا ومن منظمات دولية عن ر�شد 
�ملتحور �جلديد �ملتعارف عليه با�شم "�أوميكرون" وما نعرفه حتى �لآن هو ر�شد 

ومت   2021 نوفمرب   12 بتاريخ  �لعاملي  �مل�شتوى  على  �ملتحور  لهذ�  حالة  �أول 
�لإعلن عنه بتاريخ 26 نوفمرب باأنه متحور "مثري للقلق".

وقالت : من خلل �لر�شد �لعاملي فقد مت �لتبليغ عن ظهور �ملتحور من جنوب 
�أفريقيا وبعدها مت ر�شد حالت من نف�س �ملتحور يف عدد من �لدول مبا يف ذلك 

حالت مرتبطة بال�شفر.
و�أ�شافت : ح�شب تقرير منظمة �ل�شحة �لعاملية فاإن هناك طفر�ت جينية كبرية 
�ل�شابقة  �ملتحور�ت  �أكر من  �نت�شاره  و�شرعة  �لفريو�س  توؤثر يف خ�شائ�س  قد 
بناء على �ملعلومات �لأولية �ملتوفرة و�لتي تتطلب �ملزيد من �لبحث و�لتق�شي 
�لإجر�ء�ت  لتخاذ  باملتحور  �ملتعلقة  �ملعلومات  كافة  �ملخت�شة  �جلهات  وتتابع 

�للزمة للتعامل معه.
�أن دولة �لإم��ار�ت بتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة عملت منذ بد�ية �لأزمة  و�أك��دت 
ويتم  �ملجتمع  و�شلمة  �شحة  �شمان  �إىل  تهدف  ��شتباقية  ��شرت�تيجية  وف��ق 
وتطوير  �لو�شع  تقييم  �لوطنية  �ملعنية  �جلهات  جميع  وبتعاون  دوري  ب�شكل 
بجميع  �ل�شحي  �لقطاع  �إىل  �إ�شافة  �حليوية  �لقطاعات  وتعزيز  كافة  �خلطط 
�لإمكانيات و�لقدر�ت �لتي تدعم �جلهود �لوطنية لحتو�ء �جلائحة و�ل�شيطرة 

على �ملر�س.
و�أ���ش��ارت �إىل �أهمية �ل��دور �ملجتمعي يف �لل��ت��ز�م ب��الإج��ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة مثل 
�لكمامة ونظافة �ليدين و�ملحافظة على م�شافة �لتباعد �جل�شدي لأنها عو�مل 
�ملكت�شبات  على  وحت��اف��ظ  �ل��ف��ريو���س  �نت�شار  �شل�شلة  وق��ف  يف  ت�شاهم  �أ�شا�شية 

و��شتد�مة فرتة �لعودة للحياة �لطبيعية.

الإمارات تدعو اإىل ت�سافر اجلهود الدولية ملكافحة الجتار بالأ�سخا�ض

�سرطة اأبوظبي تعزز الوعي 
بالوقاية من التنمر الإلكرتوين

•• اأبوظبي-وام:

حما�شرة  يف  �لإل��ك��رتوين  للتنمر  بالت�شدي  �لتوعية  �أبوظبي  �شرطة  ع��ززت 
مب��در���ش��ة �أج��ي��ال �ل��دول��ي��ة وذل���ك ت��ز�م��ن��اً م��ع �لأ���ش��ب��وع �ل��وط��ن��ي للوقاية من 

�لتنمر.
مبديرية  م�شفح  �شرطة  مركز  م��ن  �ل��ف��ز�ري  حمد  ف��اخ��رة  �ملحا�شرة  و�أل��ق��ت 
�لذي  �لتنمر  �ملناطق �خلارجية يف قطاع �لأمن �جلنائي، و��شتعر�شت مفهوم 
�أو  يعد �شلوكاً عدو�نياً متكرر�ً يهدف �إىل �ل�شر�ر ب�شخ�س �آخر عمد�ً ج�شدياً 

نف�شياً، ويهدف �إىل �كت�شاب �ل�شلطة على ح�شاب �شخ�س �آخر.
وقدمت �أمثلة على �لتنمر �لإلكرتوين كاإر�شال ر�شائل غري �أخلقية �أو مهددة 
فيديو  ون�شر  �لن�شية،  �لر�شائل  �أو  �لل��ك��رتوين  �لربيد  عرب  �ل�شخا�س  �إىل 
�إر�شال  �مل��و�ق��ع، و�زع��اج �شخ�س ما عرب  �أح��د  �أو م��ذل ل�شخ�س ما على  حم��رج 
�لجتماعي،  بالتو��شل  �لدرد�شة  ب�شكل متكرر من خلل غرف  ن�شية  ر�شائل 
�ل�����ش��رر حل��ا���ش��وب �شخ�س م��ا، وكتابة  �ل��ت��ي ق��د ت�شبب  �ل��ف��ريو���ش��ات  و�إر����ش���ال 

�لتعليقات �مل�شيئة وغريها من �لمثلة.
با�شتخد�م  هي  �لل��ك��رتوين  �لتعر�س  لتجنب  طريقة  �أف�شل  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�ل�شخ�شية،  �لتفا�شيل  ن�شر  وع���دم  ب��ح��ذر،  �مل��ت��ح��رك��ة  و�ل��ه��و�ت��ف  �لن��رتن��ت 
�لنرتنت،  على  �خلا�شة  �لفيديو  ومقاطع  �ل�شور  ن�شر  قبل  بحذر  و�لتفكري 
وحماية كلمات �ملرور وعدم �عطائها لأي �شخ�س، وعدم مترير ر�شائل �لربيد 

�لإلكرتوين �ل�شيئة.
�لتدري�شية  �لهيئة  و�أع�����ش��اء  �مل��در���ش��ة  طلبة  م��ن  كبري  ع��دد  �ملحا�شرة  ح�شر 

و�لإد�رية، مع مر�عاة �لإجر�ء�ت �لحرت�زية.

•• اأبوظبي –الفجر: 

ينظم مركز �لتو�جد �لبلدي- مدينة خليفة مهرجاناً �حتفالياً كبري�ً مبنا�شبة 
عن  تعبري�ً  وذل��ك  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  لقيام  �خلم�شني  �ل��ذك��رى 
�آل نهيان  �لعتز�ز و�لفخر مبوؤ�ش�س �لحتاد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�لقيادة  �لدولة حتت ظل  �لتي حققتها  ب��الإجن��از�ت  و�حتفاًء   ، ث��ر�ه  �هلل  طيب 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ر�أ�شها  وعلى  �حلكيمة 
�لدولة -حفظه �هلل - و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�ل�شمو  و�شاحب  �هلل-  -رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة، و�إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ حكام �لإمار�ت ، و�بتهاجاً بالإجناز�ت 
و��شتعد�د� خلو�س   ، عاما  خ��لل خم�شني  �لحت��اد  دول��ة  �لتي حققتها  �لكبرية 
دولة  بقوة  و�إمي���ان  و�إ���ش��ر�ر  بعزمية  �ملقبلة  عاما  للخم�شني  �ل��ك��ربى  �مللحمة 

�لحتاد و�شعب �لإمار�ت وقيادته �لر�شيدة.
�لأك��رب من  تعد  �لحتفالية  �أن  – مدينة خليفة  �لبلدي  �لتو�جد  و�أك��د مركز 
نوعها كونها تتز�من مع �ليوبيل �لذهبي مل�شرية دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ويومها �لوطني �خلم�شني، ومتتد �لحتفالية من -1 4 دي�شمرب 2021 ، حيث 
– مدينة خليفة �جلمهور يف مقر �لحتفالية  ي�شتقبل مركز �لتو�جد �لبلدي 

مد�ر  على  خليفة  مدينة  يف  جيم�س(  )مدر�شة  مقابل  خليفة  �شاحة  يف  �لو�قع 
�أيام �ملهرجان.

و�لفرح  �لبهجة  �إب��ر�ز مظاهر  �ل�شخم يحر�س على  �ملهرجان  �أن  �ملركز  و�أ�شار 
�أر�شها  على  يعي�س  من  وك��ل  �لإم���ار�ت  �أب��ن��اء  قلوب  على  �لغالية  �ملنا�شبة  بهذه 
�لطاهرة ، حيث وفر �ملركز بيئة �حتفالية مثالية و�آمنة، ومتنوعة، و�أعد �لعديد 
�لكبري  �لحتفايل  �ملهرجان  ويت�شمن  و�ل�شتعر��شات.  و�لفقر�ت  �لرب�مج  من 
�لعديد من �لفقر�ت منها على �شبيل �ملثال ل �حل�شر : عرو�س �لألعاب �لنارية، 
مناطق �ألعاب للأطفال جمهزة، و�شوق جمتمعي، وفقر�ت من �لفنون �لرت�ثية، 
و�لأكلت �ل�شعبية ، وغريها من �لفعاليات �لتي تربز �لفرحة �لكبرية باليوبيل 
�لذهبي لقيام دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة . �شمن  هذ� �لإطار يدعو مركز 
�إجناح  يف  للم�شاهمة  �ملجتمع  �شر�ئح  جميع  خليفة  – مدينة  �لبلدي  �لتو�جد 
هذه �لحتفالية �لوطنية �لكبرية من خلل ح�شورهم وتفاعلهم ، و��شتمتاعهم 
�ملجتمع  فئات  �ملهرجان جماين جلميع  دخول  �أن  م�شري�ً  وعرو�شها،  بفقر�تها 
فقر�ت  خ��لل  و�لرتفيه  و�ل�شعادة  �لر�حة  �أ�شباب  كل  تو�فر  م��وؤك��د�ً  و�لأع��م��ار، 
�لكرمي  باجلمهور  خليفة  – مدينة  �لبلدي  �لتو�جد  مركز  ويهيب  �ملهرجان، 
و�إبر�ز  �آر(  �شي  )بي  كورونا  فح�س  �إج��ر�ء  �أهمية  �لحتفالية  بح�شور  �لر�غب 
�شلمة  على  وذلك حفاظا  �لفعالية  �شاعة من موعد  نتيجة �شلبية خلل 96 

مرتادي �ملهرجان وحماية ل�شحة �أفر�د �ملجتمع. 

�ألعاب نارية، �صوق جمتمعي، وفقر�ت تر�ثية وفنية متنوعة

مركز التواجد البلدي – مدينة خليفة ينظم مهرجانًا 
احتفاليًا كبريًا اعتزازًا وفخرًا باليوم الوطني الـ 50

د.ن�سال الطنيجي : خم�سون عامًا 
من الإجنازات بوابة عبور امل�ستقبل
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اأخبـار الإمـارات
حتت رعاية جو�هر بنت حممد �لقا�صمي

اإدارة التثقيف ال�سحي بال�سارقة تنظم حفل اخلري يجمعنا يف الـ 5 من دي�سمرب القادم
•• ال�شارقة-الفجر:

يف  �لأ���ش��رة  ل�����ش��وؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  يف  �ل�شحي  �لتثقيف  �إد�رة  ت�شتعد 
�ل�شارقة تنظيم حفل "�خلري يجمعنا" �لفرت��شي، �لذي تقام فعالياته 
حتت رعاية كرمية من قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �شمو �ل�شيخة 
�لأ�شرة  ل�����ش��وؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي  حممد  بنت  ج��و�ه��ر 
بال�شارقة، وذلك يف �ل� 5 من دي�شمرب �لقادم، ويهدف �حلفل �إىل ت�شليط 
لل�شحة  �لد�عمة  و�جلمعيات  �لإد�رة  يف  �ملتطوعني  جهود  على  �ل�شوء 
�لإيجابي  و�نعكا�شه  �لتطوعي  �لعمل  �أهمية  على  و�لتاأكيد  لها،  �لتابعة 

على �لأفر�د و�ملجتمعات.

�لتطوع  ي��وم  م��ع  بالتز�من  �لإد�رة  تنظمه  �ل��ذي  �حلفل  �شي�شهد  حيث 
�لعاملي، تكرمي �ملتطوعني يف �لإد�رة ورئي�شات �جلمعيات، �إىل جانب عقد 
�ملتطوعني  وم��ه��ار�ت  ق��در�ت  تعزيز  �لتطوع يف  دور  ح��ول  جل�شة حو�رية 
وتنمية �لروح �لإيجابية و�لعمل �جلماعي لديهم نحو خدمة �لوطن، �إىل 
�إد�رة �لتثقيف  جانب عر�س فيلم ت�شجيلي حول قيم �خلري �لتي ت�شعى 
�ل�شحي �إىل حتقيقها من خلل �ملبادر�ت و�حلملت �لتي تنفذها بهدف 
تعزيز �لوعي باحلياة �ل�شحية يف �ملجتمع وحماية �أفر�ده من �لأمر��س.

منوذج ر�ئد 
و�أ�شارت �شعادة �إميان ر��شد �شيف مدير �إد�رة �لتثقيف �ل�شحي يف �ملجل�س 

�لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة يف �ل�شارقة، �إىل �أن �لعمل �لتطوعي �أ�شبح �ليوم 
�أحد �أهم �لأركان يف حتقيق نه�شة �ملجتمعات، وركيزة �أ�شا�شية لن�شر روح 
�لتما�شك �لجتماعي بني �أفر�د �ملجتمع، كونه ممار�شة �إن�شانية �رتبطت 
كافة،  �لب�شرية  �لتجمعات  لدى  و�لعطاء،  �خلري  مبعاين  وثيقاً  �رتباطاً 
ولقد حر�شت �إمارة �ل�شارقة على تر�شيخ مبادئ ومفاهيم �لتطوع حتى 
غدت منوذجاً ر�ئد�ً يف �لعمل �لإن�شاين و�خلريي، وهذ� ما يوؤكد �مل�شاركة 
�لو��شعة من �أفر�د �ملجتمع بالتطوع يف �إد�رة �لتثقيف �ل�شحي و�جلمعيات 
�لذي تقدمه  �لكبري  �لدعم  لها، وذلك يف ظل  �لتابعة  لل�شحة  �لد�عمة 
بنت حممد  �ل�شيخة جو�هر  �شمو  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  قرينة �شاحب 
للمتطوعني  بال�شارقة  �لأ�شرة  ل�شوؤون  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي 

ولكافة �ملبادر�ت و�لرب�مج �لتطوعية.
و�أكدت �شعادة �إميان ر��شد �شيف �أن تنظيم هذ� �حلفل بالتز�من مع يوم 
�لإد�رة على تعزيز وتر�شيخ مبادئ  �إط��ار حر�س  ياأتي يف  �لعاملي  �لتطوع 
على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  ج��ان��ب  �إىل  �ملجتمع  �أف����ر�د  ب��ني  �لتطوعي  �لعمل 
�ل�شخ�شية  بناء  ودوره يف  و�لوطنية  �لجتماعية  وقيمته  �لتطوع  �أهمية 
�لإن�شانية �لإيجابية، بالإ�شافة �إىل ��شتثمار هذه �ملنا�شبة �لعاملية لتثمني 
وما  و�جلمعيات،  �لإد�رة  يف  للمتطوعني  �حلثيثة  و�جلهود  �لبارز  �ل��دور 
يقدمونه من خدمات جليلة يف �شبيل  تعزيز جهود �لإم��ارة يف �لتوعية 
�ل�شحية وت�شجيع �أفر�د �ملجتمع على �تباع �لعاد�ت �ل�شليمة �لتي حتافظ 

على �شحتهم و�شلمتهم.

�سما املزروعي تزور جناحي هاييتي واملالديف يف اإك�سبو 2020 

دبي مبحاكم  اخلرباء  �سوؤون  جلنة  اأمام  القانونية  اليمني  يوؤدون  مواطنا  خبريا   50

•• دبي-وام:

ز�رت معايل �شما بنت �شهيل بن فار�س �ملزروعي وزيرة 
دولة ل�شوؤون �ل�شباب، نائب رئي�س مركز �ل�شباب �لعربي، 
جناحي كل من جمهورية هاييتي وجمهورية �ملالديف 
يف �إك�شبو 2020 دبي. وقالت معايل �شما �ملزروعي عن 
زيارتها جلناح هاييتي : نرى يف تفا�شيل �جلناح ق�شة 
�قت�شاد  يف  �مللهمة  �لتحول  ق�ش�س  من  �أخ��رى  جميلة 
هذه �لدولة �لتي كانت ول تز�ل �أحد �أهم �أركان �لبحر 
جمال  ع��ل��ى  للتعرف  �ملهتمني  جت���ذب  �ل��ت��ي  �ل��ك��اري��ب��ي 
�لتفكري يف  ع��ن  ي��ت��وق��ف  ل  �ل���ذي  �ل��ب��ل��د  ه���ذ�  وطبيعة 
�مل�شتقبل .. موؤكدة �أن معر�س �إك�شبو �لعاملي هو فر�شة 
لنقل �خلرب�ت وم�شاركة �لتجارب لل�شتفادة من مو�رد 

كل بلد �لطبيعية.
وعن جتربتها يف جناح �ملالديف، قالت �شما �ملزروعي : 
�ملالديف نكون قادرين على  �إىل جناح  �لدخول  مبجرد 
روؤية ق�شة ملهمة، تدل على جناح هذه �لدولة يف �إبر�ز 
�أر��شيها  �إىل  �لعامل  جلذب  �خللبة  وطبيعتها  معاملها 
�لتي  وخدماتها �ملتطورة، و��شتقطاب فر�س �ل�شتثمار 
فر�س  وتقدمي  �لدولة  تطور  يف  ت�شاهم  �أن  �شاأنها  من 

�أكر لل�شباب وخمتلف فئات �ملجتمع �ملالديفي.
ك�����ان مبقدمة  �ل������ذي   - م���دي���ر �جل����ن����اح  و�����ش���ت���ع���ر����س 

�لذي  �ملالديفي  �جلناح  ت�شميم   - �مل��زروع��ي  م�شتقبلي 
�لدولة  وق���در�ت  �ملالديف  جل��زر  �لطبيعة  جمال  يقدم 
�ل�شياحة و�ل�شيافة و�لذي متيزت به  �ملميزة يف جمال 
ما  على  معاليها  و�طلعت  �ملا�شية.  �لعقود  يف  �ملالديف 
�إك�شبو،  �أر����س  على  م��ن  للعامل  �ملالديف  جناح  يقدمه 
�ملالديف  و�لتقدم يف جزر  �لتنمية  م�شرية  با�شتعر��شه 
خلل �لعقود �ملا�شية، بت�شميم حديث يربز جمال هذه 
�جلزر وتاريخها وطبيعتها �جلغر�فية �ملميزة، وتعرفت 
معاليها كذلك على ما حققته دولة �ملالديف يف جمالت 
تنموية خمتلفة. و�شاركت وزيرة �لدولة ل�شوؤون �ل�شباب 
جتربة  و�ملالديف  هاييتي  جناحي  يف  �مل�شت�شيفني  مع 
�ل�شباب  مع  �لعمل  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
ه��ام��ة لتحقيق  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  و����ش��ر�ك��ه��م يف و���ش��ع 
�أهد�ف �لدولة �مل�شتقبلية، و��شتعر�شت معاليها، جتربة 
يف  �لعربي  �ل�شباب  ومركز  لل�شباب  �لحتادية  �ملوؤ�ش�شة 
عدد من مبادر�ت متكني �ل�شباب. ودعت وزيرة �لدولة 
زيارة  �إىل  و�لعربي  �لإمار�تي  �ل�شباب  �ل�شباب،  ل�شوؤون 
جناحي هاييتي و�ملالديف للتعرف عن كتب �إىل ح�شارة 
وتاريخ �شعب �ملالديف و�لطلع على �لعمل �جلاد �لذي 
�لتنموية  �أهد�فها  لتحقيق  �ملالديف  دول��ة  عليه  تعمل 
بناء  يف  و�مل�شاركة  عليها  للعمل  بال�شباب  ت�شتعني  �لتي 

��شرت�تيجيتها.

•• دبي-وام:

�لعام �خلم�شني لدولة  �شهدت جلنة �شوؤون �خلرب�ء يف 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة مر��شم �أد�ء �ليمني �لقانونية 
لعدد 50 خبري� من مو�طني �لدولة وذلك تز�مناً مع 

�حتفالت �لدولة باليوبيل �لذهبي لقيام �لحتاد.
�لقا�شي  �شعادة  �أم��ام  �لقانونية  �ليمني  �خل��رب�ء  و�أدى 
�خل��رب�ء يف  ���ش��وؤون  رئي�س جلنة  �ملن�شوري  عبيد  خالد 
حماكم دبي حيث ذلك تاأكيد�ً على حر�س �للجنة على 
بناء جمتمع  �لقيادة نحو  تبذلها  �لتي  مو�كبة �جلهود 
�آمن وق�شاء عادل وناجز ولتحقيق �لريادة و�لتميز يف 
ملكانة  وتر�شيخاً  �لأ�شعدة  كافة  على  �لق�شائي  �لقطاع 
�إمارة دبي �لريادية على �خلارطة �لقانونية و�لق�شائية 
�أم��ام �جلهات  �خِل��ربة  �أعمال  �لعاملية من خلل تنظيم 
�لق�شائية يف �إمارة دبي. و�شهد �ملر��شم �شعادة �لقا�شي 
�شوؤون �خلرب�ء  رئي�س جلنة  نائب  كن�شام  مبارك  خالد 
�إد�رة  �لتنفيذي لقطاع  �ملدير  �لعبيديل  و�شعادة حممد 

�إد�رة  مدير  �ملحمد  ع��ب��د�هلل  حممد  و�ل�شيد  �ل��دع��اوي 
�خلرب�ء و�ملحكمني و�ل�شيد �حمد �ملدحاين رئي�س ق�شم 
رئي�س  �لكعبي  علي  عبد�هلل  و�ل�شيد  و�لتطوير  �لقيد 
�شوؤون  �أع�شاء جلنة  �لرقابة و�لتدقيق وعدد من  ق�شم 
�خلرب�ء مبحاكم دبي. ومن جانبه �أ�شار �شعادة �لقا�شي 
خالد �ملن�شوري �إىل �أن �للجنة تعمل على تنظيم �أعمال 
�إم���ارة دب��ي بهدف  �أم���ام �جل��ه��ات �لق�شائية يف  �خِل���ربة 
�ل�����ش��ع��ي للرتقاء  �إط����ار  �ل��ن��اِج��زة يف  �ل��ع��د�ل��ة  حت��ق��ي��ق 
بالق�شايا  �لف�شل  بت�شريع  ي�شهم  �ل��ذي  �خل��ربة  بنظام 
�ملتعلقة باأمور فنية وتخ�ش�شية كالق�شايا ذ�ت �جلو�نب 
�ملو��شيع  من  وغريها  و�ملحا�شبية  و�لطبية  �لهند�شية 
�لتي ترد �إىل حماكم دبي �إىل جانب زيادة كفاءة ممار�شي 
�أع��م��ال �خِل����ربة ومت��ك��ني �خل����رب�ت �ل��وط��ن��ي��ة فاخلربة 
ول  للق�شاء  �مل�شاعدة  �لو�شائل  م��ن  تعترب  �لق�شائية 
ميكن للمحكمة �ل�شتغناء عنها باأي حال من �لأحو�ل 
�أن  �ملحكمة  ت�شتطيع  ل  �لتي  �لفنية  �مل�شائل  يف  خا�شة 

تديل بدلوها فيها �إل بال�شتعانة باأهل �خلربة.

خالل زيارة خا�صة ملعر�ش �إك�صبو 2020 دبي

وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�ض الوطني الحتادي تنظم احتفاًل مبنا�سبة عيد الحتاد اخلم�سني لدولة الإمارات

على تاأ�شي�س دولة �لإمار�ت، و�لتي 
بالإجناز�ت  حافلة  وبحق-  كانت- 
و�ل��ن��ج��اح��ات �ل��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا �شعب 
�ملجالت،  م��ن  ك��ث��ري  يف  �لإم������ار�ت 
ومتكن من خللها من تبوء �ملر�كز 
�لأوىل على �مل�شتوى �لدويل، حتى 
�أنه متكن من �لو�شول �إىل �لف�شاء 
متفوقاً على كثري من �لدول حول 

�لركيزة  ومتكينه  �لإن�شان  �أن  �آمن 
�لطموحات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل��رئ��ي�����ش��ة 
و�لو�شول  بالقطاعات  و�لرت���ق���اء 
�مل��ك��ان��ة �لتي  ب��دول��ة �لإم�����ار�ت �إىل 
ت�شتحقها عاملياً". و�أ�شاف �شعادته: 
هذ�  �لوطني  باليوم  �حتفالنا  "�إن 
لأنه  خ��ا���ش��اً،  ط��اب��ع��اً  �ل��ع��ام يحمل 
عاماً  خم�شني  م���رور  م��ع  ي��ت��ز�م��ن 

�إىل  تنظر  �أ�شبحت  و�لتي  �لعامل، 
منوذجاً  باعتبارها  �لإم���ار�ت  دول��ة 
ي���ح���ت���ذى يف �ل���ت���ط���ور و�لزده��������ار 
وقد  �لإن�شان".  يف  و�ل���ش��ت��ث��م��ار 
�غتنم موظفو �لوز�رة هذه �ملنا�شبة 
لتقدمي �أ�شمى �لتهاين و�لتربيكات 
دولة  و�شعب  �لر�شيدة  قيادتنا  �إىل 
�لعهد على  �لإم����ار�ت، كما ج���ددو� 

•• دبي-الفجر: 

ل�شوؤون  �ل�����دول�����ة  وز�رة  ن��ظ��م��ت 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي �حتفاًل 
�خلم�شني  �لحت���اد  عيد  مبنا�شبة 
ل���دول���ة �لإم����������ار�ت، وذل�����ك خلل 
ملعر�س  �ل��������وز�رة  م��وظ��ف��ي  زي������ارة 
�إك�شبو 2020 دبي وجولة خا�شة 
�لإم���������ار�ت، وذلك  دول�����ة  يف ج���ن���اح 
بن  حممد  �شامي  �شعادة  بح�شور 
�مل�����ش��اع��د للخدمات  �ل��وك��ي��ل  ع���دي 

�مل�شاندة يف �لوز�رة.
وق����ال ���ش��ع��ادة ���ش��ام��ي ب���ن ع���دي يف 
كلمته �لتي �ألقاها يف هذه �ملنا�شبة: 
و�شيبقى  ك��ان  �لوطني  �ليوم  "�إن 
ومنا�شبة  و�ع���ت���ز�ز،  ف��خ��ر  م�����ش��در 
ن�شتذكر فيها م�شرية متو��شلة من 
�ليوم  ب��د�أت منذ  �لإجن��از و�لعطاء 
�لأول لقيام دول��ة �لحت��اد على يد 
باإذن  ل��ه-  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �ل��و�ل��د 
�هلل تعاىل- �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�لذي  ثر�ه"  �هلل  "طيب  نهيان  �آل 

�جلهد  وم�شاعفة  �لعمل  مو��شلة 
لتبقى ر�ي��ة دول��ة �لإم���ار�ت خفاقة 
�لإم�����ار�ت  دول���ة  ولتتمكن  ع��ال��ي��ة، 
م��ن م��و����ش��ل��ة م�����ش��رية �لإجن�����از�ت 
روؤيتها بعيدة  و�لنجاحات لتحقيق 
�ملدى، و�لتي تتطلب ت�شافر جهود 
كل  �لغايل  �لوطن  ه��ذ�  �أبناء  كافة 

يف موقعه.

�لك�صف عن تفا�صيل �حلفل �لر�صمي ل� )عيد �لحتاد �خلم�صني( يف حتا بدبي
ق�س�ض عن �سخ�سيات اإماراتية, من بينها ن�ساء بارزات, �سكلوا تاريخ دولة المارات

•• دبي - حتا-وام: 

ل��دول��ة �لإم����ار�ت  �ل��ذه��ب��ي  �ليوبيل  �أ���ش��درت جلنة �ح��ت��ف��الت 
�لعربية �ملتحدة مبنا�شبة عيد �لحتاد �خلم�شني لدولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة فيديو �إحاطة �إعلمية موجز �أعدته بني ربوع 
�لطبيعة �خللبة حلتا و�شدودها وبحري�تها ووديانها، �شلطت 
�لحتاد  عيد  لحتفالت  �لرئي�شية  �جلو�نب  على  �ل�شوء  فيه 

�خلم�شني يوم 2 دي�شمرب.
�لتنفيذي  �لفريق  �لإت�شال من  �ل�شبو�شي، مدير  وبد�أ عي�شى 
لعيد �لحتاد �خلم�شني �لإحاطة �لإعلمية بتقدمي �جلو�نب 
�ملختلفة �لتي مت تناولها يف �لفيديو بدء� من �لهوية �لر�شمية 
�شكلت  �لتي  �ملتميزة  �لإمار�تية  �ل�شخ�شيات  ودور  للحتفال، 
و�لفنون  �لح��ت��ف��ال��ي��ة  �ملو�شيقى  �إىل  �لإم������ار�ت،  دول���ة  ت��اري��خ 

�ل�شعبية و�لفقر�ت �ملميزة للحتفال �لر�شمي.
و�آل  بني  �شركة  م��ن  �ل��ب��ح��وث  م��دي��ر  �ل�����ش��وي��دي،  �شعيد  وق���ال 
للثقافة - فريق عمل عيد �لحتاد �خلم�شني - �إن �لحتفالت 
�شرتكز على �لعلقة بني �لإن�شان ووطنه من خلل �لرتكيز 
و�ل�شحر�وية  �ل��زر�ع��ي��ة  ب��ال��ب��ي��ئ��ات  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �جل���و�ن���ب  ع��ل��ى 
�أن �لعر�س  و�جلبلية و�لبحرية لدولة �لإم��ار�ت ..م�شري� �إىل 
�شي�شمل حكايات تروى لأول مرة عن �شخ�شيات متميزة، من 

بينها ن�شاء بارز�ت، كان لهم دور يف تاريخ �لإمار�ت.
�لتنفيذي  �لفريق  �لعمليات من  �ملهريي، مدير  بطي  و�أو�شح 
ل��ع��ي��د �لحت����اد �خل��م�����ش��ني �أن �ل���ش��ت��ع��د�د�ت ل��لح��ت��ف��الت يف 
منطقة حتا بد�أت منذ �أكر من 142 يوماً، حيث عمل �أكر 
من 1400 فرد من �أكر من 100 جن�شية ب�شكل م�شتمر ملا 

يقرب من مليون و500 �ألف �شاعة يف �ملوقع.
�أما مو�شيقى �حلفل، فقد مت دمج �ملو�شيقى �لإمار�تية �لتقليدية 
�ملو�شيقي،  �مل��وؤل��ف  عنه  حت��دث  ما  وه��و  �لعاملية،  �ملو�شيقى  مع 
حممد �لأحمد، من فريق عمل عيد �لحتاد �خلم�شني قائًل 
وفنون  �لأورك�����ش��رت�  عرو�س  �شت�شمل  �لعام  ه��ذ�  �حتفالت  �إن 
"�لندبة و�لرو�ح"، و�لتي عادة ما تعر�س يف �ملنا�شبات �لوطنية 
�شت�شمل  �لحتفالت  مو�شيقى  �أن  �إىل  ..م�شري�  و�لحتفالية 
�أي�شا فنون �شعبية مثل �لعيالة و�حلربية وغريها، ف�شًل عن 
�لأ�شعار و�لق�شائد �لتي لها دور� بارز� خلل �لحتفال ملكانتها 

�ملميزة يف �لثقافة �لإمار�تية.
وما مييز �لإخر�ج �لإبد�عي، و�لذي يعمل عليه كل من رو�شة 
�لقبي�شي، �ملنتج �لتنفيذي �لإبد�عي و�شيخة �لكتبي و�إز ديفلني، 
�ملديرين �لإبد�عيني، �أن �لعر�س �شوف ُيقام على م�شرح عائم 

با�شتخد�م  �ملناظر �لطبيعية �خللبة،  و�شط �شد حتا يف ربوع 
�أحدث �لتقنيات .. كما �أ�شارت كل من �شيخة �لكتبي و�إز ديفلني 
يف �لإحاطة �إىل �أن �لعر�س �شي�شمل تقنيات متطورة مل ي�شبق 
لها مثيل من قبل، فعلى �شبيل �ملثال ت�شتخدم عرو�س �لألعاب 
�لنارية هذ� �لعام تكنولوجيا طائر�ت "�لدرون" لرفع �لألعاب 
�لنارية �إىل �رتفاعات كبرية يف �لهو�ء مع تقليل ��شتخد�م �ملو�د 
�أ�شكاًل ب�شرية جديدة مبهرة. كما �شوف  �ملفرقعة مما يخلق 
�لهو�ء عرب فو��شل مائية  �إ�شقاطات �شوئية يف  ��شتخد�م  يتم 
وبني  حتا  �شد  يف  للجمهور  عائمة  م�شرحية  جتربة  لتقدمي 

جبال �حلجر.
وحتدثت خلود �شريف، م�شّمم �لهوية من �شركة "تنكة" - فريق 
لإن�شاء  �لت�شميم  رح��ل��ة  ع��ن   - �خلم�شني  �لحت���اد  عيد  عمل 
�لإم����ار�ت،  ل��دول��ة  �خلم�شني  �لحت���اد  لعيد  �لر�شمية  �لهوية 
وقالت �إن �لفريق ��شتوحى �أفكاره من خمتلف �ملو�د �لأر�شيفية 
مثل �لطو�بع �لربيدية، و�لت�شجيلت �لتلفزيونية، و�لر�شائل 
�لحتفالية �ملن�شورة يف �ل�شحف، وحتى لفتات �ل�شو�رع و�لزينة 
يف �شتى بقاع �لدولة حيث ت�شلط �لهوية �لر�شمية لعيد �لحتاد 

�خلم�شني �ل�شوء على رموز �لثقافة �لإمار�تية.
�لحتفال  متابعة  �لإم���ار�ت  �أنحاء  جميع  يف  للجمهور  وميكن 
�لر�شمي على �لهو�ء مبا�شرة �بتد�ًء من �ل�شاعة 5:30 م�شاًء 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لحت���اد  لعيد  �لر�شمي  �مل��وق��ع  على 

�ملتحدة وعلى جميع �لقنو�ت �لتلفزيونية �ملحلية.
 4 �أم��ام �جلمهور من  �أب��و�ب��ه  �ملذهل  �لعر�س  ه��ذ�  �شيفتح  كما 
�ملوقع  م��ن  �ل��ت��ذ�ك��ر  ���ش��ر�ء  �مل��ق��ب��ل، ومي��ك��ن  دي�شمرب   12 �إىل 

.www.UAENationalDay.ae :للكرتوين�
�أع��ل��ن��ت جل��ن��ة �لح��ت��ف��ال باليوبيل �ل��ذه��ب��ي ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة �أن �حلفل �لر�شمي للحتفال باليوم �لوطني 

�خلم�شني للدولة يوم 2 دي�شمرب �شوف ُيقام يف حتا بدبي.
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن��ح��اء  جميع  يف  �جلمهور  و�شيتمكن 
�ملتحدة من م�شاهدة �لعر�س مبا�شرًة يف متام �ل�شاعة �خلام�شة 
لدولة  �ل��وط��ن��ي  لليوم  �لر�شمي  �مل��وق��ع  على  م�����ش��اًء  و�لن�شف 
�لتلفزيونية  �لقنو�ت  جميع  وعلى  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ملحلية. و�شياأخذ �لعر�س �مل�شرحي �ملذهل �مل�شاهدين يف رحلة 
عرب تاريخ �لوطن. كما �شتتاح �لعرو�س للجمهور بدء�ً من 4 
12 من دي�شمرب من خ��لل �شر�ء تذ�كر حم��دودة على  حتى 
www.UAEnationalday. �لإل���ك���رتوين:  �مل��وق��ع 
مب�شافة  يبعد  حيث  ��شرت�تيجيا  موقعا  حتا  موقع  ويعد   ae
مماثلة من جميع �لإم��ار�ت �ل�شبعة ، كما تتميز حتا مبوقعها 

�لتاريخي �لر�ئع وب�شفتها وجهة �شياحية ناب�شة باحلياة متتاز 
ووديان  وبحري�ت  �شدود  من  تتخلله  وما  �خللبة  مبناظرها 

حتيط بها �لآثار �لتاريخية �لتي تروي حكاية �ملكان.
وقد �شهدت �ملدينة �لعديد من �مل�شاريع �لتنموية يف �ل�شنو�ت 
�لأخرية و�شتة م�شاريع جديدة هذ� �لعام وحده، ففي وقت �شابق 
من �ل�شهر �ملا�شي ك�شف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
"رعاه �هلل" عن خطة تنمية �شاملة يف مدينة حتا ت�شمل �إن�شاء 
�شاطئ وبحرية جديدة و�أنظمة نقل للمنحدر�ت �جلبلية مثل 
�لقطار �جلبلي و�أط��ول مم�شى جبلي يف دول��ة �لإم���ار�ت وتعد 
 20 �لرئي�شية خلل  �لتطوير  من خطة  ج��زء�ً  �مل�شاريع  هذه 

عاماً �لقادمة يف حتا.
وتعد حتا و�لتي يعود تاريخها �إىل �أكر من 3000 عام مركز�ً 
للقو�فل  وم��ع��رب�ً  جت��اري��اً  طريقاً  �ملا�شي  يف  ك��ان  ��شرت�تيجياً 
و�مل�شافرين يربط بني �لنا�س من كل مكان وهي جزء ل يتجز�أ 
وق�شة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لغني  �ل��ت��اري��خ  م��ن 
�لوطني  �ل��ي��وم  لحتفالت  �مل��ث��ايل  �مل��وق��ع  يجعلها  مم��ا  �شعبها 

�خلم�شني يف جنبات طبيعتها �لآ�شرة.
لعام  �لإب��د�ع��ي��ة  �لإ�شرت�تيجية  مدير  �لكتبي  �شيخة  وق��ال��ت 
�لوطني  ب��ال��ي��وم  �ل��ر���ش��م��ي  �لح��ت��ف��ال  "�شي�شهد  �خل��م�����ش��ني: 
مذهًل  ع��ر���ش��اً  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �خلم�شني 
و�لطبيعة  �لنا�س  بني  �لعميقة  �ل��رو�ب��ط  على  �ل�شوء  ي�شلط 
و�لتي  �لعائمة  �مل�شرحية  �لتجربة  و�شتاأخذ   ، و�لتكنولوجيا 
�شتقام يف ���ش��د ح��ت��ا يف �أح�����ش��ان ج��ب��ال �حل��ج��ر �مل�����ش��اه��دي��ن يف 
رحلة عرب تاريخ �لأر���س من �لفرتة �لتي �شبقت �لحت��اد �إىل 

�خلم�شني عاماً �لتي تلتها".
�ل�شرد  خ��لل  م��ن  �ل�����ش��وء  �ل��ع��ر���س  �شي�شلط  "كما  و�أ���ش��اف��ت 
ويقدم  �حلا�شر  �إجن����از�ت  على  و�لفني  �لإب��د�ع��ي  �لق�ش�شي 
يعترب  ينتظر كل من  �ل��ذي  �لو�عد  �مل�شتقبل  ملحة فريدة عن 

�لإمار�ت وطناً له".
�مل��ا���ش��ي ولأول م���رة يف  ���ش��اب��ق م��ن �ل�شهر  �أن���ه يف وق���ت  ي��ذك��ر 
تاريخ دولة �لإمار�ت �نطلقت �لحتفالت باليوم �لوطني قبل 
�ملتحدة  �لعربية  �ليوم �لوطني لدولة �لإمار�ت  50 يوماً من 

للحتفال بيوبيلها �لذهبي.
 2 يف  �خلم�شني  �لوطني  باليوم  �لر�شمي  �لح��ت��ف��ال  و�شيقام 
�لعرو�س  تذ�كر  وتتاح   ، دي�شمرب   12 حتى  وي�شتمر  دي�شمرب 
www. �لإل��ك��رتوين:  �ملوقع  12 دي�شمرب على  4 حتى  من 

.UAEnationalday.ae

- اأكرث من 1,400 �سخ�ض من 100 جن�سية عملوا على مدار 142 يومًا يف ال�ستعدادات لالحتفال بعيد الحتاد اخلم�سني
- تت�سمن الحتفالت عرو�ض الأورك�سرتا, وفن الندبة والرواح, والفنون ال�سعبية الإماراتية, وال�سعر

- عر�ض مذهل و�سط �سد حتا يتخلله عر�سا لالألعاب النارية با�ستخدام تقنية طائرات الدرون

بالتز�من مع �حتفالت �لدولة بيوبيلها �لذهبي

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

•• دبي-وام:

�أع��ل��ن �ل��ربن��ام��ج �ل��وط��ن��ي ل��ل��م��ربجم��ني �إط���لق 
لتمكني  "�شناب"،  ���ش��رك��ة  م���ع  ج���دي���دة  ���ش��ر�ك��ة 
�ل���ط���لب �جل��ام��ع��ي��ني �لإم���ار�ت���ي���ني م���ن جتربة 
لت�شكيل معامل  �ملعزز  �لو�قع  تكنولوجيا  توظيف 
يف  �لإم�����ار�ت،  دول���ة  مل�شتقبل  وتطلعاتهم  روؤ�ه����م 
خطوة تتز�من مع قرب �حتفال �لدولة بيوبيلها 
�لرقمية  �مل��ه��ار�ت  تعزيز  �إىل  وت��ه��دف  �ل��ذه��ب��ي، 
للطلب يف جمال �لو�قع �ملعزز و�إلهامهم لتخّيل 

�خلم�شني  �لأع���و�م  خ��لل  �مل�شتقبل  �شيحمله  م��ا 
�ملقبلة.

��شتخد�م  على  �لقائمة  �ل�شركة  "�شناب"  وتقدم 
�لو�قع  �ب��ت��ك��ار�ت  و�ل��ر�ئ��دة يف جم��الت  �لكامري� 
�ملعزز، فر�شة فريدة ل�15 طالباً جامعياً �إمار�تياً، 
�لإمار�ت،  دولة  مل�شتقبل  ت�شور�تهم  عن  للتعبري 
عرب  للدولة  �خلم�شني  �لحت��اد  بعيد  و�لحتفال 

تقنيات �لو�قع �ملعزز.
و�أكد معايل عمر �شلطان �لعلماء وزير دولة للذكاء 
�ل�شطناعي و�لقت�شاد �لرقمي وتطبيقات �لعمل 

عن بعد �أن �إعد�د جيل ُمتمّكن من ��شتخد�م �أدو�ت 
�لتكنولوجيا �ملتقدمة وحلول �لذكاء �ل�شطناعي، 
يف  �لإم����ار�ت،  دول��ة  حلكومة  رئي�شيا  هدفا  ميثل 
يف  �لإب��د�ع��ي��ة  �لتقنيات  دور  لتعزيز  �شعيها  �إط��ار 
�مل�شتد�م،  �ملعريف  �لقت�شاد  وبناء  �ملجتمع  خدمة 
مبا يج�شد توجهات وثيقة �ملبادئ �لع�شرة لدولة 
�لإمار�ت يف �خلم�شني �جلديدة. وقال معاليه �إن 
تو�شيع جمالت �لتعاون مع �ل�شركاء من �لقطاع 
�خلا�س ي�شهم بدور حموري يف دعم حتقيق هذه 
�لتوجهات، و�إن �إطلق �ملبادرة �جلديدة بالتز�من 

مع قرب حلول �لذكرى �خلم�شني لتاأ�شي�س دولة 
�لإم��ار�ت، ميثل فر�شة مهمة لل�شباب للم�شاركة 
�أفكارهم  حت��وي��ل  وجت��رب��ة  وتطلعاتهم  ب���روؤ�ه���م 
وروؤ�هم مل�شتقبل �لدولة يف �خلم�شني عاما �ملقبلة، 
تلهمهم  �مل���ع���زز،  ب��ال��و�ق��ع  م��دع��وم��ة  من����اذج  �إىل 
�ل��ف��اع��ل��ة يف ت�شميم  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  وحت��ف��زه��م 
و�شناعة �مل�شتقبل. من جهته، قال ح�شني فريجة 
�ل�شرق  منطقة  يف  "�شناب"  ���ش��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر 
يف  �ل��ي��وم  �ملبتكرة  �لتقنيات  "ت�شاهم  �لأو����ش���ط: 
دولة  يف  لل�شركات  جديدة  �إيجابية  قيمة  حتقيق 

م�شاعدة  �إىل  �إ�شافة  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�لهيئات �حلكومية على �إعد�د خططها وبر�جمها 
�حلياة  ومعايري  بجودة  و�لرتقاء  �ل�شرت�تيجية 
يف �ملجتمعات �ملحلية، ما ي�شهم يف ت�شريع وترية 
�حلكومة  تتطلع  ..وبينما  �مل�شتقبل  نحو  �لتقدم 
�ملقبلة،  �خلم�شني  ل��لأع��و�م  �لر�شيدة  �لإمار�تية 

�لو�قع  مثل  �ملتقدمة  �لتقنيات  ب��اأن  نوؤمن  نحن 
�ملعزز �شتلعب دور�ً �أ�شا�شياً يف حتديد �شبل تفاعل 
�لنا�س مع �لعامل من حولهم يف �مل�شتقبل، و�إتاحة 
�أر�س  على  ي�شاهدونه  ما  لتجربة  لهم  �لفر�شة 
�لو�قع و�لإمكانات �ملتوفرة لهم يف �لعامل �لرقمي 

يف �لوقت نف�شه".
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 �أعلنت �لبحرية �لأمريكية يف بيان �أم�س �لأول �أّنها �أنقذت بحارين 
�إير�نيني تقطعت بهما �ل�شبل على منت �شفينة �شيد لثمانية �أيام، يف 
منطقة غالبا ما ت�شهد مو�جهات بني �لقوتني �لبحريتني �لتابعتني 

للبلدين.
وقالت �لقيادة �ملركزية للقو�ت �لبحرية �لأمريكية يف بيان “�أنقذت 
�لإير�نيني   �لبحارة  م��ن  �ثنني  �لأم��ريك��ي��ة  للبحرية  تابعة  �شفينة 
�أم�س �لأول �ل�شبت من �شفينة �شيد بعدما ظّلت يف �ملياه ملدة ثمانية 

�أيام” يف مياه �خلليج.
“�شفينة �ل�شحن ت�شارلز درو و�شلت �إىل مكان �حلادث  �أّن  و�أ�شافت 
ومعها طعام وماء ورعاية طبية بعد �شت �شاعات من ند�ء ��شتغاثة يف 

�ل�شباح من قبل �لبحارة«.
وتابعت �أن �لرجلني ُنقل �إىل �شفينة تابعة خلفر �ل�شو�حل �لعماين 
بالقرب من �لعا�شمة م�شقط، و�أن “�لبحارين كانا ب�شحة ومعنويات 
جيدة«. تتو�جد �لبحرية �لأمريكية ب�شكل منتظم يف �خلليج. وغالبا 
يف  خ�شو�شا  “��شتفز�زية”،  بن�شاطات  طهر�ن  و��شنطن  �تهمت  ما 

م�شيق هرمز �لذي مير عربه نحو خم�س �إنتاج �لنفط �لعاملي.
تو�جهتا مر�ر� يف مياه  �أن  و�لأمريكية  �لإير�نية  للبحريتني  و�شبق 
منطقة �خلليج. ويتخذ �لأ�شطول �لأمريكي �خلام�س من �لبحرين 

مقر� له.
 
 

�أم�س  �شغب   �أع��م��ال  ت�شهد  �ل��ت��ي  �شليمان  ج��زر  وزر�ء  رئي�س  تعهد 
�لعنف  �أعمال  �إن  �ل�شتقالة قائل  �أجل  �ل�شغط من  �لأح��د، حتدي 
�لتي �جتاحت �لعا�شمة دبرها حفنة من �لأ�شخا�س “بنّية �شريرة” 
لإطاحته. وقال مانا�شيه �شوغافاره يف خطاب �أذيع يف هذه �جلزيرة 
“من �لو��شح جد� �أن �لأحد�ث �لأخرية  �لو�قعة يف �ملحيط �لهادي 
للوزر�ء  ك��رئ��ي�����س  لإز�ح���ت���ي  ج��ي��د  ب�شكل  وم��ن��ظ��م��ة  خمططة  ك��ان��ت 
لأ�شباب ل �أ�شا�س لها«. و��شاف “�أريد �أن �أظهر للبلد �أن �حلكومة 
�ل�شريرة  للنية  �بد�  �شيء. لن نذعن  يوؤثر علينا  عازمة متاما ولن 
جزر  �شكان  من  �لعديد  ويعتقد  �لأ�شخا�س«.  من  قلة  تتملك  �لتي 
�شليمان �لذين يبلغ عددهم 800 �ألف ن�شمة، �أن حكومتهم فا�شدة 

ومرتهنة لبكني وم�شالح �أجنبية �أخرى.
وقد  وحكومته،  �شوغافاره  �إىل  مبا�شرة  غ�شبهم  �ملتظاهرون  وّوجه 
حاول �لبع�س �إ�شر�م �لنار يف �لربملان و�ملقر �خلا�س لرئي�س �لوزر�ء 

بينما �أطلقت �ل�شرطة �لغاز �مل�شيل للدموع وطلقات حتذيرية.
و�لعنف.  و�لبلطجة  للتهديد  نت�شدى  �أن  “يجب  �شوغافاره  وتابع 
نحن ندين بذلك لأطفالنا وغالبية �شعبنا �لذي ل ي�شتطيع �لدفاع 
�أ�شر�ر تعادل قيمتها  �لعنف ت�شببت يف  �أعمال  �إن  عن نف�شه«. وقال 
�أ�شل  �ألف وظيفة يف �قت�شاد يعاين  25 مليون دولر وق�شت على 

ب�شبب �لوباء.

�تخاذ  �إن  �ملك�شيكي  �ل�شحة  وزي���ر  ن��ائ��ب  جاتيل  لوبيز  ه��وج��و  ق��ال 
�إجر�ء�ت مثل تقييد �ل�شفر �أو �إغلق �حلدود غري جمد يف �لت�شدي 

لظهور متحور �أوميكرون �جلديد من فريو�س كورونا.
“غري  �أخ��رى  �إن بع�س �لإج���ر�ء�ت �لتي �تخذتها دول  وق��ال جاتيل 

متنا�شبة” مع ما تظهره �لأدلة �لعلمية �لقائمة.
مقاوم  �أو  �شر��شة  �أك���ر  �أن���ه  يت�شح  “مل  ي��ق��ول  ت��وي��رت  على  وك��ت��ب 

للمناعة �لتي ت�شكلها �للقاحات«.
غ��ري مفيدة  �إج����ر�ء�ت  �حل���دود  �إغ���لق  �أو  �ل�شفر  “تقييد  و�أ���ش��اف 

بدرجة كبرية. فهي ت�شر بالقت�شاد وبرفاهة �لنا�س«.
و�أثار �كت�شاف �ملتحور �جلديد قلقا على م�شتوى �لعامل. و�نطلقت 
�أ�شو�ق  وتر�جعت  �أفريقيا  جنوب  من  �مل�شافرين  حظر  من  موجة 
�ملتحور �جلديد على  يوؤثر  �أن  �مل�شتثمرين من  �مل��ال و�شط خم��اوف 
نحو  قبل  ب���د�أت  �ل��ت��ي  �جلائحة  م��ن  �لعاملي  �لق��ت�����ش��ادي  �لنتعا�س 

عامني.
�كت�شف  �ل��ذي  �أوميكرون،  متحور  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  و�شنفت 
لأول مرة يف جنوب �أفريقيا، باأنه “مقلق” ولكنها حذرت �لدول من 
�تباع نهج علمي  �إنها يجب  �ل�شفر قائلة  �لإ�شر�ع بفر�س قيود على 

يعتمد على قيا�س �ملخاطر.

عوا�شم

املنامة

�صيدين

مك�صيكو �صيتي

ن�سطاء يغلقون طرقا احتجاجا 
على قوانني جديدة يف �سربيا 

•• بلجراد-رويرتز

 �أغلق مئات من �ملتظاهرين �ملنا�شرين للبيئة عدة طرق رئي�شية يف �شربيا 
�حتجاجا على قانونني جديدين يقولون �إنه �شيطلق يد �شركات �لتعدين 
�لأجنبية يف �لبلد. وعر�شت حكومة �شربيا �ملو�رد �ملعدنية ل�شركات من 
لكن   ، تنتو  ريو  و�شركة  �لنحا�س  لتعدين  �ل�شينية  ت�شيجني  �شركة  بينها 
ن�شطاء يف جمال �لبيئة يقولون �إن هذه �مل�شاريع �شتلوث �لأر�س و�ملياه يف 
للحكومة  مناه�شة  هتافات  �ملتظاهرون  وردد  �لبلقان.  يف  �لو�قعة  �لدولة 
و�شط  يف  �مل���رور  حركة  و�أوق��ف��و�  فوت�شيت�س  �ألك�شندر  �ملحافظ  و�لرئي�س 

بلجر�د و�أغلقو� طريقا �شريعا رئي�شيا عرب �لعا�شمة �ل�شربية.
�ل�شرطة  مع  �ملتظاهرين  ع�شر�ت  ��شتبك  �ل�شمالية  �شاد  ن��ويف  مدينة  ويف 

لفرتة وجيزة ، وقال منظمو �لحتجاج �إن عدة ن�شطاء �عتقلو�.
وي�شعر �ملتظاهرون با�شتياء من تعديل يف ��شتفتاء جرى يف �لآونة �لأخرية 
من  �مللوثة  �مل�شاريع  �شد  �ل�شعبية  �مل��ب��ادر�ت  فعليا  �شيوقف  �إن��ه  ويقولون 
خلل فر�س ر�شوم �إد�رية باهظة. كما يعار�شون قانون نزع �مللكية �جلديد 
يف  �ل��دول��ة  قبل  من  �خلا�شة  للأر��شي  �لإل��ز�م��ي��ة  باحليازة  ي�شمح  �ل��ذي 
�أوروبا تلوثا و�شتحتاج  �أيام. وتعد �شربيا �إحدى �أكر دول  غ�شون ثمانية 
�أر�دت  �إذ�  �لأوروب��ي  للحتاد  �لبيئية  باملعايري  للوفاء  �ليورو  مليار�ت  �إىل 

�لن�شمام �إىل �لحتاد.

بولتون: رو�سيا تظهر ق�سر نظر الغرب

وزير بريطاين: نحتاج �إىل تعاون فرن�صا يف �لت�صدي لأزمة �ملهاجرين  

اجتماع اأوروبي لتعزيز مكافحة �سبكات مهربي الب�سر

اإ�سرائيل حتظر دخول الأجانب من جميع الدول 
�أوميكرون و�لذي و�شفته منظمة �ل�شحة �لعاملية باأنه “مثري 
للقلق«. وقالت وزيرة �لد�خلية �أييليت �شاكيد لقناة )�إن 12( 
كل  بالفعل يف  �ل�شللة موجودة  �أن  هي  عملنا  “فر�شيات  �إن 
بلد تقريبا و�أن �للقاح فعال ، على �لرغم من �أننا ل نعرف بعد 

�إىل �أي مدى«.
�لذين  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  ع��ل��ى  ل��ز�م��ا  �شيكون  �إن���ه  بينيت  وق���ال 
ي��دخ��ل��ون �ل��ب��لد، مب��ا يف ذل���ك م��ن مت تطعيمهم، �ل��ب��ق��اء يف 
�لليل  منت�شف  يف  �حلظر  �شريان  و�شيبد�أ  �ل�شحي.  �حلجر 
بني �لأحد و�لثنني. ومت يوم �جلمعة فر�س حظر على دخول 

�لأجانب �لقادمني من معظم �لدول �لأفريقية.
�لهاتف �خلا�شة  ��شتخد�م تقنية تتبع  �شيتم  �إنه  �لبيان  وقال 

حاملي  �أم��اك��ن  لتحديد  بيت(  )�شني  �لد�خلي  �لأم��ن  بجهاز 
�نتقاله  �أج��ل �حلد من  �لفريو�س من  �ل�شللة �جلديدة من 
ب�����ش��ك��ل متقطع  �مل��ر�ق��ب��ة  ت��ق��ن��ي��ة  ����ش��ت��خ��د�م  ل���لآخ���ري���ن. ومت 
حاملي  �أم��اك��ن  م�شاهاة  يتم  حيث   2020 �آذ�ر  م��ار���س  منذ 
لتحديد من  �لقريبة  �لأخ��رى  �ملحمولة  بالهو�تف  �لفريو�س 
�لعام من  �لإ�شر�ئيلية هذ�  �لعليا  �ملحكمة  خالطوهم. وحدت 
�ملدنية  �حل��ق��وق  جماعات  قدمت  �أن  بعد  ��شتخد�مها  نطاق 

طعونا ب�شبب خماوف تتعلق باخل�شو�شية.
وبوت�شو�نا  بلجيكا  يف  �أي�شا  �جل��دي��دة  �ل�شللة  �كت�شاف  ومت 
عامليا  قلقا  و�أث��ارت  وبريطانيا  و�أملانيا  و�إيطاليا  وهوجن كوجن 
علماء  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على  �ل�شفر  على  �ل��ق��ي��ود  م��ن  وم��وج��ة 

�لأوبئة يقولون �إنه قد فات �أو�ن فر�س مثل هذه �لقيود ملنع 
�أوميكرون من �لنت�شار على م�شتوى �لعامل. و�أكدت �إ�شر�ئيل 
و�شبع  �أوميكرون  �شللة  و�ح��دة من  ت�شجيل حالة  �لآن  حتى 
حالت م�شتبه بها. ومل تقل وز�رة �ل�شحة ما �إذ� كانت �حلالة 
�ملوؤكدة قد مت تطعيمها. وقالت �ل��وز�رة يوم �ل�شبت �إن ثلثا 
من �حلالت �ل�شبع �مل�شتبه بها مت تطعيمها بالكامل و�إن ثلث 

حالت مل تكن عائدة من �ل�شفر للخارج يف �لآونة �لأخرية.
وتقول وز�رة �ل�شحة �إنه مت تطعيم نحو 57 يف �ملئة من �شكان 
�إ�شر�ئيل �لبالغ عددهم 9.4 مليون ن�شمة ب�شكل كامل ، مما 
يعني �أنهم �إما تلقو� جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بيونتيك �أو 

مل مير خم�شة �أ�شهر على تلقي جرعتهم �لثانية.

••القد�س-رويرتز

قالت �إ�شر�ئيل �إنها �شتحظر دخول جميع �لأجانب �إىل �لبلد 
ل�شللة  للت�شدي  مت��ام��ا  ح��دوده��ا  تغلق  دول���ة  �أول  لت�شبح 
�لهاتف  تتبع  بتقنية  �أي�شا  �شت�شتعني  �إنها  وقالت  �أوميكرون 
�نت�شار هذه  �أجل �حتو�ء  �لتي ت�شتخدم ملكافحة �لإره��اب من 

�ل�شللة �لتي مت �كت�شافها لأول مرة يف جنوب �أفريقيا.
وقال رئي�س �لوزر�ء نفتايل بينيت يف بيان �إن �حلظر �شي�شتمر 

14 يوما وبانتظار مو�فقة �حلكومة.
�ل��ف��رتة مزيد من  تلك  يتو�فر خ��لل  �أن  �مل�����ش��وؤول��ون  وي��اأم��ل 
�شد  كوفيد-19  ل��ق��اح��ات  ف��ع��ال��ي��ة  م���دى  ح���ول  �مل��ع��ل��وم��ات 

•• عوا�شم-وكاالت

�لزعيم  �أن  ك��ي��ن��ي��دي  ج����ون  �ل��رئ��ي�����س  �أدرك  ب��ع��دم��ا 
بعدم  �ل��ت��ز�م��ه  خ��رق  خروت�شيف  نيكيتا  �ل�شوفياتي 
 ،1962 �شنة  كوبا  يف  نووية  بال�شتية  �شو�ريخ  ن�شر 
كنا  “بالتاأكيد  مل�شت�شاريه:  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  ق��ال 
خمطئني ب�شاأن ما كان )خروت�شيف( يحاول فعله يف 

كوبا«.
بولتون  ج��ون  �لأ�شبق  �لقومي  �لأم��ن  م�شت�شار  ي��رى 
�أن �لغرب خمطئ �ليوم ب�شاأن نو�يا �لرئي�س �لرو�شي 
فلدميري بوتني كما كان خمطئاً ب�شاأن نو�يا �ل�شوفيات 
قبل نحو �شتني عاماً. فعلى �لرغم من �لنقا�س �ملو�شع 
�أهد�ف  كما  غام�شة  رو�شيا  �أه���د�ف  تبقى  �ل��غ��رب،  يف 
و�لبيلرو�شي  ب��وت��ني  ف��لدمي��ر  �ل��رو���ش��ي  �لرئي�شني 

�ألك�شندر لوكا�شينكو.

فخ بوتني
يف موقع “1945”، ي�شري بولتون �إىل �أن بوتني يتبع 
��شرت�تيجية كبرية يف “�جلو�ر �لقريب” بينما يتبع 
فائق �ل�شغر. تدر�س مو�شكو فر�شها يف  �لغرب نهجاً 
حللف  �ل�شرقية  �حل���دود  ب��ني  �لرمادية”  “�ملنطقة 
ل  �لغربية:  رو�شيا  وح���دود  )ن��ات��و(  �لأطل�شي  �شمال 
ت�شم هذه �ملنطقة فقط �أوكر�نيا وبيلرو�شيا بل �أي�شاً 

مولدوفا وجمهوريات �لقوقاز.
وجمهورية  م���ول���دوف���ا  ب���ني  �ملجمد”  “�لنز�ع  �إن 
تر�ن�شني�شرتيا و�لحتلل �لرو�شي �مل�شتمر ملقاطعتني 
يف جوروجيا وتدخل رو�شيا �ملوؤيد للأذريني يف نز�عهم 

•• كاليه-اأ ف ب

بعد �أربعة �أيام على �أ�شو�أ حادث غرق 
يعقد  �مل���ان�������س،  ب��ح��ر  م��ه��اج��ري��ن يف 
�ج��ت��م��اع �أوروب�����ي يف ك��ال��ي��ه م��ن �أجل 
�ملهربني”  “�شبكات  مكافحة  تعزيز 
�ل���ذي���ن  �ل���ربي���ط���ان���ي���ني  دون  ل����ك����ن  

هو  �لج��ت��م��اع  ه��ذ�  م��ن  و�ل��ه��دف  فرن�شا.  ��شتبعدتهم 
�لتهريب”  و�شبكات  �ل�شرعية  غري  �لهجرة  “مكافحة 
جري�لد  �لفرن�شي  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ل��وزي��ر  م��ذك��رة  بح�شب 
“�لتعاون  بتعزيز  يتعلق  وهو  �ل�شبت.  م�شاء  د�رم��ان��ان 
�لعملي يف مكافحة مهربي �لب�شر لأنهم �شبكات دولية 
تعمل يف دول �أوروبية خمتلفة”، كما قال �لوفد �ملر�فق 

للوزير �لفرن�شي لوكالة فر�ن�س بر�س.
ورغم ذلك، يعقد �لجتماع بدون بريطانيا وهي دولة 
م�شاركة  د�رم���ان���ان  �أل��غ��ى  ف��ق��د  �مل�شكلة.  ب��ه��ذه  معنية 
ن�شرها  ر�شالة  على  رد�  �جلمعة  باتيل  بريتي  نظريته 
على  �خلمي�س  م�شاء  جون�شون  بوري�س  �ل��وزر�ء  رئي�س 
تويرت يطلب فيها من باري�س ��شتعادة �ملهاجرين �لذي 

متكنو� من دخول بريطانيا بطريقة غري قانونية.
ب��ات��ي��ل �جل��م��ع��ة، ر�أى  ب��ري��ت��ي  �إىل  ويف ر���ش��ال��ة وج��ه��ه��ا 
�لفرن�شي  �لرئي�س  �إىل  جون�شون  ر�شالة  �أن  د�رم��ان��ان 
�أمل”،  خيبة  “ت�شكل  ذ�ت��ه��ا  بحد  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل 

م�شدد� على �ن قر�ر ن�شرها “�أ�شو�أ بعد«.
م���ن ج��ان��ب��ه، �ن��ت��ق��د �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��رن�����ش��ي م���ا �عتربه 
ملف  ب�����ش��اأن  ل��ن��دن  قبل  م��ن  جدية”  “غري  ت�شرفات 
�لر�شالة خلل  �شوؤ�ل حول هذه  �ملهاجرين. ورد� على 
“�أ�شاليب  �إنها  م��اك��رون  ق��ال  روم��ا،  موؤمتر �شحايف يف 

غري جدية«.
مارغريتي�س  �لأوروب���ي���ة  �ملفو�شية  رئي�شة  ن��ائ��ب  ق��ال 
حلل  لربيطانيا  م��رتوك  �لأم���ر  �إن  �ل�شبت  �شخينا�س 

م�شكلتها �ملتعلقة بتدفق �ملهاجرين.
جديد�  �تفاقا  ين�شق  �ل��ذي  �ليوناين  �ل�شيا�شي  و�أ���ش��ار 
غ���ادرت  �مل��ت��ح��دة  “�ململكة  �أن  �إىل  و�ل��ل��ج��وء  ل��ل��ه��ج��رة 
و�أو�شح �شخينا�س لل�شحافيني يف  �لأوروب���ي«.  �لحت��اد 

�لنتقالية، خ�شو�شاً يف ما يتعلق بالتوقيت و�لت�شل�شل 
ويتوقع  �مل�شتقبلية.  ل��ل�����ش��ر�ع��ات  �ل��ط��ري��ق  ومت��ه��ي��د 
بولتون �أن تاأتي �ل�شتفز�ز�ت �جلديدة عاجًل ل �آجًل، 
�ل�شعف  م��ن  خوفها  ب�شبب  ب��ل  رو�شيا  ق��وة  ب�شبب  ل 
باأن  رو�شيا  تعتقد  �لو�شيك.  �لقت�شادي  �أو  �ل�شيا�شي 
لديها مز�يا موؤقتة فقط، لهذ� �ل�شبب هي ت�شجع على 
توجيه �ل�شربة قبل تغري مو�زين �لقوى. ول ي�شتبعد 
�أن يكون بوتني يف طور �لتن�شيق مع �لرئي�س  بولتون 

�ل�شيني �شي جينبينغ من �أجل ت�شتيت تركيز �لغرب.

ر�صاقة رو�صية
�أن  �إدر�ك  �لفعالة  �لغربية  �لفعل  ردود  على  ينبغي 
مو�شكو تتبع �أجندة �أو�شع و�أطول �أجًل و�أكر تر�بطاً 
مم��ا �ع����رتف ب��ه �ل��غ��رب ح��ت��ى �ل���ي���وم. ح��ت��ى ول���و كان 
�أن��ه يفعل ذل��ك، فهو  �ملوؤكد  بوتني يرجتل، ومن �شبه 
رو�شية  ر�شاقة  مبيناً  ظهورها  مبجرد  �لفر�س  ينتهز 
ل �نعد�ماً يف �ليقني �ل�شرت�تيجي. وي�شيف بولتون 
و�إغلق  �أوكر�نيا  �إىل  �لع�شكرية  �مل�شاعد�ت  زي��ادة  �أن 
�لرو�شي  �لنفط  ومقاطعة   2 ���ش��رتمي  ن���ورد  م�شروع 
�أمور  ه��ي  و�قت�شادية  ديبلوما�شية  عقوبات  وف��ر���س 

�شرورية بح�شب ر�أيه، لكنها لن تكون كافية �أبد�ً.
�أب��ع��د م��ن جمرد  ه��و  م��ا  �إىل  تنتقل  �أن  و��شنطن  على 
تلو  �لو�حدة  رو�شيا  ��شتفز�ز�ت  على  فعل  ردود  �إب��د�ء 
�لأخرى، و�أن تقود �شيا�شتها عرب �لناتو ل عرب �لحتاد 
�لأوروبي. و�للعبة �لرو�شية ذ�ت بعد �شيا�شي-ع�شكري 
�أك����ر م��ن �ل��ب��ع��د �لق��ت�����ش��ادي. �إن �ل�����ش��وؤ�ل �جل��ي��و-
مع  �لتعامل  كيفية  ه��و  للناتو  �مل��رك��زي  ��شرت�تيجي 

�ملنطقة �لرمادية كمجموعة م�شاكل متكاملة.

هل ي�صدق بوتني �لغرب؟
تو�شعه  يوقف  متى  منا�شب  ب�شكل  �لناتو  ي��در���س  مل 
�ل�شرقي و�لتد�عيات �لتي �شتختربها �لدول �ملرتوكة 
تكمن  ل  �لرمادية.  �ملنطقة  يف  �أطل�شية  �شمانات  بل 
�إلقاء �للوم على هذ� �لتاريخ بل يف  �ملهمة �لفورية يف 
ت�شكل  �لتي  �لرمادية  �ملنطقة  دول  ب�شاأن  ق��ر�ر  �تخاذ 
مر�شحاً جدياً للن�شمام �إىل �لناتو، من �أجل �إ�شعاف 
�أي قب�شة رو�شية عليها ومنع مو�شكو من فر�س قيود 
ويدعو  �أوك��ر�ن��ي��ا.  يف  �نقلب  قيادة  كاحتمال  جديدة 
و�إر�دته  �لغرب  �إبلغ رو�شيا نو�يا  �إىل �شرورة  �لكاتب 

لتحقيقها.
وردع  م�شاحله  حماية  كيفية  يقرر  �أن  �لناتو  وعلى 
�ملنطقة  ب����اأن دول  �لع�����رت�ف  م���ع  ب���ال���ت���و�زي  رو���ش��ي��ا 
�أع�شاء  مع  باملقارنة  للعطب  عر�شة  �أك��ر  �لرمادية 

مع �أرمينيا تظهر جميعها �شيا�شات �لكرملني �ملهيمنة 
�أو �شيا�شات �ل�شم �ل�شريحة �ملرتبطة بالدول �ل�شت يف 
�ملنطقة �لرمادية. �لتعامل مع كل نز�ع ب�شكل منفرد 
ع��و���ش��اً ع��ن �ل��ت��ع��ام��ل ب�شكل ����ش��رت�ت��ي��ج��ي ي����وؤدي �إىل 

�لوقوع يف فخ بوتني بح�شب بولتون.

نقطة �أخرى غري و��صحة
يتجلى منظور �لكرملني �لأو�شع نطاقاً عرب مناور�ت 
رو�شيا �ملتز�يدة يف �لبحر �لأ�شود و�ل�شكاوى �ملت�شاعدة 
�لأمريكية  للبحرية  “�ل�شتفز�زي”  �ل��وج��ود  حيال 
ه���ن���اك. �إن ه��ي��م��ن��ة رو���ش��ي��ا ع��ل��ى �ل��ب��ح��ر �لأ����ش���ود لن 
و�لدولتني  جورجيا  �أي�شاً  بل  وح�شب  �أوكر�نيا  تهدد 
لي�س  وروم��ان��ي��ا.  ب��ل��غ��اري��ا  �لأطل�شيتني  �لأوروب��ي��ت��ني 
�لأقل  �أو  �لأك��ر  �لتهديد�ت هو  ه��ذه  �أي من  و��شحاً 
حني   ،1962 �شنة  �لو�شع  ك��ان  كما  مت��ام��اً  و���ش��اك��ة، 
خ�شي كينيدي من �حتجاز خروت�شيف برلني كرهينة 
�إب��د�ء رد فعل قوي �شد مغامر�تية  ملنع و��شنطن من 

رو�شية يف كوبا.

ق�صر نظر و�صخرية
و�شف بولتون عدم قدرة �لغرب على �شياغة �شيا�شات 
�لغربيني. ترد  يوؤكد ق�شر ن�شر  باأنه  معار�شة فعالة 
و��شنطن على �ل�شلوك �لرو�شي �ل�شيئ عرب در��شة ما 
�إذ� كانت تدريبات �لناتو هي �ل�شبب. �أن يكون هذ� �لرد 
�شادر�ً عن �لرئي�س جو بايدن فهو �أمر مثري لل�شخرية 
مبا �أنه يذكر بتعاطف �لرئي�س �ل�شابق دونالد تر�مب 
بني  �مل�شرتكة  للتدريبات  �أون  جونغ  كيم  �نتقاد  م��ع 
�لوليات �ملتحدة وكوريا �جلنوبية وتقليله من خطورة 

تهديد�ت كيم �لأكرب بكثري.
�لأمور  على  �لرتكيز  برلني  تو��شل  �ل��وق��ت،  ه��ذ�  يف 
برلني  يف  �حلاكم  �لئتلف  �تفاق  يذكر  ل  �لثانوية. 
ق�شية �لتعهد برفع �شقف �لإنفاق �لدفاعي �إىل 2% 
لكنه  �لإج��م��ايل،  �ملحلي  �لناجت  �لأق��ل من حجم  على 
يدعم �ملزيد من �لتعاون بني �جليو�س �لأوروبية وهو 
معاهدة  وتلتزم  �مل��دى.  طويل  وهمي  �أوروب���ي  موقف 
كويرينايل �لفرن�شية-�لإيطالية بتعزيز ��شرت�تيجية 
�لدفاع �لأوروب��ي بدًل من تعزيز ��شرت�تيجية �لناتو، 

بح�شب �لكاتب.

عاجاًل ل �آجاًل
م���ن �ل��و����ش��ح �أن �لإه���م���ال و�لن����ط����و�ء �لأوروب���ي���ني 
جوهرية  م��ن��اورة  هام�س  بوتني  يعطيان  �مل�شتمرين 
لتكتيكات �حلرب �لهجينة �لتي تنا�شب �أهد�ف مو�شكو 

�إغ����لق م��ي��ن��اء ك��ال��ي��ه و�ل��ن��ف��ق ع��رب �مل��ان�����س �ل����ذي كان 
ي�شتخدمه �ملهاجرون عبلر �لختباء يف مركبات.

و�شددت �حلكومة �لربيطانية �ل�شبت على �أن �لعلقات 
�لدولة  وزي����ر  وق����ال  “قوية”.  ز�ل����ت  م���ا  ف��رن�����ش��ا  م���ع 
�لربيطاين ل�شوؤون �لأمن ل�شبكة “بي بي �شي” د�ميان 
بكل  “تعرتف  جون�شون(  )ب��وري�����س  ر�شالة  �إن  هيندز 
حتد  وباأنه  �لفرن�شية،  و�ل�شلطات  �حلكومة  فعلته  ما 
�ملاأ�شاة  ه��ذه  وب�شبب  �لآن،  “لكن  و�أ���ش��اف  م�����ش��رتك«. 

جزيرة كو�س يف جنوب �شرق �ليونان لإعادة فتح خمّيم 
للمهاجرين “لذلك يتعني على �ململكة �ملتحدة �لآن �أن 

تقرر طريقة تنظيم مر�قبتها لإد�رة �حلدود«.
على  �شخ�شا   27 ب��ح��ي��اة  �أودى  �ل���ذي  �ل��غ��رق  وح����ادث 
�لذي يعربه  �ملان�س  �لأ�شو�أ يف بحر  �لأربعاء، هو  �لأقل 
ه�شة يف حماولة  زو�رق  م��نت  ع��ل��ى  ي��وم��ي��ا  م��ه��اج��رون 

للو�شول �إىل �ل�شو�حل �لإنكليزية.
وتطورت عمليات �لعبور هذه منذ 2018 يف مو�جهة 

�لناتو. بينما ي�شارع �لغرب لتخاذ �لقر�ر�ت �مل�شريية، 
�لتغيري�ت  باأن  �إبلغ رو�شيا جمدد�ً  �لناتو  يجب على 
من  �شنو�ت  بعد  مقبولة.  غري  لل�شتاتيكو  �لع�شكرية 
بوتني  ك��ان  �إذ�  م��ا  م��وؤك��د�ً  لي�س  �مل�شابهة،  �خل��ط��اب��ات 

�شي�شدق �لغرب كما �أو�شح بولتون.

م�صمون ر�صالة
مبجرد �تخاذ �لقر�ر، على �لناتو �لبدء بحل �لنز�عات 
�مل��ج��م��دة. ي��ج��ب �إع��ط��اء �لأول���وي���ة لإل��غ��اء جمهورية 
�شيا�شياً  يعتمد  م�شطنع  كيان  وه��ي  تر�ن�شني�شرتيا، 
بالكامل على رو�شيا. ويعتقد بولتون �أن �ل�شغط على 
مو�شكو لإعادة �لتوحيد �لكامل ملولدوفا �شوف ي�شتت 
�نتباه بوتني عن �أوكر�نيا. ودعا �أي�شاً �إىل زيادة �لنتباه 
يف  �جلنوبية  و�أو�شيتيا  �أبخازيا  منطقتي  �إىل  �ل��دويل 
ملو�شكو  جميل”  “رد  ذل��ك  بولتون  ويعترب  جورجيا. 
على ما فعلته يف �لقرم ودونبا�س مما يخفف �ل�شغط 
يف  عك�شه  يجب  ما  على  �ل�شوء  وي�شلط  �أوكر�نيا  عن 

�ل�شلوك �لرو�شي من قبل �لناتو.
ث���م���ة �ل���ك���ث���ري م����ن �خل����ط����و�ت �لأخ��������رى �ل���ت���ي على 
�لأطل�شيني �تخاذها. �إن �لكتفاء �لغربي بتبني مو�قف 
بالن�شبة  و�لأم���ن  �ل�شلم  �إىل  �لطريق  لي�س  دفاعية 
خ�شو�شاً  لكن  �لرمادية.  �ملنطقة  دول  �أو  �لناتو  �إىل 
وب��روك�����ش��ل من  لو��شنطن  �ل��ك��ارث��ي  �لن�����ش��ح��اب  ب��ع��د 
�لتحالف  �أن  لإظهار  �لآن  منا�شب  �لوقت  �أفغان�شتان، 
ح��ي وب��خ��ري د�خ���ل ح��ي��زه �جل���غ���ر�يف �ل��ع��م��ي��ق. ويرى 
بولتون يف �خلتام �أن �لر�شالة �إىل رو�شيا �أن تكون: “ما 

من �أيام �شهلة يف �مل�شتقبل«.

من  �أب��ع��د  نذهب  �أن  يجب  �لرهيبة، 
ذلك ونعمق �شر�كتنا ونو�شع ما نقوم 

به ونطور حلول جديدة«.
ح������ادث غرق  �ل��ت��ح��ق��ي��ق يف  جت�����ري 
�لق�شائية  �ل�شلطة  كاليه  يف  �ل��زورق 
مكافحة  ع���ن  �مل�������ش���وؤول���ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�جلرمية �ملنظمة يف باري�س. لكن مل 
يتم ت�شريب �أي معلومات، ل حول جن�شية �ل�شحايا ول 
�أ�شباب �لغرق. وكانت مرمي نوري حمه �أمني هي �شابة 
بني  خطيبها،  �إىل  للن�شمام  غ���ادرت  عر�قية  ك��ردي��ة 
فر�ن�س  وكالة  قابلتها  �لتي  �أ�شرتها  بح�شب  �ل�شحايا، 
بر�س يف �شور�ن يف �لعر�ق. وقال م�شعفون �إن �ل�شحايا 
وهو قارب قابل للنفخ  كانو� على منت “زورق طويل”، 
بقاع مرن يبلغ طوله نحو ع�شرة �أمتار �زد�د ��شتخد�مه 

منذ �ل�شيف.
ومل يتم �إنقاذ �شوى عر�قي و�شومايل فقط. ونقل �إىل 
�مل�شت�شفى �لأربعاء يف كاليه ومن �ملقرر �أن ي�شتمع �إىل 

�شهادتهما �ملحققون.
جهود  ب��ذل  بعدم  بانتظام  لندن  تتهمها  �لتي  وباري�س 
كل  قبل  ت�شدد  ه��ذه،  �لعبور  حم��اولت  ملكافحة  كافية 
ملو�جهة  �ل�شاحل  على  �ملنت�شرة  �ل��و���ش��ائ��ل  على  ���ش��يء 
�إن��ه مت تفكيك ثلثني  ه��ذه �لظاهرة. وق��ال د�رم��ان��ان 
�شبكة مهربني خلل �لأ�شهر �لع�شرة �لأوىل من �لعام، 
كانون  م��ن  �لأول  وم��ن��ذ   .2020 �ل��ع��ام   22 م��ق��اب��ل 
1500 �شخ�س مرتبط بهذه  �أوقف  �لثاين/دي�شمرب، 
�ل�شبكات. وترى �جلمعيات �لتي ت�شاعد مهاجري كاليه 
�أن �لجتماع قد ل يتمكن من حل �أي م�شكلة، خ�شو�شا 

ب�شبب �لغياب �لربيطاين.
دي  “�أوبريج  جمعية  رئ��ي�����س  غ��ي��ن��وك  ف��ر�ن�����ش��و�  وق���ال 
فهذه  �ملهربني،  �حلكومة  تتهم  “عندما  �إن  ميغر�ن” 
“لو  و�أ���ش��اف  �خلا�شة”.  م�شوؤولياتها  حلجب  و�شيلة 
كان هناك تنظيم لعمليات عبور قانونية �إىل بريطانيا، 
جولييت  تخ�شى  جانبها،  من  مهربون«.  هناك  كان  ملا 
دولبل�س من �لبعثة �لكاثوليكية “�شوكور” �أن يكون 

�لرد “قمعيا و�أمنيا فقط«.
 

لإجر�ء حزب اهلل يو�ّسع »دائرة العداء« مع اللبنانيني �لكبرية  �خلارجية  �ل�شغوط 
هذ� �ل�شتحقاق. من جهة ثانية، ر�أت 
�شحيفة “�لعرب” �للندنية �أن حديث 
زع���ي���م م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا ح����زب �هلل ع���ن دفع 
�لنفط من  ل�شر�ء  دولر  10 مليني 
موؤ�ش�شات  على  جماناً  وتوزيعه  �إي��ر�ن 
�هلل  ن�شر  ح�شن  �إظ��ه��ار  ه��دف��ه  لبنان 
ب��ك��ون��ه �ل��ق��ائ��د �لأه����م يف �ل��ب��لد و�أن 
وبالتايل  �لدولة،  حمل  حل  قد  حزبه 
باحلديث  �مل���ف���و����س  ن��ف�����ش��ه  ت��ن�����ش��ي��ب 
و�شاحب �لقر�ر �ل�شيا�شي و�لع�شكري. 
جنح  �هلل  ح��زب  �أن  �لأو����ش���اط  وتعترب 
لقر�ره،  �للبنانية  �لدولة  �أن يرهن  يف 
موجودة،  غ��ري  وكاأنها  يت�شرف  وب��ات 
لي�شبح حزبه هو �لدولة، و�لدولة هي 

�لهام�س.

�للندنية  �لأو�شط”  “�ل�شرق  �شحيفة 
حول  �لت�شكيك  م��ن  �لكثري  هناك  �أن 
�إم��ك��ان��ي��ة �إج�����ر�ء ه���ذ� �ل���ش��ت��ح��ق��اق يف 
�مل�شتقبل”  “تيار  ف��اإن  وعليه  موعده، 
مل يقرر حتى �ل�شاعة �خلو�س برئا�شة 
“�مل�شتقبل”  وق���ر�ر  �حل��ري��ري.  �شعد 
�إليه  �شتوؤول  �أ�شا�شي ما  ب�شكل  يرتقب 
�لناخبة  �لهيئات  �لأم��ور لناحية دعوة 
�ملجل�س  ب��ت  بانتظار  �أي  عدمها،  م��ن 
حليف  من  �ملقدم  بالطعن  �لد�شتوري 
�لوطني  “�لتيار  �هلل،  حل��زب  �لأق���رب 
موعد  ع��ل��ى  �ع��رت���س  �ل����ذي  �حلر”، 
�إج����ر�ء �لن��ت��خ��اب��ات، ع��ل��ى �ل��رغ��م من 

�للبنانيني  د�ئ�������رة  ����ع  و�����شّ �هلل  ح�����زب 
�لذين يرغبون بالتخّل�س منه، و�أفقد 
تخّفف  �أن  �لتي ميكن  �لقياد�ت  لبنان 
�لإ���ش��ت��ي��اء م��ن��ه، وت��و���ّش��ل �ل��رته��ي��ب يف 
�ل��ت��ع��اط��ي م���ع �ل�����ش��ع��ب �ل����ذي ينتمي 
“مرتزقة”  �إىل  نف�شه  وح����ّول  �إل���ي���ه، 
�لثوري  “�حلر�س  خمططات  مل�شلحة 
�لير�ين”، و��شتخّف بدفع بلده دفعاً 
�إىل �ملاآ�شي، وجعل غالبية �لدول تك�شب 
�لتي  �مل��ن��ظ��وم��ة  �إىل  �ن�����ش��ّم��ت  ه��ي  �إن 
�شعيد  وعلى  منه.  تتخّل�س  �أن  تريد 
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��ن��ي��اب��ي��ة �مل��ق��ب��ل��ة، تنقل 
ك���ارول���ني ع���اك���وم ���ش��م��ن ت��ق��ري��ره��ا يف 

�لأزم���ة مع دول  بعد  �شيما  �ملنقذ،  �أن��ه 
�خلليج. ويف هذ� �لإطار، �عترب فار�س 
�لعربي”  “�لنهار  �شحيفة  يف  خ�شان 
يف  ف�����ش��ل  �هلل”  “حزب  �أن  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
�إىل  بها  يتمّتع  �لتي  �ل��ق��وة  ي��ح��ّول  �أن 
من�شة لفر�س �حرت�مه، بحيث جعلها 
���ش��ده و���ش��د منوذجه،  ت���روي���ج  م����ادة 
�لأخري  �لأ���ش��رت�يل  �لقر�ر  �أن  معترب�ً 
�شد �مليلي�شيا ما كان كان ليكون بهذه 
�للبنانيني،  �أّن  �إدر�كها  لول  �ل�شهولة، 
حقيقة  ع��ن  ي��ع��رّبو�  �أن  ميكنهم  حيث 
ه��ذ� �حلزب  ي��ت��رّب�أون من  توّجهاتهم، 
و���ش��ل��وك��ه ون��ه��ج��ه. و�أ����ش���ار �ل��ك��ات��ب �أن 

م�شادر ل�شحيفة “عكاظ” �ل�شعودية 
�إىل  ي��ع��م��د  �هلل”  “حزب  ت��ن��ظ��ي��م  �أن 
تهديد بع�س �ل�شيا�شيني يف لبنان من 
�شندوق  ���ش��روط  على  �مل��و�ف��ق��ة  مغبة 
�لنقد �لدويل حول خطة �إنقاذ �لبلد 
من �لأزمة �لقت�شادية غري �مل�شبوقة. 
ي���ع���ود �إىل �خل�����وف من  وه�����ذ� �لأم�����ر 
ك�شف مدى �لف�شاد �لعميق �مل�شت�شري 
يف �شفوف �ل�شيا�شيني وخا�شة �أولئك 
�ملن�شوين يف �شفوف “حزب �هلل وحركة 
�لإنقاذ،  خطة  �إف�����ش��ال  �أن  كما  �أمل”، 
�شتدفع لبنان �إىل �أح�شان �أجندة حزب 
على  نف�شه  بت�شويق  ي�شاعده  م��ا  �هلل، 

•• عوا�شم-وكاالت

من  متنامياً  خ��وف��اً  �هلل  ح���زب  يعي�س 
ت�شتهدفه  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة  �ل����ق����ر�ر�ت 
“مرتزقة”  تنظيم  �إىل  حت��ول  بعدما 
“�حلر�س  خمططات  مل�شلحة  �إرهابي 
دفعه  جانب  �إىل  �لير�ين”،  �ل��ث��وري 
ووفقاً  �مل��اآ���ش��ي.  م��ن  �مل��زي��د  �إىل  لبنان 
�لأحد،  �أم�����س  ���ش��ادرة  عربية  ل�شحف 
ت�����ش��وي��ر زع��ي��م ح���زب �هلل نف�شه  ف����اإن 
ب��ك��ون��ه �ل��ق��ائ��د �لأه����م يف �ل��ب��لد و�أن 
حزبه قد حل حمل �لدولة، قد يف�شل 
حم������اولت �إخ�������ر�ج �ل���ب���لد م���ن هذه 
�لأزمة �لقت�شادية �مل�شتع�شية، ولكنه 
�للبنانيني  د�ئ���رة  يو�شع  �لأك��ي��د  على 
�لذين يرغبون بالتخّل�س منه. ك�شفت 
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�أو�شحت �لباحثة باملركز  ��شتغلل �جلمعيات �خلريية و�جهات عمل”، 
�لتي  �لدينية  �خل��ريي��ة  �جلمعيات  �أن  �ل��رح��م��ن،  عبد  �شهام  �لأوروب����ي 
خطر�ً  تعد  �جلماعات،  ه��ذه  ل�شالح  تعمل  �أو  �شيا�شيا  ن�شاطا  متار�س 
من  يقرب  ما  لإخ�شاع  فرن�شا  وتوجهت  �لفرن�شي،  �ملجتمع  على  �آخ��ر 
51 جمعية دينية للمر�قبة، وحل عدد منها ب�شبب تورطها يف �لرتويج 

لأفكار تنايف مبادئ �جلمهورية.
و�أو�شحت �لدر��شة �أن �أبرز هذه �جلمعيات هي جمعية بركة �شيتي، �لتي 
يرت�أ�شها �إدري�س ميو، وهي و�حدة من �ملوؤ�ش�شات �لدينية �لتي حظرتها 

فرن�شا، يف �إطار حماربتها للتنظيمات �ملت�شددة يف �لبلد.
ومن بني هذه �جلماعات �أي�شا جماعة �ل�شيخ �أحمد يا�شني، وهي جماعة 
حملية �شالعة يف هجمات، ومو�لية حلركة حما�س �لفل�شطينية و�شالعة 

مبا�شرة يف �لعتد�ء على �ملدر�س �شامويل باتي.

�لتي  �لإ�شلمية،  و�ملر�كز  �إن �جلمعيات �خلريية  �لرحمن  وقالت عبد 
�لأوروبي  �ملجتمع  على  خطر�  متثل  �إخ��و�ن��ي��ة،  �أه���د�ف  �شياق  يف  تعمل 
ب�شكل عام، وتظل �حلكومات �لأوروبية حتى �للحظة �لر�هنة غري قادرة 
على فر�س رقابة كاملة على ن�شاط هذه �ملوؤ�ش�شات، لأنها تعمل يف �إطار 

قانوين ون�شاأت با�شتغلل مناخ �لقو�نني و�حلريات يف �أوروبا.
�لتطرف،  ملكافحة  �ل�شاملة  �لأورب��ي��ة  �ل�شرت�تيجية  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�شت�شمح  2020، رمب��ا  ع��ام  نهاية  �لأوروب�����ي يف  �أق��ره��ا �لحت���اد  �ل��ت��ي 
�أكر �شر�مة على �جلمعيات و�ملوؤ�ش�شات �خلريية ب�شكل  بفر�س رقابة 
وملحقة  �ملتطرف  خطابها  ومر�قبة  متويلها،  م�شادر  وجتفيف  عام، 
قياد�تها، لكن �لأمر �شيظل مرهونا مبدى قدرة �حلكومات و�لأجهزة 
مللحقة  ومتز�منة  �شاملة  خطط  تنفيذ  على  و�ل�شتخبار�تية  �لأمنية 

�لعنا�شر �لإرهابية، و�قتلع جذور �لفكر �ملتطرف.

•• باري�س-وكاالت

�ل���ذي متثله �جلمعيات  �خل��ط��ر  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ح��دي��ث��ة  در����ش��ة  �شلطت 
تنامي  م��ن  وح���ذرت  �لفرن�شي،  �ملجتمع  على  �لإخ��و�ن��ي��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 

�لعمليات �لإرهابية خلل �لفرتة �ملقبلة.
�لإرهاب  لدر��شات مكافحة  �لأوروب��ي  �ملركز  در��شة �شادرة عن  و�أوردت 
�إ�شلمية على  250 جمعية  �أكر من  �أن فرن�شا ت�شم  و�ل�شتخبار�ت، 
كامل �أر��شيها، منها 51 جمعية تعمل ل�شالح �لإخو�ن، بالإ�شافة �إىل 
�لتجمع ملناه�شة �لإ�شلموفوبيا وجمعية “�لإميان و�ملمار�شة” ومركز 
�لدر��شات و�لبحوث حول �لإ�شلم، و�ملعهد �لأوروبي للعلوم �لإن�شانية، 

ومعهد �بن �شينا لتخريج �لأئمة.
فرن�شا..  يف  �ل�شيا�شي  “�لإ�شلم  ع��ن��و�ن  حت��ت  �ملن�شورة  در��شتها  ويف 

باأنها  ي�شتبه  �لتي  �خل��ريي��ة،  �لأمل”  “لوؤلوؤة  جمعية  �لقائمة  وت�شم 
متول �لإرهاب يف �لعر�ق و�شوريا.

�لأمل”  “لوؤلوؤة  جمعية  �أع�����ش��اء  م��ن  �ثنني  �لفرن�شي  �لق�شاء  وت��اب��ع 
مبنظمة  علقة  على  �إج��ر�م��ي��ة  ع�شابة  �إىل  �لنتماء  بتهمة  �خل��ريي��ة 

�إرهابية ومتويل �لإرهاب.
ومن بني هذه �جلمعيات “فر�شان �لعزة”، وهو تنظيم �شلفي جهادي يف 

فرن�شا، مت تاأ�شي�شه علي يد حممد �ل�شملن.
و�شمت �لقائمة �حتاد �ملنظمات �لإ�شلمية يف باري�س، �لذي يعد �ملمثل 

�لر�شمي للتنظيم �لدويل للإخو�ن يف باري�س.
لينيل،  �أخ��رى، منها جماعة خلية مدينة  �لقائمة جمعيات  كما �شملت 
وج��م��ع��ي��ة �لإخ�����اء �لإ���ش��لم��ي ���ش��ن��اب��ل، ف��رن�����ش��ي��ون وم�����ش��ل��م��ون، و�حتاد 
�لفرن�شيني �مل�شلمني، وحزب م�شلمي فرن�شا، ومركز �لزهر�ء يف فرن�شا.

جمعية اإخوانية فرن�سية حتت املجهر وعقوبات �سد موؤ�س�سيها  50

�إىل  �ل����ك����ربى  �ل���ل���ع���ب���ة  ت�������ش���ري     
�لع�شكري  �ل��ن��ف��وذ  ع��ل��ى  �ل�����ش��ر�ع 
بريطانيا  ب����ني  و�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي 
ورو����ش���ي���ا يف �آ���ش��ي��ا �ل��و���ش��ط��ى بني 
�ل��ت��ا���ش��ع ع�شر  �ل���ق���رن  م��ن��ت�����ش��ف 
وكانت  �لع�شرين.  �ل��ق��رن  وب��د�ي��ة 
عازلة،  دولة  �إن�شاء  �لنتائج  �إح��دى 
�أفغان�شتان، يف �أزمة �شبه د�ئمة منذ 
دي�شمرب1979  ف��م��ن  ولدت���ه���ا. 
�شهدت   ،2021 �أغ�����ش��ط�����س  �إىل 
�لدولة ذ�ت �حلدود �ل�شتة )�إير�ن 
وت���رك���م���ان�������ش���ت���ان و�أوزب���ك�������ش���ت���ان 
وطاجيك�شتان وباك�شتان و�ل�شني( 
�ثنني و�أرب��ع��ني ع��اًم��ا م��ن �حلرب، 
�ح��ت��لل قوة  ث��لث��ون منها حت��ت 
ثم  �ل�شوفياتي،  )�لحت���اد  �أجنبية 

�لوليات �ملتحدة(.
�ل��ك��ارث��ي للجي�س  �ل��رح��ي��ل     م��ع 
�أغ�شط�س  يف  كابول  من  �لأمريكي 
�ن��ه��ي��ار �شعبية  ي����وم  ن��ف�����س  )وه����و 
تويل  فر�شة  لل�شني  بات  بايدن(، 
زم����ام �لأم�����ور ل��ت��ع��زي��ز ن��ف��وذه��ا يف 
�شخمة  ومببالغ  �لو�شطى.  �آ�شيا 
بكني  ترغب  طموحاتها،  لتحقيق 
م�شد�قية  ل��ل��ع��امل  ت��ث��ب��ت  �أن  يف 
لل�شيطرة  �ن��ه  �ل  �شينيكا.  باك�س 
ع��ل��ى �أور����ش��ي��ا، ي��ج��ب ح��ل م�شكلة 
���ش��ي��ن��ج��ي��ان��غ ورغ���ب���ة �لأوي����غ����ور يف 

��شتقلل.
�ل����ت����ع����ام����ل مع  ف���������اإن    وه������ك������ذ�، 
ت�شرتك معها يف  �لتي  �أفغان�شتان، 
حدود طولها 80 كيلومرًت�، ُينظر 
د�خلي.  �أم��ن  �أن��ه ق�شية  �إليه على 
تفادي  ثمن،  وب���اأي  �ل�شني،  تريد 
�إقامة ملذ للإرهاب على �أعتابها. 
بني  ��شرت�تيجيتها  تتاأرجح  لهذ�، 

�لحتو�ء و�للتز�م و�لتدخل.
�ل���������ش����ل����ط����ة يف  ت����ول����ي����ه����ا    ع����ن����د 

باإعادة  طالبان  وع��دت  �أغ�شط�س، 
�لم���ن و�ل��ن��ظ��ام، غ��ري �أن �لأم���ور 
ك��م��ا ه���و خم��ط��ط لها.  ت�����ش��ري  ل 
يف  �آخرها  وك��ان  �لهجمات،  تتز�يد 
ن��ن��ج��ره��ار ���ش��رق��ي �ل���ب���لد يف 12 
نوفمرب. و�أكر ما يقلق �ل�شينيني 
هو �لهجوم �لنتحاري، �لذي تبناه 
على  خ��ر����ش��ان،  يف  د�ع�����س  تنظيم 
ق���ن���دوز ونفذه  ���ش��ي��ع��ي يف  م�����ش��ج��د 
�نتحاري من �لأويغور... �لر�شالة: 
تعاونها  ثمن  تدفع  طالبان  جعل 

مع “�لظاملني” �ل�شينيني.

م�صاألة �لأويغور
�لثامن  �لقرن  �ملان�شو يف     غز�ها 
ع�شر، �أ�شبحت مقاطعة �شينجيانغ 
هناك  �ل�����ش��ي��ن��ي.  “�لفاروي�شت” 
������ش�����ح�����اري، وج�����م�����ال ب����اك����رتي����ا، 
وباز�ر�ت، وم�شاجد، وحقول نفط، 
ول  �لرتكية،  يتحدثون  و�أوي��غ��ور، 
�ل�شينية،  ب��ال��ث��ق��اف��ة  ل��ه��م  ع��لق��ة 
وعرفو� بتمردهم د�ئًما �شد �شلطة 
بكني )�ث��ن��ان و�أرب��ع��ون م��رة خلل 

مائة عام من �حتلل �ملان�شو(.
ترك�شتان  ج���م���ه���وري���ات  ب���ع���د     
طويل،  تعّمر  مل  �لتي  �ل�شرقية، 
و���ش��ع��ت �ل���ث���ورة �ل�����ش��ي��وع��ي��ة حد� 
يف  �ل������ش�����ت�����ق�����لل.  يف  ل����ل����رغ����ب����ة 
ف���ع���ل على  �ل���ت�������ش���ع���ي���ن���ات، وك�������رد 
����ش��ت��ع��م��ار �ل���ه���ان، و����ش��ت��ل��ه��ام��ا من 
جميع  يف  �لإ����ش���لم���ي���ة  �ل�����ش��ح��وة 
�أنحاء �لعامل، �زد�دت �أعمال �ل�شغب 
و�لثور�ت �شد �لهيمنة �لقت�شادية 

و�لثقافية و�لقمع �لديني.

م��ن��ه��ا.    ورغم  �لإن�شانية ل مفر 
للم�شاعد�ت  ل  ي��ق��ول��ون  ل  �أن��ه��م 
غري �مل�شروطة من �لدول �لغربية، 
�ل�شتثمار  تف�شل  طالبان  �أن  �إل 
�ل�شيني، وهو كبري وبدون درو�س 
م�شتعدة  ا  �أي�شً و�شتكون  �أخلقية. 
قو�عد  باإن�شاء  لل�شينيني  لل�شماح 
على  �ل�شتيلء  حتى  �أو  ع�شكرية، 
عنها  تخلى  �ل��ت��ي  ب���اغ���ر�م  ق��اع��دة 

�لأمريكيون.
ب�شروط:  ت���اأت���ي  �مل�����ش��اع��دة  ل��ك��ن    
�ل��ق��ب��ول �ل�����ش��م��ن��ي ب��ال��ق��م��ع �لذي 
مي��ار���س على �لأوي��غ��ور، مم��ا يثري 
نف�س  �����ش����ف����وف  د�خ��������ل  �جل��������دل 
لتنظيم  ف��ر���ش��ة  وي��ت��ي��ح  ط��ال��ب��ان، 
نف�شه  لتقدمي  خر��شان  يف  د�ع�س 
ع��ل��ى �أن�����ه �مل����د�ف����ع �حل��ق��ي��ق��ي عن 
حكومة  م���و�ج���ه���ة  يف  �لأوي�����غ�����ور 
يف  �ل�شني  ت�شرفات  مع  متو�طئة 

�إقليم �شينجيانغ.
ت��و�ج��ه طالبان مع�شلة:  وه��ك��ذ�    
�للجئني  ����ش���د  �ل���ق���م���ع  ب����زي����ادة 
لإر�شاء  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  �لأوي���غ���ور 
ُينظر  ب��اأن  تخاطر  فاإنها  �ل�شني، 
�أن����ه����ا ح���رك���ة عميلة  ع���ل���ى  �إل���ي���ه���ا 
�لقيام  وب���رف�������ش���ه���ا  م����ت����ع����اون����ة؛ 
ت��ت�����ش��ّب��ب يف غ�شب  ف��ق��د  ب���ذل���ك، 
�ل�شتثمار  تن�شى  وب��ال��ت��ايل  بكني، 

�ل�شروري لبقاء نظامها.

�للعبة �لكربى �جلديدة
 لعبة �خلد�ع

�لوجود  م��ن  ع��اًم��ا  ع�شرين  بعد    
تريليونات  و��شتثمار  �لع�شكري، 

   ومع �لهجمات �لأوىل، منا �لقمع 
منعطًفا  و�ت��خ��ذ  ب��ق��وة،  �ل�����ش��ي��ن��ي 
هجومني  �أع������ق������اب  يف  ج������ذرًي������ا 
�إرهابيني كبريين، عام 2013 يف 
ميد�ن تيان �آن مني، وعام 2014 
عا�شمة  ك���ومن���ي���ن���غ،  حم���ط���ة  يف 
كان  ���ش��ن��و�ت،  �شبع  وطيلة  ي��ون��ان. 
ك���ل ����ش���يء م������رّبر� ل��ل��ق�����ش��اء على 
�شينجيانغ: ما بني مليون  م�شكلة 
وم���ل���ي���وين �إي����غ����ور حم���ت���ج���زون يف 
وتعقيم  �لتاأهيل،  �إع��ادة  مع�شكر�ت 
�لن�شاء، وتدمري �لأحياء �لتقليدية، 

�أر�����ش���ي �لأوي���غ���ور ه���ادئ���ة... ومن 
�أج������ل ذل������ك، حت���ت���اج �ل�������ش���ني �إىل 

م�شاعدة طالبان.

مع�صلة طالبان
�����ش���ت���ي���لء ط���ال���ب���ان على  م���ن���ذ    
�نهيار  فري�شة  �أفغان�شتان  ك��اب��ول، 
مل  و�إذ�  م�شبوق.  غ��ري  �ق��ت�����ش��ادي 
مالية  م�������ش���اع���د�ت  ت���ق���دمي  ي���ت���م 
�أيدي  تقطع  �لتي  للحركة  كبرية 
�ل��ل�����ش��و���س ومت���ن���ع �ل��ف��ت��ي��ات من 
�لكارثة  فاإن  �ملدر�شة،  �إىل  �لذهاب 

و�خ��ت��ف��اء �ل����رت�ث �ل��ث��ق��ايف، وهدم 
يجب  و��شح:  �لهدف   ... �مل�شاجد 
�ل�شكان  ��شتيعاب  �حل��ك��وم��ة  على 

�ملتمردين يف �لثقافة �ل�شينية.

»طريق �حلرير �جلديد«
   �ل�شني م�شتعدة ل�شتثمار مبالغ 
�لرئي�شي  م�����ش��روع��ه��ا  يف  ���ش��خ��م��ة 
و�ل�����ف�����رع�����وين، م�����ب�����ادرة �حل������ز�م 
�حلرير  “طريق  �أو  و�ل���ط���ري���ق، 
عملقة  ���ش��ب��ك��ة  وه���ي  �جلديد”، 
�حلديدية  �ل�����ش��ك��ك  خ��ط��وط  م���ن 

و�ل������ط������رق �ل���ب���ح���ري���ة وخ���ط���وط 
�أن���اب���ي���ب �ل���غ���از �ل���ت���ي ت���ه���دف �إىل 
م�شاحة  �أك��رب  �إىل  �أور��شيا  حتويل 

تبادل يف �لعامل.
�مل�����ش��روع برتيليون دولر  ي��ق��در     
ذلك،  وم��ع  دول���ة.  �شبعني  ويجمع 
نفهم  �خل��ري��ط��ة،  �إىل  �لنظر  عند 
�حلرير  ط���ري���ق  ط����رق  ج��م��ي��ع  �أن 
���ش��ي��ن��ج��ي��ان��غ: ل ميكن  مت���ر ع���رب 
�لقت�شادي  �لف�شاء  حلم  حتقيق 
�ل�شيني �لكبري �ملمتد من هاربني 
تكون  �أن  ب�شرط  �إل  روت����رد�م  �إىل 

�لتي  �ل���ن���ت���ائ���ج  م����ع  �ل������������دولر�ت 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ف����اإن  ن��ع��رف��ه��ا، 
�إىل  ل����ل����ع����ودة  ل���ي�������ش���ت م�������ش���ت���ع���دة 
�ي�شا.  رو���ش��ي��ا  ول  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان، 
�ل�شني، حليف  �أم��ام  �لباب مفتوح 
للنخر�ط  �لهند،  �شد  باك�شتان 
من  �لأف���غ���اين  �مل�شتنقع  يف  ب��ح��ذر 
�أكرب  �أجل �شمان ��شتقر�ر �شيا�شي 

يف �آ�شيا �لو�شطى.
   ومثل طالبان، يو�جه �ل�شينيون 
كانو� خجولني  �إذ�  ا مع�شلة:  �أي�شً
لو�شع  �شي�شمحون  ف��اإن��ه��م  ج����ًد�، 
تدهور�  ي�����زد�د  �ن  �أ����ش���ل،  م��ن��ه��ار 
مع  “ل يوجد “�أمن” طالباين”، 
�لأر��شي  �لهجمات على  �أوىل  �شن 
و�إذ�  �لأي��������ام.  ق�����ادم  يف  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 
�شيوفرون  ف��اإن��ه��م  �ل��ك��ث��ري،  ف��ع��ل��و� 
على  �لإرهابية  �لهجمات  م��ربر�ت 
�لو�شع  �إن  �لأفغانية...  �لأر����ش��ي 
�إمرب�طورية  ل��ل��ح��ل.     غ��ري قابل 
�ل�شني  �شت�شعى  وو�ق��ع��ي��ة،  ح���ذرة 
�إىل �حل�����ش��ول ع��ل��ى ���ش��م��ان��ات من 
�لباك�شتانية  �ل�شتخبار�ت  وكالة 
�لأويغور  قمع  و�شت�شع  وطالبان، 
�شرطا مل�شاعد�تها. �شيهاجم  د�ع�س 
خر��شان �مل�شالح �ل�شينية �نتقاما 
�شينجيانغ،  يف  �لن���ت���ه���اك���ات  م���ن 
و�شي�شعون يف �لوقت نف�شه  لتجنيد 
�لإ�شلمي  �حل���زب  م��ن  �لأوي���غ���ور 
بخيبة  ي�شعر  �ل���ذي  �لرتك�شتاين 
�أمل من طالبان... �ل�شني مل تنته 

بعد من �أفغان�شتان.
رو�ئي متخ�ص�ش يف �حلرب 
�ل�صورية، ووحد�ت حماية 
�ل�صعب، ود�ع�ش، و�لعامل 
�لع�صكري و�ملخابر�ت. 
وهو موؤلف “كود من�صي�ش” 
و”هربي�ش«.

رغم �أنها ل ترف�ش �مل�صاعد�ت غري �مل�صروطة من �لدول �لغربية، �إل �أن طالبان تف�صل �ل�صتثمار �ل�صيني

طالبان �صد�ع مربك:

ال�سني والنخراط احلذر يف امل�ستنقع الأفغاين...!
تنظر �ل�صني �إىل �لتعامل مع �أفغان�صتان على �أنه ق�صية �أمن د�خلي

هل �شتوؤمن طالبان حدود �ل�شني؟

�لأويغور ومقاطعة �شينجيانغ ور�ء �لعلقة بني �ل�شني وطالبان

�لعمليات �لرهابية هاج�س بكني �لول

تر�شيخ �لعلقة ب�شروط

�ل�شفارة �ل�شينية يف كابول

باعتبارها اإمرباطورية واقعية, �ست�سعى للح�سول 
على �سمانات من املخابرات الباك�ستانية وطالبان

هاج�ض بكني الأ�سا�سي تاأمني خطة احلزام والطريق 
ب�سمان ا�ســتقرار �ســيا�سي اأكبــر يف اآ�سـيا الو�سطى

•• الفجر –فينيك�س 
ترجمة خرية ال�شيباين

   من خالل زيادة �لقمع �صد �لالجئني �لأويغور يف 
�أفغان�صتان لإر�صاء �ل�صني، تخاطر حركة طالبان 

باأن ُينظر �إليها على �أنها متعاونة.
يف  تت�ص����بب  فق���د  بذلك،  �لقي����ام  وبرف�صها   
غ�صب بكني وت����وّدع �ل�ص�����تثمار �ل�صروري لبقاء 

نظامها.

ــني  ــك ـــــد ب ـــــري ت
ـــادي اإقـــامـــة  ـــف ت
ـــاب  ـــالإره مــــالذ ل
ــا  ــه ــاب ــت عــلــى اأع
لــهــذا, تــتــاأرجــح 
بني  ا�سرتاتيجيتها 
الحتواء والتدخل
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عربي ودويل

�لرئي�س �لرو�شي خلل �جلل�شة �لعامة لقمة رو�شيا-�فريقيا يف �شوت�شييفغيني بريغوجني ذر�ع �لكرملني يف �لقارة �ل�شمر�ء

من فرط عمليات �إعادة �لتج�شيم، حتّول �لربجان �ىل ثلثة

“هناك متلعبون، عرب �ل�شبكات 
�لكاذبة،  و�لأخ���ب���ار  �لجتماعية، 
�ل�شحافة،  م��ن  ج��زء  و����ش��ت��غ��لل 
وبع�شها  ف��رن�����ش��ا،  ���ش��د  ي��ل��ع��ب��ون 
�شبكات  م���ن  �أح���ي���ان���ا  م�����ش��ت��وح��ى 
رو�شيا”  �أف��ك��ر يف  و�أن����ا  �أوروب���ي���ة، 
�لفرن�شي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  �ت��ه��م 
 21 ل�����و دري���������ان يف  �إي��������ف  ج������ان 

نوفمرب.
ا، وكاأنها      تبدو هذه �لإد�نة �أي�شً
باكاري  وي�شري  بالف�شل.  �عرت�ف 
���ش��ام��ب��ي، �مل��دي��ر �لإق��ل��ي��م��ي ملعهد 
�إف��ري��ق��ي��ا، �إىل  مت��ب��ك��ت��و يف غ����رب 
�حلرب  يف  تخلفت  “باري�س  �أن 
تعتمد  فرن�شا  �إن  �لعلمية”. 
تعمل  ت���ز�ل  ول  �إجن��از�ت��ه��ا،  على 
مف�شلة  ق�����دمي�����ة،  ب����ربجم����ي����ة 
ومهملة  �لتمثيلية،  �لدبلوما�شية 
�ملدنية”.  و�مل��ج��ت��م��ع��ات  �ل��ت��اأث��ري 
جًد�  كبري  ع��دد  هناك  باخت�شار، 
�لبدلت  �أ���ش��ح��اب  �لإن������ارك  م���ن 
�ل��ر���ش�����������������م��ي��ة ورب���ط���ات �ل��ع��ن��ق يف 
يوجد  ول  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  �مل������اآدب 
�ل�شعب، يهم�شون  ك��اٍف مع  ح��و�ر 

يف باماكو.  
�آخ�������رون     وي�������ش���ري م����ر�ق����ب����ون 
�لرئي�س  م���ن  م���ق���ّرب���ون  -م��ن��ه��م 
�لفرن�شي -�إىل �خلطة �لت�شالية 

“�ل�شدئة” لباري�س.
لوحة  �لآن،  حتى  مثال  و�أح���دث   
�لتي  �مل���ت���و�����ش���ع���ة  �لإع�������لن�������ات 
�شوهدت يف �شو�رع باماكو، و�لتي 
ت���ع���ر����س، ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة �����ش����ود�ء، 
تتحول  “برخان  �لر�شالة:  ه��ذه 

#معا«.
    بعد ثماين �شنو�ت من �لتدخل 
�لقوة  ب��د�أت  �ل�شاحل،  منطقة  يف 
�شعوبة  ت��و�ج��ه  �لتي  �لفرن�شية، 
تنت�شر  ح����ي����ث  �لأر��������������س،  ع����ل����ى 
�ن�شحابها  �جل��ه��ادي��ة،  �جل��م��اع��ات 
لتخّف�س  �خل���ري���ف،  يف  �جل��زئ��ي 
قوتها �لعاملة �إىل �لن�شف بحلول 

عام 2022.
 وم���ع ت���ده���ور �ل��و���ش��ع �لأم���ن���ي ، 
يتز�يد �نعد�م �لثقة �ل�شعبي نحو 
برخان. ويفتح هذ� طريقا �شّيارة 
هذ�  با�شتغلل  �ل�شعد�ء  للرو�س، 
��شرت�تيجية  ل��ت��ق��وي��ة  �ل�����ش��ع��ور 

نفوذهم.

ر�ديو خمرتق
كل  يف  �ل���ك���رم���ل���ني  ي�����ش��ت��ث��م��ر     
�لنغمة  ه���ذه  ل��ن�����ش��ر  �لجت���اه���ات 
�أوًل  ل��ف��رن�����ش��ا. وي��ع��ت��م��د  �مل��ع��ادي��ة 
�لنظام  ع���ل���ى  �����ش����يء  ك����ل  وق����ب����ل 
�لقناتني  خ����لل  م���ن  �ل��ر���ش��م��ي 
�ل�������ش���م���ع���ي- يف  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ت���ني 

�لعمومي،  �خل���ارج���ي  �ل��ب�����ش��ري 
وقناة  ل��لأن��ب��اء  �شبوتنيك  وك��ال��ة 

رو�شيا �ليوم �لتلفزيونية.
�ملغرب  يف  �أوًل  تاأ�شي�شهما  مت     
�ل����ع����رب����ي، وو����ش���ع���ت���ا وج���وده���م���ا 
�ل�شحر�ء،  ج���ن���وب  �إف��ري��ق��ي��ا  يف 
و�عتمدتا على �لتعاون مع و�شائل 
يو�شح  ك���م���ا  �مل���ح���ل���ي���ة،  �لإع��������لم 
من  �أودي��ن��ي��ت،  ماك�شيم  �ل��ب��اح��ث 
�ل�شرت�تيجية  �ل��ب��ح��وث  م��ع��ه��د 
در��شة  يف  �حل���رب���ي���ة،  ب���امل���در����ش���ة 

�مل���ت���ق���اع���دون،  �ل���ع�������ش���ك���ري���ون     
مبو�شكو،  ����ا  �أي���������شً م���رت���ب���ط���ون 
جمعية  يف  ����ا  �أي���������شً ي���ن�������ش���ط���ون 
جمموعة  ب��ام��اك��و:  يف  م��ع��روف��ة 

�لوطنيني �ملاليني.
تظاهر�ت  �جلمعية  ر���ش��ي��د  ويف   
ع����دي����دة يف �لأ�����ش����ه����ر �لأخ�������رية، 
“تتبنى كل �لدعاية �لرو�شية �شد 
�ل�شاحل  منطقة  يف  �لفرن�شيني 
وم��ز�ي��ا �ل��وج��ود �ل��رو���ش��ي ليحل 
متمّر�س  خبري  ي�شري  حملهم”، 

بامللف.
فقط،  �لأع�شاء  ع�شر�ت  وبب�شع   
متكنت هذه �جلمعية مع ذلك من 
بوق  �نها  د�ئرتها.  خ��ارج  �لتعبئة 
��شتطاع  �ل��ذي  للكرملني،  مثايل 
“�ملوؤثرين”  ع���ل���ى  �لع����ت����م����اد 
�لأف���ارق�������������������ة �مل�����ش�����������������ه��وري��ن يف 

بلدهم.
�شلطت   ،2021 �أك��ت��وب��ر  »يف     
مونبلييه،  يف  �لأف��ري��ق��ي��ة  �ل��ق��م��ة 
مب����ب����ادرة م����ن ق�����ش��ر �لإل���ي���زي���ه، 
�ملدنية،  �ملجتمعات  على  �ل�����ش��وء 
يف   ،2019 ع������ام  م���ن���ذ  ول����ك����ن 
�شوت�شي، و�شعت �أول قمة رو�شية 
�شخ�شيات  �ل��رك��ح،  على  �أفريقية 
�أحد  ي���ذّك���ر  يام”،  ن���ات���ايل  م��ث��ل 

�ملحللني من �ملنطقة.
�ل�������ش���وي�������ش���ري���ة  �ل����ن����ا�����ش����ط����ة     
�ل���ك���ام���ريون���ي���ة، �ل���ت���ي ل��دي��ه��ا ما 
يقرب من 180 �ألف متابع على 
�أنها  على  نف�شها  ت�شّنف  ت��وي��رت، 

“�أفريقية”.
�ألقت كلمة ملحوظة،   وكانت قد 
معادية جًد� لفرن�شا حيث �أعلنت: 
“نريد تفكيك �لقو�عد �لع�شكرية 
�ل����ت����ي، حت����ت غطاء  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
�لز�ئفة،  �ل��دف��اع��ي��ة  �لت���ف���اق���ات 
مو�ردنا،  نهب  �إىل  �إل  ت���وؤدي  مل 
وتدريب  �ل���ت���م���رد�ت،  و����ش��ت��م��ر�ر 
�لإرهابيني، و�لإبقاء على �لطغاة 

على ر�أ�س دولنا”. 
على  �لنا�شطة  ه��ذه  ح�شلت  وق��د 
وهي  �شوت�شي”،  “�شيدة  ل��ق��ب 
�لقارة  ب���اب  لفتح  �إ����ش���ايف  م��ف��ت��اح 

�أمام رو�شيا.

ناتايل يام... �شيدة �شوت�شي

مظاهرة �شد �لوجود �لفرن�شي يف منطقة �ل�شاحل جندي فرن�شي من عملية برخان �شمال بوركينا فا�شو

�ليوم  رو�شيا  وّقعت  وقد  حديثة. 
و�شبوتنيك، �لعديد من �تفاقيات 
م�����ش��ارك��ة �مل��ح��ت��وى م���ع �لإذ�ع�����ة 
�لكونغويل  �لوطني  و�لتلفزيون 
�لإيفو�رية.  �ل�����ش��ح��اف��ة  ووك���ال���ة 
�آر  “مدر�شة  ن��ن�����ش��ى  �أن  دون 
وهما  برو”،  و”�شبوتنيك  تي” 
لل�شحفيني  تدريبيان  برناجمان 

�لأفارقة.
�لعلنية،  �ل��و�ج��ه��ة  ه���ذه  ور�ء     
جتري رو�شيا عمليات �أكر تكتًما، 
وتت�شلل ب�شكل مبا�شر �إىل و�شائل 

�لإعلم �ملحلية. 
�شونغو”،  “لينغو  ر�دي����و  وح��ال��ة 
�لو�شطى،  �إفريقيا  جمهورية  يف 
وهي من �أكر �لإذ�عات �شعبية يف 

بانغي، بليغة.
�شركة”  �لرئي�شي؟  م�شتثمرها   
�ل���رو����ش���ي���ة،  �إنف�شت”  ل����وب����اي 
�أع���م���ال مقرب  �مل��رت��ب��ط��ة ب��رج��ل 
يفغيني  ب���وت���ني،  ف���لدمي���ري  م���ن 
بريغوجني. ومقابل هذه �لرعاية، 
خط حتريري مو�ٍل لرو�شيا ب�شكل 

علني ومعاٍد لفرن�شا.
�أ���ش��ال��ي��ب متويلها  »م���ن خ���لل    
لينغو  ف���اإن  �ل��ت��ح��ري��ري،  وخطها 
�شونغو،” �إذ�عة �ل�شلم و�مل�شاحلة 
�لو�قع مقاول  هي يف  �لوطنية”، 
يحلل  فرعي للفاعلني �لرو�س”، 
�آخر.  مقال  يف  �أودينيت  ماك�شيم 
ومن خلل �لتحرك “كغو��شة”، 
جماهريها  “��شتهد�ف  ميكنها 
ب���������ش����ك����ل �أف�������������ش������ل، وت���خ���ف���ي���ف 
�ملحتوى  وت���وزي���ع  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا، 
خلدمة  م���ب���ا����ش���ر  غ�����ري  ب�������ش���ك���ل 

م�شاحلها«.
لينغو  ر�دي������و  م���وق���ع  وق�������ر�ءة     

�مل��رت��ب��ط��ة ب��ف��رن�����ش��ا، و�ل���ت���ي من 
�لرد  ع��ن  م�شوؤولة  �أن��ه��ا  �ل��و����ش��ح 

�ملناه�س لرو�شيا.
وحمتو�ه  توقيته  �إىل  “بالنظر   
�لفرن�شي  �لهجوم  كان  و�أ�شاليبه، 
مبا�شر  فعل  ورد  جزئًيا،  �مل�شاد، 
ع���ل���ى ع���م���ل���ي���ات ب���ري���غ���وج���ني يف 
عنها  ك�����ش��ف��ت  �ل���ت���ي  �إف���ري���ق���ي���ا، 
حتّلل يف  في�شبوك عام 2019”، 
در��شة متعمقة، جامعة �شتانفورد. 
لأن  ي��اأ���ش��ف��ون  �ل��ب��اح��ث��ني  �ن  �ل 
ت�شتعري  �ملتماثلة  �لن�شخة  ه��ذه 
ي�شتخدمها  �لتي  �لأ�شاليب  نف�س 
�خل�������ش���م، وي����ح����ذرون �أن�����ه “من 
ح�����ش��اب��ات وهمية  �إن�������ش���اء  خ����لل 
�لرو�س”،  “�ملت�شيدون  مل��ح��ارب��ة 
�لفرن�شيون  �مل�������ش���غ���ل���ون  ُي������دمي 
�ل�شلوكيات  ���ش��م��ن��ًي��ا  وي�������رّبرون 
يحاولون  ك��ان��و�  �لتي  �لإ�شكالية 

حماربتها«.

»�صيدة �صوت�صي«
فو�ت  بعد  فرن�شا  »��شتيقظت     
يلخ�س باكاري �شامبي،  �لأو�ن”، 
وهي �ليوم يف و�شع حرج، ل �شيما 
وت�شتفيد  �ل�����ش��اح��ل.  منطقة  يف 
رو���ش��ي��ا م���ن ه����ذ� ب�����ش��ه��ول��ة �أكرب 
لأن���ه���ا ت��ت��م��ت��ع ب�����ش��م��ع��ة ط��ي��ب��ة يف 
�لأفريقية،  �لبلد�ن  م��ن  �لعديد 
�ل�شوفياتي  �لحت��اد  متركز  حيث 

بعد �ل�شتقلل. 
�لعديد  در���س  �ملثال،  �شبيل  وعلى 
�ملاليني  و�جلنود  �ل�شيا�شيني  من 
بطر�شربغ،  �شانت  �أو  مو�شكو  يف 
ك��م��ا ه���و �حل����ال م���ع �ل��ع��دي��د من 
يف  �مل��ايل  �لع�شكري  �ملجل�س  ق��ادة 

�ل�شلطة.

لل�شك:  جم���اًل  ت��رتك  ل  �شونغو 
�ل���ت���ي ذكرها  �لأم���ث���ل���ة  ب���ني  م���ن 
 19 �لباحث، هذه �لورقة بتاريخ 
“�ل�شكان  بعنو�ن:   2021 مايو 
�شتغادر  ف���رن�������ش���ا  م�����������ش�����رورون: 
�أو  جمهورية �إفريقيا �لو�شطى”، 
مقالت تنتقد ب�شدة ر�ديو فرن�شا 
�لدويل يف �ليوم �لتايل للتحقيق 
يف �نتهاكات فاغر �لرو�شية �شبه 

�لع�شكرية يف �لبلد. 
ومنحاز  وم�شتت  مركز  “حتقيق 
م���ن ق��ب��ل ر�دي�����و ف��رن�����ش��ا �ل���دويل 

ر�شد  مت  وه���ك���ذ�  �لج��ت��م��اع��ي��ة. 
�لتي  �حل�������ش���اب���ات  م����ن  �ل���ع���دي���د 
ت�شتخدم �ل�شور �لرمزية �ملحلية 
معلومات  وتن�شر  في�شبوك،  على 
“�لكادر  ذ�ك  ق�شة  م��ث��ل  ك��اذب��ة، 
�لذي  برخان  عملية  يف  �لكبري” 
وبحوزته  ب��ام��اك��و  يف  �عتقاله  مت 

�لهريوين.
   مت تعليق �لعديد من �حل�شابات 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �مل�����ش��وؤول��ة ع���ن هذه 
�لتي  �ملن�شة،  قبل  من  �ملعلومات 
�ملزيفة  �حل�شابات  ��ا  �أي�����شً ح��ذف��ت 

لأفريقيا  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  يدين 
و�لغريب  وح��ل��ف��ائ��ه��ا،  �ل��و���ش��ط��ى 

�لرو�س” يتهم �لر�ديو.
�لكرملني  خ���ط���ة  وخل����دم����ة      
�لت�شالية، متتلك �شركة” لوباي 
�خليوط  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إنف�شت” 
ت�شتهدف  �أن���ه���ا  ح��ت��ى  �لأخ�������رى، 

�لأطفال �ل�شغار. 
وي���ت�������ش���ح ذل������ك م����ن �ل����ك����ارت����ون 
ب��ث��ه �شيف  �ل����ذي مت  �مل�����ش��ح��ك، 
متنقلة طافت  �شينما  2019 يف 
�لو�شطى.  �إف��ري��ق��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 

ثلث دقائق على جمد دب “قادم 
م��ن ب��ل��د �أق�����ش��ى �ل�����ش��م��ال ُيدعى 
من  �لبلد  لإنقاذ  ق��ادم  رو�شيا”، 
فرن�شا  -يعني  �لظماآنة  �ل�شباع 
-�ل��ت��ي ت��ن��ه��ب��ه��ا. ك��ل ذل���ك ُي���روى 
ولكنة  رقيق  وب�شوت  بالفرن�شية، 

�شلفية.
�أك��رب عدد  �إىل  للو�شول  ولكن     
مم��ك��ن م���ن �لأ���ش��خ��ا���س، ميتلك 
رج��������ل �لأع��������م��������ال ب���ري���غ���وج���ني 
����ش���لح���ا �����ش����رًي����ا �آخ���������ر: م������ز�رع 
�ل�شبكات  على  �ملنت�شرة  �لت�شيد 

يظهر العلم الرو�سي يف كل الحتجاجات يف اإفريقيا الناطقة بالفرن�سية

تزايد انعدام الثقة ال�سعبي نحو برخان يفتح الطريق للرو�ض لتقوية ا�سرتاتيجية نفوذهم

�لأ�صبقية ملهارة �لكرملني:

بني باري�ض ومو�سكو: حرب اإعالمية م�ستعرة يف اإفريقيا...!
•• الفجر -�شارلوت الالن

ترجمة خرية ال�شيباين
    بعد مايل و�لنيجر، مت �لتعبري عن عد�ء �ل�صكان 
مو�صكو  �أثارته  �صعور  فا�صو.  بوركينا  يف  فرن�صا  جتاه 

مبهارة لدفع عودتها �إىل �إفريقيا.

�ملتظاهرين  �لكامري�... يف ح�صد     تف�صيل مل يفت 
قافلة  �أم��ام  �لأ�صبوع  ه��ذ�  �لطريق  قطعو�  �لذين 
علم  رف��ع  مت  فا�صو،  بوركينا  يف  فرن�صية  ع�صكرية 
ثالثي �لألو�ن. لي�ش علم فرن�صا، و�إمنا بنف�ش �لألو�ن 

ولكن �أفقيا، �إنه علم رو�صيا.
   معادون للوجود �لفرن�صي، ن�صب مئات �ملتظاهرين 

حو�جز ملنع مرور �ملركبات، مما ��صطر جنود عملية 
خمّيم  �إىل  �لل��ت��ج��اء  ب��رخ��ان  �لإره����اب  مكافحة 

ع�صكري قرب و�غادوغو.
فيها  يظهر  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل���رة  ه��ي  ه��ذه  لي�صت     
�لناطقة  �إفريقيا  يف  �حتجاجات  يف  �لرو�صي  �لعلم 

بالفرن�صية. 

 29 يف  نف�صه  بالرمز  �لتلويح  مت  �ملثال،  �صبيل  على 
�أكتوبر �ملا�صي يف باماكو، خالل م�صرية �صد “�لتدخل 
�إفريقيا  وقبل ذلك يف بانغي بجمهورية  �لأجنبي”، 

�لو�صطى.
باري�ش  لتّتهم  ذل��ك  م��ن  �أك���ر  �لأم���ر  يتطلب  مل    

�لكرملني.

تعتمد فرن�صا على �إجناز�تها، ول تز�ل تعمل بربجمية قدمية، وتهمل �لتاأثري و�ملجتمعات �ملدنية

ي�����ص��ت��ث��م��ر 
�ل���ك���رم���ل���ني

ك������ل  يف 
�لجت���اه���ات 
ل�����ن�����������ص�����ر
�ل����ن����غ����م����ة
�مل����ع����ادي����ة
ل���ف���رن�������ص���ا
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العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/روعة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبنف�شج للدخون و�لعطور
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3916711 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/بثنه  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للزياء
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1015054 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/�ملا�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�خل�شر�ء للقرطا�شية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1116361 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/رو�شن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شويت�س
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2866602 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فيم�س 

مدل �ي�شت لل�شيانة �لعامة و�د�رة �لعقار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2920671 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرباعية 

فور تك�س للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4184316 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/�وردر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

خلدمات �لتنظيف
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2913398 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شنازي 

�ل �ي للطباعه على �ملن�شوجات و�مللب�س
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3807839 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لكامبيني 101 لتجارة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2925413 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
كافيه  �ل�ش�����ادة/�شكربيون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2665120 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة عبد�هلل خليل �بر�هيم حممد �حلمادي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف فهد حممد جمعه عي�شى �حلمادي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون نايت وي�س 

�شبا للرجال ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:4226351 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة علي �شامل �شيف حممد �لقبي�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف علي ح�شن علي �ل�شيخ �لرميثي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ر�يت تر�ك لعمال 

�لديكور ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2212860 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة مظفر ح�شني �شيخ  %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف جلل ناجح جميل �لعيده

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مظفر ح�شني �شيخ
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
بال�شم �لتجاري �لو�شايف   CN رقم:2791303 
�لغاء  طلب  بالغاء   ، و�لنظافة  و�ل�شيانة  للمقاولت 

�لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شنوفول للو�شاطة �لعقارية 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3967510 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شنوفول للو�شاطة �لعقارية
SNOWFALL COMMERTIAL BROKERAGE

�إىل/ �شنوفول لت�شميم �ملو�قع �للكرتونية
SNOWFALL WEB  DESIGNING

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة ت�شميم مو�قع �ل�شبكة �ملعلوماتية  6201005
 تعديل ن�شاط / حذف �لو�شاطة يف بيع �لعقار�ت و�شر�ئها  6820004

 تعديل ن�شاط / حذف �لو�شاطة يف تاجري �لعقار�ت  6820012
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان  �لقت�شادية خلل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لربكان �لذهبي كافيه

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2348850 
تعديل لوحه �لإعلن / �إجمايل من م�شاحة 17*1 �ىل 1*1

تعديل لوحه �لإعلن / من لون null  �إىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �لربكان �لذهبي كافيه
ALBORKAN ALDAHABI CAFE

�إىل/ �لربكان �لذهبي كافيه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ALBORKAN ALDAHABI CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان  �لقت�شادية خلل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
للع�شائر  �ل�ش�����ادة/�شبارتان  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN و�حللويات رخ�شة رقم:3678154 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شبارتان للع�شائر و�حللويات

SPARTAN JUICES & SWEET

�إىل/ �شبارتان كافيه

SPARTAN CAFE

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى   

�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 

و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه 

�ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/�شوبر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بي للتجارة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2921650 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/زيتا�س �يه تي ��س لتكنولوجيا 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شا�شات - ذ م م   رخ�شة رقم:1088665 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد ر��شد حممد ح�شن غلبان %51

تكنولوجي�شي  زمني  �شركة  �إ�شافة   / وبيع  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 
�أولو�شلر��شي �أ �س

ZEMIN TEKNOLOJISI ULUSLARARASI A.S

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد ر��شد نهيل على �لنعيمى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف زميني �يتود يف ت�شارمي �يه ��س -

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ر�شيد ميقاتى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف و�شيم مرعبى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان  �لقت�شادية خلل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
ذ.م.م    �لغاز  و  �لنفط  خلدمات  �ل�ش�����ادة/كاز�ك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2785863 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / عارف كوزوكييف من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / عارف كوزوكييف من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �وريغا للإ�شتثمار ذ م م

Aurega Investments LLC

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ كاز�ك خلدمات �لنفط و �لغاز ذ.م.م

QAZAQ OIL & GAS SERVICE L.L.C

�إىل/ كاز�ك خلدمات �لنفط و �لغاز - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 QAZAQ OIL & GAS SERVICE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فرح ديز لتجارة �مللب�س �جلاهزة   

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1925915 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ فرح ديز لتجارة �مللب�س �جلاهزة

FARAH DAYS READY MADE GARMENTS TRADING

�إىل/ فرح ديز لتجارة �مللب�س �جلاهزة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

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

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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حتى بار�ك �وباما ف�شل يف �لختبارهل �نتخاب بايدن جمرد �شر�ب؟�جتاه �لريح يف �شالح دونالد تر�مب
عودة  تكون  قد  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف 
يف  لل�شلطة  �لدميقر�طي  �حلزب 
�أو يف  يناير �ملا�شي جمرد �شر�ب، 
�أف�شل �لأحو�ل، �لأمل �لأخري يف 

جتديد دميقر�طي.
 وبعد ع��ام و�ح��د من �لنتخابات 
كري�شتوف  ق�������ام  �ل����رئ����ا�����ش����ي����ة، 
ل�����و ب���اوت�������ش���ر وك���ل���ي���م���ان ب�����ريو، 
�ملتخ�ش�شان يف �لوليات �ملتحدة، 
�مللحظة  ه����ذه  �ىل  ب���ال���و����ش���ول 
�ل�شائعة  “�لأوهام  كتابهما  يف 
�لذي  �لدميوقر�طية”،  لأمريكا 
عن   2021 �أك��ت��وب��ر   14 ���ش��در 

من�شور�ت فندمييار.

لنجعل �ل�صلطوية
 عظيمة مرة �أخرى

     ك���ان ب��اإم��ك��ان دون��ال��د تر�مب 
بولية  و�لفوز  �لتوقعات  �إحباط 
�إنكار  ع��ل��ى  ي�����ش��ّر  ل���و مل  ث��ان��ي��ة 
خ���ط���ورة �لأزم�������ة �ل�����ش��ح��ي��ة �ىل 
درجة �ثارة �ل�شخرية منه يف عدة 

مر�ت خلل خطاباته.
�أب  زي  �رت���������د�ء  ع���ل���ى  ع���اج���ز     
جلاأ  �لتعاط����ف،  و�إظه�����ار  �لأم��ة 
م�����رة  �لنيويورك���ي  �مللياردي����ر 
و�ملز�ي�����دة  �لف��ر�ط  �إىل  �أخ������رى 
عدم  لإخ��ف��������������اء  حم��اول��������������������������ة  يف 

كفاءته.
 لكن �لرئي�س �خلام�س و�لأربعني، 
مل يح�شن هذه �ملرة، قيا�س حجم 
�ل�شدمة �ملرتبطة بعو�قب �لوباء 

على �ل�شعب �لأمريكي.
�لرت�جع،  ب�����ش��دد  �أن����ه  م���درك���ا     
�أ�شو�أ  متلق  تر�مب  دونالد  �ختار 
�لقيام  ليتجّنب  �ملوؤ�مرة  نظريات 
ي��رى فيها  ق��د  مبر�جعة ج��ذري��ة 
ورجولته،  كربيائه  على  هجوما 
�لنتخابي،  �مل�شتوى  على  ول��ك��ن 

كانت �شتوؤتي ثمارها.
مقتنًعا  ك��ان  �أ�شهر،  ع��دة  وطيلة   
باتهام �لدميقر�طيني -دون دليل 
-بتنظيم عملية تزوير �شخمة يف 

�لنتخابات.
 وق���ب���ل �إع��������لن �ل����ف����وز ل��ي��ل��ة 3 
قانونية  م��ع��رك��ة  ن��ظ��م  ن��وف��م��رب، 
���ش��خ��ي��ف��ة ب��ه��دف �حل�����ش��ول على 
�ع��رت�ف مبا ل ي��ز�ل يعتربه �ىل 

�ليوم “كذبة كربى«.
�ل���ه���ج���وم غري  ه�����ذ�  �أن  ومب�����ا     
�لدميقر�طية  ع���ل���ى  �مل�������ش���ب���وق 
فقد  بالف�شل،  �نتهى  �لأم��ري��ك��ي��ة 
����ش��ت��غ��ل �ل��رئ��ي�����س م��ك��ان��ت��ه كرمز 
ل���دف���ع م���وؤي���دي���ه لغزو  حم���اف���ظ 
يناير   6 يف  �ل���ك���اب���ي���ت���ول  م��ب��ن��ى 
على  �ل��ت�����ش��دي��ق  ي�����وم   ،2021

نتائج �لنتخابات.
�مل�شاءلة  م���ن  �ل����ه����روب  وب���ع���د     
�جلمهوري،  �حل��زب  جنب  بف�شل 
�شديدة،  ل�شغوط  تعر�س  �ل���ذي 
منذئذ  ت�����ر�م�����ب  دون������ال������د  ق������ام 
ب�����ش��ط��و ���ش��ل��ط��وي و����ش���ام���ل على 
و�حًد�  مبعد�  �ل�شيا�شية،  عائلته 
�ملعار�شني  ج��م��ي��ع  �لآخ�������ر،  ت��ل��و 
تعبيد  �أج�������ل  م�����ن  �ل����د�خ����ل����ي����ني 
�لطريق ملحاولة مترد جديدة يف 

�شورة �لف�شل عام 2024.
�أن تو�يل     و�لأ�����ش����و�أ م��ن ذل����ك، 
�لأك��������اذي��������ب ق�����د ُغ�����ر������س د�خ�����ل 
�لناخبني �جلمهوريني، �ىل درجة 

باوت�شر،  ل���و  ك��ري�����ش��ت��وف  حت��ل��ي��ل 
يفوز  �أن  بايدن  جو  على  �شيتعني 
بفارق كبري يف �نتخابات �لتجديد 
�لحتفاظ  يف  ل��ي��اأم��ل  �ل��ن�����ش��ف��ي 
باتت  م��ه��م��ة  �إن����ه����ا  باأغلبية”. 
عن  تخلى  �أن  بعد  تعقيًد�  �أك���ر 
�أق�شام كاملة من برناجمه خلل 
�شتوؤدي  �لتي  �لت�شريعية  �لعملية 
م�شروعه  ع��ل��ى  �ل��ت�����ش��وي��ت  �إىل 
�ل�شتثماري �لكبري “�إعادة �لبناء 

ب�شكل �أف�شل«.
�إن ت�شنيف �حل��زب �جلمهوري     
�شيكون  �لوحيد  �جلاين  باعتباره 
غ����ري ع�������ادل. ب���ع���د �ل��ت��خ��ل��ي عن 
لفر�نكلني  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �لإرث 
روزفلت وليندون جون�شون طيلة 
�لدميقر�طيون  يجد  عقود،  عدة 
�لعاملة  �لطبقة  لإع���ادة  �شعوبة 
�لوليات  يف  �لأ�شا�شية  و�ل�شعبية 

�لرئي�شية �إليهم.
 وم���ن خ���لل �مل��ر�ه��ن��ة ب��ك��ل �شيء 
على �جلانب �ملجتمعي، وعلى جزء 
�لأقليات،  ت�شويت  م��ن  م��ت��ز�ي��د 
�إىل  �لدميقر�طي  �حل��زب  حت��ول 
تيار �شيا�شي يتوجه ح�شرًيا نحو 

جمهور ناخب ح�شري مي�شور.
   ح���ت���ى ب�������ار�ك �أوب������ام������ا، �ل����ذي 
�أعطى �لأمل للمو�طن �لأمريكي 
هذه  عك�س  يف  ينجح  مل  �ل��ع��ادي، 
جو  �أن  وي����ب����دو  �ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة. 
بايدن، �لذي مت �ختياره يف غياب 
�لف�شل، �أدرك �حلاجة �إىل تغيري 

�لرب�مج �ل�شيا�شية.
ب�شكل  ���ش��ع��ب  ���ش��ي��اق  يف  ول���ك���ن، 
يف  ح�����رة  �أذرع  وب��������دون  خ����ا�����س، 
حمدود  عمله  ف���اإن  �ل��ك��ون��غ��ر���س، 

وميكن �أن يخّيب �لآمال.
�ل�����ش��ورة �لقامتة     ورغ����م ه���ذه 
يظهر  �ل���ع���امل،  يف  �لوىل  ل��ل��ق��وة 
جتديد  مت  �لأم����ل.  م��ن  ب�شي�س 
وتكييفها  �لجتماعية  �حل��رك��ات 
و�لع�شرين:  �حل���ادي  �ل��ق��رن  م��ع 
متكنت  �لأخ��������رية،  �ل�������ش���ن���و�ت  يف 
حياة  �أو  �ل�شم�س،  ���ش��روق  ح��رك��ة 
�ل�شود مهمة، �أو م�شرية من �أجل 
حياتنا، �أو حتى �مل�شرية �لن�شائية، 
لقيادة  �جل���م���اه���ري  ح�������ش���د  م����ن 
�لتنديد  �أو  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �مل���ع���ارك 

بف�شل �حلكام. .
�لدميقر�طي  �حل�����زب  ومي����ر     
ب���ت���غ���ي���ري�ت ك����ب����رية: �ل���رغ���ب���ة يف 
�ل�شفقة  خ���ط���ى  ع���ل���ى  �ل�������ش���ري 
�لكبري،  �مل��ج��ت��م��ع  �أو  �جل����دي����دة 
ج�����ي�����ل ج������دي������د م�������ن �مل���م���ث���ل���ني 
�ملنتخبني �مللتزمني �ملوجودين يف 
�ل�شيا�شية  و�لهيئات  �لكوجنر�س 
�ملناق�شات  م��ن  و�لعديد  �ملحلية، 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة و�ل���رب�جم���ي���ة 

�ملثرية.
كافياً  ه�����ذ�  ك����ل  ���ش��ي��ك��ون  ه����ل     
�لرجعية  �ل���ع���ا����ش���ف���ة  مل���و�ج���ه���ة 
�أمريكا  ت��ت��خ��ل��ف  �أمل  �ل���ق���ادم���ة؟ 
�لدميقر�طية كثري�ً عن �لركب؟ 
�أ���ش��ئ��ل��ة، يف �ل���وق���ت �حل����ايل دون 
وت�شمح  ُتطرح  �أن  ت�شتحق  �إجابة، 
لنا بالتفكري يف م�شتقبل �لوليات 
�لغربي،  �ل��ع��امل  م��ن��ارة  �مل��ت��ح��دة، 
�لتي تنتهي تطور�تها د�ئًما بعبور 
على  و�لتاأثري  �لأطل�شي  �ملحيط 

�لقارة �لعجوز.

ُيطلق على جمل�س �ل�شيوخ �لأمريكي �ملقربة �لت�شريعية

�لهجوم على �لكابيتول نقطة فارقة

�أن �لكثري منهم يعترب جو بايدن 
رئي�ًشا غري �شرعي.

يف  ��شتئناًفا  �ل�شتني  ف�شل  �إن     
�لعليا  �ملحكمة  ورف�����س  �مل��ح��اك��م، 
�ل����ذه����اب يف �جت�����اه ت����ر�م����ب، مل 

يغرّي� �شيًئا.

نظام �صيا�صي
 عفا عليه �لزمن

   يف بلد م�شهور مبوؤ�ش�شاته �لقوية 
و�لعريقة، يبدو هذ� �لو�شع غري 

مفهوم. 
�أ�شبح كل ه��ذ� ممكًنا  وم��ع ذل��ك، 
�أ�شبح،  ���ش��ي��ا���ش��ي  ن���ظ���ام  ب��ف�����ش��ل 
�شالح  غ���ري  يف  ك���ب���ري،  ح���د  �إىل 
ياأخذ  لأن���ه مل  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني، 
يف �لعتبار �لتطور�ت �جلغر�فية 
و�لدميغر�فية يف �لعقود �ملا�شية.

ب��رن��اجم��ه��م يحظى  �أن  ورغ����م     
بدعم �شئيل، �إل �أن �جلمهوريني 
ي�����ش��ت��م��دون م��ن��ه ف��ائ��دة ل ميكن 

�إنكارها. 
لحتك����ار  ط��ري��ق��ه��م  يف  “�إنهم 
مع  �ل���زم���ان،  م��ن  لعقد  �ل�شلطة 
�مل�شال�����ح  ع���ن  ي���د�ف���ع���ون  �ن���ه���م 
للأوليغار�شية  �لق��ت�����ش��ادي��������������������ة 
ب��دع��������������������������������م �أق��ل��ي��������������������������������������ة من 
يو�ش����������ح  �لناخب�������ني”، 

كري�شتوف لو باوت�ش�����ر.
   ق��وي يف �ل��ولي��ات �لأق��ل كثافة 
�لريفية،  �مل��ن��اط��ق  ويف  ���ش��ك��ان��ي��ة 
�لكبري،  �ل��ق��دمي  �حل���زب  ي�شمد 
)ك���ن���ي���ة �حل�������زب �جل����م����ه����وري(، 

ويحقق �نت�شار�ت كبرية.
�لنتخابي،  �مل���ج���ّم���ع  ف��ب��ف�����ش��ل   
متكن ج��ورج دبليو ب���و�س ودونالد 
ت��ر�م��ب م��ن �ل��و���ش��ول �إىل �لبيت 
�لأب����ي���������س ب�����اأ������ش�����و�ت �أق�������ل من 

معار�شيهما. 

�لأمريكية.  �لدميقر�طية  معبد 
�ن �لو�شع �لر�هن ينا�شب �حلزب 
حركة  ويخدم  متاًما  �جلمهوري 

دونالد تر�مب.

لأمريكا �لدميقر�طية
 ما يدعو للذعر

ولكن  ببطء  تغلق  �مل�شيدة  �إن     
يف  �لدميوقر�طيني.  على  بثبات 
عليها،  ي�شيطر  �ل��ت��ي  �ل���ولي���ات 
ي�����ش��اع��ف �حل������زب �جل���م���ه���وري، 
ز�عما حماربة �لتزوير �لنتخابي، 
لتقييد و�شول  �لقو�نني  م�شاريع 
�إىل  �ل�شعبية  و�لطبقات  �لأقليات 

�لت�شويت.
ت��ب��دو عملية  �ل���وق���ت،  ن��ف�����س   يف 
�لنتخابية،  ب��ال��دو�ئ��ر  �ل��ت��لع��ب 
وهي عملية �إعادة توزيع �نتخابية 
حت�����دث ك����ل ع�����ش��ر ����ش���ن���و�ت بعد 
تكون  ما  �أ�شبه  �ل�شكاين،  �لتعد�د 

بذبح حزبي متطرف.
�لدميقر�طيني  على  حتكم  وق��د   
ب���خ�������ش���ارة جم���ل�������س �ل������ن������و�ب يف 
�لن�شفي  �ل��ت��ج��دي��د  �ن���ت���خ���اب���ات 

�ملقبلة.
   ومب�شاعدة جيدة من قبل و�شائل 
�لإعلم �ملحافظة، ي�شاعف �حلزب 
�لثقافية  �مل����ع����ارك  �جل���م���ه���وري 
�ختلق  �أو  �مل����غ����الة  خ����لل  م���ن 
�لذعر �لأخ��لق��ي من ع��دم، عرب 
و”نظرية  “�لووكي”  �إد�ن���������ة 
لكل  ون��ت��ي��ج��ة  �لنقدي”،  �ل��ع��رق 
ه���ذ� ت��ف��اق��م��ت �لن��ق�����ش��ام��ات بني 

�لأمريكيني.
�أن  ي���ب���دو  ذل������ك،  م���و�ج���ه���ة     يف 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني ع���اج���زون على 
“بعد  �ل����ه����ج����وم.  وع���ك�������س  �ل������رد 
�لإ�شلحات  تنفيذ  يف  �لإخ��ف��اق 
ح�شب  �ل�������ش���روري���ة،  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 

ف���رغ���م خ�����ش��ارت��ه ب���اأك���ر م���ن 8 
�أمام   2020 ع��ام  �شوت  مليني 
ج��و ب��اي��دن، ك��ان ب��اإم��ك��ان تر�مب 
�إ�شايف  �أل���ف ���ش��وت   50 ب���  �ل��ف��وز 
ف��ق��ط م��وزع��ة ع��ل��ى �أرب����ع وليات 

رئي�شية.
جمل�س  ت���رك���ي���ب���ة  وب���ف�������ش���ل     
�ل�ش�������يوخ )مقعدين لك������ل ولية(، 
بق�������درة  �جل��م��ه��وري��ون  ي��ت��م��ت��ع 

�ل�����ش��غ��ط، ون��ف��ه��م ح��ي��ن��ه��ا �شبب 
ت�شمية جمل�س �ل�شيوخ �لأمريكي 
ي�شعب  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة.  ب���امل���ق���ربة 
�ل���ظ���روف حتريك  يف م��ث��ل ه���ذه 
�لتفاوتات،  وت��ق��ل��ي��ل  �خل���ط���وط، 
وتنظيم  �مل��ن��اخ،  �أج��ل  من  و�لعمل 
ح���م���ل �ل���������ش����لح، وح����م����اي����ة حق 
�لت�شويت، �أو �إد�نة �لرئي�س �لذي 
مهاجمة  ع��ل��ى  �أن�������ش���اره  ح���ّر����س 

ت��ن��اف�����ش��������������������ي��ة ع���ال���ي���ة وي����ف����وزون 
بانتظام بالأغلبية. 

�لبالغ  و�ي���وم���ن���غ  ���ش��ك��ان  ي��ت��م��ت��ع 
�ألف ن�شمة، بنف�س   600 عددهم 
به  يتمتع  �ل��ذي  �ل�شيا�شي  �ل��وزن 
عددهم  �لبالغ  كاليفورنيا  �شكان 

40 مليون ن�شمة.
�أن  يف  �ل�����������ش�����ب�����ب  ه��������و  ه�����������ذ�   
�لآن  ي�شيطرون  �لدميقر�طيني 

ب�شوت  �ل�������ش���ي���وخ  جم��ل�����س  ع���ل���ى 
�ل�شيناتور�ت  �أن  رغ����م  و�ح������د، 
ع�شر�ت  ميثلون  �لدميقر�طيني 
�مل���لي���ني م���ن �ل�����ش��ك��ان �أك����ر من 

نظر�ئهم �جلمهوريني.
   �أ�شف �إىل ذلك �إج��ر�ء �لعرقلة 
�شتني  تتطلب  �ل��ت��ي  �ل��ربمل��ان��ي��ة، 
�شوًتا لللتفاف عليها، بالإ�شافة 
جلماعات  �ل�شيا�شي  �ل��ث��ق��ل  �إىل 

قد تكون عودة �حلزب �لدميقر�طي لل�صلطة يف يناير �ملا�صي جمرد �صر�ب

لقد حتول احلزب الدميقراطي اإىل تيار �سيا�سي ي�ستهدف ح�سريا جمهور الناخبني املي�سورين

ي�ساعف احلزب اجلمهوري املعارك الثقافية, ويعجز الدميقراطيون على الرد وعك�ض الهجوم

نظام �صيا�صي عفا عليه �لزمن:

الأوهام ال�سائعة لأمريكا الدميقراطية...!
•• الفجر -ثيو لوبري 
ترجمة خرية ال�شيباين

   يف بحث ُن�صر يف �أكتوبر، ت�صاءل حملالن فرن�صيان 
عما �إذ� ل يز�ل باإمكان �ملع�صكر �لدميقر�طي �لتاأثري 

على �صيا�صة �لوليات �ملتحدة.

�لنتخابات  يف  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  على  �لنت�صار     
�لرئا�صية لعام 2020، و�ختطاف �لأغلبية ب�صعوبة 
�ملتوفرة  و�للقاحات  �لكوجنر�ش،  جمل�صي  يف  جد� 
�لقت�صادي،  �لنتعا�ش  وللجميع،  كبرية  ب��اأع��د�د 
فقر  من  و�حل��د  �لبطالة،  معدل  يف  حاد  و�نخفا�ش 
�صنو�ت  �أرب��ع  بعد  مهّم:  ت�صريعي  وتقدم  �لطفولة، 

على  وهجوم  كبرية  �صحية  �أزمة  تخللتها  م�صطربة 
�لدميقر�طية  �أمريكا  لدى  �أ�صبح  �لكابيتول،  مبنى 
�أخرًي� ما حتتفل به وتطمئن �ليه. ويف كل �لحو�ل، 
هذ� هو �صعور �أولئك �لذين يتاأّملون �لو�جهة ولكنهم 

ل يدخلون �ملبنى.
من  و�ملزي��د  �ملزي�����د  هن����اك  �لد�خ�����ل،  ف�����ي   

من  متقدمة  ح��ال��ة  يف  و�أ�ص����ا�صات  �ل�ص�����روخ، 
�لتد�عي.

�صلطوية،  ميول  ذو  جمهوري  حزب  يهاجمها  منهكة، 
وتنه�صها  قوية،  �صغط  جماعات  قبل  من  وحما�صرة 
نظريات �ملوؤ�مرة، �أ�صبحت �لدميقر�طية �لأمريكية 

حما�صرة. 

�لو�صع �لر�هن ينا�صب �حلزب �جلمهوري متاًما ويخدم دونالد تر�مب
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�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رو�ون�س ليجا�شي لد�رة �لت�شويق - �شركة �ل�شخ�س 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لو�حد ذ م م   رخ�شة رقم:2803019 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / فرج خمي�س فرج ربيع �شليم من مالك �إىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / فرج خمي�س فرج ربيع �شليم من 100 % �إىل %51

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �نيل كومار ممندى نار��شيمها مورتى  %49

تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ رو�ون�س ليجا�شي لد�رة �لت�شويق - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

RULOANS LEGACY MARKETING MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�إىل/ �شركة فينمارت ماركتينغ مانيجمنت ذ.م.م

FINMART MARKETING MANAGEMENT CO L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خلل 

�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج �إعالن �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : �لكرت� �بوظبي ذ م م

LUMAX LLUMINACION TECNICA : طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية
بيانات �لأولوية : بتاريخ :2021/11/23  �ملودعة بالرقم : 365279 

باإ�شم : �لكرت� �بوظبي ذ م م
�ملوطن : �بوظبي �شارع �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان ، مقابل بلدية �بوظبي ، هاتف: 026778077

�شندوق �لربيد: 121
�صورة �لعالمة :

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 35
خدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها 

عند �حلاجة ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل
 LLUMINACION كلمة باحلروف �للتينية باللون �ل�شود وحتتها LUMAX :و�شف �لعلمة

TECNICA باحلروف �لأ�شبانية باللون �لبنف�شجي . 
�ل�شرت�طات :

فعلى من لديه �إعرت��س على  ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعلن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�أكو� تانك ل�شناعة �شخانات �ملاء �لكهربائية ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 363802        بتاريخ :2021/11/5    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: �أكو� تانك ل�شناعة �شخانات �ملاء �لكهربائية ذ.م.م. 
�لعنو�ن: �جلرف �ل�شناعية 2 �شندوق �لربيد 4، عجمان، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أنابيب مرنة غري معدنية. ،مو�د تقوية غري معدنية للأنابيب،مو�د بل�شتيكية �شبه معاجلة،و�شلت غري 

معدنية للأنابيب،�أغلفة غري معدنية للأنابيب ،خر�طيم ري يف �لفئة 17.
�لو�ق�عة بالفئة: 17

و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة �للتينية  SIMAكتبت ب�شكل مميز باللون �لأزرق �لد�كن ويليها من 
�لي�شار ر�شم هند�شي مميز باللونني �لأزرق �لد�كن و�لأحمر كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق. 

�ل�شر�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذ� �لإعلن. 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�أكو� تانك ل�شناعة �شخانات �ملاء �لكهربائية ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 363801        بتاريخ :2021/11/5    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: �أكو� تانك ل�شناعة �شخانات �ملاء �لكهربائية ذ.م.م. 
�لعنو�ن: �جلرف �ل�شناعية 2 �شندوق �لربيد 4، عجمان، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ملياه وللأغر��س  و�لتهوية وتوريد  و�لتجفيف  و�لتربيد  �لبخار و�لطهي  و�لتدفئة وتوليد  �أجهزة للإنارة 
يف  �شحية  ومن�شاآت  �أجهزة  للمو��شري،  حنفيات  �ل�شحية،  للرت�كيب  مياه  مو��شري  ماء،  �شخانات  �ل�شحية. 

�لفئة 11.
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة �للتينية  SIMAكتبت ب�شكل مميز باللون �لأزرق �لد�كن ويليها من 
�لي�شار ر�شم هند�شي مميز باللونني �لأزرق �لد�كن و�لأحمر كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق. 

�ل�شر�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذ� �لإعلن. 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1378/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �خلام�شة رقم 200

مو�شوع �لدعوى : دعوى بطلن عقد بيع �لوحدة �ملوؤرخ يف 2014/3/27 ل�شابق بيعها وت�شجيلها با�شم م�شرتى �خر ولعدم 
�شبعمائة و�شبعة  �ملالبة مببلغ قدره )777.624.74( درهم  �ملطالبة  �ملبدئي مع  �لعقاري  �ل�شجل  �ملدعي يف  با�شم  ت�شجيلها 
�ربعة  دره��م   )34.561( وق��دره  �لعمولة مببلغ  رد   - فل�شا  و�شبعون  و�ربعة  درهما  وع�شرون  و�ربعة  و�شتمائة  �لفا  و�شبعون 
وثلثون �لف وخم�شمائة و�حد و�شتون �لف درهم - مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% و�لر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب 

�ملحاماة  . 
�ملدعي:حاجي حنيف �حمد حاجي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لقوز �ل�شناعية �لثالثة - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى قرقا�س - �شقة �لول
وميثله:مرمي عبد�هلل مر�د �لبلو�شي

�ملطلوب �إعلنهما :  1- �أبيار للتطوير �لعقاري 2- �بيار للتطوير �لعقاري )م�شاهمة مقفلة( فرع دبي  -  �شفتهما: مدعي عليهما
مو�شوع �لإعلن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها دعوى بطلن عقد بيع �لوحدة �ملوؤرخ يف 2014/3/27 ل�شابق بيعها 
قدره  مببلغ  �ملالبة  �ملطالبة  مع  �ملبدئي  �لعقاري  �ل�شجل  يف  �ملدعي  با�شم  ت�شجيلها  ولعدم  �خر  م�شرتى  با�شم  وت�شجيلها 
)777.624.74( درهم �شبعمائة و�شبعة و�شبعون �لفا و�شتمائة و�ربعة وع�شرون درهما و�ربعة و�شبعون فل�شا - رد �لعمولة 
مببلغ وقدره )34.561( درهم �ربعة وثلثون �لف وخم�شمائة و�حد و�شتون �لف درهم - مع �لفائدة �لقانونية بو�قع %5 
و�لر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�شة يوم �لثلثاء  �ملو�فق  2021/12/7  �ل�شاعة 08.30 �س يف 
قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

رئي�س الق�شمللمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل.

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:299/2021/20 جتاري كلي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لكلية �لتجارية �لوىل رقم 31

�لتحفظي رقم 2021/383 جتاري و�لق�شاء بثبوت �حلق وتثبيت �حلجز مع �شمول  �لدعوى : �شم ملف �حلجز  مو�شوع 
�حلكم بالمر ببيبع �ل�شفينة بروجيكت تريدر وحتديد �شروط �لبيع و�ليوم �ملعني لجر�ئه و�لثمن �ل�شا�شي و�لز�م �ملدعي 
عليهم بالت�شامن �لتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )18.819.363.74( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 

�ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مهم �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  . 
�ملدعي:مو�نئ دبي �لعاملية �إقليم �لمار�ت م.م.ح

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى �عمار �شكوير - �شقة 6
وميثله:كوثر �بر�هيم حممد

�ملطلوب �إعلنه :  1- �شا�س �شيبينج كوربوري�شن �مل�شجل با�شمها �ل�شفينة �و�شن تريدر Ocean Trader  -  �شفته: 
مدعي عليه

مو�شوع �لإعلن :  قد �أقام عليك �لدعوى  على �ملدعي عليه �لثاين �ملذكور �عله على وكيله �مللحي/�شركة كينج ويف 
لل�شحن �س.ذ.م.م ومو�شوعها �شم ملف �حلجز �لتحفظي رقم 2021/383 جتاري و�لق�شاء بثبوت �حلق وتثبيت �حلجز مع 
�شمول �حلكم بالمر ببيبع �ل�شفينة بروجيكت تريدر وحتديد �شروط �لبيع و�ليوم �ملعني لجر�ئه و�لثمن �ل�شا�شي و�لز�م 
�ملدعي عليهم بالت�شامن �لتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )18.819.363.74( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
يوم  لها جل�شة  �ملحاماة - وحددت  �تعاب  و�مل�شاريف ومقابل  �لر�شوم  و�لز�مهم  �ل�شد�د  �ل�شتحقاق وحتى متام  تاريخ  من 
�لحد  �ملو�فق  2021/12/12  �ل�شاعة 10.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 

رئي�س الق�شموعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل.

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

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

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/4446 �أمر �أد�ء بالز�م �ملنفذ �شدهم ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )42714194( درهم �شامل للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س.م.ع

�ل���ط���اب���ق 14 -   - م��ب��ن��ى 014  �لأب���������ر�ج -  �����ش����ارع   - �ل���ت���ج���اري  م��ن��ط��ق��ة �خل���ل���ي���ج  دب�����ي -  ع����ن����و�ن����ه:�م����ارة 
مكاين:2563786091

�ملطلوب �إعلنهم : 1- �يليجانت لل�شناعات ���س.ذ.م.م 2- دروي�س لل�شناعات 3- ميمونه ح�شن دروي�س 4- 
تيكنوفا �ند�شرتيز �س.ذ.م.م 5- �شركة ميجا�شتار �لتجارية ذ.م.م - فرع 6- �ح�شان ح�شن دروي�س 7- تكنوفا 
ذ.م.م 10-طالب  �لتجارية  �شليمان دروي�س 9- �شركة ميجا�شتار  �ند�شرتيز ليمتد 8- ح�شن مياه  باكجينغ 

ح�شن دروي�س 11- �يليجانت لل�شناعات �س.ذ.م.م - فرع - �شفتهم : منفذ �شدهم
مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)42709174( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70353

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1027/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/1024 عقاري جزئي ، ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )268695( درهم �شامل للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لتنفيذ : عبد�لرحمن بن عبد�لكرمي بن �حمد �ل فو�ز
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �ل�شارقة - �ملجاز - �ل�شارقة - مبنى �لفرد�ن �شنرت - �شقة مكتب 

رقم 104 - كورني�س �لبحرية - وميثله:فاطمة حممد علي ح�شني �ملازمي
جمعة  بن  �حمد  عبد�هلل  �حمد  ط��ارق  مالكها  وميثلها  للعقار�ت  �م   -1  : �إعلنه  �ملطلوب 

�لطنيجي - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )268695( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

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

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
ب�شد�د   ، �لدعوى رقم 2019/657 عقاري كلي  �ل�شادر يف  : تنفيذ �حلكم  �لتنفيذ  مو�شوع 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1740214( درهم �شامل للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : ريا�س حد�د

بناية   -  1 �م��ارة دبي - بردبي - بجو�ر حمطه برجمان - خمرج رقم   - عنو�نه:�لمار�ت 
�ل�شفا - نف�س بناية بوليود - مكتب رقم 105 رقم مكاين:2932994210

�ملطلوب �إعلنه : 1- �بيار للتطوير �لعقاري - �شركة م�شاهمة مقفله - فرع دبي - �شفته 
: منفذ �شده

مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )1740214( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:1948/2021/300 ا�شتئناف مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�شتئناف �ملدنية �لثانية رقم 82

مو�شوع �ل�شتئناف : ��شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2038/2021 مدين جزئي و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�لتعاب. 

�مل�شتاأنف:تيوتريد ��س �يه
بنايه  �شكوير  �عمار  - مبنى  ز�ي��د  �ل�شيخ  �شارع   - دبي   - بردبي   - دبي  �م��ارة   - عنو�نه:�لمار�ت 

6 - �شقة �لثامن 801 - وميثله:كوثر �بر�هيم حممد 
�ملطلوب �إعلنه :  1- ميد جلف جريت كون�شبت تيكنيكال �شريف�شز ذ.م.م  -  �شفته : م�شتاأنف 

�شده
مو�شوع �لإعلن :  قد �أ�شتاأنف/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم:2021/2038 مدين جزئي. وحددت 
لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  2021/12/6  �ل�شاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70197

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:2860/2021/305 ا�شتئناف جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�شتئناف �لتجارية �لوىل رقم 84

مو�شوع �ل�شتئناف : ��شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 469/2021 جتاري كلي و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�لتعاب . 

�مل�شتاأنف:بافاجوتو ر�جور�ن �شيتي
�لعاملي -  �مل��ايل  ز�ي��د - مركز دبي  �ل�شيخ  �شارع  �م��ارة دبي - بردبي - دبي -  عنو�نه:�لمار�ت - 

�لبو�بة رقم 3 - �لطابق �ل�شاد�س مكتب رقم 605 - �لرقم �ملكاين:2682589680
وميثله:خالد حممد �شعيد بوج�شيم 

�ملطلوب �إعلنه :  1- فينابلر ليمتد  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
�ل�شادر بالدعوى رق���م:2021/469 جتاري كلي.  �لقر�ر/�حلكم  �أ�شتاأنف  :  قد  مو�شوع �لإع��لن 
وحددت لها جل�شة يوم �لثلثاء  �ملو�فق  2022/1/4  �ل�شاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�شي عن بعد ، 

وعليه يقت�شى ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70021

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

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�صر
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- عمري �شيد عبد�هلل عمري  
 جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :عمر �شباح �حدب 
طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/11/11 بالز�م 
�ملطلوب �شده بان يوؤدي للطالب مبلغ )100000( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع %5 
من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مه �لر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة ،  ولكم �حلق يف ��شتئناف �لمر خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل 

لن�شر هذ� �لعلن. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:6350/2021/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

وقدره  �ج��م��ايل  قيمة مببلغ  ب�����ش��د�د  ���ش��ده��ا  �مل�شتدعي  ب��ال��ز�م  �د�ء  �م���ر  ����ش��د�ر   : �ل��دع��وى  م��و���ش��وع 
)33.016.20( درهم ثلث وثلثون �لفا و�شتة ع�شر درهما وع�شرون فل�شا - مع �لفائدة �لقانونية �لبالغة 

12% من تاريخ هذه �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام ، ت�شمني �ملدعي عليها �لر�شوم و�مل�شاريف . 
�ملدعي:مودرن لتجارة مو�د �لبناء

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �لقوز �ل�شناعية �لر�بعة - حملت ملك حكومة دبي
�ملطلوب �إعلنه :  1- �شركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه

ب��ت��اري��خ:2021/9/29 -  �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية  �أمر  ��شت�شد�ر  �لإع��لن :طلب  مو�شوع 
ت��وؤدي للطالبة مبلغ )33016.20( درهم فقط مبلغ وق��دره ثلثة وثلثني  بان  �ملطلوب �شدها  بالز�م 
�لف و�شتة ع�شر درهما وع�شرين فل�شا ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام 
��شتئناف  .ولكم �حلق يف  �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل  و�مل�شاريف وخم�شمائة  �لر�شوم  و�لز�مها  �ل�شد�د 

�لمر خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70519

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:6757/2021/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة با�شد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ )24000( درهم بخلف �لفو�ئد 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ ��شتحقاق كل فاتورة �شر�ء حتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف . 

�ملدعي:�يبكو للزيوت - فرع - �شركة �يبكو للم�شاريع ذ.م.م
عنو�نه:دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �مارة دبي - بردبي - مبنى �ينوك مكتب 3 ملك �شركة برتول 

�لمار�ت - �شارع �ل�شيخ ز�يد رقم مكاين:1482076985 - هاتف متحرك:0566749977
وميثله:علي �بر�هيم حممد �حلمادي

�ملطلوب �إعلنه :  1- حمطة �لنافورة لغ�شيل �ل�شيار�ت  -  �شفته : مدعي عليه
بتاريخ:2021/10/20  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  ق��ررت  فقد  �أد�ء  �أم��ر  ��شت�شد�ر  :طلب  �لإع��لن  مو�شوع 
، و�لفائدة  �ربعة وع�شرين �لف درهم  - بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )24.000( درهم 
و�لزمتها  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى   2017/7/9 يف  ف��ات��ورة  �خ��ر  ��شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �عتبار�   %5 �لقانونية 
يوم  ��شتئناف �لمر خلل 15  .ولكم �حلق يف  �ملحاماة  �تعاب  بامل�شاريف ومبلغ ثلثمائة درهم مقابل 

من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 70197

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

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2766/2020 جتاري جزئي ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1.673.338.31( درهم �شامل للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : �شركة �ترنيت �خلليج �ل�شناعية �ملحدودة ذ.م.م

- مبنى  �ل�شعادة  �شارع   - دبي   - �لتجاري  دبي - منطقة �خلليج  �م��ارة   - عنو�نه:�لمار�ت 
بري�شم تاور - �شقة 1901 - وميثله:جا�شم �شامل م�شبح �شامل

�ملطلوب �إعلنه : 1- �شركة تاركت وجيما للن�شاء�ت ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
، وعليه فان  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )1064964.00( درهم �ىل طالب  �ملنفذ 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

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

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�شاد�شة رقم 227
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 623/2021 مدين جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )117392( درهم �شامل للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : �شالح حممد عبيد ��شماعيل �ل�شويدي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع �لحتاد - مبنى �خليمة - �شقة مكتب 
رقم 3 - مكاين:3235694882

�ملطلوب �إعلنهما : 1- خالد عبد �هلل �حمد �لغنام - ب�شفته مالك �شوبر �وتو للو�شاطة �لتجارية 2- 
�شوبر �وتو للو�شاطة �لتجارية - �شفتهما : منفذ �شدهما

مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)117392( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:885/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�شارف �جلزئية رقم 249

�ملدعي عليها بها �حلكم بعد  �أق��رب جل�شة و�ع��لن  �ملوقرة حتديد  �ملحكمة  نلتم�س من عد�لة   : �لدعوى  مو�شوع 
�لفا ومائة  يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )841.188/29( درهم ثمامنائة وو�حد و�ربعون  بان  بالز�مه  �لثبوت 
�ل�شد�د مع  �ملطالبة وحتى متام  تاريخ  9% من  بو�قع  و�لفائدة   - فل�شا  وع�شرون  وت�شعة  درهما  وثمانون  وثمانية 

�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:بنك �لمار�ت دبي �لوطني �س.م.ع

عنو�نه:�مارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - بجو�ر غرفة جتارة و�شناعة دبي - هاتف رقم 043874225 - موبايل 
رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794 - وميثله:نوف يو�شف ح�شن علي ها�شم �حلمادي

�ملطلوب �إعلنه :  1- دين�س خاليب-  �شفته : مدعي عليه 
�أق��رب جل�شة  �ملوقرة حتديد  �ملحكمة  نلتم�س من عد�لة  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها  :  قد  �لإع��لن  مو�شوع 
�ملدعي مبلغ وقدره )841.188/29( درهم  للبنك  يوؤدي  بان  بالز�مه  �لثبوت  بها �حلكم بعد  �ملدعي عليها  و�علن 
ثمامنائة وو�حد و�ربعون �لفا ومائة وثمانية وثمانون درهما وت�شعة وع�شرون فل�شا - و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ 
�ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�شة يوم �لحد  
�ملو�فق  2021/12/12  �ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

70197

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1748/2021/208 تنفيذ مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�شاد�شة رقم 227

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/923 مدين جزئي و�ملعدل 
بال�شتئناف رقم:2021/1101 ��شتئناف مدين، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )439183( درهم 

�شامل للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : �شيل�شو جر باهيدو باربارونو

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع بني يا�س - مبنى �لقرق - 
�شقة �لثاين ع�شر �شقة 1204- وميثله:يون�س حممد عبد�هلل ح�شن �لبلو�شي

�ملطلوب �إعلنه : 1- �شعيد �ملر �شعيد علي - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )439183( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

70533 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1386/2021/208 تنفيذ مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�شاد�شة رقم 227

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/680 مدين جزئي و�ملعدل 
بال�شتئناف رقم:2021/931 ��شتئناف مدين، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )356685( درهم 

�شامل للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : بودهن بهاغات ماتور� بهاغات

�ل�شارقة - �شارع �لزهر�ء - مبنى د�ما�س -  �لغوير -  �ل�شارقة -  عنو�نه:�لمار�ت - �مارة 
�شقة �خلام�س - 546 - بجو�ر دو�ر �لربيد

�ملطلوب �إعلنه : 1- �لب�شطي ومكتاه �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )371810( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 70533
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7790/2021/209 تنفيذ عمايل 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�شاد�شة رقم 227

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى �لعمالية رقم 369/2021 عمايل جزئي 
، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )85855.5( درهم ل�شالح �لعامل.

طالب �لتنفيذ : هري�س بابو كيلوت بوتيابور�ييل
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �ل�شارقة - �خلان - �ل�شارقة - �شارع كورني�س �خلان - مبنى �أ�شا�س 

- �شقة 504 - �لطابق �خلام�س
�ملطلوب �إعلنه : 1- هليو�س لرتكيب �ملو�د �لعازلة يف �لبنية ���س.ذ.م.م - �شفته : منفذ 

�شده
مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )85910( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 70392
اعالن بالن�شر 

 956/2021/211 تنفيذ عقاري 
�إعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعلن بالن�شر 
 - ذ.م.م  مينتان�س  ج��ي��ر�ل  �ل��دي��و�ن   -2 ليمتد  �شنرت ماجنمنت  ت��اون  ���ش��ده��م/1-   �ملنفذ  �ىل 

�لديو�ن لل�شيانة �لعامة 3- زنادو للتطوير �لعقاري ذ.م.م - جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/جينا د�نيل �لبو فيد 

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  بالت�شامن  و�لز�مكم  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )348081.55( درهم وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 2- ف�شخ �تفاقية �لبيع 
يف   E8 �لوحدة  نوع   603 رقم  �ل�شقة  و�شر�ء  بيع  �ملت�شمنة   2008/3/10 �ملوؤرخة  �لدعوى  �شند 

�ملبنى E18 مب�شروع دبي لجون - رو�ن - م�شروع رقم 1563. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اعالن بالن�شر 

 8321/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعلن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شدهما/1-  �شركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت ذ.م.م 2- يو�شف حنا زهرة 

- جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/موؤ�ش�شة م�شنع مينوتى در�ي مك�س

وميثله:رميا عبد�حلكيم �جلر�شي 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)94034.26( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

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

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/4184 �أمر �د�ء ، ب�شد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )125112( درهم �شامل للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : برين�س بر�كا�س ناير

عنو�نه:�مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - �شارع �ل�شيخ ز�يد - برج برزم - بجانب برج 
�ومنيات - خلف �لمار�ت للعطلت - �لطابق رقم 29 - مكتب رقم 2906

�ملطلوب �إعلنه : 1- يو�شف خمي�س عبد�لرحمن �لثمريى - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )125112( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

اعالن بالن�شر        
 18/2021/1446 عقاري جزئي  

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- روهان �رفان حممد �رفان  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي : موؤ�ش�شة عقار  
وميثله : عبد�هلل رحمه عبد�هلل رحمه �لعوي�س �ل�شام�شي  

�أق����ام عليك �ل��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا �ع����ادة بح�شب ح��ك��م �ل���ش��ت��ئ��ن��اف رقم  ق��د 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2022/1/9  �لحد  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  991/2021 عقاري. 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�  بعد  ع��ن  �لتقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   8.30
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم
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عربي ودويل

يعتقد 15 باملائة فقط من اجلمهوريني اأنه يجب
 اإدانة كايل, مقابل اأكرث من ثالثة اأرباع الدميقراطيني 

كايل  �أن  �ملحلفني  هيئة  �أعلنت  �أ���ص��ب��وع،  قبل     
ريتنهاو�ش “غري مذنب” يف �لتهم �خلم�ش �ملوجهة 
مّتهم  عاًما،   18 �لعمر  من  �لبالغ  و�ل�صاب،  �إليه. 
 ،2020 �أغ�صط�ش   25 يف  قتل.  جر�ئم  بارتكاب 
“حماية”  �أج��ل  من  ج���اوؤو�  م�صلحني  �إىل  �ن�صم 
ببلدة  �صغب  �أعمال  �ن��دلع  عند  جتارية  حماّلت 
�صرطي  �إط��الق  على  رًد�  )وي�صكون�صن(  كينو�صا 
جاكوب  على  �خللف  يف  ر�صا�صات  �صبع  �أبي�ش 
بليك، وهو �أمريكي من �أ�صل �أفريقي يبلغ من �لعمر 
فتح  �آل��ي��ة،  ن�صف  ببندقية  وم�صلًحا  ع��اًم��ا.   29
عن  �أ�صفر  مما  مربكة،  ظروف  يف  �لنار  ريتنهاو�ش 
مقتل رجلني و�إ�صابة ثالث... وحكم �ملحلفون �أنه 

ت�صرف دفاًعا عن �لنف�ش.

متت تربئته من جرمية قتل مزدوجة:

لهذا اأ�سبح كايل ريتنهاو�ض بطل اليمني الأمريكي...!
عرّب جو بايدن عن قلقه وغ�صبه، يف حني هّناأ تر�مب �ل�صاب و��صتقبله يف مقره

حتذير من اأكرب خطر يهدد ليبيا.. »املربع �سفر« ميهد لكارثة
و�أو�شح �ملحلل �لع�شكري �لليبي، خلل ت�شريحاته ل�”�شكاي نيوز عربية”، 
�أن �لعودة للمربع �لأول هو �أكرب خطر �لأن، وهو ما ترف�شه �لقوى �لدولية 

�شو�ء �أوروبا �أو �لوليات �ملتحدة.
�لباحث  �أكد  هكذ�  �لنتخابات”،  �إج��ر�ء  ذ�ته وهو  للهدف  ي�شعى  »�جلميع 
�لعليا  �ملفو�شية  �أ���ش��درت  �لليبي  �ل��د�خ��ل  ففي  �ل��ه��لوي،  حممد  �لليبي 
�لنتخابية  �مل��ر�ك��ز  يف  �ق���رت�ع  بطاقة  مليون   2.8 م��ن  �أك��ر  للنتخابات 
 28 تاريخ  �مل�شجلني كناخبني، كما ح��ددت  للمو�طنني  ت�شليمها  �أج��ل  من 

نوفمرب كاآخر موعد لت�شليم �لبطاقات �لنتخابية.
ا يف ت�شليم ما يقرب من 2 مليون  و��شتطرد قائًل: “جنحت �ملفو�شية �أي�شً
�لنتخابات  مقار  تاأمني  على  �لعمل  بخلف  �لأن،  حتى  �نتخابية  بطاقة 
وحماولة �إظهار �أول ��شتحقاق �نتخابي لل�شعب يف �شكل دميقر�طي يوؤ�ش�س 

لل�شتقر�ر«.

•• طرابل�س-وكاالت

�لليبي  �لرئا�شي  �ملجل�س  رئي�س  قال 
يعمل  �جل��م��ي��ع  �إن  �مل���ن���ف���ي،  حم��م��د 

�لرئا�شية  �ملقبلة،  �لنتخابية  �ل�شتحقاقات  �إجن���اح  �أج���ل  م��ن  جهد  بكل 
و�لت�شريعية، جاء ذلك خلل حفل �فتتاح �ملوؤمتر �لوطني �لليبي لل�شباب.

ع��رب حتقيق كل  �لن��ت��خ��اب��ات  �إجن���اح  �لعمل على  �شيتم  �أن���ه  �مل��ن��ف��ي،  و�أك���د 
�ل�شمانات �للزمة، حتى تكون �نتخابات حّرة ونزيهة، تعرّب نتائجها بحق 

عن �إر�دة �ل�شعب �لليبي، وحتقق كامل �شروط �لعملية �لدميقر�طية.
�لتي  و�ملخاطر  �ل�شعوبات  �ملوؤمتر، بحجم  �ملجل�س، خلل  رئي�س  و�عرتف 
�إىل �ل�شر�عات �لقدمية �لتي عانى منها  تو�جه ليبيا، حمذًر� من �لعودة 

�ل�شعب �لليبي.
�لوحيدة  �لفر�شة  �إن  �لليبي حممد فرج عثمان،  �لعقيد  �ل�شياق، قال  ويف 
لإنقاذ ليبيا هو جناح عملية �لنتخابات �لربملانية و�لرئا�شية، حتى يتمكن 

�لليبيون من بناء موؤ�ش�شات �لدولة و�أجهزتها مرة �أخرى.

ولفت  �ملفو�شية،  �أطلقتها  �لتي  �لتدريبية  ب��ال��دور�ت  �ل��ه��لوي،  �أ�شاد  كما 
�إطار  �أل��ف موظف يف   40 �أن �جل��ولت �لتدريبة �شت�شهد تدريب نحو  �إىل 

��شتعد�د�ت �ملفو�شية لتنفيذ �ل�شتحقاق �لنتخابي.
و�أ�شاف �لباحث �لليبي، �أن �ملفو�شية تعمل بكل جهد وقادرة على مو�جهة 
�ل�شيا�شية خارج �شيطرتها لأنها تعمل يف  �لعر�قيل  �لفنية، لكن  �لعر�قيل 

ظل بيئة �شيا�شية غري م�شتقرة.
�ل��دول��ي��ة بكل ق��وة نحو �إجناح  �ل��ق��وى  �أم��ا على �جل��ان��ب �خل��ارج��ي، تدفع 
�ل�شتحقاق �لنتخابي �لليبي �ملقرر �ل�شهر �ملقبل، وهنا �أكد �ملحلل �لع�شكري 
حممد فرج عثمان، �أن �جلل�شة �لأخرية ملجل�س �لأمن تثبت �لجتاه �لدويل 

نحو معاقبة �أي معرقل للعملية �لنتخابية.
و�أ�شاف �ملحلل �لع�شكري �لليبي، �أن فر�س �لعقوبات على �ملعرقلني �شوف 
�أوروب��ا، حيث قامت �لأخري نتيجة ت�شارب  ياأتي من جانب و��شنطن قبل 

�إىل تاأزمي  �مل�شالح يف �لقارة �لعجوز 
�لو�شع �لليبي.

�لفرن�شية  �ل��ت��ع��اون  �ت��ف��اق��ي��ة  وع���ن 
�لإيطالية، قال عثمان، �إنها ت�شب يف 
�ملقام �لأول يف �لأزمة �لليبية، حيث �أن �لتناحر بني �إيطاليا وفرن�شا يف هذ� 
�أوروب���ا على م��د�ر عقد من حل �لأزمة  ت��اأزمي��ه، ومل تنجح  �إىل  �أدى  �مللف 
با�شتثناء �أملانيا �لتي جنحت يف مل �شمل �لفرقاء حتت مظلة موؤمتر برلني 

1، وبرلني 2، تله بعد ذلك موؤمتر باري�س.
و�شدد �ملحلل �لع�شكري على �أهمية �إجر�ء �لعملية �لنتخابية و�لعمل على 
�إجناحها، لأن هدفها لي�س �لتد�ول على �ل�شلطة و�إمنا هي عملية م�شريية 
لتوحيد موؤ�ش�شات �لدولة �لتي �شتنعك�س على �لقت�شاد و�ل�شتثمار وبناء 

�لدولة.
ويعقد �لليبيون �آمال كبرية على هذه �لنتخابات يف �إعادة �ل�شتقر�ر �إىل 
�لبع�س يخ�شى من  �أك��ر م��ن عقد م��ن �ل���ش��ط��ر�ب��ات، لكن  ب��لده��م بعد 

حدوث �نتكا�شة ما تعيد �لأو�شاع �إىل نقطة �ل�شفر.

   ولئن ق��ال ج��و ب��اي��دن �إن��ه “قلق 
�حلكم،  �إع������لن  ب��ع��د  وغا�شب” 
هّناأ من  تر�مب  دونالد  �شلفه  فاإن 
ب��ي��ان �شحفي.  �ل�����ش��اب يف  ج��ان��ب��ه 
�شّلمنا  �إذ�  ذل�����ك  يف  غ����ر�ب����ة  ول 
بنتائج ��شتطلعات �لر�أي: ح�شب 
 18 يف  �ل�شادر  يوغوف  ��شتطلع 
فقط  باملائة   15 يعتقد  نوفمرب، 
�إد�نة  يجب  �أن��ه  �جلمهوريني  م��ن 
جرمية  بارتكاب  ريتنهاو�س  كايل 
�أك��ر من  يعتقد  �مل��ق��اب��ل،  قتل. يف 
�أرب��اع �لدميقر�طيني )76  ثلثة 

باملائة( ب�شرورة �إد�نته.

رمز �لقيم �ملحافظة
م��ن �جلرمية،  قليلة  �أي���ام  بعد      
�ل��رئ��ي�����س حينها،  ت���ر�م���ب،  رف�����س 
ريتنهاو�س،  ك���اي���ل  �أف����ع����ال  �إد�ن�������ة 
على  ���ش��ُي��ق��ت��ل  “كان  �أن����ه  م��ع��ت��ق��ًد� 
�لأرجح” �إذ� مل يطلق �لنار. وهذ� 
�لأ�شبوع، ��شتقبل �مللياردير �ل�شاب 
�إقامته  مبقر  بفلوريد�  منزله  يف 
يف م���ار �لغ������و.    ه���ذ� �ل�شتفز�ز 

ممثل  غايت�س،  مات  وق��ال  �ل�شاب. 
ف���ل���وري���د� ق���ب���ل ي�����وم م����ن �إع�����لن 
يكون  �أن  �مل��ح��ت��م��ل  “من  �حل��ك��م: 
�لكوجنر�س”.  يف  ج��ي��ًد�  مرتب�شا 
ك���م���ا ع���ر����س ع��ل��ي��ه مم���ث���ل ولي����ة 
مادي�شون  �ل�����ش��م��ال��ي��ة،  ك��ارول��ي��ن��ا 
كاوثورن، �لذي يحث �أن�شاره على 

بريًئا”...  رج��ًل  ب��ّر�أت  �إذ�  �ل�شغب 
�إنه برنامج �شيا�شي بالكامل.

مقرتحات للرتّب�ش
 وميد�لية �لكونغر�ش

�ل����ع����دي����د م�����ن �جل���م���ه���وري���ني     
دعم  ع��ن  ي��ت��خ��ّل��ف��و�  مل  �ملنتخبني 

حتى  لأن��ه  مفاجئاً،  لي�س  �جلديد 
قبل �إعلن �حلكم ��شتوىل �ليمني 
�لأمريكي على �ملو�شوع ليجعل منه 
ط��وط��م��ا. وخ���لل �مل��ح��اك��م��ة، دّعم 
�ل�شاب،  نيوز  فوك�س  قناة  مذيعو 
للهجمات  رم�����ز  �أن������ه  م��ع��ت��ق��دي��ن 
يف  �ملحافظة  �لقيم  على  �ملزعومة 
�لوليات �ملتحدة. “هذ� ما يحدث 
�لأقوياء  �لأ�شخا�س  ي�شارع  عندما 
و��شنطن  يف  �لإع������لم  و���ش��ائ��ل  يف 
قال  �لحكام”،  لإ����ش���د�ر   ”...“
يحدث  “وللأ�شف  هانيتي.  �شون 

هذ� يف كل مرة، مر�ًر� وتكر�ًر�، مع 
نف�س �ل�شخ�شيات. و�شائل �لإعلم 
 ”...“ و�لأب����ري����اء  ت��خ��ط��ئ   ”...“

يدفعون �لثمن.«
   »�إن��ه ينتمي �إىل و�ح��دة من �أقل 
جمتمعنا”،  يف  ح���ًظ���ا  �ل��ط��ب��ق��ات 
ك���ارل�������ش���ون، مقدم  ت���اك���ر  �ع���ت���رب 
نيوز.  ف��وك�����س  �ي�����ش��ا يف  �لأخ����ب����ار 
و�أ���ش��اف، لع��ب��ا على وت��ر ح�شا�س 
“لقد  �ملحافظني،  �لناخبني  ل��دى 
عنيفني  جم��ان��ني  م��ن��ع  ف��ق��ط  �أر�د 
�ل�شيار�ت...  يف  �ل��ن��ار  �إ���ش��ع��ال  م��ن 

ف��ف��ي �أم���ري���ك���ا ح��ي��ث ن�����ش��اأ، يعترب 
�ل�شيء  نف�س  فا�شًل”.  �أم���ًر�  ه��ذ� 
�شحيفة  يف  �لكاتبة  على  ينطبق 
نيويورك بو�شت، مري�ند� ديفاين، 
ما  �ع��ت��ربت  �لتي  ج��د�،  �ل�شعبوية 
طبقي.  �زدر�ء  على  علمة  ح��دث 
“تلحق  ت����وي����رت:  ع���ل���ى  وك���ت���ب���ت 
�أبي�س  �بًنا   ”...“ �لرية  �لنخبة 
من �لطبقة �لعاملة، رّبته �أّم عزباء، 

لأنهم ل يرونه �إن�شاًنا كامًل«.
“بوليتيكو”،  ل�  �شوؤ�ل     ورد� على 
ت�شاريل  ق��ّدر  باحلكم،  �لنطق  قبل 

�ل�شاعدة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  ك������ريك، 
جانبه،  م���ن  �لأم���ري���ك���ي،  ل��ل��ي��م��ني 
“تخ�س”  ل  �مل��ح��اك��م��ة  “هذه  �أّن 
نظره،  وجهة  ومن  وحده”.  كايل 
�لقانون،  ب�����ش��ي��ادة  �لأم����ر  “يتعلق 
�لثاين  و�ل���ت���ع���دي���ل  و�ل���د����ش���ت���ور، 
�لت�شلح”،  يف  �حل��ق  يحمي  “�لذي 
و�حلق يف �لدفاع عن نف�شك عندما 
مت�شائل،  عنيف،  ح�شد  يهاجمك 
�أمريكي  ملو�طن  يحق  كان  �إذ�  عما 
ه��ي��ئ��ة حملفني  ع���ل���ى  �حل�������ش���ول 
لتهديد�ت  ت��خ�����ش��ع  ل  حم���اي���دة 

“�أن يكونو� م�شلحني وخطرين”، 
ف����رتة ت����دري����ب. �أم�����ا �ل���ن���ائ���ب عن 
ولي���ة �أري��زون��ا ب��ول ج��و���ش��ار، فقد 
على  �ل�������ش���اب  ي��ح�����ش��ل  �أن  �ق�����رتح 
�لكونغر�س.  يف  �ل�����ش��رف  ميد�لية 
�أ����ش���اب���ي���ع، عوقب  ب�����ش��ع��ة  وق���ب���ل 
جو�شار نف�شه بتوبيخ -وهي عقوبة 
ن���ادرة ج��ًد� -لأن���ه �شخر يف مقطع 
�لدميقر�طية  وفاة  ... من  فيديو 

�ألك�شندريا �أوكا�شيو كورتيز.
ريتنهاو�س  كايل  تلقى  و�أخ����رًي�،     
 ،2019 دعم نيك �شاندمان. عام 
عاًما،   16 �مل���ر�ه���ق،  ه���ذ�  �كت�شب 
�شاعات  غ�شون  يف  وطنية  �شهرة 
لنا�شط  م���و�ج���ه���ت���ه  ب���ع���د  ق��ل��ي��ل��ة 
�حلمر  �ل����ه����ن����ود  م�����ن  �أم�����ري�����ك�����ي 
وهو  و�����ش���ن���ط���ن،  يف  �لأ����ش���ل���ي���ني 
�أمريكا  “لنجعل  �حلمر�ء  بقبعته 
عظيمة مرة �أخرى”. وبعد �تهامه 
بالعن�شرية و�لرتهيب، رفع دعوى 
ق�����ش��ائ��ي��ة م��ن��ذئ��ذ ع��ل��ى ع����دد من 
�لت�شهري،  بتهمة  �لإع���لم  و�شائل 
�لإلغاء”،  “ثقافة  دم��ار  م�شتنكر� 
�ملوؤمتر �جلمهوري  بل وحت��دث يف 
2020. وكان دونالد تر�مب  عام 
“�لأخبار  قد جعل منه رمًز�، رمز 

�لكاذبة وطابعها �ل�شيطاين ».
   وط���و�ل �مل��ح��اك��م��ة، �ل��ت��ي ك�شفت 
بخ�شو�س  �لأم��ري��ك��ي  �ل�شرخ  ع��ن 
�لأ���ش��ل��ح��ة �ل��ن��اري��ة وح���رك���ة حياة 
بالدفاع عن  �حتمى  �ل�شود مهمة، 

�لنف�س.
عن لو جورنال دي دميان�ش

متظاهرون يحتجون على تربئة كايل ريتنهاو�س يف مينيابولي�س ��شت�شاف تر�مب كايل ريتنهاو�س يف منزله يف فلوريد�

كايل ريتنهاو�س يبكي يف قف�س �لتهام

امل�ساركة بالنتخابات املحلية يف اجلزائر »دون امل�ستوى«
وذكرت �ل�شحيفة بن�شبة �مل�شاركة يف �آخر �نتخابات حملية يف 2017، 
مليني  ع�شرة  م��ن  �أك���ر  للت�شويت  ت��ق��دم  �إذ  باملئة   44 ف��اق��ت  �ل��ت��ي 
ناخب من �أ�شل 22 مليونا �آن��ذ�ك. لكن حممد �شريف رف�س م�شبقا، 
عهد  يف  ج��رت  �ل��ت��ي  �ملحلية  �لن��ت��خ��اب��ات  م��ع  �مل��ق��ارن��ة  �ل�شبت،  م�شاء 
�لرئي�س �ل�شابق عبد �لعزيز بوتفليقة و�تهمتها �ملعار�شة و�ل�شحافة 

بالت�شخيم.
وقال �شريف �إن “نظام �لنتخابات خمتلف و�لظروف و�جلهة �ملنظمة 
)وز�رة �لد�خلية( خمتلفة” لذلك يجب �ملقارنة بر�أيه مع “�لنتخابات 

�لتي نظمتها �ل�شلطة فقط«.
�مل�شاركة  “ن�شب  �أن  �شريف  �أكد  للم�شاركة  �لأوىل  �لن�شب  �علن  ومنذ 
حزير�ن/ يف  �لت�شريعية  بالنتخابات  مقارنة  نوعية”  قفزة  حققت 

 •• اجلزائر-اأ ف ب

يف  �مل�شاركة  ن�شبة  �ن  �لأح���د  �ل�����ش��ادرة  �جل��ز�ئ��ري��ة  �ل�شحف  �ع��ت��ربت 
�لنتخابات �ملحلية �لتي جرت �ل�شبت، بقيت “دون �مل�شتوى” بالرغم 
�إذ  �ل��ب��ل��د،  �شهده  �ق���رت�ع  ب��اآخ��ر  م��ق��ارن��ة  �شهدته  �ل���ذي  �لتح�شن  م��ن 

�نخف�شت من 23 باملئة �إىل 35 �ملئة.
و�أعلن رئي�س �ل�شلطة �لوطنية �مل�شتقلة للنتخابات حممد �شريف م�شاء 
 35،97 �مل�شاركة بلغت عند غلق مكاتب �لق��رت�ع  “ن�شبة  �أّن  �ل�شبت 
% يف �نتخابات �ملجال�س �لبلدية و34،39 % على �شعيد جمال�س 

م�شري� �إىل م�شاركة �أكر من 8،5 مليني ناخب. �لوليات”، 
وقالت �شحيفة �لوطن �لناطقة بالفرن�شية �إنه “على خلف توقعات 
�مل�شوؤولني يف �ل�شلطة و�مل�شاركني فاإن �ل�شتياء �ل�شعبي هو �لذي كان 
حملية  �نتخابات  يف  �مل�شاركة  ن�شبة  كانت  م��رة  لأول  لأن��ه  �مل��وع��د،  يف 

متدنية«.

يقدم  مل  حيث  �لبلد  تاريخ  يف  �متناع  ن�شبة  �أك��رب  �شهدت  �لتي  يونيو 
للت�شويت �شوى %23 من �أكر 23 مليون ناخب.

وكتبت �شحيفة �خلرب “رغم حت�شن ن�شبة �مل�شاركة مقارنة باملو�عيد 
�أن �ملحليات ت�شتقطب  �ل�شابقة، فاإنها تبقى دون �مل�شتوى بالنظر �إىل 

دوما �هتمام �ملو�طنني«.
وبالن�شبة ل�شحيفة �ل�شروق فاإن �لنتخابات �ملحلية “تخطت �متحان 

�مل�شاركة بتقدير مقبول«.
�شاركت   ،2019 �شباط/فرب�ير  �حل��ر�ك يف  �ن��دلع  م��رة منذ  ولأول 
منطقة �لقبائل يف هذ� �لقرت�ع بعدما قاطعت �لنتخابات �لرئا�شية 
2019 ثم  �لأول/دي�����ش��م��رب  ك��ان��ون  ت��ب��ون يف  بالرئي�س  �ل��ت��ي ج���اءت 
و�أخري�   2020 �لثاين/نوفمرب  ت�شرين  �لد�شتور  على  �ل�شتفتاء 

�لنتخابات �لت�شريعية يف حزير�ن/يونيو 2021. و�شكلت �لنتخابات 
�ملحلية �ختبار� جديد� للرئي�س عبد �ملجيد تبون �لذي وعد بتغيري كل 
�ملوؤ�ش�شات �ملنتخبة “�لتي لوثها �لتزوير و�ملال �لفا�شد” دون �لهتمام 

بن�شبة �مل�شاركة “لأن �لت�شويت لي�س �إجباريا«.
“هو  �لنتخابات  ه��دف  �أن  تاأكيده  بقوة مع  للت�شويت  دع��ا  وم��ع فقد 
و�شلنا  م��ا  وه��و  �لكلمة،  معنى  ب���اأمّت  �شرعية  موؤ�ش�شات  �إىل  �لو�شول 
�ل�شحف  وبح�شب  ب�شوته.  �أدىل  �أن  بعد  لل�شحافة  �شرح  كما  �إليه” 
ف���اإن �لن��ت��خ��اب��ات ج���رت م��ن دون �أح����د�ث ع��ن��ف ك��ب��رية ك��ب��رية خلفا 
للنتخابات �لت�شريعية �لأخرية، با�شتثناء “حتطيم حمتجني مكتب 
 100 بعد نحو  على  �لبويرة”  �لق�شر بولية  �أه��ل  بلدية  �ق��رت�ع يف 
كلم �شرق �لعا�شمة �جلز�ئرية، كما �أفادت �شحيفة �لوطن. كما ذكرت 
�لإذ�ع��ة �جلز�ئرية �أن �لنتخابات �لبلدية مل جتر يف �أربع بلديات يف 
بجاية )250 كلم �شرق �جلز�ئر( لعدم تقدم �أي قائمة للرت�شح، لكن 

�لنتخابات �لولئية جرت ب�شكل عادي فيها«.

الفجر –خرية ال�شيباين

فوك�ض  قدمته 
اأنه  على  نيوز 
للهجمات  رمز 
ـــة  ـــوم ـــزع امل
القيم  ــى  ــل ع
املـــحـــافـــظـــة 
ــات  ــولي ال يف 
ــــحــــدة ــــت امل

كايل ريتنهاو�س، م�شلح ببندقية ن�شف �آلية، ي�شري باجتاه �ملتظاهرين من حركة حياة �ل�شود مهمة ت�شاريل كريك، �ل�شخ�شية �ل�شاعدة لليمني �لأمريكي

�لعديد من �جلمهوريني �ملنتخبني دعمو� �ل�صاب، و�قرتحو� عليه ترب�صا تكوينيا يف �لكوجنر�ش
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العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : �صركة بيت �حلامتي �لتجارية )ذ م م(  
�ل�شكل   - نايف   - دي��رة   - بالقيزي  حممد  �حمد  عبد�هلل  ملك   13 رق��م  حمل   : �لعنو�ن 
بال�شجل  �لقيد  رق��م   201143  : �لرخ�شة  رق��م   ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
ق��د مت  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  50354 مب��وج��ب   : �ل��ت��ج��اري 
مبوجب  وذل��ك   ، �أع���له  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ب��اإن��ح��لل  لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/11/18 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/11/18 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ي�صرى 
و�صركاه لال�صت�صار�ت وتدقيق �حل�صابات �لعنو�ن : مكتب رقم 703 ملك ي�شرى عادل 
�مل�شتند�ت  :   م�شطحباً معه كافة  :    فاك�س  �م��ني - بردبي - �خلليج �لتجاري - هاتف 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

70021 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : �صركة جو في�ش �صركة �ل�صخ�ش �لو�حد - ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم P-114 مركز ميلكي و�ي بزن�س �شنرت - �ل�شكل �لقانوين : �شركة 
رقم   860946  : �لرخ�شة  رق��م  م(  م  )ذ  �لو�حد  �ل�شخ�س   - م�شوؤولية حم��دودة  ذ�ت 
1462626 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية  �لقيد بال�شجل �لتجاري : 
�أعله  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحلل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  �لتاأ�شري يف  باأنه قد مت  بدبي 
2021/10/31 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل  ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
حماكم دبي بتاريخ 2021/11/23 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�شفي �ملعني د�ر �لنظم حممود جمعة و�صركاه حما�صبون قانونيون - �لعنو�ن : 
 : - هاتف  �ملطينة   - دي��رة   - �مل��ل  203 ملك حممد عبد�هلل عبد�للطيف  رق��م  مكتب 
3964900-04  فاك�س : 3965025-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 70021
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ي�صرى و�صركاه لال�صت�صار�ت وتدقيق �حل�صابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 703 ملك ي�شرى عادل �مني - بردبي - �خلليج �لتجاري - 
هاتف :    فاك�س :       مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد 
�صركة بيت �حلامتي �لتجارية )ذ  �أعله لت�شفية  مت تعيني �مل�شفي �ملذكور 
م م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2021/11/18 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/11/18 وعلى من لديه �أي �عرت��س 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
 )45( وذل��ك خلل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  �أع��له، م�شطحباً 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

70021 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

 ��شم �مل�شفي : د�ر �لنظم حممود جمعة و�صركاه حما�صبون قانونيون  
�لعنو�ن : مكتب رقم 203 ملك حممد عبد�هلل عبد�للطيف �ملل - ديرة - 
�ملطينة - هاتف : 3964900-04  فاك�س : 3965025-04 مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور 
�أعله لت�شفية �صركة جو في�ش �صركة �ل�صخ�ش �لو�حد - ذ م م وذلك 
كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2021/10/31 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
�أي �عرت��س  2021/11/23 وعلى من لديه  �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو 
�ملذكور �أعله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

70021

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - نور لتوريد اليدي العاملة   
)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002567/ 

�إىل �ملحكوم عليه : نور لتوريد �ليدي �لعاملة - �لعنو�ن : عجمان - منطقة �لب�شتان - بالقرب من مركز 
�شرطة �ملدينة - 0502100123 - 0527822225

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ مرو�ن حممد دروي�س حممد بلل - �جلن�شية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف 12217.0 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعله خلل )15( يوما من تاريخ �إعلنك 
/ �إعلنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملذكورة  �ملحكمة  �أمام   - �ل�شاعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�شراء لرتكيب اللوحات العالنية   
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003848/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �ل�شر�ء لرتكيب �للوحات �لعلنية 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ حممد ��شحاق نيك حممد ، �جلن�شية : باك�شتاين  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف 5998 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعله خلل )15( يوما من 
تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2021/20857( 

�ملنذر / بنك دبي �لإ�شلمي
وميثله �ل�شيد /طارق فتحي حممود ب�شفته وكيل عن �ملحامية/رميا �جلر�شي �مار�تية �جلن�شية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�شدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�س �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�شفتها وكيله عن بنك دبي 
�ل�شلمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�شدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�س بوينت - �لطابق �لول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / جي�شود��شان جايانيتتهى - �شريلنكي �جلن�شية - عنو�نه �إمارة �ل�شارقة - منطقة �ل�شناعية - �شقة رقم 201 - 

بناية ر�أ�س �ملال - متحرك رقم 0559452744 
�ملو�شوع/�إخطار عديل ب�شرورة �شد�د مبلغ )8582( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�شد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�شالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �شد�د �ق�شاط �ملركبة ل�شالح �ملنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )8582( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر 
�ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�شرعة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة 

�ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �لتي بياناتها

�صنة �ل�صنعلون �ملركبةنوع �ملركبة�لفئةجهة �لرتخي�شرقم �ملركبة

2016رمادي ميت�صوبي�صي لن�صر A�أم �لقيوين75842
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �ملبني �عله خلل مدة �أق�شاها ��شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذ� �لخطار و�ل �شن�شطر 
��شفني �ىل ��شتكمال �لجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�شيل حقوقنا وفقا ل�شحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�شروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICILABMIN2021 / 0007514 عمايل )جزئي(
�ىل �ملدعي عليه : �مريكان ليف �ن�شورن�س كومباين - فرع �ل�شارقة 

نعلمكم بان �ملدعي مولكال جوبالن فاديار جانارد�نان - هندي �جلن�شية 
قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعله للمطالبة 

)ت�شعة  درهم   99824 مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملحكمة  حكمت 
�مل�شروفات  من  �ملنا�شب  و�لزمتها  درهم(  وع�شرون  و�ربعة  وثمامنائة  �لف  وت�شعون 

و�عفت �ملدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ : 2021/11/25  حرر بو��شطة �ملوظف

مركز �شعادة �ملتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIREA2020 / 0007660 مدين )جزئي( 
�ىل �ملدعي عليه : �شيف نظام بن غامن �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة / �جلن�شية 

نعلمكم بان �ملدعي �شيد هارث �شينها �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة / �جلن�شية 
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعله للمطالبة 

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري :- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 1،805،492 
و�لفائدة  درهما(  وت�شعون  و�ثنان  و�ربعمائة   ، �لف  وخم�شة  وثمامنائة  )مليون  درهم 
�ل  �ل�شد�د على  �لق�شائية وحتى متام  �ملطالبة  تاريخ  �شنويا من   %5 بو�قع  �لقانونية 
تتجاوز �لفائدة �ملبلغ �ملق�شى به ، مع تثبيت �مر �ملنع من �ل�شفر يف �لمر على عري�شة 
رقم 2020/7460 و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف و 500 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما 

قابل لل�شتئناف.   حرر بتاريخ 2021/11/24  
مركز �شعادة �ملتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 70488
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0003796 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �شركة بيلد �ر�بيا - ذ م م  
جمهول حمل �لإقامة : عجمان �ملنتزى 1 - هاتف رقم 067480446  فاك�س 067480446 

 info@buildarabia.ae لربيد �للكرتوين� -
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/12/12 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة 
�لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 8( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�شرة 

�يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�شفك مدعي عليه.
ملحظة : �علن بالن�شر باللغتني �لعربية و�لجنليزية

حرر بتاريخ  2021/11/25  
مدير اخلدمات الق�شائية      
خلود �شامل ال�شويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9545(

�ملنذر : يا�شني عبد�هلل عبد�لرحمن �خلاجه
بوكالة �ملحامني/ عماد �هلي وفي�شل �خلاجة ونو�ل �حلو�شني

�شد / �ملنذر �إليهما :
�لدو�ت �ل�شحية و�لدهانات ملقاولت  �شيالكوت  مدينة   -1

حممد غني  عبد�ملختار   -2
لذلك ، ف�اإن موكلن�ا ينذركما ب�شد�د مبالغ �ل�شيكات �ملذكورة وقدرها 90،000 
دره���م )ت�����ش��ع��ون �ل�����ف دره�������م( و�ل��ف��ائ��دة �ل��ق��ان��ون��ي��ة 9% ���ش��ن��وي��ا م��ن تاريخ 
�لعلن  تاريخ  من  �ي��ام  خم�شة  خلل  وذل��ك  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق 

بهذ� �لنذ�ر، و�إلز�مكم بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر

يف التنفيذ رقم  3244/2019/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

2017/2184 جتاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )26698533.7 درهم(  مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
�شامل للر�شوم و�مل�شاريف

طالب �لتنفيذ: بنك �لإحتاد �لوطني - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - بناية  علي �شعيد جمعه - بجو�ر برجمان �شنرت  
�ملطلوب �إعلنه : �شعد حممد �شعيد حممد �لعقيلي �ملرزوقي ب�شفته وريثا للمتوفى/ )�بن �ملتويف( / حممد �شعيد حممد �لعقيلي �ملرزوقي بولية 

�شعيد حممد عمر �ملرزوقي ب�شفته �لويل �ل�شرعي عليه  
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �ل�شيخ ر��شد منطقة عود ميثاء - مبنى حميد �حمد دري رقم 3 - �شقة طابق �لول مكتب 

saad752@gmail.com  -  0556678932  - بنك  �شيتي  بناية  نف�س   -  111
�شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثلث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�شاعة   2021/12/8 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  �أن��ه يف   : �لإع���لن  مو�شوع 
http://www. �لإلكرتوين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س 
على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خلل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على 
�لثمن خلل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات 
خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : بيانات �لعقار )�ر�س وما عليها من بناء - رقم �لر�س 645 - �ملنطقة : �لقوز �لوىل - م�شاحة 

ح�شته يف �لعقار 90.90 مرت مربع و�لتي - تقدر قيمة �حل�شة مببلغ وقدره )393870( درهم 
ملحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

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

��شم �ل�شركة : كونكريت �يفنت�ش - �ش ذ م م  
�لعنو�ن : م�شتودع f52.53.54 ملك عي�شى بن نا�شر بن عبد�للطيف �ل�شركال - 
�لقوز �ل�شناعية �لوىل - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 
783946 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1289529 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحلل 
 2021/11/3 ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  �أعله  �ل�شركة �ملذكورة 
لديه  م��ن  وعلى   2021/11/3 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق 
ملر�جعة  �لوح�صي  متعب  �مل��ع��ني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي 
1001 ملك با�شم �لباكر - ديرة - �ملمزر - هاتف :    �حل�صابات �لعنو�ن : مكتب 
فاك�س :   م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

70197 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : متعب �لوح�صي ملر�جعة �حل�صابات
�لعنو�ن : مكتب 1001 ملك با�شم �لباكر - ديرة - �ملمزر - هاتف :   فاك�س :       
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
�ملذكور �أعله لت�شفية كونكريت �يفنت�ش - �ش ذ م م وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ 2021/11/3 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ 2021/11/3 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعله، م�شطحباً 
معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذ� �لإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

70197
العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية

عري�شة  على  امر   SHCFICIPTO2021 /0008653 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �لبيت �ل�شامخ ملقاولت �لنجارة مل�شلحة
�لعنو�ن : 9409604  

يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
�نور �شعيد خان -  �أعله ل�شالح / مقيت �نور حممد  �لدعوى بالرقم 
بالتايل : ناأمر  بالز�م �ملدعي عليها �ن ت�شلم �ملدعي جو�ز �ل�شفر �خلا�س 

به. حكما قابل للتظلم خلل �ملدة �لقانونية. 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
MOJAU_2021- 0035677 رقم املعاملة

تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل

�لأطر�ف  بني  �لرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �شيقوم  �نه  �لعلم  يرجى 
�ملذكورة. من �لطرف �لأول : عمر �أحمد عمر عبد�هلل �ل�شريفي - �جلن�شية : �لإمار�ت  �إىل �لطرف 

�لثاين : حممد مور�شيد ميا �شوروج ميا - �جلن�شية : بنغلدي�س 
بال�شم �لتجاري )جنر�ن لتجارة �مللب�س �لريا�شية(  ن�شاط �لرخ�شة )بيع �مللب�س �لريا�شية  
بالتجزية ، بيع �لحذية �لريا�شية - بالتجزئة ، بيع �لعطور - بالتجزئة ، بيع �ل�شاعات و قطع 

غيارها - بالتجزئة( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية يف خورفكان - �ل�شارقة رخ�شة جتارية 
رقم 627508 �ل�شادرة بتاريخ 2013/4/8 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بخورفكان.

وعليه �شيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�شديق على �لتنازل
بعد �نق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  126/2021/223 انابات جتارية  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

مو�شوع �لدعوى : �إنابة من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية �لإبتد�ئية يف �لدعوى رقم 2021/1032 جتاري.
طالب �لتنفيذ:�شركة فاريتي للدو�ت �حلديدية - و�آخرون  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �ل�شارقة  
�ملطلوب �إعلنه : ح�شام عبد�حلكيم �لظريف - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �ل�شارقة 

مو�شوع �لإعلن : �ملنفذ �شدها موؤ�ش�شة ح�شام عبد�حلكيم لتجارة �لدو�ت �حلديدية )موؤ�ش�شة فردية ميثلها مالكها ح�شام عبد�حلكيم 
�لظريف - لبناين �جلن�شية( - �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/12/8 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثلث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
�ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خلل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة 
�لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خلل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة 
عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : بيانات �لعقار : 
نوع �لعقار �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : و�دي �ل�شفا 5 - رقم �لر�س 1973 - رقم �لبلدية : 8437-648 - �مل�شاحة : 555 

مرت مربع - �لقيمة �لكلية : 2500000 درهم.
ملحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70408 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  4/2019/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لوىل رقم 183  
مو�شوع �لدعوى : طلب �ذن بيع �لعقار �ملرهون �لكائن باإمارة دبي �حلبية �لر�بعة رقم �لر�س 9 رقم �لبلدية 260 -682 �ملبنى 1 مبنى �وملبيك 
بارك 3 �لعقار رقم 402 وذلك نظري �ملديونية �لبالغ قدرها 8.159.916.12 درهم )ثمانية مليني ومائة وت�شعة وخم�شني �لف وت�شع مائة 
و�شتة ع�شر در�هم و�ثنا ع�شر فل�س(. طالب �لتنفيذ: بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع  عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �لق�شي�س �لثانية - 

�شارع رقم 5 - مبنى نيهال - بجنب فندق تامي غر�ند رقم مكاين 3700095802  - وميثله : موزة عبيد ربيع �خلظر  
�ملطلوب �إعلنه : مانوج جايكي�شن بهوجو�ين - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - بردبي - مدينة دبي للعلم - �شارع �ل�شفوح - مكاتب لوفت�س 
sales@capital-markketing.me - 043672686 - 097144290916 - 1421176928 2 - �لطابق �لول رقم مكاين"

مو�شوع �لإعلن : �ملنفذ �شده :  �شركة كابيتال ماركتينج - منطقة حرة - ذ م م 
�أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/12/8 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثلث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه 
 )http://www.emiratesauction.ae �أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين  �أدناه لدى �جلهة �لتي 
وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه 
معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خلل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خلل �ليام �لع�شرة 
�لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما 
يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �لر�س 9 - �مل�شاحة : 150.36 مرت مربع - رقم �ملبنى : 

عطاء.  لعلى  يباع  درهم   1132922  : �لتقييم   -  402  : �لوحدة  رقم   -  3 بارك  :�وملبيك  �ملبنى  ��شم   -  1
ملحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2021/0030713

�ملخط�ر/ حممد �شعيب خان عبد�جلبار - باك�شتاين �جلن�شية يحمل بطاقة هوية رقم )784198843754080(
�لعن�و�ن / �ل�شارقة  - هاتف رقم / 0526759499

A10854097 ملخطر �إليه / ��شرف �ل�شرب�وي �لقطب �بر�هيم ، �جلن�شية - م�شري و يحمل جو�ز �شفر رقم�
�لعن�و�ن/ �ل�شارقة - �ملجاز - �شارع جمال عبد �لنا�شر  - هاتف رقم / 0585909500

�ملو�شوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 68،000 درهم
 �ملخطر �إليه حرر ثلث �شيكات للمخطر مببلغ )68،000( درهم مو�شوع �ل�شيك �ملحرر من قبل �ملخول بالتوقيع عن �ملدعي عليه

حيث �نه بتاريخ ��شتحقاق �ل�شيك توجه �ملدعى ل�شرف �ل�شيك �إل �أنه �رتد دون �شرف لعدم كفاية �لر�شيد وبيانه كالتايل :
بنك �بوظبي �لتجاري على  و�مل�شحوب   2021/09/10 ��شتحقاق  بتاريخ  درهم   10000 مببلغ  �ل�شيك �لول رقم 000003 

�ل�شيك �لثاين رقم 000004 مببلغ 45000 درهم بتاريخ ��شتحقاق 2021/08/10 و�مل�شحوب على بنك �بوظبي �لتجاري
 �ل�شيك �لثالث رقم 000013 مببلغ 13000 درهم بتاريخ ��شتحقاق 2021/09/07 و�مل�شحوب على بنك �لمار�ت دبي �لوطني 

وحيث �إن �ملدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ��شتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى،
 لذلك ، فاأننا نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ �ملذكور خلل خم�شة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ل �شن�شطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية،

و�طلب من �ل�شيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذ� �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0008990 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / ركن �لأزياء �لأملانية
وميثلها �ل�شيد : ح�شن حممد حمو�س - �لعنو�ن : 9412433  

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
بالرقم �أعله ل�شالح / ر�شيد �حمد �لبني -  بالتايل :

ن�س �حلكم - ناأمر بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي �ىل �ملدعي مبلغ ع�شرة �لف 
وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  بالفائدة  و�لزمتها 

�ل�شد�د �لتام و�لزمتها بالر�شوم و�مل�شروفات.
حكما غري قابل لل�شتئناف. 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

تنازل/ بيع
�إعلن بالن�شر

- �جلن�شية:  بيد وفنجال عبد�هلل  بن  �ل�شيد/حممد �شغري   : باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
�لهند – يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�شيد/

لل�شقق  �مل�شماه )روي  �لرخ�شة  �نى كوتى- �جلن�شية:�لهند، يف  قادر  �شليمان خاتوباريتى 
�لفندقية( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )756353(،  

تعديلت �أخرى : ليوجد
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

تنازل/ بيع
�إعلن بالن�شر

 : �جلن�شية   - ناجنار�ت  �شادوىل  كار�يل  �ل�شيدة/�شميله   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
�إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�شتها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب   - �لهند 
�ل�شيد/�شمد كانور كوتاييل حممد �جلن�شية : �لهند،  يف �لرخ�شة �مل�شماه )�لنعناع 
رقم  برخ�شة  بال�شارقة  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة  �جلاهزة(  للملب�س 
)517036(، تعديلت �أخرى: تغيري وكيل خدمات،  وعملبن�س �ملادة )14( فقرة 
)5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد 
�قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
عليه مر�جعة  ذلك  �عرت��س حيال  �ي  لديه  �لعلن فمن  تاريخ هذ�  ��شبوعني من 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع
�علن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد/ �مري �شلطان �شوياب علي، �جلن�شية : بنغلدي�س، يف �لبيع و�لتنازل عن 
كامل ح�شته �لبالغة %5 وذلك �ىل �ل�شيد / بارتا �شان�د� مانيندر� – �جلن�شية : �لهند ، ويرغب �ل�شيد/ 
بيبلوب بن جيانندر�، �جلن�شية : بنغلدي�س يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 95% وذلك �ىل 
�ل�شيد/ بارتا �شاند� مانيندر� - �جلن�شية : �لهند بالرخ�شة �مل�شماه )�شالون بلوتو للحلقة( تاأ�ش�شت 

ب�اأم�ارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )502451( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقه،
تعديلت �خرى: ل يوجد

وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
بعد  �ليه  �مل�شار  �لجر�ء  على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعلن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد  �لعدل. 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

تنازل/ بيع
�علن ن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيدة : فاطمه �شام�س حممد �لكتبي - �جلن�شية: �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�شيد: حممد 
ر��شد حممد ح�شن غلبان - �جلن�شية : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، يف �لرخ�شة �مل�شماه )هلل 
�ملدينة للنقليات( تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )774375( �ل�شادرة من د�ئرة 

�لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة،  تعديلت �خرى:
2013 يف  ل�شنة  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعلن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر: 

تنطلق يف �لر�بع من �شهر دي�شمرب �ملقبل مناف�شات 
�لريا�شي  ل��ل��م��و���ش��م  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  �ل���ق���دم  ك����رة  دوري 
"نادي  ف���رق  ث��م��ان��ي��ة  مب�����ش��ارك��ة   2022-2021
�أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي ، ن���ادي �ل��ع��ني ، �أك��ادمي��ي��ة جول 
 ، �شي  �أف  �أي   ، ب��رو  ، ج��و  ، لليغا  �شي  �أف  �أون��ك�����س   ،

وولفهاوندز".
�أمل  ب��رئ��ا���ش��ة  �لن�شائية  ق���دم  ك���رة   وح��ر���ش��ت جل��ن��ة 

بو�شلخ ع�شو جمل�س �إد�رة �حتاد �لكرة، رئي�س جلنة 
�لكرة �لن�شائية على �لطمئنان على �شري �لرتتيبات 
كرة  �ملحلية  �مل�شابقات  �أوىل  بعودة  �ملتعلقة  �لنهائية 
، وحتقيق �نطلقة قوية بعد فرتة  �لن�شائية  �لقدم 

توقف نتيجة جائحة كورونا.
ع��ودة م�شابقة  �أن  بو�شلخ  �أم��ل  �أك��دت   ،  من جهتها 
�أهمية  لها  �ل��ت��وق��ف  بعد  �ل�����ش��ي��د�ت  ق��دم  ك��رة  دوري 
�ل��لع��ب��ات وت�شاعد  ، لأن��ه��ا ت�شقل م��و�ه��ب  ك��ب��رية  
منتخبي  يخدم   �ملو�هب،مما  من  �ملزيد  �كت�شاف  يف 

�ل�شيد�ت و�ل�شابات.
�لكرة  �حت���اد  �إد�رة  جمل�س  �هتمام  بو�شلخ  وثمنت 
مب�شابقات  �لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  برئا�شة 
وبر�مج و�أن�شطة كرة �لقدم �لن�شائية، موؤكدة �أن هذ� 
�لدعم ي�شهم يف تطوير �لكرة �لن�شائية وي�شاعد على 

بناء قاعدة �شلبة.
  وتوقعت بو�شلخ �أن ت�شهد مباريات �لدوري خلل 
�مل�شاركة  �لفرق  بني  قوية  مناف�شات  �حل��ايل  �ملو�شم 
، معربة عن ثقتها يف ق��در�ت �للعبات على تقدمي 

م�شتويات جيدة و�أد�ء مميز خلل مباريات �مل�شابقة.
�لن�شخة �حلالية،  و�أ�شادت مب�شاركة ثمانية فرق يف   
�أو�ئل  ُيعد من  �ل��ذي  �لعني  ن��ادي  من �شمنها فريق 
�أندية �ملحرتفني �لإمار�تية �لتي قامت باإطلق مر�كز 
�إ�شر�ف  �لعني  حتت  �لقدم يف  لكرة  �لفتيات  تدريب 
�شركة نادي �لعني للألعاب �لريا�شية ، وتكوين �أول 
عام  �ل��ن��ادي يف  تاأ�شي�س  منذ  ن�شائي  ق��دم  ك��رة  فريق 
�لفرق  لكافة  و�لنجاح  �لتوفيق  ومتنت   ،  1968

خلل مناف�شات بطولة دوري �ل�شيد�ت.

بو�صالخ : عودة مناف�صات �لدوري ت�صهم يف �كت�صاف �ملزيد من �ملو�هب �لكروية

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

•• العني-الفجر: 

�شمن �حتفالت جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة "باليوم �لوطني  �خلم�شني 
- �ليوبيل �لذهبي"،  وبالتعاون مع كلية �لرتبية ، �أقام ق�شم  �حلياة �جلامعية 
"�لنادي �ل�شحي"، يف وحدة �لأن�شطة �لريا�شية،  باحلرم �جلامعي ، "�شباق 
جامعة �لإمار�ت للدر�جات �لهو�ئية" للعام   2021، بح�شور عدد من �أع�شاء 

�لهيئة �لتدري�شية وح�شور كبري من  �لطلبة .
�إط�����ار  �حتفالت  ي���اأت���ي يف  �ل�����ش��ب��اق  " �أن ه����ذ�  �إب���ر�ه���ي���م خم��ت��ار  و�أو�����ش����ح  
-  �ليوبيل  �خلم�شني  �لوطني  "باليوم  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  جامعة 
�لذهبي،بالإ�شافة �إىل تعزيز �لوعي �لوطني و�ل�شحي لدى  طلبة �جلامعة 
للطلبة،  �لبيئة �جلامعية  �لإيجابية  وتهيئة  �إع��د�د  لتعزيز  جهود  ،وفر�شة 
�ملو�هب  لكت�شاف  من  خلله  ن�شعى  �جتماعي،  ثقايف  ريا�شي  ن�شاط  وه��و 
�لطلبية يف ريا�شة �لدر�جات �لهو�ئية  بجامعة �لإمار�ت من جهة،  و�إعد�د 
هذه �ملو�هب �لوطنية �ل�شابة يف  �مل�شتقبل للم�شاركة يف �مل�شابقات �جلامعية 
�لدولة  �لهو�ئية يف  �لدر�جات  لريا�شة  و�أن�شطة  وفعاليات متعددة  و�ملحلية 

من جهة  �أخرى".  

ويف ختام �لفعالية مت تكرمي �لفائزين من �لطلبة و�لطالبات، وجاءت  �لنتائج 
يف فئة �لطالبات كالآتي:  فازت �لطالبة روز�نا عبد �لكرمي   من كلية �لإد�رة 
�لإد�رة  كلية  هيا  �ملزروعي من  �لطالبة  وج��اءت   ، �لأول  باملركز  و�لقت�شاد  
و�لقت�شاد  يف �ملركز �لثاين ، فيما  �حتّلت �لطالبة �شيخة �لعلوي من كلية 
�لرتبية �ملركز �لثالث،  و�لطالبة حور �ل�شهياري من كلية تقنية �ملعلومات يف 
�ملركز �لر�بع  ، و�لطالبة مرمي �حلمودي من كلية �لعلوم يف �ملركز �خلام�س. 

ويف فئة �لطلب :حاز �لطالب �إبر�هيم عبد �لرز�ق من كلية تقنية  �ملعلومات 
�ملركز  يف  كلية  �لعلوم  من  خلف  عمر  �لطالب  ح��ّل  فيما  �لأول،  �ملركز  على 
�ملركز  �لعلوم يف  �ل�شقري من  كلية  �ملاج�شتري  حممد  �لثاين، وجاء طالب 
�ملركز  يف  �ملعلومات  كلية  تقنية  م��ن  يا�س  عمر  �لطالب  ج��اء  فيما  �لثالث، 

�لر�بع، و�لطالب حممد مرت�شى من كلية  �لهند�شة  يف �ملركز �خلام�س.  
ويف ختام �مل�شابقة مت تكرمي �ملتطوعني من كلية �لرتبية ،  و�لفريق �لطبي 
 - ب��اي��ك  �ل��ه��و�ئ��ي��ة   "�أكتيف  �ل���در�ج���ات  و���ش��رك��ة  ميدكلينك،  م�شت�شفى  م��ن 
و�شركة  �إجن���اح  �ل�شباق،  يف  �لفاعلة  م�شاهمتهم   Active Bike "،على 
يف  �لأم���ن  و�ل�شلمة  ق��و�ع��د  وحفظ  لتنظيم   – �لأمنية  للخدمات    G4s 

خمتلف مر�حل �ل�شباق. 

�صمن �حتفالت �جلامعة  باليوم �لوطني �خلم�صني  

انطالق »�سباق جامعة  الإمارات للدراجات الهوائية« للعام 2021 

 بوكر يقود �سنز لفوزه الـ16 تواليًا 
وذلك  ت��و�ل��ي��اً،  ع�شر  �ل�شاد�س  ل��ف��وزه  �شنز  فينيك�س  فريقه  بوكر  ديفني  ق��اد 
بت�شجيله 30 نقطة يف �شلة بروكلني نت�س �لذي خ�شر �للقاء على �أر�شه 107-

للمحرتفني "�أن بي �أيه". �لأمريكي  �ل�شلة  كرة  دوري  يف   113
وبات �شنز على بعد فوز وحيد من معادلة رقمه �لقيا�شي �ل�شخ�شي من حيث 
 ،2007-2006 مو�شم  حققه  و�ل��ذي  تاريخه  يف  �نت�شار�ت  �شل�شلة  �أط��ول 
�أعلن عن نف�شه مرة �أخرى مر�شحاً بقوة للمناف�شة على  �أنه  و�لأهم من ذلك 
�لدور  بوكر  ولعب  معقله.  يف  �ل�شرقية  �ملنطقة  مت�شدر  �أ�شقط  بعدما  �للقب 
�لأ�شا�شي يف هذ� �لفوز، ل�شيما يف �لربعني �لأول و�لثالث، م�شجًل 9 �شلت من 
�أ�شل 18 له يف جممل �للقاء، بينها �أربع ثلثيات خلل 32 دقيقة �أم�شاها 
�لفوز  بهذ�  بول  كري�س  �ملخ�شرم  �لألعاب  �شانع  �شاهم  كما  �مللعب.  �أر�شية  يف 
�ىل  ب��ول  وو�شل  متابعات.  و5  حا�شمة  مت��ري��ر�ت   8 مع  نقطة   22 بت�شجيله 
متابعته �ل�5 �آلف يف �ل��دوري خلل �لربع �لثالث من �للقاء �لذي �أقيم �أمام 
بول "من �لو��شح �أن  وقال  �شنرت".  "باركليز  ملعب  يف  متفرجاً   18070
�جلميع يعرف ما هو �لهدف �لأكرب، �لفوز بلقب �لدوري، لكن �إذ� مل ت�شتمتع 
بالنت�شار�ت �ل�شغرية خلل �ملو�شم �ملنتظم، فماذ� نفعل هنا بحق �جلحيم؟". 

�لعدد 13404 بتاريخ 2021/11/29

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/11376

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ش �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/12/08 �لربعاء  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 

�صده بنيان �ل�صرق للمقاولت )�ش.ذ.م.م( و �و�صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�صعر �لتقييم                                                      �لو�صف  

 7،000                                                         �صجاد 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ش �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/11646

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ش �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/12/08 �لربعاء  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 

�صده تيك تاك للتجارة و �و�صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�صعر �لتقييم                                                    �لو�صف  

 45،305                                       �ك�ص�صو�ر�ت و�صاعات  
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ش �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 8692/2021/207 تنفيذ جتاري
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  

رقم  بالإ�شتئناف  و�ملعدل  كلي  560/2020 جت��اري  رقم  �لدعوى  �ل�شادر يف  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
و�مل�شاريف.  للر�شوم  �شامل  درهم(   3،402،216( وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د  جتاري،   1051/2021

طالب �لتنفيذ : موؤ�ش�شة جلوبال بزن�س �شريف�س للو�شائل �ملتعددة - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - عود ميثاء - 
بردبي - دبي - �شارع عود ميثا - مبنى �لن�شر بلز� - �شقة 105 - حمطة مرتو عود ميثا  

�ملطلوب �إعلنهما : 1- يلدزلر �س ذ م م - �شفته : منفذ �شده
�شده  منفذ   : �شفته   - عطاف  حممود  علي   -2

وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �أع���له  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك���  �أق���ام  ق��د   : �لإع���لن  مو�شوع 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   3402216

بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 Date 29/ 11/ 2021  Issue No : 13404

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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 29/ 11/ 2021  Issue No : 13404
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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 29/ 11/ 2021  Issue No : 13404
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 - Street - 
Damas 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

70533

Date 29/ 11/ 2021  Issue No : 13404
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.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 29/ 11/ 2021  Issue No : 13404
 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 
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:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

75842 Umm Al Quwain A Mitsubishi Lancer Gray 2016

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 applica ble law plus the expenses and lawyer's fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

70392
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••  ال�شارقة - الفجر:

�ختتمت �أم�س �لأول �ل�شبت �لبطولة �لعربية للتجديف �ل�شاطئي و�لتي �أقيمت 
على مدى يومني وعلى �شاطئ �حلمرية باإمارة �ل�شارقة برعاية من �شمو �ل�شيخ 
عبد�هلل بن �شامل �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة بعد �أن �شهدت م�شاركة عربية 

لفتة من قبل �أحد ع�شرة دولة ومناف�شة قوية يف كافة جولت �لبطولة .
و�أ�شد �ل�شتار عن �لبطولة بعد تنظيمها ل 120 م�شابقة يف جولت �لتجديف 
�ل��ع��رب��ي عرو�شا  �ل��وط��ن  �أب��ط��ال  فيها  ق���دم  ���ش��اع��ة   18 م���دى  ع��ل��ى  �ل�شاطئي 
ومهار�ت قوية يف �ملناف�شات كما وبرز �ملنتخب �لوطني �لإمار�تي قوة وح�شور� 
�أقيمت  كبري� كونه يحمل لقب �لبطولة �خلليجية للتجديف �ل�شاطئي و�لتي 

�لأ�شبوع �ملا�شي ليحقق تفوقا يف هذه �لبطولة و�شت ميد�ليات برونزية يف هذه 
�لبطولة .

وقام عي�شى هلل �حلز�مي رئي�س جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي  ير�فقه عبد�مللك 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  نائب  ج��اين 
رئي�س  نائب  �حلمرية  ن��ادي  جمل�س  رئي�س  �ل�شام�شي  عبيد  وجمعه  للبطولة 
�للجنة �لعليا بتتويج �لفائزين من �أبطال �لوطن �لعربي يف ريا�شة �لتجديف 

�ل�شاطئي.
 كما وح�شر و�شارك يف �لتتويج عدد من كبار �ل�شخ�شيات وهم عارف �لهرنكي 
�ل�شام�شي  �شمحة  ب��ن  وحميد  و�ل�����ش��ر�ع  للتجديف  �لإم��ار�ت��ي  �لحت���اد  رئي�س 
رئي�س �ملجل�س �لبلدية ملدينة �حلمرية و�شيف بوفيري �ل�شام�شي رئي�س جمل�س 

�حلمرية �لتابع لد�ئرة �شوؤون �ل�شو�حي و�لقرى و�أع�شاء �للجنة �لعليا �ملنظمة 
للبطولة ومدير �لبطولة ماجد �شعيد �ملهريي  .

ويف بد�ية �لتكرمي و�حلفل �لذي قدمه �لإعلمي �إ�شلم �ل�شيوي جرى تكرمي 
�لوفود  وروؤ���ش��اء  �حل�شور  وممثليها  للتجديف  �لريا�شية  �لحت����اد�ت  روؤ���ش��اء 
�لعربية وبد�أ �لتكرمي برئي�س �لحتاد �لدويل للتجديف جيان كر�شتوف رونالد 
بجانب تكرمي رعاة �لبطولة وهم فندق ر�ماد� عجمان و�ملر�عي بجانب تكرمي 
�ل�شريك �لإعلمي هيئة �ل�شارقة للإذ�عة و�لتلفزيون قناة �ل�شارقة �لريا�شية 

.
كما جرى تكرمي �حلكام �لدوليني وهم �أني�س بن خ�شر رئي�س جلنة �لتحكيم 
و�إينا�س همامي و�شامي �أبو �لعل وتوفيق �أكلول وكانلي بجانب تكرمي �حلكام 

�ملحليني .
وو�شط فرحة �ملنتخبات �مل�شاركة بنجاح �لتنظيم ومتيزه وتوفري كافة �خلدمات 
و�لإمكانات وتعاون �للجان �ملنظمة و�مل�شاهمة و�لفرق �لتطوعية جرى تتويج 

�لفائزين بامليد�ليات �لذهبية و�لف�شية و�لربونزية .
ومن خم�س ع�شرة مناف�شة متكن منتخب تون�س من ح�شد 12 ميد�لية ذهبية 

ومنتخب م�شر من ح�شد 3 ميد�ليات ذهبية.
 فيما ح�شدت م�شر 10 ميد�ليات ف�شية و تون�س 3 ميد�ليات ف�شية و�ملغرب 

ف�شية. ميد�لية   2
 ويف �مليد�ليات �لربونزية تفوقت �لإمار�ت بح�شد 6 ميد�ليات برونزية و�ملغرب 

ميد�ليتان وليبيا 1 ميد�لية ، ومت حجب مركزين .  2 وم�شر  ميد�ليات   4

•• دبي-الفجر

�أوك�شيدينتال �جل��د�ف يف  �ل�شبت يف قاعة فندق  �أم�س  �لأول من  �أقيمت يف 
دبي مناف�شات �ليوم �لثالث �لذي �شهد جمريات �جلولتني �لثانية و�لثالثة 
من بطولة �لعرب �لفردية للرجال و�ل�شيد�ت و �لتي ينظمها �حتاد �لإمار�ت 
لل�شطرجن بالتعاون مع �لحتاد �لعربي لل�شطرجن مب�شاركة قيا�شية ل� 66 
19 دول���ة عربية  34 لع��ب��ا و32 لع��ب��ة مي��ث��ل��ون  لع��ب��ا ولع��ب��ة مب��ع��دل 

يتناف�شون حتى �لر�بع من دي�شمرب �ملقبل على لقب �لبطولة .
وقد �أعطى �إ�شارة �لبدء لنطلق مناف�شات �ليوم �لأول من �لبطولة معايل 
�بر�هيم �ل�شقف �لقن�شل �لعام للجمهورية �لليبية يف دبي و ير�فقه رجائي 
نعمان �ل�شو�شي �لأمني �لعام �مل�شاعد للحتاد �لعربي لل�شطرجن وفوزتي فتح 
�هلل رئي�س �لحتاد �لليبي لل�شطرجن .  و�شهدت مناف�شات �جلولة �لثالثة من 
�لعربي  �ملعل رئي�س �لحتاد  �لعزيز  �ل�شيخ �شعود بن عبد  �لبطولة ح�شور 
لل�شطرجن ورئي�س نادي �ل�شارقة �لثقايف لل�شطرجن و �لدكتور �شرحان ح�شن 
�لأمني  �لهرمودي  عبد�ملجيد  و  لل�شطرجن  �لإم���ار�ت   �حت��اد  رئي�س  �ملعيني 
�لعربية  �لحت���اد�ت  روؤ���ش��اء  وع��دد من  لل�شطرجن  �لإم��ار�ت��ي  �لعام للحتاد 
وح�شد غفري من رّو�د ومتابعي �ل�شطرجن يف �لدولة . وك�شف �حلكم �لدويل 
�لإمار�تي �أحمد �لنعيمي رئي�س �حلكام بالبطولة �أن �حلدث �لعربي يقوده 
نائب  قا�شم  جمال  �ليمني  �ل��دويل  �حلكم  منهم  �لعرب  �حلكام  من  نخبة 

�لحتاد  وحكم  علي  ح�شني  �لعر�قي  �ل��دويل  �لحت��اد  وحكم  �للجنة  رئي�س 
�لدويل �ل�شود�ين حممد ح�شني و�حلكم �لإمار�تي ماجد �لعبدويل وقائمة 
�أفاميا مري و�لإمار�تية ندى  �ل�شورية  �لدويل  �ل�شيد�ت ت�شم �حلكم  حكام 
�آل علي. و�أ�شاف �أن حكام �لبطولة مت �ختيارهم من قبل �لحتادين �لعربي 
و�لإمار�تي للعبة على �أ�شا�س كفاءة �حلكام وخربتهم �لطويلة يف �ل�شطرجن 
�أخرها  �حلكام  وجلنة  �ملنظمة  �للجنة  بني  �جتماعات  هناك  وكانت  كحكام 
�لجتماع �لفني قبل بد�ية �لبطولة لو�شع �لنقاط على �حلروف. و�أو�شح 
�لنعيمي �أن هناك �لعديد من �ملحاذير على �للعبني طبقا للقو�نني �لدولية 
�أو �شماعه  �أو هاتف  �أي جهاز �لكرتوين �شو�ء �شاعة  للعبة منها عدم حيازة 
وغريها، وعدم �لتحدث مع �للعبني �لآخرين �أو �جلمهور �أو �ملدربني �ثناء 
�لنقلت يف  �إذن �حلكم ويجب كتابة  �لقاعة دون  �للعب وع��دم �خل��روج من 

�لبطولة �لعتيادية و�للتز�م بقو�عد �لبطولة و�لأخلق �لريا�شية.
و�أ�شار �لنعيمي �إىل �أنه تر�أ�س بطولت كثرية كان �آخرها كاأ�س رئي�س �لدولة 
بعدما دخل �لتحكيم عام 2014 وح�شل على �ل�شارة �لدولية عام 2019، 
وكانت بد�يته لعبا يف �شفوف نادي �لعني لل�شطرجن وح�شل على �لعديد 
من �لدور�ت �لتحكيمية �لتي �أهلته لإد�رة �ملباريات ورئا�شة جلنة �حلكام يف 

�لبطولت.
�ل��ب��ط��ولت و�لو�شول  ع���دد م��ن  �أك���رب  �أدي����ر  �أن  و�خ��ت��ت��م قائل:" ط��م��وح��ي 
للتحكيم يف بطولت �لعامل و�أوملبياد �ل�شطرجن ومتثيل �لإمار�ت خا�شة �أن 

مثل هذه �مل�شاركات ل تقل عن �أي �جناز �أو م�شاركة للعب �أو منتخب.

بطولة �لرجال - نتائج �جلولتني �لثانية و�لثالثة
�لرجال طابع �حليطة و�حل��ذر على  �لثانية من مناف�شات  و�أخ��ذت �جلولة 
�لطاولت �لثلث �لأوىل حيث تعادل لعب �ملنتخب �لوطني �لأ�شتاذ �لدويل 
�شعيد ��شحاق خلل جولته �لثانية يف لقائه مع �لأ�شتاذ �لدويل �جلز�ئري 
نا�شر �آل علي ، و تعادل �مل�شنف �لأول على �لبطولة �لأ�شتاذ �لدويل �لكبري 
�للبناين  �لأ�شتاذ �لحت��ادي  �لثانية مع  �جلز�ئري بلل بلح�شني يف جولته 
�أمري زعيبي  �لتون�شي  �لكبري  �لدويل  �لأ�شتاذ  تعادل  ، كما  عمرو �جلاوي�س 
مع �لأ�شتاذ �لدويل �لقطري ح�شني عزيز ، فيما فاز �لأ�شتاذ �لدويل �ملغربي 
ويف   ، عيتي  ب�شري  �ل�����ش��وري  �ل���دويل  �لأ���ش��ت��اذ  مناف�شه  على  تي�شري  حممد 
�للقاء �لأردين �خلال�س متكن �لأ�شتاذ �لدويل �شامي �شافريني من حتقيق 
�لفوز على ح�شاب مو�طنه �لأ�شتاذ �لدويل �أحمد �خلطيب . و�أفرزت نتائج 
�جلولة �لثالثة عن فوز �لأ�شتاذ �لدويل �ملغربي حممد تي�شري  على �لأ�شتاذ 
�لحتادي �لليبي حممد �لعربي �أبوبكر كما فاز �مل�شري �لأ�شتاذ �لدويل �أمري 
حمب على �لأ�شتاذ �لدويل �لأردين �شامي �ل�شفاريني وحقق �مل�شنف �لأول 
�لفوز على  بلح�شني  �لكبري �جلز�ئري بلل  �ل��دويل  �لأ�شتاذ  �لبطولة  على 
�لم��ار�ت��ي �خلال�س حقق  �للقاء  ، ويف  نا�شر  �ل��دويل علي  �لأ�شتاذ  مو�طنه 
�لوطني  �ملنتخب  لعب  مو�طنه  على  �لفوز  ��شحاق  �شعيد  �ل��دويل  �لأ�شتاذ 

عمر�ن �حلو�شني .

بطولة �ل�صيد�ت - نتائج �جلولتني �لثانية و�لثالثة
رو�شة  �ل��دول��ي��ة  للنا�شئات  �ل��ع��امل  بطلة  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب  لع��ب��ة  حققت 
�لثانية  �مل�شنفة  م��ع  �لثانية  �جل��ول��ة  يف  بتعادلها  مم��ت��ازة  نتيجة  �ل�شركال 
�مل�شنفة  حققت  فيما   ، مزيود  �أمينة  �جلز�ئرية  �لكبرية  �لدولية  �لأ�شتاذة 
ح�شاب  على  �لفوز  �شروق  وف��اء  �لكبرية  �لدولية  �لأ�شتاذة  �مل�شرية  �لأوىل 
�لأ�شتاذة  �مل�شرية  متكنت  كما   ، �لعّطار  غيد�ء  �لحتادية  �لأ�شتاذة  �لأردنية 
�لدولية �آية معتز من حتقيق �لفوز على �ل�شورية �لدولية فاطمة �لزهر�ء 
�للعبة  �ل�شعيبي على  ب�شرى  �لأردن��ي��ة  �لأ�شتاذة �لحت��ادي��ة  وف��ازت   ، م��ر�د 
لينا  �لدولية �جلز�ئرية  �لأ�شتاذة  ، وفازت  �لبلو�شي  رو�ن  �لعمانية  �لدولية 

نا�شر على �لأ�شتاذة �لحتادية �للبنانية مايا جّلول .
للنا�شئات  �لعامل  �لثالثة متكنت بطلة  �إمار�تي خال�س يف �جلولة  لقاء  ويف 
�ملنتخب  لعبة  مو�طنتها  ح�شاب  على  �لفوز  حتقيق  من  �ل�شركال  رو�شة 
�لوطني مرمي عي�شى ، ومتكنت �لأ�شتاذة �لدولية �جلز�ئرية لينا نا�شر من 
بينما   ، �شروق  وف��اء  �لكبرية  �لدولية  �لأ�شتاذة  �مل�شرية  على  �لفوز  حتقيق 
فازت �مل�شرية �لأ�شتاذة �لدولية �آية معتز على �لعر�قية �لأ�شتاذة �لحتادية 
�شايل عبد �لزهرة ، وفازت �لأردنية �لأ�شتاذة �لدولية ب�شرى �ل�شعيبي على 

�لفل�شطينية �لدولية �إميان �شو�ن .

•• دبي-الفجر

�ل�شيخ  �شمو  �إىل  و�لعرفان  �ل�شكر  للريا�شات �جلوية  �لإم��ار�ت  �حت��اد  وجه 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
و�ملظلت على وجه  للريا�شات �جلوية علمة  و�مل�شتمر  �للحمدود  لدعمه 

�خل�شو�س .
":�إن  �لإم��ار�ت للريا�شات �جلوية  �لنيادي رئي�س �حتاد  وقال ن�شر حموده 
�لريا�شات �جلوية تدين �ىل �شموه بالكثري لي�س على �شعيد �لإم��ار�ت بل 
�ل�شرق �لأو�شط و�لعامل فها نحن ن�شدل �ل�شتار على بطولة "هايك وفلي" 
تقام  �أن  �ملقرر  و�لتي من  للمظلت  �لدولية  دبي  لن�شتعد لبطولة  �لدولية 
�لثامن ع�شر  �ل�شابع وحتى  �لفرتة من  باجلمري� خلل  دبي  د�يف  ب�شكاي 

من �شهر دي�شمرب �ملقبل ". 
و�أ�شار �لنيادي �إىل �أنه لول �هتمام ورعاية �شموه ما كانت �لريا�شات �جلوية 

لت�شل �ىل هذه �ملكانة �لعاملية ذ�ئعة �ل�شيت.
كما وجه �لنيادي �ل�شكر �ىل حكومة ر�أ�س �خليمة و�ىل حكومة �ل�شارقة على 
�لت�شهيلت و�لدعم �للذين قدمتهما للجولت �لثلث بجبل جي�س و�لفاية 
. من جانبه �أ�شاد يو�شف ح�شن �حلمادي نائب رئي�س �لحتاد مدير �للجنة 
خلل  �لطيارون  قدمها  �لتي  �لر�ئعة  و�لعرو�س  �ملتميز  بامل�شتوى  �ملنظمة 
�جلولت �لربع �لتي �شهدتها �أول بطولة من نوعها باملنطقة وخارج جبال 

�لألب .
ويو�شف  م��ر�د  �هلل  عبد  بقيادة  �للوج�شتي  �ل��دع��م  فريق  بجهود  �أ���ش��اد  كما 
ماريان  �ك��و�  �شركة  مدير  �حلميد  عبد  وع��م��اد  �ملن�شوري  وعبيد  �ل�شحي 

"كال" �لذي قدم �لدعم  للمياه �لر�عي �لرئي�شي للحدث و�لفنان �ل�شوري 
�لفني للحدث   . 

وكانت �جلولة �لر�بعة �لتي قد ��شفرت عن فوز �لطيار �لت�شيكي �شتانل�س ماير 
�لطيار�لفرن�شي  حل  فيما  �لذهبية  و�مليد�لية  �جلولة  وكا�س  �لول  باملركز 
مايكل  �لبولندي  وت��له  �جلولة  ف�شية  ون��ال  �لثاين  باملركز  رينود  تاجني 
يف  �لعام  �لرتتيب  �شعيد  وعلى   . �لربونزية  �مليد�لية  ون��ال  ثالثا  جربيال 
ختام �جلولت �لربع فقد فاز بكاأ�س ذهبية �لبطولة �لطيار �لفرن�شي تاجني 
رينود بعد �ن �حتل �ملركز �لول ووتله يف �ملركز �لثاين �لطيار �لنم�شاوي 
�مليد�لية  ونال  ثالثا   �شيب �جنر  �لف�شية ثم مو�طنه  �مليد�لية  ونال  تومي 
�لربونزية و�حتل زميلهما مايكل �شيجل  �ملركز �لر�بع ثم �لت�شيكي �شتانلي 

ماير خام�شا ونال كليهما ميد�لية برونزية .

عي�صى هالل وجاين وجيان كر�صتوف يتوج �لفائزين

ختام البطولة العربية للتجديف ال�ساطئي على �ساطئ احلمرية وتتويج تون�ض باملركز الأول وم�سر باملركز الثاين والإمارات �ست ميداليات ف�سية

هدوء وحذر على الطاولت الأوىل خالل مناف�سات اليوم الثالث من بطولة العرب الفردية لل�سطرجن للرجال وال�سيدات 

�حتاد �لريا�صات �جلوية ي�صكر حمد�ن بن حممد 

اختتام رائع لبطولة »هايك وفالي« الدولية 2021 والفرن�سي تاجني يتوج بطال 
احتاد الكرة ُيجري تعدياًل على 
موعد مباريات دور ال�ستة ع�سر 

لبطولة كاأ�ض رئي�ض الدولة
 

•• دبي-الفجر: 

�أجرت جلنة �مل�شابقات باحتاد �لإم��ار�ت لكرة �لقدم تعديًل على موعد  
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  لبطولة  ع�شر  �ل�شتة  دور  مباريات 
 20 �أيام  لتقام على مد�ر ثلثة   ،  2022-2021 �لريا�شي  للمو�شم 
و21 و22 دي�شمرب �ملقبل بدًل من يومني ، وياأتي هذ� �لتعديل مر�عاة 
لبطولة  �لنهائي  ربع  �ل��دور  مباريات  �مل�شاركة يف  �لأندية  لإ�شتحقاقات 
كاأ�س ر�بطة �ملحرتفني ، وم�شابقتي دوري �أدنوك للمحرتفني ، ودوري 

�لدرجة �لأوىل .
 وتنطلق مباريات دور �ل�شتة ع�شر يوم 20 دي�شمرب �ملقبل باإقامة مبار�ة 
و�حدة ، جتمع نادي �لإم��ار�ت مع نادي بني يا�س �ل�شاعة 4:45 م�شاء 

على ��شتاد نادي �لإمار�ت.
 وُتلعب �أربع مباريات يف �ليوم �لثاين �ملو�فق 21 دي�شمرب ، حني يو�جه 
نادي �جلزيرة نادي �لعروبة �ل�شاعة 4:50 م�شاء على ��شتاد حممد بن 
ز�يد ، ونادي خورفكان مع نادي �لو�شل �ل�شاعة 4:45 م�شاًء على ��شتاد 
�ل�شاعة  ن��ادي عجمان  �ل��وح��دة مع  ون��ادي   ، �لقا�شمي  �شقر بن حممد 
7:50 م�شاًء على ��شتاد �آل نهيان ، ونادي �لن�شر مع نادي �لعني �ل�شاعة 

مكتوم. �آل  ��شتاد  على  م�شاًء   7.45
ن��ادي �حت��اد كلباء  22 دي�شمرب ، جتمع  ُتقام ثلث مباريات يوم   فيما 
، ونادي  ��شتاد �حتاد كلباء  4:45 م�شاًء على  �ل�شاعة  مع نادي �لعربي 
�لظفرة مع نادي �شباب �لأهلي �ل�شاعة 4:50 م�شاًء على ��شتاد حمد�ن 
بن ز�يد �آل نهيان ، ونادي �ل�شارقة مع نادي حتا �ل�شاعة 7:45 م�شاًء 

على ��شتاد نادي �ل�شارقة.
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الفجر الريا�ضي

قد يكون �لهد�ف �لبولندي روبرت ليفاندوف�شكي �لأوفر حظاً للفوز بالكرة �لذهبية لأف�شل 
�لأمل��اين، لكن وجود  بايرن ميونيخ  �لتي حققها مع فريقه  للأرقام  2021 نظر�ً  لعب يف 
�لأرجنتيني ليونيل مي�شي و�لربتغايل كري�شتيانو رونالدو �شمن لئحة �لثلثني يجعلهما 

مر�شحني "�أبديني" للفوز بهذ� �للقب �لذي ُيعلَن عن هوية �لفائز به �ليوم �لثنني.
�لإنكليزي  وت�شل�شي  �إيطاليا  و�شط  لعب  ��شم  و�أدرجت جملة "فر�ن�س فوتبول" �لفرن�شية 
للقب  �للندين  فريقه  قيادة  يف  �شاهم  بعدما  �لثلثني  �ملر�شحني  لئحة  �شمن  جورجينيو 
�فتقاده  �أن  �إل  �ملن�شرم،  �ل�شيف  �أوروب��ا  كاأ�س  ب��لده �ىل لقب  �أوروب��ا ومنتخب  �أبطال  دوري 
للهالة �لتي يتمتع بها هد�فون مثل ليفاندوف�شكي، مي�شي ورونالدو �أو حتى �ملر�شح "�لكبري" 

�لآخر �مل�شري حممد �شلح، ي�شعف حظوظه �إل يف حالة... �ملفاجاأة.
�ىل  ع��اد  �ل��ذي  ورون��ال��دو  �لفرن�شي،  �شان جرمان  باري�س  �ىل  �ملنتقل  ويف ظل غياب مي�شي، 
فريقه �ل�شابق مان�ش�شرت يونايتد �لنكليزي، عن من�شة �لتتويج �لعام �ملا�شي مع فريقيهما 
�ل�شابقني بر�شلونة �لإ�شباين ويوفنتو�س �لإيطايل تو�لياً با�شتثناء �إحر�زهما م�شابقة �لكاأ�س 

�ملحلية، يبدو باب �لتناف�س على �جلائزة �ملرموقة مفتوحاً �أكر من �أي وقت م�شى.
وت�شمنت لئحة �لثلثني زميل جورجينيو يف ت�شل�شي لعب �لو�شط �لدويل �لفرن�شي نغولو 

كانتي، �إ�شافة �ىل �لهد�ف �لروجي لبورو�شيا دورمتوند �لأملاين �إرلينغ هالند، جنم 
باري�س �شان جرمان كيليان مبابي ومو�طنه يف ريال مدريد �لإ�شباين كرمي بنزمية 

�لإيطايل  �ل��دوري  لقب  �إنرت �ىل  قيادة  �شاهم يف  �لذي  لوكاكو  روميلو  و�لبلجيكي 
للمرة �لأوىل منذ 2010 قبل �أن يرتكه هذ� �ل�شيف للعودة �ىل ت�شل�شي.

كما �شمت لئحة �ملر�شحني �لثلثني �لنجمني �لعربيني �شلح و�جلز�ئري ريا�شي 
حمرز �للذين تاألقا مع فريقيهما ليفربول ومان�ش�شرت �شيتي �لإنكليزيني، ل�شيما 
�لثاين �لذي �شاهم يف قيادة فريقه �ىل لقب �لدوري �ملمتاز ونهائي دوري �لأبطال.

وبعد �لإعلن يف �لثامن من ت�شرين �لأول/�أكتوبر عن لئحة �ملر�شحني �لثلثني، 
�ملنتخبات  وقادة  �ل�شحافيون، مدربو  فيها  �شارك  �لتي  �لت�شويت  بد�أت مرحلة 

�لوطنية.
فريو�س  تد�عيات  ب�شبب  �ملا�شي  �لعام  �جل��ائ��زة  و�ألغيت 

كورونا، ليبقى �للقب يف حوزة مي�شي، �شاحب �لرقم 
ق��رر خو�س مغامرة  و�ل��ذي  �أل��ق��اب  ب�شتة  �لقيا�شي 

عن  للدفاع  بر�شلونة  برتكه  �ملو�شم  ه��ذ�  جديدة 
�ألو�ن �شان جرمان، على غر�ر غرميه رونالدو، 

�لفائز باللقب خم�س م��ر�ت و�ل��ذي ق��رر ترك 
يوفنتو�س للعودة �ىل مان�ش�شرت يونايتد.

و�أدى �إلغاء �جلائزة �لعام �ملا�شي �ىل حرمان 
ليفاندوف�شكي من هذ� �ل�شرف بعد �ملو�شم 

ميونيخ،  بايرن  مع  قدمه  �ل��ذي  �لر�ئع 
�ل���دويل  �لحت�����اد  ل��ق��ب  ب��ن��ي��ل  ليكتفي 

لعب. "فيفا" لأف�شل 
مرة  ج��ي��دة  ب��ف��ر���ش��ة  �شيحظى  ل��ك��ن��ه 

لعب  �أول  ب��ات  بعدما  ل�شيما  �أخ���رى 
 41 �لأمل���اين ي�شجل  �ل���دوري  يف تاريخ 

ه��دف��اً خ���لل �مل��و���ش��م، حم��ط��م��اً �لرقم 
"�ملدفعجي"  ب��ا���ش��م  �مل�����ش��ج��ل  �ل��ق��ي��ا���ش��ي 

مو�شم  ه���دف���اً  م��ول��ر )40  غ���ريد  �ل���ر�ح���ل 
.)1972-1971

توما�س  ب��اي��رن  يف  ليفاندوف�شكي  زم��ي��ل  ور�أى 
مولر �أن �للقب "يجب �أن يكون �لإثنني من ن�شيب 

+ليفي+ ل�شيما عندما ترى �لطريقة �لتي يلعب بها 
�لبولندي  ت��األ��ق  �ىل  منه  �إ���ش��ارة  يف  �حلايل"،  �ل��وق��ت  يف 

يف  هدفاً   25 بت�شجيله  �أي�شاً  �ملو�شم  هذ�  عاماً   33 �لبالغ 
20 مبار�ة خا�شها مع �لنادي �لبافاري يف جميع �مل�شابقات.

�ل�12 �لأخرية ومل يلفت منهما �شوى  11 من �لألقاب  �أن مي�شي ورونالدو ح�شد�  �شحيح 
لوكا  �لكرو�تي  و�ملنتخب  �لإ�شباين  ري��ال مدريد  ل�شالح جنم  �ل��ذي ذهب   2018 لقب عام 
�لعامل، لكن  كاأ�س  نهائي  وب��لده �ىل  �لأبطال  بعد قيادته فريقه �ىل لقب دوري  مودريت�س 
ثباتاً، وب�شكل ل ي�شدق، من �أي  �لأكر  ر�أيي،  بح�شب  كان،  لأنه  به  �لفوز  ي�شتحق  "روبرت 
"�أبندت�شايتونغ"  ناغل�شمان ل�شحيفة  يوليان  بايرن  �آخر"، بح�شب ما قاله مدربه يف  لعب 

�لبافارية.
لكن وجود مي�شي كمناف�س ي�شكل د�ئماً تهديد�ً لأي لعب كان، ل�شيما بعدما ودع بر�شلونة 
�ملو�شم �ملا�شي بت�شجيله 30 هدفاً يف �لدوري وبعدما فك �لنح�س �لذي لزمه مع �ملنتخب 

�لأرجنتيني بقيادة �لأخري �ىل لقب كوبا �أمريكا على ح�شاب �لغرمي �لرب�زيلي.
�لوطني"  �ملنتخب  �لأك��رب يل هي ما متكنت من حتقيقه مع  "�جلائزة  فاإن  ملي�شي،  بالن�شبة 
قاتلت  "بعدما  م�شيفاً  �لكاتالونية،  �لريا�شية  "�شبورت"  �شحيفة  موؤخر�ً  �أف��اد  ما  بح�شب 
وقاتلت لفرتة طويلة لتحقيق �إجناز ما )مع �ملنتخب(، كان )لقب كوبا �أمريكا( �لأف�شل يل 

نظر�ً للثمن )�ملجهود( �لذي ُدِفَع من �أجله".
وتابع "�إذ� جنحت يف نيل �لكرة �لذهبية، ف�شيكون �لأمر مذهًل ملا يعنيه 

�أن �أحرزها مرة �أخرى. �لفوز بها مرة �شابعة �شيكون �أمر�ً جنونياً".
ويو�جه ليفاندوف�شكي ومي�شي مناف�شة من رونالدو �لطامح با�شتعادة 
لكن   ،2017 ع��ام  و�لأخ���رية  للمرة �خلام�شة  �أح��رزه��ا  �لتي  �جل��ائ��زة 
�إن  �ل�شابق يوفنتو�س �ملو�شم �ملا�شي  �لف�شل �لذي ح�شده مع فريقه 
كان على �ل�شعيد �لقاري �أو �ملحلي، ُي�شِعُف من حظوظه يف �للحاق 

بغرميه مي�شي.
�ل�شابق  رون��ال��دو  م��دري��د، فر�س زميل  ري��ال  م��ع  ر�ئ��ع  وبعد مو�شم 
بنزمية نف�شه مر�شحاً لنيل �جلائزة، �أقله بالن�شبة ملدربه �ل�شابق زين 
�لدين زيد�ن ومو�طنه �لهد�ف �ل�شابق تيريي هري �أو حتى جنم كرة 

�مل�شرب �لإ�شباين ر�فايل ناد�ل.
ملدة  بال�شجن  �لأ���ش��ب��وع  ه��ذ�  عوقب  �لفرن�شي  �لنجم  لكن 
�ل�شريط  ق�شية  خلفية  على  �لتنفيذ  وق��ف  مع  ع��ام 
�جلن�شي �خلا�س بزميله �ل�شابق يف �ملنتخب ماتيو 
ما  ي���ورو،  �أل���ف   75 مببلغ  غ��رم  كما  فالبوينا، 

ي�شعف حظوظه "�أخلقياً" بنيل �جلائزة.
�أليك�شيا  بر�شلونة  قائدة  تبدو  �ل�شيد�ت،  وعند 
ب��وت��ي��ا���س، �ل��ف��ائ��زة ب��ج��ائ��زة �لحت����اد �لأوروب����ي 
خللفة  م��ر���ش��ح��ة  لع���ب���ة،  لأف�����ش��ل  "ويفا" 
�لتي توجت بها عام  �لأمريكية ميغان ر�بينو 
2019 لكنها لي�شت متو�جدة هذ� �لعام حتى 

بني �ملر�شحات �لع�شرين.
�لنادي  يف  زميلتيها  م��ع  بوتيا�س  وتتناف�س 
و�لهولندية  هريمو�شو  جنيفر  �لكاتالوين 
قيادة  يف  م�شاهمتهن  ب��ع��د  م��ارت��ن��ز  ل��ي��ي��ك��ي 
بر�شلونة �ىل لقب دوري �لأبطال، فيما تقود 
�لأ���ش��رت�ل��ي��ة ���ش��ام ك��ري خ��م�����س م��ر���ش��ح��ات من 
مناف�شة  يف  ر�بينو  خللفة  �لإنكليزي  ت�شل�شي 
مع �لكندية كري�شتني �شينكلري )بورتلند ثورنز 
�أوملبياد  �لأمريكي( �لتي قادت بلدها �ىل ذهبية 

طوكيو �ل�شيف �ملن�شرم.
لأف�شل  ك��وب��ا  ج��ائ��زة  على  لع��ب��ني   10 ويتناف�س 
بيلينغهام  ج����ود  �لإن��ك��ل��ي��زي��ون  ب��ي��ن��ه��م  ����ش���اب،  لع����ب 
وماي�شون غرينوود وباكايو �شاكا و�لإ�شباين بدري، و10 
جانلويجي  �لإي��ط��ايل  بينهم  يا�شني  جائزة  على  حر��س 

دوناروما و�لأملاين مانويل نوير و�لبلجيكي تيبو كورتو�.

•• دبي-الفجر

بنجاح  �لأول،  �أم���������س  �خ���ت���ت���م���ت 
بطولة  مناف�شات  �لنظري،  منقطع 
لتن�س  �ل�24  �ل���دول���ي���ة  �حل��ب��ت��ور 
�ل�شيد�ت، �لتي ��شتمر�ت على مد�ر 
جممع  مبلعب  �ملا�شي،  �لأ���ش��ب��وع 
�حلبتور  و����ش���ب���ا  ب���ف���ن���دق  �ل���ت���ن�������س 
ج��ر�ن��د ب��اجل��م��ري�، مب�����ش��ارك��ة 85 
مالية  ج��و�ئ��ز  على  تناف�شن  لعبة 
كما  دولر،  �أل�����ف   100 جت�����اوزت 
�حلبتور  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  �خ��ت��ت��م��ت 
و�للعبات  ل��لع��ب��ني  �خل��ام�����ش��ة 
�ملحليني بفئاتها �لعمرية �ملتنوعة، 
من  و��شعة  مب�شاركة  حظيت  �لتي 

�جلن�شني.
�خلتام،  م�شك  �لنهائي  �ليوم  وكان 
جماهريياً  ح�������ش���ور�ً  ���ش��ه��د  ح��ي��ث 
�حل�شور  مقدمة  يف  وك���ان  ك��ب��ري�ً، 
مكتوم  �آل  مكتوم  بن  ح�شر  �ل�شيخ 
للتن�س،  �لإم��������ار�ت  �حت�����اد  رئ��ي�����س 
رئي�س  �حل���ب���ت���ور  �أح����م����د  وخ����ل����ف 
وم���وؤ����ش�������س جم���م���وع���ة �حل���ب���ت���ور، 
و���ش��ل��ط��ان �حل���ب���ت���ور و�أح����م����د عبد 
�لإمار�ت  �حت��اد  رئي�س  نائب  �مللك 
�لأمني  �مل��رزوق��ي  ون��ا���ش��ر  للتن�س، 

�لعام للحتاد ، ونورة بدوي مديرة 
�لبطولة.

د�ريا  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �للعبة  وتوجت 
�لن�شخة  ل���ف���ردي  ب��ط��ل��ة  ���ش��ن��ي��ج��ور 
�لبطولة  ك����اأ�����س  ون����ال����ت  �ل�24، 
بعد  �ألف و239 دولر   15 ومبلغ 
على  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �مل���ب���ار�ة  يف  تغلبها 
كودجوفا  كر�شتينا  �ل�����ش��ل��وف��اك��ي��ة 
دولر،  و147  �آلف   8 نالت  �لتي 
د�ريا  بفوز  �نتهت  مبار�ة مثرية  يف 
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دقيقة.
و�أع������رب �ل�����ش��ي��خ ح�����ش��ر ب���ن مكتوم 
�آل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س �حت���اد �لإم����ار�ت 
�لبالغة  ����ش���ع���ادت���ه  ع����ن  ل��ل��ت��ن�����س، 
بح�شوره �ليوم �خلتامي للنن�شخة 
�حلبتور  بطولة  �أن  م��وؤك��د�ً  �ل�24، 
�للعبة  �نت�شار  يف  كبري  ف�شل  لها 
�لإم�����ار�ت، و�إمن���ا يف  لي�س فقط يف 

على  خ��ا���ش��ة  ع����ام،  ب�شكل  �مل��ن��ط��ق��ة 
�شعيد �ل�شيد�ت و�لأطفال.

�آل  م��ك��ت��وم  ب��ن  ح�شر  �ل�شيخ  وق���ال 
ل�شتمر�ر  �لف�شل  "يعود  مكتوم: 
�لدعم  �إىل  �ل��ق��وي��ة  �لبطولة  ه��ذه 
�ل��ذي يقدمه رج��ل �لأع��م��ال خلف 
ع��ل��ى دعم  و�ل����ذي ي�شر  �حل��ب��ت��ور، 
ب�شكل  و�ل���ب���ط���ول���ة  ع���ام���ة  �ل��ت��ن�����س 
بال�شكر  �أت���وج���ه  وح��ق��ي��ق��ة  خ���ا����س، 
�حلبتور  جمموعة  �إىل  و�ل��ع��رف��ان 

ع��ل��ى ه����ذ� �ل������دور �ل���ر�ئ���ع يف دعم 
وب�����ش��ف��ة خا�شة  ع��ام��ة  �ل��ري��ا���ش��ة 
�أتوجه بال�شكر �إىل كل  �لتن�س، كما 
�لبطولة،  �مل�����ش��ارك��ات يف  �ل��لع��ب��ات 
وك��ذل��ك �ل��ب��ط��ولت �ل��ت��ي �شاحبت 
�شارك  و�ل��ت��ي  �لرئي�شية  �لبطولة 
�ملو�طنني  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد  ف��ي��ه��ا 

و�ملقيمني".
وعن مدى ر�شاه عن خطة �لحتاد 
نطاق  على  �للعبة  لن�شر  �ل�شاعية 

�مل��ا���ش��ي��ة، قال:  و����ش��ع يف �لأع������و�م 
لن�شر  د�ئماً  يتطلع  �لتن�س  "�حتاد 
�لأف�شل،  ن��ت��م��ن��ى  ون��ح��ن  �ل��ل��ع��ب��ة، 
�أف�شل بخ�شو�س  مل�شتقبل  ونتطلع 
لن�شر  ن�شعى  فنحن  �لنقطة،  ه��ذه 
�للعبة على نطاق �أو�شع، لأن �لتن�س 
ريا�شة مفيدة وميكن ممار�شتها يف 
�أي عمر ب�شرط �لحتفاط باللياقة 
�ل���ب���دن���ي���ة و�جل���������ش����م �ل���ري���ا����ش���ي 

�ل�شليم". 

بد�أت مر��شم �خلتام بعزف �ل�شلم 
�ل��وط��ن��ي ل��دول��ة �لإم������ار�ت، بعدها 
قامت نورة بدوي مديرة �لبطولة، 
�ألقي  ث���م  ب��احل�����ش��ور  ب��ال��رتح��ي��ب 
رجل �لأعمال خلف �حلبتور رئي�س 
كلمة  �حلبتور  جمموعة  وموؤ�ش�س 
و�شكرهم  ب��احل�����ش��ور  ف��ي��ه��ا  رح����ب 
ع����ل����ى ت�����و�ج�����ده�����م، و�أع�����������رب عن 
�شعادته بالنجاح �لفني و�لتنظيمي 
�أهد�فها،  ح��ق��ق��ت  �ل��ت��ي  ل��ل��ب��ط��ول��ة 

ح�شر  �ل�شيخ  �إىل  بال�شكر  وت��وج��ه 
ح�شوره  على  مكتوم  �آل  مكتوم  بن 
�خلتامي،  و�حلفل  �لنهائية  �ملبار�ة 
وجه  كما  للفائز�ت،  �لتهنئة  وق��دم 
�ل�شكر �إىل �لحتاد �لدويل للتن�س، 
و�حت������اد �لإم���������ار�ت ل��ل��ت��ن�����س، على 
تعاونهما ودعمهما �لفني للبطولة، 
و�إىل  بالبطولة،  �لعمل  و�إىل فريق 
و�شبا  فندق  �أ�شرة  و�إىل  �ملتطوعني 
�حلبتور جر�ند �لذين بذلو� جهود�ً 
ي��خ��رج ه���ذ� �لعر�س  ك���ب���رية، ح��ت��ى 

�لعاملي بهذه �ل�شورة �لر�ئعة.
�آل  ب��ن م��ك��ت��وم  �ل�����ش��ي��خ ح�شر  وق���ام 
بتتويج  �حل���ب���ت���ور  وخ���ل���ف  م��ك��ت��وم 
�خلام�شة  �حل��ب��ت��ور  ك���اأ����س  �أب���ط���ال 
مبختلف  �مل����ح����ل����ي����ني  ل����لع����ب����ني 
ف��ئ��ات��ه��م، ث��م ق��ام��ا ب��ت��ت��وي��ج �أبطال 
بالزوجي  ب��دء�ً  �لرئي�شة  �لبطولة 
�ل���ب���ط���ل وو����ش���ي���ف���ه، ث����م �ل���ف���ردي 
و�ألقت  و�لو�شيفة"،  "�لبطلة 
بقوة  فيها  �أ�شادو�  كلمات  �لفائز�ت 
�أعربو� عن  �لبطولة ومتيزها، كما 
�شعادتهم �لبالغة بالتو�جد يف دبي، 
و�أ�شادو� مبا متتلكه د�نة �لدنيا من 
على  حتتية  وبنية  كبرية  �إمكانيات 

�أروع ما يكون. 

بح�صور ح�صر �آل مكتوم وخلف �حلبتور

الأوكرانية داريا �سنيجور تتوج بطلة للن�سخة الـ24 من دولية احلبتور للتن�ض

ليفاندوف�سكي الأوفر حظًا جلائزة الكرة الذهبية  

•• اأبوظبي -وام:

�ل�شابقة،  �لعاملية  �ل�شباحة  علو�ين  ر�نيا  �لدكتورة  �أعربت 
 2021 �أب��وظ��ب��ي  م��ون��دي��ال  �لكاملة يف خ��روج  ع��ن ثقتها 
ومهرجان  مرت�ً"   25" �لق�شرية  للم�شافات  لل�شباحة 
�ل���ذي ينظمه جمل�س  �مل��ائ��ي��ة  �ل��ع��امل��ي ل��لأل��ع��اب  �أب��وظ��ب��ي 
�لأعد�د  �أن  �إىل  ..م�شرية  ر�ئ��ع  ب�شكل  �لريا�شي،  �أبوظبي 
�ملعلنة �لتي �شت�شارك يف �لفعاليات �ملختلفة حتى �لآن توؤكد 

�أن �لعامل يف �نتظار كرنفال ريا�شي على �أر�س �لإمار�ت.
وتقام بطولة �لعامل لل�شباحة يف م�شبح �شالة �لحتاد �أرينا 
21 من دي�شمرب  16 وحتى  بجزيرة يا�س يف �لفرتة من 

�ملقبل.
تاريخ  يف  �لأ���ش��خ��م   "2021 "�أبوظبي  م��ون��دي��ال  وي��ع��د 
�ل�����ش��ب��اح��ة م���ن ح��ي��ث ح��ج��م �مل�����ش��ارك��ة ح��ي��ث و����ش���ل عدد 
قبل  م�شارك   1700 من  يقرب  ما  �لآن  حتى  �مل�شاركني 
�جلاري،  �ل�شهر  م��ن  �ل��ث��لث��ني  يف  �لت�شجيل  ب��اب  �إغ���لق 
وكذلك يف قيمة �جلو�ئز �ملالية �ملخ�ش�شة للفائزين و�لتي 

تبلغ 2.8 مليون دولر �أمريكي.
وقالت علو�ين: "عودتنا �لإمار�ت على �لإبهار يف كل �شيء، 
فهي �أر�س �ملبادر�ت وموطن �لإبد�ع، وكل حدث يقام على 
�أر�شها نكون فيه على �ملوعد مع �لتميز و�لبتكار و�جلودة 
�لألعاب  خم��ت��ل��ف  يف  و�ل���ش��ت�����ش��اف��ة  �لتنظيم  يف  �ل��ع��ال��ي��ة 

و�لريا�شات".
�ل��ت��ي ننتظرها  �ل��ع��دي��د م��ن �لأح����د�ث  "هناك  و�أ���ش��اف��ت: 
�أهمها جائزة طري�ن  �أبوظبي  �ملقبلة يف  �لفرتة  ب�شغف يف 
�لحتاد �لكربى للفورمول1، �لتي ت�شهد مناف�شة �شديدة 
�لأمر  �ل�شباحة  م��ون��دي��ال  بعدها  ي��اأت��ي  ث��م  �مل��و���ش��م،  ه��ذ� 
�لذي يعني �أن �أبوظبي �شتكون على موعد مع �شهر حافل 
�لعامل كله �شوف يركز  و�أن  بالأحد�ث �لكربى و�حلا�شمة 

�أنظاره على �لعا�شمة �لإمار�تية".
�لق�شرية  للم�شافات  �ل�شباحة  مونديال  �إقامة  �أن  و�أك��دت 
"25 مرت�ً" من �شاأنه �أن ي�شهم يف تطوير ريا�شة �ل�شباحة 
م�شتوى  على  ولكن  فح�شب  �لإم���ار�ت  م�شتوى  على  لي�س 

م�شاركة  �أن  ل�شيما  ع��ام،  ب�شكل  �لعربي  و�لوطن  �ملنطقة 
�أك��رب جن��وم �ل��ع��امل و�لأب��ط��ال �لأومل��ب��ي��ني يف �حل��دث تعني 
�أن �جلميع على موعد مع �ملتعة و�لإث��ارة، وكذلك �شيكون 
مبد�ر�س  ق��وي  �حتكاك  م��ع  موعد  على  �ل��ع��رب  �شباحونا 
فنية خمتلفة و�أمناط متنوعة من �لعمل �لريا�شي يف هذه 

�للعبة �لأوملبية.
�أنها دوماً  و�أ�شارت �ل�شباحة �مل�شرية �لعاملية �ل�شابقة، �إىل 
ما ت�شتمتع بكل حدث يقام يف �لإمار�ت ب�شكل عام و�أبوظبي 
ب�شكل خا�س، موؤكدة �أنها ح�شرت �أكر من بطولة وحدث 
ريا�شي يف �أبوظبي، و�أن �ل�شيء �ملميز د�ئماً هو روعة �لعمل 
�لتنظيمي على خمتلف �لأ�شعدة، �ل�شيء �لذي يخرج كل 
�لأحد�ث ب�شكل �أكر من ر�ئع، ويجعل �لحتاد�ت �لدولية 

هي �لتي تطلب من �لإمار�ت تنظيم بطولتها.
�أن  ع��ل��و�ين،  �أك���دت  فقد  �لن�شائية  �لريا�شة  �شعيد  وعلى 
ومهرجان  �لق�شرية  للم�شافات  لل�شباحة  �لعامل  بطولة 
�شالح  يف  ي�شبان  �شوف  �ملائية  للألعاب  �لعاملي  �أبوظبي 
�ل�شباحة  مونديال  �أن  ل�شيما  �لإم���ار�ت  يف  �مل���ر�أة  ريا�شة 
�شوف  وكذلك  �لفتيات،  �لكثري من  تعليم  ي�شهم يف  �شوف 
نحو  و�ل�����ش��ع��ي  للتطور  �ل��دف��ع  ق���وة  م��ن  م��زي��د�ً  يعطيهم 
�لبطولت  ه��ذه  مثل  يف  �لتتويج  من�شات  على  �ل��ت��و�ج��د 
�لكربى، م�شرية �إىل �أن �لبنت �لإمار�تية قادرة على �لتفوق 

يف خمتلف �ملجالت.
و�أكدت �أن و�شول �أعد�د �مل�شاركني و�مل�شاركات يف �لبطولة 
�أن  يعني  �أم���ر  و�شباحة  �شباح   1700 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  �إىل 
تاريخ  يف  �لأ�شخم  ه��و  تاريخي  ح��دث  �نتظار  يف  �جلميع 
بطولت �لعامل، لذلك على �جلميع يف �ملنطقة �لعربية من 
�ل�شكل  ي�شتفيدو� من �حلدث على  �أن  بال�شباحة  �ملهتمني 
�لأكمل، من خلل تنظيم ور�س عمل على هام�س �لبطولة 
�أو  �لتدريبية  ���ش��و�ء  �مل��وج��ودة  و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �خل���رب�ت 
�ل�شباحني �لعامليني �ملتو�جدين على �أر�س �حلدث، ل�شيما 
ميد�ليات  وك��ذل��ك  قيا�شية  �أرق��ام��ا  يحمل  م��ن  منهم  �أن 
�أوملبية ويجب �لتعرف على جتاربهم ب�شكل �أكر قرباً من 

�أجل �ل�شتفادة �حلقيقية.

�ل�صباحة �لعاملية ر�نيا علو�ين: 

مونديال اأبوظبي لل�سباحة موعد مع الإبهار يف اأر�ض املبادرات

•• اأبوظبي-وام:

�مل��ال��ك��ة حل��ق��وق بطولة  ف��ل���س للرتفيه  ���ش��رك��ة  ت��ع��اون��ت 
مبادلة �لعاملية للتن�س مع �شركة مبادلة �لر�عية للبطولة، 
مبادلة  ب��رج  على  �لبطولة  مباريات  قرعة  نتائج  لعر�س 
�ل�شهري يف �أبوظبي. وتنطلق �لبطولة يف ن�شختها �ل� 13 
يف �ملركز �لدويل للتن�س مبدينة ز�يد �لريا�شية بني 16 - 
18 دي�شمرب �ملقبل، حيث تقدم للجمهور باقًة من �أقوى 

مباريات �لتن�س و�لتجارب �لرتفيهية �ملميزة.

وفيما ملعت �أ�شماء �لنجوم على �أحد �أبرز �ملعامل �لعمر�نية 
يف  م�شاركتهم  �أك���دو�  �لذين  �لنجوم  ي�شتعد  �أبوظبي،  يف 
�ل��ب��ط��ول��ة مل��و�ج��ه��ات��ه��م �مل��رت��ق��ب��ة �أم����ام ج��م��ه��وٍر �للعبة يف 

�أبوظبي.
ع����دد�ً من  �ل��ب��ط��ول��ة  �شت�شهد  �ل��ق��رع��ة،  ن��ت��ائ��ج  وب��ح�����ش��ب 
 10 �أف�شل  من  م�شاركة ثلثة  مع  �ل�شتثنائية  �ملباريات 
لقب بطولة  �لعامل، وحاملة  �لرجال يف  فئة  لعبني من 
�أم��ري��ك��ا �مل��ف��ت��وح��ة ل��ل�����ش��ي��د�ت، و�حل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى �مليد�لية 

�لذهبية يف �أوملبياد طوكيو.

و�لتعرف على جتاربهم �مللهمة  �لعامل  جنوم  من  لال�صتفادة  فر�صة  • �لبطولة 
• ريا�صة �ملر�أة �مل�صتفيد �لأول من مثل هذه �لبطولت �لكربى

•• دبي-وام:

نظمت �شركة بانا�شونيك �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا للت�شويق زيارة 
دورة  ذهبية  كوكوماي، حاملة  �شاكور�  �لأمريكية  �لأوملبية  للبطلة 
�ليابان  جلناح  �لأمريكية،  �لألعاب  دورة  وذهبية  �لأوملبية،  �لألعاب 
�إر�شاد�ت  ت�شمنت  عمل  ور�شة  قدمت  حيث  دب��ي،   2020 باإك�شبو 
فريق  وتاأ�ش�س  �لإم���ار�ت.  يف  �لكار�تيه  ونا�شئات  لنا�شئي  ون�شائح 
بانا�شونيك �لذي ي�شم �لبطلة �شاكور� يف عام 2020 حتت قيادة 
فيلب�س،  مايكل  مثل  و�لبار�ملبية،  �لأوملبية  �لريا�شات  لعبي  �أ�شهر 
وكاتي ليدكي وليك�س جيليت، و�شاكور� كوكوماي، وهو يتكون من 
موظفي �ل�شركة �لذين يتجاوز عددهم 240 �ألف يف خمتلف �أنحاء 
�لعامل ممن يكر�شون جهودهم لتعزيز �إمكانات �جليل �جلديد من 

�أف�شل. وحظي لعبو ولعبات  �ملبدعني وحتويل �لعامل �إىل مكان 
�لكار�تيه �ملحليني بفر�شة زيارة جناح �ليابان ومقابلة �شاكور�، بطلة 
�أربعة لعبي  �أف�شل  و�مل�شنفة �شمن  �شبع مر�ت،  �ملتحدة  �لوليات 
وفعالة  تعليمية  جل�شة  يف  �شاركو�  حيث  حالياً،  �لعامل  يف  كار�تيه 
�أجهزة �لإ�شقاط �ملتطورة من  �إ�شر�فها وتعرفو� على تقنيات  حتت 
بانا�شونيك. وقالت كوكوماي: �أقابل �ملو�هب �لريا�شية �ل�شابة من 
جميع �أنحاء �لعامل ب�شكل م�شتمر، وي�شعدين �ليوم �أن �أ�شارك بع�س 
معاريف وخرب�تي مع جمموعٍة و�عدة من لعبي �لكار�تيه يف �إك�شبو 
�لقادم ومنحهم  للجيل  �مل�شاعدة  بالن�شبة يل تقدمي  �ملهم  .. ومن 
�حلقيقية،  �إم��ك��ان��ات��ه��م  ب��ل��وغ  م��ن  متّكنهم  �ل��ت��ي  �لقّيمة  �لن�شائح 
�ل�شباب  م�شاعدة  على  بانا�شونيك  يف  عملنا  �شوء  يف  نركز  حيث 
و�أفر�د �ملجتمع ب�شكل عام يف خمتلف �أنحاء �لعامل على فهم �لنمو 

نا�شئ  �حل�شن،  منري  وحت��دث  �ل�شحي.  �حلياة  و�أ�شلوب  �لإيجابي 
 ،365 كار�تيه  مدر�شة  من  عاماً   14 �لعمر  من  �لبالغ  �لكار�تيه 
خ�شنا  �ملميزة:  �لتجربة  تلك  على  معلقاً  �جلل�شة  يف  �شارك  �ل��ذي 
�أوملبية قدمت  ��شتثنائية، حيث متكّنا من لقاء بطلة  �ليوم جتربة 
لنا ن�شائح قّيمة .. و�أقول بالنيابة عن جميع �لطلب باأننا خ�شنا 
لتطوير  تعلمناه  ما  تطبيق  على  و�شنحر�س  بحق،  ملهمة  جولة 
�لكار�تيه  طالبة  دوت�شي،  هانا  قالت  بدورها،  �لريا�شية.  �إمكاناتنا 
ل  كار�تيه:  ت�شامبيونز  مدر�شة  من  عاماً   13 �لعمر  من  �لبالغة 
ي�شعني و�شف مدى �لإلهام �لذي منحه يل لقاء �شاكور� كوكوماي 
و�أدرك  متميزة،  كار�تيه  لعبة  �أك��ون  �أن  متنيت  �أنني  �إذ  �شخ�شياً، 
�ليوم �أن حتقيق هذ� �لنجاح بات ممكناً بف�شل �خلربة �لتي ح�شلت 

عليها �ليوم و�لتي �شت�شاعدين يف م�شو�ري �مل�شتقبلي.

البطلة الأوملبية �ساكورا كوكوماي تلتقي نا�سئي الكاراتيه يف جناح اليابان بـ »اإك�سبو 2020«
•• ال�شارقة-وام: 

و�لتي  �لريا�شية  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �شهدت ملعب " �إك�شبو 2020 دبي" �أوىل فعاليات 
ت�شمنت بطولتي كرة �لقدم و�لطائرة مب�شاركة 25 لعبا من منت�شبي �إد�رة �شرطة �ملنطقة �لو�شطى 

بهدف تعزيز جودة �حلياة يف �جلانب �لريا�شي و�ل�شحي.
و�أكد �لعقيد �أحمد جا�شم �لزعابي مدير �إد�رة �ملنطقة �لو�شطى حر�س �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة 
�أمت  يف  جتعلهم  و�لتي  و�ل�شحية  �لبدنية  �لناحية  من  �لع�شكري  �لكادر  من  مبنت�شبيها  �لرتقاء  على 
�لإ�شتعد�د للقيام مبهاهم �لوظيفية �ملختلفة .. لفتاً �إىل �شرورة تنظيم عدد من �لفعاليات �لريا�شية 
�لتي ت�شهم يف رفع �لروح �لريا�شية وتعزيز �لتناف�س �ل�شريف �ملحفز لروح �لألفة بني عنا�شر �لأ�شرة 
" �إك�شبو  ملعب  �ختيار  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  و  و�لأف���ر�د.  �ل�شباط  و�شف  �ل�شباط  من  �ل��و�ح��دة  �ل�شرطية 
ي�شهد �أكرب جتمع ثقايف مليء  مكانا  �إك�شبو  باعتبار  جاء  �لريا�شية  �لفعالية  " لإقامة  دبي   2020

بتجارب متنوعة جديدة تعزز جناح �لفعاليات �ملختلفة ل�شيما �لريا�شية منها.

مالعب »اإك�سبو 2020 دبي« ت�سهد اأوىل فعاليات �سرطة ال�سارقة الريا�سية

عر�ض قرعة بطولة مبادلة العاملية للتن�ض على برج مبادلة ال�سهري باأبوظبي



يبني قلعة لبنه مع حجرات ملكية
�حلقيقي  باحلجم  قلعة  لبناء  حياته  تكري�س  �أمريكي  رج��ل  ق��رر 
�إحدى  بالنتيجة على قلعة تبدو وكاأنها من  لبنه، وح�شل �لبن 
�شتيت  �أب  ك�شل يف  قلعة هاي لن��دز  �لق�ش�س �خليالية. وحتتوي 
نيويورك على غرف نوم ملكية ومكتبة وغرفة مو�شيقى، جنًبا �إىل 

جنب مع بع�س �لإطللت �لر�ئعة على �لبحرية و�جلبل.
وبد�أ جون لفندر يف بناء �لقلعة يف �لثمانينيات من �لقرن �ملا�شي، 
و�لذي وعد �بنه جي�شون ببناء قلعة لهما ليعي�شا فيها بعد فرتة 

وجيزة من طلقه يف عام 1978.
بولتون  يف  كبرية  �أر���س  قطعة  ج��ون  ��شرتى  �شنو�ت،  �أرب��ع  وبعد 
لندينغ، باأمو�ل جمعها من خلل تاأ�شي�س �شركة جلمع �لتربعات 

للمد�ر�س.
وبع�س  �أ�شدقائه  مب�شاعدة  بنف�شه  �لقلعة  وبناء  بت�شميم  وق��ام   

�لأيدي �مل�شتاأجرة.
ويوجد د�خل �لقلعة غرفة مو�شيقى ومكتبة، بالإ�شافة �إىل "قلب 
�لتي تطل على بحرية جورج �لقريبة،  �لقلعة"، و�لقاعة �لكربى 
ا "غرفة �لنوم �مللكية" ل�شخ�شني، مع �شرفة خارجية  وتوجد �أي�شً
�ل�شتفادة  ا  �أي�شً لل�شيوف  ميكن  بينما  ثانية،  م��زدوج��ة  وغ��رف��ة 
�ل��ق�����ش��وى م��ن �مل��ط��ب��خ �خل��ا���س وغ��رف��ة �ل��ط��ع��ام وغ��رف��ة �لعائلة 
روميو  �مللون  �لزجاجي  �لباب  هو  �لقطع  �أف�شل  و�أح��د  و�حلمام. 

وجولييت، و�لذي يزيد عمره عن 250 عاما.

مقتل طفل خالل ت�سوير مقطع فيديو 
ُقتل طفل �أمريكي يبلغ خم�س �شنو�ت بالر�شا�س م�شاء �خلمي�س 
على  لن�شره  فيديو  مقطع  م��ر�ه��ق��ني  جمموعة  ت�شوير  خ��لل 
و�شائل �لتو��شل �لجتماعي، كما �أفادت �شرطة بروكلني بارك يف 

�شمال �لوليات �ملتحدة.
وذكرت �ل�شرطة على في�شبوك �أن فتى يبلغ 13 عاما ٌي�شتبه يف �أنه 
�أثناء حمله م�شد�شا. وُقب�س عليه  �لنار عن طريق �خلطاأ  �أطلق 

و�أودع مركز� للأحد�ث.
كانو�  �آخ��ري��ن  "قا�شرين  �أن  �إىل  بيانها  يف  �ل�����ش��رط��ة  و�أ����ش���ارت 
حا�شرين" يف موقع �حلادث، وهو منزل يف �شاحية مينيابولي�س، 
حيث "كانو� يحاولون ت�شوير فيلم لن�شره على �شبكات �لتو��شل 

�لجتماعي".
و�أودت �لأ�شلحة �أي�شا بحياة ما ل يقل عن 35 �شخ�شا �آخر �خلمي�س 
�ملا�شي خلل �حتفال �لأمريكيني بعيد �ل�شكر، �أحد �أكر �لأعياد 

�شعبية يف �لبلد، بح�شب موقع "غن فايلن�س �أركايفز".
وتوفيت فتاة تبلغ خم�س �شنو�ت يف �شاوث فولتون، �إحدى �شو�حي 
�أتلنتا. وروت عائلتها عرب قناة تلفزيونية حملية �أنها �شغلت عن 
لكّن  كر�شي.  على  م��رتوك��ا  ك��ان  حم�شو�  م�شد�شا  �خل��ط��اأ  ط��ري��ق 
�ل�شرطة �أكدت عرب قناة "فوك�س" �أن طفل يف �لثالثة من �لعمر 

هو من �أطلق �لنار عليها من طريق �خلطاأ.
فيلدلفيا  يف  طائ�شة  بر�شا�شة  عاما   25 يبلغ  �شاب  ُقتل  كذلك 
�أثناء تناول �لطعام مع �أ�شرته. وتبحث �ل�شرطة عن �شاب يف �شن 
19 عاما ُي�شتبه يف �إطلقه �لنار عليه بعد طرده من حفلة �أخرى 

يف منزل جماور، بح�شب قناة حملية تابعة ل�شبكة "�إن بي �شي".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سجاعة �سابط تنقذ كني�سة من كارثة 
�أظهر �شابط �شرطة م�شري �شجاعة كبرية، حينما و�جه مبفرده �لنري�ن �لتي �شبت باإحدى �لكنائ�س، ومتكن من 

�ل�شيطرة عليها قبيل و�شول قو�ت �حلماية �ملدنية.
وقال م�شدر �أمني ملوقع �شكاي نيوز عربية، �إن �ل�شابط �أحمد �أحمد عادل، ورتبته نقيب، من قوة حر��شة كني�شة 
وملا  �لكني�شة،  د�خل  �نفجار�ت  باأ�شو�ت  �شمايل �جليزة، فوجئ  �ل��ور�ق  �لنيل يف منطقة  بكورني�س  �لعذر�ء  �ل�شيدة 
��شتطلع �لأمر وجد �لنري�ن م�شتعلة يف حمولت �لكهرباء �ملوجودة د�خل �لكني�شة. و�أ�شاف �أن �ل�شابط �ل�شاب �أبلغ 
على �لفور �شرطة �لنجدة لإر�شال قو�ت �لدفاع �ملدين، لكنه ��شت�شعر خطورة �لنتظار، فهرع و�أم�شك باإحدى طفايات 

�حلريق ودخل بنف�شه و�شط �لنري�ن، وظل يكافحها حتى �أخمدها قبيل و�شول قو�ت �لدفاع �ملدين بلحظات.
�إطفاء �حلر�ئق، ولي�س متخ�ش�شا يف ذلك، ومل يكن ميلك  �ل�شابط لي�س من مهامه  �أن هذ�  �مل�شدر على  و�شدد 
�لأدو�ت �لكافية، لكنه فعل ذلك بد�فع �مل�شوؤولية و�لو�جب. وقد حظي ما فعله �ل�شابط �ل�شاب با�شتح�شان و��شع 
�لنماذج  لإب��ر�ز مثل هذه  بتكرميه  �لبع�س  �لجتماعي يف م�شر، حيث طالب  �لتو��شل  على مو�قع  �ملغردين  من 

�مل�شرفة من �ل�شباب.
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ابتكار اإ�سبع روبوتي للعزف على البيانو
�بتكر فريق من �لباحثني يف بريطانيا �إ�شبعاً روبوتياً يرتديه �ملو�شيقيون 

يف �أيديهم من �أجل �لعزف على �لبيانو.
ويهدف فريق �لدر��شة من كلية لندن �لمرب�طورية من هذه �لتجربة �إىل 
حماولة فهم كيفية تعامل �لعقل �لب�شري مع �إ�شبع روبوتي يتم �رتد�وؤه يف 
�ليد وميكن �لتحكم فيه بطريقة روبوتية. ويف �إطار �لتجربة، قام �لباحث 
�ألدو في�شل من ق�شم �لهند�شة �حليوية بالكلية بتثبيت �إ�شبع روبوتي يف 
يد جمموعة من عازيف �لبيانو. وي�شتطيع �ملتطوعون حتريك هذ� �لإ�شبع 
"فيز  �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  و�أف���اد  �أرجلهم.  يف  حتكم  �أد�ة  بو��شطة  �لإ���ش��ايف 
تعود  �لتجربة  �لفكرة من هذه  �أن  �لتكنولوجيا  �أورج" �ملتخ�ش�س يف  دوت 
�إىل �شغف �لن�شان منذ فرتة طويلة بال�شخ�شيات �خليالية ذ�ت �لأطر�ف 
�لإ�شافية مثل �أبطال �لأ�شاطري �لهندية و�أبطال �ملجلت �مل�شورة �حلديثة. 
ونقل �ملوقع عن �لباحث �لدو في�شل قوله: "نهدف �إىل معرفة ما �إذ� كان 
من �ملمكن تعزيز قدر�ت �لب�شر عن طريق تزويدهم بطرف �إ�شايف.. وكان 
طرف  بو��شطة  �ملو�شيقى  تعزف  �أن  عقولنا  ت�شتطيع  هل  �ملطروح  �ل�شوؤ�ل 

�إ�شايف، وكانت �لإجابة ب�شكل و��شح هي : نعم ".

امراأة حمظوظة.. جنت من املوت باأعجوبة
�شجرة �شخمة  �شقطت  عندما  باأعجوبة  �مل��وت  من  بريطانية  �م��ر�أة  جنت 

على بعد �شنتيمرت�ت قليلة منها، بينما كانت تدخن �شيجارة.
ح��ان��ة يف مدينة  م��دي��رة  م��ر�ق��ب��ة،  ك��ام��ري�  �شجلته  �ل���ذي  �لفيديو  ويظهر 
بفعل  �حل��ان��ة  على  �ل�شخمة  �ل�شجرة  �شقوط  حلظة  وي��ل��ز،  يف  بريدغند 

�لعا�شفة "�أورين" �لتي ت�شرب �ململكة �ملتحدة حاليا.
وكانت �شرييل باوند "55 عاما" يف ��شرت�حة تدخن فيها فجر �أم�س �لأحد 
وبالتز�من مع ذلك  للمدخنني،  �شقيفة جانبية يف �حلانة خم�ش�شة  عند 

هوت �ل�شجرة خملفة دمار� هائل يف �ملكان.
و�أخذت باوند ��شرت�حة يف �ل�شقيفة بينما كانت ت�شع �للم�شات �لأخرية على 

تنظيف �حلانة بعدما �أقفلت �لأبو�ب وغادر �لزبائن �ملكان.
على  بقوة  تهب  �لرياح  كانت  �ل�شجرة،  �شقوط  �شبقت  �لتي  �للحظات  ويف 
�مل��ك��ان وظ��ه��ر ت��اأث��ريه��ا م��ن خ���لل ح��رك��ة �أغ��ط��ي��ة �ل���ط���اولت �ل��ت��ي كانت 

م�شمومة بر�بط حتى ل تطري.
�أنقذت حياتها عندما و�شعت يف  �أن �ل�شيجارة  وذكرت �ل�شيدة �لربيطانية 

�ملكان �ملنا�شب و�لزمان �ملنا�شب.
وخرجت  �أُقفلت،  "�حلانة  لين":  �أون  " وليز  ملوقع  ت�شريحات  يف  وقالت 

لتدخني �شيجارة قبل �لنتهاء من �لتنظيف".
و�أ�شافت: "هذه �ل�شيجارة �أنقذت حياتي".

خا�سية جت�س�ض 
خمفية يف اآي فون

ميزة  ف������ون  �آي  ه�����و�ت�����ف  مت���ل���ك 
جت�ش�س خفية تتيح للم�شتخدمني 
�ملحادثات  على  �لتن�شت  �إمكانية 

�لتي جتري يف مكان قريب.
 Live �مل������ي������زة  ه��������ذه  وت���������ش����م����ى 
بال�شتماع  ل��ك  وت�شمح   Listen
�لتي  �ل��غ��رف��ة  م��ن  �مل��ح��ادث��ات  �إىل 
ترتك فيها جهاز �آي فون �خلا�س 
�مليزة  ����ش��ت��خ��د�م  ب���ك. و ل مي��ك��ن 
وكان  �أي����رب����ودز،  ���ش��م��اع��ات  م��ع  �إل 
م�شاعدة  �لأ���ش��ل  يف  منها  �ل��ه��دف 
�ملحادثات  �إج���ر�ء  على  �لأ�شخا�س 
يف بيئة �شاخبة �أو مل�شاعدة �شعاف 
�ل�شمع. وتقول �أبل "مع ميزة ليف 
�آي  ج��ه��از  يعمل  �أن  ميكن  لي�شن، 
فون �أو �آيباد �أو�آيبود تت�س �خلا�س 
�إىل  �شوًتا  ير�شل  كميكروفون  بك 
�أيربودز �أو �أيربودز برو �أو �أيربودز 
�أوبيت�س  ب��رو  بوربي�شت  �أو  ماك�س 

بيت برو".
�ل�شتماع  "ميزة  �أب����ل  و�أ����ش���اف���ت 
ت�����ش��اع��دك على  �أن  �مل��ب��ا���ش��ر مي��ك��ن 
�شاخبة  �شماع حمادثة يف منطقة 
يتحدث  ���ش��خ�����س  ���ش��م��اع  ح��ت��ى  �أو 
هذه  ول���ش��ت��خ��د�م  �لغرفة".  ع��رب 
�مل��ي��زة ت��اأك��د م��ن رب��ط هاتفك مع 
�إىل  �أيربودز، ثم �شتحتاج  �شماعات 
مركز  �إىل  لي�شن"  "ليف  �إ���ش��اف��ة 
بالنتقال  ب���ك  �خل���ا����س  �ل��ت��ح��ك��م 
"مركز  و�خ��ت��ي��ار  "�لإعد�د"  �إىل 
تقوم  ه����ن����اك  وم������ن  �لتحكم"، 
زر  ف��وق  و�لنقر  لأ�شفل  بالتمرير 
علمة �جلمع بجو�ر "�ل�شتماع"، 
ومل�س  �لتحكم  مركز  �إىل  تعود  ثم 
�لزر �لذي ميثله رمز �لأذن للتاأكد 

من ت�شغيل �مليزة.

وفاة الكاتبة وال�سحافية 
الإ�سبانية اأملودينا غرانديز 
و�ل�شحافية  �ل���ك���ات���ب���ة  ت���وف���ي���ت 
�لتي  غر�نديز  �أملودينا  �لإ�شبانية 
رو�ية  بف�شل  �ل�شهرة  عامل  دخلت 
كبري  �نت�شار  حتقيق  قبل  �إباحية 
بف�شل ق�شة عن �إ�شبانيا �ملعا�شرة، 
عاما،   61 عن  �ل�شبت  �لأول  �أم�س 
وف�����ق م����ا �أع����ل����ن رئ���ي�������س �ل�������وزر�ء 
�لإ�شباين و��شفا �لر�حلة باأنها من 

لع�شرنا". �ملرجعيني  "�لكّتاب 
ت�شرين  �أعلنت يف  وكانت غر�نديز 
تعاين  �أنها  �لفائت  �لأول-�أك��ت��وب��ر 

من مر�س �ل�شرطان.
�لإ�شباين  �حلكومة  رئي�س  وكتب 
تويرت  ع�����رب  ����ش���ان�������ش���ي���ز  ب�����ي�����درو 
�ملرجعيني  �لكّتاب  �إح��دى  "نفقد 
ملتزمة  ك��ان��ت  ل��ق��د  ع�����ش��رن��ا.  يف 
�حلديث  تاريخنا  وروت  و�شجاعة 
�شتظل  ت���ق���دم���ي���ة.  ن���ظ���ر  ب���وج���ه���ة 
ذكر�ك وعملك معنا د�ئما، �أملودينا 

غر�نديز".
�شريفانت�س  م��ع��ه��د  ك��ت��ب  ك���ذل���ك 
�ل����ذي ����ش��ت�����ش��اف��ه��ا م����ر�ت ع���دة يف 
ب���ل���د�ن ع����دة، ع���رب ت��وي��رت "نوجه 
�أملودينا  �إىل  ث��ق��ي��ل��ة  ود�ع  حت��ي��ة 
غ��ر�ن��دي��ز، �ل���ر�وي���ة �لأ���ش��ا���ش��ي��ة يف 
�لأدب �لإ�شباين �لتي غادرتنا باكر�ً 
غر�نديز  �أمل���ودي���ن���ا  ����ش���ورت  ج�����د�ً. 
و�أعطت  برب�عة  �حلديث  تاريخنا 

�شوتا ملن لي�س لهم �شوت".
وق��د �شنعت غ��ر�ن��دي��ز �مل��ول��ودة يف 
لنف�شها  ��شما   ،1960 عام  مدريد 
م���ن خ���لل رو�ي�����ة �إب��اح��ي��ة �أث����ارت 
ف�شيحة عام 1989 بعنو�ن "ل�س 
�قُتب�شت  �إيد�دي�س دي لولو" �لتي 
لغات  �إىل  وُترجمت  �ل�شا�شة  على 

عدة.

الل�سو�ض كاأ�سراب اجلراد.. قبيل الأعياد
�ل��ف��اخ��رة يف �لوليات  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��لم��ات  ت��ق��ف 
�ل�شرقات  من  موجة  مو�جهة  عن  عاجزة  �ملتحدة 
�خلاطفة �لتي ت�شهدها متاجرها قبل �أعياد نهاية 
�شريعون  ل�شو�س  �ل�شرقات  ه��ذه  وينفذ  �ل�شنة. 
�جل����ر�د، في�شطون على  م��ن  ك��اأ���ش��ر�ب  ي��ت��ح��رك��ون 

�ملتجر يف دقائق قليلة ويهربون بال�شيار�ت.
�ل�����ش��ب��ت �ل��ف��ائ��ت متجر  80 م��ل��ث��م��اً،  وده����م ن��ح��و 
وولنات  يف  جت��اري  جمّمع  د�خ��ل  "نورد�شرتوم" 
وحملو�  فر�ن�شي�شكو،  ���ش��ان  م��ن  ب��ال��ق��رب  ك��ري��ك، 
غ���ل���ت���ه���م، وت������وزع������و� ع���ل���ى 25 ����ش���ي���ارة ك����ان����ت يف 

�نتظارهم.
ويف �ل��ي��وم �ل�����ش��اب��ق، �أغ����ار ن��ح��و �أرب��ع��ني ل�����ش��اً على 

متجر" لوي فويتون" يف �شان فر�ن�شي�شكو.
لهجوم  �شحية  �لفاخرة  �لفرن�شية  �مل��ارك��ة  وكانت 
�أي��ام قليلة بالقرب  �آخ��ر ح�شل ب�شرعة �ل��ربق قبل 
من �شيكاغو، عندما �شطا 15 �شخ�شاً على حقائب 

وملب�س باأكر من مئة �ألف دولر.
ول يرتدد �لل�شو�س يف �للجوء �إىل �لعنف، وكانت 
�أطلقت  لع�شابات  هدفاً  �أوكلند  يف  �لقنب  متاجر 

�لنارعلى �ل�شرطة.

برملانية تتوجه بدراجة للم�ست�سفى للولدة 
�ملتو��شعني  ب�شا�شتها  ت�شتهر  �ل��ت��ي  ن��ي��وزي��ل��ن��د�  ���ش��ه��دت 
برملانية من حزب  كان طرفها  و�قعة جديدة  و�لعمليني 
�آن  ج��ويل  �لربملانية  �ملخا�س  �آلم  فاجاأت  فقد  �خل�شر. 
قامت  �لأح���د  �أم�����س  �شباح  م��ن  مبكرة  �شاعة  يف  جينرت 
و�شعت  حيث  �مل�شت�شفى  �إىل  بدر�جتها  بالتوجه  �إث��ره��ا 
على  �شفحتها  على  جينرت  ق��ال��ت  �شاعات  وب��ع��د  طفلة. 
�شباحا   3.04 �ل�شاعة  ففي  �شعيدة..  �أخ��ب��ار  في�شبوك" 

��شتقبلنا �أحدث ع�شو يف عائلتنا".
وقالت جينرت "مل تكن �لنقبا�شات قوية عندما غادرنا 
يف �ل�شاعة 2 �شباحا للذهاب �إىل �مل�شت�شفى - على �لرغم 
من �أن �لفا�شل بني هذه �لنقبا�شات كان ما بني دقيقتني 
�ل��ذي و�شلنا  �لوقت  تزيد بحلول  وب��د�أت  دقائق  وث��لث 

فيه بعد ع�شر دقائق".
وقالت و�شائل �لإعلم �ملحلية �إن جينرت- �ملتحدثة با�شم 
�ل�شخ�شي  ملفها  يت�شمن  و�لتي  �لنقل  ل�شوؤون  حزبها 
�أي�شا  ذهبت  قد  در�جتي"-  "�أحب  عبارة  في�شبوك  على 

بدر�جة �إىل �مل�شت�شفى يف 2018 لت�شع مولودها �لأول.

�سائحان �سوي�سريان يجوبان م�سر بـ »العجلة«
رحلة  خو�س  ق��رر�  �شوي�شريان،  �شائحان  ومارتن،  �آن��دي 
جديدة يف م�شر على "عجلة" "دّر�جة هو�ئية"، يف عدد 
من حمافظات م�شر بد�أت من �لعا�شمة �لقاهرة، وتنتهي 
�إّن����ه و���ش��دي��ق��ه خططا لهذه  �أ����ش���و�ن. وي��ق��ول م��ارت��ن  يف 
�لرحلة منذ �شنة تقريًبا، وقرر� �لقيام بهذه �لرحلة من 
خلل در�ّجاتهما �لهو�ئية، م�شرًي� �إىل �أّنهما نّفذ� بع�س 
�لرحلت بالدّر�جة من قبل، يف �شوي�شر� وعدد من �لدول 
�لأوروبية. �لرحلة، بح�شب مارتن، "بد�أْت يف �لقاهرة، ثم 
ذل��ك �جل��ي��زة، و�لأه��ر�م��ات، ثم بني �شويف، مدينة  بعد 
�أبيدو�س  ومدينة  �أ���ش��ي��وط،  ث��م  �ملنيا،  مبحافظة  مغاغة 
ب�شوهاج، وجنع حمادي". و�أ�شار �إىل �أّنهما �شيذهبان �إىل 
�لأثري،  �شمبل  �أب��و  معبد  و�شيزور�ن  ذل��ك،  بعد  �لأق�شر 
ومن ثم �شياأخذون مركبا �إىل �أ�شو�ن عرب بحرية نا�شر. 
نيوز  �شكاي  ملوقع  ة  خا�شّ ت�شريحات  يف  مارتن  وي�شيف 
حجزنا  ب��اأن��ف�����ش��ن��ا،  ���ش��يء  ك���ل  ورّت��ب��ن��ا  "نّظمنا  ع��رب��ي��ة: 
يتعلق  نريده فيما  �شيء  لكل  ��شتعدينا  �لطري�ن،  تذ�كر 
�لو�شول  قبل  م�شبًقا  حجزناه  �لفندق  وحتى  بالرحلة، 
�إىل م�شر". و�أ�شار �إىل �أّن لديه بع�س زملئه �مل�شريني 
�لذين يعرفهم من خلل �لتجارة �لتي يعمل بها، حيث 
�إّنه كان مدير مبيعات ملاكينات طباعة �لر�شوم �لبيانية يف 

�شوي�شر�، ثم تقاعد حاليًّا.

مزاد على 454 خمطوطة لرواية جرمينال 
"�شوذبيز" يف باري�س �عتبار� من  غد �لثلثاء  تقيم د�ر 
وح��ت��ى �ل��ث��ام��ن م��ن ك��ان��ون �لأول-دي�����ش��م��رب، م���ز�د� عرب 
"جرمينال"  ل��رو�ي��ة  خمطوطة   454 على  �لإن��رتن��ت 
على  ع��م��ل  �ل���ذي  زوم���ا  �إم��ي��ل  كاتبها  بتوقيع  �ل�����ش��ه��رية 

حتويلها �إىل م�شرحية بني عامي 1885 و1887.
ومتكن بع�س �ملتخ�ش�شني من قر�ءة �ملخطوطات وروؤية 
كيف نقل زول �إىل خ�شبة �مل�شرح �إحدى �أبرز �ملحطات يف 
م�شريته �لأدبية، عن ثورة عمال مناجم �لفحم يف �شمال 

فرن�شا يف �شتينات �لقرن �لتا�شع ع�شر.

اأول مري�ض يح�سل على عني ثالثية الأبعاد
�لعامل  يف  مري�س  �أول  بريطاين  رج��ل  �أ�شبح 
ي��ح�����ش��ل ع��ل��ى م��ق��ل��ة ع���ني م��ط��ب��وع��ة ثلثية 
�لتقنية  ه��ذه  على  جتربة  م��ن  كجزء  �لأب��ع��اد 

�جلديدة.
لندن، فقد عينه  ف��ريز، من هاكني يف  �شتيف 
وي�شتخدم  عمره  من  �لع�شرينات  يف  �لي�شرى 
خم�س  كل  ��شتبد�لها  يجب  ��شطناعية  عيناً 
ي�شتعد  �لآن  لكنه  �حل���ني،  ذل��ك  منذ  ���ش��ن��و�ت 
للخروج من م�شت�شفى مورفيلدز للعيون باأول 
�لإطلق،  على  �لأبعاد  ثلثية  مطبوعة  عني 
و�لتي يقال �إنها تبدو �أ�شبه بالعني �حلقيقية.

وعلى �لرغم من �أن �لن�شخة �ملطبوعة ثلثية 
�إل  �لأبعاد لن تعيد �لروؤية يف عينه �لي�شرى، 
بنف�شه.  ثقته  بع�س  �إل��ي��ه  تعيد  �أن  ي��اأم��ل  �أن��ه 
عيوًنا  للمر�شى  �مل�شت�شفى  يف  �لأطباء  ويقدم 
جتربة  م��ن  ك��ج��زء  �لأب��ع��اد  ثلثية  مطبوعة 

تخف�س  ق��د  �إن��ه��ا  ي��ق��ول��ون  و�ل��ت��ي  �إكلينيكية، 
فرت�ت �نتظار �لعيون �ل�شناعية �إىل �لن�شف.

�أ�شابيع  �شتة  ح���و�يل  حالًيا  �لأم���ر  وي�شتغرق 
للمري�س  ��شطناعية  عني  تركيب  يتم  حتى 
جر�حية  لعملية  �خل�����ش��وع  �إىل  ي��ح��ت��اج  لأن���ه 
يف  �لتجويف،  يف  �لعني  ت�شكيل  ا  �أي�شً ويجب 
للعني  �لأبعاد  �لطباعة ثلثية  ت�شتغرق  حني 

�شاعتني ون�شف �ل�شاعة للطباعة.
�إىل عني  ب��ح��اج��ة  "كنت  ف���ريز  �ل�����ش��ي��د  وق����ال 
عاًما،   20 ع���م���ري  ك����ان  �أن  م��ن��ذ  ���ش��ن��اع��ي��ة 
وعندما  ذل��ك،  حيال  باخلجل  د�ئ��ًم��ا  و�شعرت 
يف  ثانية  نظرة  �ألقي  ما  غالًبا  منزيل،  �أغ���ادر 
�مل��ر�آة، ومل يعجبني ما ر�أيته، لكن هذه �لعني 
�جلديدة تبدو ر�ئعة، ولأنها تعتمد على تقنية 
�ل��ط��ب��اع��ة �ل��رق��م��ي��ة ث��لث��ي��ة �لأب���ع���اد �شتكون 

�أف�شل و�أف�شل يف �مل�شتقبل".

نيكي هيلتون حت�صر ليلة �لنجوم 2021 يف �صيربياين �صاوث �صرتيت مبدينة نيويورك. � ف ب

والدة مايلي �سايرو�ض ت�سدم 
اجلمهور باإطاللتها

ن�شرت �لنجمة �لعاملية  مايلي �شايرو�س  �شورة جديدة لها على ح�شابها �خلا�س 
على موقع �لتو��شل �لجتماعي، ظهرت فيها برفقة �شقيقتها نو�ه وو�لدتهما.

وقد نالت �ل�شورة رو�جا كبري� بني �ملتابعني �لذين �عتربو� �أن و�لدتهما تبدو 
وكاأنها �شقيقتهما، يف �إ�شارة �إىل ملحمها �ل�شابة.

متيزت  باإطللة  �شايرو�س  مايلي  ل�  �شورة   "vogue" جملة  ن�شرت  وكانت 
بالغر�بة.

وظهرت مايلي بف�شتان غريب من حيث �لت�شميم، �إذ �شمم بال�شر��شيب �لزرقاء، 
دون  على طبيعته   �شعرها  �شاير�س  وتركت  �أبي�س.  ري�س  له  و�شع  �لو�شط  ويف 

ت�شريح، وو�شعت ماكياجاً ناعماً تلءم مع �إطللتها.


