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�أجرت 93,682 فح�صا ك�صفت عن 842 �إ�صابة 
ال�شحة تعلن �شفاء 821 
حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

متا�سياً مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد »كوفيد - 19« واملخالطني لهم وعزلهم، 
اأعلنت الوزارة اإجراءها 93،682 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات الـ 
املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث   24

تقنيات الفح�س الطبي .
 و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
اإ�سابة  842 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  الــالزمــة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  حــاالت 
الــوزارة عن  اأعلنت  81،782 حالة. كما  امل�سجلة  جمموع احلــاالت 
وفاة م�ساب وذلك من تداعيات االإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد، 

. حالة  وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 402 
اأ�سفها وخال�س تعازيها   واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن 
ومــوا�ــســاتــهــا لــــذوي املـــتـــويف، ومتــنــيــاتــهــا بــالــ�ــســفــاء الــعــاجــل جلميع 
ال�سحية  اجلــهــات  مــع  الــتــعــاون  املجتمع  بـــاأفـــراد  مهيبة  املــ�ــســابــني، 
ل�سحة  �سماناً  االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد 
جديدة  حالة  و�سالمة اجلميع . كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 821 
مل�سابني بفريو�س كورونا امل�ستجد »كوفيد - 19« وتعافيها التام من 
دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س 

امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حاالت ال�سفاء 71،456 حالة.

بهدف تعزيز �لرعاية �لطبية و�الجتماعية للمتربعني و�ملحتاجني من �ملر�صى

حممد بن را�شد يعتمد قرارا باإن�شاء املركز الوطني 
لتنظيم نقل وزراعة الأع�شاء والأن�شجة الب�شرية

تقرير بريطاين: ت�شدع 
يف حكومة الوفاق الليبية 

•• لندن-وكاالت

تاميز  فاينان�سال  �سحيفة  اأكـــدت 
اأن  لـــهـــا،  الــريــطــانــيــة يف تــقــريــر 
ت�سهد  الــلــيــبــيــة  الـــوفـــاق  حــكــومــة 
منذ  وا�سحة  وخالفات  ت�سدعات 
تعليق عمل وزير الداخلية، فتحي 
اإىل من�سبه  اإعـــادتـــه  ثــم  بــا�ــســاغــا، 
الحقا. وقال التقرير اإن ما ح�سل 
لــبــا�ــســاغــا �ــســكــل خــالفــا حــــادا بني 
بني  لــلــوفــاق  املــوالــيــة  امليلي�سيات 
عــمــلــه وحمتفل  بــتــعــلــيــق  مــرحــب 

باإعادته اإىل من�سبه.
واأكد التقرير اأن اإعادة با�ساغا اإىل 
من�سبه ب�سرعة، جاء حتت �سغط 
من االأمم املتحدة وتركيا والقوى 

االأجنبية االأخرى.
واأ�ــســافــت اأنـــه رغـــم جتـــاوز رئي�س 
ال�سراج  فـــايـــز  الــــوفــــاق  حـــكـــومـــة 
اأن  اإال  بينهما،  وبا�ساغا اخلالفات 

الت�سدعات ظهرت اإىل العلن.

ال�شي�شي يحذر من حمالت 
م�شر لإ���ش��ق��اط  تهدف 

•• القاهرة-وكاالت

الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س  حــذر 
حمالت  مــــن  اأمـــــ�ـــــس،  الـــ�ـــســـيـــ�ـــســـي، 

ت�سكيك ت�ستهدف اإ�سقاط الوطن.
ام�س  كــلــمــة  يف  الــ�ــســيــ�ــســي،  واأكـــــــد 
امل�سرية  اجلامعة  افتتاحه  خــالل 
والتكنولوجيا  لــلــعــلــوم  الــيــابــانــيــة 
باالإ�سكندرية  الــعــرب  بــرج  مبدينة 
وبــثــهــا الــتــلــفــزيــون املــ�ــســري، وجود 
املــ�ــســكــكــني يف كـــل اإجــــــراء تــقــوم به 
الدولة امل�سرية رغم اأن الهدف هو 

امل�سلحة الوطنية.
اخلاطئ  الــتــو�ــســيــف  اأن  واأ�ــــســــاف 
عالج  اإىل  يـــوؤدى  الــدولــة  مل�سكالت 
جدية  هـــنـــاك  اإن  قـــائـــاًل  خـــاطـــئ، 
واقعنا  الــقــرار لتح�سني  اتــخــاذ  فــى 
�سهدت  اأن م�سر  واأ�ــســاف  احلـــايل. 
منظومة  يف  مـــلـــحـــوظـــاً  حتـــ�ـــســـنـــاً 
التعليم رغم اأننا ما زلنا يف مراحل 

التطوير االأوىل للمنظومة.

•• دبي-وام:

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اعتمد 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
الوطني  املركز  باإن�ساء  قــرارا  رعــاه اهلل  دبــي  حاكم 
الب�سرية  لتنظيم نقل وزراعة االأع�ساء واالأن�سجة 
يف  املجتمع،  ووقــايــة  ال�سحة  وزارة  هيكلية  �سمن 
وبهدف  الــدولــة  يف  ال�سحية  املنظومة  دعــم  اإطـــار 
تنظيم وتن�سيق اإجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ 

االأعــ�ــســاء واالأنــ�ــســجــة الــبــ�ــســريــة وتــطــويــرهــا على 
م�ستوى الدولة.

الطبية  الـــرعـــايـــة  تـــعـــزيـــز  الــــقــــرار  ويـــ�ـــســـتـــهـــدف 
واالجــتــمــاعــيــة لــلــتــرع بــاالأعــ�ــســاء وزراعــتــهــا وفق 
املمار�سة  واأخـــالقـــيـــات  الــعــاملــيــة  اجلـــــودة  مــعــايــري 
اإنــ�ــســاء املــركــز خــطــوة فاعلة  الــطــبــيــة، فيما ميــثــل 
لــدعــم اأحــــد جمــــاالت الــطــب احلـــديـــث، وتوحيد 
االأع�ساء  وزراعــة  نقل  جمــال  يف  الوطنية  اجلهود 

واالأن�سجة الب�سرية.         )التفا�سيل �س2(

رئي�صة �ملفو�صية �الأوروبية حتذر تركيا من ترهيب جري�نها

اأوغلو يتهم اأردوغان بتحويل تركيا اىل دولة معزولة يف اأزمة �شرق املتو�شط
•• عوا�صم-وكاالت

امل�ستقبل  حـــــزب  زعــــيــــم  هــــاجــــم 
الرتكي املعار�س اأحمد داود اأوغلو 
الــرئــيــ�ــس رجـــب طــيــب اأردوغـــــان، 
تركيا  جعلت  �سيا�ساته  اإن  قائال 

وحيدة يف اأزمة �سرق املتو�سط.
اأحوال  �سحيفة  نقلت  مــا  ووفـــق 
املحلية، فاإن اأوغلو انتقد �سيا�سات 
ال�سرق  يف  الـــرتكـــيـــة  احلـــكـــومـــة 
اأنـــنـــا  “رغم  قــــائــــال  ــــــط،  االأو�ــــــس
املتو�سط،  �سرق  اأزمـــة  يف  حمقني 
اإال اأننا بقينا وحيدين يف مواجهة 
هـــذه االأزمــــــة فـــال يــدعــمــنــا اأحد 

�سوى اأذربيجان.
واأ�ساف، خالل موؤمتر �سحفي مع 
اجلمهوري  ال�سعب  حــزب  رئي�س 
يدل  هــذا  اأوغــلــو  كليجدار  كــمــال 
الدبلوما�سية  يف  خلل  وجود  على 

التي تتبعها وزارة اخلارجية.
الــعــالقــة مــع م�سر، قال  وبــ�ــســاأن 
بدء  بــــالده  عــلــى  اإن  اأوغـــلـــو  داود 
الـــتـــ�ـــســـاور مــــع مــ�ــســر مــــن اأجــــل 
لرت�سيم  اتــــفــــاق  اإىل  الـــتـــو�ـــســـل 
البلدين  بــني  الــبــحــريــة  احلــــدود 
ال  اأنـــه  على  مــ�ــســددا  املتو�سط،  يف 
م�سر  مــع  الــتــوا�ــســل  قطع  يجب 

واأكدت اأمام االأزمة التي ي�سهدها 
االنطواء  البع�س  يختار  الــعــامل، 
اأن التو�سل  على الذات. وا�سافت 
ال�سهر  علينا  يكفي.  ال  لقاح  اإىل 
على ح�سول املواطنني االأوروبيني 
 )...( عليه  العامل  اأرجــاء  كل  ويف 
يكون  اأن  مــنــا  الأحـــــد  ميــكــن  وال 

باأمان اإذا مل يكن اجلميع باأمان.
الـــذي يكر�س  واعـــتـــرت االتـــفـــاق 
خــــــروج بــريــطــانــيــا مــــن االحتـــــاد 
الثاين  املوقع يف كانون  االأوروبـــي 
املــا�ــســي، ال ميــكــن تعديله  يــنــايــر 

من جانب واحد.
وقالت فون دير الين يف خطابها 
بــرنــامــج عملها  يــتــ�ــســمــن  الـــــذي 
ال�سنوي اإنه من امل�ستحيل تعديله 
اأو  جتـــاهـــلـــه  اأو  اأحـــــــــادي  بــ�ــســكــل 
اإنها  بــنــوده.  تطبيق  عــن  التوقف 

م�ساألة قانون وثقة وح�سن نية.
ودعـــــت كـــل الــــــدول االأعـــ�ـــســـاء يف 
تكثيف  اإىل  االأوروبــــــــي  االحتــــــاد 
الهجرة،  ق�سية  بــ�ــســاأن  جــهــودهــا 
يجب  باأكملها  اأوروبــــا  اأن  مــوؤكــدة 
العمل  مـــن  بــحــ�ــســتــهــا  تـــقـــوم  اأن 
م�سكلة  مـــوحـــدة حلـــل  وتــتــحــرك 
اليوناين  مـــوريـــا  خمــيــم  الجــئــي 

الذي دمره حريق.

•• الفجر -تون�س

قـــالـــت رئــيــ�ــســة كــتــلــة احلـــــزب الـــد�ـــســـتـــوري احلــــر عبري 
اإنها تعرتف بتعطيل ما اعترتها  االأربعاء  اأم�س  مو�سي 
واأخونة  املجل�س  »اأخــونــة  لـــ  الغنو�سي  را�ــســد  خمططات 
امللف  يف  االإخـــــوان  اأجـــنـــدات  لتنفيذ  وخمــطــطــه  تــونــ�ــس 
�سالحيات  على  لال�ستيالء  خمططه  وكــذلــك  الليبي 
على  الرتكية«،  االتفاقيات  ومترير  اجلمهورية  رئي�س 

حد تعبريها.
ودعت مو�سي النيابة العمومية اإىل فتح جميع الق�سايا 
خا�سة التي رفعها الد�ستوري احلر �سد را�سد الغنو�سي، 
قائلة “يف عهد �سيخ االإخوان هذا ما يجري يف الرملان... 
نريد من النيابة التحرك والرد �سيكون باحلجة والدليل 
اأمام املحكمة... اأنا عطلت خمطط را�سد العنو�سي الأخونة 
اجلمهورية  رئا�سة  �سالحيات  على  وي�ستويل  الــرملــان 
الد�ستورية  واملحكمة  وقطر  تركيا  اتفاقيات  مترير  ويف 
القر�ساوي...  احتــاد  ع�سويتها  يف  ي�سع  ان  يريد  التي 
اأنــا عطلت هذه املخططات ولو هذه جرمية  اأعـــرتف... 

اأعدموين«...               )التفا�سيل �س15(

كيتنغ  -جو�صوا  الفجر   ••
-ترجمة خرية ال�صيباين

يــتــمــتــع مــطــعــم »بـــيـــتـــزا جـــريل« 
ـــــرة  ـــــدائ ال ـــز يف  ـــمـــّي مـــت مبـــــوقـــــع 
ال�ساد�سة بباري�س، ويقدم البيتزا 
“جريل  مثل  اأ�سماء  حتمل  التي 
املفروم  الــلــحــم  مــع  مك�سيكية” 
احلار، اأو “جريل نرويجية” مع 
�سعار  ويتميز  املدخن.  ال�سلمون 
يهدف  حـــلـــزوين،  ب�سكل  املــطــعــم 
�سل�سة  تعلوها  بيتزا  متثيل  اإىل 

الطماطم. )التفا�سيل �س13(

ال�شودان ي�شبط كمية كبرية من 
املتفجرات ويعتقل 41 اإرهابيًا

•• اخلرطوم-وكاالت

�سبط  االأربــعــاء،  اأم�س  �سحفي  موؤمتر  يف  ال�سودانية،  ال�سرطة  اأعلنت 
كمية كبرية من املتفجرات، بح�سب م�سوؤولني.

وقال مدير االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية العميد عالء الدين حممد 
�سحنة  بينها  مــن  املتفجرات،  مــن  كمية  �سبط  جــرى  اإنــه  اجلليل  عبد 

مهمة من نرتات االأمونيوم.
اأ�سيء  اإذا  لكن  املحلي  ال�سوق  يف  متواجدة  االأمــونــيــوم  نــرتات  واأ�ــســاف 

ا�ستخدامها ت�سبح خطرية جدا، مثل ما حدث يف انفجار بريوت.
وتابع االإرهابيون ي�ستغلون نرتات االأمونيوم كمادة متفجرة اأ�سا�سية.

وقال: اآن االأوان لنحفظ هذه البالد بعد الثورة الكبرية التي �سهدتها.
مــن جهة اأخـــرى، قــال املــدعــي الــعــام الــ�ــســوداين، اأمــ�ــس االأربــعــاء، اإنــه مت 
على  خطرا  ت�سكل  كانت  عن�سرا،   41 من  اإرهابية  خلية  على  القي�س 
ال�سودان ودول اجلوار. واأ�ساف املدعي العام اأن كمية املتفجرات التي مت 
�سبطها كافية لن�سف اخلرطوم باأكملها، م�سريا اإىل اأنها ت�سبه تلك التي 

انفجرت يف مرفاأ بريوت.

جرائم  توثق  حقوقية  منظمة 
حرب حوثية يف الزوب باليمن

•• اليمن-وكاالت

للحقوق  ــــام  �ــــس مـــنـــظـــمـــة  قــــالــــت 
اإن جماعة  لها،  بيان  واحلريات يف 
احلــــوثــــي متــــار�ــــس جــــرائــــم حرب 
�ــســد املــدنــيــني يف مــنــطــقــة الـــزوب 
با�ستخدامها  البي�ساء،  مبحافظة 
خمـــتـــلـــف الــــقــــذائــــف واالأ�ـــســـلـــحـــة 
ـــة مبــــــا فـــيـــهـــا راجـــــمـــــات  ـــل ـــقـــي ـــث ال
واملدفعية  والــدبــابــات  الــ�ــســواريــخ 
الــعــ�ــســوائــيــة عــلــى منازل  الــثــقــيــلــة 
املدنيني االآهلة بال�سكان يف القرية، 
مما ت�سبب يف قتل وجرح عدد كبري 
منهم، بينهم اأطفال ون�ساء، واأجبار 
حتت  منازلهم  تــرك  على  اآخــريــن 
الق�سف مع واالعتقاالت التع�سفية 

واالختطافات وتفجري املنازل.

يف ظل الظروف الراهنة يف �سرق 
املتو�سط.

يف غــ�ــســون ذلـــك، حـــذرت رئي�سة 
املفو�سية االأوروبية اأور�سوال فون 
دير الين يف خطاب اأمام الرملان 
االأربــعــاء، تركيا  اأم�س  االأوروبـــي، 
لـ”ترهيب”  حمـــاولـــة  اأي  مـــن 
جــريانــهــا، يف اإطـــــار الـــنـــزاع على 
مــــوارد الــغــاز الـــذي تــتــواجــه فيه 

�سرق  يف  الــــيــــونــــان  مــــع  تـــركـــيـــا 
املتو�سط.

وقالت فون دير اليني يف كلمتها 
الـــ�ـــســـنـــويـــة حـــــول حـــــال االحتـــــاد 
االأوروبي  اأمام الرملان  االأوروبــي 
منطقة  يف  تـــركـــيـــا  تـــقـــع  نــــعــــم، 
تــ�ــســهــد ا�ـــســـطـــرابـــات. نـــعـــم، هي 
ندفع  الالجئني  ماليني  تتلقى 
مالية  م�ساعدة  ال�ستقبالهم  لها 

كـــبـــرية. لــكــن ال �ـــســـيء مـــن ذلك 
يرر حماوالت ترهيب جريانها.

وحــذرت اأور�ــســوال فون دير اليني 
ب�ساأن  قــومــي  مــوقــف  اأي  اأن  مــن 
ب�سرية  ارواحـــــا  يــهــدد  الــلــقــاحــات 
فيما التعاون حولها ينقذ ارواحا 
بــيــنــمــا املــنــافــ�ــســة يف الـــعـــامل على 
لفريو�س  لــقــاح  الإيـــجـــاد  اأ�ــســدهــا 

كورونا امل�ستجد.

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س وزراء اليابان

••   اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل معايل يو�سيهيدي �سوغا وذلك مبنا�سبة انتخابه 

رئي�سا لوزراء اليابان.
  كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
رئي�س  �سوغا  يو�سيهيدي  معايل  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�سلحة 

وزراء اليابان.

رئي�سة املفو�سية االأوروبية خالل حديثها اأمام الرملان االأوروبي   )ا ف ب(

عبري مو�سي تعرتف

املان ي�ستنجدون برتامب وحركة كيو

�حلريري: �حلقائب �لوز�رية لي�صت حقا ح�صريا الأي طائفة 

جنبالط: املبادرة الفرن�شية اآخر فر�شة لإنقاذ لبنان

قالت �صتك�صف ملفات وحقائق خطرية

مو�شي: عّطلت اأخونة تون�س ... واإن كانت جرمية اأعدموين

مت ت�صديرها �إىل خارج �لواليات �ملتحدة:

هكذا انت�شرت نظريات كيو اأنون يف اأوروبا!

•• بريوت-رويرتز

اأعربت الرئا�سة الفرن�سية، اأم�س االأربعاء، عن اأ�سفها 
خالل  بتعهدات  اللبنانيني  ال�سيا�سيني  التزام  لعدم 
زيارة الرئي�س اإميانويل ماكرون اإىل بريوت، لت�سكيل 
الزعيم  قــال  وقــت  يف  يــومــا،  احلــكــومــة خــالل 15 
البع�س  اإن  اأمــ�ــس  جنبالط  وليد  اللبناين  الـــدرزي 
ال يفهم على ما يبدو اأن اجلهود التي تقودها فرن�سا 
الإخـــــراج لــبــنــان مــن االأزمـــــة هــي الــفــر�ــســة االأخـــرية 
لبنان  باأن  باري�س  البالد، مــرددا حتذيرا من  الإنقاذ 

يواجه خطر الزوال بدون تنفيذ االإ�سالحات.
ويـــواجـــه لــبــنــان اأزمـــــة اقــتــ�ــســاديــة ومــالــيــة طاحنة 
االأهلية  احلــرب  منذ  ال�ستقراره  تهديد  اأكــر  ت�سكل 
وتفاقمت  و1990.   1975 بني  رحاها  دارت  التي 
 4 بــريوت يف  انفجار مدمر يف مرفاأ  ب�سبب  االأزمـــة 

اأغ�سط�س.
وكــتــب جــنــبــالط عــلــى تــويــرت يــبــدو اأن الــبــعــ�ــس مل 
الفرن�سية هي  املبادرة  اأن  يفهم  اأن  يريد  اأو ال  يفهم 
اآخر فر�سة الإنقاذ لبنان ومنع زوالــه كما قال وزير 
خارجية  وزير  كان  و�سوح.  بكل  )فرن�سا(  خارجيتها 
فرن�سا جان اإيف لو دريان قد قال ال�سهر املا�سي اإن 
لبنان يواجه خطر الزوال بدون اإ�سالحات �سرورية. 
وي�سعى رئي�س الوزراء املكلف م�سطفى اأديب لت�سكيل 
طريق  خــارطــة  يف  وردت  اإ�ــســالحــات  لتنفيذ  حكومة 
فرن�سية. وتقول م�سادر اإنه ي�سعى لتداول ال�سيطرة 
عــلــى الــــــــوزارات، والـــتـــي خــ�ــســع كــثــري مــنــهــا لنف�س 
�سعد  الــ�ــســنــي  ال�سيا�سي  وقـــال  لــ�ــســنــوات.  الــفــ�ــســائــل 
كــان دعمه  الــذي  االأ�سبق  الـــوزراء  احلــريــري، رئي�س 
من  وغــريهــا  املــال  وزارة  اإن  اأديـــب،  لرت�سيح  حا�سما 

احلقائب الوزارية لي�ست حقا ح�سريا الأي طائفة.
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جائزة حممد بن زايد لأف�شل 
معلم خليجي تبداأ مرحلة تقييم 
املقبل الأ�شبوع  امل�شاركات 

•• دبي-وام:

عــــــقــــــدت جـــــــائـــــــزة حمـــــمـــــد بن 
خليجي  مــعــلــم  الأفـــ�ـــســـل  زايــــــد 
افرتا�سيا  حتــ�ــســرييــا  اجــتــمــاعــا 
�ــســم مــنــ�ــســقــي و ممــثــلــي الــــدول 
اآخر  امل�ساركة يف اجلائزة ملناق�سة 
اأعمالها  وجــــــدول  املــ�ــســتــجــدات 

بدورتها الثالثة.
مت خالل االإجتماع حتديد بداية 
املــقــبــل مـــوعـــدا لبدء  ـــبـــوع  االأ�ـــس
عن  للم�ساركات  التقييم  مرحلة 
بعد بعد درا�سة االأو�ساع الراهنة 
والتي متر بثالث مراحل رئي�سية 
واملقابلة  املــكــتــبــي،  التقييم  هـــي، 
النهائي  والتقييم  ال�سخ�سية، 
ــــــدوره اإجـــــراء  ـــــذي يــتــ�ــســمــن ب ال
االإ�سرافية  الهيئة  مــع  مقابالت 
اإر�سال  و  والطلبة  املعلم  وزمــالء 
الأولياء  و  لــهــم  �ــســامــل  ا�ــســتــبــيــان 

اأمورهم.
الدرمكي  حمد  الدكتور  رحــب  و 
االأمني العام للجائزة باملجتمعني 
واأ�ــــســــاد بـــاجلـــهـــود املـــبـــذولـــة من 
قــبــل اأعـــ�ـــســـاء الـــلـــجـــان وهــــو ما 
اإن�سيابية  اأمـــــام  الــطــريــق  مــهــد 
اأي  دون  اأعمال ومراحل اجلائزة 

اإ�سكاليات اأو معوقات .
)التفا�سيل �س9(
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�س املك�شيك بذكرى ا�شتقالل بالده
•• ابوظبي-وام:

"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
اهلل"، برقية تهنئة اإىل فخامة اأندري�س مانويل لوبيز اأبرادور رئي�س الواليات 

املتحدة املك�سيكية وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ، برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اأندري�س مانويل لوبيز اأبرادور.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون حاكم 
عام بابوا غينيا اجلديدة بذكرى ا�شتقالل بالده

•• ابوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية 
تهنئة اإىل فخامة ال�سري بوب دادي احلاكم العام لبابوا غينيا اجلديدة وذلك مبنا�سبة 
ذكرى ا�ستقالل بالده. كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ال�سيخ  ال�سمو  "رعاه اهلل" و�ساحب  الــوزراء حاكم دبي  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
 ، امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايــد  بن  حممد 
ال�سيخ  ال�سمو  ال�سري بوب دادي. وبعث �ساحب  اإىل فخامة  برقيتي تهنئة مماثلتني 
حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل معايل جيم�س مارابي رئي�س وزراء بابوا غينيا اجلديدة.

جتربة طائرة بدون طيار يف دفاع مدين اأبوظبي لإ�شاءة مواقع احلوادث
•• اأبوظبي -وام:

نفذت االإدارة العامة للدفاع املدين - ابوظبي جتربة لنظام ا�ساءة 
االأماكن املظلمة با�ستخدام الطائرة بدون طيار �سمن جهودها يف 
مواكبة التطورات العلمية وت�سخري التقنيات والو�سائل احلديثة 
االماكن  بــاإ�ــســاءة  الــطــائــرة  ..وتــقــوم  اال�ستجابة  �سرعة  لتعزيز 
املظلمة يف مواقع احلرائق واأماكن االنقاذ وحاالت الكوارث. واأكد 
العميد حممد ابراهيم العامري نائب مدير عام الدفاع املدين - 
مبا  والتطورات  امل�ستجدات  مبواكبة  امل�ستمر  االهتمام  ابوظبي 
يعزز من جهود الدفاع املدين يف توفري ال�سالمة لقاطني اإمارة 
اإىل ان وجود االإ�ساءة اجليدة مبواقع احلرائق  اأبوظبي ..الفتا 
يعزز من جهود االإطفائيني يف اداء مهامهم بدقة عالية. ولفت 

االأنظمة  تطبيق  على  الت�سجيع  اإطــار  يف  تاأتي  التجربة  ان  اىل 
احلديثة املتطورة التي تعزز اأداء مهام االإطفاء باحرتافية عالية 
حلماية  ال�سالمة  درجـــات  اأعــلــى  حتقيق  على  ايــجــابــيــاً  تنعك�س 
اأف�سل  وفــق  معتمدة  عمل  منظومة  �سمن  واملمتلكات  االأفـــراد 
�سامل  عمر  املقدم  اأو�سح  جانبه  ومن  عاملياً.  املتقدمة  املمار�سات 
ارتفاع  3 دقائق وعلى  ت�سغيله يف غ�سون  النظام مت  ان  ال�سحي 
من4500  ت�سل  اإ�ــســاءة  م�ساحة  ويغطي  مــرتا   40 اىل  ي�سل 
اىل 8000 مرت مربع وال يحتاج اإىل البطاريات وتتميز املراوح 
التنقل من مكان  اآمنة خالية من احلــواف احلــادة و�سهلة  باأنها 
اإىل اآخر. وذكر اأن ن�سبة ال�سطوع لالإ�ساءة ت�سل اإىل حدود 100 
اىل  التحكم  م�سافة  من  بالطائرة  التحكم  وميكن  �سمعة  األــف 

.. مرت   500

بهدف تعزيز �لرعاية �لطبية و�الجتماعية للمتربعني و�ملحتاجني من �ملر�صى

حممد بن را�شد يعتمد قرارا باإن�شاء املركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأع�شاء والأن�شجة الب�شرية
ب�سري  نــ�ــســيــج  اأو  عــ�ــســو  زراعـــــــة 
الدولة  جــهــود  وتن�سيق  وتــنــظــيــم 
لتطوير ودعم مثل هذه العمليات 
املــتــطــورة والــتــي يتم مــن خاللها 
وحدد  التقنيات.  اأف�سل  ا�ستخدام 
القرار عددا من املهام وامل�سوؤوليات 
�ــســيــتــوىل �سمن  حـــيـــث  لــلــمــركــز 
مهامه واخت�سا�ساته و�سع برامج 
الق�سور  مـــن  والـــعـــالج  الـــوقـــايـــة 
وت�سجيل  وعــــالجــــه  الـــعـــ�ـــســـوي، 
على  والعمل  بــه،  املعنية  احلـــاالت 
اإجراءات و�سوابط تنظيم  تطوير 
واالأن�سجة  االأع�ساء  وزراعـــة  نقل 
وتوزيعها  وحــفــظــهــا  الــبــ�ــســريــة 
بح�سب  وحتـــديـــثـــهـــا  واإ�ــــســــنــــادهــــا 
امل�ستجدات الطبية، والتن�سيق مع 
اجلهات ال�سحية لتدريب وتطوير 
ال�سحية  املهن  مـــزاويل  مــوؤهــالت 
يف هــذا املــجــال، اإىل جــانــب تعزيز 

وتـــوحـــيـــد اجلــــهــــود الـــوطـــنـــيـــة يف 
جمـــــال نـــقـــل وزراعــــــــة االأعـــ�ـــســـاء 
واالأن�سجة الب�سرية، حيث �سيلعب 

املـــمـــار�ـــســـة الــطــبــيــة، فــيــمــا ميثل 
لدعم  فاعلة  خطوة  املركز  اإن�ساء 
احلديث،  الـــطـــب  جمـــــاالت  اأحـــــد 

لتوفري  وفــــاعــــال  رئــيــ�ــســيــا  دورا 
املمكنة  ال�سحية  اخلدمات  اأف�سل 
اإىل  يــحــتــاجــون  الــذيــن  للمر�سى 

•• دبي-وام:

ال�سيخ  الــ�ــســمــو  �ــســاحــب  اعــتــمــد 
نائب  اآل مكتوم  را�ــســد  بــن  حممد 
رئـــيـــ�ـــس جمل�س  الــــدولــــة  رئـــيـــ�ـــس 
اهلل"  "رعاه  دبـــي  حــاكــم  الــــــوزراء 
الوطني  املـــركـــز  بـــاإنـــ�ـــســـاء  قــــــرارا 
االأع�ساء  وزراعــــــة  نــقــل  لــتــنــظــيــم 
واالأن�سجة الب�سرية �سمن هيكلية 
املجتمع، يف  ال�سحة ووقاية  وزارة 
يف  ال�سحية  املنظومة  دعــم  اإطـــار 
وتن�سيق  تنظيم  وبــهــدف  الــدولــة 
اإجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ 
الب�سرية  واالأنـــ�ـــســـجـــة  االأعـــ�ـــســـاء 

وتطويرها على م�ستوى الدولة.
الرعاية  تعزيز  القرار  وي�ستهدف 
للترع  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة  الــطــبــيــة 
معايري  وفــق  وزراعتها  باالأع�ساء 
اجلــــــــودة الـــعـــاملـــيـــة واأخــــالقــــيــــات 

ثقافة الترع باالأع�ساء واالأن�سجة 
باملخاطر  الــوعــي  ون�سر  الب�سرية 
الــــتــــي يـــنـــطـــوي عــلــيــهــا االإجتـــــــار 
الب�سرية.  واالأنــ�ــســجــة  بــاالأعــ�ــســاء 
و�سمن  ـــــركـــــز  امل يـــخـــتـــ�ـــس  كــــمــــا 
اجلهات  مــع  التن�سيق  يف  مــهــامــه 
ال�سحية واأية جهة اأخرى لتوفري 
املنا�سبة الإجناح عمليات  الظروف 
واالأن�سجة  االأع�ساء  وزراعـــة  نقل 
الـــبـــ�ـــســـريـــة وتـــيـــ�ـــســـري اإجــــــــــراءات 
االأ�سخا�س  اإىل  واإ�سنادها  توزيعها 
الذين ت�ستدعي حالتهم ال�سحية 
وتنظيم  اإن�ساء  على  والعمل  ذلك، 
قائمة  ي�سم  �سجل مركزي  واإدارة 
ت�ستدعي  الــــذيــــن  االأ�ــــســــخــــا�ــــس 
اأو  الــ�ــســحــيــة زرع عــ�ــســو  حــالــتــهــم 
رعاية  اأف�سل  وتوفري  لهم،  ن�سيج 
املترعني  جلميع  ممكنة  �سحية 

واملر�سى امل�ستفيدين من الترع.

برئا�صة من�صور بن ز�يد 

جمل�س اإدارة امل�شرف املركزي يعقد اجتماعه الثامن للعام اجلاري
•• اأبوظبي-وام:

من�سور  الــ�ــســيــخ  �ــســمــو  بــرئــا�ــســة 
نــائــب رئي�س  نــهــيــان  اآل  زايـــد  بــن 
جمــلــ�ــس الـــــــــوزراء وزيــــــر �ـــســـوؤون 
اإدارة  رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس   ، الــرئــا�ــســة 
املــ�ــســرف املـــركـــزي، عــقــد جمل�س 
يف  اأمــ�ــس  املــركــزي،  امل�سرف  اإدارة 
الثامن  اجتماعه  الــوطــن،  ق�سر 

لهذا العام.
مـــعـــايل   .. االجـــــتـــــمـــــاع  حـــ�ـــســـر 
�سالح،  اآل  �ــســالــح  عــبــدالــرحــمــن 
االإدارة،  جمــلــ�ــس  رئـــيـــ�ـــس  نـــائـــب 
ومعايل عبداحلميد حممد �سعيد 
واأ�سحاب  املــحــافــظ،  االأحـــمـــدي، 
االإدارة  جمل�س  اأعــ�ــســاء  الــ�ــســعــادة 
يــونــ�ــس حـــاجـــي اخلـــــــوري، خالد 
حممد �سامل بالعمى وخالد اأحمد 
الـــطـــايـــر وعـــلـــي حمــمــد املـــــداوي 
جمموعة  ح�سره  كما  الرميثي، 
مـــــن كـــــبـــــار مــــوظــــفــــي املـــ�ـــســـرف 

يتعلق  مــــا  خــ�ــســو�ــســا  املـــــركـــــزي، 
ومتويل  االأمــوال  غ�سل  مبكافحة 
�سوابط  يـــحـــدد  مبــــا  االإرهــــــــــاب، 
تـــعـــامـــل املــــ�ــــســــرف مــــع اجلـــهـــات 

اخلارجية.

من�سور  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات 
ي�سبح  بــــاأن  نــهــيــان  اآل  زايــــد  بـــن 
امل�سارف  اأفـــ�ـــســـل  مـــن  املـــ�ـــســـرف 

املركزية اإقليميا وعامليا.
حماية  نظام  املجل�س  اعتمد  كما 

بالتجزئة  الدفع  عمليات  الإجنــاز 
املجل�س  اأ�ــســدر  حيث  الــدولــة،  يف 
موافقته على اإ�سدار هذا النظام.

�سمو  �ــســكــر  االجـــتـــمـــاع  خــتــام  ويف 
اآل نهيان  ال�سيخ من�سور بن زايد 

املركزي.
ا�ستعر�س  االجتماع،  م�ستهل  ويف 
جديدة  مـــبـــادرات  اإدراج  املــجــلــ�ــس 
الت�سغيلية  اخلـــــطـــــط  ـــمـــن  �ـــس
تنفيذا  املركزي،  امل�سرف  لدوائر 

عر�س  اإىل  احلــا�ــســرون  وا�ستمع 
لت�سهيالت  اجلديد  النظام  حــول 
الــــقــــيــــم املــــخــــزنــــة الــــــــذي اأعـــــــده 
املــ�ــســرف املــركــزي بــهــدف تطوير 
مبتكرة  حلول  وتوفري  اخلــدمــات 

ــــرايف  ــــس املــ�ــســتــهــلــك واالإطـــــــــار االإ�
التنظيمي  والـــهـــيـــكـــل  لـــلـــبـــنـــوك، 
لــــدائــــرة حــمــايــة املــ�ــســتــهــلــك، مع 
االطـــــــــالع عـــلـــى االإطـــــــــــار الـــعـــام 
بامل�سرف  اخلــــا�ــــس  لــلــمــخــاطــر 

عــلــى جهودهم  املــجــلــ�ــس  اأعــ�ــســاء 
ب�سرورة  �سموه  موجها  املتميزة، 
االأهداف  لتحقيق  العمل  تكثيف 
ـــعـــات الـــقـــيـــادة  املــــنــــ�ــــســــودة وتـــطـــل

الر�سيدة.

�شحة دبي تزيد فاعلية نظام ح�شانة للوقاية من الأمرا�س ال�شارية والأوبئة

جزيرة املاريه تد�شن برنامج �شفراء ال�شحة وال�شالمة

•• دبي - وام:

بدبي ثالثة  ال�سحة  حددت هيئة 
البيانات  لـــدفـــع  رئــيــ�ــســة  مـــبـــادئ 
نظام  اإىل  الــ�ــســحــيــة  واملــعــلــومــات 
الهيئة  تــديــره  الـــذي  "ح�سانة" 
�ــســمــن مـــنـــظـــومـــة الــــوقــــايــــة من 
ومكافحة  الـــ�ـــســـاريـــة  االأمـــــرا�ـــــس 
االأوبئة والذي مت زيادة تفعيله يف 

مواجهة جائحة "كوفيد19-".
ومتــثــلــت املــــبــــادئ - الـــتـــي اأكــــدت 
عند  تــوفــرهــا  اأهــمــيــة  على  الهيئة 
اإدخــــــال الــبــيــانــات واملــعــلــومــات يف 
م�ستوى  على  �ــســواء  ح�سانة"   "
الـــقـــطـــاع الــ�ــســحــي احلـــكـــومـــي اأو 
والدقة  الــ�ــســفــافــيــة  يف  اخلـــا�ـــس- 

وال�سرعة .
اأف�سل  ح�سانة"   " نــظــام  ويــعــد 
املــطــبــقــة عامليا  الــتــقــنــيــة  احلـــلـــول 
العامة  ال�سحة  م�ستويات  ملراقبة 

وم�سوؤوليها  بدبي  ال�سحة  هيئة 
اخلا�سة  امل�ست�سفيات  ومــ�ــســوؤويل 
الـــــتـــــي ارتـــــبـــــطـــــت خمـــتـــراتـــهـــا 
واأكد  ح�سانة".   " بنظام  الطبية 
 " قيمة  اأن  على  القطامي  معايل 
ح�سانة" واأهميته ترتكز على دقة 
و�سالمتها  واملــعــلــومــات  الــبــيــانــات 
دون  من  البيانات  اإدخـــال  و�سرعة 
بال�سلب على  توؤثر  اأخطاء قد  اأية 
ال�سحي  القطاع  اجتاهات  حتديد 
املــنــا�ــســب يف  الــــقــــرار  اأو �ــســنــاعــة 
البيانات  اإن  . وقال  الوقت املالئم 
بــ�ــســكــل عــــام والــطــبــيــة عــلــى وجه 
اخلــ�ــســو�ــس متــثــل الــلــبــنــة االأوىل 
ال�سيا�سات  ور�ــــســــم  لــلــتــخــطــيــط 
حر�س  واأن  االإجتـــاهـــات  وحتــديــد 
هيئة ال�سحة بدبي على التحديث 
واأنظمة  البيانات  لقواعد  امل�ستمر 
املــــعــــلــــومــــات واأجـــــــهـــــــزة الـــر�ـــســـد 
هذا  يف  واعـــتـــمـــادهـــا  والــتــحــلــيــل 

واالأوبئة  املعدية  االأمرا�س  واإدارة 
لربط  الـــهـــيـــئـــة  اإ�ـــســـتـــحـــدثـــتـــه  اإذ 
موؤ�س�سات  يف  الطبية  املــخــتــرات 
احلكومية  الــ�ــســحــيــة  الـــرعـــايـــة 
واخلــا�ــســة يف دبـــي بــنــظــام موحد 
عن  والتبليغ  التطعيمات  الإدارة 
تف�سي  حــــاالت  واإدارة  االأمـــرا�ـــس 
االأمرا�س املعدية. وتعتمد الهيئة 
تطبيق  يف  "ح�سانة"  نــظــام  على 
م�ستوى  برفع  اخلا�سة  �سيا�ستها 
جودة خدمات ال�سحة العامة من 
خالل ال�سجالت الرقمية املوحدة 
بيانات  ت�سمل  والتي  النظام  داخل 
الفحو�سات  ونــتــائــج  املـــخـــتـــرات 
والـــتـــطـــعـــيـــمـــات مــــن االأمـــــرا�ـــــس 
�سجالت  جـــانـــب  اإىل  الـــ�ـــســـاريـــة 

التح�سينات االأخرى.
"�سحة  عــقــدت  االإطــــــار  هـــذا  ويف 
معايل  بــحــ�ــســور  لــــقــــاءات  دبي" 
حميد حممد القطامي مدير عام 

االأمر على اأف�سل احللول التقنية 
اهتمام  يعك�س  ذلــك  كــل  والــذكــيــة 
قدراتها  بــتــعــزيــز  الــبــالــغ  الــهــيــئــة 
ال�سارية  االأمـــرا�ـــس  مــواجــهــة  يف 
اإىل جانب دعم قراءاتها  واالأوبئة 

ال�سليمة للواقع وامل�ستقبل .
ح�سانة"   " اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
كان له الدور الداعم املهم ومازال 
 .. "كوفيد-"19  مـــواجـــهـــة  يف 
املن�ساآت  عــلــى  الــقــائــمــني  داعـــيـــا 
الطبية كافة احلكومية واخلا�سة 
تــتــوىل فــحــو�ــســات فريو�س  الــتــي 
تكامل  على  املحافظة  اإىل  كورونا 
�سفافية  بــكــل  ودقــتــهــا  الــبــيــانــات 
واالإطمئنان اأوال باأول على �سالمة 
اإدخال البيانات يف نظام "ح�سانة" 
والقطاع  كله  الــعــامل  اأن  وخــا�ــســة 
ال�سحي على م�ستوى الدولة ويف 
دبي ال يزال يف مواجهة "كوفيد-

. "  19

•• اأبوظبي-وام:

واحلياة  االأعــمــال  وجهة  املــاريــه؛  جــزيــرة  اأعلنت 
الع�سرية يف اأبوظبي، عن تد�سني برنامج "�سفراء 
الرتحيب  بــهــدف  وذلـــك  وال�سالمة"،  الــ�ــســحــة 
جمّدداً بالزوار واملت�سوقني يف مرافقها التجارية 

والرتفيهية عاملية امل�ستوى.
على  باملحافظة  اجلــديــد  الــرنــامــج  هــذا  ويعنى 
ومرافقها  اجلــــزيــــرة  زائــــــري  و�ـــســـالمـــة  �ــســحــة 
�سيوف  وكـــذلـــك  "الغالرييا"،  مــثــل  املــتــنــوعــة 
"روزود  وفــنــدق  اأبوظبي"  "فور�سيزونز  فــنــدق 
تعزيز  يف  حيوي  بــدور  �سي�ساهم  كما  اأبوظبي". 
جتربة العمالء، مع احلفاظ على تدابري ال�سحة 

وال�سالمة يف جميع االأوقات.
اأُطلقت الأول  اأن هذه املبادرة  اإىل  وجتدر االإ�سارة 
"االحتاد  �سركة  قبل  مــن  املا�سي  يونيو  يف  مــرة 
املو�ّسع  ال�سركة  برنامج  مــن  كــجــزء  للطريان"، 
والـــ�ـــســـالمـــة يف �سوء  الــ�ــســحــة  عــلــى  لــلــحــفــاظ 
تطبيقها  ويــتــم  "كوفيد19-"،  وبـــاء  تـــطـــورات 
واجلهات  املوؤ�س�سات  من  العديد  قبل  من  حالياً 
التي تتعامل ب�سكل مبا�سر مع اجلمهور يف جميع 
املبادرات  مع  ان�سجاماً  تاأتي  كما  اأبوظبي،  اأنحاء 
اأبوظبي لتعزيز ال�سحة وال�سالمة  التي تتبناها 

جلميع اأفراد املجتمع.
وقال علي عيد املهريي، املدير التنفيذي لوحدة 
ل�سركة  التابعة  التحتية"  والبنية  "لعقارات 
العاملون  اأظــهــر  "لقد  لال�ستثمار":  "مبادلة 
املــاريــه يف خمتلف مــواقــعــهــم، مرونة  يف جــزيــرة 
التي  ال�سعبة  الـــظـــروف  خـــالل  كــبــرياً  وتــفــانــيــاً 
مررنا بها يف الفرتة املا�سية، ونحن جميعاً ن�سعر 
الرتحيب  وي�سرنا  وجلــهــودهــم.  لهم  باالمتنان 
على  ون�سجعهم  واملت�سوقني،  بال�سيوف  جمــدداً 
والرتفيهية  الت�سويقية  بــالــعــرو�ــس  اال�ستمتاع 
واثقون  وهــم  للح�سور  ونــدعــوهــم  اجلــزيــرة،  يف 
اأنـــنـــا �ــســنــحــافــظ عــلــى �سحتهم  كـــل الــثــقــة مـــن 

تطبيق  على  حلر�سنا  فباالإ�سافة  و�سالمتهم. 
جمموعة وا�سعة من االإجـــراءات االحــرتازيــة يف 
ال�سحة  �ــســفــراء  مــبــادرة  اإطـــالق  يــاأتــي  مرافقنا، 
وال�سالمة ليوفر م�ستوى اإ�سافياً من الطماأنينة 
اإذ ُي�سّكل هوؤالء ال�سفراء منوذجاً  لزورانا الكرام، 
ومتثل  الــظــروف.  هــذه  ملثل  ا�ستجابتنا  على  حّياً 
التي  الكبرية  اجلــهــود  م�ساهمة يف  املــبــادرة  هــذه 
تبذلها كافة االأجهزة واجلهات املعنية يف اأبوظبي 
ويعد  وتداعياته."  كورونا  وبــاء  انت�سار  ملواجهة 
اأبــوظــبــي الرامية  مـــن خــطــة  الــرنــامــج جـــــزءاً 
لتخفيف القيود على وجهات الرتفيه وال�سيافة 
الوباء.  انح�سار  يواكب  مبا  التجارية  واملــحــالت 
الرنامج،  هــذا  �سمن  �سفري  كل  يخ�سع  و�سوف 
الــعــا�ــســمــة للفح�س  تــدريــبــيــة يف مــركــز  لـــــدورة 
للرعاية  "مبادلة"  لــ�ــســبــكــة  الـــتـــابـــع  الــ�ــســحــي 
الــ�ــســحــيــة. و�ــســيــتــم خـــالل هـــذه الـــــدورة تعريف 
املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  مبمار�سات  ال�سفراء 
يف  املجتمع  اأفـــراد  �سالمة  ل�سمان  املتخ�س�سة، 
خلفته  اجلديد" الــذي  الطبيعي  "الو�سع  اإطــار 
التدريب  بــرنــامــج  تــقــدمي  �سيتم  كما  اجلــائــحــة. 
ب�سكل مبا�سر على اأيدي طاقم طبي متخ�س�س، 

مبا ينا�سب احتياجات ومتطلبات �سفراء ال�سحة 
التدريبي  الرنامج  ت�سميم  مت  وقد  وال�سالمة. 
�سيا�سات  تنفيذ  و�سي�سمل  املخاطر،  من  للتقليل 
حمّددة لل�سحة العامة، و�سمان تدابري التباعد 
اجلـــ�ـــســـدي واملـــعـــرفـــة الــطــبــيــة الـــوقـــائـــيـــة حول 

الفريو�س.
وال�سالمة  ال�سحة  �ــســفــراء  بــرنــامــج  و�سي�ساعد 
و�سالمتهم،  �سحتهم  على  احلفاظ  يف  الزائرين 
مـــن خـــالل االلـــتـــزام بـــاالإر�ـــســـادات الــ�ــســحــيــة يف 
مــــن مرافق  مـــرفـــق  كــــل  الـــعـــامـــة يف  االأمـــــاكـــــن 
وي�سجع  اأكــر،  ب�سكل  الثقة  يعزز  مما  اجلــزيــرة، 
الـــزائـــريـــن واملــتــ�ــســوقــني عــلــى اال�ـــســـتـــفـــادة من 
العرو�س واملنتجات التي تقدمها مرافق التجزئة 
والرتفيه واحلياة الع�سرية ذات امل�ستوى العاملي 
يف اجلـــزيـــرة. و�ــســيــتــم تــوجــيــه الــ�ــســفــراء يف هذه 
املرافق للتاأكد من اأن العمالء وال�سيوف والزوار 
الر�سمية،  ال�سحية  باالإر�سادات  تامة  درايــة  على 
املمار�سات  اأفــ�ــســل  بتطبيق  ــاً  اأيــ�ــس ومــلــتــزمــون 
ال�سحية. كما �سيتم تدريبهم على اإر�ساد وتوجيه 
اأفراد املجتمع الأف�سل امل�سادر ب�ساأن اأي معلومات 

اأو ا�ستف�سارات اأخرى قد يحتاجون اإليها.
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اأخبـار الإمـارات
يف كلمة �أمام �لدورة �لـ45 ملجل�س حقوق �الإن�صان يف �إطار �حلو�ر �لتفاعلي

المارات و�شعت خارطة طريق ل�شت�شراف امل�شتقبل والإعالن عن ا�شرتاتيجية ملا بعد جائحة كورونا
•• جنيف-وام:

األقى �سعادة عبيد �سامل الزعابي املندوب الدائم لدولة االمارات لدى 
االإمارات  االأخــرى يف جنيف، كلمة  الدولية  واملنظمات  املتحدة  االأمم 
اإطـــار احلوار  الـ45 ملجل�س حــقــوق االإنــ�ــســان، وذلـــك يف  الـــدورة  اأمـــام 
على  "كورونا"  جائحة  اآثـــار  حــول  ال�سامية  املفو�سة  مــع  التفاعلي 

التمتع بحقوق االإن�سان وعلى ن�ساط مكتبها.
اإىل  االإمـــــارات  دولـــة  ان�سمام  عــن  كلمته  م�ستهل  يف  �سعادته  واأعــلــن 
�سكره  عــن  ُمــعــّرا  اإليها،  تنتمي  التي  ال�سيا�سية  املجموعات  بيانات 
لل�سيدة املفو�سة ال�سامية على عر�سها ال�سفوي لالأن�سطة املخولة لها 

مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم -48 141، وكذلك عن تقديره 
من  اتخذته  وما  اال�ستثنائية  الظروف  هذه  يف  جهود  من  تبــــذله  ملا 
تدابري ملواجهة االنعكــــا�سات ال�سلبية لفريو�س "كورونا" على اأن�سطة 

مكتبها.
واعتر �سعادته يف هذا ال�سدد اأن ا�ستحداث و�سائل تكنولوجيا متطورة 
وتقدمي الدعم اللوجي�ستي ملختلف اآليات حقوق االإن�سان، من التدابري 
ملنظومة  احل�سن  ال�سري  �سمان  يف  كبري  ب�سكل  اأ�سهمت  التي  الهامة 
من  املفو�سة  ال�سيدة  به  تقدمت  مبا  ُمرّحبا  برمتها،  االإن�سان  حقوق 
التزاماتها يف جمال حقوق  الدول من تنفيذ  واإر�سادات لتمكني  دعم 

االإن�سان يف �سياق تعاملها مع اجلائحة.

ويف االإطار ذاته، ا�ستعر�س �سعادته جملة التدابري التي اتخذتها دولة 
"كوفيد- اأزمة جائحة كورونا امل�ستجد  االإمــارات للت�سدي لتداعيات 

واخلروج  امل�ستقبل  ال�ست�سراف  طريق  خارطة  و�سع  واأهمها   ،"19
اإىل  ملــا بعد اجلــائــحــة  مــن هــذه االأزمــــة واالإعــــالن عــن ا�سرتاتيجية 
جانب و�سع �سيا�سات تف�سيلية لال�ستعداد للمرحلة القادمة مواكبًة 

لالأولويات الوطنية اجلديدة.
اال�ستثنائية،  التدابري  هذه  لتنفيذ  مبا�سرة  نتيجة  اأنه  �سعادته  وقال 
ن�سبة  بلغت  %90، فيما  االإمـــارات  ال�سفاء يف دولــة  ن�سبة  بلغت  فقد 
الوفيات %0.5، وهي من بني االأقل يف العامل، باالإ�سافة اإىل اإجراء 
دولة  جعل  مما  الوباء،  انت�سار  بدء  منذ  فح�س  ماليني  اأكرث من 8 

االإمارات يف �سدارة دول العامل يف اإجمايل الفحو�سات الطبية مقارنة 
بعدد ال�سكان.

واأ�ساف �سعادته اإنه بف�سل هذه اجلهود اأثبتت دولة االإمارات قدرتها 
مــن خالل  م�ستوى،  اأعــلــى  على  لها  والت�سدي  االأزمـــات  على حتــدي 
اأن حتل  ا�ستطاعت  والعملية، حيث  العلمية  املعايري  اأحــدث  تطبيقها 
يف املركز االأول عربيا، واأن ُت�سّنف من بني اأف�سل 10 دول يف قائمة 
امل�ستوى  على  اأنــه  كما  امل�ستجد،  كــورونــا  فــريو�ــس  اأزمـــة  مــع  التعامل 
الــــدويل بــلــغ حــجــم املــ�ــســاعــدات اخلــارجــيــة لــدولــة االإمـــــارات 1400 
مليون من   1.4 اأكــرث من  منا  ا�ستفاد  الطبية،  امل�ستلزمات  طن من 

العاملني يف الرعاية الطبية يف اأكرث من 118 دولة.

ندوة العائلة الإبراهيمية ت�شتعر�س ال�شالم والتعاي�س بني الأديان خلدمة الب�شرية
•• مدريد -وام:

اإ�سبانيا ام�س قبل  عقدت موؤ�س�سة الثقافة االإ�سالمية والت�سامح الديني يف 
االول ندوًة ثقافية افرتا�سية بعنوان "العائلة االإبراهيمية.. �سالم وتوا�سل 
ال�سالم  العلمية حماور ثرية عن  اأوراقهم  بارزة يف  ناق�ست فيها �سخ�سيات 
الدكتور  الندوة  اأدار  فيما  جمعاء،  الب�سرية  خلدمة  االأديــان  بني  والتعاي�س 
والت�سامح  االإ�سالمية  الثقافة  موؤ�س�سة  رئي�س  كافاناغ،  غويرتيث  األفريد 

الديني.
واأكد الدكتور حممد مطر الكعبي، رئي�س الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية 
العلمية بعنوان  املــتــحــدة، يف ورقــتــه  الــعــربــيــة  االإمـــــارات  بــدولــة  واالأوقـــــاف 
االتفاق  اأن  النبوية"،  املعاهدات  �سوء  يف  االإ�سرائيلية  االإماراتية  "املعاهدة 
القيم  من  ينطلق  وحكيم  �سجاع  ا�سرتاتيجي  قــرار  االإ�سرائيلي  االإمــاراتــي 
ال�سلم  �سبل حتقيق  اإحدى  فاملعاهدات  االإ�سالمي احلنيف،  ال�سامية لديننا 
ون�سر الوئام منذ عهد النبوة اإىل يومنا هذا، م�ست�سهداً مبعاهدات ال�سالم 
كوثيقة  وغريهم،  اليهود  مع  /�ــس/  حممد  الكرمي  الر�سول  اأبرمها  التي 
املدينة املنورة، ومعاهدة �سلح احلديبية مع قري�س، واملعاهدة مع م�سيحيي 
ال�سابقة من حتقيق م�سالح عظيمة  املعاهدات  جنــران، وما ترتب على كل 

للجميع.
يف  اأ�سا�سيني  �سرطني  املعاهدات  من  ا�ستنبطوا  العلماء  اأن  الكعبي  واأو�سح 
العهود وامل�ساحلات واالتفاقيات، وهما اأنها من اخت�سا�س احلاكم دون غريه 

اأواًل، ومراعاة امل�سلحة يف املعاهدات ثانياً.
امل�ستمرة يف  االإمــارات  دولــة  اإىل جهود  الكعبي  الدكتور حممد مطر  واأ�سار 
الدولة  اأن  موؤكداً  عاملياً،  مكانتها  عزز  ما  وال�سامل،  العادل  ال�سالم  اإحــالل 
ُعرفت، منذ اأن اأ�س�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب 
اهلل ثراه، مببادرات ال�سالم يف املنطقة والعامل، داعياً اجلميع ليكون �سفرياً 

لل�سالم بامل�ساركة يف ن�سر املحبة والتعاون بني اجلميع.
االإ�سالمية  الــعــام للمفو�سية  االأمـــني  الـــوايف،  اأجــانــه  االأ�ــســتــاذ حممد  وقــدم 
باإ�سبانيا ورقًة علمية حمورها "املعاهدات ال�سلمية ودورها يف حتقيق التعاي�س 
والتوا�سل احل�ساري"، اأ�سار فيها اإىل جتربة التعددية الدينية والثقافية يف 
التعاي�س  لتحقيق  االإ�سالم فهماً �سحيحاً  اإىل فهم  االإ�سباين داعياً  املجتمع 
ال�سلمي مع االآخرين وهذا حق للجميع، واأنه يتوجب على املفكرين تو�سيح 

هذا املفهوم واإزالة الغمو�س عنه.
اأ�ستاذ يف جامعة كمبلوتن�سي مبدريد  فابينا،  الدكتور خافري فريناديز  اأما 
ورقته  يف  فتحدث  نف�سها،  باجلامعة  والعرية  ال�سرقية  الدرا�سات  ومدير 

املعنونة "الروابط امل�سرتكة بني الديانات االإبراهيمية وا�ستثمارها.. الديانة 
والتي  االأديــان  التاريخية بني  والــروابــط  اجلــذور  اأمنوذجاً"، عن  اليهودية 
توؤكد اأهمية تعزيز ثقافة الت�سامح الديني، مو�سحاً اأن �سيدنا اإبراهيم عليه 

ال�سالم موّحٌد للديانات االإبراهيمية الثالث ذات املنطلق نف�سه.
جت�سيد  يف  االإمـــارات  دولــة  بتجربة  فابينا  فريناديز  خافري  الدكتور  واأ�ساد 
قائاًل  اإ�سرائيل،  مع  وقعتها  التي  التاريخية  االتفاقية  يف  الديني  الت�سامح 
واحرتام  االآخرين  على  والتعرف  والفهم  الت�سامح  لثقافة  بحاجة  "نحن 
حــقــوق االإنــ�ــســان.. نــحــن بــحــاجــة الإقــ�ــســاء مــفــهــوم الــعــنــف والــتــعــاون داحل 

الديانات واملجتمعات وخارجها".
الديانة  ودور  االأديــان  بني  والتعاون  التوا�سل  "اأهمية  العلمية  ورقتها  ويف 
امل�سيحية يف تعزيزه"، قالت الدكتورة كارمن لوبيز األون�سو، اأ�ستاذة فخرية 
يف جامعة كمبلوتن�سي وباحثة يف معهد علوم االأديــان، اإن الدين االآن ظهر 
وكاأنه حمور نزاع وو�سيلة ت�ستغلها اجلماعات املتطرفة، ما نتج عنه الكراهية 
�سد االأديان، حيث توؤكد االإح�ساءات انخفا�ساً يف ممار�سة الدين يف اإ�سبانيا 
اأن الديانات عن�سر فعال يف املجتمع  اإىل  ال�سباب، م�سريًة  وخا�سة بني فئة 
من  للتوا�سل  داعــيــة  الــديــن،  يف  الد�ستور  الــقــانــوين  االإطـــار  اإدراك  وعلينا 
اأجل التعاون بني االأديان، على اأن يكون ال�سرط الوحيد لهذا التوا�سل هو 

الت�سامح الديني.
واأثنت الدكتورة كارمن لوبيز األون�سو على ما قدمته االإمارات من مبادرات 
والت�سامح  االإ�سالمية  الثقافة  مركز  تاأ�سي�س  مثل  ال�سالم،  لن�سر  جريئة 
مبادرات  من  وغريها  االإن�سانية  االأخــوة  وثيقة  وتوقيع  اإ�سبانيا  يف  الديني 
اجل�سور  نبني  اأن  علينا  يتوجب  اأنــه  موؤكدة  والت�سامح،  والتعاي�س  ال�سالم 

وننتقل من الكلمة اإىل الفعل عر التعليم والرتبية املت�ساحمة.
بكلمة  وتوا�سل"  �سالم  االإبراهيمية..  "العائلة  الثقافية  الندوة  واخُتتمت 
االإ�سالمية  الثقافة  موؤ�س�سة  عــام  مــديــر  الكعبي،  جمعة  لل�سيد  ختامية 
والت�سامح الديني، واأ�سار فيها اإىل اأن حتقيق ال�سلم وال�سالم يتطلب جهداً 
كبرياً ومبادرات عظيمة و�سجاعًة وحكمًة وتعاوناً بّناًء بني البلدان وال�سعوب، 
الدائمة واخلالفات  والكراهية  الدماء  واملناو�سات يخلف  الأن خيار احلرب 

الكثرية، وهذا ما ي�سهده التاريخ.
ومكارم  االأديـــان  مق�سد  ال�سالم  حتقيق  اأن  الكعبي  جمعة  ال�سيد  واأ�ــســاف 
االتفاقات  ومنها  الدينية  واحلــريــة  االتــفــاق  هــو  طريق  واأ�ــســمــى  االأخــــالق، 
ال�سلمية، ما يتطلب املودة واحلب والتعاي�س ال�سلمي امل�سرتك وتقبل االآخر، 
موؤكداً اأن متطلبات امل�ستقبل احل�ساري ال تقوم اإال بال�سالم واملحبة والقيم 

النبيلة والت�سامح نحو االزدهار.

�شبط 5 حمالت واإ�شدار 3 خمالفات لبيع وجمع املحار املحلي بدون ترخي�س

»مت« تطلق املرحلة الثانية من من�شة �شداد اأبوظبي

اقت�شادية دبي تخالف 12 من�شاأة وتنبه 5 اأخرى لعدم اللتزام 
بالتدابري الحرتازية للحد من كوفيد- 19

زكي ن�صيبة يوؤكد يف ندوة �فرت��صية نظمها �ملركز �لثقايف �الإيطايل يف �أبوظبي :
الإمارات حتولت اإىل من�شة عاملية لالبتكار حتت�شن املواهب وُتلهم 

�شبابها لت�شخري العلوم والتكنولوجيا احلديثة خلري الب�شرية

•• اأبوظبي-وام:

�سبطت هيئة البيئة – اأبوظبي بالتعاون مع هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة 
الغذائية 5 من�ساآت لبيع االأ�سماك يف مدينة اأبوظبي تقوم ببيع املحار املحلي 
املنتج  م�سدر  حتدد  التي  والوثائق  ال�سجالت  تقدمي  دون  بـالدوج  املعروف 
االإمـــارة وذلــك �سمن خطط  امل�ستوردة من خــارج  املحاريات  تــداول  يف حــال 
املائية احلية وتنميتها  الــرثوات  االإمــارة للحفاظ على  املخت�سة يف  اجلهات 
مبا ي�سهم يف تعزيز التنوع البيولوجي من خالل تطبيق القوانني ومتابعة 
تنفيذها وااللتزام بها و�سبط املخالفني. ومت خالل احلملة امل�سرتكة التي 
مدينة  يف  من�ساآت   /10/ تفتي�س  املا�سي  اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  يف  انطلقت 
اأبوظبي و10 من�ساآت يف منطقة الظفرة مبا فيها جزيرة دملا فيما مت توجيه 
اإنذار نهائي للمن�ساآت املخالفة وتنبيههم بحظر تداول املحاريات املحلية دون 

تقدمي ال�سجالت والوثائق التي حتدد م�سدر املنتج يف حال تداول املحاريات 
امل�ستوردة من خارج االإمارة. وذكرت الهيئة ان احلملة �ست�ستمر خالل الفرتة 
القادمة حيث �سيتم خاللها تنفيذ العديد من الزيارات التفتي�سية امليدانية 
التي ت�ستهدف من�ساآت جتارة االأ�سماك والرثوات املائية احلية على م�ستوى 
كانت  التي  امل�ستمرة  احلملة  لنطاق  تو�سيعاً  احلملة  هــذه  وتعتر  االإمـــارة. 
تقودها الهيئة بالتن�سيق مع ال�سلطات املخت�سة يف اإمارة اأبوظبي واملرتكزة يف 
منطقة ال�سلمية وحممية بو ال�سياييف البحرية وذلك للحد من خمالفات 
االأفراد  بع�س  ي�ستهدفها  التي  املناطق  املحاريات يف هذه  وا�ستخراج  ال�سيد 
3 خمالفات  �سبط  املرخ�س حيث مت موؤخراً  لل�سيد غري  البحر  ومرتادي 
جمع املحاريات املحلية املعروفة بـالدوج وخمالفتني �سيد بوا�سطة ال�سباك 
املمنوعة خالل العملية امل�سرتكة التي نفذت خالل �سهري اأغ�سط�س و�سبتمر 

من العام اجلاري حيث مت اإحالة املخالفني لالإجراءات القانونية.

•• اأبوظبي-وام: 

اأبــوظــبــي احلكومية  اأعــلــنــت مــنــظــومــة خــدمــات 
املوحدة مت عن اإطالق املرحلة الثانية من مبادرة 
اأحــدث من�سات  تعتر  والتي  اأبوظبي"،  "�سداد 
املــــوحــــدة جلــمــيــع اخلدمات  الــرقــمــيــة  الـــدفـــع 
احلكومية يف اإمارة اأبوظبي وذلك يف اإطار عملية 
لتقدمي  الــرقــمــيــة  للحلول  امل�ستمرة  الــتــطــويــر 

اخلدمات احلكومية يف االإمارة.
وتــتــ�ــســمــن املــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن مـــبـــادرة �سداد 
اأبـــوظـــبـــي متـــكـــني كـــافـــة �ـــســـرائـــح املــجــتــمــع من 
تطبيق  اأول  وهو   ،"payit" خا�سية  ا�ستخدام 
حمــفــظــة رقــمــيــة مــتــكــامــل يف دولـــــة االإمـــــــارات 
العربية املتحدة، ال�ستكمال اخلدمات واملعامالت 
احلكومية عر من�سة خدمات اأبوظبي احلكومية 

املوحدة "مت".
تطويره  الذي مت   ،"payit" تطبيق  و�سي�سمح 
اأبوظبي  خــــدمــــات  مــنــظــومــة  بــــني  بـــالـــ�ـــســـراكـــة 
االأول،  اأبوظبي  وبنك  "مت"  املــوحــدة  احلكومية 
جلــمــيــع �ـــســـرائـــح املــجــتــمــع ممـــن لــديــهــم هوية 
التي  اجلهة  عن  النظر  بغ�س  �سارية،  اإمــاراتــيــة 
رقمية  مــدفــوعــات  اإجــــراء  مــن  معها،  يتعاملون 
�سهلة ومب�سطة الأي خدمات حكومية من خالل 
من  اال�ستفادة  اإىل  باالإ�سافة  الذكية،  هواتفهم 

ميزة اإر�سال وحتويل االأموال.
"�سداد  الــثــانــيــة مـــن  املـــرحـــلـــة  اإطــــــالق  ويــــاأتــــي 
العليا  اللجنة  ومتابعة  اإ�ــســراف  حتت  اأبوظبي" 
يف  وذلــك  اأبوظبي،  اإمـــارة  يف  الرقمية  للحكومة 
اإطار حوكمة  اإىل تفعيل  الرامية  �سياق جهودها 
اأبوظبي،  الرقمي على م�ستوى حكومة  التحول 

وحتقيق نقلة نوعية يف مفهوم تقدمي اخلدمات 
احلكومية واالنتقال نحو امل�ستقبل الرقمي.

وقال �سعادة املهند�س حممد عبداحلميد الع�سكر، 
مدير عام هيئة اأبوظبي الرقمية: "تعد املرحلة 
اأبــوظــبــي خــطــوة مهمة اإىل  الــثــانــيــة مــن �ــســداد 
الرقمية،  ا�ستدامة اخلدمات  تعزيز  االأمــام نحو 
واإجنازاً مهماً ي�ساعدنا على بلوغ هدفنا الرئي�سي 
واملعامالت  اخلــدمــات  جميع  اإمتـــام  �سمان  وهــو 
امل�ستمر  والتن�سيق  بالتعاون  رقمًيا  احلكومية 
مــع اجلــهــات احلكومية، وهــو مــا ميكن حتقيقه 
من خالل التحديث امل�ستمر للتقنيات واحللول 
املنا�سبة  الــرقــمــيــة  املــمــكــنــات  وتــوفــري  الــرقــمــيــة 
ت�سميمها  مت  الــتــي  اأبوظبي"  "�سداد  كمن�سة 
لــتــوفــر طـــرقـــاً �ــســلــ�ــســة واآمــــنــــة ومــــوحــــدة تتيح 
جلميع  رقمياً  الدفع  عمليات  اإمتــام  للمتعاملني 

اخلدمات احلكومية عر قنواتها املختلفة".

ومن جانبه قال اأندريه �سايغ، الرئي�س التنفيذي 
لدور  "تعزيزاً  االأول:  اأبــوظــبــي  بنك  ملجموعة 
قيادتنا احلكيمة يف تطوير اأحدث تقنيات العمل 
اأبوظبي، فقد  اإمارة  احلكومي داخل الدولة ويف 
حكومة  مــع  بال�سراكة  االأول  اأبــوظــبــي  بنك  قــام 
اأبوظبي ببناء وت�سغيل اأنظمة دفع رقمية مبتكرة 
لتوحيد طرق الدفع بني جميع الهيئات واجلهات 
الرامج  وتــوحــيــد  االإمـــــــارة  داخـــــل  احلــكــومــيــة 
واأ�ساليب الدفع ال�ستكمال التحول الرقمي داخل 

العمل احلكومي".
على  االأول  اأبــوظــبــي  بــنــك  "يحر�س  واأ�ـــســـاف 
خالل  مــن   Payit الــرقــمــيــة  املحفظة  تــقــدمي 
املن�سة املوحدة حلكومة اأبوظبي »�سداد اأبوظبي« 
التي مت بناوؤها وفقاً الأف�سل املمار�سات واملعايري 
العاملية ..كما يتطلع البنك من خالل املن�سة اإىل 
باالإمارة  الرقمية  اخلدمات  تعزيز  يف  امل�ساهمة 
وتوحيد جتربة املتعاملني، يف الوقت الذي ت�سهد 
اأمتتة  عــلــى  كــبــرياً  فــيــه بيئة االأعـــمـــال اعــتــمــاداً 
البطاقات  وانت�سار  املالية  العمليات  اخلدمات يف 
دفع  كو�سائل  الرقمية  واملــحــافــظ  االفــرتا�ــســيــة 

تغني عن النقد.
متكن  اأبوظبي"،  "�سداد  اإطــــــــــالق  ــــذ  ومــــن
املــ�ــســتــخــدمــون مــن اال�ــســتــفــادة مــن الــعــديــد من 
خــيــارات الدفع االآمــنــة، واملــدفــوعــات ملــرة واحدة 
لــلــخــدمــات مــتــعــددة االأطـــــراف وتــوحــيــد جتارب 
املــتــعــامــلــني عــنــد تــعــامــلــهــم مــع جــمــيــع القنوات 
ميكن  الثانية،  املرحلة  من  ..وكجزء  احلكومية 
نظام  با�ستخدام  الت�سجيل  االآن  للم�ستخدمني 
التحقق بالرمز املوحد لتوفري املزيد من االأمان 

عند اإجراء املعامالت املالية.

•• دبي-الفجر: 

لقطاع  التابعة  املــيــداين  التفتي�س  فــرق  وا�سلت 
الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك يف اقت�سادية 
دبي، جوالتها الرقابية امليدانية يف خمتلف اأنحاء 
االإمارة، �سمن جهودها امل�ستمرة ل�سمان االلتزام 
بــتــطــبــيــق االإجـــــــــراءات والـــتـــدابـــري االحــــرتازيــــة 
كوفيد19-  فــريو�ــس  تف�سي  مــن  للحد  الرامية 

امل�ستجد.
وقد مت اأم�س خمالفة 12 من�ساأة، توزعت ما بني 
متاجر جتزئة يف عدد من مراكز الت�سوق، وحمال 
خياطة وتطريز، اإىل جانب عدد من �ساالت كمال 
االأج�سام، والتي متت زيارتها بالتعاون مه جمل�س 
ال�سابعة،  ال�سفا  وادي  مناطق  الريا�سي، يف  دبي 

واحلبية الثانية، والرا�سدية. و�سملت التجاوزات 
املرتكبة من قبل املن�ساآت املخالفة على عدم لب�س 
الكمامات من قبل املوظفني، باالإ�سافة اإىل عدم 
اتخاذ االإجراءات الالزمة ملراعاة تطبيق التباعد 
اجل�سدي. من جهة اأخرى وجهت فرق التفتي�س 
الـــتـــجـــاريـــة وحماية  الـــرقـــابـــة  لــقــطــاع  الــتــابــعــة 
اأخرى  5 من�ساآت  لـ  تنبيهاً  الدائرة،  امل�ستهلك يف 
اجل�سدي  التباعد  مل�سقات  و�ــســع  عــدم  ب�سبب 
بال�سكل املطلوب، فيما بلغ عدد املحال امل�ستوفية 

لل�سروط والتدابري االحرتازية 767 حماًل.
وتــ�ــســدد اقــتــ�ــســاديــة دبـــي عــلــى �ــســرورة م�ساهمة 
فئات و�سرائح املجتمع يف احلفاظ على املكت�سبات 
الراهنة،  املرحلة  دبي خالل  اإمــارة  التي حققتها 
رغم التحديات الكبرية والعاملية ب�سبب اجلائحة 

توجيهات  اإىل  ذلــك  يف  الف�سل  ويعود  ال�سحية. 
اإمارة  حتقيق  يف  اأ�سهمت  التي  الر�سيدة،  القيادة 
اإىل ممار�سة  و�ـــســـواًل  الــتــدريــجــيــة  لــلــعــودة  دبـــي 
االأنــ�ــســطــة االقــتــ�ــســاديــة بــ�ــســكــل طــبــيــعــي واآمــــن. 
املخالفات  مـــع  تـــتـــهـــاون  لـــن  اأنـــهـــا  اإىل  مــ�ــســرية 
والتجاوزات التي يتم ر�سدها اأو االإبالغ عنها من 

قبل جمهور امل�ستهلكني واملتعاملني.
اجلمهور،  فئات  خمتلف  دبــي  اقت�سادية  وتدعو 
اأو ظواهر  حـــاالت  اأي  عــن  االإبــــالغ  �ــســرورة  اإىل 
�ـــســـلـــبـــيـــة خمــــالــــفــــة لــــلــــتــــدابــــري واالإجـــــــــــــــراءات 
املتوفر  دبــي  م�ستهلك  تطبيق  عر  االحــرتازيــة، 
باالت�سال  اأو  وهـــواوي  وغــوغــل  اآبــل  متاجر  على 
على 600545555 اأو عر املوقع االإلكرتوين 

.consumerrights.ae

•• اأبوظبي-الفجر: 

ن�سيبة وزير  اأنـــور  زكــي  قــال معايل 
العربية  االإمــــــارات  دولــــة  اإن  دولــــة 
املتحدة متّكنت يف ال�سنوات القليلة 
املــا�ــســيــة مـــن حتـــويـــل نــفــ�ــســهــا اإىل 
مــنــ�ــســة عــاملــيــة لــالبــتــكــار حتت�سن 
اإىل  جنباً  �سبابها  وُتلهم  املــواهــب، 
لت�سخري  العربي  ال�سباب  مع  جنب 
احلديثة  والــتــكــنــولــوجــيــا  الــعــلــوم 
تعّلم  على  وحّثهم  الب�سرية.  خلري 
واالبتكار  الــعــلــم  تــوظــيــف  كــيــفــيــة 

واالإبداع يف خدمة جمتمعاتهم. 
واأكــد اأن ق�سة جناح االمــارات على 
هي  املا�سية  عــامــاً  اخلم�سني  مــدار 
�ــســهــادة عــلــى قــــّوة عــزميــتــنــا، حيث 
نحتفل يف الوقت الراهن باإر�سال اأول 
م�سباٍر عربي اإىل املريخ واال�ستمتاع 
والنووية،  املتجددة  الطاقة  بفوائد 
القادمة  عاماً  للخم�سني  ا�ستعداداً 

بطموحات وت�سميم مت�ساويني.
جاء ذلك يف ندوة افرتا�سية نظمها 
املركز الثقايف االإيطايل يف اأبوظبي 
"حوارات  اأم�س االأول بعنوان  م�ساء 
، احل�سارة  الــوبــاء  حــول االبــتــكــار. 
التكنولوجيا"  واآفـــــاق  االإنــ�ــســانــيــة 
�ــســعــادة نيكوال  الـــنـــدوة  و�ـــســـارك يف 
لينري، �سفري اجلمهورية االإيطالية 
لدى دولة االإمارات العربية املتحدة 
اإيدا  الدكتورة  الــنــدوة  ادارت  كما   .

زيليو غراندي مديرة املركز.  
  واأ�ـــســـاف مــعــالــيــه قــائــال " نفخر 
املتحدة  العربية  االإمـــارات  دولــة  يف 
"كوفيد- الأزمـــــة  ا�ــســتــجــابــتــنــا  بــــاأن 
التي  الــ�ــســر�ــســة  اجلــائــحــة   ،"19
وت�سّببت  العاملي،  االقت�ساد  اأهلكت 
كــبــرية وخــ�ــســائــر هائلة  ُمــعــانــاة  يف 
العامل،  �سكان  لقطاعات كبرية من 
كــــانــــت حـــــازمـــــة ونــــاجــــحــــة. حيث 
ــنــت احلـــكـــومـــة الـــر�ـــســـيـــدة من  متــّك
تف�ّسي  مــن  كامل  ب�سكل  التخفيف 
هــذا املــر�ــس املـُـعــدي داخـــل الدولة، 
مــع مـــّد يــد الــعــون واملـُـ�ــســاعــدة اإىل 

الـــدول االأخــــرى. هــذا الأنــنــا نعتقد 
الكارثة  هــذه  مثل  على  التغّلب  اأن 
بني  حقيقاً  تعاوناً  يتطّلب  العاملية 
بقدر  اإال  اأقوياء  ل�سنا  واأننا  الــدول، 

اأ�سعف اأع�سائنا.
القناعة،  هـــــذه  تــنــعــكــ�ــس   " وقــــــال 
االأ�سا�سية  قــيــمــنــا  يف  ــــتــــجــــّذرة  املُ
الــكــامــل ملنظمة  كـــدولـــة، يف دعــمــنــا 
الثابت  وتقدمينا  العاملية،  ال�سحة 
املجتمعات  اإىل  لـــلـــُمـــ�ـــســـاعـــدات 
العامل.  اأنــحــاء  جميع  يف  ال�سعيفة 
املا�سي،  اأغــ�ــســطــ�ــس  نــهــايــة  وحــتــى 
العربية  االإمــــــــارات  دولـــــة  قـــّدمـــت 
1328 طناً من  اأكرث من  املتحدة 
اإىل  والطبية  الغذائية  امل�ساعدات 
111 دولة، ا�ستفاد منها  اأكرث من 
اأكرث من 1.3 مليون من العاملني 
اأنحاء  جميع  يف  الطبية  بالرعاية 
العامل. وُي�سري هذا اإىل دعم الدولة 
الثابت للتعاون عر احلدود والعمل 
ُمتعّدد االأطراف، ال �سيما يف اأوقات 

االأزمات."
واأكــد معايل زكــي انــور ن�سيبة " اإن 
من  التخفيف  يف  حكومتنا  جنـــاح 

هو  بــالــتــاأكــيــد  "كوفيد19-"  اآثــــار 
االأمد  طويلة  ل�سيا�ستها  انعكا�س 
اأحــــدث  ا�ــســتــقــطــاب  اإىل  الـــرامـــيـــة 
الــتــقــنــيــات واالبـــتـــكـــارات مـــن اأجل 
املعرفة،  على  قائم  اقت�ساد  اإنــ�ــســاء 
وخا�سة  عامة  رقمية  حتتية  وبنية 
ميكنها مواجهة حتديات امل�ستقبل. 
على  ت�ستعّد  االإمــــــارات  كــانــت  لــقــد 
مـــدى اأكــــرث مـــن عــقــد مـــن الزمن 
ــــع االجتــــاهــــات  حـــــول كــيــفــيــة تــــوّق
على  العمل  خــالل  مــن  املُ�ستقبلية 

اإتقان عقلية واأدوات الغد." 
التحتية  الــبــنــيــة  ان  اىل  ــــار  وا�ــــس
العاملي،  امل�ستوى  ذات  لالت�ساالت، 
املجالني  يف  طــالبــنــا  جميع  مــّكــنــت 
العام واخلا�س على حدٍّ �سواء، من 
املتعددة  التعّلم يف مدار�سنا  ُمتابعة 
واملوؤ�س�سات  واجلــامــعــات  االأعـــــراق 
التعّلم  اإىل  واالنـــتـــقـــال   ، الــتــقــنــيــة 
تكّيفت  كما  ب�سال�سة.  االإلــكــرتوين 
"كوفيد19-"  عـــامل  مــع  اأعــمــالــنــا 
اجلديد من خالل نقل الكثري من 
ومتّكنا  االإنرتنت.  عر  معامالتها 
مــن عــقــد مـــوؤمتـــرات دولــيــة ب�سكل 

االت�سال  جتـــّنـــب  مــــع  افـــرتا�ـــســـي 
اجل�سدي ملدعوينا. اإ�سافة اإىل ذلك 
احلكومية  خدماتنا  تقدمي  ا�ستمر 
االإلكرتونية  احلــكــومــة  خــالل  مــن 
للحياة  تعطيٍل  اأي  يف  الت�سّبب  دون 

العامة اأو التجارية.
الوقت  " يف  قــائــاًل  كلمته  واخــتــتــم 
التعامل  كيفية  يتعّلم خالله  الذي 
مــع هـــذا الــوبــاء اجلــديــد، فــاإنــنــا يف 
املتحدة  الــعــربــيــة  االإمـــــــارات  دولــــة 
املُ�سبق  تخطيطنا  يف  ُقدماً  من�سي 
للعمل مع الدول االأخرى يف اختبار 
من  ُيخّفف  اأن  مُيــكــن  ُمبتكر  لــقــاح 

اإرثه الرهيب. " 
من جانبه اأكد �سعادة نيكوال لينري، 
لدى  االإيطالية  اجلمهورية  �سفري 
االإمـــــارات على الـــدور الــقــّيــم الذي 
لــعــبــتــه الــتــكــنــولــوجــيــا خـــالل فرتة 
"كوفيد- جائحة  ب�سبب  االإغـــالق 

يف  اجلـــمـــيـــع  ومــــ�ــــســــاعــــدة   ،"19
ــال، ُمــ�ــســّدداً على  الــبــقــاء على اتــ�ــسّ
نف�سه ال  الوقت  التكنولوجيا يف  اأن 
البعيد  املـــدى  على  حتــّل  اأن  ميكن 
حمّل التفاعل املادي بني النا�س، يف 

كافة املجاالت.
اأخرى،  بعبارة  "التحدي،  واأ�ساف: 
"التي  االإن�سانية  مقدار"  فهم  هــو 
نتخلى عنها مقابل التكنولوجيا وما 
اإذا كانت هذه املقاي�سة، ال�سرورية 
يف مرحلة الطوارئ، ميكن اأن تكون 
اكت�ساف  اإعـــادة  �سياق  يف  م�ستدامة 

احلياة الطبيعية" .
مداخلته  ال�سفري  �ــســعــادة  واخــتــتــم 
"احلوارات"  هـــذه  اأن  اإىل  مــ�ــســرياً 
ينظمها  الــتــي  االأوىل  املـــبـــادرة  هــي 
املــركــز الــثــقــايف االإيـــطـــايل اجلديد 
العالقات  تعزيز  بهدف  اأبوظبي  يف 
بني اإيطاليا واالإمــارات، اإ�سافة اإىل 
دعم دور االإمارات، يف �سوء معر�س 
اإك�سبو 2021، كمركز عاملي لربط 

احل�سارات والثقافات.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي –الفجر:

اأبوظبي  مـــديـــنـــة  بـــلـــديـــة  اخــتــتــمــت 
ال�سهامة  �سيف  "مهرجان  فعاليات 
حقق  بـــعـــدمـــا   ،"2020 ـــعـــد  ُب عــــن 
قــبــل اجلمهور  اإقــــبــــااًل مــتــزايــد مـــن 
على م�ستوى اإمارات الدولة والوطن 
امل�ساركني  اأعــداد  بلغت  حيث  العربي، 
اأقيم  والـــذي  م�سرتكاً،   8598 نحو 
ووزارة  الداخلية،  وزارة  مع  بالتعاون 
والهيئة  التحتية،  والــبــنــيــة  الــطــاقــة 
العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف، 
وهــيــئــة الــهــالل االأحـــمـــر االإمـــاراتـــي، 
اأبوظبي  وال�سياحة-  الثقافة  ودائــرة 
اأبوظبي  وجمل�س  الباهية(،  )مكتبة 
التنمية  ـــة  ـــ�ـــس ومـــوؤ�ـــس الــــريــــا�ــــســــي، 
البيئة،  اأ�ــســدقــاء  وجمعية  االأ�ــســريــة، 
وديرفيلدز  للتوزيع،  اأبوظبي  و�سركة 
مــول الــبــاهــيــة، وبــوابــة الــ�ــســرق مول، 
و�سركة  هـــــالل،  حمــمــد  وجمــمــوعــة 

ق�سر  وفــــنــــدق  وفــــــيــــــذرز،  هـــــــــواوي، 
يــونــايــتــد لكرة  االإمـــــــــارات، و�ـــســـركـــة 

القدم، وعود بوتيك.
ملختلف  املهرجان  فعاليات  وخ�س�ست 
الفئات العمرية، حيث حر�ست البلدية 
عـــلـــى تـــقـــدمي الـــعـــديـــد مــــن الـــور�ـــس 
والريا�سية،  الــثــقــافــيــة  واالأنــ�ــســطــة 
والرامج التوعوية والدينية، وتنمية 
الرتفيهية،  واملــ�ــســابــقــات  الــــقــــدرات، 
الذكية  التطبيقات  نفذت عر  والتي 
وقنوات التوا�سل االجتماعي بالتعاون 
وعلى  اال�سرتاتيجيني،  ال�سركاء  مع 
بفعالية  املـــ�ـــســـاركـــة  جمـــــال  تــو�ــســيــع 
اأقطار  خمــتــلــف  لــيــ�ــســمــل  املـــهـــرجـــان 
اإقامة  خــــالل  مـــن  الـــعـــربـــي  الـــوطـــن 
م�سابقة مهارات اال�ستعرا�س الكروية 
بالكرة(،  )الــتــحــكــم  بــالــكــرة  للتحكم 
حملية  مــــ�ــــســــاركــــات  ـــهـــدت  �ـــس الــــتــــي 
م�ساركون  ح�سل   ، متميزة  وخارجية 
اململكة   ( مـــن  جـــوائـــزهـــا  عــلــى  عــــدة 

عمان،  �سلطنة  الــ�ــســعــوديــة،  الــعــربــيــة 
واليمن،  الــعــربــيــة،  م�سر  جــمــهــوريــة 

اململكة املغربية، و�سوريا(.
اأوقات  ا�ستثمار  اإىل  املهرجان  وهــدف 
االإجــــــــازة الــ�ــســيــفــيــة مبـــا هـــو مفيد 

ونــــافــــع لــلــطــلــبــة، وتـــنـــمـــيـــة قـــــدرات 
بعد، يف ظل  امل�ساركني عن  ومــهــارات 
الــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي متــا�ــســيــاً مع 
والوقائية  االحـــرتازيـــة  االإجـــــــراءات 
مــن فــريو�ــس كــورونــا، بــاالإ�ــســافــة اإىل 

وال�سراكة  املجتمعي  التوا�سل  تعزيز 
املجتمعية الفاعلة.

العديد  املـــهـــرجـــان  اإدارة  ور�ــــســــدت 
مــن اجلــوائــز الــتــي مت تــوزيــعــهــا على 
املـــ�ـــســـاركـــني املـــتـــمـــيـــزيـــن الــــذيــــن مت 

م�ساركاتهم  خــــالل  مـــن  اخــتــيــارهــم 
املهرجان،  فــعــالــيــات  يف  واإبــداعــاتــهــم 
حــيــث مت تــكــرمي الــفــائــزيــن عــن بعد 
�سكنهم  مقر  اإىل  جــوائــزهــم  واإر�ــســال 
يف خمتلف امارات الدولة، ومنهم من 

مت منحه اجلائزة يداً بيد.
وقد فاز يف م�سابقات: )اقراأ وارتقي، 
ومبتكر، وبالي �ستي�سن، وكتابة ق�سة 
بجوائز  وفــائــزة  فــائــزاً   19 ق�سرية( 
مقدمة  م�سرتيات  ق�سائم  عن  عبارة 
وكتب  اال�سرتاتيجيني،  ال�سركاء  من 
وال�سياحة،  الثقافة  دائـــرة  مــن  قيمة 
لتكرمي  جـــــوائـــــز  تــــقــــدمي  مت  كــــمــــا 
بــرامــج حمــور ميل�سنا،  الــفــائــزيــن يف 
وحمور  اال�ستهالك،  تر�سيد  وحمــور 
ق�سائم  عـــن  عـــبـــارة  حـــيـــاتـــي،  بــيــئــتــي 
ال�سرق  بوابة  من  مقدمة  م�سرتيات 
و�ــســاعــة مــقــدمــة مـــن فيذرز،  مــــول، 
وعطورات مقدمة من اأنفا�سك دخون، 
مقدمة   MATEPAD واأجــهــزة 

من هواوي، باالإ�سافة اإىل اإقامة ليلة 
بالفندق �سامل وجبة االإفطار لعائلة 
مكونة من 4 اأفراد مقدمة من فندق 
املهرجان  االإمـــارات، ومت خالل  ق�سر 
تــنــظــيــم عـــدة ور�ــــس واأنــ�ــســطــة، منها 
فيه  �سارك  الذي  �سليم  برنامج خلك 
 - مهاراتك  وطــور  م�ساركاً،   1163
 1250 مب�ساركة  االإماراتي  وال�سنع 
مب�ساركة  ميل�سنا  وبرنامج  م�ساركاً، 
2755 م�ساركاً، ومر�سمي مب�ساركة 
حياتي  وبــيــئــتــي  مـــ�ـــســـاركـــاً،   235

مب�ساركة 599 م�ساركاً.
م�ساركاً   235 مــ�ــســاركــة  متـــت  كــمــا 
باالألوان  لــلــر�ــســم  مــر�ــســمــي  ور�ــــس  يف 
املائية وبالر�سا�س واملهارات املتنوعة، 
اأ�سا�سيات  ور�ـــس  يف  مــ�ــســاركــاً  و343 
م�ساركاً  و431  والتطريز،  اخلياطة 
املاء  يف  اال�ستهالك  تر�سيد  ور�ــس  يف 
والــكــهــربــاء واالإنـــفـــاق املــــايل وحفظ 
نـــدوة  يف  مــ�ــســاركــاً  و120  الــنــعــمــة، 

عازفاً  و69  وال�سحراء،  االإبــل  حوله 
مــبــتــدئــاً يف بــرنــامــج الــعــزف عــلــى اآلة 
اقراأ  العود، و70 م�ساركاً يف م�سابقة 

وارتقي وكتابة ق�سة.
مـــــن جـــانـــبـــهـــم اأعـــــــــرب املـــ�ـــســـاركـــون 
املهرجان  لفعاليات  املتابع  واجلمهور 
بنجاح  �سعادتهم  عــن  فئاتها  بجميع 
مــهــرجــان �ــســيــف الــ�ــســهــامــة عــن ُبعد 
2020، كما اأ�سادوا بالتنظيم املتميز 
الذي  املتنوعة،  وبــراجمــه  لفعالياته 
اأجندة  يف  الت�سجيل  �سهولة  يف  �ساهم 
املــهــرجــان املــتــنــوعــة واال�ــســتــمــتــاع مبا 
�سمت من ور�س وفعاليات وم�سابقات 

وان�سطة. 
املهرجان  فعاليات  اأن  بالذكر  جدير 
قـــد تــ�ــســمــنــت تــنــظــيــم مـــبـــادرة ك�سوة 
اإ�سراقة  "اأنتم  �ــســعــار  حتـــت  الــعــيــد 
الهالل  هيئة  مع  بالتعاون  عيدهم" 
االأحمر االإماراتي، والتي �سارك فيها 

نحو 1370 مترعاً عن ُبعد.

و�صط م�صاركات جتاوزت 8 �آالف م�صرتك من كافة �إمار�ت �لدولة

بلدية مدينة اأبوظبي تختتم فعاليات مهرجان �شيف ال�شهامة عن ُبعد 2020 بنجاح جماهريي كبري

•• دبي-الفجر

التابع  البحري  االإنــقــاذ  فريق  متكن 
املهمات  املوانىء، وفريق  ملركز �سرطة 
للنقل  الــعــامــة  االإدارة  يف  الــ�ــســعــبــة 
اإنقاذ  مـــن  دبـــــي،  بــ�ــســرطــة  واالإنــــقــــاذ 
الـــثـــالـــثـــة مــــن عــــمــــره، بعد  طـــفـــل يف 
انح�سار ذراعه يف اأنبوب ت�سريف مياه 
بــقــاع حــو�ــس �ــســبــاحــة، وذلــــك ب�سبب 
االأنــبــوب دون  اإزالـــة غطاء  متكنه من 
اندفاع  اإىل  اأدى  مالحظة والديه، ما 

يده لداخله وانح�سارها.
وانتقل املقدم علي عبد اهلل الق�سيب 
النقبي، رئي�س ق�سم االإنقاذ البحري، 
واملـــقـــدم يــحــيــى حــ�ــســني رئــيــ�ــس ق�سم 
ربيع  عبيد  واملــقــدم  ال�سعبة،  املهمات 
املهمات  لــقــ�ــســم  املــــنــــاوب  الـــ�ـــســـابـــط 

حبيب،  حــ�ــســني  واملـــــــالزم  الــ�ــســعــبــة، 
من  وعـــدد  ال�سعبة،  املــهــمــات  مــنــاوب 
وفريق  البحري  االإنــقــاذ  فريق  اأفـــراد 
املهمات ال�سعبة اإىل مكان احلادث بعد 
تقدمي والدي الطفل لبالغ اإىل اإدارة 
مل�ساعدتهما  وال�سيطرة  القيادة  مركز 

يف اإنقاذ الطفل.
الق�سيب  اهلل  عبد  علي  املــقــدم  واأكـــد 
البحري  االإنـــقـــاذ  فــريــق  اأن  الــنــقــبــي، 
انطلقا  الــ�ــســعــبــة  املـــهـــمـــات  وفــــريــــق 
احلــــادث يف منطقة  مــوقــع  اإىل  فــــوراً 
حيث  دبي-العني،  طريق  على  �سكنية 
الي�سرى،  الطفل  ذراع  انح�سار  تبني 
والـــتـــ�ـــســـاقـــهـــا داخـــــــل فـــتـــحـــة اأنــــبــــوب 
الت�سريف نتيجة �سغط املياه وكثافته 

يف امل�سبح.
والدا  اأن  اإىل  الــنــقــبــي  املــقــدم  واأ�ـــســـار 

جاهدين  يـــــحـــــاوالن  كــــانــــا  الـــطـــفـــل 
دون  لكن  يــده  اإخـــراج  على  م�ساعدته 
املــــيــــاه حُتيط  جـــــــدوى، فــيــمــا كـــانـــت 
مبيناً  ويـــتـــاأمل،  يبكي  الـــذي  بالطفل 
واملهمات  البحري  االإنــقــاذ  فريقي  اأن 
تهدئة  عــلــى  بــ�ــســرعــة  عــمــال  ال�سعبة 
الـــوالـــديـــن والـــطـــفـــل، والــتــحــقــق من 
عدم وجود خطر حقيقي على حياته  
بالتعاون مع االإ�سعاف الذي و�سل اإىل 

املكان.
واأ�ــــســــاف: كــــان مـــن الــ�ــســعــب اإخــــراج 
الت�سريف  اأنـــبـــوب  مــن  الــطــفــل  ذراع 
امل�سبح  مــيــاه  مــن  بــقــوة  دفعها  ب�سبب 
وانح�سارها، فتطلب االأمر من جميع 
اأع�ساء الفريقني العمل ب�سكل �سريع 
على تفريغ املياه من حو�س ال�سباحة 
ا�ستخدام  خــالل  من  يدوية  بطريقة 

دالء وجهاز ت�سريف خا�س.
الــنــقــبــي: بــعــد تفريغ  املـــقـــدم  وتـــابـــع 
حــو�ــس الــ�ــســبــاحــة مـــن املـــيـــاه وف�سل 
احتياطات  لتعزيز  الكهربائي  التيار 
فريقي  ا�ستخدم  والــ�ــســالمــة،  االأمـــن 

ال�سعبة  واملــهــمــات  الــبــحــري  االإنـــقـــاذ 
املــــــادة  تـــكـــ�ـــســـري  يف  االإنــــــقــــــاذ  اأدوات 
املحيطة  احلـــو�ـــس  لــقــاع  اال�ــســمــنــتــيــة 
بـــــذراع الــطــفــل، ثـــم عــمــل عــلــى اإزالــــة 
احللقة البال�ستيكية الأنبوب ت�سريف 
اأعــمــق نقطة  اإىل  اأن و�ــســل  اإىل  املــيــاه 
فيه، واأحدث فتحة يف االأنبوب لتفريغ 
اإخراج  يف  �ساهم  ما  الهوائي  ال�سغط 

ذراع الطفل بطريقة فنية.
�ساعتي عمل 

فريقي  بجهود  النقبي  املــقــدم  واأ�ــســاد 
املهمات  وفــــريــــق  الـــبـــحـــري  االإنـــــقـــــاذ 
ال�سعبة الذي عمل على مدار �ساعتني 
حو�س  مــيــاه  تــفــريــغ  يف  متوا�سلتني 
واخلطط  االأفــكــار  وتــبــادل  ال�سباحة، 
حول كيفية اإخراج ذراع الطفل دون اأن 

يتعر�س الأي اأذى اأو اإ�سابات.

رقابة االأهايل
اأهمية  عـــلـــى  الــنــقــبــي  املــــقــــدم  واأكـــــــد 
بالدخول  لـــالأطـــفـــال  الــ�ــســمــاح  عــــدم 
حال  يف  اإال  الــ�ــســبــاحــة  اأحـــوا�ـــس  اإىل 
اأحد  برفقة  اأو  خُمت�س  ُمنقذ  وجــود 
ال�سباحة  يجيدون  ممــن  االأ�ــســخــا�ــس 
اإ�سراف  عليهم  يكون  واأن  جيد  ب�سكل 
االت�سال  اأهمية  على  م�سدداً  مبا�سر، 
999 يف حالة  املــجــاين  الــرقــم  عــلــى 
املكان  اأي حادث طــارئ، وو�سف  وقوع 
االإنقاذ  دوريات  لت�سهيل و�سول  بدقة 

يف اأ�سرع وقت ممكن.
اجلزيل  بال�سكر  الطفل  والــدا  وتقدم 
دبي  لــ�ــســرطــة  الـــعـــامـــة  الـــقـــيـــادة  اإىل 
الذي  للبالغ  اال�ستجابة  �سرعة  على 
واإنقاذ حياة طفلهما بحرفية  قدماه، 

عالية دون تعر�سه اإىل اأي اإ�سابات.

�شرطة دبي ُتنقذ طفاًل ُح�شرت ذراعه يف اأنبوب ت�شريف مياه حو�س �شباحة

•• اأم القيوين-وام:

نعى ديوان �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س 
اأم القيوين املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ علي بن  االأعلى حاكم 
اإثــر حادث  اأمــ�ــس  املنية �سباح  وافــتــه  الــذي  املعال  اأحــمــد  بــن  حميد 

األيم.
اأيتها  يا   .. الرحيم  الرحمن  اهلل  " ب�سم   : البيان  ن�س  يلي  وفيما 
النف�س املطمئنة اإرجعي اإىل ربك را�سية مر�سية فاأدخلي يف عبادي 
و ادخلي جنتي ... �سدق اهلل العظيم.. بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل و 
قدره ينعي ديوان �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو 

املجل�س االأعلى حاكم اأم القيوين املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ علي بن 
حميد بن اأحمد املعال الذي وافته املنية �سباح اليوم اإثر حادث األيم 
. ويتقدم ديــوان �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو 
املجل�س االأعلى حاكم اأم القيوين باأحر التعازي واملوا�ساة اإىل معايل 
العلي  �سائاًل اهلل  الفقيد  اأ�سرة  اإىل  و  املعال  اأحمد  ال�سيخ حميد بن 
ف�سيح  ي�سكنه  و  غفرانه  وعظيم  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير 

جناته.. و اإنا هلل واإنا اإليه راجعون".
و نظراً للو�سع الراهن ومتا�سياً مع االإجراءات االحرتازية �سيتلقى 
معايل ال�سيخ حميد بن اأحمد املعال التعازي عر الهاتف اأو الر�سائل 

الن�سية ملدة ثالثة اأيام اعتباراً من ام�س االأربعاء.

ديوان حاكم اأم القيوين ينعي ال�شيخ علي بن حميد بن اأحمد املعال
•• اأبوظبي -وام: 

التاريخية  ال�سالم  بتوقيع معاهدة  وال�سالم  للت�سامح  العاملي  املجل�س  اأ�ساد 
واتفاقية  جهة،  مــن  اإ�سرائيل  ودولـــة  املتحدة  العربية  االإمــــارات  دولــة  بــني 
اإعالن تاأييد ال�سالم بني البحرين واإ�سرائيل من جهة اأخرى، اللتني جرت 
االول  اأم�س  االأمريكية  املتحدة  بالواليات  االأبي�س،  البيت  يف  مرا�سمهما 

الثالثاء.
واأكد اأحمد بن حممد اجلروان رئي�س املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم - يف 
بيان له بهذا ال�ساأن - اأن هذه املعاهدات �ستعزز من ال�سالم يف منطقة ال�سرق 
اأو�سط  ل�سرق  جديدة  اآفاقاً  تفتح  �سوف  اأنها  كما   ، ككل  والعامل   ، االأو�سط 
اأكرث اأمناً وا�ستقراراً ومبا يحقق ل�سعوب املنطقة التقدم والرخاء ، وحتقيق 

امل�سالح امل�سرتكة ومواجهة االأخطار واالأطماع اخلارجية .
حيث  دبلوما�سياً  انــفــراجــاً  ت�سكل  التاريخية  اخلــطــوة  هــذه  مثل  اإن  وقـــال 
اأرا�ٍس فل�سطينية ، كما �ستمنح  اإ�سرائيل مبوجبها عن خطة �سم  �ستتوقف 
اأن  �سيما  ال  ال�سالم  لتحقيق  اأقــوى  فر�ساً  الفل�سطيني  لل�سعب  املعاهدات 
اإقامة عالقات مع اإ�سرائيل باتت ت�سمل اأربع دول عربية بان�سمام االإمارات 
والبحرين مل�سر واالأردن، االأمر الذي من �ساأنه اأن يدعم بقوة حقوق ال�سعب 

الفل�سطيني يف تقرير م�سريه واإقامة دولته امل�ستقلة.
اأن املجل�س يعمل دوماً على  العاملي للت�سامح وال�سالم،  واأكد رئي�س املجل�س 
ر�سم  بهدف  الــعــامل  حــول  والت�سامح  ال�سالم  تعزيز  �ساأنه  مــن  مــا  كــل  دعــم 
م�ستقبل اأكر اأمنا و�سالما، ملا فيه اخلري وحتقيق التنمية واحلياة الكرمية 

لكافة �سعوب العامل .

املجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم ي�شيد بتوقيع معاهدة ال�شالم التاريخية بني الإمارات والبحرين واإ�شرائيل

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ومبتابعة �سمو ال�سيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل رئي�س جمل�س التعليم 
واملوارد الب�سرية .. اأطلقت وزارة الرتبية والتعليم بال�سراكة مع " مكتب 
فخر الوطن " مبادرة "حياكم" وهي عبارة عن برنامج للمنح الدرا�سية يف 
املدار�س االإماراتية تقدم اإىل اأبناء العاملني يف خط الدفاع االأول يف القطاع 

ال�سحي يف جميع اأنحاء الدولة.
احلكومية  املدار�س  يف  للدرا�سة  كاملة  درا�سية  منح  على  الطلبة  ويح�سل 
انتهائهم من  2020-2021 وحتى  احلــايل  الــدرا�ــســي  الــعــام  مــن  بــدءا 
املــرحــلــة الــثــانــويــة وذلـــك تــقــديــرا جلــهــود وت�سحيات اآبــائــهــم ودورهــــم يف 

املحافظة على �سحة و�سالمة املجتمع.
م�ستوى  على  وطالبة  طالبا   1850 االآن  اإىل  امل�ستفيدين  عــدد  وو�ــســل 
الدرا�سي يف  العام  لهذا  الطلبات  تقدمي  انتهاء موعد  املقرر  ومن  الدولة 

نهاية �سهر �سبتمر اجلاري.
اأبطال اخلطوط  الدرا�سي احلايل الأبناء  العام  ابتداءا من  املنح  و�ستتوفر 
واأجهزة  التعليم  تكاليف  وتغطي  ال�سحي  القطاع  يف  العاملني  االأمامية 
احلا�سوب املحمولة وم�ساريف النقل املدر�سي من االآن حتى االنتهاء من 

املرحلة الثانوية.
وتاأتي هذا املبادرة يف اإطار التعاون املثمر بني وزارة الرتبية والتعليم ومكتب 
فخر الوطن فيما يتطلع كال اجلانبني اإىل تعزيز التعاون امل�ستقبلي من 
خالل اإطالق واإجناز مبادرات وبرامج نوعية بالتعاون مع خمتلف اجلهات 

التعليمية يف الدولة.
الرعاية  العاملني يف جمال  اأ�سر  ت�ستهدف  "حياكم" التي  مبادرة  وت�سهم 
ال�سحية يف حتقيق اال�ستقرار االأ�سري والنف�سي وم�ساعدة االأ�سر يف حتمل 
الأبنائها  الدرا�سة  " وتاأمني   -19 كوفيد  " جائحة  ب�سبب  املالية  االأعباء 
الثانوية وهو ما ينعك�س  املرحلة  املدار�س احلكومية حتى االنتهاء من  يف 
اإيجابا على العاملني يف اخلطوط االأمامية من خالل االإح�سا�س باالأمان 
واملتابعة  الرعاية  وحتقيق  متقدم  مب�ستوى  تعليمية  فر�س  توفري  عر 
اإ�سافة  الثانوية  املدر�سة وحتى نهاية املرحلة  الدفاع االأول يف  الأبناء خط 
اإىل احتياجاتهم التعليمية يف املنزل يف ظل غياب ويل االأمر الذي هو يف 
يف  لال�ستمرار  يحفزه  مبا  االأمامية  اخلطوط  على  اجلهوزية  من  حالة 
املخاطر  ملواجهة  التي يقدمها  الت�سحيات  يتمثل يف  الذي  الكبري  عطائه 

ال�سحية يف الدولة عر تقدميه الرعاية الطبية.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  طحنون  بن  �سلطان  ال�سيخ  معايل  وتقدم 
مكتب فخر الوطن بال�سكر والتقدير لالأبطال يف خط الدفاع االأول الذين 
�سربوا اأروع االأمثال يف الت�سحية وال�سهر من اأجل �سحة و�سالمة النا�س 

يف دولة االإمارات تاركني اأ�سرهم الأ�سابيع واأحيانا ل�سهور لكي يوؤدوا الواجب 
جتاه حماية اأفراد املجتمع من هذا الوباء فقد كانت خلدماتهم وتفانيهم 
يف عملهم فى ظل هذه الظروف ال�سعبة نتائج مهمة مل�سناها جميعا وهم 

حقا مثال م�سرف تتج�سد فيه قيم وثقافة جمتمع االإمارات".
واأكد معاليه اأن مكتب فخر الوطن �سيبذل اأق�سى اجلهود ملوا�سلة تقدمي 
الدعم والتقدير للعاملني يف اخلطوط االأمامية متمنيا من خالل مبادرة 
"حياكم" كل النجاح والتوفيق الأبناء العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية 

وهم يبداأون عاما درا�سيا جديدا.
واأعــرب معاليه عن �سكره العميق ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
على  امل�سلحة  للقوات  االأعــلــى  القائد  نائب  اأبــوظــبــي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
دعمه املتوا�سل للعاملني يف خط الدفاع االأول ومتابعته املتوا�سلة الأبطال 
االمارات ورعايتهم ورعاية اأ�سرهم يف هذه الظروف ال�سعبة التي نعي�سها 

ويعي�سها العامل اأجمع.
من جانبه اأكد معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم 
اأن مبادرة "حياكم " التي اأطلقتها الوزارة بال�سراكة مع مكتب فخر الوطن 
تعد ترجمة فعلية مل�سرية اخلري والعطاء املمتدة على اأر�س االإمارات م�سريا 
اىل اأن الوزارة ت�سعى وبتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
اإىل تقدمي  امل�سلحة  القائد االأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  نهيان ويل عهد 
الدعم التعليمي الأبناء العاملني يف خط الدفاع االأول يف القطاع ال�سحي 

يف ظل قيام ذويهم باأعمالهم النبيلة �سمن خط الدفاع االأول.
التكافل  لقيم  اآخــر وحقيقي  " جت�سيد  " حياكم  مبادرة  اإن  معاليه  وقــال 
والعطاء و�سورة م�سرقة تر�سمها القيادة الر�سيدة با�ستمرار الإبراز الوجه 
احل�ساري واالإن�ساين للدولة وتعزيز اأوا�سر التعا�سد والتكاتف بني اأبناء 

الوطن واملقيمني على اأر�س االإمارات.
االأوىل  الوطن  فخر  ومكتب  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  ال�سراكة  وتعد 
من نوعها حيث �سيقوم املكتب مبهمته من خالل تطوير جمموعة وا�سعة 
من ال�سراكات والتعاون مع اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�س واأطياف 
خا�سة  وبرامج  مبادرات  لتطوير  االإمــارات  اأنحاء  جميع  يف  كافة  املجتمع 

تهدف اإىل دعم وتقدير اأبطال اخلطوط االأمامية.
من  مبر�سوم   2020 يوليو  يف  تاأ�س�س  الــذي  الوطن  فخر  مكتب  ويعمل 
"حفظه  الــدولــة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اآل نهيان ويل عهد  زايــد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اهلل" وبرئا�سة �ساحب 
اأبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد االأعــلــى لــلــقــوات امل�سلحة عــلــى دعـــم الــعــامــلــني يف 
اخلطوط االأمامية مبا يف ذلك موظفو القطاعات الطبية وغري الطبية 
االأطباء  مثل  ال�سحي  القطاع  من�ساآت  يف  العاملني  جميع  ت�سمل  والــتــي 
خدمات  اإىل  اإ�سافة  واخلدمة  التنظيف  وطواقم  وال�سيادلة  واملمر�سني 
احلماية والوقاية التي ت�سمل فرق اإدارة االأزمات وخدمات االأمن والطوارئ 

والتعقيم واملتطوعني.

اإطالق مبادرة حياكم لتوفري منح درا�شية كاملة لأبناء خط الدفاع الأول العاملني بالقطاع ال�شحي
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             يف  الإ�شتئناف رقم 76/2020/324 ا�شتئناف تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى:  قبول اال�ستئناف �سكال و مو�سوعا واحلكم بالغاء القرار امل�ستانف واحلكم جمددا باالتى : 

1- احلكم بالزام امل�ستانف �سدها اخلام�سة / �سـركة تـطوير جمـمع دبي لال�ستـثمـار ذ.م.م بت�سليم العقار رقم 355 مبنطقة جممع دبى 
لال�ستثمار الثانى حمل اال�ستئناف املاثل للبنك امل�ستانف ومتكينه منه ا�ستنادا للحكم املنفذ به ول�سروط وبنود اتفاقية التنازل املوؤرخة 

2006/09/01 ? �سند احلكم املنفذ به ? ول�سروط وبنود اتفاقية التاجري املوؤرخة 2020/01/22 املرمة بينهما وا�ستنادا اىل ن�سو�س 
القانون.  2- احلكم مبخاطبة دائرة االرا�سى واالمالك بدبى ال�سدار �سهادة حق منفعة ) تاأجري ( العقار رقم 355 مبنطقة جممع دبى 

لال�ستثمار الثانى با�سم امل�ستانف / البنك العربى املتحد وهو امل�ستاجر اجلديد للعقار ا�ستنادا اىل احلكم املنفذ به ول�سروط وبنود اتفاقية 
التنازل املوؤرخة 2006/09/01 ? �سند احلكم املنفذ به ? ول�سروط وبنود اتفاقية التاجري املوؤرخة 2020/01/22 املرمة بينهما وا�ستنادا 

اىل ن�سو�س القانون. . 
ثالثا : اإلزام امل�ستاأنف �سدهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 

�سفته بالق�سية:  م�ستاأنف طالب االعالن:  البنك العربي املتحد )�س.م.ع( 
املطلوب اعالنهم:  1- �سركة كو�سي التجارية ) �سركة ذات م�سئولية حمدودة (   2- حممد عاطف ابراهيم حممد ابراهيم   3- حممد 

كا�سف ابراهيم حممد ابراهيم  4- حممد ابراهيم �سودري حو�سي 5- �سـركة تـطوير جمـمع دبي لال�ستـثمـار ذ.م.م   �سفتهم بالق�سية:  
مو�سوع االإعالن :  م�ستاأنف �سدهم 

وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 21-10-2020 ال�ساعة 17:30 م�ساءا بقاعة التقا�سي عن ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم اأو من 
ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكـم �ستجرى حماكمتكم غيابيا.

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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 اعالن بالن�شر للح�شور امام مكتب ادارة الدعوى
يف جريدتني احداهما ناطقة باللغة الجنليزية

SHCAPCIGRI2020/ 0001086:يف ال�شتئناف رقم
بناء على طلب امل�ستـاأنف:را�سد عبداهلل ح�سن عبود احلفيتي

ال�سميع يو�سف يو�سف - م�سري اجلن�سية  امل�ستاأنف �سدهما:1- حازم جمدي عبد  اىل 
2- �سامويل تاكو اينو - كامريوين اجلن�سية

ال�سارقة  مبحكمة   )1 رقم  )مكتب  الدعوى  ادارة  مكتب  امام  باحل�سور  مكلف  انت 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  اال�ستئنافية 

مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يف يوم الثالثاء املوافق 2020/9/22.  
 رئي�س مكتب ادارة الدعوى

د/ندى حممد حممود  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة ال�شتئنافية الحتادية         
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية  

 يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2020 /0004668 جتاري )جزئي( 
اىل املدعي عليه / الذوق الرفيع لتجارة الهواتف املتحركة موؤ�س�سة فردية وميثلها مد �ساجيب ح�سني حممد بيالل ح�سني 

ويو�سف �سامي ا�سماعيل ولد الروله الزعابي
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة - �سارع العروبة - منطقة ال�سويهني هاتف :0569482661

اعالن بالن�سر باللغتني العربية واالجنبية
�ساجيب ح�سني حممد بيالل ح�سني / بنغالدي�س  : مد  ملالكها  املتحركة  الهواتف  الرفيع لتجارة  املدعي عليها/الذوق  اىل 

اجلن�سية  
بناء على طلب املدعية:ام تي بي لتجارة االلكرتونيات �س.ذ.م.م حاليا )�سركة كندورنيك لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م �سابقا

قد اقامت عليكم الدعوى املرفوعة اعاله تطالبكم بـــ:
%12 من تاريخ رفع  الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )91.9992( درهم باال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام قيمة املبالغ املرت�سدة يف ذمة املدعي عليها ح�سب الفواتري وك�سف احل�ساب املرفق باالوراق - 
الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2020/9/21 امام مكتب ادارة 
الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االبتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة رقمها اعاله بو�سفك مدعي عليه
 مدير اخلدمات الق�شائية  

حممد املال 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 601
اجلن�سية  االإمارات   - ال�سام�سي  حميد  �ساملني  �سبت  �سعيد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته )50%( وال�سيد/ حممد �سفدر حممد ب�سري - باك�ستان 
 - ب�سري  حممد  ان�سار  ال�سيد/  اىل  وذلك   )%50( ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ،
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  املعلم(  )منجرة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  باك�ستان 

)516914( ال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة. 
تعديالت اخرى : مت التغيري ال�سكل القانوين من )�سراكة اعمال مهنية( اىل )موؤ�س�سة فردية 
بوكيل خدمات(.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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•• اأبوظبي-وام:

ال�سحة  ووزارة  املالية  وزارة  �ساركت 
املــجــتــمــع يف اجــتــمــاع وكالء  ووقـــايـــة 
�سمن  ال�سحة  ووزارة  املــالــيــة  وزارة 
والذي   ،  G20 الع�سرين  جمموعة 
اأيـــام من   3 عقد عــن ُبعد على مــدى 

احلايل. �سبتمر   16 اإىل   14
امل�سرتك  الــبــيــان  االجــتــمــاع  ونــاقــ�ــس 
واملالية  ال�سحية  اال�ستجابة  بــ�ــســاأن 
جائحة  تــداعــيــات  ملــواجــهــة  امل�سرتكة 

وباء كورونا امل�ستجد كوفيد19- .
تراأ�سته  الـــذي  االجــتــمــاع  و�ــســارك يف 
من  كــل  الــ�ــســعــوديــة،  العربية  اململكة 
وكيل  اخلـــوري  حــاجــي  يون�س  �سعادة 
الدكتور يو�سف  املالية، و�سعادة  وزارة 
موؤ�س�سة  عــام  مدير  ال�سركال  حممد 
اإ�سافة  ال�سحية،  للخدمات  االمارات 
االأع�ساء  الــــــدول  عـــن  ممــثــلــني  اإىل 

واملنظمات الدولية.

ال�سحة  ووزارة  املالية  وزارة  واأكـــدت 
ووقاية املجتمع التزام دولة االإمارات 
العمل  املــتــحــدة مبــوا�ــســلــة  الــعــربــيــة 
االأع�ساء  خمــتــلــف  مـــع  والــتــنــ�ــســيــق 

جمموعة  �سمن  الدولية  واملنظمات 
الـــعـــ�ـــســـريـــن ملــكــافــحــة انـــتـــ�ـــســـار وبــــاء 
تداعياته  ومواجهة  "كوفيد19-" 
و�سرورة  الــقــطــاعــات،  عــلــى خمــتــلــف 

ال�سيا�سات  اأدوات  كــافــة  ا�ــســتــخــدام 
وال�سركات،  االأفــــراد  حلماية  املتاحة 
وت�سريع عملية االنتعا�س االقت�سادي 
مبـــــا يـــ�ـــســـمـــن تــــعــــزيــــز اال�ــــســــتــــقــــرار 

االقت�سادي العاملي.
و�سارك فريق عمل جمموعة الع�سرين 
يف وزارة املالية ووزارة ال�سحة ووقاية 
امل�سرتك،  البيان  �سياغة  يف  املجتمع 

والـــــذي اقـــرتحـــت مـــن خــاللــه وزارة 
ووقــــايــــة  الـــ�ـــســـحـــة  ووزارة  املـــالـــيـــة 
واملنظمات  احلــكــومــات  على  املجتمع 
الدولية اتخاذ العديد من االإجراءات 
اال�ستباقية  واملــــبــــادرات  والــــقــــرارات 
لتلبية االحتياجات ال�سحية واملالية، 
العاملية  االأزمـــــة  تــداعــيــات  واحـــتـــواء 

خا�سة مع ا�ستمرارها.
ال�سحة  ووزارة  املالية  وزارة  واأو�ست 
ووقاية املجتمع بوجوب موا�سلة دعم 
االأزمة  مع  للتعامل  العاملية  اجلهود 
احلالية من خالل تعزيز التعاون مع 
القطاع اخلا�س واال�ستمرار يف متكني 
الــ�ــســراكــات املـــوؤثـــرة لــتــ�ــســريــع توفري 

احللول ال�سحية الفعالة.
و�سيتم رفع البيان امل�سرتك للم�سادقة 
من قبل وزراء املالية ووزراء ال�سحة 
اجتماعهم  خالل  الع�سرين  ملجموعة 
�سبتمر   17 يف  عقده  واملقرر  املقبل 

.2020

•• دبي - وام:

بحث جمل�س اإدارة الهيئة االحتادية للتناف�سية واالإح�ساء خالل اجتماع عقد 
جمل�س  �سوؤون  وزيــر  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  معايل  برئا�سة  بعد،  عن 
�سبل  واالإحــ�ــســاء،  للتناف�سية  االحتــاديــة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الـــوزراء 
تعزيز اجلهود لتحقيق املراكز االأوىل يف تقارير وموؤ�سرات التناف�سية العاملية 
القطاع  ومــوؤ�ــســ�ــســات  واملحلية  االحتــاديــة  احلكومية  اجلــهــات  مــع  بال�سراكة 
مكت�سبات  من  الدولة  حققته  مبا  واالرتقاء  املجتمعية،  والفعاليات  اخلا�س 

واإجنازات على �سعيد التناف�سية العاملية.
كافة  االإمــــارات يف  دولـــة  تناف�سية  تعزيز  اأن  الــقــرقــاوي  مــعــايل حممد  واأكـــد 
املوؤ�سرات والتقارير العاملية املتخ�س�سة، ميثل معياراً ملنظومة العمل احلكومي 
دولة  اأن  اإىل  كافة قطاعاتها، م�سرياً  والريادة يف  للتميز  الدولة ومقيا�ساً  يف 
االإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  اهلل"،  "حفظه 
اأ�سبحت  "رعاه اهلل" ،  الــوزراء حاكم دبي  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
العمل  اآليات  وحتديث  االإداري،  التطوير  جمــاالت  يف  �سباقاً،  ريادياً  منوذجاً 

احلكومي، والتميز وبناء ال�سراكات العاملية.
وقال وزير �سوؤون جمل�س الوزراء اإن حكومة االإمــارات تتبنى تعزيز ال�سراكة 
بني القطاعني احلكومي واخلا�س واملجتمع داعماً اأ�سا�سياً لتحقيق االإجنازات 
العاملية،  التناف�سية  ومــوؤ�ــســرات  تقارير  يف  االإمـــارات  دولــة  ت�سنيف  وحت�سني 
م�سرياً اإىل اأن احلكومة حري�سة على تهيئة بيئة ت�سريعية وتنظيمية تواكب 

املتغريات وامل�ستجدات لدعم م�سرية التنمية امل�ستدامة، ودفع عجلة تناف�سية 
وزير  العوي�س  حممد  بــن  عبدالرحمن  معايل   .. االجــتــمــاع  ح�سر  الــدولــة. 
ال�سحة ووقاية املجتمع، ومعايل عبيد بن حميد الطاير وزير دولة لل�سوؤون 
والبينة  الطاقة  وزير  املزروعي  فار�س  فرج  �سهيل بن حممد  املالية، ومعايل 
ح�سني  ومــعــايل  الــعــدل،  وزيـــر  الــبــادي  �سعيد  بــن  �سلطان  ومــعــايل  التحتية، 
الهاملي  ثاين  بن  نا�سر  ومعايل  والتعليم،  الرتبية  وزيــر  احلمادي  اإبراهيم 
وزيرة  بوحميد  عي�سى  بنت  ح�سة  ومعايل  والتوطني،  الب�سرية  املــوارد  وزيــر 
تنمية املجتمع، و معايل عبداهلل بن طوق املّري وزير االقت�ساد، ومعايل عهود 
بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير احلكومي وامل�ستقبل، ومعايل عمر 
�سلطان العلماء وزير دولة للذكاء اال�سطناعي واالقت�ساد الرقمي وتطبيقات 

العمل عن بعد.
العام  االأمـــني  الهاملي  را�ــســد  حممد  الــدكــتــور  �ــســعــادة  االجــتــمــاع  ح�سر  كما 
�سيف  �سعيد  املــهــنــد�ــس  الــدكــتــور  و�ــســعــادة  اأبــوظــبــي،   – التنفيذي  للمجل�س 
�سعيد  حممد  و�سعادة  بعجمان،  التنفيذي  للمجل�س  العام  االأمــني  املطرو�سي 
الظنحاين مدير الديوان االأمــريي يف الفجرية، و�سعادة حميد بن را�سد بن 
و�سعادة  القيوين،  اأم  يف  التنفيذي  للمجل�س  العام  االأمــني  ال�سام�سي  حميد 
الدكتور حممد عبد اللطيف خليفة االأمني العام للمجل�س التنفيذي يف راأ�س 
القا�سمي رئي�س دائرة االإح�ساء والتنمية  اخليمة، وال�سيخ حممد بن حميد 
العام  املدير  الظاهري  اأحمد  من�سور  اللواء  و�سعادة  ال�سارقة،   – املجتمعية 
للهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية باالإنابة، و�سعادة عبداهلل �سلطان النعيمي 
ال�سوؤون االقت�سادية يف املجل�س االأعلى لالأمن الوطني، وحممد  اإدارة  مدير 

الوزراء  نائب رئي�س جمل�س  �سمو  العام ملكتب  االأمــني  الظاهري  دملــوج  حميد 
وزير الداخلية، ورمي نا�سر العتيبة ممثل لفئة ال�سباب.

اأّكد �سعادة عبد اهلل لوتاه مدير عام الهيئة االحتادية للتناف�سية  من جهته، 
رافداً  متثل  عاملياً  الــدولــة  تناف�سية  تعزيز  يف  الهيئة  جهود  اأنَّ  واالإحــ�ــســاء، 
�سركائنا يف  مع  "نعمل  وقــال:  العاملية،  الريادة  نحو  امل�ستمرة  الدولة  مل�سرية 
كافة  على  التناف�سية  فكر  وتر�سيخ  ن�سر  على  واخلا�س  احلكومي  القطاعني 
�ساهم  اهلل  وبحمد  واملحلية،  االحتــاديــة  احلكومية  اجلــهــات  لــدى  امل�ستويات 
جتاوب ال�سركاء وعملهم معنا بتحقيق نتائج مبهرة يف اأهم تقارير وموؤ�سرات 
التناف�سية العاملية، فكانت النتيجة اأن حققت دولة االإمارات اليوم املركز االأول 
 314 يف  االأوائـــل  الع�سرة  �سمن  واأ�سبحت  للتناف�سية  عاملياً  موؤ�سراً   95 يف 

موؤ�سراً عاملياً يف اآخر تقارير التناف�سية العاملية التي �سدرت موؤخراً".
واأ�ساف لوتاه: "تتعزز م�سرية التناف�سية يف الدولة نتيجة للتح�سني امل�ستمر 
ا�سرتاتيجية  �سراكات  �سمن  والعمل  واالإجـــراءات،  والت�سريعات  القوانني  يف 
بطريقة  الدولية  املوؤ�س�سات  وكذلك  اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  مع  حكومية 

مبتكرة والرتكيز على بناء منظومة وطنية موحدة للبيانات واالإح�ساءات".
من  عــدداً  واالإح�ساء  للتناف�سية  االحتــاديــة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  وا�ستعر�س 
امللفات املتخ�س�سة بالبيانات االإح�سائية، ودور التكنولوجيا املتقدمة املرتبطة 
موؤ�سرات  على  البيانات  وتّدفق  جــودة  واأثــر  اال�سطناعي،  كالذكاء  بالبيانات 
االرتقاء  يف  الت�سريعات  ودور  العاملية،  التناف�سية  وتقارير  الوطنية  االأجندة 
العاملية  امل�ستدامة  التنمية  اأهــــداف  اإىل  وتــطــرق  عــاملــيــاً،  الــدولــة  بتناف�سية 
وارتباطها بخطة اخلم�سني عاما املقبلة، وفر�س تعزيز التعاون مع املنظمات 

االإمــارات يف جماالت االإح�ساء  الدولية، وم�ساركة منوذج عمل حكومة دولة 
وموؤ�سرات التناف�سية، مع خمتلف الدول يف املنطقة والعامل.

واأكد اأع�ساء جمل�س االإدارة خالل اجتماعهم على اأهمية الرتكيز على عملية 
جوانب  مبختلف  وتاأهيلها  ال�سابة  الوطنية  والكوادر  الكفاءات  ومتكني  بناء 
بجهود  واأ�سادوا  العاملية،  التناف�سية  وموؤ�سرات  تقارير  بــاإدارة  اخلا�س  العمل 
البيانات  لقطاع  التكنولوجية  التحتية  البنية  وحتــديــث  تطوير  يف  الهيئة 
ا�سرتاتيجية  مع  االإح�سائي  العمل  تكامل  اأهمية  على  م�سددين  الدولة،  يف 
جمال  يف  املتقدمة  العاملية  الــتــجــارب  مــن  اال�ــســتــفــادة  و�ــســرورة  التناف�سية، 
التحليلية  االأدوات  على  مبنية  نوعية  قفزة  الإحـــداث  والــبــيــانــات،  االإحــ�ــســاء 

للبيانات ال�سخمة وانرتنت االأ�سياء والذكاء اال�سطناعي.
اإجنازها  مت  التي  واالإجــرائــيــة  الت�سريعية  التح�سينات  اأهــم  املجل�س  وتــنــاول 
قانون  واإ�سدار  االئتمانية،  للمعلومات  االحتاد  موؤ�س�سة  اإن�ساء  مثل:  موؤخراً 
�ــســمــان احلــقــوق لـــالأمـــوال املــنــقــولــة، وتــخــفــيــ�ــس ر�ــســوم تــاأ�ــســيــ�ــس االأعمال، 
الوقت  وتقلي�س  العمل،  عالقات  لتنظيم  االحتــادي  القانون  يف  والتعديالت 
تنعك�س  اأن  �ساأنها  من  التي  املبادرات  من  وغريها  البناء  ت�ساريح  ال�ستخراج 

اإيجاباً على العديد من تقارير التناف�سية العاملية.
واالإح�ساء  للتناف�سية  االحتــاديــة  الهيئة  خطط  على  االإدارة  جمل�س  واطلع 
اجلغرافية  اخلرائط  بيانات  نظم  تطوير  من  الثانية  املرحلة  اإىل  لالنتقال 
االأوىل  املرحلة  ا�ستكمال  مَتّ  اأن  بعد  الرئي�سية،  للبيانات  الرقمي  والتحول 
والتي �سملت 8 مبادرات متّكن اجلهات احلكومية من االطالع على امل�ساريع 

التي حتوي بيانات جيومكانية.

جمل�س �إد�رة �لتناف�صية و�الإح�صاء يبحث جهود تعزيز تناف�صية �الإمار�ت بال�صر�كة بني �حلكومة و�لقطاع �خلا�س و�ملجتمع

حممد القرقاوي: تعزيز التناف�شية معيار ملنظومة العمل احلكومي يف الإمارات ومقيا�س للتميز والريادة

•• اأبوظبي-وام:

اإدارة مكتب  اأجنزت موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم، ممثلة يف 
رعاية املكفوفني التابعة لها، طباعة وتعقيم وتوزيع املناهج الدرا�سية 
التحديات  ذوي  مــن  م�ستفيدا  طــالــبــا   50 لــعــدد  بــرايــل  بطريقة 
الدرا�سي  للف�سل  املختلفة  التعليم  مبــراحــل  امللتحقني  الب�سرية 
العام  التعليم  مبــدار�ــس   ،2021-2020 الــدرا�ــســي  للعام  االأول 
الرعاية  ومراكز  الــدولــة،  م�ستوى  على  التعليمية  املناطق  بجميع 

والتاأهيل.
لــتــوزيــع املناهج  مت ذلـــك مــن خـــالل جـــدول زمــنــي حــددتــه االإدارة 
واالرتقاء  تعليميا  الــطــلــبــة  دمـــج  بــهــدف  واالإلــكــرتونــيــة  الــورقــيــة 

بخدمات اأ�سحاب الهمم املكفوفني و تلبية احتياجاتهم.
وقالت �سعادة ناعمة عبد الرحمن املن�سوري مديرة االإدارة حر�س 
موؤ�س�سة زايد العليا.. اإن اإجناز مهمة طباعة الكتب واملناهج الدرا�سية، 
والقيام بتعقيمها جاء تنفيذا للتعليمات وح�سب االإجراءات الوقائية 
وبناتنا  ابنائنا  �سالمة  على  حر�سا  ال�سحية  اجلهات  اقرتها  التي 
مع  ت�سليمها  وجرى  الراهنة،  الظروف  هذه  يف  املكفوفني  الطالب 

انطالقة الف�سل الدرا�سي االأول دون اأية تاأخري.
واأ�سافت اأنه متا�سيا مع هذه الظروف الراهنة ومواكبة التطورات 
املكفوفني  رعاية  مكتب  اأدارة  قامت  للمكفوفني،  والتقنية  املعرفية 
بهدف  بعد  عن  للمكفوفني  التدريبية  الــرامــج  تقدمي  با�ستكمال 

دعم فئة املكفوفني اأكادمييا ملوا�سلة تعليمهم.

•• ال�صارقة -الفجر:

الوقاية  درجــات  اأق�سي  توفري  على  ال�سارقة  جامعة  اإدارة  حر�س  اإطــار  يف 
جمول  حميد  الــدكــتــور  االأ�ــســتــاذ  افتتح  فيها،  والعاملني  اجلــامــعــة  لطلبة 
19-، والذي  النعيمي مدير اجلامعة، مركز فح�س فري�س كورونا كوفيد 
مت اإن�سائه داخل مقر احلرم اجلامعي بالتعاون مع منطقة ال�سارقة الطبية 
وبالدعم املبا�سر من اإدارة الطب الوقائي بال�سارقة. ح�سر االفتتاح االأ�ستاذ 
الدكتور قتيبة حميد نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون الكليات الطبية وعميد 
العلوم  كلية  عميد  بعمل  القائم  املــرزوقــي  اأمينة  والــدكــتــورة  الــطــب،  كلية 
�سند  والدكتور  والوقائية،  االحــرتازيــة  االإجـــراءات  جلنة  ورئي�س  ال�سحية 

عبد احلميد ال�سقار مدير العيادات الطبية اجلامعية.
ا�ستكمااًل  ياأتي  املركز  افتتاح هذا  اأن  املرزوقي  اأمينة  الدكتورة  اأ�سارت  حيث 

لعدداً كبرياً من االإجراءات الوقائية التي و�سعتها اجلامعة قبل بدء العام 
على  حفاظاً  اجلائحة  هــذه  تنتهي  اأن  اإىل  بها  العمل  و�سي�ستمر  الدرا�سي 
مركز  اأن  واأ�سافت  باجلامعة.  والعاملني  والطالبات  الطلبة  اأبنائنا  �سحة 
الفح�س وبالتعاون مع اإدارة الطب الوقائي بال�سارقة، �سيقوم بو�سع برنامج 
متكامل الإعادة الفح�س ح�سب تعليمات اجلهات احلكومية املخت�سة. و�سيتم 
قريباً االإعالن عن اآلية الفح�س واملواعيد الزمنية و�سرت�سل لكل ع�سو من 
اأ�سرة اجلامعة ر�سالة ن�سية حتدد اليوم والوقت املنا�سب حتى تكون املواعيد 
رئي�س  املــرزوقــي  اأمينة  الــدكــتــورة  تقدمت  كما  زحـــام.  اأي  لتفادي  منتظمة 
الوقائي  الطب  اإدارة  اإىل  بال�سكر  والوقائية  االحــرتازيــة  االإجـــراءات  جلنة 
على دعمهم وتدريب عدد من العاملني باجلامعة على االإجراءات املطلوبة 

للت�سجيل والفح�س.
من جانبه اأكد الدكتور �سند عبد احلميد ال�سقار اأن الفح�س املتوفر حالياً 

و�سيتم   ،PCR swab test االأنـــف  مــن  امل�سحة  عــن طريق  هــو فح�س 
الهيئتني  اأع�ساء  مــن  اجلامعة  منت�سبي  لكافة  احلــايل  الــوقــت  يف  اإجـــراءه 
االأكادميية واالإدارية والفنية، وكذلك لطالب وطالبات اجلامعة خ�سو�ساً 
كافة  تطبيق  مع  باملركز  العمل  �سيبداأ  حيث  اجلامعي.  ال�سكن  يف  املقيمني 
ع�سرة  الثانية  وحتى  �سباحاً  التا�سعة  ال�ساعة  من  االحــرتازيــة  االإجـــراءات 
اأقل من خم�س دقائق، و�سيتم  الفح�س كاملة  ظهراً، حيث ت�ستغرق عملية 
اإر�سال جميع عينات الفح�س اإىل اإدارة الطب الوقائي يف نف�س اليوم، وتر�سل 
SMS وكذلك عن طريق  النتائج من قبلهم عن طريق الر�سائل الن�سية 
تطبيق احل�سن وذلك خالل 48 �ساعة من تاريخ اإجراء الفح�س. وحالياً 
قد  ولكن  فح�س،  اآخــر  من  اأ�سابيع   4 بعد  الفح�س  اإعــادة  لل�سخ�س  ميكن 
املوعد يف حالة وجــود اختالط مبا�سر مع  الفح�س قبل هذا  اإعــادة  يطلب 

.)PCR حالة م�سخ�سة )فح�س موجب م�سحة

•• ال�صارقة -وام:

تبداأ جمعية ال�سارقة اخلريية اعتبارا من اليوم اخلمي�س اإر�سال اأوىل حمالتها 
�سودان  اإىل  اخلــري  �سارقة  »مــن  �سعار  حتت  ال�سودان  جمهورية  اإىل  االإغاثية 
الوفاء« الإغاثة اأكرث من 10 اآالف من املت�سررين بفعل ال�سيول والفي�سانات 
واملن�ساأت  الب�سرية  واخل�سائر  الدمار  من  الكثري  وخلفت  البالد  �سربت  التي 

ال�سكنية واخلدمية يف 16 والية من واليات اجلمهورية.
امل�ساريع  اإدارة  مــديــر  الــــزري  حــمــدان  بــرئــا�ــســة حمــمــد  وفـــد اجلمعية  ويــقــوم 
اإدارة الــعــالقــات العامة  والــكــفــاالت وعــ�ــســويــة عــلــي حمــمــد الــرا�ــســدي مــديــر 
واالإعالم.. عقب و�سوله ال�سودان بتوزيع املواد االإغاثية بالتن�سيق واالإ�سراف 
من �سفارة الدولة يف اخلرطوم للحاالت التي متت درا�ستها ب�سكل م�سبق من 
املناطق  درا�سات بحثية حول  اأجــرى  الــذي  ال�سودان  خالل مكتب اجلمعية يف 

االأكرث ت�سررا واحلاالت االأكرث احتياجا مع حتديد نوع وحجم امل�ساعدة.

زايد العليا تنجز طباعة وتوزيع املناهج الدرا�شية للمكفوفني للعام الدرا�شي احلايل خريية ال�شارقة ت�شري اليوم حملة اإغاثية اإىل ال�شودان

�صمن �إجر�ء�تها �الحرت�زية للعام �الأكادميي 2021-2020

جامعة ال�شارقة تفتتح مركز فح�س كورونا داخل احلرم اجلامعي

املالية وال�شحة ت�شاركان يف اجتماع وكالء 
الوزارة �شمن جمموعة الع�شرين

حممد بن حم : حممد بن زايد  
�شانع التاريخ وال�شالم

•• العني-الفجر

بن  حممد  الــدكــتــور  ال�سيخ  قــال 
ع�سو  الــعــامــري  حـــــم  بــن  م�سلم 
املــجــلــ�ــس االحتــــــادي الــ�ــســابــق اأن 
املعاهدة التاريخية بني االإمارات 
واإ�ـــســـرائـــيـــل مـــن �ــســاأنــهــا جتديد 
بني  الــ�ــســالم  عملية  يف  الــفــر�ــس 
واالإ�سرائيليني،  الفل�سطينيني 
وحتــقــيــق روؤيـــــة دولــــة االإمــــــارات 
بني  اال�ستقرار  لن�سر  امل�ستقبلية 

�سعوب املنطقة.
نتيجة  اأنـــــه  حـــم  بـــن  واأ�ــــســــاف   «
الر�سيدة  للقيادة  الثاقبة  للروؤية 
معاهدة  جـــــاءت   ، االإمـــــــــارات  يف 
التاريخية خطوة حتّفها  ال�سالم 
وع�ساق  االإمــــــاراتــــــيــــــني  قــــلــــوب 
الــتــعــايــ�ــس لــرت�ــســم مــعــامل �سالم 
جديد ودائم يف ال�سرق االأو�سط، 
ومن�سته  احلقوق  حفظ  قاعدته 
ج�سور  ومــــــد  املـــثـــمـــر  الــــتــــعــــاون 
الـــتـــوا�ـــســـل مــــن اأجــــــل االأجــــيــــال 

والتنمية وم�ستقبل مزدهر .
االحتادي  املجل�س  ع�سو  واأ�ــســار 
االإيجابية  الــنــتــائــج  اأن  الــ�ــســابــق  
ملــعــاهــدة الــ�ــســالم الــتــاريــخــيــة لن 
واإ�سرائيل  االإمــارات  تقت�سر على 
والعامل  املنطقة  �ستعم  بل  فقط، 
البلدين  اأمــــــــام  تـــتـــيـــح  و�ــــســــوف 
اإمـــــكـــــانـــــات لــــلــــتــــعــــاون وتـــــبـــــادل 
املجاالت  خمــتــلــف  يف  اخلــــــرات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــ�ـــســـاديـــة 

والعلمية واالقت�سادية.
واأكــد بن حم  : اأن اجلميع يعلم 

ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأن �ساحب 
بن زايد اآل نهيان، بنى م�سداقية 
اأن  ـــــالإمـــــارات، مــــوؤكــــداً  عــالــيــة ل
لديها  بـــــــاأن  تــتــمــيــز  االإمـــــــــــارات 
�سعب  واأن  الـــطـــرح،  يف  �ــســفــافــيــة 
االإمــــــارات يــتــاأمــل خــــرياً يف هذه 
اخلطوة، ونحن على ثقة اأن ذلك 
االنفتاح  لنهج  خــطــوات  �ستتلوه 

والتعاي�س يف املنطقة.
ا�ستكماال  االتفاقية  هذه  وجــاءت 
الإجنازات �سموه امل�ستمرة يف دعم 
اال�ستقرار العاملي وموؤازرة �سعوب 
ق�ساياها،  يف  الــــعــــامل  وبــــلــــدان 
كل  يف  وامل�ساعدة  العون  يد  ومــد 
مـــوقـــف، بــغــ�ــس الــنــظــر عـــن ُبعد 

املكان اأو العرق اأو الدين.
اتفاقية  بـــــاأن  بـــالـــذكـــر  اجلـــديـــر 
اأكـــــــدت على  الـــ�ـــســـالم املــــوقــــعــــة، 
�سرورة موا�سلة اجلهود للتو�سل 
و�ـــســـامـــل ودائــــم  عـــــادل  اإىل حـــل 
لل�سراع الفل�سطيني االإ�سرائيلي، 

ووقف �سم اأرا�ٍس فل�سطينية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ خطاط 

�سوء القمر
رخ�سة رقم:CN 1130946   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ ريتال 

للو�ساطة التجارية
رخ�سة رقم:CN 1737410   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ تلغراف 

الدارة املن�سات
رخ�سة رقم:CN 2505186   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/بوم بايت�س

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2632727 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة طاهره خالد عبداهلل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيخه را�سد احلريى �سامل الكتبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/دبليو للفعاليات واملنا�سبات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2803904 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة وليد خالد حممد ح�سن %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
را�سد عبداهلل �سامل �سالح العامري من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء
را�سد عبداهلل �سامل �سالح العامري من 100% اىل %0

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/تيم ورك الدارة االعمال 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1190450 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خمي�س �سعيد بخيت عبداهلل ال�سويدي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فاطمه عثمان �سعيد باجمبور

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1199538 باال�سم التجاري:ال�سوة �سكوير 
بالغاء   ، ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�س  �سركة   - لال�ستثمار 
عليه  كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب 

�سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/بقالة ال�سحى

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2275130 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد علي �سعيد حممد الغافري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك حممد �سعيد احلديلي املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/باري�س للراويز ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2602962 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رام �ساجار بن رام با�سي�سث %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد عقيل حممد عبداهلل الرفيع %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رام �ساجار بن رام با�سي�سث
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عارف عبدالكرمي ح�سني عبدالكرمي املالك
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
لتجارة  القاد�سية  ال�ســـــادة/ركن  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

النباتات واالع�ساب ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1080102 

تعديل ن�سب ال�سركاء/احمد حيدر جنكى من 19% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد حيدر �سعيد �سيف املرزوقي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل جمعه حممد احلو�سني
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممود حيدر جنكى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حيدر حممد جنكى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
ال�ســـــادة/اعتماد العاملية للنقليات  تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:2108083 

تعديل ن�سب ال�سركاء/اعتماد القاب�سة ذ.م.م

ETIMAD HOLDING LLC من 90% اىل %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة البيت الهند�سي للمقاوالت ذ.م.م

HOUSE ENGINEERING CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
للماأكوالت  ال�ســـــادة/االمارات  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

اخلفيفة ذ.م.م - فرع
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1119795 

تعديل ن�سب ال�سركاء
رون دانيال بلنيك من 24% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف م�سباح الدين احمد ن�سري الدين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:الرايه لال�ست�سارات املاليه ذ.م.م
 M - عنوان ال�سركة: مكتب 4 وحدة املالك/را�سد �سعيد علي �سعيد املن�سور

ط -  C1 - C4 م�سفح مدينة حممد بن زايد �سرق 10 - ق
CN 2183588 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

قانوين  كم�سفي  قانونيون،  حما�سبون  ا�س  ايه  ال�سادة/ان  تعيني   -  2
لل�سركة بتاريخ:2020/6/18 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2050008043 
- تاريخ التعديل:2020/09/16

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/جرين الين لتجارة املعدات امليكانيكية - 

CN قد تقدموا الينا بطلب �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:1019699 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان �سعيد �سامل حممد الكثريي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كري�سنا �ساونتار %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �سعيد �سامل حممد الكثريي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة    
ال�سخ�س  �سركة   - امليكانيكية  املعدات  لتجارة  الين  جرين  من/  جتاري  ا�سم  تعديل 

الواحد ذ.م.م
GREEN LINE MECHANICAL EQUIPMENT TRADING -  SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ جرين الين لتجارة املعدات امليكانيكية ذ.م.م
GREEN LINE MECHANICAL EQUIPMENT TRADING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ال�سركة الكويتية لالأغذية - هارديز - 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�سهامة  رخ�سة رقم:1687945 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ال�سركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ.م.م

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ال�سركة الكويتية لالأغذية )اأمريكانا( �س.م.ك
KUWAIT FOOD CO AMERICANA

تعديل ا�سم جتاري من/ ال�سركة الكويتية لالأغذية - هارديز - ال�سهامة
 KUWAIT FOOD CO - HARDEES - AL SHAHAMA

اىل/ ال�سركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ.م.م - فرع اأبوظبي 3
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC - BRANCH OF ABU DHABI 3

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/عيادة داميوند �سمايل لال�سنان

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2081173 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زيد عبدالكرمي عبدالرحمن ال�سجافى %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/را�سد مطر �سعيد روي�سد النيادي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ را�سد مطر �سعيد روي�سد النيادي من 100% اىل %51

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة   

تعديل ا�سم جتاري من/ عيادة داميوند �سمايل لال�سنان
 DIAMOND SMILE DENTAL CLINIC

اىل/ عيادة داميوند �سمايل لال�سنان ذ.م.م
DIAMOND SMILE DENTAL CLINIC LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/كافترييا الدلة املا�سية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2178385 
تعديل ا�سم جتاري من/ كافترييا الدلة املا�سية

 ALDALLA AL MASYIAH CAFETERIA

اىل/ كافترييا ومعجنات زعرت منت
CAFETERIA & PASTRIES ZAATAR MINT

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتهيز الفطائر واملعجنات )5621004(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/كافيه رامنوجلي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2450494 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0*0 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ كافيه رامنوجلي
 RAMENOLOGY

اىل/ كافيليتو كافية
CAFELITO CAFFE

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:�سكاي الين لالنتاج الفني ذ.م.م
عنوان ال�سركة: جزيرة ابوظبي �سرق 0.19 وحدة نادي الوحده الريا�سي 

الثقايف
CN 2335579 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

قانوين  كم�سفي  قانونيون،  حما�سبون  ا�س  ايه  ال�سادة/ان  تعيني   -  2
لل�سركة بتاريخ:2020/9/9 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2055008291 
- تاريخ التعديل:2020/09/16

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/كولدن روك العمال التكيف

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1127947 
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية  اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  

تعديل ا�سم جتاري من/ كولدن روك العمال التكيف
 GOLDEN ROCK AIR CONDITIONING WORKS

اىل/ كولدن روك للخدمات الكهروميكانيكية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
GOLDEN ROCK ELECTROMECAHINICAL - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب اال�سقف املعلقة والقواطع اخلفيفة )4330018(
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية و�سيانتها )4322008(

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية )4321001(
تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب االدوات والتمديدات ال�سحية )4322002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

املدار�س  مـــديـــري  مـــن  عــــدد  اأكــــد   
التزام  الظفرة  اخلا�سة يف منطقة 
كـــافـــة الـــطـــالب واأولـــــيـــــاء االأمـــــور 
والوقائية  االحرتازية  باالإجراءات 
املخت�سة  اجلـــهـــات  حــددتــهــا  الــتــي 
كورونا  فريو�س  انت�سار  من  للحد 
اأمـــــن  يـــ�ـــســـمـــن  19 مبـــــا  كـــوفـــيـــد 
و�سالمة جميع الطالب والعاملني 

يف املدار�س .
كما حر�س  اأولياء اأمور على تعديل 
رغبات النظام الدرا�سي لالأبناء من 
التعليم  نــظــام  اىل  بعد  عــن  تعليم 
الهجني بن�سبة جتاوزت 90 % من 
اإجمايل الطالب خا�سة يف املرحلة 
اأولياء  بع�س  ف�سل  فيما  االأوىل  
اأخـــرى اختيار  االأمــــور يف مــدار�ــس 
جتاوزت  بن�سبة  بــعــد  عــن  التعليم 
وذلك  املدر�سة  % من طالب   60
الــتــي حددتها  املــهــلــة  انــتــهــاء  قــبــل 
الأولياء  واملــعــرفــة  الــتــعــلــيــم  دائــــرة 

التعليمي  النموذج  الختيار  االمــور 
املــنــا�ــســب الأبــنــائــهــم خـــالل الف�سل 

الدرا�سي االأول .
االحرتازية  االإجـــــراءات  و�ساهمت 
الــتــي قــامــت بــهــا املـــدار�ـــس ل�سمان 
الـــطـــالب وكذلك  و�ــســالمــة  اأمـــــن 
حددته  الـــــذي  الـــوقـــائـــي  الـــنـــظـــام 
للوقاية  والتعليم  الــرتبــيــة  وزارة 
كورونا  بـــفـــريو�ـــس  اال�ـــســـابـــة  مـــن 
اولــــيــــاء االمــــــور على  تــ�ــســجــيــع  يف 
ا�ــســتــبــدال الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي اىل 
ان  اولياء االمــور  املبا�سر كما يرى 
النظام املبا�سر هو االأن�سب لطالب 
املــرحــلــة االوىل وتـــاأثـــريه اكـــر يف 
الــتــحــ�ــســيــل الـــدرا�ـــســـي عــلــى عك�س 

التعليم عن بعد
مدير  الـــهـــفـــل  طــــــــارق  واأو�ــــــســــــح 
االكادميية العلمية يف مدينة زايد 
لطالب  اال�ــســتــيــعــابــيــة  الــطــاقــة  اأن 
املرحلة االوىل اكتملت بن�سبة 100 
% خالل االأ�سبوع اجلاري بعد اأن 
اال�ستيعابية  الطاقة  م�ساعفة  مت 

لل�سفوف من االأول حتى اخلام�س 
% حتى اكتملت بانتظام   50 من 
املبا�سر  التعليم  يف  الطالب  جميع 

بن�سبة 100 %
الطالب  عـــدد  اأن  الــهــفــل  واأ�ـــســـاف 
ـــــــدى اأولـــــيـــــاء اأمــــورهــــم  الــــذيــــن اأب

حتــويــلــهــم مـــن الــتــعــلــيــم عـــن بعد 
تزايدت خالل  املبا�سر  التعليم  اىل 
انتهاء  قبل  وذلـــك  املا�سية  االيـــام 
النظام  الخـــتـــيـــار  املــــحــــددة  املــهــلــة 
بــلــغ عـــدد اولياء  الــتــعــلــيــمــي حــيــث 
اختيار  فــ�ــســلــوا  الــــذيــــن  االمـــــــور 

جتاوزت  بن�سبة  الــهــجــني  التعليم 
90 %  فيما طلب 3 طالب فقط 
اىل  املبا�سر  الــنــظــام  مــن  التحويل 
التعليم عن بعد وذلك لوجد بع�س 
بهم  اخلا�سة  ال�سحية  االعتبارات 
ف�سلت  الـــتـــي  احلـــامـــل  االم  مــثــل 

الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد خـــوفـــا مـــن اي 
طارئ  م�سريا اىل ان املدر�سة تقوم 
حاليا بتحديد يوم الثالثاء من كل 
ا�سبوع للتعليم عن بعد حتى يكون 
واأولياء  واملدر�سني  الطالب  جميع 
االمور م�ستعدين لهذه التجربة اذا 

ما ا�سطرت الظروف اليها م�سيفا 
ان املدر�سة قامت بح�سر و حتديد 
املتقدمة  الــ�ــســفــوف  يف  الـــطـــالب 
امل�سحة  اجـــــــراءات  لـــبـــدء  متــهــيــدا 
الطبية قبل انتظام الدرا�سة نهاية 

ال�سهر اجلاري .

ومـــــن جـــانـــبـــه اكـــــد حمـــمـــد حامد 
فرحات مدير مدر�سة رواد الظفرة 
النظام  هـــو  بــعــد  عـــن  الــتــعــلــيــم  ان 
طالب  % مــن   60 لــدى  املف�سل 
املرحلة الثانية والثالثة يف املدر�سة 
االوىل  املرحلة  طــالب  عك�س  على 
التعليم  % منهم   85 التي ف�سل 
املــبــا�ــســر نــظــرا لــقــوة تـــاثـــريه على 
تلك  لطالب  الــدرا�ــســي  التح�سيل 

املرحلة .
واأ�ساف فرحات ان النظام التعليمي 
ا�سبوع  هـــجـــني  نـــظـــام  هــــو  حـــالـــيـــا 
مــبــا�ــســر واآخــــــر عـــن بــعــد لطالب 
ال�سفوف من االول حتى اخلام�س 
الدرا�سية  الــ�ــســفــوف  بــاقــي  بينما 
موؤكدا  بعد  عن  بها  الدرا�سة  نظام 
اجتازوا  املــدر�ــســني  جميع   اجميع 
املــقــررة لالعتماد من  االخــتــبــارات 
واأ�سبحوا  بعد  عن  التدري�س  اأجــل 
موؤهلني لتلك التجربة بنجاح ومبا 
التعليمي  بالنظام  ي�سمن االرتقاء 

لطالب املدر�سة .

•• عجمان-وام:

االعرتاف  �ــســهــادة  على  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائـــرة  ح�سلت 
الريطانية  املعتمدين  الــقــانــونــيــني  املحا�سبني  جمعية  مــن  الــــدويل 
"ACCA"، ب�سفتها جهة معتمدة يف تطبيق �سيا�سات واأنظمة التعلم 

والتطوير امل�ستمر للموظفني املاليني بالدائرة.
جهود  الــدائــرة،  عام  مدير  النعيمي  حممد  عبدالرحمن  �سعادة  وثمن 
من  الــدائــرة  لتمكني  �سعوا  الذين  بالدائرة  املتميزة  الب�سرية  الــكــوادر 
حتقيق هذا االإجناز امل�سرف، والذي ميثل نقلة نوعية يف �سعي الدائرة 
امل�ستمر اىل تطوير القوى العاملة التخ�س�سية يف املجال املايل و حتقيق 

الريادة باال�ستثمار االأمثل يف املوارد الب�سرية.

واأو�سح مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان اأن الدائرة تعمل 
بتوجيهات مبا�سرة من رئي�س الدائرة ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
لتمكني واإمداد موظفي الدائرة باملعارف التخ�س�سية واملهارات املتطورة. 
من جانبه اأكد خالد اأحمد احلو�سني املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات 
امل�ساندة بالدائرة ، اأن هذا االإجناز ياأتي �سمن االأهداف اال�سرتاتيجية 
اأن  وفعالية، ممو�سحا  بكفاءة  املالية  املــوارد  اإدارة  تطوير  وال�ساعية يف 
الدائرة ا�ستحقت وبجدارة هذه ال�سهادة بجهود فريق عمل متميز باإدارة 

ال�سوؤون املالية يف تلبية املتطلبات وفقا ملعايري ال�سهادة.
اأول جهة حكومية  البلدية والتخطيط يف عجمان تعد  اأن دائرة  يذكر 
على م�ستوى حكومة عجمان حت�سل على هذه ال�سهادة الدولية يف هذا 

املجال.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت النيابة العامة للدولة امللتقى 
االت�سال  عــر  الأع�سائها  الــــدوري 
الدكتور  امل�ست�سار  برئا�سة  املــرئــي، 
العام  النائب  ال�سام�سي  �سيف  حمد 

للدولة.
وتناول امللتقى 7 حماور وتوجيهات 
ومن  امل�ستقبلية  للمرحلة  اأ�سا�سية 
اأبـــرزهـــا ا�ــســتــمــرار تــعــزيــز اإجــــراءات 
الوقائية  والــــتــــدابــــري  الــتــحــقــيــق 
ملــكــافــحــة جــــرائــــم غــ�ــســل االأمـــــــوال 
وتوجيهات  بـــالـــقـــانـــون  وااللـــــتـــــزام 
اللجنة املخت�سة بالفح�س واملتابعة 
يف هـــذه الــقــ�ــســايــا، بــاالإ�ــســافــة اإىل 
التعاون  طلبات  با�ستيفاء  االهتمام 
على  وتنفيذها  الــــدويل  الق�سائي 
اإدارة  مــع  بالتن�سيق  ال�سرعة  وجــه 
مبكتب  الـــدويل  الق�سائي  التعاون 

النائب العام.
�سيف  حمد  الدكتور  امل�ست�سار  واأكــد 
امللتقى  تــنــظــيــم  اأن  الــ�ــســامــ�ــســي.. 
النيابة  حــــر�ــــس  اإطــــــــار  يف  ــــاأتــــي  ي
عــلــى �ــســمــان الــتــوا�ــســل الــدائــم مع 
الفريق  ــــروح  ب والــعــمــل  اأعــ�ــســائــهــا 
بهدف الوقوف على اأهم التحديات 
وفـــر�ـــس الــتــحــ�ــســني واإعــــــادة �سبط 
التطوير  اأولويات وو�سائل  وحتديد 
ي�ستهدف  الأداء  اال�ـــســـرتاتـــيـــجـــي 
والريادة،  التميز  م�ستويات  اأف�سل 
متا�سيا مع روؤية االإمارات واأجندتها 

الوطنية ، ف�سال عن اإر�ساء منظومة 
جزائية متطورة، ت�ساهم يف احلفاظ 
على اأمن املجتمع واحلقوق الفردية، 
املتعاملني  رحلة  ت�سهيل  جانب  اإىل 

يف و�سولهم اإىل العدالة الناجزة.
وركـــز الــنــائــب الــعــام لــلــدولــة خالل 
اأ�سا�سية  حمـــــاور   7 عــلــى  املــلــتــقــى 
�سملت  املـــ�ـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة،  لـــلـــمـــرحـــلـــة 
و�سرعة  الق�سايا  بجميع  االهتمام 
الكرتونيا  وتداولها  فيها  الت�سرف 
وربطها مع ال�سركاء، كما اأكد اأي�سا 
بــا�ــســتــيــفــاء طلبات  االهـــتـــمـــام  عــلــى 
التعاون الق�سائي الدويل وتنفيذها 
على وجه ال�سرعة، وا�ستمرار العمل 
التحقيق  اإجـــــــــراءات  تــعــزيــز  عــلــى 
ملكافحة جرائم  الوقائية  والتدابري 
اأع�ساء  غــ�ــســل االأمــــــوال، كــمــا وجـــه 
النيابة العامة اإىل امل�ساهمة باالأفكار 
املخت�سة  الـــلـــجـــان  يف  االإيـــجـــابـــيـــة 

لتطوير العمل.
�سيف  حمد  الدكتور  امل�ست�سار  واأكــد 
ال�سام�سي حر�س النيابة على �سمان 
والريادة،  التميز  م�سرية  موا�سلة 
ـــــقـــــدمي اخلـــــدمـــــات  مــــــن خــــــــالل ت
الـــــذي يلبي  بــالــ�ــســكــل  الــقــ�ــســائــيــة 
والطموحات  املــتــعــامــلــني  تــوقــعــات 
اأع�ساء  داعيا  امل�ستقبلية..  والــروؤى 
االأداء  بــهــذا  االلـــتـــزام  اإىل  الــنــيــابــة 
والعمل على تطويره اإىل اآفاق اأو�سع 
املكت�سبات  على  للمحافظة  واأ�سمل 
املتحققة، ف�سال عن اتخاذ التدابري 
امل�سرية..  هــــذه  لــتــعــزيــز  الـــالزمـــة 
مـــبـــادرات  جــمــيــع  اأن  اإىل  مــ�ــســريا 
النيابة العامة وم�ساريعها متوائمة 
حكومة  روؤيــــــة  حتــقــيــق  يف  وتــ�ــســب 
العمل  تــعــزيــز  يف  االإمــــــــارات  دولـــــة 
الــقــ�ــســائــي و�ـــســـمـــان احلـــقـــوق مبا 
ي�سل بالدولة الأن تكون بني اأف�سل 

الــعــامل يف كــفــاءة النظام  الـــدول يف 
الــقــ�ــســائــي و�ـــســـيـــادة الـــقـــانـــون، مع 
�سرورة توظيف االبتكار والتقنيات 
باالأداء  االرتــقــاء  اأجــل  احلديثة من 
النائب  واأ�ــســاد  الق�سائي.  العمل  يف 
العام للدولة بجهود اأع�ساء النيابة 
الرائدة  االإجنــــــــازات  عــلــى  الــعــامــة 
الــــتــــي حـــقـــقـــوهـــا خـــــــالل الــــفــــرتة 
املا�سية والتي جت�سدت يف موؤ�سرات 
لالأعمال  املــتــابــعــة  وتــقــاريــر  االأداء 
النيابة  تــقــدمــهــا  الــتــي  واخلـــدمـــات 
العامة، والتي تعك�س حجم االإجناز 
املبذول  الــكــبــري  واجلـــهـــد  املــحــقــق 
للو�سول اإىل االأهداف املن�سودة. ويف 
العام  النائب  ا�ستمع  مفتوح  نقا�س 
اىل مالحظات امل�ساركني واخلا�سة 
بــتــطــويــر الــعــمــل والــتــحــديــات التي 
بـــالـــعـــمـــل على  تـــواجـــهـــهـــم ووجـــــــه 

درا�ستها وو�سع كافة احللول لها.

•• ال�صارقة -الفجر:

ال�سارقة  مــوؤ�ــســ�ــســة  اأعــدتــهــا  درا�ــســة  يف 
لــلــتــمــكــني االجــتــمــاعــي تــطــرقــت فيها 
لت�سليط  العاملة"  "االأرملة  ملــو�ــســوع 
التي تخدم  العوامل  اأبــرز  ال�سوء على 
عمل االأرملة واأكرث الوظائف مالءمة 
لها، وحتليل العوائق التي تواجهها يف 
�سوق العمل، ومعايري مهمة يف اختيار 
مهمة  خـــطـــوة  يف  وذلــــــك  الـــوظـــيـــفـــة، 

لتمكني اأرامل املوؤ�س�سة.
و�ـــســـرحـــت االأ�ــــســــتــــاذة مـــنـــى بــــن هده 
ال�سويدي- مدير عام املوؤ�س�سة-: "يعد 
ت�سعى  مهمة  خــطــوة  االأرامـــــل  متــكــني 
الرعاية  جوانب  لتوفري  املوؤ�س�سة  بها 
املختلفة لالأرملة وم�ساندتها للو�سول 
لها  لــتــتــاح  نف�سها  عــلــى  اعــتــمــادهــا  اإىل 
معي�سي  مــ�ــســتــوى  لــتــحــقــيــق  الــفــر�ــس 
والأيتامها،  لها  اأفــ�ــســل  كــرميــة  وحــيــاة 
الدرا�سة وقفنا على  اإىل هذه  وا�ستناًدا 
االأرامل  تــواجــه  التي  ال�سعوبات  اأبـــرز 
اجلهد  مــن  مــزيــد  بــذل  اإىل  متطلعني 
يف �سبيل م�ساندة االأرملة ورفع الوعي 
وثقتها  واإمكانياتها  بقدراتها  لديها 
اأف�سل  بيئة  تهيئة  اأجـــل  مــن  بنف�سها 
العقبات  جتـــاوز  اإىل  �ــســاعــني  لــالأيــتــام 
باندماجها  ي�سمح  مــا  تــواجــهــهــا  الــتــي 
ال�سليم داخل املجتمع، وتوؤمن املوؤ�س�سة 
مع  البناء  الت�ساركي  العمل  بــ�ــســرورة 
موؤ�س�سات املجتمع يف �سبيل متكني املراأة 
والدوائر  الهيئات  تعاون  اإىل  فنتطلع 
املوؤ�س�سة  مـــع  واخلـــا�ـــســـة  احلــكــومــيــة 
لــتــوفــري فــر�ــس عــمــل مــنــا�ــســبــة ودعم 
امل�سوؤولية  يــرتجــم  مــا  لــالأرامــل  اأكـــر 
باالإيجاب  تــنــعــكــ�ــس  الـــتـــي  املــجــتــمــعــيــة 
وا�ستندت  واالأيتام".      االأرامـــل  على 
ا�ستبانة  اإىل  املــــقــــدمــــة  املـــعـــلـــومـــات 
منت�سبة  اأرملة   237 و�سملت  اأجريت 
الدرا�سة،  عليها  لتبنى  املوؤ�س�سة  اإىل 
لواقعهن  مــطــابــقــة  نــتــائــجــهــا  وجـــــاءت 
وموؤهالتهن  اأو�ساعهن،  اختالف  على 

وجن�سياتهن واأعمارهن وموقفهن من 
تف�سيلية  �سورة  الإبـــراز  وذلــك  العمل، 
حياة  يف  احليوية  الق�سايا  اأبـــرز  حــول 
اأمرية  االأب. وحتــدثــت  فــاقــدة  االأ�ــســرة 
يف  اجــتــمــاعــيــة  اخت�سا�سية  ر�سدي– 
قائلة:  الدرا�سة  اأهمية  عن  املوؤ�س�سة- 
وهي  مهمة  ق�سية  الدرا�سة  "تناولت 
كبرًيا  داعًما  الذي ميثل  االأرملة  عمل 
اقــتــ�ــســادًيــا وتلبية  االأ�ـــســـرة  ال�ــســتــقــرار 
واحتياجاتهم  االأيـــــتـــــام  مــتــطــلــبــات 
الـــدرا�ـــســـة لر�سد  وتــ�ــســعــى  املـــتـــزايـــدة، 
االأرامل،  تواجه  التي  ال�سعوبات  اأبــرز 
التي تدفعها  االأ�سباب  اأهم  وتركز على 
الختيار الوظيفة، كما �سلطت الدرا�سة 
اأبرزها  متنوعة  حمـــاور  عــلــى  الــ�ــســوء 
واملهارات  لــالأرمــلــة  التعليمي  املــوؤهــل 
العديد  جـــانـــب  اإىل  متــتــلــكــهــا  الـــتـــي 
مــن املـــحـــاور املــرتــبــطــة بــهــذا اجلانب، 
الوثيق  االرتــــبــــاط  مــــدى  واأو�ـــســـحـــت 
االقت�سادية  واحلــــالــــة  الــتــعــلــيــم  بـــني 
اأن  الدرا�سة  من  ات�سح  حيث  لالأ�سرة، 
اأبنائهن  تعليم  على  االأمــهــات  حــر�ــس 
اأهـــم االأ�ــســبــاب الــتــي تدفعهن  يعد مــن 
للعمل، واأبرز اخليارات املتاحة ل�سمان 
لالأبناء،  التعليم  م�سرية  ا�ستمرارية 

كــمــا ا�ــســتــعــر�ــســت حمــــاور عــمــل املــــراأة 
االأرملة  تخ�س  خمتلفة  جــوانــب  مــن 
وتابعت:  الــعــمــل.  واالأ�ـــســـرة وجمــتــمــع 
حزمة  با�ستعرا�س  الــدرا�ــســة  اختتمت 
الــتــي ميكن  العالجية  اخلــطــوات  مــن 
حتى  بها  اال�ستعانة  العاملة  لالأرملة 
العمل  جمــال  يف  اأف�سل  تهيئة  ت�سمن 
ك�سرورة ح�سولها على موؤهل تعليمي، 
وعوامل  العامة،  ب�سحتها  واالهــتــمــام 
لالأ�سرة  املــعــيــ�ــســي  الــو�ــســع  ــتــقــرار  ا�ــس
وعنا�سر  ال�سليم،  املـــايل  كالتخطيط 
اأثناء  اليتيم  م�سرتكة يف عملية رعاية 
الــعــمــل، وطــــرق حتــقــيــق الــتــوافــق بني 
الذاتي  التطوير  ودور  والعمل،  املنزل 
الع�سر،  مواكبة  يف  واأبنائها  لالأرملة 
اإىل تهيئة  الــدرا�ــســة  ونطمح مــن هــذه 
وحتقيق  متكينها،  �سبيل  يف  االأرمـــلـــة 
الــتــعــاون بــني فــئــات املــجــتــمــع بتوجيه 
املجتمع  مـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات  لـــدعـــم  اجلــــهــــود 
لــالأرمــلــة وتـــوفـــري فــر�ــس الــعــمــل لها 
املراأة  لعمل  املحفزة  الت�سريعات  و�سن 
االأرملة".  واأبرزت الدرا�سة اأن 66 % 
من االأرامــل عــددن الراتب هو ال�سبب 
فيما  الوظيفة،  اأهمية الختيار  االأكــرث 
لرفع  مــهــم  % اأنـــه   52 اآراء  ر�ــســدت 

املــ�ــســتــوى املــعــيــ�ــســي، ورجــحــت 38 % 
منهن اأ�سباب عدم العمل اإىل �سعوبات 
التوفيق بني البيت والعمل، فيما ركزت 
ال�سكن  اأهمية قرب  %30 على  ن�سبة 
اإىل  منهن  ونوهت21%  العمل،  مــن 
�ساعات  عــدد  املــرونــة يف حتديد  اأهمية 
العمل.  واأظهرت الدرا�سة رغبة 29% 
واأبدت  التدري�س،  جمــال  يف  العمل  يف 
يف البدء مب�ساريعهن  رغبتهن   24%
ال�سغرية، فيما طمحت %18 بالعمل 
االإداريـــة واملكتبية وجمال  يف االأعــمــال 
الـــعـــالقـــات الـــعـــامـــة، وفــ�ــســلــت 12% 
راأت  الــعــمــل يف جــهــات حــكــومــيــة، فيما 
التي  العمل  بيئة  اأهمية  منهن   6%
فقط.    الــ�ــســيــدات  وجـــود  عــلــى  تقت�سر 
هذا وك�سفت الدرا�سة عن اأبرز املعوقات 
جاء  العاملة  االأرمــلــة  اأمـــام  تقف  التي 
اأن  حيث  بالعمر  العمل  عالقة  اأبرزها 
ن�سبة 25 % يجدن اأن العمر يعد �سبباً 
اأ�سباب عدم احل�سول على فر�سة  من 
عمل، يف حني ازدادت الن�سبة لت�سل اإىل 
36 % لدى ال�سيدات اللواتي تخطني 
56 عاًما، كما اأو�سحت الدرا�سة عالقة 
بانخفا�س  االأرامــــل  بــني  العمل  ن�سبة 

احلالة ال�سحية لديهن. 

ACCA بلدية عجمان حت�شل على �شهادة جمعية املحا�شبني القانونيني املعتمدين الربيطانية

ت�صمن طرح 7 حماور �أ�صا�صية للمرحلة �مل�صتقبلية

النيابة العامة تنظم امللتقى الدوري الثاين لأع�شائها عرب الت�شال املرئي
 �لنائب �لعام للدولة: حري�صون على مو��صلة م�صرية �لتميز و�لريادة متا�صيا مع روؤية �الإمار�ت و�أجندتها �لوطنية 

يف خطوة لتمكني �الأر�مل

ال�شارقة للتمكني الجتماعي تنجز درا�شة حول الأرملة العاملة

�أكدو� �اللتز�م باالإجر�ء�ت �الحرت�زية 

طالب املدار�س اخلا�شة يف الظفرة تف�شل التعليم الهجني يف املراحل الأوىل 

•• دبي- وام:

نظمت جمعية االإمارات لالأمرا�س اجلينية عددا من الفعاليات التوعوية 
للوذمة  العاملي  .." اليوم  اأيام عاملية  بثالثة  اإحتفالها  واملجتمعية خالل 
واليوم  باركن�سون  مبر�س  للتوعية  العاملي  والــيــوم  الــوراثــيــة  الوعائية 
اأبطالها  مب�ساركة  دو�سني" وذلــك   - الع�سالت  ب�سمور  للتوعية  العاملي 

الذين يعانون من االأمرا�س اجلينية وبالتعاون مع �سركائها.
املتنوعة  ومبادراتها  التوعوية  وفعالياتها  اأن�سطتها  اجلمعية  وتوا�سل 
انت�سار  ظــل  يف  الــعــامل  دول  تواجهها  التي  والتحديات  الــظــروف  خــالل 

فريو�س "كورونا".

وتهدف اجلمعية من خالل تنظيمها وم�ساركتها يف هذه االأن�سطة العاملية 
اإىل ت�سليط ال�سوء على اأهمية متكني اأفراد املجتمع باأدوات عملية للوقاية 
من حتفيز هذه الطفرات اجلينية اإن وجدت وحت�سني ورفع جودة حياة 
امل�سابني بهذه االأمرا�س عر تعزيز املعرفة ومتكني جميع اأفراد املجتمع 

ودعم الفئة امل�ستهدفة وامل�سخ�سة باأحد هذه االأمرا�س.
واأعـــربـــت الــدكــتــورة مـــرمي مــطــر مــوؤ�ــســ�ــســة ورئــيــ�ــســة جمعية االإمـــــارات 
لالأمرا�س اجلينية عن �سعادتها بتعاون جميع �سركاء اجلمعية وامل�ساركة 
يف تنظيم هذه الفعاليات ومنهم هيئة ال�سحة بدبي وم�ست�سفى" كينغز 
كوليدج لندن" وجمعية االإمارات لالأع�ساب و"جيم�س باركن�سون " حيث 

مت تنفيذ العالج االأول ملر�س باركن�سون بنجاح يف لندن يف عام 1960 .

جمعية الإمارات لالأمرا�س اجلينية تنظم فعاليات توعوية للوقاية من الطفرات

بعد هو �لنظام �ملف�صل لدى 60 % من طالب �ملرحلة �لثانية و�لثالثة يف �ملدر�صة  عن  �لتعليم   : فرحات  • حممد 
�لثانية و�لثالثة يف ظل �إجر�ء�ت ت�صمن �أمن و�صالمة �جلميع �ملرحلة  طالب  ال�صتقبال  مكثفة  ��صتعد�د�ت   : �لهفل  • طارق 
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�إعــــــــــالن
ال�ســـــادة/ �سورم  تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان 

لال�ست�سارات اجليولوجية
رخ�سة رقم:CN 1177503   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ موؤ�س�سة 

ادفانتج لال�ست�سارات االدارية
رخ�سة رقم:CN 1000806   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ مطعم 

كوالتي كرك
رخ�سة رقم:CN 2897168   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ موين 

ماترز للو�ساطة التجارية
رخ�سة رقم:CN 2883540   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
مودة  ال�ســـــادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

ورحمة ال�ست�سارات املوارد الب�سرية
رخ�سة رقم:CN 2714331   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/�سالون ال�سرفة لتجميل 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيدات  رخ�سة رقم:2125411 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

احمددروي�س را�سد علي الظاهري من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

احمددروي�س را�سد علي الظاهري من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف طاهر حممد �سالح طاهر

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/�سركة رويال للتطوير ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1189563 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اي ات�س �سي ريل �ستيت القاب�سة ذ.م.م

IHC REAL ESTATE HOLDING LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اي ات�س �سي الدارة ال�سركات ذ.م.م
IHC COMPANIES MANAGEMENT LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف املجموعة امللكية القاب�سة ذ.م.م
ROYAL GROUP HOLDING LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف املجموعه امللكية الدارة ال�سركات ذ.م.م
ROYAL GROUP COMPANIES MANAGEMENT LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:�سركة ال�سمندل التجاريه ذ.م.م
عنوان ال�سركة: �سرق 11 - الطابق 6 - مكتب 25 -را�سد حممد عبداهلل 

املزروعي - C18 جزيرة ابوظبي ، �سارع النجدة - برج اليا�سا
CN 1867294 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

كم�سفي  قانونيون،  حما�سبون   - و�سركاه  ال�سادة/الهاملي  تعيني   -  2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/9/13 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم:2056005742 - تاريخ التعديل:2020/09/15

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية
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�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ميت�سو فلو كونرتول ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1874855 
تعديل مدير/ا�سافة براتيك هاري�س ماندافيا

Neles Finland OY  تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نيلي�س فينالند اأو واي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ميت�سو فلو كونرتول اأو واي

METSO FLOW CONTROL OY

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ ميت�سو فلو كونرتول ذ.م.م

 METSO FLOW CONTROL LLC

اىل/ نيلي�س فلو كونرتول ذ.م.م
NELES FLOW CONTROL LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/يونيك هومز العقاريه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2753144 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبيد جا�سم عبيد حممد الزعابي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبيد جا�سم عبيد حممد الزعابي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد نايف عزت اجلبور %49

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة    
تعديل ا�سم جتاري من/ يونيك هومز العقاريه

 UNIQUE HOMES PROPERTIES
اىل/ يونيك هومز ورلد وايد العقارية ذ.م.م

UNIQUE HOMES WORLDWIDE PROPERTIES LLC
تعديل عنوان/من Abu Dhabi Abu Dhabi Abu Dhabi اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي 

�سرق 25 424644 424644 ال�سيد نا�سر خالد احمد �سامل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 17  �شبتمرب  2020 العدد 13039 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 17  �شبتمرب  2020 العدد 13039 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 17  �شبتمرب  2020 العدد 13039 

Date 17/ 09/ 2020  Issue No : 13039
Service by publication

In Case No 18/2020/575 Real Estate Summary
Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 465698 ), the charges, 
the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the full payment. 

Service Applicant : Ajman Real Estate Corporation (AQAAR) 
Capacity   : Plaintiff 
Represented by   : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al MatroUshi 
Capacity   : Attorney  
Notified party  : 1- Abdulsalam Moahmmed Bari
     Unknown Place of Residence 
Capacity   : Defendant 
Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED 465698 ), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 
12% from the claim until the full payment. 
The hearing of Monday 21-09-2020 at 10:00 AM through online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and submit 
the memos or documents you have to the court at least three days by the hearing. 
Case Manager
Alyaa Mohammed Alhaj

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Dubai Real Estate Court of First Instance  
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

االجتماعية  ال�سوؤون  جلنة  ناق�ست 
الب�سرية  واملــوارد  وال�سكان  والعمل 
لــلــمــجــلــ�ــس الـــوطـــنـــي االحتــــــــادي، 
عـــقـــدتـــه يف مقر  اجـــتـــمـــاع  خـــــالل 
دبي،  يف  للمجل�س  العامة  االأمــانــة 
برئا�سة �سعادة �سرار حميد بالهول 
الفال�سي رئي�س اللجنة، املالحظات 
التي مت مناق�ستها مع  واملقرتحات 
املــعــنــيــة مبــ�ــســروع قانون  اجلـــهـــات 
الترعات،  جــمــع  �ــســاأن  يف  احتــــادي 
مناق�سة  االجــتــمــاع  خـــالل  كــمــا مت 
ح�سر  للم�سروع.  املــقــارن  اجلـــدول 
�سعادة  الــلــجــنــة  اأعــ�ــســاء  االجــتــمــاع 
كـــل مــــن: مــــرمي مـــاجـــد بـــن ثنية 
العبار  اللجنة، وحميد علي  مقررة 
ال�سام�سي، وخلفان را�سد ال�سام�سي، 

ود.�سيخة عبيد الطنيجي، وناعمة 
عــبــدالــرحــمــن املـــنـــ�ـــســـوري. وقـــال 
بالهول  حـــمـــيـــد  �ـــــســـــرار  �ــــســــعــــادة 

الفال�سي رئي�س اللجنة، اإن اللجنة 
يف  احتــادي  قانون  مناق�سة  توا�سل 
�ساأن جمع الترعات، وذلك يف اإطار 

ملناق�سة  اأعدتها  التي  عملها  خطة 
تنظيم  يف  الأهميته  الت�سريع،  هــذا 
وتوفري  الدولة  يف  الترعات  جمع 

اطلعت  حــيــث  لــلــعــطــاء،  اآمــنــة  بيئة 
اللجنة يف اجتماعها على املقرتحات 
واملــالحــظــات الــتــي مت تــبــادلــهــا مع 
القانون،  مب�سروع  املعنية  اجلــهــات 
كما مت ا�ستعرا�س التعديالت التي 
القانون  مــ�ــســروع  بــنــود  متــت عــلــى 
واأ�سار  اللجنة.  مناق�سات  على  بناء 
التي  التعديالت  اأهــم  اإىل  �سعادته 
التاأكيد  وهــي  اللجنة  عليها  عملت 
واأن  الــتــرعــات  جمع  حوكمة  على 
لل�سالمة  مـــوؤ�ـــســـرات  هــنــاك  يــكــون 
لل�سفافية  ومـــــعـــــايـــــري  املـــــالـــــيـــــة 
واالف�ساح يف جمع الترعات املالية 
اأن  اإىل  �سعادته  مــنــوهــاً  والعينية، 
تكون  اأن  عــلــى  حــر�ــســت  الــلــجــنــة 
العينية  لــلــتــرعــات  مــعــايــري  هــنــاك 
باالأدوية واالأغذية،  املتعلقة  خا�سة 
اأخـــذت بع�س الوقت  وهــذه االأمـــور 

يف املــنــاقــ�ــســات.  ونـــوه �ــســعــادتــه اإىل 
اجلدول  اأيــ�ــســاً  ناق�ست  اللجنة  اأن 
املقارن مل�سروع القانون، وعملت على 
بناء  التعديالت  العديد من  اإدخال 
اللجنة خالل  بــه  خــرجــت  مــا  على 
مناق�ساتها يف اجتماعاتها ال�سابقة.  
وحــ�ــســب املــذكــرة االإيــ�ــســاحــيــة فقد 
ارتـــــــــــاأت احلــــكــــومــــة اقـــــــــرتاح هـــذا 

املترعني  اأمـــوال  حلماية  املــ�ــســروع 
والتاأكد من اأن املال يوظف بال�سكل 
املرجوة  الــغــايــة  ويحقق  ال�سحيح 
للعطاء،  اآمــنــة  بيئة  وتــوفــري  مــنــه، 
حـــيـــث هــــــدف مــــ�ــــســــروع الـــقـــانـــون 
اجلهات  بــني  اجلــهــود  تــوحــيــد  اإىل 
والتن�سيق  واملـــحـــلـــيـــة  االحتـــــاديـــــة 
بينها من خالل قانون ينظم جمع 

الوطني  املجل�س  وكــان  الــتــرعــات. 
جل�سته  يف  اأحـــــــال  قــــد  االحتــــــــادي 
العادي  االنــعــقــاد  دور  مــن  ال�سابعة 
ال�سابع  الت�سريعي  للف�سل  االأول 
ع�سر التي عقدها "عن بعد" بتاريخ 
2020م، م�سروع القانون  5 مايو 
اإىل اللجنة ملناق�سته واإعداد تقرير 

ب�ساأنه.

•• ابوظبي-الفجر:

بــحــث �ــســعــادة الــدكــتــور طــــارق حميد 
ال�سداقة  جلـــنـــة  رئـــيـــ�ـــس  الــــطــــايــــر 
يف  الكولومبية  االإمــاراتــيــة  الرملانية 
املجل�س الوطني االحتــادي مع معايل 
رئي�س  األــــفــــاريــــز  بـــالنـــكـــو  جــــريمــــان 
الــكــولــومــبــي �سبل  الــــنــــواب  جمــلــ�ــس 
املجاالت  يف  الــتــعــاون  عــالقــات  تعزيز 
واالقت�سادية  والرملانية  ال�سيا�سية 

واال�ستثمارية والتجارية.
اأهمية جلان ال�سداقة  واأكد اجلانبان 
بهدف تفعيل عالقات التعاون يف �ستى 
املوؤ�س�سات  خمــتــلــف  ودعــــم  املـــجـــاالت 
حر�س  يـــجـــ�ـــســـد  مبـــــا  الـــبـــلـــديـــن  يف 
البلدين  و�ــســعــبــي  قــيــادتــي  وتــطــلــعــات 
بني  التن�سيق  يعزز  ومما  ال�سديقني، 
املوؤ�س�سات الرملانية خالل امل�ساركة يف 
ورحب  الدولية.  الرملانية  الفعاليات 
مبعايل  الطاير  حميد  طـــارق  �سعادة 
الكولومبي  الـــنـــواب  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 

ال�سداقة  جلنة  اأعــ�ــســاء  ومبجموعة 
ع�سو   22 وعــــددهــــم  الــكــولــومــبــيــة 
ميثلون خمتلف جلان جمل�س النواب 
الثنائية  العالقات  الكولومبي، مثمناً 
بــني الــبــلــديــن، ونــقــل الــطــايــر حتيات 
املجل�س  رئــيــ�ــس  غــبــا�ــس  �سقر  مــعــايل 
ال�سعبة  ورئــيــ�ــس  االحتـــــادي  الــوطــنــي 
جريمان  ملعايل  االإماراتية،  الرملانية 
مبنا�سبة انتخابه رئي�ساً ملجل�س النواب 
متمنياً له النجاح والتوفيق يف مهامه 
الــرملــانــيــة، مــعــربــاً عــن �ــســكــره ملعايل 
لتعاونهم  األــفــاريــز  بــالنــكــو  جــريمــان 
االجتماع  هـــــذا  لــعــقــد  ومـــبـــادرتـــهـــم 
جاء  للمجموعة.  االأول  االفــرتا�ــســي 
ذلك خالل اجتماع اللجنة االفرتا�سي 
النواب  جمل�س  نظمه  والـــذي  االأول 
عـــــن بعد   كـــولـــومـــبـــيـــا  بـــجـــمـــهـــوريـــة 
اأع�ساء  الــ�ــســعــادة  اأ�ــســحــاب  مبــ�ــســاركــة 
جلنة ال�سداقة االإماراتية الكولومبية 
وهم: عائ�سة حممد املال نائب رئي�س 
االإماراتية  الرملانية  ال�سداقة  جلنة 

الكولومبية ، والدكتورة ن�سال حممد 
ثنيه،  بــن  مــاجــد  ومـــرمي  الطنيجي، 
حممد  وكفاح  النقبي،  �سعيد  و�سذى 
الــزعــابــي اأعــ�ــســاء جلنة الــ�ــســداقــة يف 
و�سارك  االحتــــادي.  الــوطــنــي  املجل�س 
�سامل  �ـــســـعـــادة  ـــاً  اأيـــ�ـــس ـــمـــاع  االجـــت يف 
را�ــســد الــعــويــ�ــس �ــســفــري الـــدولـــة لدى 
عفراء  و�سعادة  كولومبيا،  جمهورية 
امل�ساعد  العام  االأمــني  الب�سطي  را�سد 
الـــرملـــاين، وحــمــد �ساملني  لــالتــ�ــســال 
ال�سويدي اخلبري الرملاين يف االأمانة 
�سعادة  وا�ستعر�س  للمجل�س.  العامة 
د.طارق الطاير رئي�س جلنة ال�سداقة 
الــرملــانــيــة االإمــاراتــيــة تــطــور م�سرية 
وبرنامج  الدولة  يف  الرملانية  احلياة 
ال�سمو  �ساحب  اأعلنه  الــذي  التمكني 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
 2005 عـــام  اهلل"  "حفظه  الـــدولـــة 
االحتـــادي،  الــوطــنــي  املجل�س  لتمكني 
املواطنني  مــ�ــســاركــة  قــاعــد  وتــو�ــســيــع 
يف عــمــلــيــة �ــســنــع الـــقـــرار مـــن خالل 

االنتخابية،  الهيئات  اأعــداد  م�ساعفة 
ومــ�ــســاركــة املـــــراأة نــاخــبــة وعــ�ــســوة يف 
رئي�س  ال�سمو  وقــرار �ساحب  املجل�س، 
الدولة حفظه اهلل بزيادة ن�سبة متثيل 
 ، املــائــة  يف   50 اإىل  املجل�س  يف  املــــراأة 
الــتــي حققتها  االإجنــــازات  عــن  ف�سال 
�سمنها  ومن  الرملانية  الدبلوما�سية 
الدبلوما�سيتني  بــني  التكامل  تعزيز 
الرملانية والر�سمية. وتطرق الطاير 
التي  اال�ــســتــثــنــائــيــة  الــــظــــروف  اإىل 
ي�سهدها العامل ب�سبب تف�سي اجلائحة 
الوطني  املـــجـــلـــ�ـــس  عــــن  وبـــالـــنـــيـــابـــة 
�سعادته عن ت�سامنه  اأعرب  االحتادي 
مكافحة  يف  كولومبيا  جمهورية  مــع 
اجتماع  اأن  اإىل  مو�سحاً  الــوبــاء،  هــذا 
العالقات  لــتــطــويــر  فـــر�ـــســـة  الــــيــــوم 
�سيعزز  مما  املجل�سني،  بني  الرملانية 
مــن فــر�ــس الــتــعــاون والــتــفــاهــم حول 
الق�سايا امل�سرتكة خا�سة فيما يتعلق 
بــاجلــانــب الــ�ــســحــي يف مــكــافــحــة هذه 
دور  اأهــمــيــة  اإىل  مــ�ــســرياً  اجلـــائـــحـــة، 

ال�سحي  الــقــطــاع  لــدعــم  الــرملــانــيــني 
اأقر  حــيــث  كوفيد19-،  اأزمــــة  خـــالل 
مايو  يف  االحتــــادي  الــوطــنــي  املجل�س 
احتادي ب�ساأن  قانون  م�سروع   2020
القانون  ويهدف  العامة"،  "ال�سحة 
املخاطر  الإدارة  نـــظـــام  و�ـــســـع  اإىل 
الطوارئ  خــطــط  واإعـــــداد  الــ�ــســحــيــة، 
احلد  اأو  ملواجهتها  الالزمة  الوطنية 
مــنــهــا. مــن جــانــبــه اأكـــد �ــســعــادة �سامل 
را�ــســد الــعــويــ�ــس �ــســفــري الـــدولـــة لدى 
ودعم  ت�سامن  كولومبيا  جمهورية 
كولومبيا  جلمهورية  االإمـــارات  دولــة 
م�سرياً  ال�سعبة،  الــفــرتة  هــذه  خــالل 
اأبدا  اأن دولــة االإمـــارات ال تتوانى  اإىل 
لدعم  العاملي  ال�سعيد  على  العمل  يف 
ـــــــدويل، وخـــا�ـــســـة الــــدول  املــجــتــمــع ال
اأكرث  الــوبــاء  تــعــاين مــن تف�سي  الــتــي 
باملوقف  �سعادته  ــاد  واأ�ــس غــريهــا،  مــن 
ال�سيا�سية  الق�سايا  جتاه  الكولومبي 
الروؤى  تــوافــق يف  هناك  اأن  اإىل  الفــتــاً 
واملواقف بني دولة االإمارات وكولومبيا 

والتطرف  االإرهـــاب  مكافحة  �ــســاأن  يف 
اأن دولــــة االإمـــــارات  الــعــنــيــف، مـــوؤكـــداً 
�ساملة  روؤيـــة  تتبنى  املتحدة  العربية 
من  الظاهرة  هذه  ملواجهة  ومتكاملة 
خالل منهج ي�سمل اجلوانب واالأبعاد 
واالقت�سادية،  واالأمــنــيــة،  ال�سيا�سية، 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــثــقــافــيــة. بــــدوره 
اأعرب معايل جريمان بالنكو األفاريز 
رئي�س جمموعة ال�سداقة الكولومبية 
االإماراتية ورئي�س جمل�س النواب عن 

دولة  حققته  مبــا  واإعــجــابــه  تــقــديــره 
تقدم  مــن  املتحدة  العربية  االمــــارات 
م�سيداً  املــــجــــاالت،  كـــافـــة  يف  وجنـــــاح 
املتميز وخا�سة  االمـــارات  دولــة  بــدور 
. واأثنى معاليه  على ال�سعيد الدويل 
املجل�س  املــــــراأة يف  قــــرار متــثــيــل  عــلــى 
الـــوطـــنـــي االحتـــــــادي بــنــ�ــســبــة 50% 
الفتاً اإىل اأنها خطوة اإيجابية ، م�سيداً 
االمارات  اإلــيــه  و�سلت  الــذي  بالتقدم 
وتعزيز  املـــــــراأة  �ــســعــيــد متــكــني  عــلــى 

ال�سيا�سية  ومــ�ــســاركــتــهــا  م�ساهمتها 
على  واأكــــد  الـــقـــرار.   �سنع  عملية  يف 
الرملانية  اخلــــــرات  تـــبـــادل  اأهـــمـــيـــة 
والــــروؤى  االآراء  لــتــوحــيــد  والــتــنــ�ــســيــق 
وعلى  الــدولــيــة،  املحافل  واملــواقــف يف 
دولية  �سراكات  بناء  يف  اللجنة  اأهمية 
ملكافحة االإرهاب والتطرف وارتكازها 
على حتقيق اأف�سل م�ستويات التعاون 
والتن�سيق بني الدول وتطوير اجلهود 
واالإجراءات امل�سرتكة فى هذا ال�ساأن.

وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع 
يلتقي ال�شفري الفرن�شي

جائزة حممد بن زايد لأف�شل معلم خليجي تبداأ مرحلة تقييم امل�شاركات الأ�شبوع املقبل
•• دبي-وام:

عقدت جائزة حممد بن زايد الأف�سل معلم خليجي اجتماعا حت�سرييا افرتا�سيا �سم من�سقي 
و ممثلي الدول امل�ساركة يف اجلائزة ملناق�سة اآخر امل�ستجدات و جدول اأعمالها بدورتها الثالثة. 
مت خالل االإجتماع حتديد بداية االأ�سبوع املقبل موعدا لبدء مرحلة التقييم للم�ساركات "عن 
املكتبي،  التقييم  هي،  رئي�سية  بثالث مراحل  والتي متر  الراهنة  االأو�ساع  درا�سة  بعد" بعد 
الهيئة  مــع  مقابالت  اإجـــراء  بـــدوره  يت�سمن  الــذي  النهائي  والتقييم  ال�سخ�سية،  واملقابلة 

االإ�سرافية وزمالء املعلم والطلبة و اإر�سال ا�ستبيان �سامل لهم و الأولياء اأمورهم.
املبذولة  باجلهود  واأ�ساد  باملجتمعني  للجائزة  العام  االأمــني  الدرمكي  حمد  الدكتور  رحب  و 
من قبل اأع�ساء اللجان وهو ما مهد الطريق اأمام اإن�سيابية اأعمال ومراحل اجلائزة دون اأي 
اإ�سكاليات اأو معوقات وا�ستعر�س اآخر امل�ستجدات احلالية وا�ستعدادات اجلائزة ملرحلة التقييم 

تربوية  مكا�سب  بذلك  لتحقق  تطورها  توا�سل  اجلائزة  اأن  اأكــد  و  العمل.  واآليات  النهائية، 
عديدة لي�س حمليا فح�سب بل على م�ستوى الدول املنت�سبة اإليها، اإذ اأ�سبحت اأكرث انت�سارا يف 
ظل رعاية ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�سلحة .. الفتا اإىل اأن اجلائزة تدخل االأ�سبوع املقبل مرحلة تقييم امل�ساركات، 

املتميزة لتحديد الفائز باجلائزة من قبل اللجنة التحكيمية.
االأداء،  .. مرونة  امل�ساركني  اأعـــداد  زيــادة  اإىل جانب  اجلــائــزة  العام يف  هــذا  الالفت  اإن  وقــال 
وا�ستخدام التقنية والتكنولوجيا الرقمية، يف دفع عجلة اجلائزة و حتقيق اأهدافها الرتبوية 
يف تعزيز احلراك التعليمي، ون�سر االإبداع واالبتكار بني �سفوف املعلمني. و اأثنى املجتمعون 
بتوجيهات  اجلــائــزة  تبذلها  التي  اجلهود  على  امل�ساركة  الــدول  يف  واملن�سقني  املندوبني  من 
القيادة الر�سيدة يف الدولة من اأجل حتقيق اأ�سمى واأنبل ر�سالة، وهي توفري اأف�سل امل�ستويات 

التعليمية من خالل رفد املعلم باملمكنات التي جتعله يبدع يف اإي�سال ر�سالته للطلبة.

•• اأبوظبي- وام:

ا�ستقبل معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة 
اأبوظبي  يف  الـــوزارة  مبقر  ام�س  �سباح  الــدفــاع  ل�سوؤون 
�سعادة لودوفيك بوي �سفري اجلمهورية الفرن�سية لدى 

الدولة مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله يف االإمارات.
الفرن�سي  ال�سفري  اللقاء  خــالل  الــوزيــر  معايل  و�سكر 
عــلــى جــهــوده الــتــي بــذلــهــا خـــالل فـــرتة عمله لتطوير 

االإمـــارات  دولـــة  بــني  اال�سرتاتيجية  الــعــالقــات  وتعزيز 
اأهمية  عــلــى  معاليه  ..واأكـــــد  الفرن�سية  واجلــمــهــوريــة 
العالقات االإماراتية الفرن�سية وب�سكل خا�س يف جماالت 

التعاون الدفاعي والع�سكري.
االهتمام  ذات  املو�سوعات  مــن  عـــدداً  اجلانبان  وناق�س 

امل�سرتك وتبادال وجهات النظر ب�ساأنها.
ويف ختام اللقاء اأعرب معايل الوزير عن متنياته لل�سفري 

للفرن�سي بالتوفيق يف عمله اجلديد.

جلنة ال�شوؤون الجتماعية للمجل�س الوطني الحتادي تناق�س اجلدول املقارن مل�شروع قانون جمع التربعات

جلنة ال�شداقة الإماراتية – الكولومبية تعقد اأول اجتماع افرتا�شي لها لبحث وتعزيز عالقات التعاون الربملانية 

•• ال�صارقة - وام:

نظم منتدى ال�سارقة االإ�سالمي 
بعنوان  افرتا�سية  تدريبية  دورة 
البحوث  يف  املــوا�ــســيــع  اخــتــيــار   «

عر   « الـــعـــلـــمـــيـــة  والــــر�ــــســــائــــل 
مــنــا�ــســتــه االإجـــتـــمـــاعـــيـــة وذلــــك 
العلمية  الــرامــج  اأجــنــدة  �سمن 
واالأن�سطة الثقافية التي ينظمها 
املـــنـــتـــدى تـــزامـــنـــا مــــع اإنـــطـــالق 
الــعــام الــدرا�ــســي اجلــديــد بهدف 
للطلبة  البحثية  املــهــارات  �سقل 

الدرا�سني بعلوم ال�سرعية.
الـــدكـــتـــور ماجد  �ـــســـعـــادة  وقــــــال 
املنتدى  عــــام  اأمـــــني  بــو�ــســلــيــبــي، 
تاأتي  الـــــــدورة  االإ�ـــــســـــالمـــــي..اإن 
�ــــســــمــــن اأهـــــــــــــــداف املــــوؤ�ــــســــ�ــــســــة 
تعزيز  يف  الثقافية  وتطلعهاتها 
لالإمارة  الرائد  املعرفية  م�سرية 
الــــدورة  اأن  اىل  الفــتــا  الــ�ــســارقــة 
قبل  من  كبرية  م�ساركة  �سجلت 

الـــعـــديـــد مـــن املــهــتــمــني بـــاإعـــداد 
يف  العلمية،  والر�سائل  البحوث 
حــني بلغ عــدد املــ�ــســاركــني 700 

�سخ�س.
واأ�ساف الدكتور بو�سليبي » نحن 
ال�سمو  يف ظل توجيهات �ساحب 
الــ�ــســيــخ الـــدكـــتـــور �ــســلــطــان بن 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد 
االأعلى حاكم ال�سارقة ، وتوجهات 
�ــســلــكــنــا منهج  الـــثـــقـــايف  االإمـــــــارة 
�سنوات،  مــنــذ  الــرقــمــي  الــتــحــول 
العلمية  الرامج  وحتظى جميع 
الثقافة  واأنــ�ــســطــتــه  لــلــمــنــتــدى 
االإ�ـــســـالمـــيـــة بـــــاإعـــــادة الــــتــــداول 
باآخر  اأو  ب�سكل  والــنــ�ــســر  والــبــث 
االإ�سالمي،  العامل  م�ستوى  على 

العلمي  للمنهج  تــرجــمــة  وذلـــك 
الـــــــذي حـــر�ـــســـنـــا على  ــــقــــومي  ال
�سلكه منذ التاأ�سي�س وفق للروؤية 
الثقافية الثاقبة ل�ساحب ال�سمو 
االإمارة  جعل  يف  ال�سارقة  حاكم 
معريف  ومنهل  لــلــدار�ــســني،  قبلة 
للعلوم  ومــورد  للمتعلمني،  وافــر 
ال�سرعية والدرا�سات االإ�سالمية. 
الدكتور  ونــفــذهــا  الــــدورة  واعـــد 
اأ�ستاذ  املرع�سلي  يو�سف  الدكتور 
بريوت،  بجامعة  ال�سريعة  كلية 
الـــــذي بـــني اأهـــمـــيـــة الــبــحــث عن 
عنوان مبتكر الأطروحات التعليم 
اختيار  اأ�ــســ�ــس  واأو�ـــســـح  الـــعـــايل، 
والر�سائل  االأبــــحــــاث  عـــنـــاويـــن 

العلمية ب�سكل مميز.

منتدى ال�شارقة الإ�شالمي ينظم دورة اختيار 
املوا�شيع يف البحوث والر�شائل العلمية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 17  �شبتمرب  2020 العدد 13039 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 17  �شبتمرب  2020 العدد 13039 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   اخلمي�س 17  �شبتمرب  2020 العدد 13039 

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2018/2959 تنفيذ جتاري     

  طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني )فرع دبي(
عنوانه : اإمارة دبي - دبي ديرة - �سارع خالد بن الوليد - مقابل حمطة مرتو برجمان هاتف : 043971700 فاك�س 

 2963695572  : مكاين  رقم   043979100
املنفذ �سده : تو�س للتجارة العامة - �س ذ م م ب�سفتها مدينة وكفيلة �سامنة ملديونية تو�س وورلدوايد جي ال تي )�سابقا( 
تو�س وورلدوايد م د م �س )حاليا( - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي / خلف متحف دبي / منطقة ديوان �سمو احلاكم / �سارع 

علي بن ابي طالب / حمل رقم 6 ملك احلاج على واحلاج ح�سن اللوز. 
- املنفذ �سده : تو�س للتجارة 

- املنفذ �سده : تو�س وولدوايد جي ال تي 
- املنفذ �سده : تو�س العاملية 

- املنفذ �سده : منوهر رام�سند رام�سنداين 
- املنفذ �سده : رام�سانداين نارين �ساند

- املنفذ �سده : راما مانوهار رام�سانداين  
�سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االيــام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2020/9/23 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
301 من قانون االإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع  قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س : 190 - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : ب د بوليفارد 2 - رقم العقار 

درهم   )1.446.183( بـــ  املقدرة   - مربع  مرت   103.35  : امل�ساحة   -  402
�سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س : 380 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ريزيدن�س T1/2 - رقم العقار 

: 2901 - امل�ساحة : 170.76 مرت مربع - املقدرة بــ )2.757.065( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2018/2959 تنفيذ جتاري
  طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني )فرع دبي(

عــنــوانــه : اإمـــــارة دبـــي - دبـــي ديــــرة - �ــســارع خــالــد بــن الــولــيــد - مــقــابــل حمــطــة مـــرتو بــرجــمــان هــاتــف : 
 2963695572  : مكاين  رقم   043979100 فاك�س   043971700

املنفذ �سده : تو�س للتجارة العامة - �س ذ م م
 ب�سفتها مدينة وكفيلة �سامنة ملديونية تو�س وورلــدوايــد جي ال تي )�سابقا( تو�س وورلــدوايــد م د م �س 
)حاليا( - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي / خلف متحف دبي / منطقة ديوان �سمو احلاكم / �سارع علي بن 

ابي طالب / حمل رقم 6 ملك احلاج على واحلاج ح�سن اللوز. 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/9/23 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى 
الدولة   مواطني  من  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين  موقعها 
ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 

جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
2 - ا�سم املبنى : ب د بوليفارد  190 - رقم املبنى :  �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�ــس : 

درهم   )1.446.183( بـــ  املقدرة   - مربع  مرت   103.35  : امل�ساحة   -  402 العقار  رقم   -  2
 T1/2 سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س : 380 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ريزيدن�س�

- رقم العقار : 2901 - امل�ساحة : 170.76 مرت مربع - املقدرة بــ )2.757.065( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

املـــــــدعـــــــو  / زمــــــزم   فــــقــــد 
اثيوبيا     ، ي�سوف  ايندري�س 
�سفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
 )EP4541584( رقــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــســـال 

0507738272

فقدان جواز �شفر

فقد املــدعــو  / اومــيــد ادن 
نيجرييا     ، اولــــوافــــيــــمــــى 
�سفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
 )A11067460( رقــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــســـال 

0503798257

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو  / نازيا بيجوم 
الهند     ، حمــــمــــد  �ـــســـيـــك 
�سفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
 )P4548409( رقـــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــســـال 

    0559243314

فقدان جواز �شفر

حممد  املــــــــدعــــــــو/  فـــــقـــــد 
الهند     ، احلـــ�ـــســـن  ظــــهــــور 
�سفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
 )K9643093( رقــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــســـال 

0559243314

فقدان جواز �شفر
عــــزيــــز   / املـــــــــدعـــــــــو   فـــــقـــــد 
فياز  حمـــمـــد  دوراين  خـــــان 
باك�ستان     ، دوراين  خــــــان 
�سفره رقم  اجلن�سية - جــواز 
من   )7901881AJ(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0503599763

فقدان جواز �شفر
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �الآخر

•• لوك الليربتي

   منذ فرتة طويلة، كان تقدمي النظام ال�سيا�سي 
التوقف  ي�ستدعي  االنتخابية  والعملية  االأمريكي 
التاأثري  لها  اأي جمموعة �سغط  لتحديد  للحظة 

االأكر.
   ال يقت�سر االأمر على اأن اجلمعية الوطنية للبنادق 
االآن من م�ساكل مالية خطرية و�سراعات  تعاين 
داخلية، ولكن يبدو اأن تاأثريها يت�ساءل. ان عدم 
خ�سية الدميوقراطيني واجلمهوريني من غ�سب 
املنظمة يف ازدياد، ويقال اإن املنظمة على و�سك اأن 

ت�سبح جمرد حفنة من غبار. 
للبنادق  الــوطــنــيــة  اجلــمــعــيــة  تـــاأثـــري  كـــان  واإذا     
من  اأقــل  االأ�سلحة  بيع  الأن  لي�س  فهذا  يت�ساءل، 
ا�ستمرار  مع  ذلــك.  من  العك�س  على  بل  قبل،  ذي 
االحتجاجات وت�سجيل ردود الفعل العنيفة، يتدفق 
االأمريكيون على متاجر االأ�سلحة على اأمل حماية 
التحقيقات  مكتب  اأكدها  حقيقة  وهــذه  اأنف�سهم، 
فكيف  االآن،  تتزايد  املبيعات  كانت  واإذا  الفدرايل. 

ُيف�ّسر تراجع املنظمة؟
   هناك العديد من املتغريات التي يجب مراعاتها، 
ولكن جتدر االإ�سارة اإىل اأنه لئن حت�سل االأمريكان 
اأ�سلحة باأعداد كبرية، فاإنهم يف نف�س الوقت  على 
ي�ساندون اأكرث فاأكرث �سيطرة اأف�سل على مبيعاتها 

وتداولها. وذكرت �سحيفة نيويورك تاميز، اأنه يف 
كان   ،2018 لعام  الن�سفي  التجديد  انتخابات 
للمجموعات الداعمة للتغيريات الت�سريعية تاأثري 

اأكر من لوبي ال�سالح، الأول مرة.
    واأكـــد مركز بيو لــالأبــحــاث يف اأكــتــوبــر 2019 
حدوث تغيريات يف وعي ال�سكان. كانوا 60 باملائة 
يوؤيدون اإطار عمل اأكرث �سرامة، وبع�س التعديالت 

نالت دعم الدميقراطيني واجلمهوريني معا. 
ب�سكل  كـــان ممــيــًتــا   2017 عـــام  اأن  اإىل  يــ�ــســار     
خا�س، واأن 40 باملائة من امل�ساركني يف ا�ستطالع 
ا واحًدا على االأقل  بيو زعموا اأنهم يعرفون �سخ�سً

اأ�سيب بقذيفة.
  موؤ�سر اآخر على ال�سعوبات التي تواجه اجلمعية 
اأقل  املالية للجمعية  امل�ساهمات  الوطنية للبنادق، 
وقال  ال�سابقة.  االنتخابية  الــــدورات  مــن  بكثري 
اإن  فيدرالية،  بيانات  عــن  نقاًل  اأك�سيو�س،  موقع 
مما  فقط   6/1 االآن  حتى  بلغت  امل�ساهمات  هــذه 

مثلته يف 2016.
   تعاين جراء �سياق الوباء، ومتورطة امام املحاكم، 
ومنق�سمة نتيجة الف�سائح، متر اجلمعية الوطنية 
للبنادق بفرتة �سعبة. فقرية، اأقل نفوذاً، جثت على 
ركبتيها. واإذا مل تنه�س، ف�سيكون تغيرًيا كبرًيا يف 

امل�سهد ال�سيا�سي يف الواليات املتحدة.
ترجمة خرية ال�سيباين

نفوذ اجلمعية الأمريكية للبنادق يت�شاءل...؟

*اأ�ستاذ تاريخ، وحما�سر، ومعلق �سيا�سي كندي خمت�س يف ال�سيا�سة والتاريخ االأمريكيني

وتابع اأنا�ستا�سياد�س اأن اخلطوة الرتكية بتمديد فرتة عمل ال�سفينة 
ياووز تاأتي يف وقت يتخذ فيه االحتاد االأوروبي، الذي ي�سم قر�س، 

�سل�سلة مبادرات تهدف اإىل تهدئة التوتر.
اليوم  االأوروبــيــة  املفو�سية  رئي�سة  ديــر ليني  فــون  اأور�ــســوال  وقــالــت 
لليونان وقر�س يف  تركيا  لي�س هناك ما يرر ترويع  اإنــه  االأربعاء 
�سبل  اإيجاد  على  االأوروبــي  االحتــاد  زعماء  و�سيعمل  املتو�سط.  �سرق 
 24 لنزع فتيل التوتر يف �سرق املتو�سط يف قمتهم املقررة يف يومي 
و25 �سبتمر اأيلول. وقال اأنا�ستا�سياد�س “يف �سوء اجتماع جمل�س 
على  احلفاظ  اأهمية  على  اأكدنا  املقبل،  االأ�سبوع  االأوروبـــي  االحتــاد 
املــوجــهــة )لــرتكــيــا( وعــلــى عزمنا على تنفيذ  الــر�ــســائــل  وحــدتــنــا يف 

قراراتنا اإذا ا�ستمرت االأعمال غري القانونية«.

•• اأثينا-رويرتز

قال الرئي�س القر�سي نيكو�س اأنا�ستا�سياد�س اأم�س اإن بلده م�ستعد 
للحوار مع تركيا حلل اخلالفات لكن بدون ابتزاز اأو تهديدات.

البحر  والغاز يف  النفط  التنقيب عن  على حقوق  نــزاع  يف  والبلدان 
�سفينة  عمليات  مــددت  اإنها  الثالثاء  اأم�س  تركيا  وقالت  املتو�سط، 
تنقيب يف مياه متنازع عليها قبالة قر�س حتى 12 اأكتوبر ت�سرين 
االأول. وقال اأنا�ستا�سياد�س بعد اجتماعه مع رئي�س املجل�س االأوروبي 
على  دائما  كانت  “نيقو�سيا  القر�سية  العا�سمة  يف  مي�سيل  �سارل 
ا�ستعداد للحوار لكن لكي يكون ذلك ... فعاال فاإنه يحتاج لتعريف 

وا�سح ي�ستند للقانون الدويل دون ابتزاز اأو تهديدات«.

القوات الهندية وال�شينية تبادلت اإطالق النار الأ�شبوع املا�شي  قرب�س منفتحة على حوار مع تركيا بدون تهديدات 
•• نيودلهي-رويرتز

قال م�سوؤولون هنود اأم�س االأربعاء اإن القوات الهندية وال�سينية تبادلتا اإطالق النار االأ�سبوع املا�سي على احلدود قبل اأيام 
من اجتماع بني وزيري خارجية البلدين، يف خرق اآخر ل�سبط النف�س املتبع منذ عقود على احلدود. ويوجد اتفاق منذ فرتة 
الر�سمية،  اأو احلــدود غري  الفعلية،  ال�سيطرة  النارية على خط  القوات لالأ�سلحة  ا�ستخدام  طويلة بني اجلانبني على عدم 
وعلى مدى 45 عاما مل تطلق ر�سا�سة واحدة. لكن منذ اأواخر ال�سهر املا�سي حدثت ثالث وقائع اإطالق نار حتذيري يف 
منطقة غرب الهيمااليا حيث تتواجه القوات، غالبا ال تف�سلها �سوى م�سافة ق�سرية، و�سط خالف على احلدود وفقا ملا ذكره 
لرويرتز م�سوؤولون مطلعون على الو�سع. وقال اأحد امل�سوؤولني “يف كل هذه الوقائع اأطلق الر�سا�س يف الهواء ولي�س على 
الطرف االآخر«. وجرت واقعة منها على ال�سفة ال�سمالية لبحرية باجنوجن ت�سو املتنازع عليها اأثناء التح�سري الجتماع بني 
وزير اخلارجية الهندي �سوبراهمانيام جاي�سانكار ونظريه ال�سيني وانغ يل يف مو�سكو يوم اخلمي�س املا�سي. وقال م�سوؤول 
اآخر اإن اإطالق النار الذي مل يعلنه اأي من الطرفني كان االأكرث كثافة. واأ�ساف امل�سوؤول اأنه لي�س يف و�سع ي�سمح له باالإدالء 

مبزيد من التفا�سيل، لكن �سحيفة اإنديان اإك�سر�س قالت اإن ما بني 100 و200 ر�سا�سة اأطلقت.

•• الفجر –خرية ال�صيباين
العالقات  اأ�ستاذ  قريبا  �سي�سدر     
الــــدرا�ــــســــات  الــــدولــــيــــة يف مـــعـــهـــد 
ال�سيا�سية بباري�س، برتراند بادي، 
العامل  يــعــد  “مل  اجلـــديـــد  كــتــابــه 
املركز  “”من�سورات  جيو�سيا�سًيا 
وقبل  العلمي”.  للبحث  القومي 
الرئا�سية  االنتخابات  من  اأ�سابيع 
االأمـــريـــكـــيـــة، يــ�ــســرح الـــبـــاحـــث، يف 
باري�سيان  لــــو  لــ�ــســحــيــفــة  حــــــوار 
اجــراه هرني فرينيه، ملــاذا ميتلك 
بايدن،  جــو  الــدميــقــراطــي  املر�سح 
ا�ستطالعات  يف  حـــالـــيـــا  الـــفـــائـــز 
الراأي �سد الرئي�س املنتهية واليته 
لطماأنة  �سيء  كل  ترامب،  دونالد 
اإميــانــويــل مـــاكـــرون و�ــســركــائــه يف 

االحتاد االأوروبي.

  *هل يتمنى �إميانويل ماكرون 
فوز جو بايدن؟

ماكرون  اأن  الوا�سح  مــن  نعم،   -   
اأ�سباب.  لثالثة  بايدن  بفوز  مهتم 
من  جـــــزًء  يـــكـــون  اأن  يـــريـــد  اأواًل، 
الكال�سيكية  العالقة  ا�ستمرارية 
املتحدة.  والــــواليــــات  اأوروبــــــا  بـــني 
اإعادة  اإىل  اأجــل ذلــك، يحتاج  ومــن 
والت�سامن  الثقة  اأ�ــســ�ــس  تاأ�سي�س 
االأطل�سي. ثانًيا، مثل معظم القادة 
االأوروبيني، با�ستثناء رمبا اأجنيال 
التعامل  يف  �سعوبة  يجد  مريكل، 
مع مواقف املواجهة مع وا�سنطن.

   *مبعنى؟
  - لــقــد راأيـــنـــا نــوعــا مـــن الــــرتدد 
الق�سايا  جـــمـــيـــع  يف  والـــتـــلـــعـــثـــم 
النووية  الطاقة  حــول  الرئي�سية، 
لل�سالم  ترامب  وخطة  االإيرانية، 
والنزاعات  االأو�ــــســــط،  الــ�ــســرق  يف 
الــتــجــاريــة بــني االحتــــاد االأوروبــــي 
حول  واأخـــرياً  املتحدة،  والــواليــات 
الـــنـــاتـــو. وهـــــذه اأربــــعــــة مــلــفــات ال 
للهجوم  وا�ــســح  خــط  فيها  يــوجــد 

االأوروبي امل�ساد.

  *وما �ل�صبب �لثالث؟
بطبيعته.  اأيــديــولــوجــي  اإنــــه   -    
مــاكــرون -مــثــل مــريكــل هــذه املرة 
-لـــديـــه تـــــردد غـــريـــزي جتــــاه اأي 
�سلوك �سعبوي. مع اخلوف الكامن 
التي  الــ�ــســعــبــويــة،  هـــــذه  اأن  مــــن 
الفريو�س،  مثل  بالعامل  ترتب�س 
�سوف ت�ستقر يف اأوروبا. ب�سكل عام، 
اأ�سبح اأي حوار ُيبنى مع الواليات 
املــتــحــدة مــ�ــســتــحــيــاًل الـــيـــوم حتت 

�سغط هذا اجلو.

�لرئي�س  غـــريرّ  ــل  ه *�إذن,    
دونالد  جتاه  موقفه  �لفرن�صي 

تر�مب؟
اإىل  تق�سيم واليته  نعم. ميكننا     
وحتى  االأول،  اجلـــزء  يف  ق�سمني. 
بـــذل جهوًدا  املــا�ــســيــني،  الــعــامــني 
ميكن  ال  مــا  عــلــى  للتغلب  جــبــارة 
التغلب عليه: الع�ساء يف برج اإيفل 

مع الــزوجــني تــرامــب، موكب 14 
يــولــيــو، االحـــتـــفـــاالت عــلــى �سرف 
 ... املحاربني  وقدماء  ال�سن،  كبار 
ثم كانت زيارة ماكرون لوا�سنطن 
باإهانة  تــرامــب  قــام  حيث  مربكة، 
م�سيفه بنف�س الغبار عن �سرتته، 
الهاتفي  االتــ�ــســال  ف�سل  واأخـــــرياً 
الــــــذي �ــســعــى الـــيـــه مــــاكــــرون بني 
الــرئــيــ�ــس االأمـــريـــكـــي واالإيـــــــراين 
كــامــلــة من  �ــســلــ�ــســلــة   ... روحـــــاين 
االخــفــاقــات اأفــرغــت مــن جوهرها 
هذه العالقة الفرن�سية االأمريكية 
التي �سعفت فجاأة. مل جتد فرن�سا 
املفتاح  اأوروبـــــا  يف  �سخ�س  اأي  وال 

لدخول اأمريكا ترامب.

ـــي �لـــفـــائـــدة �لــتــي  ــــا ه   *م

�صيقدمها جو بايدن؟
ليثري  �ــــــســــــيء  كـــــــل  لــــــديــــــه   -   
يج�ســــد  اإنــــــــــه  االطـــــمـــــئـــــنـــــان: 
ـــيـــة  ـــومـــا�ـــس ـــل ا�ــــســــتــــمــــراريــــة الـــدب
اإنــــه و�ــســطــي لطيف،  االأمــريــكــيــة، 
ملــ�ــســنــا ذلـــك عندما  ان  �ــســبــق  وقـــد 
اأوباما.  بــاراك  الرئي�س  نائب  كــان 
اأوروبا،  يف  الف�سام  من  نــوع  هناك 
املطالبة  عن  اأبـــًدا  تتوقف  ال  التي 
باال�ستقالل وال�سيادة، لكن قادتها 
مــا زالــــوا يــ�ــســعــرون بــاحلــنــني اإىل 
التي  واحلــمــايــة  االأمريكية  الــقــوة 
بدفاع  ا�ــســتــبــدالــهــا  الأن  تــوفــرهــا، 
للغاية،  مــكــلــًفــا  �ــســيــكــون  اأوروبـــــــي 
االحتاد  دول  بــني  االن�سجام  والأن 
كــبــرًيا مبــا يكفي  لي�س  ـــــي  االأوروب

الإقامة دفاع فعال.

ب�صكل  نتوقعه  ـــذي  �ل *مـــا    
ملمو�س من جو بايدن يف �لبيت 

�الأبي�س؟
القائم،  الــو�ــســع  اإىل  الـــعـــودة   -   
بدايات  ا�ــســتــمــراريــة  بــبــ�ــســاطــة  اأو 
االأمــــ�ــــس. الأنـــــه يف غــ�ــســون اأربــــع 
�ـــســـنـــوات مــــن واليــــــة تــــرامــــب، مل 
حتـــدث الــقــطــيــعــة حــًقــا، لــقــد كان 
ذلك،  ومــع  اأكــرث.  خطابًيا  تفريًغا 
ما ميكن اأن نخ�ساه يف حالة والية 
اإجـــــراءات  �سيتخذ  اأنــــه  هــو  ثــانــيــة 
اإطالق  اإعــادة  وب�ساأن  الناتو،  ب�ساأن 
احلـــرب الــتــجــاريــة، وحـــل منظمة 
التجارة العاملية، وهو اأخطر بكثري 
من االن�سحاب من منظمة ال�سحة 
اأتخيل  الــيــونــ�ــســكــو!  اأو  الــعــاملــيــة 
الفو�سى االأوروبية يف وجه قرارات 

اإ�سالحها،  ميكن  ال  التي  تــرامــب 
وملا ال ان�سحاب اأمريكي من االأمم 
تـــرامـــب هو  نـــظـــام  املـــتـــحـــدة. الأن 
ي�سمعنا  اأن  يجب  منعزلة:  قــيــادة 
ن�سمع  اأن  علينا  لي�س  لكن  العامل، 

العامل.

بهذ�  ي�صعر  تر�مب  *دونالد    
�لعد�ء؟

اأي زعيم  يــهــتــم، مــثــل  اإنــــه ال   -    
حتويله  حتى  ميكنه  بــل  �سعبوي، 
دعوة  خــــــــــــــــــــالل  مـــن  �ــســـــــــــــــــالح  اإىل 
“النائم  بــــــ  لـــلـــتـــنـــديـــد  نـــاخـــبـــيـــه 
يطلقه  الـــذي  )الــلــقــب  العجوز” 
الــذي يحتاج  بــايــدن(  ترامب على 
ال�سعي وراء م�ساعدة الزعماء  اإىل 

االأوروبيني ...  عن لوباري�صيان

برتر�ند بادي يقر�أ �لكفرّ �لفرن�صية-�الأوروبية

الرئا�شية الأمريكية: »ماكرون مهتم بفوز بايدن«...!
�أ�صبح �أي حو�ر ُيبنى بني �أوروبا و�لواليات �ملتحدة م�صتحياًل �ليوم حتت �صغط �الأجو�ء �ل�صعبوية

ع�ساء مل يثمر

جو بايدن... مطلب فرن�سي

هناك اأربعة ملفات ل يوجد فيها 
خط وا�شح للهجوم الأوروبي امل�شاد

مل جتد فرن�شا ول اأي �شخ�س يف 
اأوروبا املفتاح لدخول اأمريكا ترامب

الرئي�س  ن��ائ��ب 
لباراك  ال�شابق 
اأوب������ام������ا ج��و 
يج�شد  ب���اي���دن 
ا����ش���ت���م���راري���ة 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
الأم���ري���ك���ي���ة

�صل�صلة كاملة من �الإخفاقات �أفرغت �لعالقة �لفرن�صية �الأمريكية من جوهرها

 •• رام اهلل-رويرتز

اأم�س  الكيلة  مــي  الفل�سطينية  ال�سحة  وزيـــرة  اأعلنت 
االأربعاء ت�سجيل 963 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
امل�ستجد و15 حالة وفاة خالل االأربع والع�سرين �ساعة 
اإجراءات  التخاذ  الطوارئ  جلنة  جتتمع  فيما  املا�سية 

جديدة ملواجهة ارتفاع اأعداد امل�سابني.
وقالت الكيلة يف بيان �سحفي اإن القد�س �سجلت العدد 
اإ�سابة   302 االأعلى من االإ�سابات اجلديدة باإجمايل 
اإ�سابة كما �سجل   130 بواقع  تلتها حمافظة اخلليل 
قطاع غزة 94 حالة فيما توزعت باقي االإ�سابات على 

مناطق خمتلفة من ال�سفة الغربية.
واأ�سافت الكيلة اأن هناك 30 مري�سا “يف غرف العناية 

•• لندن-وكاالت

ال�سحة  عامل يف قطاع  حــوايل ثالثة ماليني  اأ�سيب 
بفريو�س كورونا امل�ستجد، ما ميثل %10 من حوايل 
وفقاً  الــعــامل،  اأنــحــاء  كــل  م�سجلة يف  مليون حالة   30
لدرا�سة قدمها اأم�س املجل�س الدويل للتمري�س، الذي 

يطلب من احلكومات مزيداً من التاأمني للقطاع.
اإىل وفــاة مــا ال يقل  التقرير  عــالوة على ذلــك، ي�سري 
عن األف ممر�س وممر�سة يف 44 دولــة، وهو رقم قد 
يكون اأعلى بكثري، نظراً لنق�س البيانات يف العديد من 
حقيقة  الن�س  يف  املعهد  وي�ستنكر  ال�سحية.  ال�سبكات 
حلماية  االأولــويــة  متنح  ال  احلكومات  مــن  العديد  اأن 

العاملني بال�سحة يف كفاحهم �سد كوفيد-19.
البيانات  نق�س  يف  التحديد،  وجــه  على  ذلــك،  ويظهر 
من  العديد  يف  ال�سحيني  املهنيني  بني  الــعــدوى  حــول 

اإ�شابة جديدة بكورونا و15 وفاة بني الفل�شطينيني   1000

ماليني عامل بقطاع ال�شحة اأ�شيبوا بكورونا  3

رئي�شة املفو�شية الأوروبية تعر�س خطة ملواجهة التحديات
•• بروك�صل-اأ ف ب

اأم�س  اليني  دير  فون  اأور�سوال  االأوروبية  املفو�سية  رئي�سة  عر�ست 
خالل اأول خطاب لها حول حال االحتــاد االأوروبـــي االأربــعــاء خطة 
العمل املقبلة م�سددة على �سرورة اأن تكون اأوروبــا اأكرث قدرة على 
مواجهة التهديدات ال�سحية والتغري املناخي واالأزمة االقت�سادية.

املفو�سية  رئا�سة  امـــراأة تتويل  اأول  ديــر اليــني وهــي  فــون  واأعــلــنــت 
االوروبية، اأمام النواب اأنها تنوي رفع هدف خف�س انبعاثات غازات 
هي  فيما   %  55 اإىل   2030 الــعــام  بحلول  االأوروبـــيـــة  الدفيئة 

حمددة االآن بن�سبة 40 % مقارنة مب�ستويات العام 1990.
واأكدت يف خطابها اأن زيادة هذا الهدف الذي �سيكون له انعكا�سات 
كبرية على قطاعات الطاقة والنقل والزراعة “كبرية جدا للبع�س 

وغري كافية للبع�س االآخر«.
ويندرج هذا الهدف يف اإطار م�سروع اأو�سع لالحتاد االأوروبي �سيجعل 
من اأوروبا اأول قارة يف العامل تنجح يف حتّييد اأثر الكربون يف 2050 

اأي اإقامة توازن بني انبعاثات غازات الدفيئة وامت�سا�سها.

يف هذا االإطار، �سُتمول ن�سبة 30 % من خطة االنعا�س االأوروبية 
البالغة قيمتها 750 مليار يورو، ب�سندات خ�سراء.

معيارا  نحدد  الأنــنــا  رواد  مبثابة  “نحن  االأملــانــيــة  امل�سوؤولة  واأكـــدت 
اوروبيا متينا على �سعيد ال�سندات اخل�سراء«.

اأقرت اخلطة هذه يف متوز/يوليو للخروج  وكانت الدول االأع�ساء 
من االأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

ا�ستجابات وطنية متفرقة  اإىل  اأدى  الذي  الوباء  ويف مواجهة هذا 
وو�سع الت�سامن االأوروبـــي على املحك، دعــت فــون ديــر اليــني اإىل 
اإطــار �سالحيات كل  وهــو قطاع يدخل يف  اأوروبي”  “احتاد �سحة 

دولة.
الطبي  املجال  يف  وتطوير  بحث  وكالة  اإقامة  ب�سدد  “اإننا  واأكــدت 
احليوي املتطور على امل�ستوى االأوروبي كما هي احلال يف الواليات 

املتحدة«.
واأمام املناف�سة العاملية ال�سر�سة للتو�سل اإىل لقاح لفريو�س كورونا 
الب�سرية  االأرواح  يعر�س  قومي  “موقف  اأي  من  حــذرت  امل�ستجد، 

للخطر«.

ح�سول  على  ال�سهر  علينا  يكفي.  ال  لقاح  اإىل  “التو�سل  واأ�سافت 
)...( وال ميكن  عليه  العامل  اأرجــاء  كل  االأوروبــيــني ويف  املواطنني 

الأحد منا اأن يكون باأمان اإذا مل يكن اجلميع باأمان«.
توترا،  لندن  مع  العالقات  ت�سهد  حني  ويف  بريك�ست  جبهة  وعلى 
�سددت رئي�سة املفو�سية على ا�ستحالة تعديل اتفاق خروج بريطانيا 
املا�سي، من  الثاين/يناير  كــانــون  املــرم يف  االأوروبــــي  مــن االحتـــاد 

جانب واحد.
اأحادي  ب�سكل  تعديله  امل�ستحيل  “من  اليــني  ديــر  فــون  واأ�ــســافــت 
وثقة  قانون  م�ساألة  اإنها  بنوده.  تطبيق  عن  التوقف  اأو  جتاهله  اأو 

وح�سن نية )..( الثقة اأ�سا�س كل �سراكة متينة«.
يعود عن جزء من  بريطاين  قانون  بعد م�سروع  اأتــى كالمها  وقد 
يتعلق فيه بروتوكول يجنب عودة  �سيما ما  الريك�ست وال  اتفاق 

احلدود املادية بني اإيرلندا واإيرلندا ال�سمالية.
“جيو�سيا�سية”  بقيادة  وعــدت  التي  االوروبــيــة  امل�سوؤولة  وحـــذرت 
اإطار  يف  جريانها  ل”ترهيب”  حماولة  اأي  من  تركيا  للمفو�سية، 

النزاع على موارد الغاز مع اليونان يف �سرق املتو�سط.

املكثفة بينهم 11 على اأجهزة التنف�س اال�سطناعي«.
اأن  الفل�سطينية  احلكومة  رئي�س  ا�ستية  حممد  وذكــر 
جلنة الطوارئ العليا جمتمعة “لبحث احلالة الوبائية 
يف فل�سطني واإمكانية اتخاذ اإجراءات جديدة للحد من 

تف�سي الفريو�س«.
اأم�س  في�سبوك  على  الر�سمية  �سفحته  على  واأ�ــســاف 
اجلميع  وعــلــى  مقلقة،  والــوفــيــات  االإ�ــســابــات  “اأعداد 
االلـــتـــزام بــــاالإجــــراءات حلــمــايــة مــن يــحــبــون مــن كبار 

بال�سن ومر�سى وذوي املناعة ال�سعيفة«.
اأن  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  بيانات  قاعدة  وتظهر 
انت�ساره يف  منذ  كــورونــا  بفريو�س  االإ�ــســابــات  اإجــمــايل 
مار�س اآذار املا�سي بلغ 42379 تعايف منها 29583 

وبلغت الوفيات 276.

اأي�سا يف �سعوبة احل�سول على معدات  البلدان، ولكن 
على  التدريب  اأو  الت�سخي�سية  االختبارات  اأو  احلماية 

مكافحة فالريو�س التاجي.
�سد  الهجمات  اأو  التمييز  حــاالت  اأي�سا  املجل�س  ونــدد 
هوؤالء العاملني وياأ�سف الأنه يف اأكرث من ن�سف البلدان 
بو�سع  كوفيد-19  يتمتع  ال  الــدرا�ــســة،  �سملتها  التي 
املر�س املهني، مما يعني �سعوبة اأكر يف احل�سول على 

تعوي�س كذلك يف حالة وفاة العامل.
وقالت اآنيت كينيدي، رئي�سة املجل�س الدويل للتمري�س 
لكيفية  مفجعة  �ــســورة  “يقدم  الــتــقــريــر  اإن  بــيــان  يف 
الرعاية  املــمــر�ــســني والــعــامــلــني يف  تــعــر�ــس  ا�ــســتــمــرار 

ال�سحية لكوفيد-19 واملخاطر املرتبطة به«.
والتحيز  “العنف  ت�سمل  املــخــاطــر  تلك  اأن  واختتمت 
نهاية  يف  بحياتهم  والــتــ�ــســحــيــة  العقلية  واملــ�ــســكــالت 

املطاف«.
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م�سلحني  اإن  االأربــعــاء  اأم�س  االإن�سان  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  قال   
يف  الطرقات  قطعوا  ال�سامية”  “اجلبهة  عنا�سر  مــن  ع�سائريني 
منعوا  كما  الــهــواء،  يف  الر�سا�س  واأطلقوا  حلب،  �سمال  �سجو  بلدة 
املخالفة  حال  يف  بالقتل  وهددوهم  منازلهم،  مغادرة  من  املواطنني 
و�سط اإطالق �ستائم بحقهم، وذلك بعد خالفهم مع اإحدى الف�سائل 

املوالية لرتكيا.
�سبتمر   10 يف  اأ�ــســدر،  قــد  ال�سوري”  االإ�ــســالمــي  “املجل�س  وكــان 
)اأيلول( اجلاري، بياناً بعنوان “خطاب مفتوح اإىل احلكومة املوؤقتة 
واجلهاز الق�سائي يف املناطق املحررة”. ووجه البيان اإىل كل �ساحب 
وقيادة  لرتكيا  املوالية  الف�سائل  وعنا�سر  مدنيني  من  م�سوؤولية 
اإىل  فيها  يــدعــوهــم  حــلــب،  �ــســمــال  مــنــاطــق  يف  الوطني”  “اجلي�س 
ال�سرب بيد من حديد على االأ�سخا�س املت�سببني يف الفلتان االأمني 

امل�ست�سري يف املنطقة.
وطالب املجل�س االإ�سالمي ال�سوري ال�سلطة التنفيذية وعلى راأ�سها 
“احلكومة املوؤقتة” باإيقاع العقوبة “الرادعة لهوؤالء املجرمني من 

قتلة ومف�سدين وع�سابات التفخيخ واخلطف«.
واأكــــد املــجــلــ�ــس االإ�ــســالمــي الــ�ــســوري عــلــى �ـــســـرورة مــعــاقــبــة هـــوؤالء 
املجرمني، واأن اإفالتهم من العقاب �سيوؤدي اإىل مزيد من اجلرائم، 

و”�سيعطي الفر�سة للجي�س ال�سوري لزرع عمالئه«.

ال�سرطة  الك�سف عن جمموعة من رجال  االأملانية  ال�سلطات  اأعلنت 
خم�س  يف  ا�سرتاكهم  يف  م�ستبه  الراين-وي�ستفاليا  �سمال  واليــة  يف 
جمموعات درد�سة ميينية متطرفة على االأقل. وذكر وزير الداخلية 
املحلي يف الوالية الواقعة غربي اأملانيا، هريبرت رويل اأم�س االأربعاء 
احلمالت.  من  العديد  اأم�س  �سباح  منذ  لذلك  ت�سن  ال�سلطات  اأن 
هذه  يف  م�سرتكون  و�سرطياً  �سرطية   29 هناك  اأن  رويــل  واأ�ــســاف 
اليوم  العمل  عــن  جميعاً  اإيقافهم  مت  اأنــه  اإىل  م�سرياً  املجموعات، 
وبدء اإجراءات تاأديبية �سد 15 منهم، كما من املنتظر ت�سريح 14 
اإىل  ينتمون  �سرطياً   25 فــاإن  لــرويــل،  وفــقــاً  مــن اخلــدمــة.  �سرطياً 
رئا�سة �سرطة مدينة اإي�سن. وو�سف الوزير هذه الوقائع باأنها “عار 
على ال�سرطة«. وذكر رويل اأنه مت عر جمموعة الدرد�سة اخلم�سة 
تداول 126 �سورة، من بينها �سور الأدولف هتلر، اإىل جانب �سورة 
تخيلية لالجئ داخل غرفة غاز. ويرجح الوزير اأن هذه املجموعات 
مت تاأ�سي�سها منذ عام 2013 حتى مايو )اأيار( 2015 على اأق�سى 
التقدير. واأعلن رويل عن تعيني مفو�س خا�س ملكافحة التوجهات 
ويف  الراين-وي�ستفاليا.  �سمال  واليــة  �سرطة  يف  املتطرفة  اليمينية 
اإ�سارة اإىل رجال ال�سرطة من ذوي التوجهات اليمينية املتطرفة، اأكد 

رويل اأنه �سيبذل كافة اجلهود “الإبعاد هوؤالء االأفراد عن اخلدمة«.

“كوبرنيكو�س”  اجلــوي  الغالف  ملراقبة  االأوروبــيــة  الوكالة  اأعلنت 
اإىل مئات  “بع�سرات  اأ�سد  اأن احلرائق التي جتتاح الغرب االأمريكي 
املرات” من املعدل الذي �سجل يف ال�سنوات الـ15 املا�سية، م�سرية اإىل 
اأن دخانا كثيفا ينبعث منها ي�سل اإىل اأوروبا. وقال مارك بارينغتون، 
العامل يف االإدارة يف بيان اأم�س االأربعاء اإنه بف�سل مالحظات االأقمار 
ال�سناعية “نراقب حجم احلرائق وتلوث الدخان الذي ينتقل عر 
الواليات املتحدة وخارجها«. وت�سري هذه البيانات اإىل اأن ن�ساط هذه 
“اأكرث كثافة بع�سرات اإىل  هذا العام هو  “غري امل�سبوقة”  احلرائق 
مئات املرات من معدل الفرتة بني 2003 و2019 يف جميع اأنحاء 
الواليات املتحدة وكذلك يف العديد من الواليات املت�سررة«. وتنبعث 
ا كمية كبرية من الدخان. وقد اأطلقت حرائق  من هذه احلرائق اأي�سً
كاليفورنيا واأوريغون يف اجلو “كمية من الكربون يف 2020 اأكر 
بكثري مما �سجل يف اأي �سنة اأخرى منذ بدء قيا�س الكربون من قبل 
اأن هذه الكمية  اأو�سح  ح�سب بارينغتون الذي   ،”2003 االإدارة يف 
والية  يف  ميغاطن  و7،3  كاليفورنيا  يف  ميغاطن   21،7“ بلغت 

اأوريغون«. وانتقل الدخان الكثيف حتى اإىل اأوروبا.
�ساحل  قبالة  ظــل  الــدخــان  اأن  اال�سطناعية  االأقــمــار  �سور  وتظهر 
الظروف  ب�سبب  اأيـــام  لعدة  الــهــادئ  املحيط  على  املتحدة  الــواليــات 
يف  ال�سمالية  اأمريكا  نحو  اأخــرى  مــرة  دفعتها  الرياح  لكن  اجلوية، 

االأيام االأخرية.

عوا�صم

بريوت

برلني

باري�س

تعليق الدخول اإىل الأق�شى ب�شبب كورونا 
•• القد�س-اأ ف ب

اأكد ع�سو جمل�س االأوقاف االإ�سالمية يف القد�س ال�سرقية املحتلة حامت عبد 
القادر اأم�س االأول قرار املجل�س تعليق دخول امل�سلني اإىل احلرم القد�سي ملدة 

ثالثة اأ�سابيع للحد من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.
وقال عبد القادر لوكالة فران�س بر�س اإن “املجل�س قرر تعليق دخول امل�سلني 
اإىل امل�سجد ابتداء من ع�سر اجلمعة املوافق 18 اأيلول/�سبتمر وملدة ثالثة 
اأ�سابيع«. واأ�ساف اأن جمل�س االأوقاف االإ�سالمية الذي يعمل حتت مظلة وزارة 
“اجتماع طــارئ لبحث االأو�ساع  االأوقـــاف االأردنــيــة اتخذ هــذا القرار خــالل 
ال�سحية وا�ستمع لتقارير املرجعيات الطبية الفل�سطينية التي اأو�ست باتخاذ 

االإجراءات املنا�سبة للحد من انت�سار الفريو�س«.
وهذه املرة الثانية التي يغلق فيها احلرم القد�سي منذ احتالل اجلزء ال�سرقي 
ب�سبب  املا�سي  اآذار/مــار�ــس  اأوىل يف  مــرة  اأغلق  وقــد   .1967 املدينة يف  من 
فريو�س كورونا. واأعيد فتح امل�سجد اأمام امل�سلني نهاية اأيار/مايو املا�سي بعد 
اإ�سابة  األفا و794   166 اإ�سرائيل  واأح�ست  ال�سهرين.  ا�ستمر لنحو  اإغالق 
بالفريو�س، باالإ�سافة اإىل 1147 وفاة، بينها نحو 1823 اإ�سابة و43 وفاةيف 
الفل�سطينية،  االأرا�ــســي  ويف  املدينة.  بلدية  رئي�س  ح�سب  ال�سرقية،  القد�س 
�سجلت ال�سفة الغربية املحتلة نحو 31 األف اإ�سابة و227 وفاة، باالإ�سافة 
واأكــد ع�سو جمل�س  اإ�سابة يف قطاع غزة املحا�سر، و15 وفــاة.   2100 اإىل 
االأوقاف على اأن احلرم �سيبقى “مفتوحا اأمام موظفي املجل�س و�سريفع فيه 
االإجراء  ياأتي هذا  القادر،  ال�سلوات«. وبح�سب عبد  االآذان وتقام فيه جميع 
القرار  املواطنني تفهم بنود هذا  الوبائية، نرجو من  “ب�سبب تف�سي احلالة 

الذي يهدف اإىل املحافظة على �سحتهم وحفظ النف�س الب�سرية«.

غارات اإ�شرائيلية على غزة بعد اإطالق �شواريخ 

رئي�س الوزراء الياباين اجلديد رمز لال�شتمرارية

•• نيودلهي-اأ ف ب

تخّطى عدد امل�سابني بفريو�س كورونا 
امل�ستجّد يف الهند  اأم�س االأربعاء خم�سة 
حــذر ممثل  وقــت  ماليني م�ساب، يف 
اأن  خا�س ملنظمة ال�سحة العاملية من 
علمي”  خــيــال  اأي  مــن  “اأ�سواأ  الــوبــاء 

وباأن االأزمة ال تزال يف بدايتها.
�سكانها  عـــدد  الــبــالــغ  الــهــنــد  و�سجلت 
مليار و300 مليون ن�سمة، يف غ�سون 
بالفريو�س.  اإ�سابة  مليون  يوما   11
وهـــــي ثـــــاين الـــــــدول مــــن حـــيـــث عدد 
االإ�سابات املوؤكدة )5،02 مليون( بعد 

الواليات املتحدة )6،59 مليون(.
فقد  الــ�ــســحــة  وزارة  اأرقـــــام  وبــحــ�ــســب 
�سخ�سا  ب82،066  اجلائحة  اأودت 
الوباء، لكن  الهند منذ بدء تف�سي  يف 
االأعداد  اأن  يعتقدون  غالبية اخلراء 
بكثري.  اأعــلــى  تــكــون  رمبـــا  احلقيقية 
واأودى الوباء بنحو 930 األف �سخ�س 
لوكالة  تـــعـــداد  بــحــ�ــســب  الــــعــــامل،  يف 
ر�سمية.  مل�سادر  ا�ستنادا  بر�س  فران�س 
وقال الطبيب ديفيد نابارو، وهو اأحد 
العاملية  ال�سحة  ملنظمة  ممثلني  �ستة 
االأزمـــة  اأن  الــفــريو�ــس  اأزمــــة  مكلفني 
اأمام  ال تــزال يف بدايتها. وقــال نابارو 

بالرملان  اخلــارجــيــة  الــ�ــســوؤون  جلــنــة 
بكثري من  اأ�سواأ  “هذا  اإن  الريطاين 

كل اخليال العلمي حول االأوبئة«.
اأ�سو�سيي�سن  بـــر�ـــس  وكـــالـــة  ونــقــلــت 
قوله  عـــنـــه  الـــريـــطـــانـــيـــة  لــــالأنــــبــــاء 
ل�سنا  اأمــر خطري حقا،  “اإنه  الثالثاء 
حتى يف منت�سف الطريق. ما زلنا يف 
مروع،  و�سع  “اإنه  واأ�ــســاف  البداية«. 
ال�سيطرة  عن  م�سكلة �سحية خرجت 
ركود،  يف  فــقــط  لي�س  الــعــامل  وتــغــرق 
ولكن يف انكما�س اقت�سادي هائل من 
الفقراء،  عـــدد  يــ�ــســاعــف  اأن  املـــرجـــح 
ب�سوء  املــ�ــســابــني  اأعـــــــداد  ويــ�ــســاعــف 
اإفــال�ــس مئات  اإىل  الــتــغــذيــة، ويــــوؤدي 

املاليني من ال�سركات ال�سغرية«.
الثالثاء دعت منظمة ال�سحة العاملية 
اإىل اتخاذ قــرارات �سارمة  احلكومات 
واإبقاء  �سعفا  االأكــرث  الفئات  حلماية 
الفتيان يف املدار�س حتى لو كان ذلك 
فيما  مــنــهــا،  مــفــر  ال  ت�سحيات  يعني 
تدخل اأوروبا حلظة حا�سمة يف مكافحة 
الدرا�سي وف�سل  العام  الوباء مع بدء 
اخلـــريـــف. وقــــال مــديــر الـــطـــوارئ يف 
منظمة ال�سحة مايكل راين الثالثاء 
اأن  خــالل مــوؤمتــر �سحايف افــرتا�ــســي 
الدخول  عــتــبــة  عــلــى  تــقــف  “اأوروبا 

العودة  الــنــا�ــس  فــيــه  يـــبـــداأ  فــ�ــســل  يف 
�ستتزايد  وحــتــمــا  املـــنـــازل.  داخـــل  اإىل 
ال�سغوط اإزاء ت�سجيل اإ�سابات«. واأكد 
راين على �سرورة القيام بتنازالت من 
اأجل م�ساعدة االأ�سغر واالأكر �سنا يف 
الوحيدة  “الطريقة  وقـــال  املجتمع، 

للقيام بذلك هي باأن يف�سل البالغون 
اأنف�سهم مبا ي�سمح برتاجع التف�سي«. 
عودة  اأهــمــيــة:  اأكــــرث  “اأيهما  و�ـــســـاأل 
احلانات  فتح  اأو  املدار�س  اإىل  اأطفالنا 

والنوادي الليلية؟«.
العاملية  الــ�ــســحــة  املــنــظــمــة  وبــحــ�ــســب 

باملئة   20 �سن  دون  االأ�ــســخــا�ــس  فـــاإن 
ميثلون اأقل من 10 باملئة من حاالت 
االإ�ــســابــة واأقــــل مــن 0،2 بــاملــئــة من 
الــوفــيــات. واإغـــالق املــدار�ــس يجب اأن 
يكون “املالذ االأخري” يف املناطق التي 
وفق  بــ�ــســدة،  الــفــريو�ــس  فيها  يتف�سى 

العاملية  ال�سحة  ملنظمة  الــعــام  املــديــر 
تيدرو�س اأدهانوم غيري�سو�س.

يف اليونان ا�ستوؤنفت الدرا�سة االثنني. 
كبري  ب�سكل  اأخــفــقــت  ال�سلطات  لــكــن 
االآالف من  مــئــات  تــوزيــع  اأن مت  بــعــد 
الــكــمــامــات الــواقــيــة عــلــى املـــدار�ـــس يف 
اأنحاء البالد لكن معظمها كان كبريا 

جدا بحيث تعذر ا�ستخدامها.
االثنني  الــكــمــامــات  وزعـــــت  وعــنــدمــا 
تداول  املــدر�ــســة،  مــن  االأول  الــيــوم  يف 
التوا�سل  مــنــ�ــســات  عـــلـــى  الــــطــــالب 
وجوها  تــظــهــر  �ــــســــورا  االجـــتـــمـــاعـــي 
“اأقنعة  و�سفوه  مبا  بالكامل  مغطاة 
ال�سياحة  خــ�ــســائــر  بــلــغــت  املـــظـــالت«. 
العاملية ب�سبب فريو�س كورونا امل�ستجد 
االأول  الن�سف  يف  دوالر  مليار   460
من العام، كما اأفادت منظمة ال�سياحة 
العاملية الثالثاء. وتراجع عدد ال�سياح 
الن�سف  يف   65% مبعدل  الــعــامل  يف 
االأول من ال�سنة ب�سبب اغالق احلدود 
وفـــر�ـــس قـــيـــود عــلــى املــ�ــســافــريــن ما 
بخم�سة  “اأكر  خ�سائر  القطاع  كبد 
اأ�سعاف من تلك امل�سجلة خالل االأزمة 
االقت�سادية واملالية يف 2009” كما 
ذكرت املنظمة االممية التي تتخذ من 

مدريد مقرا يف بيان.

بوالء  عمل  وقــد  �سلبة«.  �سيا�سية  قناعات  اأو  �سخ�سية  طموحات 
يف  حا�سما  دورا  خ�سو�سا  ولــعــب  ل�سنوات.  لــه  الن�سح  وقـــدم  الآبـــي 
عودته اإىل ال�سلطة يف نهاية 2012 بعد اإخفاق واليته االأوىل على 
اأمينا عام  اآبي بتعيينه  2006 و2007. وكافاأه  راأ�س احلكومة يف 
للحكومة وهو من�سب يرتدي اأهمية ا�سرتاتيجية كرى. وب�سفته 
من�سق لل�سيا�سة بني الوزارات والوكاالت احلكومية العديدة، اكت�سب 
�سوغا �سمعة التكتيكي املاهر، وجنح يف تطويع النظام البريوقراطي 

الياباين املعقد والنافذ، لتنفيذ ال�سيا�سات االأ�سا�سية للحكومة.
اأنني  يعتقدون  “النا�س  اإن  مــوؤخــرا  عامة  مناق�سة  يف  �سوغا  وقــال 
خميف، وخ�سو�سا البريوقراطيون. لكنني حري�س )...( مع الذين 
القيود  تخفيف  على  �سوغا  عمل  اأبــي،  عهد  يف  بدية«.  معهم  اأعمل 
عاملة،  يد  تنق�سها  التي  اليابان  يف  االأجــانــب  عمل  على  املفرو�سة 

املناطق  لدعم  �سريبي  اعتماد  اإن�ساء  مثل  متنوعة  مــبــادرات  وقــدم 
الريفية وخف�س ر�سوم الهواتف اخلليوية.

وب�سفته ناطق با�سم احلكومة، اأ�سبح وجه اإدارة اآبي، لكنه مل يكرث 
الذين  ال�سحافيني  على  االأحــيــان  بع�س  يف  بحدة  ورد  الــكــالم  مــن 
اإن �سوغا �سخ�س براغماتي  اأ�سئلة مربكة. ويقول خراء  يطرحون 
التيارات  يف  امل�سرعني  من  العديد  اإليه  وينظر  عقائدي،  منه  اأكــرث 

ال�سيا�سية داخل احلزب الليرايل على اأنه �سخ�سية حمايدة.
التي يتعمد الرتكيز عليها يف خطبه، تبدو  الريفية  اأ�سوله  وتبدو 
عليه  يهيمن  الذي  الدميوقراطي  الليرايل  احلزب  داخل  �سارخة 
ورثة عائالت �سيا�سية كبرية. و�سوغا جنل مزارع فراولة يف منطقة 
اجلامعية  درا�ــســتــه  متويل  يف  جنــح  الــيــابــان،  ب�سمال  الريفية  اأكيتا 
مبمار�سته اأعماال �سغرية يف م�سنع للورق اأو اأمني م�ستودع يف �سوق 

ال�سمك الكبري يف طوكيو، كما ورد على موقعه االلكرتوين الر�سمي. 
م�ساعدا  وعمل  ال�سيا�سي.  العمل  ا�ستهواه  احلقوق،  در�ــس  وبعدما 
عمره  من  والع�سرين  الثامنة  يف  انتخب  ثم  يوكوهاما  من  لنائب 
ع�سوا يف املجل�س البلدي يف هذه املدينة الكبرية املجاورة لطوكيو. 
بعد ت�سع �سنوات، اأي يف 1996 انتخب نائبا ملقعد يوكوهاما الذي 

ما زال ي�سغله يف الرملان.
ب�ساأن  جــدا  متكتما  اأوالد  لثالثة  واالأب  املــتــزوج  الــرجــل  هــذا  بقي 
حياته اخلا�سة لكن من املعروف اأن لديه هوايات عادية مثل �سيد 
ال�سمك وامل�سي، وكذلك امتناعه عن �سرب الكحول. ويف اإطار �سعيه 
للتخفيف من �سمعته كرجل قا�س، ك�سف يف مقابالت اأن يبداأ يومه 
ي�ستطيع  واأنــه ال  املعدة  ل�سد ع�سالت  ريا�سية  وينهيه مبئة حركة 

مقاومة �سطائر البانكيك.

•• طوكيو-اأ ف ب

يو�سيهدي �سوغا رئي�س احلكومة اليابانية املقبل يف اليابان، هو ابن 
بتكتمه لكنه جنح يف جت�سيد اخلــرة والراغماتية  ، عــرف  مــزارع 
واال�ستمرارية ال�سيا�سية ليتوىل املن�سب خلفا ل�سينزو اآبي الذي كان 
الداخلية  االنتخابات  يف  عاما(   71( �سوغا  وفاز  له.  وفيا  م�ساعدا 
لتويل  �ساحقة  باأغلبية  االثنني  الدميوقراطي  الليرايل  للحزب 
انتخبه  ثــم  اآبـــي،  ل�سينزو  الــيــابــان خلفا  رئــا�ــســة احلـــزب احلــاكــم يف 
�سنغافورة  يف  اجلــامــعــي  االأ�ــســتــاذ  وقـــال  للحكومة.  رئي�سا  الــرملــان 
كان  “�سوغا  اإن  ريــو  يــونــغــووك  اآ�سيا  �سرق  يف  ال�سيا�سة  يف  اخلبري 
الدميوقراطي  الــلــيــرايل  داخــــل احلــــزب  دائــمــا وحــيــدا و�ــســامــتــا 
يظهر  اأن  دون  تقريبا  اجلميع  مــع  التفاهم  على  الــقــدرة  وميتلك 

ليلة  بعد  الع�سكري  الت�سعيد  من  اإ�سرائيل  االأربعاء، 
من الق�سف املتبادل بني اجلانبني.

وقــالــت احلــركــة يف بــيــان “�سنزيد مــن ردنـــا بــقــدر ما 
“قيادة  اأن  م�سيفة  عدوانه”،  يف  االحتالل  يتمادى 
اأي  ثمن  االحــتــالل  �سيدفع  كلمتها،  قــالــت  املــقــاومــة 
�سيظل  املــقــاومــة،  مــواقــع  على  اأو  �سعبنا  على  عـــدوان 

 •• غزة -اأ ف ب

غزة  على  غــارات  االأربــعــاء  اأم�س  فجر  اإ�سرائيل  �سّنت 
بعد ق�سف �ساروخي ا�ستهدف جنوب الدولة العرية 

انطالقاً من القطاع املحا�سر .
وبــعــد �ــســاعــات عــلــى اإطــــالق �ــســاروخــني مــن القطاع 
الثالثاء  االأول  اأم�س  م�ساء  اإ�سرائيل  جنوب  باجتاه 
اأطلقت من غّزة فجر اأم�س االأربعاء �سواريخ جديدة 
باجّتاه اإ�سرائيل رّدت عليها االأخرية ب�سرب مواقع عّدة 

يف القطاع بح�سب م�سادر فل�سطينية وا�سرائيلية.
وفجر االأربعاء دوت �سّفارات االإنذار يف املدن والبلدات 
االإ�ــســرائــيــلــيــة املــتــاخــمــة لــلــقــطــاع، بــحــ�ــســب اجلي�س 

االإ�سرائيلي.
اإّن  االأربعاء  �سباح  بيان  يف  االإ�سرائيلي  اجلي�س  وقال 
“15 قــذيــفــة �ــســاروخــيــة اأطــلــقــت مــن الــقــطــاع نحو 
القّبة  منظومة  منها”  ت�سعة  اعــرت�ــســت  اإ�ــســرائــيــل، 

احلديد االإ�سرائيلية امل�ساّدة لل�سواريخ.
“اأغارت طائرات  الق�سف  هــذا  على  رّداً  ــه  اأّن واأ�ــســاف 
ومروحيات حربية على عّدة اأهداف” تابعة حلما�س 
الغارات  هــذه  مّت خــالل  اأّنـــه  اإىل  الــقــطــاع، م�سرياً  يف 
الإنتاج  م�سنع  بينها  مــن  اأهـــــداف   10 “ا�ستهداف 
ع�سكري  جمــّمــع  اىل  بــاالإ�ــســافــة  ومتفجرات  اأ�سلحة 

ي�ستخدم للتدريب والإجراء جتارب �ساروخية«.
املتحدة  االمم  من�سق  و�ــســل  االأربـــعـــاء،  ظــهــر  وقــبــل 
نيكوالي  االأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سالم  بعملية  اخلا�س 
زيــــارة جمــدولــة م�سبقا  الــقــطــاع يف  اإىل  مــالديــنــوف 
“لبحث ملفات مهمة” وفق ما اأعلن املكتب االإعالمي 

ملعر بيت حانون )اإيريز(.
تــديــره حركة  الـــذي  الــفــقــري  ويعي�س يف قــطــاع غـــزة 
فل�سطيني  مليوين  مــن  اأكــرث   ،2007 منذ  حما�س 
 14 نحو  منذ  م�ستمر  اإ�سرائيلي  حل�سار  ويخ�سع 
يف  الفل�سطينية  الف�سائل  مــن  اأّي  يــتــّن  ومل  عــامــا. 

قطاع غزة اإطالق ال�ساروخني.
وجّدد اجلي�س االإ�سرائيلي حتميل حما�س “م�سوؤولية 

كّل ما يجري يف قطاع غزة وينطلق منه«.
اأعلنت اإذاعة حما�س الر�سمية يف غزة اأّن ثالثة هجمات 
�ساروخية على االأقّل ا�ستهدفت �سباح االأربعاء جنوب 

الدولة العرية انطالقاً من القطاع.
اإ�سرائيل  بـــاجتـــاه  الــقــطــاع  مـــن  �ـــســـاروخـــان  واأطـــلـــق 
احلديدية  الــقــبــة  مــنــظــومــة  اأحـــدهـــمـــا  اعـــرت�ـــســـت 

االإ�سرائيلية امل�ساّدة لل�سواريخ.
و�ــســقــط الــثــاين يف مــديــنــة اأ�ـــســـدود حــيــث اأ�ــســفــر عن 
بح�سب  االأقــّل بجروح طفيفة،  على  �سخ�سني  اإ�سابة 
اجلي�س االإ�سرائيلي. من جهتها، حذرت حركة حما�س 

الرد مبا�سرا، فالق�سف بالق�سف«. اأما رئي�س الوزراء 
باالإنابة ووزير الدفاع االإ�سرائيلي بيني غانت�س فكتب 
يف تغريدة “يف اأم�سية �سالم تاريخية، تلقينا تذكريا 
من اأعدائنا باأن يجب علينا اأن نكون اأقوياء ويقظني 
كل  ويف  االأمــاكــن  جميع  يف  اإ�ــســرائــيــل  �سعب  حلماية 

واأ�ساف “�سنفعل ذلك«. االأوقات”. 

�شحف عربية: معاهدة ال�شالم.. خريطة طريق حلل اأزمات املنطقة
•• عوا�صم-وكاالت

تــــقــــاريــــر �ـــســـحـــافـــيـــة على  ركـــــــزت 
مــعــاهــدة الــ�ــســالم الــتــاريــخــيــة التي 
اأبــرمــت يف وا�ــســنــطــن، مــ�ــســرية اإىل 
اأنها خطوة هامة يف م�س�سار حتقيق 

ال�سالم باملنطقة.
ولـــفـــتـــت �ــســحــف عـــربـــيـــة �ـــســـادرة 
“معاهدة  اأن  اإىل  االأربـــعـــاء  اأمــ�ــس 
ال�سالم مع اإ�سرائيل لي�ست موجهة 
اإحلـــاق  اإىل  ت�سعى  وال  اأحــــد،  �ــســد 
الــ�ــســرر بــاأحــد، وهــي قـــرار �سيادي 

ا�سرتاتيجي اإماراتي«.

�أولويات �الإمار�ت
الكاتب  قــــــال  الـــتـــفـــا�ـــســـيـــل،  ويف 
االإمــــــاراتــــــي �ـــســـامـــي الــــريــــامــــي يف 
اليوم،  االإمــــــارات  ب�سحيفة  مــقــال 
خالل  مـــن  تــ�ــســعــى  “االإمارات  اإن 
املعاهدة اإىل حتقيق ثالث اأولويات، 
اخلارجية  وزيــــر  بــو�ــســوح  عـــّددهـــا 
نهيان،  اآل  زايــد  بن  ال�سيخ عبداهلل 
اإحلاحاً  واالأكـــرث  االأوىل  االأولــويــة 
هــي تــهــدئــة الــتــوتــرات وبـــدء حوار 
ــيــمــي حــــول الـــ�ـــســـالم واالأمــــــن،  اإقــل
تو�سيع  هـــي  الــثــانــيــة  واالأولـــــويـــــة 
جمــتــمــع الــتــعــايــ�ــس الــ�ــســلــمــي، ففي 
نــكــون قدوة  اأن  نــحــاول  االإمــــــارات 
مببادئ  ملتزمون  فنحن  خمتلفة، 
والو�سطية،  احلــقــيــقــيــة،  االإ�ـــســـالم 
و تتمثل  والــــ�ــــســــالم،  واالنــــــدمــــــاج 
االأولـــويـــة الــثــالــثــة يف بــنــاء حمرك 
قوي للتبادل االقت�سادي والثقايف، 
جميع  يف  والتفاهم  الفر�س  يولد 

اأنحاء املنطقة«.
طريقها،  اختارت  “االإمارات  وتابع 
وهي تدرك متاماً اأن امل�ستقبل مملوء 

)معاهدة  اأمــــ�ــــس  حـــــدث  لـــوقـــائـــع 
ف�سائل  ُمــفــردات  �سمن  الــ�ــســالم(، 
العربي”  “الرف�س  وتــنــظــيــمــات 
ال�سرق  اإقـــلـــيـــم  يف  دولــــــة  لــــوجــــود 
االأو�سط حتمل ا�سم اإ�سرائيل، رغم 
من  عــامــاً  و�سبعني  اثــنــني  بلوغها 

عمرها«.
اأن  ال�سالم  مــن  “املاأمول  واأ�ــســاف 
يــاأتــي بــرخــاء اأمــــن لــلــنــا�ــس يطوي 
وبازدهار عمران  اآالم،  ما طال من 
بــعــد مـــا حـــّل مـــن دمـــــار. فــهــل هذا 
�ــســيــحــ�ــســل يف �ــســوء اتفاق  هـــو مـــا 
اأمـــ�ـــس؟ اجلــــواب غــري الــقــابــل الأي 
جدل �سعب. يعرف كل َمن يطبق 
ال�سيا�سي  العمل  يف  العلمي  النهج 
اأن االأمور لي�ست ت�سري وفق التخّيل 
االأ�سطوري للخامت ال�سحري. يجب 

مع  خ�سو�ساً  ال�سعبة،  بالتحديات 
تــرغــب يف  اإقليمية ال  قـــوى  وجـــود 
اأن  اأي�ساً،  تــدرك،  لكنها  اال�ستقرار، 
الو�سيلة  هما  واال�ستقرار  ال�سالم 
الفعالة ملواجهة حتديات امل�ستقبل، 
معاهدة  اأن  يف  اإطــــالقــــاً  وال�ـــســـك 
اإ�سرائيل �ست�ساعد على  ال�سالم مع 
حتقيق هذا اال�ستقرار.. يف املنطقة 

كلها«.

�لق�صية.. و�لذريعة
من جانبه، اأكد الكاتب بكر عوي�سة 
يف مقال ب�سحيفة ال�سرق االأو�سط، 
اأهداف  ذات  عربية  “ف�سائيات  اأن 
حمـــددة، وتــخــدم اأجــنــدات عوا�سم 
انطلقت  مـــعـــروفـــة،  عـــربـــيـــة  غــــري 
م�سيئة  تــ�ــســمــيــات  وتــطــلــق  تـــولـــول 

انتظار اأن ُترى النتائج روؤى العني، 
اأن  واقـــعـــيـــاً.  احلــ�ــســاد  ُيــلــمــ�ــس  واأن 
ت�سب يف  نتائج  اأم�س  تكون حلــدث 
و�سعبها،  الق�سية  فل�سطني  �سالح 
يــتــوقــف كــلــيــاً عــلــى مـــا �ــســيــلــي من 
اإزاء  خ�سو�ساً  اإ�سرائيلي،  ت�سرف 

الفل�سطيني كاإن�سان.
الــفــارق بني  ذلـــك هــو مــا �سيو�سح 
و�سعبها،  الق�سية  فل�سطني  خدمة 

وبني ا�ستخدامها ذريعة«.

خريطة طريق
ع�سو  قـــــال  مـــتـــ�ـــســـل،  �ـــســـيـــاق  ويف 
اجلمعية  ورئي�س  املحافظني  حزب 
وفيق  الــــريــــطــــانــــيــــة،  الـــعـــربـــيـــة 
اإن  الــبــيــان،  ل�سحيفة  مــ�ــســطــفــى، 
من  جـــــداً  مــهــمــة  املـــعـــاهـــدة  “هذه 

الناحية اال�سرتاتيجية ومن ناحية 
خلق مناخ �سيا�سي جديد يف ال�سرق 
االأو�سط والدول العربية، وهو اأهم 
الرئي�س  زيــارة  �سيا�سي منذ  حترك 
اإىل  ال�سادات  اأنــور  الراحل  امل�سري 
االإمـــارات  “حق  مــوؤكــداً  القد�س”، 
بتلك  القيام  يف  �سيادة  ذات  كــدولــة 
املعاهدة، التي لها اإيجابيات كبرية، 
الأنها �ستوؤدي حلل م�ساكل املنطقة 

التي لن حتل بدون �سالم«.
ال�ساأن  يف  اخلـــبـــري  قـــــال  بــــــــدوره، 
ــــــطــــــاين، عــــــــــادل درويـــــ�ـــــس  ــــــري ال
ال�سالم  مــعــاهــدة  اإن  لــلــ�ــســحــيــفــة، 
مهمة و�ستعزز من الدور ال�سيا�سي 
املنطقة،  يف  االإمـــــــــــــارات  لـــــدولـــــة 
ال�سالم  “معاهدة  اأن  مـــــوؤكـــــداً 
بـــني االإمــــــــارات واإ�ـــســـرائـــيـــل تدعم 

وحمبطة  الفل�سطينية،  اجلــهــود 
للمتطرفني ومن ي�ستغلون الق�سية 
اأو  �سخ�سية  ملـــــاآرب  الفل�سطينية 
اأيديولوجية، كما اأن وجود عالقات 
اقــتــ�ــســاديــة مــتــبــادلــة �ــســيــزيــد من 
نفوذ وقــوة دولــة االإمـــارات يف كافة 
�سيكون  حيث  ال�سيا�سية،  املــجــاالت 
له تاأثريات ال تتحقق عر انتقادات 
متوقعاً  امل�سهد”،  خــــارج  هــم  مــن 
الــدول العربية  اأن حتــذو عــدد من 
واخلليجية حذو دولة االإمــارات يف 
مع  �ــســالم  مــعــاهــدات  اإىل  التو�سل 

اإ�سرائيل.

�ل�صالم �أم وهم �حلرب
اأمـــا الــكــاتــب بــهــاء الــعــوام، فــقــال يف 
مقال ب�سحيفة العرب اللندنية، اإن 
“قرار الدول االأربع اأو غريها ممن 
يقرر ال�سالم مع اإ�سرائيل، هو قرار 
�سيادي. كذلك ال ميكن اأن يخ�سع 
امل�ساومة  اأو  لــالبــتــزاز  الــقــرار  هــذا 
مــن اأحـــد. بــاالإ�ــســافــة اإىل اأنـــه غري 
ا�ستناداً  واملحاكمة  لالختزال  قابل 
توافقه  عــدم  اأو  توافقه  مــدى  اإىل 

مع اأي ق�سية كانت«.
وتابع “بالن�سبة اإىل اأّي �سعب عربي 
وهــم احلرب  بني  االختيار  له  يتاح 
وال�سالم احلقيقي مع اإ�سرائيل، قد 
اأكرث منطقية  الثاين  يكون اخليار 
وواقـــعـــيـــة. فــعــلــى االأقـــــل لـــن يبقى 
املقاومة  اإ�ــســرائــيــل وكــذبــة  عــ�ــســاب 
�سيفني م�سّلطني على رقاب هوؤالء 
اأف�سل  مل�ستقبل  يتطلعون  الــذيــن 
يف بالدهم. لن يكون ذريعة لطغاة 
وزعماء  واإيــــران،  �سوريا  مثل  دول 
ميلي�سيات مثل حزب اهلل، من اأجل 

خنق ال�سعوب واال�ستبداد بها«.

خم�صة ماليني �إ�صابة بكورونا يف �لهند 

ال�شحة العاملية: الوباء اأ�شواأ من اأي خيال علمي والأزمة يف بداياتها!



اخلميس  17  سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13039  
Thursday   17  September   2020   -  Issue No   1303912

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ رمي عبد االأمري عبداجلليل ال�سوز - عراقية اجلن�سية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 25% يف / ور�سة ال�سماكة ل�سبغ و�سمكرة 
ال�سيارات رخ�سة رقم 601532 اىل ال�سيد/ جورج �سادي خايل عراقي اجلن�سية.  تعديالت 
اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من �سراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة 

فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4906(

املنذر : بنك دبي التجاري  - �س م ع 
بوكالة اال�ستاذ املحامي / نا�سر حمد ال�سام�سي 

�سد املنذر اليه االأول : �سهيل حممد ح�سن �سياء اأئني - اجلن�سية : ايران - ب�سفته املدين اال�سلي
املنذر اليه الثاين : حممد ح�سن ا�سد اهلل �سياء اأئني - اجلن�سية : ايران - ب�سفته الكفيل العيني 

ينذر البنك املنذر املنذر اليهما ل�سداد املبلغ املرت�سد بذمتهم وقدره )07. 2.706.753 درهم( )مليونان 
و�سبعمائة و�ستة الف و�سبعمائة وثالثة وخم�سون درهم و�سبعة فل�س( كما يف تاريخ 2020/7/2 وذلك 
خالل )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا االإنذار حتت طائلة اتخاذ كافة االإجراءات القانونية لبيع العقار 
 -  345  -  343 الرقم احلكومي   - الرفاعة  ال�سارقة منطقة  باإمارة  الكائنة   499 امللك  رقم  ار�ــس  نوع 
امل�ساحة : 1538.6 مرت مربع ، امل�ساحة بالقدم باملربع 16561 واملرهون رهنا من الدرجة االوىل ل�سالح 

البنك املنذر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة  - املحكمة الإبتدائية املدنية
)كلي(  جتاري   SHCFICICOM2019 /0005545 يف  الدعوى رقم

فا�سوديف   -3 راماين  ليال  رامي�س   -2 التجارية  الفنية  جلف  1-مطبعة   : عليه  املحكوم  اإىل 
نار�سينجدا�س ليالراماين 4-راجي�س ليالراماين 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/6/15 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 
ل�سالح بنك اي دي بي اي املحدودة )فرع مركز دبي املايل العاملي( بالتايل :  حكمت املحكمة : 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهم ان يوؤدوا للمدعي مبلغا وقدره )مليونان ومائتان 
واثنا الف واربعة واربعون دوالر امريكي وت�سعة وت�سعون �سنت( والزمتهم بالفائدة مبقدار %5 
�سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد على اال تزيد الفائدة على اأ�سل الدين  املق�سى 

به ، والزمتهم جميعا بامل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�شي / ه�شام احمد عو�شني 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0004262 يف  الدعوى رقم

 )DESSERTS GOSSIP( اإىل املدعي عليه : جو�سيب للحلويات
جمهول حمل االإقامة : اإمارة ا ل�سارقة �سارع املدينة اجلامعية حمل رقم 18 ملك ال�سارقة القاب�سة 

رفعت املدعية / جرين هاو�س لتجارة املواد الغذائية )ذ م م( حاليا و�سابقا جرين هاو�س �سوبر ماركت )ذ م م( دعوى �سد كل 
من املدعي عليها / جو�سيب للحلويات وللخ�سم املدخل / �سيماء نواف حممد علي - اإماراتية اجلن�سية تطالب فيها :

وثالثون  واربعة  درهم  وع�سرون  الف  وع�سرون  و�ستة  )مائة  درهم   126.020  .34 وقدره  مبلغ  ب�سداد  الزامهما   : االأول 
فل�س( ، الثاين : الزامها بكافة الر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية )رفع الدعوى( 

وحتى ال�سداد التام. 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2020/9/22 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب 
رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - 

بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2020/9/16 م. 
مدير اخلدمات الق�شائية
حمدة حممد ح�شن علي اآل علي       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0004425 يف  الدعوى رقم

 - ال�سارقة   : االإقامة  ملالكها حممد كونهي واالبيل عبدالرحمن - جمهول حمل  املنارة للتجارة  : برج  املدعي عليه  اإىل 
منطقة الغوير - خلف �سارع العروبة - مركز الرولة - حمل رقم 11 هاتف 0525242532

رفعت املدعية اإم تي بي لتجارة االلكرتونيات  �س ذ م م �سد املدعي عليها برج املنارة للتجارة ملالكها حممد كونهي واالبيل 
عبدالرحمن هندي اجلن�سية تطالب فيها بالتايل : 

بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )5618 درهم( خم�سة االف و�ستمائة وثمانية ع�سر درهما مع الفائدة بواقع %12 
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد ، قيمة املبالغ املرت�سدة يف ذمة املدعي عليها ح�سب الفواتري وك�سف احل�ساب املرفق 

باالأوراق والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2020/9/24 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب 
رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - 

بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2020/9/14  
مدير اخلدمات الق�شائية
حمدة حممد ح�شن علي اآل علي       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن باحلكم ن�شرا  

 رقم الدعوى 2020/49 اأحوال �شخ�شية 
يطيب ملحكمة خورفكان االإحتادية االإبتدائية ان تقدم ل�سعادتكم اأطيب حتياتها ووافر �سركها ،،،

للدعوى املرفوعة من املدعية : لطيفة �سعيد حممد بديع النقبي اىل املدعي عليه : عبداللطيف ، �سامل 
املر النقبي وعنوانه : خورفكان - اللوؤلوؤية  - �سارع عمر بن اخلطاب - هاتف : 0505511442 

بائنة لل�سرر وعليها اح�ساء  حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري ح�سوريا : 1 - بتطليق املدعية طلقة 
بثبوت   -3 ، يــوؤدي لها نفقة عــدة قدرها 1500 درهــمــا   بــان   -2 ، باتا   التطليق  تاريخ حكم  عدتها من 
ح�سانتها البنائها فاطمة و�سيخه وحممد ومنال واعمارهما 10 و 7 و 6 و 4 �سنة على التوايل مع نفقتهم 
، 4- موؤخر مهرها  الق�سائية   املطالبة  تاريخ  اعتبارا من  �ساملة  �سهريا مبلغ 1500 درهم لكل منهما 
20000 درهم  ، 5- مع الر�سوم وامل�سروفات ورف�س ما  عدا ذلك . فمن لديه اعرتا�س على ذلك ان يتقدم 

اىل حمكمة خورفكان االإحتادية االإبتدائية خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ هذا االإعالن. 
مالحظة : االإعالن على نفقة الطالب وم�سوؤوليته 

القا�شي / �شليمان را�شد �شليمان الكعبي 
رئي�س حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية            

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 20200916/10
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة /دينا �سالح �سامل ا�سماعيل بن خامت ، اجلن�سية االإمارات العربية 
املتحدة حتمل هوية رقم 784198205050986 ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 
املتحدة  العربية  االإمارات  اجلن�سية  الزرعوين  ر�سا  عي�سى حممد  عمار  ال�سيد/  اىل  وذلك   %100
يحمل هوية 784199105206496 يف الرخ�سة )احل�سانة الذهبية( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )729367( ال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية ومت تغيري اال�سم التجاري 

اىل )ح�سانة القائد ال�سغري( ، تنازل �ساحب الرخ�سة الخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
 الكاتب العدل 
مركز ال�شقر خلدمات رجال العمال        

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : فايزة جعفر للمالحة - �س ذ م م  
ذات   : القانوين  ال�سكل   - ح�سة  ند   - للتطوير  املنال  ملك   507 رقــم  مكتب   : العنوان 
 1241857  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   764123 الرخ�سة:  رقم  م�سوؤولية حمــدودة. 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قــد  بــاأنــه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن  هــذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2020/9/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/9/10 وعلى من لديه 
و�ملحا�صبة  للتدقيق  �جلريودي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
الــعــنــوان : مكتب رقـــم 204 - مــلــك عــبــداهلل الــ�ــســعــايل - ديـــرة - هـــور الــعــنــز -  هاتف  
الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2389722 فاك�س:   04-2389721

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�صبة 
العنوان : مكتب رقم 204- ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز - هاتف : 
2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية فايزة جعفر للمالحة 
- �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/9/10 واملوثق لدى 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2020/9/10 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور  مطالبة التقدم 
اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإعالن بالن�شر - حل�شور اإجتماع جلنة اخلرباء املنتدبة 

يف ال�شتئناف رقم 2019/1740 ا�شتئناف ابوظبي - حمكمة ا�شتئناف ابوظبي
املقامة من / �سركة �سرنجي �سرفي�سيز خلدمات الطاقة )�سابقا �سركة املجموعة ال�سرقية للطاقة(  �سد / حممد عبداهلل احمد خلف 
العتيبة - واآخرون  باالإ�سارة اىل احلكم ال�سادر يف الق�سية املذكورة اأعاله من حمكمة ا�ستئناف ابوظبي بتاريخ 2019/10/29 واملت�سمن 
ندب جلنة خرة.  قررت جلنة اخلرة االآتي :-  اأوال : املطلوب اعالنهم ن�سرا حل�سور اجتماع جلنة اخلراء - املطلوب اإعالنهم ن�سرا 
:- 1- �سركة االإمارات و�سرتن للحفر و�سيانة اآبار النفط ذ م م  ، 2- �سركة ارزاق للخدمات البحرية - ذ م م  ، 3- موؤ�س�سة ال�سوي�س للنقليات 
العامة ، 4- موؤ�س�سة وي�ست كو�ست للخدمات البرتولية  ، 5- ر�سيد ال�سيد حممد احمد ال�سيباين  ، 6- �سركة االإمارات و�سرتن للخدمات 
البرتولية  ،  7- احمد رفعت مطر  ، 8- �سركة �سحاري للتجارة واال�سترياد  ،  9- عيد بخيت م�سلم املزروعي ، 10- الكندية االإمارات و�سرتن 
للهند�سة والتجارة - ذ م م  ، 11- �سركة اورينت للمحروقات - ذ م م  ، 12- انطالقة االإمارات للمقاوالت العامة  ثانيا : موعد االجتماع 
ومكانه : 1- حتديد موعد االإجتماع ليكون يوم االربعاء املوافق 23 �سبتمر 2020 ال�ساعة 1.00 )الوحدة ظهرا( و�سوف يكون االجتماع 
عن بعد عن طريق االت�سال املرئي  ، 2- يرجى التوا�سل مع اللجنة الإر�سال رابط االجتماع . 3- يرجى موافاتنا باأ�سماء االأطراف الذين 
�سيح�سرون االجتماع واأرقام هواتفهم وبطاقات الهوية اخلا�سة بهم والوكاالت القانونية وذلك قبل االجتماع بيومني  ، 4- ان يتم اإر�سال 
امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم يف الدعوى عر الريد االلكرتوين للجنة اخلرة املو�سح امام ا�سم كل خبري قبل موعد االجتماع بيومني.  ويف 
حال عدم ح�سور اأي طرف فاإن اخلرة �سوف ت�ستمر يف اأداء مهامها يف غيابه وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونيا. علما بان اأع�ساء جلنة 

اخلراء هم على النحو التايل : 

عن جلنة اخلرباء/ اخلبري احل�شابي / احمد علي احلو�شني  

اإجتماع خربة 

عبد الرحمن ح�سني ال�سهالوي 
خبري ح�سابي وم�سريف  

A.alsahlawy@adjd.gov.ae

اأحمد علي احلو�سني 
خبري ح�سابي    

Uae70uae@gmail.com

نا�سر احمد علي امل�سعبي 
خبري برتول     

Eng_naser27@yahoo.com

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
باحل�شور امام املحكمة 

يف الدعوى رقم 2019/2619 اإ�شتئناف عمايل  

اىل امل�ستاأنف �سده : تريز امداد حممد اإمداد خان 
جمهول حمل االإقامة 

مبا اأن امل�ستاأنف بن طوق الإدارة املرافق - �س ذ م م 
رقم 2019/5503 عمايل جزئي  الدعوى  ال�سادر يف  ا�ستاأنف احلكم  قد 
ال�ساعة  املوافق 2020/9/22 يف متام  ، وحددت لها  جل�سة يوم الثالثاء 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.  

اإعالن بالن�شر 

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : بلو �ي�س لال�صتثمار - �س ذ م م    
 : القانوين  ال�سكل  العنوان : مكتب 2212 ملك امان دهار امبري - برج خليفة - 
ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 814207  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1363020 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار  يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
بتاريخ  دبــي  العدل حماكم  كاتب  لــدى  واملوثق  بتاريخ  2020/8/12  دبــي  حماكم 
املعني   امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2020/8/12
مكتب  ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�صبون  وم�صاركوه  �لكتبي 
هــاتــف  04-3215355   - الــقــوز االوىل   - بــردبــي   - املــوؤقــتــة  اللجنة  دبــي   ويل عهد 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-3215356 فاك�س: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/�لكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
االوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  
بتاريخ  دبــي  قــرار حماكم  وذلــك مبوجب  م  م  ذ  - �س  �ي�س لال�صتثمار  بلو 
2020/8/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/8/12 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات واالأوراق  اأعــاله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإعالن بالن�شر يف الق�شية رقم 2020/3180 جتاري جزئي ال�شارقة

دعوة حل�شور اجتماع اخلربة امل�شريف 
املعلن اليه للمدعي عليه / فينكات رامو نايدو بهيمي�ستي 
يف الق�سية رقم 3180 ل�سنة 2020 جتاري جزئي ال�سارقة 

بناء على تكليفنا نحن اخلبري امل�سريف خالد خالف من قبل حمكمة ال�سارقة 
االإحتادية االإبتدائية - املوقرة العمال اخلرة امل�سرفية يف الدعوى اعاله فقد 
حددنا يوم االأحد املوافق 2020/9/20 ال�ساعة الثامنة م�ساء لعقد اجتماع اخلرة 
امل�سرفية االأول وذلك عن بعد عن طريق برنامج زووم نظرا للظروف الراهنة 
بتف�سي فريو�س كورونا ونرجوا التوا�سل مع اخلبري على رقم 0504464240 مع 
اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى. اخلبري امل�سريف / خالد خالف - رقم 

القيد بوزارة العدل 571 
خبري م�شريف / خالد خالف  

اإجتماع خربة 

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
    يف الق�شية رقم 2020/2446 جتاري جزئي ال�شارقة 

املرفوعة من : بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع 
بوكالة : رميا اجلر�سي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية  

�سد املدعي عليه : �سعد مفتاح احلاج مفتاح العبيديل 
باال�سارة اىل كتاب حمكمة ال�سارقة املوؤرخ يف2020/9/15 واملت�سمن تكليفي خبريا يف الق�سية 
املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع اخلرة يف الدعوى املذكورة يوم االثنني 
2020/9/21 ال�ساعة 12.00 ظهرا  على ان يلتزم املدعي عليه باالإت�سال بهاتف مكتب اخلبري 
املبني  والتوقيت  بالتاريخ  عقده  املــراد  االجتماع  لعقد  املتبعة  واالآلية  بــاالإجــراءات  العالمه 

اأعاله ... علما اأن بيانات التوا�سل مع اخلبري هي : هاتف رقم 04/2999000 
experts@alhilalcapital.ae : بريد اإلكرتوين

لذا ندعوكم للح�سور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة ما لديكم من م�ستندات ومذكرات. 
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )392(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4960(

املنذر : م�سرف ال�سارقة االإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة 
املنذر اليهم : �سركة تايل مارين )�س ذ م م( - الثاين : راغافان بريرنا تيجيندير �سينغ كالرا - هندية اجلن�سية 

الثالث : راجهافان بريرنا تيجيندير - �سينغ كالرا - هندية اجلن�سية 
بالتكافل  اليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليهم جميعا  املنذر  االإنــذار اىل  املنذر هذا  : يوجه  املو�سوع 
والت�سامن ب�سرورة الوفاء ب�سداد اجمايل املبالغ املرت�سدة يف ذمتهم ل�سالح امل�سرف والبالغ قدرها 941.619/55 
درهم ، باالإ�سافة اىل ن�سبة 1% من قيمة االأق�ساط التي حل ميعاد ا�ستحقاقها وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي مع 
يف  املـــوؤرخ  املرابحة  عقد  من  م�سددة  الغري  االق�ساط  نتاج  درهــم   20.000 مببلغ  املنا�سب  التعوي�س  قيمة  �سداد 
والثالثة  الثانية  اليهما  املنذر  �سخ�سي من  الرقم )151829100064/1300064( وب�سمان  2018/10/16 ويحمل 
مبوجب عقدي ال�سمان ال�سخ�سي املوؤرخني 2015/9/7 وذلك خالل 5 اأيام من تاريخ ن�سر االإنذار واإال �سي�سطر 
املنذر اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية املقررة جتاه املنذر اليهم ملطالبتهم بالتكافل والت�سامن بال�سداد ومنها 

اإقامة دعوى بكامل املبلغ امل�ستحق ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى من اأي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 17/ 09/ 2020  Issue No : 13039
Request for Notice OF execution

Issue date: 05/08/2020
Notice of publication for respondent

Sharjah Court- Civil Executory Court- Daron Agro-Chemical Products Co Ltd 
-Alwathba national insurance co psj

Notice of payment in the case no: SHCEXCICIV 2020/0000170- Total Civil
To condemned / Daron Agro ChemicaIProducts Co Ltd  
The plaintiff: Sheikha Ubaid Ali Alqati Al Nuaimi- Emirati
In the above case
Whereas the above mentioned creditor has applied to execute the stated judgment and 
paid the specified fees and the payable judged amount as follow: 
The grand total including fees and charges is (2,320,103,292 AED) and the legal 
interest 5% as to 22/10/2019.
Therefore, you are obliged to obey the above executory deeds within (15 days) of 
the publishing it
If you failed to perform that, the court will take the force executive procedures as 
per law.
Mariam Ibrahim Gomaa
Sharjah Court 
Civil Execution Court - // signed and sealed //

UNITED ARAB EMIRATES 
MINISTRY OF JUSTICE 

Date 17/ 09/ 2020  Issue No : 13039
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 14792/2020

Notifier  Dubai Islamic  Bank
Represented by Mr Ahmad Mohamad Abdun-Nabi in his capacity as as an attorney for Advocate Reema  
Al Jarshi, UAE national under the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 
188057/1/2018, dated 04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank under the  Power 
of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 4646/1/2019,being at Dubai, Deira Port Saeed, 
Business Point Building, 1 Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent Flamers Karim Abdullahi - Iranian national - residing at Emirate of Abu Dhabi, of Abu Dhabi, Al 
Kuwaitat Rd, Villa No 16 near Al Khalidiya Mall Mobile No 7715

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY AED 55,249
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the provision to the latter  of auto-
finance amount in relation to the below detailed vehicle; whereas the respondent defaulted on payment of the 
vehicle installments to the Notifier until it accrued the amount of AED 55,249  whereas the Notifier requested 
the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier has the right to sell the following mortgaged  vehicle to the same and take the necessary legal 
procedures with regard thereto:

Therefore, the Notifier intimates you to pay 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 procedures 
against you for the recovery of our rights pursuant to article No 175 and 172 of the Commercial 
Transactions Law, charging you for the expenses and lawyer's fees.
 Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi (Signature Seen)

Date 17/ 09/ 2020  Issue No : 13039
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 14787/2020

Notifier Dubai Islamic Bank
Represented by Mr Ahmad Mohamad Abdun-Nabi in his capacity as as an attorney for Advocate Reema Al 
Jarshi, UAE national under the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under N 188057/1/2018, 
dated 04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank under the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No 4646/1/2019,being at Dubai, Diera Port Saeed, Business Point Building, 
1 Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent Mhosh Jaweed Akhtar – Pakistani national - residing at the Emirate of Abu Dhabi, the City of Abu 
Dhabi, Villa No 52, Near Mohamed Bin Zayed Mall - Mobile No 050-122 2986

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY AED 31,058
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the provision to the latter
of auto-finance amount in relation to the below detailed vehicle; whereas the respondent defaulted on payment 
of the vehicle installments to the Notifier until it accrued the amount of AED 31,058 whereas the Notifier 
requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the respondent did not turn a hair, and 
whereas the Notifier, has the right to sell the following mortgaged vehicle to the same and take the necessary 
legal procedures with regard thereto:

Therefore, the Notifier intimates you to pay 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 procedures against 
you for the recovery of our rights pursuant to article No 175 and 172 of the Commercial Transactions Law, 
charging you for the expenses and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi (Signature Seen)

Date 17/ 09/ 2020  Issue No : 13039
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 14791/2020

Notifier Dubai Islamic Bank
Represented by Mr Ahmad Mohamad Abdun-Nabi in his capacity as an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, 
UAE national under the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 188057/1/2018, 
dated 04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank under the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No 4646/1/2019,being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point Building, 
1Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent Aravinda Rowan Kumar Rajani Dun-Sri Lankan national - residing at the Emirate of Abu Dhabi, 
the City of Abu Dhabi, Khalifa St, A S39, Villa No 4- Mobile No 0563355266

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY AED 14,666
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the provision to the latter of auto-
finance amount in relation to the below detailed vehicle; whereas the respondent defaulted on payment of the 
vehicle instalments to the Notifier until it accrued the amount of AED 14,666 whereas the Notifier requested 
the Respondent repeatedly to promptly repay the amount the respondent did not turn a hair, and whereas 
the Notifier, has the right to sell the following mortgaged vehicle to the same and take the necessary legal 
procedures with regard thereto:

Therefore, the Notifier intimates you to pay the above mentioned amount within one week from the date of 
your receipt of this Notice at the latest Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal procedures 
against you for the recovery of our rights pursuant to article No 175 and 172 of the Commercial Transactions 
Law, charging you for the expenses and lawyer's fees
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi (Signature Seen)

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اىل من يهمه الأمر

بهذا نبلغ عمالئنا بان املوظف / )�سوكت علي جمال خان( الباك�ستاين اجلن�سية يحمل 
جواز �سفر رقم رقم )ZA1803431( والذي كان يعمل معنا بوظيفة مندوب عالقات 

عامة - قد ترك العمل لدى املوؤ�س�سة التي يعمل بها بتاريخ 2020/8/27 
1 - �سركة )ناه�س لالنابيب واالأدوات م م( 

2 - �سركة )�ستار �ستيل اند اكويبمنت�س م م ح( 
اأية  عن  اإبالغنا  يرجى  وذلك   - احلمرية   - احلمرية  احلرة  املنطقة  ال�سارقة  اإمارة  يف 
مطالبات املذكور من قبل لغاية �سهر اكتوبر 15 - 2020 وبعد هذا التاريخ ال�سركة غري 
م�سوؤولية عن اية ت�سرفات يقوم بها املذكور نيابة عن ال�سركتني ، وذلك اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن بال�سحف الر�سمية حتى االنتهاء من ال�سركة بالطرق القانونية.  
ين�سر هذا االإعالن على م�سوؤولية ال�سركة   

ا�شعار انهاء خدمة 
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 597

يف  يرغب  اجلن�سية  هندي   - �سا�سيداران  كونومال  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�سيخ  �سيخ  ال�سيد/ حممود  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�ستهم   والتنازل عن  البيع 
معني - هندي اجلن�سية 50% وال�سيدة/ �سارا �سيده واجد علي �سيد - هندية اجلن�سية %50 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  كرمي(  لالي�س  )اآال�سكا  الرخ�سة  يف 

)757201( ال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
Date 17/ 09/ 2020  Issue No : 13039
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 14796/2020

Notifier Dubai Islamic Bank
Represented by Mr Ahmad Mohamad Abdun-Nabi in his capacity as as an attorney for Advocate Reema 
Al Jarshi, UAE national under the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 
188057/1/2018, dated 04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank under the Power 
of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 4646/1/2019, being at Dubai, Diera, Port Saeed, 
Business Point Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent Cassandra Jane Cherry Davis - American national - residing at the Emirate of Abu Dhabi, Al Ain 
City, Al Tawiya St, Cluster, Building 2, Unit No1 - Mobile No 0569194774

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY AED 32,370
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the provision to the latter of auto 
finance amount in relation to the below detailed vehicle; whereas the respondent defaulted on payment 
of the vehicle instalments to the Notifier until it accrued the amount of AED 32,370, whereas the Notifier 
requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount respondent did not turn a hair, and whereas 
the Notifier, has the right to sell the following mortgaged vehicle to the same and take the necessary legal 
procedures with regard thereto

Therefore, the Notifier intimates you to pay 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 procedures against 
you for the recovery of our rights pursuant to article No 175 and 172 of the Commercial Transactions Law, 
charging you for the expenses and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi (Signature Seen)

Date 17/ 09/ 2020  Issue No : 13039
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 14790/2020

Notifier Dubai Islamic Bank 
Represented by Mr Ahmad Mohamad Abdun-Nabi in his capacity as an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, 
UAE national under the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 188057/1/2018, 
dated 04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank under the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No 4646/1/2019 being at Dubai, Diera,
Port Saeed, Business Point Building, 1 Floor,  office No 101, Mobile No 0544145222 
Respondent Santosh Kumar Ratna Bahadur Shrestha Shresta - Indian national - residing at Emirate of
Abu Dhabi, Al Ain City, Al Kuwaitat Rd, Villa No 20 - Mobile No 0564411273 

SUBJECT NOTARISED NOTICE TO PAY AED 20,945
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the provision to the latter of auto-
finance amount in relation to the below detailed vehicle; whereas the respondent defaulted on payment of the 
vehicle instalments to the Notifier until it accrued the amount of AED 20,945; whereas the Notifier requested 
the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the respondent did not turn a hair, and whereas 
the Notifier, has the right to sell the following mortgaged vehicle to the same and take the necessary legal 
procedures with regard thereto:

Therefore, the Notifier intimates you to pay 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 procedures against 
you for the recovery of our rights pursuant to article No 175 and 172 of the Commercial Transactions Law, 
charging you for the expenses and lawyer's fees
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi (Signature Seen)
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عربي ودويل

يرى موؤيدوها اأن فريو�س كورونا واحلجر ال�شحي، جزء من موؤامرة النخب العاملية لل�شيطرة على ال�شعوب

ا�شتفادت كيو اأنون يف اأوروبا من نظريات املوؤامرة الأخرية حول خماطر �شبكات اجليل اخلام�س وبيل جيت�س

مت ت�صديرها �إىل خارج �لواليات �ملتحدة:

هكذا انت�شرت نظريات »كيو اأنون« يف اأوروبا...!
•• الفجر -جو�صوا كيتنغ

 ترجمة خرية ال�صيباين
ز يف  مبوقع متميرّ بيتز� جريل”     يتمتع مطعم” 
�لتي  �لبيتز�  ويقدم  بباري�س,  �ل�صاد�صة  �لد�ئرة 
�للحم  مك�صيكية” مع  “جريل  مثل  �أ�صماء  حتمل 

�ملفروم �حلار, �أو “جريل نرويجية” مع �ل�صلمون 
حلزوين,  ب�صكل  �ملطعم  �صعار  ويتميز  �ملدخن.  
يهدف �إىل متثيل بيتز� تعلوها �صل�صة �لطماطم.    
يف  �ملــوؤ�مــرة  نظرية  ق�ص�س  تتابعون  كنت  و�إذ� 
بقية  لون  تتخيرّ فقد  �ملا�صية,  �لقليلة  �ل�صنو�ت 
ــه  �أوردت ملا  وفًقا  �أ�صابيع,  ب�صعة  قبل  �لق�صة. 

“بيتز�  �صاحب  �إبالغ  مت  باري�صيان,  لو  �صحيفة 
جريل” من قبل زبائن قلقني, باأن مطعمه للبيتز� 
كان هدًفا لتعليقات عرب �الإنرتنت تتهمه بالعمل 

كو�جهة ل�صبكة ت�صتغل �الأطفال جن�صيا.
�أ�صماء  �أخــذ  يجب  كــان  للمتاآمرين,  بالن�صبة    
مماثلة  مغامرة  -حــدثــت  ظاهرها  يف  �لبيتز� 

بينغ  “كوميت  وهو  و��صنطن,  يف  بيتز�  مطعم  يف 
بونغ”, و�لذي �أ�صبح يف قلب “بيتز� غيت”, وهي 
كلينتون  هيالري  ت�صمل  غريبة  موؤ�مرة  نظرية 
لالأطفال  جن�صي  و��صتغالل  �صيطانية  وطقو�س 
هي رموز خمفية  �للو�لب  غيت,  بيتز�  عامل  “يف 

ي�صتخدمها �مل�صتغلون جن�صيا �الأطفال«.

حـــركـــة تــرتــكــز 
ــم   ــي ــاه ــف ـــى م ـــل ع
فــــ�ــــصــــفــــا�ــــصــــة

ـــة  ـــدول حــــول »�ل
ــــة«  ــــق ــــي ــــم ــــع �ل
�لنخبة وموؤ�مرة 

كــانــوا مر�سى  اإذا  مــا  اأعــــرف  »ال     
املالك  قال  مازحني،  اأو  غيورين  اأو 
�سيتوقف  هــــل  لـــكـــن  لــلــ�ــســحــيــفــة، 
ناأخذ  اأن  هــل يجب  قــريــًبــا؟  االأمـــر 
اجلد؟”،  حممل  على  الق�سة  هــذه 
بونغ  بــيــنــغ  كــومــيــت  اأن  الــعــلــم  مـــع 
مدجج  “حمقق”  مــن  زيـــارة  تلقى 
يكون  وقــد   ،2016 عــام  بال�سالح 
من ال�سواب، يف كل االأحـــوال، عدم 

اال�ستخفاف بها.

موؤامرة جاهزة للت�سدير
   رمبا من غري امل�ستغرب اأن ت�سبح 
ــــا. ففي  ـــيـــاًزا دولــــًي بـــيـــزا غــيــت امـــت
اأن  جلّيا  اأ�سبح  االأخـــرية،  االأ�سابيع 
لنظرية  تــيــار  وهـــي  اأنون”،  “كيو 
“ طائفة  “ وهــم جماعي  املــوؤامــرة 
ترامب،  عهد  يف  تاآمرية  ظاهرة   “
قد مت ت�سديرها اإىل خارج الواليات 
ن�ساأت  التي  اأنون”،  “كيو  املتحدة.  
بر�سائل  “فورت�سان”  مــنــتــدى  يف 
ن�سرها واحد اأو اأكرث من م�ستعملي 
االإنرتنت با�ستخدام اال�سم امل�ستعار 
جمموعة  اأن  تــــطــــرح  “كيو”، 
“منها  غام�سة من النخب العاملية 
ــــاراك  بــيــل وهــــيــــالري كــلــيــنــتــون، ب
اأوباما، جورج �سورو�س، بيل جيت�س 
االجتار  يف  مــتــورطــون  وغريهم” 

باالأطفال.
    ظــهــر احلــجــم الــــدويل للحركة 
برلني،  اأغ�سط�س يف   29 خا�سة يف 
اليمني  نـــ�ـــســـطـــاء  حـــــــاول  عـــنـــدمـــا 
للكّمامة”،  “املناه�سون  املتطرف 
يرتدون  ممــن  العديد  بينهم  ومــن 
اأنون”،  “كيو  و�ـــســـعـــارات  اأعــــــالم 
لوبال  و”كيو  الرايخ�ستاغ.  اقتحام 
على  قـــنـــاة  ـــهـــر  اأ�ـــس هــــي  ت�ساجن” 
يوتيوب باللغة االأملانية خم�س�سة لـ 
“كيو اأنون”، لديها اأكرث من 105 
االف م�سرتك. وتوجد قناة مماثلة 
من  اأكــرث  لديها  الفرن�سية  باللغة 
66 األف، وهو الرقم الذي ت�ساعف 
�سهر.  مــــن  اأقــــــل  يف  مــــــرات  ثـــــالث 
هما  وفرن�سا  اأملانيا  كانت  اإذا  ولكن، 
اأكر عدد  الدولتان اللتان جتمعان 
ا  من املتابعني يف اأوروبا، فهناك اأي�سً
الكثري يف اإيطاليا واململكة املتحدة.

“كيو  لـــ      قــد يبدو هــذا االنت�سار 
يف  الأنها  نظًرا  متوقع  غري  اأنون” 
اأمريكية  مـــوؤامـــرة  نــظــريــة  االأ�ــســل 
وثيًقا  ارتباًطا  ومرتبطة  حتــديــًدا، 
حدثت  التي  ال�سيا�سية  بــاالأحــداث 

موؤخًرا يف البالد. 
املن�سورات  زعـــمـــت  الــــواقــــع،  يف     
دونالد  اأن  الــنــظــريــة،  مــن  املــبــكــرة 
اإىل جــنــب مع  تــرامــب يعمل جــنــًبــا 
روبرت مولر لف�سح موؤامرة ت�سمل 
واأوبــامــا. ومــع ذلــك، فقد  كلينتون 
ثبت اأن هذه النظرية قابلة للتكيف 

ب�سكل مده�س مع ان�ساق اأخرى.
   »مــــا نـــــراه هـــو اأنـــهـــا تــتــكــيــف مع 
�سرديات  وحتــّول  املحلية،  الظروف 
تو�سح  املحلية”،  النخبة  موؤامرات 
تــ�ــســني البــــي، رئــيــ�ــســة حتــريــر نيوز 
مراقبة  جمــمــوعــة  وهــــي  غـــــــوارد، 
مـــوؤخـــًرا تقريرا  اأنــتــجــت  اإعــالمــيــة 
“لقد  اأوروبـــا.  يف  اأنون”  “كيو  عن 
ا�ستطاعت االخــرتاق الأنها موؤامرة 
مفاهيم  عــــلــــى  تــــرتــــكــــز  فــــوقــــيــــة، 
“الدولة  حـــول  لــلــغــايــة  ف�سفا�سة 
العميقة” وموؤامرة النخبة. ونظًرا 
اجلن�سي  اال�ستغالل  لوجود جرائم 
الــبــلــدان، فمن  لــالأطــفــال يف جميع 
ال�سهل جًدا نقل كل هذا اإىل ال�سياق 

املحلي لكل بلد«.

جذور يف �صبكات
 �ليمني �ملتطرف

النظرية  قــطــعــت  اأملــــانــــيــــا،  يف      
وهي  الــرايــخــ�ــســبــورج،  مــع  طريقها 
متطرفة  ميينية  هام�سية  حــركــة 
يعود تاريخها اإىل الثمانينات، ترى 
اأن الــدولــة االأملــانــيــة احلــديــثــة هي 
اأن�ساأته قوى اأجنبية،  بناء م�سطنع 
االأملانية  االإمــراطــوريــة  واأن حــدود 

لعام 1937 ال تزال موجودة.
“املواطنني  بـــ  ي�سمى  مــا  ومــثــل      
ذوي ال�سيادة” يف الواليات املتحدة، 
ال�سرائب  دفــع  يرف�سون  ما  غالًبا 
�سرعية،  غـــري  يــعــتــرونــهــا  لـــدولـــة 
اخلا�سة،  هويتهم  اأوراق  ويطبعون 
وقــد ارتــبــطــوا بــاأعــمــال عــنــف. ومع 
ذلك، اإذا كان املواطنون االأمريكيون 

بوتني( باالإ�سافة اإىل الفتات تطلب 
من الرئي�س االأمريكي “جعل اأملانيا 

عظيمة مرة اأخرى«.
   وخـــــــالل خـــــطـــــاب، �ــــســــرح اأحـــــد 
االأ�ــســخــا�ــس، ممــن تــنــاولــوا الكلمة، 
ب�سكل غري �سحيح اإن ترامب و�سل 
لتحرير  برلني  اإىل  اليوم  نف�س  يف 
امل�ست�سارة  حـــكـــومـــة  مــــن  الــــبــــالد 
فكرة  هذا  ويعطي  مريكل.  اأجنيال 
عن  احلــركــة  انف�سال  م�ستوى  عــن 
مت  ال�ستطالع  وفــًقــا  النا�س:  عامة 
اإجراوؤه يف وقت �سابق من هذا العام، 
فــــاإن 13 بــاملــئــة فــقــط مـــن االأملــــان 
ترامب،  ب�ساأن  اإيجابي  راأي  لديهم 
رقما  مريكل  �سعبية  و�سلت  بينما 
الناجحة  الطريقة  ب�سبب  قيا�سيا 
اأملانيا  بها  تعاملت  التي  وال�ساملة 

تقليديني  غـــــري  الــــ�ــــســــيــــادة  ذوو 
حد  اإىل  اأكــر  بــدرجــة  اأيديولوجًيا 
قبول القوميني ال�سود يف �سفوفهم، 
البي�س  من  هم  الرايخ�سبورج  فاإن 
على وجه احل�سر تقريًبا، واليمني 
لل�سامية  ومــــعــــاديــــن  املــــتــــطــــرف، 
لهم،”كيو  “بالن�سبة  بــ�ــســرا�ــســة. 
الأفكارهم”،  اإ�سافة  جمــرد  اأنون” 
املعهد  دانييل كوهلر، مدير  يو�سح 
واإزالة  التطرف  لــدرا�ــســات  االأملـــاين 

التطرف.
    يف فرن�سا، انت�سرت نظريات كيو 
الهام�سية  الفروع  اأنون لدى بع�س 
ال�سفراء”،  “ال�سرتات  مــن  جـــًدا 
معار�سة  يف  حــركــتــهــا  ولــــدت  الــتــي 
�ـــســـرائـــب الـــــوقـــــود، وحتــــولــــت اإىل 
حركة احتجاجية عامة �سد النخب 

الرايخ�سبورج وحركة  با�ستثناء  اأنه 
تكن  الــ�ــســيــادة، مل  ذوي  املــواطــنــني 
الكثري  اهتمام  تثري  اأنون”  “كيو 
احلركة  انت�سرت  لقد  الــنــا�ــس،  مــن 

يوؤكد كولر. االآن اأكرث”، 
    وعلى غرار نظرائهم االأمريكيني، 
يرى موؤيدو” كيو” االأوروبيون، اأن 
احلجر  واإجـــراءات  كورونا  فريو�س 
الــ�ــســحــي جــــزء مـــن مــــوؤامــــرة من 
لل�سيطرة على  العاملية  النخب  قبل 
اإثارة  ال�سعوب. ورمبا االأمر االأكرث 
للده�سة، اأن “هوؤالء النا�س يقد�سون 
بــقــدر مـــا يقد�سه  تـــرامـــب  دونـــالـــد 
االأمريكيني”،  اأنون”  “كيو  اأن�سار 
مظاهرة  خـــــالل  كـــوهـــلـــر.  يــ�ــســري 
الرايخ�ستاغ، �سوهدت �سور ترامب 
فالدميري  الـــرو�ـــســـي  )والـــرئـــيـــ�ـــس 

ال�سيا�سية يف البالد.
اأنـــه يف مار�س   وحتـــدد ت�سني البــي 
2019، مت تاأ�سي�س جمموعة على 
�سفراء  “�سرتات  بــا�ــســم  في�سبوك 
باالأطفال”  التحر�س  جرمية  �سد 
عامل  يف  “مركزي  مــو�ــســوع  -وهـــو 
ولكنه بعيد جًدا عما  “كيو اأنون”، 

تتحدث عنه ال�سرتات ال�سفراء«.
الــعــديــد مــن موؤيدي”      ويــدعــم 
ا،  اأي�سً الــفــرنــ�ــســيــون  اأنون”  كــيــو 
الــــروفــــيــــ�ــــســــور ديــــديــــيــــه راولـــــــت 
كلوروكني  الهيدروك�سي  وا�ستخدام 
�سد فــريو�ــس كــورونــا، حتى لــو مل 
واأنــه حل  اهميته علمًيا  اإثــبــات  يتم 
ما  يــكــون خــطــرا )وهـــو  اأن  يحتمل 
العامل  اإغــــواء ميــني  مل مينعه مــن 
البيت  اإىل  الـــرازيـــل  مــن  ــاأ�ــســره،  ب

اإيطاليا،  يف  وبـــاملـــثـــل،  االأبـــيـــ�ـــس(. 
ا دعًما من  وجدت” كيو اأنون” اأي�سً
املناه�سة  واملــوؤثــرة  املهمة  احلــركــة 

للقاحات.

�أوروبا خارجة 
من �حلجر وغا�صبة

“كيو  ـــتـــفـــادت  ا�ـــس ـــــــــــا،  اأوروب يف      
املوؤامرة  نظريات  من  ا  اأي�سً اأنون” 
االأخرية تلك التي تتعلق باالأخطار 
اخلام�س  ل�سبكات اجليل  املفرت�سة 

وبيل جيت�س.
لــلــخــراء، فــاإن رد      لكن بالن�سبة 
الفعل على احلجر ال�سحي هو الذي 
ترتفع يف  اأنون”  “كيو  اأ�سهم  جعل 
بي  ات�سلتم  قــد  كنتم  “لو  اأوروبــــا. 
اأخرتكم  لكنت  اأ�سهر،  ب�سعة  قبل 

مع اأزمة فريو�س كورونا.

دعم, لكنه هام�صي
ــا مــن قبل     مت دفـــع احلــركــة اأيــ�ــسً
املغني  �سيما  وال  املــ�ــســاهــري،  بع�س 
االأملاين يف فرقة اأر اآند بي )وع�سو 
فوي�س(  ذا  بــرنــامــج  حتــكــيــم  جلــنــة 
كــزافــيــيــه نــايــدو، الـــذي بــث ر�سائل 
اخلا�س  ح�سابه  على  اأنون”  “كيو 
النباتي  الطاهي  اأو  تلغرام،  ب�سبكة 
الــ�ــســهــري اأتـــيـــال هـــيـــلـــدمـــان، الـــذي 
املتحدة  الـــواليـــات  تــدخــل  اإىل  دعـــا 
اأملانيا  بتحرير  “املطالبة  اأجــل  من 
ويف  ملريكل”.  ع�سكرية  وحماكمة 
البوب  مغني  اأملـــح  املــتــحــدة،  اململكة 
مقابلة  ـــا، يف  اأيـــ�ـــسً ويــلــيــامــز  روبــــي 
يتم  مل  اأنـــه  اإىل  املــا�ــســي،  يونيو  يف 
اإلقاء كل ال�سوء على ق�سية “بيتزا 

غيت«.
   من ناحية اأخـــرى، يف اأوروبـــا، مل 
حتى  اأو  مــهــم،  �سيا�سي  اأي  ين�سم 
درجة ثانية، اإىل “كيو اأنون”. وهذا 
يتناق�س مع الواليات املتحدة حيث 
املرت�سحني  مـــن  الـــعـــديـــد  حتـــالـــف 
لــلــكــونــغــر�ــس، وقــلــة مــنــهــم ميلكون 
مــع احلركة،  لــلــفــوز،  جــيــدة  فر�سة 
حتمل  التي  ــارات  االإ�ــس تظهر  حيث 
اجتماعات  يف  بانتظام  كيو  احلــرف 
الرئي�س  رفـــ�ـــس  وحـــيـــث  تــــرامــــب، 
اأو  اإدانـــــة  مــنــا�ــســبــات  عـــدة  يف  نف�سه 
بــنــفــ�ــســه عـــن هــــذه احلركة  الــــنــــاأي 

الزاحفة.
اأنــــــه رغم  ـــر،  كـــوهـــل ويــــالحــــظ      
العامل،  لقيته حول  الذي  االهتمام 
الكمامات  �سد  االحــتــجــاجــات  فـــاإن 
ومهم�سة  حمـــدودة  ظلت  اأملــانــيــا  يف 
ال�سيا�سيني  بع�س  اأن  رغم  �سيا�سًيا، 
املتطرف،  الــيــمــيــنــي  احلــــــزب  مــــن 

البديل من اجل اأملانيا، اأيدها.
ا، اإىل اأن كيو     وت�سري ت�سني لبي اأي�سً
اأوروبا.  يف  متاًما”  جديدة  اأنون” 
اأوىل  املــتــحــدة، ظهرت  الــواليــات  يف 
من�سورات كيو املجهولة امل�سدر على 
“فورت�سان” عام 2017، وظهرت 
قبل ذلك. اما  “يبتزا غيت”  ق�سة 
ــــا، مل يــبــداأ حمــتــوى “كيو  يف اأوروب
االإنرتنت  على  الــظــهــور  يف  اأنون” 
لـ  وفـــًقـــا   ،2019 عــــام  اأواخــــــر  اال 
نظرياتهم  وبـــداأت  غوارد”،  “نيوز 

يف االنت�سار هذا ال�سيف فقط.
اأمــــــام اأحــــدث      لـــذلـــك، ال يـــــزال 
ت�سدير ثقايف من الواليات املتحدة 
جمهوره  على  للعثور  الوقت  بع�س 

حًقا.

يدعم موؤيدو كيو اأنون  يف فرن�سا الروفي�سور ديدييه راولتاملان ي�ستنجدون برتامب وحركة كيو

اليمني املتطرف االملاين ي�ستلهم

روبي ويليامز... جنوم تتبنى اأفكار كيوكيو... ب�ساعة امريكية قابلة للت�سدير

كيو حا�سرة يف اجتماعات ترامب

ل يزال اأمام اأحدث ت�شدير ثقايف من الوليات املتحدة بع�س الوقت للعثور على جمهوره حًقا
 يف �أوروبا, مل ين�صم �أي �صيا�صي مهم �إىل »كيو �أنون«, وهذ� يتناق�س مع �لواليات �ملتحدة
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العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 964/2020/315 ا�شتئناف عمايل 
مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/820 عمايل جزئي والر�سوم 

وامل�ساريف واالتعاب  
طالب االإعالن : حممد عادل عبداهلل �سرحان  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله :  عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع - �سفته  بالق�سية : وكيل
 املطلوب اإعالنه : 1- ا�س�س لالعمال الكهروميكانيكيه ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2020/820 عمايل جزئي .   وحددت 
لها جل�سه يوم االحد املوافق 2020/10/4  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه 

يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 3561/2019/315 ا�شتئناف عمايل 
مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4596/2019 عمايل جزئي 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  
طالب االإعالن : كار�س تاك�سي �سريفي�سي�س كومباين �س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله :  عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع - �سفته  بالق�سية : وكيل
 املطلوب اإعالنه : 1- حممد زي�سان حممد جاويد  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/4596 عمايل جزئي .   وحددت 
لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2020/9/22  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه 

يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 2251/2020/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ 

وقدره )940.847.56( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق 2019/12/30 وحتى متام 
ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

طالب االإعالن / 1-بنك اال�ستثمار �س.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهما :  1-  يا�سني املتبويل 2- جان �سليم رميا -  �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما  

 جمهول حمل االقامة 
والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد    : االإعــالن  مو�سوع 
القانونية بواقع 12% من تاريخ  يــوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )940.847.56( درهم والفائدة  والتكافل بان 
يوم  جل�سة  لها  وحــددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  متــام  وحتى   2019/12/30 اال�ستحقاق 
اأو من  التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �س يف قاعة  املوافق  2020/10/6   الثالثاء  
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 326/2020/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : بالزام ورثة املدعي عليه بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )758.114.26( درهم حتى تاريخ 2019/12/8 
باال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ التوقف عن ال�سداد وحتى ال�سداد التام ، الزام املدعي عليه بالر�سوم 

وامل�سروفات واالتعاب بحكم م�سمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة 
طالب االإعالن / 1-دار التمويل �س.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:�سيخه حممد �سيف علي املحرزي - �سفته بالق�سية : وكيل

الــرزاق بــدري 2- عبداملجيد عبدالرزاق حممد علي بدري  اإعالنهم :  1-  ورثــة املتويف/حممد عبد املجيد عبد  املطلوب 
3- زكية حممد رفيع بن كاظم 4-خولة عبدالعزيز حممد حممد �سعيد 5- املها حممد عبداملجيد عبدالرزاق بدري 6-را�سد 
حممد عبداملجيد عبدالرزاق بدري 7-�سعيد حممد عبداملجيد عبدالرزاق بدري -  �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم   -  

جمهول حمل االقامة 
اأعاله ل�سالح/دار  املذكورة  املنعقدة بتاريخ 2020/8/18 يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها    : مو�سوع االإعــالن 
التمويل �س.م.ع بالزام املدعي عليهم )يف حدود ما اآل اليهم من تركة عن  مورثهم املتويف/ حممد عبد املجيد عبد الرزاق 
بدري( بان ي�سددوا للبنك املدعي مبلغا وقدره )758.114.26( درهم م�ساف اليه فائدة قانونية قدرها 9% �سنويا اعتبارا 
من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف:2019/12/8 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهم بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائه درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات -   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 552/2020/18 عقاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ اتفاقية االجاره بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 

)48412.94( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�سدادالتام 

طالب االإعالن / 1-م�سرف االمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : مدعي 
مدعي   : بالق�سية  �سفته  ال�سام�سي   �ساملني  را�سد  عبيد  عو�س  را�سد    -1   : اإعــالنــه  املطلوب 

عليه - جمهول حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية االجاره بالزام  مو�سوع االإعالن :  قد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )48412.94( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة من تاريخ رفع 

الدعوى وحتى ال�سدادالتام.  
التقا�سي عن  بقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املــوافــق  2020/9/28   االثنني   يــوم  لها جل�سة  وحــددت 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 
العدد 

13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 575/2020/18 عقاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )465698( درهم 

والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبه الق�سائية 
وحتى ال�سداد التام 

طالب االإعالن / 1-موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه :  1-  عبدال�سالم حممد باري  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
 جمهول حمل االقامة 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )465698( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 

من تاريخ املطالبه الق�سائية وحتى ال�سداد التام.  
وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2020/9/21  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة 

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5912/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 870 �سنة 2020 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 318891.04 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : دار التاأمني �س.م.ع - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله :  �سيخه حممد �سيف علي املحرزي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- من�سور احمد �سرياز - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن :

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعــاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقــام  قد 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهــم   )318891.04(
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  618/2020/208 تنفيذ مدين  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2863 مدين جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 15102.5 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : اوتو ا�سي�ست لتاجري ال�سيارات - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- اياد حممد عرفان �سوري - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن :

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعــاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقــام  قد 
�ستبا�سر  املحكمة  فــان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )15102.50(
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 3287/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )50.000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف  

طالب االإعالن : عزت عمر احلديدي كريه - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- حممد را�سد حممد را�سد احلدورى اليماحي - �سفته بالق�سية 

: مدعي عليه
جمهول حمل االإقامة 

املدعي  بالزام  بتاريخ 2020/8/19  االبتدائية  :  قررت حمكمة دبي  االإعــالن  مو�سوع 
عليه عليه/ حممد را�سد حممد را�سد احلــدورى اليماحي بان يوؤدي للمدعي/ عزت 
عمر احلديدي كريه مبلغ )خم�سون الف درهم( والر�سوم وامل�ساريف  ولكم احلق يف 

اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بالن�شر 

  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ممتاز جادن مريوتي  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �س.م.ع 
وميثله / منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ 

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والــزامــكــم  اعــاله  املــذكــورة  التنفيذية  الــدعــوى  اأقـــام عليكم  قــد 
وقدره )339.733.59( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
التاريخ:2020/9/14 - رقم االعالن:2020/139563

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بالن�شر
                     يف الدعوى رقم 235/2019/250 بيع عقار مرهون 
 1997 رقــم  ار�ــس  عن  عبارة  العقار  على  التنفيذي  باحلجز  مرهون  عقار  بيع  اذن  الدعوى:طلب  مو�سوع 
باملرت  م�ساحتها   -  207 رقــم  وحــدة   -  2 الطابق   -  1 ابارمتنت�س  مارينا  مبنى   - جمريا  نخلة  مبنطقة   -
دائرة  لــدى  بها  املعمول  لــالجــراءات  وفقا  وبيعها  دبــي  املـــربـــع:2438.24  بالقدم  م�ساحتها  املـــربـــع:226.52 

االرا�سي واالمالك نظري املبلغ )3805287.00( درهم والزامه كافة الر�سوم وامل�ساريف.
بالق�سية:طالب  - �سفته  �سابقا  �ــس.م.ع(  اال�سالمي  نور  بنك )م�ساهمة عامة( )بنك  طالب االعالن:نور 

التنفيذ
املطلوب اعالنهم:1- حممد عوي�س جنم - �سفته بالق�سية:منفذ �سده

مو�سوع االعالن:قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2020/9/15 اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها 
العقار  بيع  واال  اعــاله  التنفيذ  ملف  يف  التبليغ  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة  خــالل  درهــم   )3.805.287(
�سكنية  العقار:�سقة  نوع  املدنية  االجــراءات  قانون  295 من  املــادة  لن�س  وفقا  املزايدة  الرهن بطريق  حمل 
- املنطقة:نحلة جمريا - رقم االر�س 1997 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى مارينا ابارمتنت�س 1 - رقم الطابق 

2 - رقم العقار 207 - م�ساحة العقار 226.52 مرت مربع
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4981(

املنذر : �سركة هديل لغ�سيل ال�سيارات 
املنذر اليه : 1- قمر املدينة لغ�سيل ال�سيارات 

�ملو�صوع/�عالن بالن�صر يف �نذ�ر عديل رقم:2020/1/139498
اأنذركم ب�سداد مبلغ وقدره ثالثون الف درهم نتيجة لل�سرر الذي وقع علينا من كافة 

النواحي املتعلقة بالعمل واملوظفني.
وعليه فاننا ننذركم ب�سداد املبلغ املذكور خالل خ�سمة ايام من تاريخ ن�سر هذا االنذار 
وخالف ذلك فانني �ساكون م�سطرا التخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقكم ويف 

اقامة دعوى التعوي�س عن ال�سرر الذي ا�سابنا ، وهذا للعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4954(

املنذرة/انفوري اجننريينج م.م.ح وميثلها مديرها/ري�سى كوير اال بهيم كوير اال - هندي اجلن�سية
املنذر اليها:يوني�سيف الخت�سا�س حماية احلريق ذ.م.م فرع )�سلطة املنطقة احلرة يف جبل علي(

بــدل االيــجــار للماأجور منذ  �ــســداد مــا تر�سد يف ذمتها مــن  بــ�ــســرورة  اليها  املــنــذر  املــنــذرة تنذر  فــان 
)ارقــــــام:1892-1891-1890- �سلفا  املو�سحة  ال�سيكات  مو�سوع   -  2020/7/22 وحتى   2018/12/23
اجمالية  بقيمة   2020/8/22 وحتى   2019/6/23 من  الفرتة  عن  االيجار  وبدل   )1895-1894-1893
قدرها )416.666.7( درهم )اربعمائة و�ستة ع�سر الفا و�ستمائة و�ستة و�ستون درهما و�سبعون فل�سا( 
وما ي�ستجد من بدل االيجار حتى تاريخ ال�سداد الفعلي وذلك يف خالل ا�سبوع من تاريخ االخطار بهذا 
االنذار وال �سوف ت�سطر املنذرة ا�سفة التخاذ كافة االجــراءات القانونية املقررة بهذا ال�ساأن حفاظا 

على حقها والزامكم بالر�سوم وامل�ساريف املتعلقة بذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4956(

املنذرة/كا�سرت انرتنا�سيونال كيميكال �س.ذ.م.م
وميثلها ال�سيد/بهوتو عبد الناظر - هندي اجلن�سية

املنذر اليهم:1- �سركة االمارات ملقاوالت الطرق - حمر عني والذيب ذ.م.م  2- يو�سف �سيف را�سد 
�سعيد حمر عني املهريي )اماراتي اجلن�سية( 3- حممد توفيق خليل احلوراين )�سانت فتي�س - 
اجلن�سية( - تكلف املنذرة املنذر اليهما ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيكات مبلغ وقدره )512702.20( 
درهم )خم�سمائة واثني ع�سرة الف و�سبعمائة واثنني درهما وع�سرون فل�سا( والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد وذلك يف خالل خم�سة ايام من تاريخ اعالنهما 
بهذا االنذار واال و�سوف ت�سطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية جتاه املنذرة اليهما 

نتيجة تقاع�سها عن ال�سداد للمبلغ امل�سغول به ذمتها. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4955(

املنذرة/كا�سرت انرتنا�سيونال كيميكال �س.ذ.م.م
وميثلها ال�سيد/بهوتو عبد الناظر - هندي اجلن�سية

�سينغ  نريمل  �سينغ  2-منريت  �ــــس.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  اليهم:2-م�سايف  املــنــذر 
رقما  ال�سيكني  قيمة  �سداد  ب�سرورة  اليهما  املنذر  املنذرة  تكلف   - اجلن�سية(  )هندي 
الف وت�سعمائة وت�سعة  و 142( مبلغ وقــدره )109979.01( درهم )مائة وت�سعة   128(
و�سبعون درهما وفل�سا واحد( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
متام ال�سداد وذلك يف خالل خم�سة ايام من تاريخ اعالنهما بهذا االنذار واال و�سوف 
ت�سطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية جتاه املنذرة اليهما نتيجة تقاع�سها 

عن ال�سداد للمبلغ امل�سغول به ذمتها. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/118685(

املنذر:�سالح عبيد نا�سر اأحمد لوتاه - اماراتي احلن�سية
بوكالة املحاميني/فهد �سلطان لوتاه وعبد احلميد علي من�سي

�سد املنذر اليه:ار �سي كي للعناية بال�سيارات
وميثلها قانونا/احمد حممد �سعيد را�سد الطنيجي - اماراتي اجلن�سية

جمهول حمل االقامة
1- �سداد قيمة ال�سريبة امل�سافة عن الفرتة من 2019/4/1 وحتى تاريخ االخالء الفعلي 
التداعي وت�سليمه خاليا من اال�سخا�س وال�سواغل فورا 3-  العقار حمل  للعقار 2- اخالء 
�سداد القيمة االيجارية عن الفرتة من 2020/3/31 وحتى تاريخ الخالء الفعلي 4- وبخالف 
ذلك �سن�سطر ا�سفني اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية املنا�سبة يف هذا ال�ساأن مع الزامكم 

بجميع الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع %12. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 2535/2019/11 مدين جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليهم 1- ميتال فيهاجن باريخ 2-ماري ان باباجاي بابا�سا 3-باالكري�سنا بوداري بارا�سورام 
بودارى -  جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : �سيد حممد �سفدر عبا�س
وميثله : جو�سلني �سبلي خرياهلل 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/1/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سيد 
حممد �سفدر عبا�س

بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعني مبلغ وقدره )100.000( درهم تعوي�سا عن ال�سرر  بالزام املدعي عليهم 
االدبي على ان يق�سم بينهم ح�سب االن�سبة ال�سرعية والفائدة القانونية بواقع %9. 

حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن 
�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 2140/2020/16 جتاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )20889( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 

طالب االإعالن / 1-اكرتاتك التجارية �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  التميمي للت�سميم الداخلي �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

 جمهول حمل االقامة 
املذكورة  الــدعــوى  يف   2020/9/15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بــان  نعلنكم    : االإعـــالن  مو�سوع 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )20889(  بان  املدعي عليها  بالزام  �ــس.ذ.م.م  التجارية  اأعاله ل�سالح/اكرتاتك 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 2020/6/13 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومبلغ 
قابال  -   حكما مبثابة احل�سوري  ذلك من طلبات  ماعدا  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  درهــم مقابل  خم�سمائة 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1330/2020/11 مدين جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )500.000( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ االدعاء وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب االإعالن / 1-حمزه ح�سن ح�سن هيجمادى - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  احمد عبدالبا�سط �سليمان الوح�س -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
 جمهول حمل االقامة 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره 
)500.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ االدعاء وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/9/29  
ال�ساعة 8.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  املدنيه  
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بالن�شر 
 2020/207 /3493 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  طائف املدينة للمقاوالت �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سي يو ل�سناعات التكييف �س.ذ.م.م 

وميثله / علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )31345(
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1729/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1359 امر اداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 15751 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : امل�ستقبل لتجارة ال�سقاالت واالملونيوم �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- كونفر�س كونتي�سن �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن :

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعــاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقــام  قد 
�ستبا�سر  املحكمة  فـــان  وعــلــيــه   ، املحكمة  خــزيــنــة  او  التنفيذ  طــالــب  اىل  درهـــم   )15751(
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5051/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 787 ل�سنة 2018 جتاري ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 446416.69 درهم( 

طالب االإعالن : طارق مكي جعفر �سالح - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
اإعالنه : 1- �ساجنيب للمالحة البحرية �ــس.ذ.م.م وميثلها/ا�سامه ابراهيم حاج  املطلوب 

علي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن :

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعــاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقــام  قد 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهــم   )446416.69(
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 140/2020/26 عقاري كلي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بت�سليم قيمة ال�سيك بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )10350000( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 2019/4/20 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 

طالب االإعالن / 1-�سركة بيرت هومز ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
املطلوب اإعالنه :  1-  حممد علي عبد اجلليل ح�سني -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه   -  جمهول حمل االقامة 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اوال:يف الدعوى اال�سليه - رف�س الدعوى اال�سليه مبواجهة املدعي 
عليها الثانية واعتبار قبول هذه الدعوى مبثابة اعالم للمدعي عليها الثانية بهوية م�ستحق �سيك العربون ليت�سني لها 
ت�سليمه للجهة وفق منطوق احلكم - رف�س طلب املدعية بحق املدعي عليها الثانية جلهة الر�سوم وامل�ساريف - ثانيا:يف 
الدعوى املتقابلة:قبول الدعوى املتقابلة �سكال و تكليف املدعية تقابال ب�سداد ر�سم االدعاء املتقابل - قبول الدعوى املتقابلة 
مو�سوعا والزام املدعي عليها تقابال بان تدفع للمدعية تقابال ما مقداره 2% من قيمة �سيك العربون اي مبلغ ع�سرون 
الف درهما ي�ساف لها ما ينوب هذا املبلغ من �سريبة - ت�سمني املدعي عليها تقابال كافة ر�سوم وم�ساريف االدعاء املتقابل. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/9/22  ال�ساعة 9.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العقاريه  
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3391/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 927/2020 امر اداء ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 37989 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : امل�ساريع االملانية اخلليجية املحدودة - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:يو�سف ح�سني حممد �سالح ال�سهالوي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- لكو كرافت )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( - �سفته بالق�سية : منفذ 
�سده  - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن :
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعــاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقــام  قد 
�ستبا�سر  املحكمة  فـــان  وعــلــيــه   ، املحكمة  خــزيــنــة  او  التنفيذ  طــالــب  اىل  درهـــم   )37989(
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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عربي ودويل

•• بريوت-اأ ف ب:

وقع  الــذي  املـــرّوع  االنفجار  �سّلط 
يف  -اآب  اأغ�سط�س  مــن  الــرابــع  يف 
املرفق  ال�سوء على  بــريوت،  مرفاأ 
احلــــيــــوي الـــــــذي يـــعـــتـــر �ـــســـورة 
الدولة  مــوؤ�ــســ�ــســات  عــن  مــ�ــســّغــرة 
الف�ساد  ا�ست�سراء  جلهة  اللبنانية 
ونفوذ  والــر�ــســاوى  واملح�سوبيات 

قوى �سيا�سية فيه.
وتهّرب  تهريب  بـــريوت،  مــرفــاأ  يف 
�ــــســــريــــبــــي ور�ــــــــســــــــاوى واأربــــــــــــاح 
علنية  ومـــــــــــــزادات  ـــات  مـــنـــاقـــ�ـــس
خيالية  ورواتـــــــب  بــهــا  مــ�ــســكــوك 
يــ�ــســتــفــيــد مــنــهــا مـــوظـــفـــون على 
مــ�ــســتــوى رفــيــع حمــ�ــســوبــون على 

القوى ال�سيا�سية.

ال رقيب
وفيه اأي�ساً، “خط” �سريع حلزب 
يف  االأبــــرز  ال�سيا�سية  الــقــوة  اهلل، 
لبنان التي حتتفظ ب�سالحها اإىل 
جانب اجلي�س، متكنه من مترير 
ما يريد من دون رقيب، و�سفقات 
م�سوؤولني  عــلــى  بــالــفــائــدة  تــعــود 
قوى  على  حم�سوبني  وموظفني 
�سيا�سية باتت �سريحة وا�سعة من 
اللبنانيني تطالب برحيلها. ومن 
احلر  الوطني  التيار  القوى  هذه 
بزعامة رئي�س اجلمهورية مي�سال 
بزعامة  املــ�ــســتــقــبــل  وتـــيـــار  عــــون 
رئــيــ�ــس احلــكــومــة االأ�ـــســـبـــق �سعد 
احلريري، وفق ما يقول متابعون 

مللف املرفاأ.
�سم�س  الـــبـــاحـــث حمــمــد  ويـــقـــول 
“الدولية  مــــركــــز  مــــن  الــــديــــن 
درا�سات  ن�سر  الــذي  للمعلومات” 
عــــــدة حــــــول الـــفـــ�ـــســـاد والـــتـــهـــرب 
ال�سريبي يف لبنان لوكالة فران�س 
اأكـــرث  مـــن  املــــرفــــاأ  “ُيعّد  بـــر�ـــس، 
“لي�ست  م�سيفاً  ف�ساداً”،  املرافق 
احلكومة  من  فعلية  رقابة  هناك 
االأموال  جباية  على  �سواء  عليه، 

اأو اإنفاقها«.

»�صركة خا�صة«
ــــــــريوت عــــام  وتــــاأ�ــــســــ�ــــس مـــــرفـــــاأ ب
�سركة  تـــديـــره  وكـــانـــت   ،1894
فرن�سية، ثم �سركة خا�سة اعتباراً 
من 1960. يف بداية الت�سعينات، 
ومع انتهاء امتياز ال�سركة، ُعّينت 

وال  الإدارتـــه  موؤقتة  ر�سمية  جلنة 
ويقول  الــيــوم،  حتى  قائمة  تـــزال 
وكاأنها  تعمل  اإنــهــا  الــديــن  �سم�س 

“�سركة خا�سة«.
وكما يف كل موؤ�س�سات الدولة، يتّم 
الــلــجــنــة بح�سب  اأعــ�ــســاء  اخــتــيــار 
�سني،  رئي�س  الطائفي:  انتمائهم 
الطوائف  ميثلون  اأعــ�ــســاء  و�ستة 
املحظيون  ويــــكــــون  الــرئــيــ�ــســيــة، 
ــــــرز االأحــــــزاب  مـــدعـــومـــني مـــن اأب

ال�سيا�سية.
“نظام  الــــديــــن  �ــســمــ�ــس  ويــــقــــول 
املحا�س�سة ذاته يف الدولة ينطبق 
على املرفاأ«. وي�ستخدم حزب اهلل، 
لبنان،  االأبــرز يف  ال�سيا�سية  القوة 
اأو  املرفاأ لتمرير ب�سائع ل�ساحله 
حم�سوبني  اأعــمــال  رجــال  ل�سالح 

عليه، وفق م�سادر عدة.
�سورى  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  ويـــقـــول 
�سكري  القا�سي  ال�سابق  الــدولــة 
“من  بــــر�ــــس  لـــفـــرانـــ�ـــس  �ـــــســـــادر 
حزب  ب�سائع  هــنــاك  اأن  املــعــروف 
عدا  اهلل متر عر املرفاأ واملطار”، 

عن املعابر احلدودية.

خط ع�صكري
“يف املرفاأ كما يف املطار،  وي�سيف 
لـــديـــه خـــط عــ�ــســكــري متـــر عره 
الب�سائع وال�سلع من دون تفتي�س 
“خط  مـــو�ـــســـحـــاً  رقابة”،  اأو 
املــقــاومــة هـــذا هـــو نــتــيــجــة اتفاق 
�ــســمــنــي مـــع الــ�ــســلــطــات عــلــى اأال 

يقرتب منه اأحد«.
وزارة  فر�ست   ،2019 الــعــام  يف 
على  عقوبات  االأمريكية  اخلزانة 
امل�سوؤول البارز يف حزب اهلل وفيق 
“املوانئ  ا�ستغالله  ب�سبب  �سفا 
اللبنانية  احلـــــدوديـــــة  واملـــعـــابـــر 
للتهريب وت�سهيل ال�سفر بالنيابة 
وفــق مــا جــاء يف  عــن حــزب اهلل”، 

بيان لل�سفارة االأمريكية اآنذاك.
ذلك  عــلــى  مـــثـــاًل  الـــبـــيـــان  واأورد 
من  اهلل  حـــزب  “ا�ستفاد  بــالــقــول 
مبا  املـــــواد،  مــــرور  لت�سهيل  �ــســفــا 
يف ذلــك املــخــدرات غــري امل�سروعة 
يف  بــريوت  ميناء  عر  واالأ�سلحة، 

لبنان«.
بعد االنفجار الذي ت�سّبب مبقتل 
واإ�سابة  �سخ�ساً   190 من  اأكــرث 
اأكرث من 6500 اآخرين بجروح، 
ومواد  �سالح  عــن  البع�س  حتــدث 

من احلكومة يعفيها من الر�سوم 
اجلميع  يعرف  فيما  اجلمركية.. 

حقيقة االأمر«.
ويبنّي التقرير االأمني اأن موظفي 
اأكرهم  اإىل  اأ�سغرهم  من  املــرفــاأ 
الذين  االأمنية  االأجهزة  وعنا�سر 
يعملون فيه اأي�ساً، يتلقون ر�ساوى 
التي  الــبــ�ــســائــع  بــحــ�ــســب  تــتــنــوع 
يخّف�سون  اأو  متريرها  ي�سّرعون 
النظر  ون  يغ�سّ اأو  مرورها  ر�سوم 

عنها.

ر�صاوى
وفق  يتقا�سى،  املثال،  �سبيل  على 
التقرير، رئي�س كل فرقة م�سرفة 
على املدخل الرئي�سي للمرفاأ مئتي 
امل�ستعملة  ال�سيارة  عن  لرية  األــف 
ويتقا�سى  خـــروجـــهـــا.  لــتــ�ــســهــيــل 
اأيـــ�ـــســـاً  اآخـــــــــــرون يف اجلــــــمــــــارك 
امل�ستعملة  ال�سيارة  على  ح�ستهم 
ومــهــمــتــهــم تــخــفــيــ�ــس قــيــمــتــهــا يف 
تقليل  وبــالــتــايل  التقييم،  عملية 

كلفة ال�سريبة عليها.
اأمــا مــا هــو اأخــطــر مــن ذلــك، فهو 
“املمنوعات” كال�سالح واملخدرات 
مــثــاًل الــتــي تــهــّرب اأحــيــانــاً داخل 

�سيارات م�ستعملة، وفق التقرير.
واملفارقة اأن جهاز الك�سف باالأ�سعة 
الوحيد يف  “ال�سكانر”،  ال�سينية، 

املرفاأ، معطل.
ويقول م�سدر يف اجلمارك رف�س 
ا�سمه لفران�س بر�س،  الك�سف عن 
العمل  عـــن  مــتــوقــف  “ال�سكانر 
 2019 اأبــــريــــل )نــيــ�ــســان(  مــنــذ 
اإىل  م�سرياً  تقني”،  عطل  ب�سبب 
وكلفة ت�سليحه  “قدمي جــداً  اأنــه 
تــتــخــطــى قيمة  قــطــعــه  وتـــغـــيـــري 
املرفاأ  اإدارة  ُتــقــدم  ومل  �ــســعــره«. 
داخل  نتيجة خــالف  تغيريه  على 

احلكومة حول تلزميه.
اأن  يــعــنــي  “ال�سكانر”  وتـــوقـــف 
يدوياً  حت�سل  التفتي�س  عمليات 
املــخــالــفــات. كما  فــقــط، مــا ي�سّهل 
واإخراج  الر�سوم  دفــع  عمليات  اأن 
الورق  تــزال تتم على  الب�سائع ال 

ويدوياً اأي�ساً.

ف�صاد �جلمارك
اال�ستق�سائي  الــ�ــســحــايف  ويــــرى 
يـــويل منذ  الـــذي  قبي�سي  ريــا�ــس 
�ــســنــوات اهــتــمــامــاً خــا�ــســاً مبلف 

“جهاز  اأن  املـــــرفـــــاأ،  يف  الـــفـــ�ـــســـاد 
اجلــــمــــارك هـــو الــفــا�ــســد االأكـــــر، 
واأكر عملياته حت�سل يف املرفاأ”، 
اأن  هــو  يهمهم  مــا  “كل  م�سيفاً 
فرانكلني”،  بنجامني  عملة  يــروا 

يف اإ�سارة اإىل ورقة املئة دوالر.
بر�س  لفران�س  قبي�سي  ويتحدث 
الب�سائع  بـــيـــع  “عمليات  عــــن 
املرتوكة يف مــزادات علنية وهمية 
منها”.  جُتـــنـــى  جــانــبــيــة  ـــــــاح  واأرب
ب�سائع  الــعــلــنــي  ـــــزاد  امل يف  وتـــبـــاع 
الأ�سباب  املرفاأ  اأ�سحابها يف  تركها 
خمــتــلــفــة قـــد يـــكـــون بــيــنــهــا عدم 

قدرتهم على دفع ر�سومها.
قبي�سي  ن�سره  فيديو  �سريط  ويف 
يــبــدو �ساهر وهو  الــعــام احلـــايل، 
اأدوات  مــ�ــســتــوعــبــات  اأمــــــام  يــقــف 
اأ�سخا�س  حوله  ويتجّمع  منزلية 
يعلو �سراخهم بطريقة ع�سوائية 
غري منظمة خالل مزاد يف املرفاأ. 
�ساهر  عــلــى  اأحــــدهــــم  ويـــعـــر�ـــس 
يدفع  اأن  تــتــ�ــســمــن  “اتفاقية” 
مــبــلــغــاً اأقـــــل بــنــحــو الــنــ�ــســف من 
يتنا�سى  اأن  مقابل  االأعلى  املزايد 
مو�سوع 23 دراجة نارية ناق�سة 
قبل  ا�ــســرتاه  كـــان  م�ستوعب  مــن 
اآخر وكان يفرت�س  فرتة يف مزاد 

اأن يت�سمن 93 دراجة.

مز�د وهمي
ب�سيط  “هذا مثل  قبي�سي  ويقول 
اإذ  عــلــى مــا ن�سفه مبـــزاد وهــمــي، 
املبلغ  على  املوافقة  مبجرد  فعلياً 
مل  مـــــزاد  اأي  اأن  يــعــنــي  االأدنــــــــى، 

يح�سل«.
التحقيق  قـــدرة  كــرث يف  وُيــ�ــســكــك 
الــدولــة اللبنانية  بــه  تــقــوم  الـــذي 
عــلــى الــو�ــســول اإىل احلــقــيــقــة يف 
انعدام  ب�سبب  االنفجار  مو�سوع 
اختالفها.  على  باملوؤ�س�سات  الثقة 
ومن هنا مطالبة البع�س بتحقيق 

دويل.
لـــفـــرانـــ�ـــس بر�س  �ــــســــادر  ويــــقــــول 
اإن  بـــل  فـــقـــط،  املــــرفــــاأ  يف  “لي�س 
يعد  مل  لبنان  يف  باأكمله  الف�ساد 

بحاجة لدليل«.
قا�سي  يـــكـــن  “مهما  ويــ�ــســيــف 
كذلك،  وهـــــو  جــــيــــداً،  الــتــحــقــيــق 
بتحقيق  نـــوؤمـــن  اأن  ميــكــن  كــيــف 
يعتمد على االأجهزة االأمنية ومن 

يحكمها” من قوى �سيا�سية؟.

اأخرى غري قانونية يخزنها حزب 
العام  االأمـــني  لكن  املــرفــاأ،  اهلل يف 
حلزب اهلل ح�سن ن�سراهلل نفى اأي 

عالقة حلزبه مبرفاأ بريوت.
املرفاأ  يف  “االأعمال”  تقت�سر  وال 

على حزب اهلل.

ف�صاد جماعي
اأمني  جهاز  اأعــده  تقرير  وي�سّمي 
قبل اأ�سهر واطلعت وكالة فران�س 
باال�سم  مــنــه،  ن�سخة  عــلــى  بــر�ــس 
االأقــــل يف  خم�سة مــوظــفــني عــلــى 
معاينة  ق�سم  يف  اجلمارك  مفرزة 
ا�ستبدالهم”،  “مينع  الب�ساعة، 
وفق ما ورد فيه. ويورد بالتف�سيل 
حم�سوبني  ملــ�ــســوؤولــني  تــبــعــيــتــهــم 
�سيا�سية  قـــــوى  عـــلـــى  بـــــدورهـــــم 
“التيار الوطني احلر، حزب اهلل، 
حركة اأمل برئا�سة رئي�س الرملان 
حزب  امل�ستقبل،  تــيــار  بـــري،  نبيه 

القوات اللبنانية«.
ويف�سل التقرير كيفية تقا�سيهم 
وغــــريهــــم مــــن مـــوظـــفـــي املــــرفــــاأ 

الــر�ــســى لـــقـــاء مــعــامــالت اإخـــــراج 
املـــرفـــاأ. وال يجزم  الــبــ�ــســاعــة مــن 
املداخيل  هــذه  كــانــت  اإن  اخلـــراء 
تــ�ــســتــفــيــد منها  الــقــانــونــيــة  غـــري 
فقط  اأو  مـــبـــا�ـــســـرة،  االأحـــــــــــزاب 

املوظفون املح�سوبون عليها.
ويراأ�س اللجنة املوؤقتة الإدارة املرفاأ 
ح�سن قريطم املح�سوب على تيار 
2002 قبل  امل�ستقبل، منذ العام 
�سخ�ساً   24 مــع  توقيفه  يتم  اأن 
اآخرين، بينهم مدير عام اجلمارك 
بدري �ساهر املح�سوب على التيار 
التحقيق  اإطـــار  يف  احلــر  الوطني 
الــنــاجت وفق  االنفجار  اجلـــاري يف 
الــ�ــســلــطــات عـــن حــريــق انـــدلـــع يف 
طناً   2750 فيه  خزنت  م�ستودع 
اأكرث  منذ  االأمونيوم  نيرتات  من 
اأي  دون  مـــن  �ـــســـنـــوات،  �ــســت  مـــن 

اإجراءات وقاية.
م�سوؤويل  اأن  مـــن  الـــرغـــم  وعــلــى 
وظائفهم  اخـــتـــالف  عــلــى  املـــرفـــاأ 
وق�سائيني  �سيا�سيني  وم�سوؤولني 
واأمنيني كانوا على علم بخطورة 

من  واأكـــرث  خم�سة  بــني  املا�سيني 
�ستة مليارات دوالر.

وعــلــى مــّر الــ�ــســنــوات، خــرجــت اإىل 
ف�ساد  ف�سائح  عــدة  مـــرات  العلن 
اإىل  ملفاتها  اأعــيــدت  اأن  لبثت  مــا 

االأدراج، دون حما�سبة اأحد.

م�صالح �صخ�صية
القوى  اأن  الــديــن  �سم�س  ويــقــول 
ت�ستخدم  الـــــبـــــارزة  ــيــة  ــيــا�ــس الــ�ــس
نفوذها من اأجل توظيف اأ�سخا�س 
حم�سوبني عليها يف املرفاأ اأو تعيني 
عن  الــطــرف  يغ�سون  مــ�ــســوؤولــني 
جمركي  وتــهــرب  تهريب  عمليات 
اأعــــمــــال يـــدعـــمـــون هذا  لــــرجــــال 
احلزب اأم ذاك، اأو التاثري يف عقود 
ال�سركات العديدة مع اإدارة املرفاأ، 
يجري  االأ�ـــســـغـــال  تــلــزمي  اإن  “اإذ 

بالرتا�سي، والكل ي�ستفيد«.
اأّن  اىل  الــــديــــن  �ــســمــ�ــس  ويـــ�ـــســـري 
معظم  يف  تتم  التهريب  عمليات 
خريية  جمعيات  “عر  االأحــيــان 
مر�سوم  عــلــى  ت�ستح�سل  وهــمــيــة 

هذا التخزين، مل ُتتخذ اأي تدابري 
لتجنب الكارثة.

�نهيار �قت�صادي
وحــــتــــى وقـــــــوع االنـــــفـــــجـــــار، كـــان 
عملياته  غالبية  يف  يعتمد  لبنان 
الــتــجــاريــة على املــرفــاأ الـــذي متر 
من   70% مـــــن  اأكـــــــــرث  عـــــــره 
يعتمد  بلد  يف  امل�ستوردة  الب�سائع 

اأ�سا�ساً على اال�سترياد.
وتبلغ اإيرادات اإدارة املرفاأ ال�سنوية 
يعود  دوالر  مــلــيــون   220 نــحــو 
منها 60 مليون فقط اإىل خزينة 
الذي  الدين  �سم�س  وفق  الدولة، 
اأنه  يــفــرت�ــس  الــبــاقــي  اأن  يــو�ــســح 
يــ�ــســتــخــدم لــــلــــرواتــــب واالأجــــــــور 
ولتطوير مرفاأ، “اإال اأننا فعلياً ال 

نعرف اإىل اأين يذهب«.
اأما يف ما يتعلق باجلمارك، فيقّدر 
�سنوياً،  اجلمركي  التهّرب  حجم 
مليار  بــني  املـــرفـــاأ،  مــن  وغالبيته 
وملياري دوالر يف بلد راوح العجز 
العامني  خـــالل  فــيــه  املـــوازنـــة  يف 

ر�صاوى وم�صالح �صخ�صية وز�د وهمي

مرفاأ بريوت.. من اأكرث املرافق ف�شادًا يف لبنان

دم�شق تندد بت�شريحات ترامب ب�شاأن رغبته بقتل الأ�شد  
تدل اإال على نظام قطاع طرق ميتهنون اجلرمية للو�سول 

اإىل ماآربهم«.
“فوك�س  برنامج  الثالثاء خالل مقابلة يف  ترامب  و�سّرح 
جهزت  لقد  قتله.  اأف�سل  “كنت  ال�سباحي  فريندز”  اآنــد 

لالأمر متاماً”.
 واأ�ساف “مل يرغب )وزير الدفاع ال�سابق جيم( ماتي�س يف 

اأن يفعل ذلك«.
واأو�سح ترامب اإنه مل يندم على قرار عدم ا�ستهداف االأ�سد، 

قائاًل اإنه كان باإمكانه “التعاي�س مع كال االأمرين«.
مبثل  ترامب  “اعرتاف  اأن  ال�سورية  اخلارجية  واعــتــرت 
دولــة مارقة  االأمريكية هي  االإدارة  اأن  يوؤكد  هذه اخلطوة 

•• دم�صق-اأ ف ب

نّددت وزارة اخلارجية ال�سورية اأم�س بت�سريحات الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب ب�ساأن رغبته بقتل نظريه ال�سوري 
“مارقة  دولة  باأنها  املتحدة  الواليات  وا�سفة  االأ�سد،  ب�سار 
االأنباء  وكــالــة  اأفـــــادت  مــا  وفـــق  القانون”،  عــن  وخـــارجـــة 

ال�سورية الر�سمية )�سانا(.
اإّن  �ــســانــا،  وفــق  اخلــارجــيــة،  وزارة  يف  ر�سمي  م�سدر  وقـــال 
“ت�سريحات راأ�س االإدارة االأمريكية حول ا�ستهداف ال�سيد 
الرئي�س ب�سار االأ�سد تبني بو�سوح امل�ستوى الذي انحدر اإليه 
التفكري وال�سلوك ال�سيا�سي االأرعن لالإدارة االأمريكية، وال 

التنظيمات  اأ�ساليب  نف�س  وتنتهج  القانون،  عن  وخــارجــة 
االإرهابية بالقتل والت�سفيات دون االأخذ بعني االعتبار اأي 
�سوابط اأو قواعد قانونية اأو اإن�سانية اأو اأخالقية يف �سبيل 

حتقيق م�ساحلها يف املنطقة«.
ومنذ و�سوله اإىل �سدة الرئا�سة يف الواليات املتحدة، وّجه 
ترامب مرتني اأوامر بتوجيه �سربات �سد القوات ال�سورية، 
بغاز  كيميائي  بعد هجوم   2017 اأبريل  ني�سان  االأوىل يف 
اأ�سفر عن  �سيخون )�سمال غرب(  ال�سارين يف مدينة خان 

مقتل الع�سرات واتهمت وا�سنطن دم�سق بتنفيذه.
ــهــمــت القوات  وتـــكـــرر االأمـــــر بــعــد هــجــوم بــغــاز الــكــلــور اُت
يف  دم�سق  قــرب  دومــا  مدينة  يف  اأي�ساً  بتنفيذه  احلكومية 

وفرن�سا  املتحدة  الــواليــات  و�سنت   ،2018 اأبــريــل  ني�سان 
وبريطانيا �سربات �سد مواقع ع�سكرية �سورية.

2011، دعمت  الــعــام  �ــســوريــا يف  الـــنـــزاع يف  بــدايــة  ومــنــذ 
بع�س  ت�سليح  يف  و�ــســاهــمــت  املــعــار�ــســة  املــتــحــدة  الـــواليـــات 
الف�سائل امل�سلحة، قبل اأن توجه دعمها للمقاتلني االأكراد 

يف معاركهم �سد تنظيم الدولة االإ�سالمية.
الدويل  الــتــحــالــف  �سمن  الــقــوات  مــئــات  حــالــيــاً  وتن�ســــر   
بقيادتها يف مناطق �سيطرة االأكراد يف �سمال و�سمال �سرق 

البالد.
“احتالاًل”  ولــطــاملــا اعــتــرت دمــ�ــســق الــتــدخــل االأمـــريكـــي 

الأرا�سيها، ودعت االأكراد اىل فّك حتالفهم معها.

فو�شى يف فحو�شات كوفيد-19 يف بريطانيا 
•• �صاوثيند اأون �صي-رويرتز

تــعــهــدت احلــكــومــة الــريــطــانــيــة اأمــ�ــس االأول بــبــذل كــل ما 
عن  املواطنون  عجز  بعدما  املعامل  قــدرات  لتعزيز  بو�سعها 

احل�سول على فر�سة الإجراء فح�س كوفيد-
19 يف اأنحاء البالد و�سط ت�ساعد الغ�سب 
الــفــحــ�ــس الريطاين  نــظــام  اأزمــــة يف  مــن 
اأعلى  اأحــد  الإبــطــاء  حماولة  ويف  املتداعي. 
معدالت الوفاة بفريو�س كورونا يف الغرب 
يف  جون�سون  بوري�س  الـــوزراء  رئي�س  تعهد 
“االأف�سل  هــو  نــظــام  بتاأ�سي�س  اأيــــار  مــايــو 
االأ�ـــســـخـــا�ـــس  وتـــتـــبـــع  لـــفـــحـــ�ـــس  عامليا” 
املــعــر�ــســني لــالإ�ــســابــة بـــالـــفـــريو�ـــس. لكن 
املحاوالت املتكررة ملرا�سلي رويرتز من اأجل 
اخل�سوع لفح�س كوفيد-19 ف�سلت فيما 
للفح�س  مبركز  �سفوف  يف  املــئــات  تكد�س 

اخلام�سة  مــنــذ  اإجنـــلـــرتا  جــنــوب  �ــســي يف  اأون  �ــســاوثــيــنــد  يف 
�سباحا. وقال روبرت باكالند وزير العدل لقناة �سكاي نيوز 
املعامل م�ساألة نعمل على حلها«. وقال يف ت�سريح  “قدرات 
“�سنفعل  االإذاعة الريطانية )بي.بي.�سي(  لتلفزيون هيئة 
كل ما يتطلبه االأمــر ل�سمان امتالكنا هذه 
ال�سغط  نقاط  توجد  اأيــن  نعلم  القدرات. 
ونن�سر مراكز جتريبية للفح�س ال�سريع«. 
وقال وزير ال�سحة مات هانكوك اإن اإ�سالح 
اأ�سار  فــيــمــا  اأ�ــســابــيــع  �ــســيــ�ــســتــغــرق  الــنــظــام 
باكالند اإىل اأن االأطقم الطبية والعاملني 
الــ�ــســن والتالميذ  كــبــار  يف مــراكــز رعــايــة 
واآبــاءهــم يتعني اأن يكون لهم االأولــويــة يف 
يف  ال�سحة  جلنة  ع�سو  وذكــر  الفحو�س. 
تعزيز  يتعني  اأنــه  هنت  الــرملــان جريميي 
قدرات الفح�س على نحو كبري كي يت�سنى 

فح�س اجلميع.

•• الفجر -تون�س

قالت رئي�سة كتلة احلزب الد�ستوري احلر 
اإنــهــا تعرتف  االأربـــعـــاء  امــ�ــس  عبري مو�سي 
را�سد  خمــطــطــات  اعــتــرتــهــا  مـــا  بتعطيل 
الغنو�سي لـ “اأخونة املجل�س واأخونة تون�س 
االإخــــــوان يف  اأجـــنـــدات  لتنفيذ  وخمــطــطــه 
لال�ستيالء  خمططه  وكذلك  الليبي  امللف 
على �سالحيات رئي�س اجلمهورية ومترير 

على حد تعبريها. االتفاقيات الرتكية”، 
ودعــــــت مـــو�ـــســـي الـــنـــيـــابـــة الــعــمــومــيــة اإىل 
رفعها  الــتــي  خــا�ــســة  الق�سايا  جميع  فــتــح 
الد�ستوري احلر �سد را�سد الغنو�سي، قائلة 
االإخـــوان هــذا ما يجري يف  “يف عهد �سيخ 
الرملان... نريد من النيابة التحرك والرد 
املحكمة...  اأمــام  والدليل  باحلجة  �سيكون 
اأنا عطلت خمطط را�سد العنو�سي الأخونة 
رئا�سة  �سالحيات  على  وي�ستويل  الرملان 
تركيا  اتــفــاقــيــات  اجلــمــهــوريــة ويف متــريــر 
ان  يريد  التي  الد�ستورية  واملحكمة  وقطر 
القر�ساوي...  احتـــاد  ع�سويتها  يف  ي�سع 
اأنــا عطلت هذه املخططات ولو  اأعـــرتف... 

هذه جرمية اأعدموين«...
وعلقت رئي�سة كتلة احلزب الد�ستوري احلر 

على ال�سكايات املرفوعة �سدها من اأجل تهم 
تخ�س املال العام واالإرهاب، معترة اأن الرد 

�سيكون يف املحكمة وال وجود ملا تخفيه.
اأن هذه الق�سايا املرفوعة �سدها  واأ�سافت 
تندرج يف �سيا�سة توظيف احلق يف التقا�سي 
“هوؤالء حمامون  لتبيي�س االإرهاب، قائلة 
مــــوالــــون لـــداعـــ�ـــس ولــــــالإخــــــوان... وهـــذه 
اإبــداعــات الــدواعــ�ــس ، هــم الــراعــي لتنظيم 
االإخــوان واأريــد من النيابة اأن تفتح جميع 
املحاكمات  جــمــيــع  تـــكـــون  واأن  الــقــ�ــســايــا 

علنية«...
واأكـــــدت عــبــري مــو�ــســي اأنــهــا متــلــك ملفات 
قريبا  بك�سفها  �ــســتــقــوم  خــطــرية  وحــقــائــق 
و�ستك�سف من خاللها اأن الدولة خمرتقة.

الد�ستوري  م�سرية  عن  باملنا�سبة  وحتدثت 
البالد  اإن  قــائــلــة  الــقــ�ــســبــة،  نــحــو  احلــــر 
مرحلة  مـــن  املـــــرور  اإىل  الـــيـــوم  حـــاجـــة  يف 
مرحلة  اإىل  بــاالإرهــاب  والتنديد  ال�سعارات 

مكافحة االآفة بطريقة جدية.
وقالت رئي�سة كتلة احلزب الّد�ستوري احلّر 
ه�سام  حلــكــومــة  الت�سويت  رفــ�ــســت  اإنــهــا   ،
امل�سي�سي الأنها تعترها لي�ست يف امل�ستوى، 
يف  املتمثلة  بــوعــوده  يــف  مل  امل�سي�سي  والأن 

ت�سكيل حكومة كفاءات.

قالت �صتك�صف ملفات وحقائق خطرية

مو�شي: عّطلت اأخونة تون�س ... واإن كانت جرمية اأعدموين

عبري مو�سي تعرتف

العنف امل�شت�شري يوؤرق �شكان بع�س اأحياء نيويورك  •• نيويورك-اأ ف ب

يف يوم م�سم�س يف اأواخر ال�سيف داخل متنزه يف اأحد اأحياء بروكلني، قرب ملعب 
�سبه مهجور، تنت�سر االألعاب القما�سية والبالونات وال�سموع تكرميا لذكرى الطفل 
دافيل غاردنر الذي ق�سى يف 12 متوز/يوليو الفائت خالل اإطالق نار اأثناء حفلة 

�سواء عائلية.
حمبط  “هذا  بر�س  فران�س  لوكالة  عاما   25 البالغ  االأب  غاردنر  دافيل  ويقول 
اأحــدا ال ميكنه  اأن  اأو قتيل بالر�سا�س، كما لو  ومقرف، يف كل يوم ي�سقط جريح 

اإ�سقاط ال�سالح. يجب اأن يتوقف هذا كله«.
اإحدى  ال�سود،  اأكرثية من  تقطنه  الذي  بيدفورد-�ستويفي�سانت هذا  وي�سكل حي 
هــارمل يف  مع  العنف،  ازديـــادا يف جرائم  منذ حزيران/يونيو  ت�سهد  التي  املناطق 

مانهاتن واأجزاء اأخرى عدة يف كوينز وبرونك�س.
وال�ستني  الثانية  يف  رجل  ُقتل  الطفل،  فيه  ق�سى  الــذي  املتنزه  من  مقربة  فعلى 
اآب/اأغ�سط�س بعد مالحقته حتى الكني�سة التي كان يعمل فيها  من العمر نهاية 
حار�سا. ويف اليوم التايل، اأ�سيب �ساب اآخر من املارة بر�سا�سة يف البطن. ويو�سح 

االأ�سخا�س املتحدرين من اأ�سل اأمريكي التيني. وجعل الرئي�س االأمريكي دونالد 
ترامب من تف�سي اآفة العنف يف م�سقط راأ�سه نيويورك وغريها الكثري من املدن 
االأمريكية الكرى، اأحد عناوين حملته لوالية رئا�سية جديدة يف البيت االأبي�س، 

متهما امل�سوؤولني يف هذه املدن، واأكرثيتهم من الدميوقراطيني، بالرتاخي.
غري اأن االأخ�سائيني يف علم اجلرمية يلفتون اإىل اأن اأعمال العنف يف املدن تزيد 
با�ستمرار خالل ف�سل ال�سيف. ورغم ازدياد عمليات اإطالق النار منذ اأيار/مايو، 
اأدنــى بكثري من  2010، وهي  فاإن االأرقــام احلالية �سبيهة بتلك التي �سجلت يف 
املعدالت التي كانت ت�سهدها نيويورك خالل فرتة ا�ست�سراء العنف يف ال�سبعينات 

والثمانينات، وفق االأ�ستاذ يف القانون اجلنائي يف جامعة فوردهام جون فاف.
وقد ت�سافرت يف العام 2020 �سل�سلة ظروف غري م�سبوقة، اإذ اأ�سيفت اإىل االرتفاع 
االعتيادي ملعدالت العنف خالل ال�سيف تبعات االأ�سهر الطويلة من تدابري احلجر 

“مع عمليات اإطالق النار، فرغ املتنزه من الرواد وبات االأطفال يخ�سون  غاردنر 
اخلروج للعب«.

وقد اأحيا هذا البائع العاطل من العمل ب�سبب جائحة كوفيد-19، رغم كل �سيء 
اآخر يف  الثاين. ويف متنزه  ابنه  اأن يكون عيد ميالد  الفائت ما كان يجب  ال�سبت 
من  و�سبابا  و�سرطيني  اأقـــارب  ودعــا  للمنا�سبة  حلوى  قالب  معه  اأح�سر  احلــي، 
البلدية املناه�سة للعنف، ما يج�سد رغبته يف توحيد  “اأنقذوا �سوارعنا”  جمعية 

القوى ملواجهة عمليات اإطالق النار.
وبني اأيار/مايو واآب/اأغ�سط�س، �سهدت نيويورك 180 جرمية قتل، بزيادة تفوق 
51 % عن امل�ستوى امل�سجل يف الفرتة عينها من 2019، مع حواىل 800 عملية 

.)% اإطالق نار )بارتفاع ن�سبته 140 
يف اأكرثية احلاالت، كان ال�سحايا على غرار دافيل، واملنفذون اأي�سا من ال�سود اأو 

رف�سا  مهمة”  ال�سود  “حياة  حركة  بتظاهرات  املرتبطة  وتلك  اجلائحة،  ب�سبب 
للعنف املمار�س من ال�سرطة اإثر مقتل جورج فلويد نهاية اأيار/مايو.

ونــــــزوال عــنــد �ــســغــط املـــتـــظـــاهـــريـــن، قــلــ�ــســت بــلــديــة نـــيـــويـــورك الـــتـــي يحكمها 
الدميوقراطيون من ميزانية ال�سرطة، ما طاول خ�سو�سا �ساعات العمل االإ�سافية. 
كذلك جرى تفكيك وحدة ملكافحة اجلرمية قوامها 500 �سرطي بلبا�س مدين 
موجلون نزع االأ�سلحة من االأحياء، اإثر االتهامات املوجهة لها بالتمييز �سد اأفراد 

االأقليات.
“اأنقذوا  جمعية  يف  �سنوات  منذ  يعمل  الــذي  عــامــا(   32( ترايفر  �ــســادو  ويــقــول 
يعاين  جمتمعنا  للغاية.  �سعبني  برمتها  وال�سنة  ال�سيف  كان  “لقد  �سوارعنا”، 
اأ�سال م�سكالت كثرية بينها وقف اال�ستثمارات وانعدام االأمان االقت�سادي وتعرث 
�سكان  يخفي  وال  كله«.  هــذا  ليفاقم  كورونا  فريو�س  اأتــى   )...( التعليمي  النظام 
كرث يف حي بيدفورد-�ستويفي�سانت خوفهم. وتقول كوين مور وهي عن�سر اأمني 
�سابق يف اإحدى املدار�س “�سديقي تويف عند موقف لل�سيارات قبل اأ�سبوعني. كنت 
معه قبل دقائق من ذلك، و�سمعنا �سجيجا وارمتينا اأر�سا وهو حاول اأن يحميني 

بج�سمه )...( بعدها بداأنا بالرك�س )...( وهو تلقى ر�سا�سة يف الراأ�س«.

تركيا تعتقل 106 لال�شتباه يف دعمهم لغولن
•• اأنقرة-وكاالت

ذكرت وكالة اأنباء االأنا�سول الرتكية الر�سمية، اأن ال�سرطة اعتقلت اأكرث من مئة اأغلبهم جنود يف اخلدمة يف عملية 
اأم�س االأربعاء ا�ستهدفت اأن�سار الداعية فتح اهلل غولن الذي تتهمه تركيا باأنه كان وراء حماولة انقالب يف 2016. 
والعملية موجة جديدة يف حملة م�ستمرة منذ اأربع �سنوات على �سبكة كولن املقيم يف الواليات املتحدة. وينفي غولن 

اأي دور له يف حماولة االنقالب التي �سقط فيها حوايل 250 قتياًل.
وقالت الوكالة اإن مكتب املدعي العام يف اإ�سطنبول اأ�سدر اأوامر اعتقال بحق 132 م�ستبهاً بهم، منهم 82 من اأفراد 
اأنه مت حتى االآن القب�س  اأو املف�سولني من اجلي�س. واأ�سافت الوكالة  اجلي�س العاملني والباقون من املتقاعدين 

على 106 يف مداهمات ل�سرطة مكافحة االإرهاب يف 34 اإقليماً.
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العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإخطار عديل 

رقم الت�شديق 2020/14786
املنذر : بنك دبي اال�سالمي

امل�سدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�سية مبوجب   ، / رميا اجلر�سي  املحامية  وكيال عن  ب�سفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�سيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�سفتها وكليه عن بنك دبي االإ�سالمي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت 

- الطابق االأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
املنذر اليه / احمد عالء الدين حممد ابراهيم حممد - م�سري اجلن�سية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - مدينة ابوظبي - بناية يويايتد كومباين 

- �سقة 901 - متحرك رقم 0528018046 
املو�سوع / اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ 52045 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ ال�سيارة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط ال�سيارة ل�سالح املنذر حتى تر�سده بذمته 52045 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ اإال اأن املنذر 

اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�سيارة املرهونة اليه واتخاذ االإجراءات القانونية على ال�سيارة االآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اأعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االإخطار ، واإال �سن�سطر اآ�سفني التخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامالت  172 من قانون  و   175 املــادة  ، وذلــك وفقا لن�س  القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا  كافة االإجــرات 

�ملنذر / �أحمد حممد عبد�لنبي حممدامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�سنة ال�سنع  لون ال�سيارة       جهة الرتخي�س  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2015 ف�سي  دودج ت�سارجر  اأبوظبي  3169616

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإخطار عديل 

رقم الت�شديق 2020/14800
املنذر : بنك دبي اال�سالمي

امل�سدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�سية مبوجب   ، / رميا اجلر�سي  املحامية  وكيال عن  ب�سفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�سيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�سفتها وكليه عن بنك دبي االإ�سالمي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت 

- الطابق االأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
املنذر اليه /جالل ال�سيد عبدال�سالم علي - اجلن�سية م�سري - وعنوانه اإمارة ابوظبي -مدينة العني - �سارع  اجليمي - املرقب - ST7 - منزل 

عربي رقم 18 - متحرك رقم 0508203921
املو�سوع / اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ 43342 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ ال�سيارة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط ال�سيارة ل�سالح املنذر حتى تر�سده بذمته 43342 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ اإال اأن املنذر 

اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�سيارة املرهونة اليه واتخاذ االإجراءات القانونية على ال�سيارة االآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اأعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االإخطار ، واإال �سن�سطر اآ�سفني التخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامالت  172 من قانون  و   175 املــادة  ، وذلــك وفقا لن�س  القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا  كافة االإجــرات 

�ملنذر / �أحمد حممد عبد�لنبي حممدامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�سنة ال�سنع  لون ال�سيارة       جهة الرتخي�س  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2014 ا�سود  فورد ايكو �سبورت  اأبوظبي  7079517

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإخطار عديل 

رقم الت�شديق  2020/14799
املنذر : بنك دبي اال�سالمي

امل�سدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�سية مبوجب   ، / رميا اجلر�سي  املحامية  وكيال عن  ب�سفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�سيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�سفتها وكليه عن بنك دبي االإ�سالمي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت 

- الطابق االأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
املنذر اليه / عبداحلفيظ طالب عبداحلفيظ علوان - اردين اجلن�سية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - مدينة ابوظبي - �سارع املن�سري - فيال رقم 

 0506699409 رقم  متحرك   -  3
املو�سوع / اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ 26532.66 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ ال�سيارة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط ال�سيارة ل�سالح املنذر حتى تر�سده بذمته 26532.66 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ اإال اأن 

املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�سيارة املرهونة اليه واتخاذ االإجراءات القانونية على ال�سيارة االآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اأعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االإخطار ، واإال �سن�سطر اآ�سفني التخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامالت  172 من قانون  و   175 املــادة  ، وذلــك وفقا لن�س  القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا  كافة االإجــرات 

�ملنذر / �أحمد حممد عبد�لنبي حممدامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�سنة ال�سنع  لون ال�سيارة       جهة الرتخي�س  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2014 ف�سي  ميت�سوبي�سي الن�سر  اأبوظبي  5769814

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإخطار عديل 

رقم الت�شديق 2020/14801
املنذر : بنك دبي اال�سالمي

امل�سدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�سية مبوجب   ، / رميا اجلر�سي  املحامية  وكيال عن  ب�سفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�سيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�سفتها وكليه عن بنك دبي االإ�سالمي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت 

- الطابق االأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
املنذر اليه / احمد فرج احمد �ستات - فل�سطيني اجلن�سية - وعنوانه : اإمارة ابوظبي - مدينة ابوظبي - �سارع اخلالدية - بناية ال�سرقية - �سقة 

 0567237774 رقم  متحرك   -  102
املو�سوع / اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ 17168.85 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ ال�سيارة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط ال�سيارة ل�سالح املنذر حتى تر�سده بذمته 17168.85 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ اإال اأن 

املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�سيارة املرهونة اليه واتخاذ االإجراءات القانونية على ال�سيارة االآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اأعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االإخطار ، واإال �سن�سطر اآ�سفني التخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامالت  172 من قانون  و   175 املــادة  ، وذلــك وفقا لن�س  القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا  كافة االإجــرات 

�ملنذر / �أحمد حممد عبد�لنبي حممدامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�سنة ال�سنع  لون ال�سيارة       جهة الرتخي�س  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2014 ا�سود  فورد اك�سبلورر  اأبوظبي  9467614

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإخطار عديل 

رقم الت�شديق 2020/14803
املنذر : بنك دبي اال�سالمي

امل�سدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�سية مبوجب   ، / رميا اجلر�سي  املحامية  وكيال عن  ب�سفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�سيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�سفتها وكليه عن بنك دبي االإ�سالمي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت 

- الطابق االأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
املنذر اليه / حممد توجيه عبدالغني علي �سيد احمد - م�سري اجلن�سية وعنوانه اإمارة ابوظبي - منطقة ال�ساخمة - فيال رقم 20/8 - بالقرب 

من �سوبر ماركت البيداء - متحرك رقم 0555165347 
املو�سوع / اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ 15201 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ ال�سيارة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط ال�سيارة ل�سالح املنذر حتى تر�سده بذمته 15201 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ اإال اأن املنذر 

اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�سيارة املرهونة اليه واتخاذ االإجراءات القانونية على ال�سيارة االآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اأعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االإخطار ، واإال �سن�سطر اآ�سفني التخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامالت  172 من قانون  و   175 املــادة  ، وذلــك وفقا لن�س  القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا  كافة االإجــرات 

�ملنذر / �أحمد حممد عبد�لنبي حممدامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�سنة ال�سنع  لون ال�سيارة       جهة الرتخي�س  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2013 ابي�س   تويوتا  كروال  اأبوظبي  762896

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإخطار عديل 

رقم الت�شديق 2020/14788
املنذر : بنك دبي اال�سالمي

امل�سدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�سية مبوجب   ، / رميا اجلر�سي  املحامية  وكيال عن  ب�سفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�سيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�سفتها وكليه عن بنك دبي االإ�سالمي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت 

- الطابق االأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
املنذر اليه / حممود عبداهلل ال�سامي - �سوري اجلن�سية - وعنوانه اإمارة عجمان - مدينة عجمان - �سارع الرا�سدية - بناية برج - B5 - �سقة 

0569466699 رقم  متحرك   -  905
املو�سوع / اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ 17862 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ ال�سيارة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط ال�سيارة ل�سالح املنذر حتى تر�سده بذمته 17862 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ اإال اأن املنذر 

اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�سيارة املرهونة اليه واتخاذ االإجراءات القانونية على ال�سيارة االآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اأعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االإخطار ، واإال �سن�سطر اآ�سفني التخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامالت  172 من قانون  و   175 املــادة  ، وذلــك وفقا لن�س  القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا  كافة االإجــرات 

�ملنذر / �أحمد حممد عبد�لنبي حممدامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�سنة ال�سنع  لون ال�سيارة       جهة الرتخي�س  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2012 ابي�س   تويوتا كامري   اأبوظبي  4658315

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإخطار عديل 

رقم الت�شديق 2020/14797
املنذر : بنك دبي اال�سالمي

امل�سدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�سية مبوجب   ، / رميا اجلر�سي  املحامية  وكيال عن  ب�سفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�سيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�سفتها وكليه عن بنك دبي االإ�سالمي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت 

- الطابق االأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
اإمــارة ابوظبي - مدينة ابوظبي - بناية مطعم مرو�س - �سقة  املنذر اليه / تي�سري ابراهيم احمد ابو زهري - فل�سطيني اجلن�سية - وعنوانه 

 0555119297 رقم  متحرك   -  104
املو�سوع / اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ 145448 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ ال�سيارة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط ال�سيارة ل�سالح املنذر حتى تر�سده بذمته 145448 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ اإال اأن 

املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�سيارة املرهونة اليه واتخاذ االإجراءات القانونية على ال�سيارة االآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اأعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االإخطار ، واإال �سن�سطر اآ�سفني التخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامالت  172 من قانون  و   175 املــادة  ، وذلــك وفقا لن�س  القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا  كافة االإجــرات 

�ملنذر / �أحمد حممد عبد�لنبي حممدامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�سنة ال�سنع  لون ال�سيارة       جهة الرتخي�س  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2014 ذهبي  ني�سان باترول  اأبوظبي  1833612

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإخطار عديل 

رقم الت�شديق   2020/14794
املنذر : بنك دبي اال�سالمي

امل�سدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�سية مبوجب   ، / رميا اجلر�سي  املحامية  وكيال عن  ب�سفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�سيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�سفتها وكليه عن بنك دبي االإ�سالمي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت 

- الطابق االأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
املنذر اليه / ا�سراء طالب عبدالرازق - عراقية اجلن�سية - وعنوانها اإمارة عجمان - منطقة النعيمية - بناية كرات�سي - �سقة 302 - بالقرب من 

�سنرت حمدان - متحرك رقم 0508668635 
املو�سوع / اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ 89955 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ ال�سيارة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط ال�سيارة ل�سالح املنذر حتى تر�سده بذمته 89955 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ اإال اأن املنذر 

اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�سيارة املرهونة اليه واتخاذ االإجراءات القانونية على ال�سيارة االآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اأعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االإخطار ، واإال �سن�سطر اآ�سفني التخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامالت  172 من قانون  و   175 املــادة  ، وذلــك وفقا لن�س  القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا  كافة االإجــرات 

�ملنذر / �أحمد حممد عبد�لنبي حممدامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�سنة ال�سنع  لون ال�سيارة       جهة الرتخي�س  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2012 ابي�س   مر�سيد�س اي 250 عجمان   8290C

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإخطار عديل 

رقم الت�شديق 2020/14795
املنذر : بنك دبي اال�سالمي

امل�سدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�سية مبوجب   ، / رميا اجلر�سي  املحامية  وكيال عن  ب�سفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�سيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�سفتها وكليه عن بنك دبي االإ�سالمي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت 

- الطابق االأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
املنذر اليه / عبدالرحمن عبدالوهاب من�سور العمري - اجلن�سية اإماراتي - وعنوانه اإمارة الفجرية - مدينة الفجرية - �سارع ام داب - بجوار 

م�سجد اجلامع - فيال عبدالرحمن 50/135 - متحرك رقم 0566699326
املو�سوع / اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ 231500 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ ال�سيارة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط ال�سيارة ل�سالح املنذر حتى تر�سده بذمته 231500 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ اإال اأن 

املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�سيارة املرهونة اليه واتخاذ االإجراءات القانونية على ال�سيارة االآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اأعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االإخطار ، واإال �سن�سطر اآ�سفني التخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامالت  172 من قانون  و   175 املــادة  ، وذلــك وفقا لن�س  القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا  كافة االإجــرات 

�ملنذر / �أحمد حممد عبد�لنبي حممدامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�سنة ال�سنع  لون ال�سيارة       جهة الرتخي�س  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2013 رمادي   الفجرية   مر�سيد�س جي 63   34171C

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17
92320( والكائنة  ذ م م( )رخ�سة رقم  ايه منطقة حرة )�س  اأي  اأم  4 كابيتال  �سركة / بي 
�سلطة  لدى  واملرخ�سة   ، املتحدة  العربية  االمارات  دولة  دبي   ،  122957 ب  �س   ، دبي  بــ 
دبى للمجمعات االبداعية ،  ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت 
2020/8/20 ب�ساأن اغالق  اتخاذه بوا�سطة جمل�س االإدارة يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ 
وحل ال�سركة.  وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى 
طريق  عن  االعالن  هذا  تاريخ  من  يوما   45 خالل  املطالبات  هذه  تقدمي  عليه  مواجهتها 

الريد امل�سجل او االت�سال ب :  ال�سيد : �سيد  
ا�سم ال�سركة : املتحدة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االإدارية    

�س ب : 122957  ،  دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 2500290 - 04  

unityauditinguae@gmail.com :  الريد االلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بيع  العقار بالن�شر )املنفذ �شده(
فى الدعوى رقم 2018/230 اإنابة    

طالب التنفيذ : بنك �سادرات ايران 
املنفذ �سده : ابراهيم باقر مرادي 

بيع  �سيجرى  احلــال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االيــام  ويف  12.00ظهرا  ال�ساعة   2020/9/21 املــوافــق  االإثــنــني  يــوم  انــه يف 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار :

 نوع العقار : بناية - املنطقة : الرو�سه 2 - رقم االر�س 0033 وامل�سماة �سابقا الزهراء - احلو�س 5 - قطعة رقم 260  - امل�ساحة 
درهم(. مليون  )خم�سون   5.000،000.00  : التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   929.03

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�شر

فى الدعوى رقم 2018/230 اإنابة    
طالب التنفيذ : بنك �سادرات ايران 

املنفذ �سده : ابراهيم باقر مرادي 
بيع  �سيجرى  احلــال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االيــام  ويف  12.00ظهرا  ال�ساعة   2020/9/21 املــوافــق  االإثــنــني  يــوم  انــه يف 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار :

 نوع العقار : بناية - املنطقة : الرو�سه 2 - رقم االر�س 0033 وامل�سماة �سابقا الزهراء - احلو�س 5 - قطعة رقم 260  - امل�ساحة 
درهم(. مليون  )خم�سون   5.000،000.00  : التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   929.03

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإخطار عديل 

رقم الت�شديق 2020/14790
املنذر : بنك دبي اال�سالمي

امل�سدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�سية مبوجب   ، / رميا اجلر�سي  املحامية  وكيال عن  ب�سفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�سيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�سفتها وكليه عن بنك دبي االإ�سالمي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت 

- الطابق االأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
املنذر اليه / �سنتو�س كومار رتنا بهادور �سري�ستا �سري�ستا - اجلن�سية هندي - وعنوانه اإمارة اأبوظبي - مدينة العني - �سارع الكويتات فيال رقم 

0564411273 رقم  متحرك   -  20
املو�سوع / اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ 20945 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ ال�سيارة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط ال�سيارة ل�سالح املنذر حتى تر�سده بذمته 20945 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ اإال اأن املنذر 

اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�سيارة املرهونة اليه واتخاذ االإجراءات القانونية على ال�سيارة االآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اأعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االإخطار ، واإال �سن�سطر اآ�سفني التخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامالت  172 من قانون  و   175 املــادة  ، وذلــك وفقا لن�س  القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا  كافة االإجــرات 

�ملنذر / �أحمد حممد عبد�لنبي حممدامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�سنة ال�سنع  لون ال�سيارة       جهة الرتخي�س  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2016 ابي�س   ني�سان �سني  اأبوظبي  4533115

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإخطار عديل 

رقم الت�شديق 2020/14798
املنذر : بنك دبي اال�سالمي

امل�سدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�سية مبوجب   ، / رميا اجلر�سي  املحامية  وكيال عن  ب�سفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�سيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�سفتها وكليه عن بنك دبي االإ�سالمي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت 

- الطابق االأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
املنذر اليه / �سامل �سعيد عبيد �ساملني ارقيط - اإماراتي اجلن�سية - وعنوانه اإمارة الفجرية - مدينة الفجرية - �سارع امل�سب - بناية �سامل �سعيد 

- بالقرب من دانا بالزا - �سقة 111 - متحرك رقم 0505699277
املو�سوع / اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ 36031 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ ال�سيارة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط ال�سيارة ل�سالح املنذر حتى تر�سده بذمته 36031 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ اإال اأن املنذر 

اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�سيارة املرهونة اليه واتخاذ االإجراءات القانونية على ال�سيارة االآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اأعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االإخطار ، واإال �سن�سطر اآ�سفني التخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامالت  172 من قانون  و   175 املــادة  ، وذلــك وفقا لن�س  القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا  كافة االإجــرات 

�ملنذر / �أحمد حممد عبد�لنبي حممدامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�سنة ال�سنع  لون ال�سيارة       جهة الرتخي�س  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2011 ابي�س لوؤلوؤي   تويوتا الند كروزر   الفجرية   3357B

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإخطار عديل 

رقم الت�شديق 2020/14792
املنذر : بنك دبي اال�سالمي

امل�سدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�سية مبوجب   ، / رميا اجلر�سي  املحامية  وكيال عن  ب�سفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�سيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�سفتها وكليه عن بنك دبي االإ�سالمي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت 

- الطابق االأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
املنذر اليه / فالمرز كرمي عبداللهي - اجلن�سية ايراين - وعنوانه : اإمارة ابوظبي - مدينة ابوظبي - فيال رقم 16 - بالقرب من اخلالدية 

مول - متحرك رقم 0554777715
املو�سوع / اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ 55249 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ ال�سيارة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط ال�سيارة ل�سالح املنذر حتى تر�سده بذمته 55249 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ اإال اأن املنذر 

اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�سيارة املرهونة اليه واتخاذ االإجراءات القانونية على ال�سيارة االآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اأعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االإخطار ، واإال �سن�سطر اآ�سفني التخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامالت  172 من قانون  و   175 املــادة  ، وذلــك وفقا لن�س  القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا  كافة االإجــرات 

�ملنذر / �أحمد حممد عبد�لنبي حممدامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�سنة ال�سنع  لون ال�سيارة       جهة الرتخي�س  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2016 ابي�س  تويوتا كامري   اأبوظبي  4586116

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإخطار عديل 

رقم الت�شديق 2020/14804
املنذر : بنك دبي اال�سالمي

امل�سدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�سية مبوجب   ، / رميا اجلر�سي  املحامية  وكيال عن  ب�سفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�سيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�سفتها وكليه عن بنك دبي االإ�سالمي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت 

- الطابق االأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
املنذر اليه / حيان زياد قبالن - �سوري اجلن�سية 

 وعنوانه : اإمارة ابوظبي - مدينة ابوظبي - فيال 42 - متحرك رقم : 0547755885
املو�سوع / اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ 47629 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ ال�سيارة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط ال�سيارة ل�سالح املنذر حتى تر�سده بذمته 47629 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ اإال اأن املنذر 

اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�سيارة املرهونة اليه واتخاذ االإجراءات القانونية على ال�سيارة االآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اأعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االإخطار ، واإال �سن�سطر اآ�سفني التخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامالت  172 من قانون  و   175 املــادة  ، وذلــك وفقا لن�س  القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا  كافة االإجــرات 

�ملنذر / �أحمد حممد عبد�لنبي حممدامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�سنة ال�سنع  لون ال�سيارة       جهة الرتخي�س  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2015 احمر  اأبوظبي   كيا اوبتيما   6985315

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإخطار عديل 

رقم الت�شديق 2020/14787
املنذر : بنك دبي اال�سالمي

امل�سدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�سية مبوجب   ، / رميا اجلر�سي  املحامية  وكيال عن  ب�سفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�سيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�سفتها وكليه عن بنك دبي االإ�سالمي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت 

- الطابق االأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
بن  بالقرب من مول حممد   52 - فيال  ابوظبي  - مدينة  اأبوظبي  اإمــارة  - وعنوانه  باك�ستاين اجلن�سية   - / مهو�س جاويد اخرت  اليه  املنذر 

زايد - متحرك رقم 0501222986
املو�سوع / اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ 31058 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ ال�سيارة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط ال�سيارة ل�سالح املنذر حتى تر�سده بذمته 31058 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ اإال اأن املنذر 

اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�سيارة املرهونة اليه واتخاذ االإجراءات القانونية على ال�سيارة االآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اأعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االإخطار ، واإال �سن�سطر اآ�سفني التخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامالت  172 من قانون  و   175 املــادة  ، وذلــك وفقا لن�س  القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا  كافة االإجــرات 

�ملنذر / �أحمد حممد عبد�لنبي حممدامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�سنة ال�سنع  لون ال�سيارة       جهة الرتخي�س  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2015 احمر  تويوتا ياري�س  اأبوظبي  9433014

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإخطار عديل 

رقم الت�شديق 2020/14793
املنذر : بنك دبي اال�سالمي

امل�سدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�سية مبوجب   ، / رميا اجلر�سي  املحامية  وكيال عن  ب�سفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�سيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�سفتها وكليه عن بنك دبي االإ�سالمي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت 

- الطابق االأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
املنذر اليه /ابراج دبي للمقاوالت العامة - ذ م م - وعنوانها اإمارة ال�سارقة - منطقة املجاز - �سارع كورني�س - البحرية - بجوار بنك دبي اال�سالمي 

- �سقة رقم 10 - متحرك رقم 0505552235
املو�سوع / اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ 49589.51 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ ال�سيارة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط ال�سيارة ل�سالح املنذر حتى تر�سده بذمته 49589.51 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ اإال اأن 

املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�سيارة املرهونة اليه واتخاذ االإجراءات القانونية على ال�سيارة االآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اأعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االإخطار ، واإال �سن�سطر اآ�سفني التخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامالت  172 من قانون  و   175 املــادة  ، وذلــك وفقا لن�س  القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا  كافة االإجــرات 

�ملنذر / �أحمد حممد عبد�لنبي حممدامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�سنة ال�سنع  لون ال�سيارة       جهة الرتخي�س  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2007 رمادي - ا�سفر  ويل لودار  ال�سارقة   برتقايل 12869
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اإخطار عديل 

رقم الت�شديق 2020/14789
املنذر : بنك دبي اال�سالمي

امل�سدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�سية مبوجب   ، / رميا اجلر�سي  املحامية  وكيال عن  ب�سفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�سيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�سفتها وكليه عن بنك دبي االإ�سالمي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت 

- الطابق االأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
املنذر اليه /  مي�سون حممود حممد عبدالهادي بدر - اجلن�سية اردنية - وعنوانها : اإمارة ابوظبي - مدينة ابوظبي - الريانة كومباوند - وحدة 

رقم 701 - بالقرب من الفر�سان �سبورت كومباوند - متحرك رقم 0505632501 
املو�سوع / اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ 244121 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ ال�سيارة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط ال�سيارة ل�سالح املنذر حتى تر�سده بذمته 244121 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ اإال اأن 

املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�سيارة املرهونة اليه واتخاذ االإجراءات القانونية على ال�سيارة االآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اأعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االإخطار ، واإال �سن�سطر اآ�سفني التخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامالت  172 من قانون  و   175 املــادة  ، وذلــك وفقا لن�س  القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا  كافة االإجــرات 

�ملنذر / �أحمد حممد عبد�لنبي حممدامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�سنة ال�سنع  لون ال�سيارة       جهة الرتخي�س  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2015 ف�سي  �سيفروليه تاهو  اأبوظبي  4791516
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اإخطار عديل 

رقم الت�شديق 2020/14785
املنذر : بنك دبي اال�سالمي

امل�سدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�سية مبوجب   ، / رميا اجلر�سي  املحامية  وكيال عن  ب�سفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�سيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�سفتها وكليه عن بنك دبي االإ�سالمي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت 

- الطابق االأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
املنذر اليه / ا�سامة �سعيد عبداحلميد نا�سف - م�سري اجلن�سية - وعنوانه اإمارة را�س اخليمة - مدينة راأ�س اخليمة - بناية حامد املطوع - �سقة 

رقم 1 - متحرك رقم 0505204206 
املو�سوع / اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ 34766 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ ال�سيارة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط ال�سيارة ل�سالح املنذر حتى تر�سده بذمته 34766 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ اإال اأن املنذر 

اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�سيارة املرهونة اليه واتخاذ االإجراءات القانونية على ال�سيارة االآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اأعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االإخطار ، واإال �سن�سطر اآ�سفني التخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامالت  172 من قانون  و   175 املــادة  ، وذلــك وفقا لن�س  القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا  كافة االإجــرات 

�ملنذر / �أحمد حممد عبد�لنبي حممدامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�سنة ال�سنع  لون ال�سيارة       جهة الرتخي�س  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2016 رمادي   ميت�سوبي�سي الن�سر  راأ�س اخليمة  48912C
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اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1212/2020/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامم بان يوؤديا للمدعية مبلغ )6.400.000( 

درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد 
طالب االإعالن / 1-بلو ووترز للتجارة م.م.ح - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهم :  1-  ح�سن كلهر -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

 جمهول حمل االقامة 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد    : االإعــالن  مو�سوع 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  درهم   )6.400.000( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�سامم 
املطالبة حتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2020/9/21  ال�ساعة 8.30 �س 
يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  املدنيه  
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - �شركة نورادان�س م.م.ح  

 اخطار دفع يف الق�شية رقم SHCEXCICIVS2020 /0001959 مدين 
اىل املحكوم عليه:�سركة نورادان�س م.م.ح

ال�سارقة املنطقة احلرة مبطار ال�سارقة الدويل هاتف:0544451734 0503958280
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي

املنذ:منت�سر عبدالرجال ح�سن حممد - اجلن�سية م�سري
يف الق�سية امل�سار اليها اعاله ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم 

املحدد لذلك ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالتي
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف:12850 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل 15 يوما من تاريخ اعالنك ويف 
حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات التنفيذ اجلري املقرره قانونا. 

 القا�شي/وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - �شركة دارون للمنتجات الزراعية والكيماوية 
املحدودة �شركة الوثبة الوطنية للتاأمني �س.م.ع  

 اخطار دفع يف الق�شية رقم SHCEXCICIV2020 /0000170 مدين )كلي(
اىل املحكوم عليه:�سركة دارون للمنتجات الزراعية والكيماوية املحدودة
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي

املنفذ:�سيخة عبيد علي القطي النعيمي - اجلن�سية االمارات العربية املتحدة
يف الق�سية امل�سار اليها اعاله ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم 

املحدد لذلك ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالتي
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف:2.320.103.292 درهم باال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 

تاريخ:2019/10/22 من   %5
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل 15 يوما من تاريخ اعالنك ويف 

حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات التنفيذ اجلري املقرره قانونا. 
 مرمي ابراهيم جمعه
حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2019/4108 جتاري كلي 

املرفوعة من املدعي/ �سركة �سيدم لالأملنيوم ذ.م.م 
اىل املدعي عليه / العراب للمقاوالت العامة ذ.م.م 

للمدعي  بالن�سبة  الثانية ومبثابة احل�سوري  للمدعي عليها  بالن�سبة  املحكمة ح�سوريا  حكمت 
عليها االوىل وباالغلبية فيما يتعلق بالفوائد القانونية اوال:بالزام املدعي عليها االوىل العراب 
للمقاوالت العامة �س.ذ.م.م بان توؤدي للمدعية �سركة �سيدم لالأملنيوم ذ.م.م مبلغا ماديا اجماليا 
 2019/9/11 الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  والفائدة  درهم   )565.877.93( قدره 
درهم  وخم�سمائة  وامل�سروفات  والر�سوم  الدين  ا�سل  عن  تزيد  اال  ب�سرط  التام  وحتىال�سداد 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�س الدعوى فيما زاد عن ذلك من طلبات - ثانيا:رف�س الدعوى قبل 
املدعي عليها الثانية جيم�ستون للتطوير العقاري ذ.م.م  - حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�سار 

اليه و�ستتخذ بحقكم االجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  اأبــوظــبــي  رابـــطـــة  جنــحــت 
اإقامة  يف  اجلــوجــيــتــ�ــســو  ملـــحـــرتيف 
 24 دولــــيــــة خـــــالل  بــــطــــوالت   3
اأودي�سا  بــني كــل مــن  �ــســاعــة فــقــط 
�سوي�سرا،  يف  وزيوريخ  اوكرانيا،  يف 
معايري  باأعلى  رو�سيا،  يف  ومو�سكو 
اجلودة والكفاءة التي توفر االأجواء 
والبطالت  لــالأبــطــال  التناف�سية 
واالأحــــزمــــة،  االأوزان  خمــتــلــف  يف 
الطبي  بالروتوكول  االلــتــزام  مع 
اجلهات  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون  الـــدقـــيـــق 
املخت�سة يف كل دولة، باالإ�سافة اإىل 
تطبيق اآخر امل�ستجدات يف القوانني 
الحت�ساب  املـــعـــتـــمـــدة  الــــدولــــيــــة 

النقاط.
زيوريخ  اإىل  اأبــوظــبــي  مــن  امل�سافة 
عن  تــــزيــــد  ــــي  ــــت وال مـــو�ـــســـكـــو  اإىل 
6900 كم ، كلها ت�سهد على جناح 
اجلوجيت�سو  "عا�سمة  اأبــوظــبــي 
الـــعـــار�ـــس  حتــــــدي  يف  العاملية" 
جنحت  اأن  فبعد  العاملي،  ال�سحي 
داخلية  مــعــ�ــســكــرات   3 تــنــظــيــم  يف 
والعبي  املنتخب  لــالعــبــي  مغلقة 
والعـــبـــات االأنــــديــــة، والــــهــــواة من 
مايو  �سهر  مــن  اعــتــبــارا  املبتدئني 
املا�سيني  اأغــ�ــســطــ�ــس  �ــســهــر  وحــتــى 
، وا�ــســتــفــاد مــنــهــا اأكــــرث مــن 380 
 3 العــبــا والعــبــة، وبــعــد اأن نظمت 

بطوالت تن�سيطية حملية، ونهائي 
نائب  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  بطولة 
لــلــرجــال، وبطولة  الــدولــة  رئــيــ�ــس 
كاأول  لــلــ�ــســيــدات،  االإمارات"  "اأم 
تــنــتــ�ــســر على  الــــعــــامل  مـــديـــنـــة يف 
اجتهت   ، العاملي  ال�سحي  العار�س 
رابــطــة اأبــوظــبــي الــعــاملــيــة ملحرتيف 
لتعيد  الـــعـــامل  اإىل  اجلــوجــيــتــ�ــســو 
احلياة اإىل اأب�سطة التناف�س، وكانت 
الدويل  الـــدوري  ببطولة  الــبــدايــة 
اأودي�سا  مــديــنــة  وجــولــة  لــلــرابــطــة 
 340 فيها  �سارك  حيث  باأوكرانيا 
وكازاخ�ستان  اأوكــرانــيــا  مــن  العــبــا 
الروتوكول  بتطبيق  االلــتــزام  مع 
املكان،  تعقيم  مــن  بــدايــة   ، الطبي 

واإجراء الفحو�س الطبية ال�ساملة 
على الالعبني عند اإجراءات الوزن، 
احلـــراري  للما�سح  خ�سوعهم  ثــم 
وحتديد  الـــ�ـــســـالـــة،  دخــــــول  عـــنـــد 
واخلـــروج، وفر�س  للدخول  اأبـــواب 
بني  االجتماعي  التباعد  م�سافات 
املتناف�سني  غــــري  مــــن  احلـــ�ـــســـور 
عــلــى الــبــ�ــســاط مـــن خــــالل توفري 
كل من  والــزام  امل�سافات،  مل�سقات 
االأقنعة  بارتداء  الب�ساط  هم خارج 
والــقــفــازات، وعـــدم تـــداول االأدوات 
ال�سخ�سية، باالإ�سافة اإىل التوجيه 
عند  الــكــمــامــات  بــارتــداء  لالعبني 
التتويج، ومغادرة ال�سالة فورا بعد 
دوري  بطولة  املــيــدالــيــات.  ا�ستالم 

الــعــاملــيــة وجولة  اأبــوظــبــي  رابـــطـــة 
اأوديــ�ــســا الــتــي اأقــيــمــت اأمــ�ــس االأول 
ذهبية  86 ميدالية  توزيع  �سهدت 
املركز  اأ�سحاب  من  الالعبني  على 
ف�سية  مـــيـــدالـــيـــة  و84  االأوىل، 
الأ�ـــســـحـــاب املـــركـــز الــــثــــاين، و50 
املركز  الأ�سحاب  برونزية  ميدالية 
الثالث، و�سهدت اأي�سا فوز اأكادميية 
باملركز  اأيه"  اإم  اإم  �سايد  �ساوث   "
االأكادمييات  م�ستوى  على  االأول 
ـــــدوري  املـــ�ـــســـاركـــة. اأمـــــا بــطــولــة ال
نظمتها  الـــتـــي  ــــزيــــورخ  ب الـــــــدويل 
رابــطــة اأبــوظــبــي الــعــاملــيــة ملحرتيف 
لالإجراءات  خ�سعت  اجلوجيت�سو 
اأم�س  واأقيمت  نف�سها  االحــرتازيــة 

م�ساركة  و�ــســهــدت  اأيـــ�ـــســـا،  االأول 
والعبة  العـــبـــا   417 مـــن  كـــبـــرية 
العامل،  حـــول  دولــــة   42 ميــثــلــون 
مـــن بــيــنــهــم 5 العـــبـــني عــــرب من 
واجلزائر،  وتون�س  املغرب  من  كل 
و�سهدت توزيع 86 ميدالية ذهبية 
و74  االأوىل،  املـــراكـــز  الأ�ـــســـحـــاب 
الثاين،  املــركــز  الأ�سحاب  ميدالية 
املركز  الأ�ــســحــاب  مــيــدالــيــة  و54 

الثالث.
وفيما يخ�س بطولة الدوري الدويل 
ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  لرابطة 
اجلوجيت�سو يف جولة مو�سكو فقد 
امل�ساركة،  اإقباال كبريا على  �سهدت 
بــواقــع 742 العبا والعــبــة مــن 9 
دول يف خمتلف الفئات، ونتج عنها 
على  ذهبية  ميدالية   186 توزيع 
و160  االأول،  بــاملــركــز  الــفــائــزيــن 
و103  الــثــاين،  باملركز  للفائزين 
الثالث،  بــاملــركــز  الــفــائــزيــن  عــلــى 
االإجــــراءات  كــافــة  تطبيق  و�سهدت 
الطبي  والــرتــوكــول  االحـــرتازيـــة 

مبنتهى الدقة.
ويقول طارق البحري مدير جوالت 
اأبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو 
بطوالت  تــنــظــيــم  عــلــى  واملـــ�ـــســـرف 
رابــطــة اأبــوظــبــي الــعــاملــيــة ملحرتيف 
اإنه فخور بالنجاحات  اجلوجيت�سو 
الثالث،  الــبــطــوالت  حققتها  الــتــي 
توقيت  يف  اأقــيــمــت  اأنــهــا  خ�سو�سا 

�سعب، ال زال العامل يعاين فيه من 
العار�س  احلــركــة، وحمــاذيــر  قــلــة 
ال�سحي العاملي، واأن قرار اإقامتهم 
و�ــســط هـــذه الــظــروف كـــان �سعبا، 
لتطبيق  كبرية  كانت  والتحديات 
مبنتهى  االحـــرتازيـــة  االإجـــــــراءات 
الـــذي فاق  االقــبــال  اأن  اإال  الــدقــة، 
كل التوقعات يف البطوالت الثالث، 
والــــنــــجــــاح الــــــذي اعــــــرتف بــــه كل 
املتابعني يف العامل، والتفاوؤل الذي 
يف  اللعبة  ع�ساق  نفو�س  يف  بثه  مت 
الن�ساط،  بــعــودة  الــقــارات  خمتلف 
دولــيــة بنجاح  �ــســهــادات  كــانــت  كلها 
اأبوظبي يف اإعادة احلياة اإىل اللعبة 

بعد توقف طويل.
بطوالتنا  البحري:"  ويـــتـــابـــع 
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العامل،  قـــارات  خمتلف  يف  بطولة 
وبـــفـــ�ـــســـل الــــدعــــم واملـــتـــابـــعـــة من 
رئي�س  الها�سمي  عبداملنعم  �سعادة 
واالآ�سيوي  االإمـــاراتـــي  االحتـــاديـــن 
االحتــــاد  لــرئــيــ�ــس  االأول  الـــنـــائـــب 
النجاحات،  تلك  حتققت  الـــدويل، 
�سل�سلة  عــــقــــد  مــــنــــا  طــــلــــب  وقـــــــد 
اجــتــمــاعــات عــن بــعــد عــر تطبيق 
جمموعة  مــــع  املــــرئــــي  االتـــ�ـــســـال 
املنظمني اخلارجيني الذين نتعامل 
باعتبارهم  بـــــالدهـــــم،  يف  مــعــهــم 
�سركائنا يف النجاح، لالطالع على 
منهم  والــتــعــرف  امل�ستجدات،  اآخـــر 
الإزالتها،  الــتــحــديــات  اأبــــــرز  عــلــى 

االجتماعات  تــلــك  نـــبـــداأ  و�ـــســـوف 
اعتبارا من االثنني املقبل، وت�ستمر 

حتى نهاية االأ�سبوع".
واأ�ساف: " لدينا بطولتان مهمتان 
االأ�ـــــســـــبـــــوع املـــقـــبـــل هـــــي الـــــــدوري 
العاملية  اأبــوظــبــي  لرابطة  الـــدويل 
�سابقا"،  هــولــنــدا   " نــيــذرالنــد  يف 
اأبـــوظـــبـــي جـــرانـــد �سالم  وبــطــولــة 
لهما  والتجهيزات  ميامي،  جــولــة 
قائمة على قدم و�ساق، حيث نتلقى 
تقارير يومية عن تلك التجهيزات، 
وكـــــل االأمــــــــور تــ�ــســري يف االجتـــــاه 
ال�سحيح، لن�سيف جناحات جديدة 
من  حققناها  التي  املكت�سبات  اإىل 
اجلوالت الثالث االأوىل يف كل من 

اأودي�سا وزيوريخ ومو�سكو".

جوالت لدوري ر�بطة �أبوظبي �لعاملية للمحرتفني  3 يف  ي�صاركون  دولة   53 من  والعبة  العبا   1499

من اأودي�شا وزيوريخ اإىل مو�شكو.. اأبوظبي تد�شن 
عودة احلياة لبطولت اجلوجيت�شو الدولية

•• العني-الفجر

بــــن ثعلوب  �ـــســـعـــادة حمـــمـــد  اأكــــــد 
اإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  الــــدرعــــي، 
اأن  لال�ستثمار،  العني  نادي  �سركة 
عنا�سره  بكافة  "الزعيم"  رجـــال 
من العبني واأجهزة فنية واإدارية، 
القتالية  بالروح  املوعد  على  كانوا 
والــــعــــزميــــة يف مـــواجـــهـــة جــــددت 
بعدما  واالأمــــــــــاين  الـــطـــمـــوحـــات 
حـــ�ـــســـدوا نــقــطــة الـــتـــعـــادل خــــارج 
الـــديـــار اأمـــــام الــ�ــســد الــقــطــري يف 
القدم،  لــكــرة  اآ�ــســيــا  اأبـــطـــال  دوري 
لكنها باملقام االأول اأثلجت ال�سدور 
بــــــاالأداء الـــعـــام بــغــ�ــس الــنــظــر عن 
العني  اأن  واأكــدت  التاأهل،  ح�سابات 
�ــســيــكــون كــمــا هـــي عـــادتـــه مناف�س 
من�سات  عـــلـــى  لـــلـــتـــواجـــد  عـــنـــيـــد 

التتويج يف املو�سم اجلديد.
وجـــــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل االتــــ�ــــســــال 
الدرعي،  اأجـــــراه  الــــذي  الــهــاتــفــي 

يف  تتواجد  التي  الفريق  بعثة  مع 
الدوحة، لالطمئنان على اأحوالها 
الذي ظهر عليه  بــاالأداء  واالإ�سادة 
اأن  مــعــتــراً  االأول،  اأمــ�ــس  الــفــريــق 
الكثري  طياتها  يف  حملت  املــبــاراة 
العودة  بعد  االإيجابية  البوادر  من 
ا�ستمر  توقف  عقب  املناف�سات  اإىل 
لــنــحــو 6 اأ�ــســهــر، وجنـــح الــعــني يف 
املـــواجـــهـــة مـــن تـــذويـــب الـــفـــوارق 

البدنية واجلاهزية الفنية بالنظر 
لكون املناف�س خا�س عدة مباريات 
مــــن خالل  املـــحـــلـــي،  الــــــــدوري  يف 
املثايل والرتكيز والرغبة  االإعداد 
الوا�سحة برتك ب�سمة يف البطولة 
"الزعيم" هو  اأن  للتاأكيد  القارية 
الكرة  بتمثيل  يت�سرف  مــن  خــري 
اخلارجية  املحافل  يف  االإمــاراتــيــة 
والنتائج  االإجنـــــــازات  خــــالل  مـــن 

املتميزة التي اعتاد حتقيقها.
الالعبني  مـــن  الــــدرعــــي،  ومتـــنـــى 
اإغــــــــالق �ــســفــحــة هــــــذه املـــــبـــــاراة، 
الثالث  املــبــاريــات  على  والــرتكــيــز 
املــقــبــلــة وخــو�ــســهــا بــاأقــ�ــســى طاقة 
وجــهــد مــن اأجـــل اخلـــروج باأف�سل 
الــنــتــائــج واالأهــــــم تــقــدمي املــــردود 
"االأمة  تــطــلــعــات  يـــواكـــب  الـــــذي 

العيناوية".

•• اأبوظبي -وام: 

اأ�سدرت جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي اللجنة 
العليا املنظمة ملهرجان الظفرة تقرير نتائج مناف�سات مهرجان الظفرة الثالث 
املحليات  لفئتي  االإبــل  مزاينة  م�سابقة  مناف�سات  نتائج  ت�سمن   2019 ع�سر 
فعالياته حتت  اأقيمت  التي  االأخــرى  املهرجان  اإىل م�سابقات  اإ�سافة  واملجاهيم 
رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة يف مدينة زايد مبنطقة الظفرة خالل الفرتة من 

.2019 دي�سمر   25-9
وجاء االإ�سدار اخلا�س يف ن�سختني حيث مت ر�سد وتوثيق كافة اأ�سواط مناف�سات 
م�سابقة االإبل املحليات يف ن�سخة خا�سة .. فيما ت�سمنت الن�سخة الثانية ر�سد 

وتوثيق كافة اأ�سواط مناف�سات م�سابقة االإبل لفئة املجاهيم.
امل�ساركني  عــدد  ت�سمنت  باملهرجان  خا�سة  اإح�سائيات  على  االإ�ــســدار  وا�ستمل 
ح�سب اجلن�سية وعدد املطايا من كل دولة حيث بلغ عدد امل�ساركني يف 1041 
م�ساركا من دولة االإمارات، وال�سعودية، وُعمان، والكويت، والبحرين، واليمن.. 
فيما بلغ عدد املطايا يف �سريحة الظفرة /3617/ مطية، وو�سل عدد املطايا 
االأ�سايل  فئتي  من  مطية   /3074/ اإىل  املهرجان  م�سابقات  يف  �ساركت  التي 

واملجاهيم من كافة االأعمار.
كما ت�سمن االإ�سدار /انفوغراف/ بعدد املطايا امل�ساركة من املحليات واملجاهيم 
احلول  ت�سدرتها   /1451/ املحليات  من  املطايا  عدد  بلغ  حيث  ال�سن،  ح�سب 
 /1623/ اإىل  املجاهيم  فئة  مــن  املطايا  عــدد  وو�ــســل  مطية،   /520/ بعدد 

مطية، ت�سدرتها املفاريد بعدد /390/ مطية.
13 قد �سهد نقلة نوعية وزيــادة يف عدد امل�ساركات  وكان املهرجان يف دورته الـ 
واجلوائز، بف�سل توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان برفع 
قيمة جوائز م�سابقة مزاينة االإبل لـ20 مليون درهم لتبلغ القيمة االإجمالية 

 52 منها  درهـم،  مليـون   60 نحـو  ع�سرة  الثالثة  دورتــه  فـي  املهرجان  جلوائز 
مليون جلوائز مزاينة االإبل. و�سّكلت م�سابقة مزاينة االإبل للمحليات واملجاهيم، 
احلدث االأبرز يف املهرجان ، حيث �سهدت كافة اأ�سواط املزاينة م�ساركة ومناف�سة 
قوية بني كبار مالك االإبل من االإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي، وعلى 

مدار /77/ �سوطاً خ�س�ست لها /655/ جائزة.
اإدارة  جلنة  يف  واالت�سال  الفعاليات  اإدارة  مدير  القبي�سي،  بطي  عبداهلل  وقــال 
ياأتي  االإ�ــســدار  هــذا  اإن  باأبوظبي،  والــرتاثــيــة  الثقافية  والــرامــج  املهرجانات 
اإدارة املهرجانات  العليا ملهرجان الظفرة وحر�س جلنة  اللجنة  �سمن توجهات 
على حفظ املوروث العريق من االإبل، ودعم مالك االإبل وت�سجيعهم على اإنتاج 
واقتناء اأنقى �سالالت االإبل واإبراز دورهم الكبري يف حفظ هذا املوروث، وذلك 
من خالل توثيق م�ساركاتهم واإجنازاتهم يف مهرجان الظفرة، الذي يعد اأعرق 

واأكر مهرجانات االإبل على م�ستوى املنطقة.
بيانات خا�سة  تاأ�سي�س قاعدة  االإ�ــســدار هو  االأهــم من هــذا  الهدف  اأن  واأو�ــســح 
يف  ي�ساهم  ما  املزاينة  ميادين  يف  امل�ساركة  لالإبل  موثوق  مرجع  واإيجاد  باالإبل 
اإجنازاتها،  ومعرفة  املطية  م�سرية  تتبع  على  املالك  وي�ساعد  ال�سالالت  حفظ 
م�ساركاتهم  وتعزيز  ومقتنياتهم  اإنتاجهم  تطوير  على  حتفيزهم  يف  وي�ساهم 
وامل�سابقات  املزاينات  وع�ساق  االإبــل  مــالك  ي�ستطيع  حيث  القادمة،  املوا�سم  يف 
الرتاثية واملهتمني بهذا املجال االطالع على الن�سخة االإلكرتونية من التقرير 
عر املوقع االإلكرتوين للجنة ومواقع التوا�سل االجتماعي التابعة لها /تويرت 
turathuna. وفي�سبوك   turathuna_ae �سات  و�سناب  وان�ستغرام 

./ae
واأكد القبي�سي اأن مهرجان الظفرة اأ�سبح حمطة �سنوية ينتظرها جميع املالك 
يف منطقة اخلليج للم�ساركة وحتقيق النوامي�س واجلوائز الكرى، معرباً عن 
ثقته باأن الدورة القادمة من املهرجان �ست�سهد م�ساركة اأو�سع واأكرث متيزاً ومبا 

يتنا�سب مع حجم املهرجان وريادته يف عامل املهرجانات الرتاثية ال�ساملة.

حممد بن ثعلوب الدرعي: »الزعيم« 
مناف�س عنيد على من�شات التتويج 

»جلنة املهرجانات والربامج الثقافية« ت�شدر 
تقرير نتائج مناف�شات مهرجان الظفرة ال� 13

•• املنامة-الفجر:

قررت اللجنة االأوملبية الدولية اإعادة تعيني �سعادة ال�سيخة 
اإدارة  اآل خــلــيــفــة عــ�ــســو جمــلــ�ــس  بــنــت عــبــدالــعــزيــز  حــيــاة 
املراأة  ريا�سة  جلنة  ورئي�سة  البحرينية  االأوملبية  اللجنة 

يف البحرين ع�سوا بلجنة الريا�سة واملــراأة التابعة للجنة 
االأوملبية الدولية. وتلقت ال�سيخة حياة عن طريق اللجنة 
رئي�س  باخ  توما�س  ال�سيد  من  ر�سالة  البحرينية  االأوملبية 
تعيينها يف جلنة  اإعــادة  ت�سمنت  الدولية  االأوملبية  اللجنة 

الريا�سة واملراأة الدولية. 

••  م�صقط- الفجر:

وتاأهيل  الطبيعي  العالج  دورة  العمانية  االأوملبية  للجنة  التابعة  االأوملبية  االأكادميية  تنظم 
االإ�سابات الريا�سية بهدف ن�سر املعرفة العلمية ال�سحيحة وامل�ساهمة يف تنمية الثقافة لدى 
املخت�سني يف عالج االإ�سابات مبختلف الريا�سات، واحلر�س على �سالمة الريا�سيني، وذلك 

بعد تزايد االإ�سابات يف املالعب. 
بداأت الدورة اأم�س االأول الثالثاء وت�ستمر حتى اليوم اخلمي�س، ويحا�سر فيها الدكتور �سيف 

ال�سلطان قابو�س، وي�سارك  الطبيعي مب�ست�سفى جامعة  العالج  اأخ�سائيي  – كبري  الريامي 
ومنت�سبي  الريا�سية  واللجان  واالحتـــادات  الُعمانية  االأوملبية  اللجنة  من  موظفا   29 فيها 
الريا�سة الع�سكرية.  وت�ستمل الدورة على العديد من املو�سوعات من بينها ميكانيكية حركة 
املفا�سل، وميكانيكية احلركة املف�سلية بالعمود الفقري، واأ�سباب اأ�سهر االإ�سابات الريا�سية 
يف عمان، واالإ�سعافات االأولية الأخطر االإ�سابات، و�سرح برنامج التاأهيل العالجي، باالإ�سافة 
اإ�سابات الع�سلة واالأوتار والغ�ساريف واأمناط العالج احلديثة يف االإ�سابات الريا�سية،  اإىل 

واالأبحاث والتجارب احلديثة يف التعامل مع االإ�سابات. 

ال�شيخة حياة بنت عبدالعزيز ع�شوا بلجنة 
الريا�شة واملراأة بالأوملبية الدولية 

الأكادميية الأوملبية العمانية تنظم دورة 
تاأهيل الإ�شابات الريا�شية 

بات العب فريق بر�سلونة االإ�سباين، الت�سيلي اأرتورو فيدال، قاب قو�سني اأو اأدين 
من االنتقال اإىل �سفوف اإنرت ميالن االإيطايل، خالل االنتقاالت ال�سيفية.

النادي  مــن  اقــرتابــه  ليتاأكد  مــرة،  الأول  بر�سلونة  تدريبات  عــن  فــيــدال  تغيب 
االإيطايل الذي ارتبط ا�سمه به ب�سدة موؤخراً.

وبح�سب �سحيفة اآ�س االإ�سبانية، فاإن االأوروغوياين دييغو غودين هو ال�سبب يف 
تاأخر اإعالن �سفقة فيدال حتى االآن.

من  التخل�س  ينتظرون  االإيــطــايل  الــنــادي  م�سوؤويل  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 

العب قلب الدفاع يف الوقت احلايل، من اأجل اإمتام �سفقة فيدال.
اأوىل  يف  منه  املتوقع  امل�ستوى  تقدمي  عــن  االأوروغـــويـــاين  املــدافــع  يتمكن  ومل 
رحيله  اأمــام  الباب  فتح  كونتي،  الفني  املدير  ليقرر  ميالن،  مبدينة  موا�سمه 

خالل االنتقاالت ال�سيفية اجلارية.
الالعب  رف�س  ب�سبب  حالياً،  ميالن  اإنــرت  عــن  غــوديــن  رحيل  م�ساألة  وتــتــاأزم 
يورو،  5.5 مليون  الرحيل دون احل�سول على م�ستحقاته كاملة بجني مبلغ 

كامل راتبه يف العقد املرم بينه والنادي االإيطايل.

�شبب تاأخر اإعالن �شفقة فيدال
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•• دبي - وام:

االإمـــارات  احتــاد  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
املنتخبات  جلنة  تو�سية  الــقــدم  لكرة 
الوطنية وال�سوؤون الفنية ب�ساأن تعيني 
مدرب مواطن �سمن االأجهزة الفنية 
االأول،  بــالــفــريــق  االأنــــديــــة  كـــافـــة  يف 
وجــمــيــع املــــراحــــل الــ�ــســنــيــة، عــلــى اأن 
يكون هذا القرار اختيارياً هذا املو�سم 

واإلزامياً بدءا من املو�سم املقبل، وذلك 
يف اإطار حر�س احتاد كرة القدم على 
دعم الكوادر الفنية الوطنية واإك�سابها 

املزيد من اخلرات.
جاء ذلك خالل اجتماع جمل�س االإدارة 
تقنية  عــر  اأمــ�ــس  الــذي عقد  الثامن 
را�سد  ال�سيخ  برئا�سة  املرئي  االت�سال 
بـــن حــمــيــد الــنــعــيــمــي رئــيــ�ــس االحتـــاد 

ومب�ساركة كافة االأع�ساء.

ونـــاقـــ�ـــس االجـــتـــمـــاع بـــرنـــامـــج اإعـــــداد 
ل�سهري  االأول  الـــوطـــنـــي  املــنــتــخــب 
ا�ستعداداً  املقبلني  ونــوفــمــر  اأكــتــوبــر 
املوؤهلة  امل�سرتكة  الت�سفيات  ملباريات 
 2022 الـــعـــامل  كـــاأ�ـــس  نــهــائــيــات  اإىل 
والتي   ،2023 اآ�سيا  كاأ�س  ونهائيات 
القدم  لـــكـــرة  ــــــدويل  ال قــــرر االحتــــــاد 
املقبل  الــعــام  اإىل  تاأجيلها  "الفيفا" 
الراهنة،  ال�سحية  الــظــروف  نتيجة 

منتخب  اإعـــــــــداد  بـــرنـــامـــج  وكــــذلــــك 
النا�سئني لبطولة كاأ�س اآ�سيا حتت 16 
عاماً املقررة يف مملكة البحرين والتي 
املــقــبــل، حيث  الــعــام  اإىل  تــاأجــيــلــهــا  مت 
بالتن�سيق  العامة  االأمــانــة  تكليف  مت 
بــالــدولــة حول  املخت�سة  مــع اجلــهــات 
املــعــ�ــســكــرات املـــقـــررة واملـــبـــاريـــات مبا 

ي�سمن ال�سالمة العامة.
واطلع جمل�س االإدارة على تقرير جلنة 

االأن�سطة  كافة  ت�سمن  الــذي  احلكام 
والرامج التي قامت اللجنة بتنفيذها 
ـــــــدورات  خــــالل الـــفـــرتة املــا�ــســيــة وال
خالل  تنظيمها  �سيتم  التي  والــور�ــس 
اال�ستعدادات  اإطـــار  يف  املقبلة  الــفــرتة 
مت  فيما  اجلــديــد،  الــكــروي  للمو�سم 
عــدد مــن احلــكــام من  اعتماد ترقيات 
ومن  االأوىل،  اإىل  الــثــانــيــة  الـــدرجـــة 
الــثــانــيــة، ومن  اإىل  الــثــالــثــة  الـــدرجـــة 

الثالثة  الــدرجــة  اإىل  م�ستجد  درجـــة 
الرتقية  اختبارات  اجتياز  بعد  وذلــك 
اعتماد  وكذلك  اللجنة،  من  املعتمدة 
احلكام  دورة  يف  املـــ�ـــســـاركـــني  نـــتـــائـــج 

يوليو  ب�سهر  ُعقدت  التي  امل�ستجدين 
املا�سي عر االت�سال املرئي.

اال�سرتاتيجية  جلنة  املجل�س  وكــلــف 
اإعـــــــــداد  ــــدء يف  ــــب ــــال ب واال�ــــســــتــــثــــمــــار 

 -  2021 االحتــــــــاد  ا�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة 
العاملية  ال�سركات  اإحــدى  مع   2025
اال�سرتاتيجيات  اإعــداد  يف  املتخ�س�سة 

الريا�سية.

مــع تــقــّلــ�ــس حــجــم الــدعــم احلكومي 
قّرر  الــعــراق،  يف  الريا�سية  لــالأنــديــة 
نــــادي الــديــوانــيــة املــغــمــور طـــرق باب 
يف  اخلــا�ــس،  القطاع  مــن  م�ستثمرين 
املتالحقة  االقت�سادية  االأزمــــات  ظــل 

يف البالد.
بــعــد �ـــســـنـــوات يف اأوروبــــــــا والــــواليــــات 
املــتــحــدة، عـــاد رجـــل االأعـــمـــال ال�ساب 
اإىل  عــامــا(،   33( العنكو�سي  ح�سني 
جنوب  يف  الواقعة  الديوانية  مدينته 

البالد عام 2019.
ُتعّد  �سيا�سة  عن  النادي  رئي�س  يدافع 
راديــكــالــيــة يف الــعــراق: االعــتــمــاد على 
لتعوي�س  اخلا�س  القطاع  ا�ستثمارات 
لالأندية  �س  املخ�سّ احلكومي  الدعم 

الريا�سية.
يقول العنكو�سي لوكالة فران�س بر�س 
اال�ستثمارات  اأف�سل  من  القدم  "كرة 
اإ�سبانيا،  يف  نفّكر  عندما  العامل...  يف 
كرة  اأندية  يف  نفكر  اإنكلرتا،  اأو  اأملانيا 
القدم هناك، وكلها مملوكة من رجال 
التحتية  البنى  تطوير  نريد  اأعــمــال. 
من  النوع  هــذا  من  لال�ستفادة  لدينا 

الدخل املايل".
يــ�ــســاأل مــن مــلــعــب الــديــوانــيــة املهّدم 
"كيف  الكا�سفة  االأ�سواء  من  واملجّرد 
ميــكــن ممــار�ــســة كــــرة الـــقـــدم يف هذه 

الظروف الع�سيبة؟".
جتهيزات  �سراء  امللعب،  ترميم  ينوي 
الالعبني.  لــنــقــل  وحـــافـــالت  جــديــدة 
م�ستوحاة  خطة  و�سع  بذلك،  للقيام 
مـــن االأنــــديــــة الـــغـــربـــيـــة: مـــزيـــد من 
الت�سويق من اأجل النقل التلفزيوين، 
الــــرعــــايــــة اخلـــا�ـــســـة وعـــــائـــــدات من 

انتقاالت الالعبني.
�سخ�سي  بــا�ــســتــثــمــار  لــلــبــدء  يــخــطــط 
بقيمة خم�سة ماليني دوالر اأمريكي، 
القاب�سة  العائلة  �سركة  اإيـــرادات  من 
و28 حمطة وقود ميلكها يف العراق.

جتربة  يعتر  من  هناك  "رمبا  يتابع 
ان  اإال  مغامرة،  الريا�سي  اال�ستثمار 
تــوافــرت خطط  اذا مــا  االأمـــر يختلف 
منها  ي�ستفيد  وا�ــســتــثــمــاريــة  جتــاريــة 
الفريق، لذا اجرينا بروتوكوال ر�سميا 
ي�سمح  والريا�سة،  ال�سباب  وزارة  مع 
هذا  يف  اخلــا�ــســة  اأمــــوايل  ا�ستثمار  يف 

النادي املحلي ملدينة انتمي اليها".
ت�ساهم  اأن  الـــعـــنـــكـــو�ـــســـي  يــــــاأمــــــل 
ا�سرتاتيجيته يف جتاوز البريوقراطية 
"�سريى  العراق، مو�سحا  يف  والف�ساد 
من  بــدال  خمتلفة.  اأ�ــســيــاء  م�سجعونا 
امل�سوؤولني  مــكــاتــب  خـــــارج  الــــوقــــوف 
�سندعم  املـــال،  يتو�سلون  احلكوميني 

اأنف�سنا".
االألفية  يف  الــعــراقــيــة  الــكــرة  و�ــســلــت 
حققت  عــنــدمــا  قمتها  اإىل  اجلـــديـــدة 
اآ�سيا  كـــاأ�ـــس  لــقــب  مــفــاجــاأة واأحــــــرزت 

.2007
ع�سرون  االأوىل  الـــدرجـــة  يف  يــ�ــســارك 
واملوؤ�س�سات  الـــــــوزارات  متــلــك  نـــاديـــا، 
احلكومية 14 منها وت�سل ميزانياتها 

اإىل 1،7 مليون دوالر اأمريكي.
اأمـــــا االأنــــديــــة الــ�ــســتــة االأهـــلـــيـــة فهي 
وتتلقى  املـــحـــافـــظـــات،  مــــن  ممـــلـــوكـــة 
دوالر  اآالف   9 بقيمة  �سنوية  اإعــانــات 

فقط من وزارة ال�سباب والريا�سة.
مبيعات  مــــن  االإيـــــــــــرادات  تــ�ــســتــخــدم 
ــئــيــلــة من  الــــتــــذاكــــر واالأربـــــــــــاح الــ�ــس
انـــتـــقـــاالت الــالعــبــني لــتــغــطــيــة باقي 

نفقاتها.
لــكــن هــــذه الــ�ــســنــة، و�ــســلــت اإيــــــرادات 
الدولة اىل م�ستويات منخف�سة جدا، 
ب�سبب تراجع اأ�سعار النفط وتداعيات 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
خّف�ست احلكومة جميع النفقات غري 
خم�س�سان  ذلــك  يف  مبــا  الت�سغيلية، 

االأندية الريا�سية.
اإىل  جئت  "عندما  العنكو�سي  يك�سف 
هنا العام املا�سي، مل يكن يف �سندوق 
الــنــادي �ــســوى دوالر واحـــد. هــذه هي 
م�سابقة  يف  ي�سارك  لفريق  احلقيقة 

الدوري التي تعد االهم يف كل بلد".
الفريق يرتدي قم�سانا  وبعد ما كان 
حملية متوا�سعة كل مو�سم، �سيح�سل 
الـــالعـــبـــون يف املــو�ــســم اجلـــديـــد على 
يف  خ�سي�سا  �سنعت  حــمــراء  قم�سان 
"كابا" االيطالية التي  م�سانع �سركة 
بع�سرين  م�سجعيه  بتجهيز  �ستقوم 
ل�سرائها مما  األــف قمي�س مت احلجز 

�سيوفر اأمواال للفريق.
ميـــلـــك الـــــنـــــادي الــــــذي تـــاأ�ـــســـ�ـــس عام 
يحرز  مل  متوا�سعا:  �سجال   1963

ي�سارك يف  اأو  الــعــراقــي  الـــدوري  لقب 
بطولة خارجية.

لكن م�سجعي الديوانية التي يقطنها 
نفو�س  وعــــــدد  نــ�ــســمــة  األــــــف   460
حمافظتها مليون و350 الف ن�سمة، 
املدينة  "هذه  الــقــدم  بــكــرة  �ــســغــوفــون 

تتنف�س كرة القدم".
خــمــ�ــســة العبني  الــعــنــكــو�ــســي  جـــلـــب 
االأندية  اأكــرث مــن جميع  اأي  اأجــانــب، 

العراقية.
مــــن بــــني الـــقـــادمـــني اجلـــــــدد، العب 
الو�سط العراقي االأمريكي روماريو-
املهاجم  عـــــامـــــا(،   26( كـــوركـــيـــ�ـــس 
الــبــلــجــيــكــي نـــاثـــان كــابــا�ــســيــلــي العب 
الرازيلي  واملدافع  ال�سابق،  اأندرخلت 

وي�سلي برييرا البالغان 25 عاما.
حتقيق  دون  تقف  عقبات  هناك  لكن 
الـــالعـــبـــون  يـــتـــمـــكـــن  املـــــ�ـــــســـــروع. مل 
االأجانب من احل�سول على تاأ�سريات 
دخول ب�سبب جائحة كورونا، وال�سماح 
بــعــودة االأنــ�ــســطــة الــريــا�ــســيــة يف 12 
من  اأ�سهر  �ستة  بعد  اأيلول/�سبتمر 
االنقطاع، علما ان من املقرر انطالق 

املو�سم اجلديد يف 25 ت�سرين االول/
اكتوبر املقبل.

دعما  يلقى  اخلــا�ــس  للقطاع  التوجه 
من وزير ال�سباب والريا�سة جنم كرة 

القدم ال�سابق عدنان درجال.
وم�سارف  بالعنكو�سي  درجــال  اجتمع 
للنظر يف ايجاد �سبل لتعوي�س نق�س 
ال�سهر  هذا  الوزير  اأ�سار  املخ�س�سات. 
للريا�سة  خــا�ــس  لتمويل  ي�سعى  انــه 
"ن�سعى لتحويل الريا�سة من القطاع 

الــقــطــاع اخلــا�ــس وحتويل  الــعــام اىل 
االندية اىل �سركات". بح�سب الباحث 
االأمني  مالذ  االقت�سادية  ال�سوؤون  يف 
يف العراقة  جماهريية  قاعدة  "هناك 
�سغوفة يف كرة القدم". تابع "من الهام 
بالن�سبة لرجال االأعمال اأن ي�ستثمروا 
يف اأنــديــة كـــرة الــقــدم الــعــراقــيــة، الن 
املـــالعـــب وحت�سني  بــنــاء  مبــقــدورهــم 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، مــــا �ـــســـريفـــع عدد 

املتفرجني".

مئات  ــــفــــاق  اإن "مت  درجـــــــال  يــ�ــســيــف 
اإن�ساء مالعب  يف  الـــدوالرات  ماليني 
تـــتـــوزع يف عـــدد مـــن املــحــافــظــات ومل 
ت�ستثمر بال�سكل ال�سحيح ونحن االآن 
اإعــداد درا�سة يف كيفية حتويل  ب�سدد 
املن�ساآت الريا�سية اىل من�ساآت منتجة 
جماالت  عــر  ا�ستهالكية،  مــن  بـــدال 
املدينة  وتـــرفـــيـــهـــيـــة.  جتــــاريــــة  عـــمـــل 
كــلــفــت مليار  الــبــ�ــســرة  الــريــا�ــســيــة يف 

دوالر ومل ت�ستثمر ب�سكل �سحيح".

ناد عراقي يلجاأ اإىل متويل خا�س مع تراجع الدعم احلكومي 

••  مكاو-الفجر

الثالثاء  االأول  اأم�س  االآ�سيوي  االأوملــبــي  املجل�س  يف  االإعالمية  اللجنة  عقدت 
اجتماعها االأول يف الوالية احلالية برئا�سة ت�سارلز لو، رئي�س اللجنة االأوملبية 

يف ماكاو، ال�سني. 
كــورونــا واجبات  ب�سبب جائحة  بعد  عــن  االفــرتا�ــســي  االجــتــمــاع  لــو يف  و�ــســرح 
اأع�ساء  كما حتــدث  االآ�ــســيــوي،  االأوملــبــي  املجل�س  االإعـــالم يف  وم�سوؤوليات جلنة 
اللجنة عن جتاربهم وخراتهم يف ال�سوؤون االإعالمية ويف مناطق خمتلفة من 

القارة. 
من  االآالف  �سن�ستقبل  حيث  مزدحمني  عامني  اأمــامــنــا  اللجنة:  رئي�س  وقــال 
االوملبي  املجل�س  دورات  ملتابعة  والــعــامل  اآ�ــســيــا  اأنــحــاء  جميع  مــن  االإعــالمــيــني 

االآ�سيوي. 
يف  ال�ساد�سة  ال�ساطئية  اال�سيوية  االلعاب  دورة  �ستقام   2021 عــام  يف  وتابع: 

والفنون  لل�ساالت  ال�ساد�سة  اال�سيوية  االلعاب  ودورة  اأبريل،  يف  بال�سني  �سانيا 
الثالثة  اال�سيوية  االلــعــاب  ودورة  مــايــو،  يف  وت�سونبوري  بانكوك  يف  القتالية 
اأ�سا�س  الثالثة  االأحـــداث  هــذه  ت�سكل  نوفمر.  يف  بال�سني  �سانتو  يف  لل�سباب 
خدماتنا وعملياتنا االإعالمية حت�سريا لدورة االلعاب اال�سيوية التا�سعة ع�سرة 

املقررة يف هانغزهو بال�سني يف �سبتمر 2022. 
اآخر  اأع�ساء اللجنة من الفريق االعالمي يف املجل�س االوملبي اال�سيوي  وتلقى 

املعطيات عن الدورات املقبلة. 
من جهته، �سدد حيدر فارمان، مدير ق�سم االلعاب اال�سيوية، الذي مثل املجل�س 
االوملبي اال�سيوي بالنيابة عن ح�سني امل�سلم مدير عام املجل�س، على اأن اأهمية 
و�سائل االعالم يف ربط العامل كانت وا�سحة ال �سيما خالل الوباء، واأن املجل�س 
اآ�سيا  يف  الريا�سيني  �سركائه  جميع  اإبــالغ  على  جاهدا  عمل  اال�سيوي  االوملبي 
اأن  موؤكدا  املا�سية،  القليلة  اال�سهر  يف  االمــور  تطور  عن  واملعلومات  باالخبار 

املجل�س جاهز دائما لدعم ن�ساطات اللجنة االإعالمية. 

اللجنة الإعالمية يف املجل�س الأوملبي الآ�شيوي  
ت�شتعد للدورات الآ�شيوية يف العامني املقبلني 

»اليذاع اأبناء القبائل« تبدع يف ختام 
اجلولة الثانية لتمهيدي املرموم

•• دبي - وام:

و�سعت "اليذاع" من هجن اأبناء القبائل اأم�س النقطة االأخرية لثاين جوالت 
اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  من  مبكرمة  يقام  الــذي  املــرمــوم  متهيدي 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية حيث �سهد ميدان املرموم ل�سباقات الهجن 

اإقامة 16 �سوطا مل�سافة 5 كيلومرتات مب�ساركة ما يقارب 400 مطية.
ال�سوط  نامو�س  العامري  قّنا�س  احلــزمــي  حممد  مالكها  "بحور"  واأهـــدت 
يف  ال�سباق  رحلة  قطع  من  متكنت  اأن  بعد  املحليات  البكار  لليذاع  الرئي�سي 
زمن وقدره 7:34:3 دقائق بينما كانت "مداهمه" اأ�سرع امل�ساركني يف جميع 
راعيها  مل�سلحة  املهجنات  البكار  اليذاع  معركة  ح�سم  يف  وجنحت  التحديات 

مبارك حممد ثاين بن قطامي ال�سويدي يف توقيت بلغ 7:27:5 دقائق.
واأبدع �سعار مرغم من خالل ال�سوط الثالث لليذاع اجلعدان املحليات حيث 
على  احل�سول  من  الكتبي  اغدّير  حمد  را�سد  لعلي  "حمّزم" اململوك  متكن 
نامو�س  عــلــى  الــتــحــدي  "املارد"  واأنــهــى  دقــائــق   7:36:1 بــزمــن  الــ�ــســدارة 
اأن  بعد  العامري  قّنا�س  احلــزمــي  اأحــمــد  مالكه  مل�سلحة  املهجنات  اجلــعــدان 

و�سل خلط النهاية يف توقيت وقدره 7:35:0 دقائق.

احتاد الكرة يعتمد تو�شية بتعيني مدرب مواطن 
�شمن الأجهزة الفنية باأندية الدولة كافة
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

وجــــه املــهــنــد�ــس الــ�ــســيــخ �ــســامل بن 
�سلطان القا�سمي رئي�س االحتادين 
العربي واالإماراتي للمبارزة بدعم 
االحتـــــاد الــفــلــ�ــســطــيــنــي لــلــعــبــة من 
لتاأهيل  فــنــي  اإيـــفـــاد خــبــري  خـــالل 
وا�ست�سافة  والــالعــبــني،  املــدربــني 
امل�ساركة يف  الفل�سطينية  املنتخبات 
نفقة  على  املقبلة  البطوالت  كافة 
االحتـــاد الــعــربــي. جــاء ذلــك خالل 
اجتماع جمل�س اإدارة االحتاد العربي 
للمبارزة الذي عقد عن بعد م�ساء 
ا�ستعرا�س  اأم�س االول ومت خالله 
اآخر امل�ستجدات للعبة على النطاق 
ال�سلبية  التاأثريات  ظل  يف  العربي 
كوفيد  العاملي"  ال�سحي  للعار�س 
" عليها وما تبعها من توقف   19
الن�ساط لفرتات لي�ست بالق�سرية، 
االإقليمية  البطوالت  وتاأجيل كافة 

والدولية الأجل غري م�سمى.
ال�سيخ  كـــل مـــن  حــ�ــســر االجــتــمــاع 
خليفة  اآل  �ــســلــمــان  بـــن  ابـــراهـــيـــم 
نائب رئي�س االحتاد العربي رئي�س 
للمبارزة،  الـــبـــحـــريـــنـــي  االحتـــــــاد 

رئي�س  نـــائـــبـــة  الـــــداغـــــر  وزايـــــــــده 
االحتـــاد الــعــربــي، والــدكــتــور خالد 
رئي�س  الـــــعـــــام  االأمـــــــــني  عـــطـــيـــات 
عبد  واالأعــ�ــســاء  االأردين،  االحتـــاد 
املــنــعــم احلــ�ــســيــنــي رئــيــ�ــس االحتــــاد 
ال�سمري  و�سعود  لل�سالح،  امل�سري 
االحتـــــــاد  ادارة  جمـــلـــ�ـــس  عـــ�ـــســـو 
رئي�س  عــراج  ابــو  وزيـــاد  ال�سعودي، 
والدكتورة هدى  اللبناين،  االحتاد 
املطرو�سي االمني املايل، وابراهيم 

خالد م�ست�سار االحتاد.
واأو�ـــــــســـــــى االجـــــتـــــمـــــاع بــــ�ــــســــرورة 

التوقف  فـــــرتات  مـــن  اال�ـــســـتـــفـــادة 
الدولية  ــاركــات  واملــ�ــس لــلــتــدريــبــات 
جلــمــيــع االحتــــــادات الــعــربــيــة، من 
فور  لالنطالق  اال�ــســتــعــداد  خــالل 
الريا�سية  االن�سطة  بعودة  ال�سماح 

بالدول العربية.
واأكـــــد املــهــنــد�ــس الــ�ــســيــخ �ــســامل بن 
االحتاد  رئي�س  القا�سمي  �سلطان 
العربي  االحتــــاد  اأن  كلمته  خـــالل 
حتقيق  عـــلـــى  يـــعـــمـــل  لــــلــــمــــبــــارزة 
التقارب بني اال�سقاء اأ�سرة املبارزة، 
اللعبة  وتــطــويــر  ن�سر  وي�ستهدف 

عــلــى كافة  االإجنـــــــــازات  لــتــحــقــيــق 
املــ�ــســتــويــات، واأنــــه يف �ــســوء توقف 
العار�س  خــلــفــيــة  عــلــى  الــنــ�ــســاط 
اال�ستفادة  يجب  الــعــاملــي  ال�سحي 
من تلك املرحلة يف اعداد املدربني 
واحلــــــكــــــام الــــــعــــــرب، وا�ـــســـتـــثـــمـــار 
توفري  يف  احلــديــثــة  التكنولوجيا 

التدريبات عن بعد.
من جانبه قدم عبد املنعم احل�سيني 
مبادرة  املــ�ــســري  االحتــــــاد  رئــيــ�ــس 
العربية  املــنــتــخــبــات  ال�ــســتــ�ــســافــة 
امل�سري  املنتخب  برفقة  للتدريب 

خالل  بالفعل  الن�ساط  بـــداأ  الـــذي 
االأيــــــام املــا�ــســيــة، و�ــســط اجـــــراءات 
حتت  وو�سعها  �سارمة،  احــرتازيــة 
ت�سرف اجلميع لدرا�ستها والتفاعل 

معها كلما كان ذلك متاحا لهم.
امل�ساركون يف االجتماع على  واتفق 
املكتب  اجتماع  �سي�سدر  ما  متابعة 
الذي  الـــدويل  لــالحتــاد  التنفيذي 
�سيعقد عن بعد يف الثامن ع�سر من 
يف  �سيتم  والـــذي  اجلـــاري  �سبتمر 
�سوئه اقرار مواعيد عودة الن�ساط 

الدويل للعبة النبالء.

ايــ�ــســا املقرتح  ونــاقــ�ــس االجــتــمــاع 
امل�سري  االحتــاد  رئي�س  من  املقدم 
م�سابقات  جــدولــة  بــاإعــادة  لل�سالح 
يكون  بـــحـــيـــث  الــــعــــربــــي  االحتــــــــاد 
ن�سيب  والــــنــــا�ــــســــئــــني  لــــلــــراعــــم 
وافـــــــر مــــن الــــبــــطــــوالت، وكـــذلـــك 
لالعبي  عـــربـــي  مــعــ�ــســكــر  اإقــــامــــة 
بطولة  اي  اقــامــة  ي�سبق  املـــبـــارزة 
هذا  على  االجتماع  ووافــق  عربية، 
بت�سكيل  الــتــو�ــســيــة  مـــع  املـــقـــرتح 
الــعــام، ورئي�س  االمــني  جلنة ت�سم 
هدى  والدكتورة  امل�سري،  االحتــاد 

رئي�س  الفرياين  وزيــاد  املطرو�سي، 
العربي،  لــالحتــاد  الفنية  اللجنة 
لدرا�سة املقرتح وتقدمي تو�سياتها 
للمكتب التنفيذي الإقراره. وتطرق 
من  املــقــدم  العر�س  اإىل  االجــتــمــاع 
قبل �سركة "تيما" الدولية لرعاية 
بــطــوالت االأنـــديـــة الــعــربــيــة خالل 
املــقــبــلــة، وبعد  الـــ�ـــســـنـــوات االربــــــع 
قانونية  جلنة  ت�سكيل  مت  الدرا�سة 
لدرا�سة العر�س املقدم مع ال�سركة. 
مــن جــانــبــه قـــال املــهــنــد�ــس ال�سيخ 
رئي�س  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل 

االحتــــاديــــن الـــعـــربـــي واالمــــاراتــــي 
مثمراً،  كان  االجتماع  اإن  للمبارزة 
حــيــث �ــســهــد اتـــخـــاذ عــــدة قـــــرارات 
املبارزة  م�سلحة  ت�ستهدف  مهمة 
الــعــربــيــة، مــن اأهــمــهــا و�ــســع خطة 
عمل لال�ستفادة من فرتات توقف 
املبارزة،  لريا�سة  الــدويل  الن�ساط 
مرحلة  يف  الــــدخــــول  عـــن  فــ�ــســال 
جديدة يف تاريخ عمل االحتــاد من 
العربية  البطوالت  ت�سويق  خــالل 
املقبلة،  التي �ستقام خالل االعــوام 
يـــوفـــر دعـــمـــا مـــاديـــا لالحتاد  ممـــا 
املبارزين  عــلــى  مـــــــردوده  �ــســيــعــود 
الـــعـــرب. واأ�ــــســــاف " حــر�ــســا على 
دعم االحتاد الفل�سطيني للمبارزة، 
فقد مت التوجيه باإيفاد خبري فني 
اإقامة  لــدعــم االحتـــــاد مـــن خـــالل 
لالعبني  تــاأهــيــلــيــة  دورات  عـــــدة 
الفل�سطينيني، ما ي�سهم  واملدربني 
املــــبــــارزة  يف االرتـــــقـــــاء مبـــ�ـــســـتـــوى 
الــفــلــ�ــســطــيــنــيــة، وكـــذلـــك مت اقـــرار 
الفل�سطينية  املنتخبات  ا�ست�سافة 
املــــ�ــــســــاركــــة بـــجـــمـــيـــع الــــبــــطــــوالت 
العربية على نفقة االحتاد العربي 

للمبارزة".

�صامل �لقا�صمي: �جتماع مثمر.. ون�صتعد لدخول مرحلة جديدة من �لعمل و�الإجناز

»العربي للمبارزة« يتحمل نفقات الحتاد الفل�شطيني بالبطولت العربية ويوفد خبريا لتاأهيل لعبيه

•• ال�صارقة-وام:

وا�سلت ندوات وور�س تاأهيل املدربني واحلكام واالإداريني انعقادها �سمن 
والذي  ال�ساالت،  قدم  كرة  لعبة  الكوادر يف  لتاأهيل  اأكــر م�سروع عربي 
برعاية  االإمــــارات  يف  لل�ساالت  الــقــدم  لــكــرة  التنفيذية  اللجنة  تنظمه 
جمل�س ال�سارقة الريا�سي، وبالتعاون والتن�سيق مع احتاد االإمارات لكرة 

القدم.
وافتتح ندوة اأم�س االأول التي عقدت عن بعد وحملت رقم" 12" �سمن 
نائب  جـــاين  املــلــك  عــبــد  العميد  التاأهيلية  والـــور�ـــس  الـــنـــدوات  �سل�سلة 
القدم  لكرة  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  رئي�س 
وباملحا�سرين  عربية،  دولــة   18 مــن  باحل�سور  رحــب  حيث  لل�ساالت، 

امل�ستقبل،  بجامعة  البدنية  الرتبية  اأ�ــســتــاذ  جا�سم  م�سطفى  الــدكــتــور 
االنتقالية  الفرتة  عن  حتدث  والــذي  لل�سباب،  العراق  منتخب  ومــدرب 
من املو�سم التدريبي، وعادل احلو�سني مدرب اللياقة البدنية واملحا�سر 
وارتباطها  البدنية  اللياقة  اأهــمــيــة  عــن  حتــدث  الـــذي  املعتمد  الـــدويل 

برامج التغذية.
الكوادر  وتطوير  لتاأهيل  عربي  برنامج  اأكــر  اأن  جــاين  عبدامللك  واأكــد 
من  العديد  وقــدم  �ــســورة،  باأف�سل  الن�ساط  توقف  ا�ستثمر  الريا�سية 
 12 مـــدار  على  املــجــاالت  كــافــة  يف  املتخ�س�سة  العمل  وور�ـــس  الــنــدوات 
م�سوؤويل  قبل  مــن  كــرى  دولــيــة  بــاإ�ــســادة  حظي  الرنامج  واأن  اأ�سبوعا، 
الندوات،  �ساركونا كمحا�سرين يف  الذين  االأوروبــي والدويل  االحتادين 
والــعــامــلــني يف قطاع  املنت�سبني  كــافــة  كــفــاءة  لــرفــع  الــهــدف منه  وحــقــق 

واحلكام  واملدربني  لالعبني  والدافع  احلافز  ووفــر  ال�ساالت،  قدم  كرة 
اأنف�سهم، وكان مبثابة من�سة  واملنظمني واالإداريــني للعمل على تطوير 
مــهــمــة اطــلــعــوا مــن خــاللــهــا عــلــى اجلــديــد يف كــل الــتــخــ�ــســ�ــســات لهذه 
الريا�سة، واالأهم من ذلك اأنه وثق الروابط بني اأ�سرة لعبة كرة ال�ساالت 
خمي�س  املونديايل  اأو�ــســح  ناحيته  من  والـــدويل.  العربي  امل�ستوى  على 
ال�سام�سي نائب رئي�س اللجنة التنفيذية لكرة القدم لل�ساالت يف االإمارات 
البدنية  اللياقة  اأهمية  على  ركزت  ع�سرة  الثانية  الندوة  حما�سرتي  اأن 
املحلية  البطوالت  اأثناء  االأداء  على  تاأثريها  ومــدى  لالعبني،  بالن�سبة 
ولها  الذهنية لالعبني،  باللياقة  وثيق  ب�سكل  واأنها مرتبطة  والدولية، 
اأ�سبحت علم  ب�سكل عام  الريا�سة  واأن  املباريات،  نتائج  تاأثري كبري على 
ي�ستفيد من كل العلوم االأخرى ذات ال�سلة، ويتاأثر ويوؤثر فيهم، م�سريا 

الدكتور م�سطفى جا�سم، والكابنت عادل احلو�سني  املحا�سرين  اأن  اإىل 
اجلاهزية  مل�ساألة  املبا�سرة  وغري  املبا�سرة  للتاأثريات  وافيا  �سرحا  قدما 
البدنية لالعبني اأثناء املباريات، وارتباطها بالقدرة على تنفيذ تعليمات 
املعتمدة  البدنية  اللياقة  بــرامــج  كانت  اإذا  خ�سو�سا  الفنية،  االأجــهــزة 
مرتبطة برامج تغذية موازية. وقال :" ي�سهد يوم االإثنني املقبل انعقاد 
الندوة االأخرية يف الرنامج الذي بداأ منذ 3 اأ�سهر و�سهد م�ساركة كبرية 
ا�ستبيان  ا�ستمارات  واأنــه مت توزيع  العامليني،  واملدربني  اأكر احلكام  من 
توقيته  ويف  عــام،  ب�سكل  الرنامج  يف  اآرائــهــم  ال�ستطالع  امل�ساركني  على 
وحمتواه، واملحا�سرين واأ�سلوب التوا�سل، وعما اإذا كانت لديهم رغبة يف 
ا�ستمراره مع تناول مو�سوعات اأخرى يطرحونها كمحاور لور�س العمل، 

و�سيتم اعالن نتائج حتليل اال�ستبيان يف الندوة املقبلة".

عبد امللك جاين: برنامج تطوير الكوادر العربية لكرة قدم ال�شالت حقق هدفه وحظي باإ�شادة دولية كبرية

اأ�سبح اجلناح الويلزي غاريث بايل "قريبا" من العودة 
عام  تركه  الــذي  االإنكليزي  توتنهام  ال�سابق  فريقه  اىل 
لكن  االإ�ـــســـبـــاين،  مـــدريـــد  بـــريـــال  لــاللــتــحــاق   2013
ال�سفقة "معقدة" بح�سب ما اأفاد وكيل اأعماله جوناثان 

بارنيت .
وال يدخل بايل �سمن خمططات املدرب الفرن�سي لريال 
مــدريــد زيــن الــديــن زيـــدان ووجـــد نف�سه ا�ــســري مقاعد 
البدالء او حتى خارج الت�سكيلة نهائيا يف بع�س االحيان، 

ما دفعه لل�سعي اىل الرحيل عن "�سانتياغو برنابيو".
واأعرب ابن الـ31 عاما يف وقت �سابق 
من ال�سهر احلايل عن رغبته بالعودة 

اىل الدوري املمتاز، و�سط اهتمام من 
مان�س�سرت يونايتد اأي�سا باحل�سول 
ي�سكل  ال  لــكــنــه  خـــدمـــاتـــه،  عـــلـــى 
املـــدرب  لــفــريــق  بالن�سبة  اأولـــويـــة 

�سول�سكاير  غــونــار  اأويل  الــرنوجــي 
ال�ساب  االإنكليزي  و�سع  الــذي 

جايدون �سان�سو على 

راأ�س اهتماماته رغم مت�سك بورو�سيا دورمتوند االأملاين 
به.

بالن�سبة  االأقــرب  الوجهة  توتنهام  يبقى  ذلــك،  ظل  ويف 
لــلــويــلــزي الــــذي غــــادر الـــنـــادي الــلــنــدين عــــام 2013 
85 مــلــيــون جنيه  بــلــغــت  قــيــا�ــســيــة حــيــنــهــا  يف �ــســفــقــة 

ا�سرتليني.
اأجاب  ولدى �سوؤاله عن احتمال عودة بايل اىل �سبريز، 
بارنيت وكالة فران�س بر�س اأنه بات "قريبا من ذلك لكن 

االأمور مل حت�سم. اإنها �سفقة معقدة".
ويبقى عامان على عقد الويلزي مع النادي امللكي الذي 
اأربــع مرات  اأوروبــا  اأبطال  توج معه بلقب دوري 
باالإ�سافة اىل لقبني يف الدوري املحلي، وي�سعى 
زيدان اىل التخل�س من عبء راتب الويلزي 

الذي يتقا�سى ثالثني مليون يورو �سنويا.
ويهدف ريال اىل التخلي نهائيا عن بايل، يف 
�سبيل  ا�ستعادته على  توتنهام اىل  ي�سعى  حني 
دفــع جزء  امللكي على  النادي  االإعـــارة ما يجر 
هناك  "لي�ست  لــكــن  راتــــبــــه،  مـــن 
يتفاو�سان"  الناديان  م�سكلة، 

بح�سب ما اأكد بارنيت.
لندن  �سمال  لنادي  و�سبق 
عليه  يــــ�ــــســــرف  الــــــــــذي 
ــــه  الــــــرتــــــغــــــايل جــــوزي
ح�سل  اأن  مـــوريـــنـــيـــو، 
خــــدمــــات العب  عـــلـــى 
الدمناركي  الــو�ــســط 
هويرغ  امـــيـــل  بـــيـــار 
مــــــن �ـــســـاوثـــمـــبـــتـــون 
والــــظــــهــــري االميـــــن 
مــــات دوهــــريتــــي من 

ولفرهامبتون.
توتنهام  بـــدايـــة  تــكــن  ومل 
م�سواره  م�ستهل  يف  م�سجعة 
ملو�سم  االنــكــلــيــزي  الـــــدوري  يف 
�سقط  الأنــه   2021-2020
اإيفرتون  اأمـــــام  اأر�ـــســـه  عــلــى 

�سفر1- االأحد املا�سي.

اأعربت احلكومة الرازيلية عن دعمها ملواطنها نيمار الذي طرد االأحد املا�سي 
من  االأخـــرية  الــثــواين  يف  غونزالي�س  األــفــارو  االإ�ــســبــاين  للمدافع  �سربه  بعد 
اللقاء الذي خ�سره وفريقه باري�س �سان جرمان اأمام �سيفه وغرميه مر�سيليا 

)�سفر1-( يف الدوري الفرن�سي.
اأرغم احلكم على ا�سهار  املباراة توترا كبريا بني العبي الفريقني ما  و�سهدت 
البطاقة ال�سفراء خم�س مرات يف ال�سوط االول وت�سع يف الثاين، ثم زادت حدة 
لياندرو  االأرجنتينيني  بني  ثنائية  با�ستباكات  ال�سائع  بدل  الوقت  يف  التوتر 
باريدي�س )�سان جرمان( وداريو بينيديتو من جهة، وجوردان اأمايف )مر�سيليا( 
األفارو  اأن يلقى نيمار امل�سري ل�سربه  واليفني كــورزاوا فطردهم احلكم، قبل 

غونزالي�س بدون كرة حلظة اال�ستباك.
ا�ستكى نيمار بعد ن�سف �ساعة على  "تيليفوت"،  وبح�سب م�ساهد بثتها �سبكة 
بداية املباراة اإىل اجلهاز التحكيمي، مكررا يف عدة منا�سبات "العن�سرية، ال!"، 
بالقرد  الرازيلي  نعت  والــذي  مراقبته  املكّلف  مر�سيليا  مدافع  اإىل  اإ�سارة  يف 

بح�سب مزاعم االأخري، وهو ما نفاه املدافع االإ�سباين.
وعلى غرار الرئي�س الرازيلي جاير بول�سونارو الذي اأعاد االإثنني ن�سر تغريدة 
للمهاجم الدويل يتهم فيها غونزالي�س بو�سفه بـ "القرد ابن العاهرة"، وقفت 
اأغلى العب يف  امل�سوؤولة عن ق�سايا حقوق االإن�سان يف الرازيل خلف  الــوزارة 

العامل.
وقالت الــوزارة يف بيان "يف مواجهة حالة عن�سرية اأخرى يف الريا�سة، تعرب 
نيمار  الالعب  مع  ت�سامنها  عن  علنا  االإن�سان  وحقوق  واالأ�ــســرة  املـــراأة  وزارة 

جونيور"، م�سددة "العن�سرية جرمية".
ويـــواجـــه الــنــجــم الــرازيــلــي اإمــكــانــيــة اإيــقــافــه لــعــدة مــبــاريــات مــن قــبــل جلنة 
االن�سباط يف رابطة الدوري الفرن�سي، كما احلال بالن�سبة لغونزالي�س اإذ وجد 

امل�سوؤولون باأن ما زعمه نيمار كان �سحيحا.
ومن املتوقع اأن حتقق جلنة االن�سباط يف مزاعم نيمار �سد غونزالي�س الذي 
�سان جرمان  اأن ب�سق عليه جناح  بعد  بــدوره  كــان �سحية  اأنــه  ادعــى مر�سيليا 
االأرجنتيني اأنخل دي ماريا. واأي �سلوك عن�سري قد يوؤدي اىل عقوبة االإيقاف 
لع�سر مباريات كحد اأق�سى، فيما ميكن اأن يوؤدي الب�سق املوجه اىل العب اآخر 
اىل االإيقاف ل�ست مباريات. ويواجه كورزاوا احتمال اإيقافه حتى �سبع مباريات 

ب�سبب �سلوكه العنيف بعد لكمه اأمايف.

بايل »قريب« من توتنهام.. وال�شفقة »معقدة« 

يواجه فريق بر�سلونة االإ�سباين، �سبح 
اأول  لــيــونــيــل مــيــ�ــســي يف  فـــقـــدان 
حال  بـ"الليغا"،  مــبــاريــات   3

مع  الــدويل  للمع�سكر  ا�ستدعائه 
منتخب االأرجنتني.

�سبورت  �سحيفة  ن�سرته  ملــا  وفــقــاً 
ا�ستدعاء  حــال  فاإنه  الكاتالونية، 
االأرجنتني  ملع�سكر  مي�سي  ليونيل 

اأمريكا  ت�سفيات  خلو�س  ا�ستعداداً 
العامل  لـــكـــاأ�ـــس  املــــوؤهــــلــــة  اجلـــنـــوبـــيـــة 

الــالعــب عن  غــيــاب  �ــســيــتــاأكــد   ،2022
فيغو  و�ــســيــلــتــا  فــــيــــاريــــال  مــــبــــاريــــات 
و5  و4   3 ـــــاجلـــــوالت  ب واإ�ـــســـبـــيـــلـــيـــة 

على  االإ�ــســبــاين  الـــــدوري  م�سابقة  مــن 
الرتتيب.

ويبداأ بر�سلونة مناف�سات املو�سم اجلديد 
من الدوري االإ�سباين، من اجلولة الثالثة 

مبواجهة فياريال.
عن  مي�سي  "غياب  ال�سحيفة:  واأ�ــســافــت 
بر�سلونة،  "الليغا" مع  من  جــوالت   3 اأول 

ياأتى ب�سبب �سفره قبل اأ�سبوعني من اأجل 
لقواعد  وفقاً  ال�سحي  للحجر  اخل�سوع 
ت�سفيات  مناف�سات  خو�س  قبل  "فيفا"، 

املونديال مع االأرجنتني.
وي�ستهل االأرجنتني م�سواره يف ت�سفيات 
مبـــواجـــهـــة   ،2022 الـــــعـــــامل  كـــــاأ�ـــــس 
االإكــــــوادور وبــولــيــفــيــا، يــومــي 8 و13 
املقبلني  االأول(  )تــ�ــســريــن  اأكـــتـــوبـــر 

توالياً.
قيادة  حتــت  بر�سلونة  فريق  وي�ستعد 
الــهــولــنــدى رونـــالـــد كـــومـــان خلو�س 
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بر�شلونة يواجه �شبح 
فقدان مي�شي يف »الليغا«

باللقب  الفائز  بــرنــال،  اإيــغــان  الكولومبي  الـــدراج  قــرر 
االن�سحاب من طــواف فرن�سا بح�سب ما   ،2019 عام 
اأن  بعد  وذلــك  االأربــعــاء  "اإنيو�س" اأمــ�ــس  اأعــلــن فريقه 
تخلف كثريا عن دراجي الطليعة وتذمره من م�ساكل 

يف ظهره.
باللقب  االحتفاظ  يف  عاما  الـ23  ابــن  اآمــال  وتبخرت 
منذ االأحد، يف اأوىل املراحل اجلبلية لن�سخة هذا العام، 

دراجي  دقائق عن  ثماين  اأكــرث من  بفارق  تخلفه  بعد 
الطليعة.

"من  فريقه  ن�سره  الــذي  البيان  بح�سب  بــرنــال  وقــال 
بها  اأنهي  اأن  اأردت  التي  الطريقة  لي�ست  اأنها  الوا�سح 
ال�سحيح  الــقــرار  اأنــه  اأوافـــق على  طــواف فرن�سا، لكني 

بالن�سبة يل يف ظل هذه الظروف".
ويت�سدر ال�سلوفيني برميوز روغليت�س الرتتيب العام 

قبل  بوغات�سار  تـــادي  مــواطــنــه  عــن  ثانية   40 بــفــارق 
غرونوبل  بني  االربعاء  املقررة  ع�سرة  ال�سابعة  املرحلة 
170 كلم،  لـــوز عــلــى مــ�ــســافــة  كـــول دو ال  ومــرييــبــيــل 
و�سيجتاز فيها الدراجون اأعلى قمة خالل ال�سباق على 

ارتفاع 2304 امتار.
اىل  برايل�سفورد  دايــف  "اإنيو�س"  فريق  مدير  واأ�ــســار 
اإيغان.  م�سالح  مراعاة  مع  القرار  هــذا  اتخذنا  "اأننا 

دراج  اأي�سا  لكنه  الت�سابق،  يحب  حقيقي  بطل  اإيــغــان 
املرحلة،  هــذه  ويف  ال�سباقات،  من  العديد  اأمامه  �ساب 
التوقف  اأنه من احلكمة بالن�سبة له  ب�سكل عام، ن�سعر 
اإ�سارة اىل االأوجــاع التي يعاين منها  عن الت�سابق"، يف 

الدراج الكولومبي يف ظهره.
ويقبع برنال يف املركز ال�ساد�س ع�سر يف الرتتيب العام 

بفارق 19 دقيقة و4 ثوان عن ال�سدارة.

حامل لقب طواف فرن�شا ين�شحب من ال�شباق

احلكومة الربازيلية ت�شاند 
نيمار بوجه العن�شرية 



 
يعمل كطبيب رغم عدم اإكماله ال�شف اخلام�س

الطب  مهنة  ميار�س  �ساب  على  القب�س  الهندية  ال�سلطات  األقت 
منذ نحو 4 �ــســنــوات، على الــرغــم مــن اأنــه خــرج مــن املــدر�ــســة من 
 16 يف  عــامــاً(   23( تيجا  فرياجاندهام  وعمل  اخلام�س.  ال�سف 
م�ست�سفى خا�س، والتحق بالعديد من املع�سكرات الطبية، وتطوع 
مع �سرطة بنغالورو وعمل مع العمال املهاجرين املحليني خالل 
اأن يح�سل  التدريب ودون  ذلــك مع قليل من  كــورونــا، وكــل  وبــاء 
اإال بعد  اأي تعليم طبي. ومل تكت�سف ال�سلطات حقيقة تيجا  على 
مل�سايقات  تعر�سها  اإثــر  على  لل�سرطة،  الثانية  زوجته  ا�ستكته  اأن 
اكت�سف  التحقيقات،  من  قليل  وبعد  يديه،  على  وج�سدية  نف�سيه 
ال�سرطة �سل�سلة من االأكاذيب املحيطة بحياة تيجا، مع العديد من 

ال�سهادات املزورة واالأ�سماء امل�ستعارة.
وو�سف �سابط كبري من �سرطة رات�ساكوندا تيجا باأنه ذكي للغاية، 
وحتى عندما مت القب�س عليه يف بنغالورو بتهمة الغ�س وانتحال 
�سفة �سابط يف م�سلحة ال�سجون، متكن من احلفاظ على هويته 

كطبيب.
املهنية كطبيب،  2016، بعد وقت ق�سري من بدء حياته  ويف عام 
األقت �سرطة بنغالورو القب�س على تيجا وهو ينتحل �سفة �سابط 
لالدعاء  ر�سمية  مركبات  اأي�ساً  وا�ستخدم  ال�سجون،  م�سلحة  من 
باأنه ابن اأحد كبار ال�سباط، لكنه متكن من ترئة نف�سه يف هذه 
م�ست�سفيات  عــدة  يف  كطبيب  عمل  احلـــني،  ذلــك  ومــنــذ  الق�سية، 
متخ�س�سة رفيعة امل�ستوى، ولكن ب�سبب امتالكه املهارات الطبية 

االأ�سا�سية مل ي�سك اأحد يف اأمره.
اأ�سرته يف عام  اأن تيجا هرب من منزل  اأي�ساً  وك�سفت التحقيقات 
2005 بعد اأن ت�سرب من املدر�سة، و�سافر اإىل مدن كبرية خمتلفة 
مثل تريوباتي، هوراه، لكناو، وعمل يف بيع زجاجات املياه والوجبات 
الذي  بورو�سوتام ريدي  بالطبيب  والتقى  القطارات،  اخلفيفة يف 

اأمن له املاأوى والدعم املادي معتقداً باأنه يتيم.

جرح �شغري يت�شبب ببرت اأطرافها الأربعة
ت�سبب جرح �سغري  اأن  بعد  بريطانية عن حمنتها  �سيدة  حتدثت 

بورقة اإىل ت�سمم دمها واأدى يف النهاية اإىل برت اأطرافها االأربعة.
الق�سة بداأت عندما اأ�سيبت مارغريت هندر�سون )57 عاماً( بجرح 
2018، وكان اجلرح �سغرياً  اأوائــل عام  يف �سبابة يدها اليمنى يف 
جداً لدرجة اأنها مل تعره اأي اهتمام، ويف اليوم التايل ظهرت نقطة 
�سوداء يف مكان اجلرح، وبعد اأيام قليلة مل تكن قادرة على احلركة، 

مما ا�ستدعى نقلها اإىل امل�ست�سفى.
واأظـــهـــرت االخــتــبــارات والــفــحــو�ــســات اإ�ــســابــة مــارغــريــت بعدوى 
اإىل  التعفن  انت�سر  ما  و�سرعان  دمها،  ت�سمم  اإىل  اأدت  جرثومية 
جميع اأنحاء ج�سدها، وا�سطر االأطباء اإىل برت ذراعها االأي�سر من 
حتت الكوع، وكذلك مت برت يدها اليمنى، وبعد 10 اأيام فقط مت 

برت �ساقيها من حتت الركبتني.
اإىل منزل  اأن تعود  امل�ست�سفى قبل  اأ�سهر يف   6 واأم�ست مارجريت 
ابنتها الكرى كيم )29 عاماً( التي خ�س�ست ملحقاً خا�ساً لها يف 
املنزل. وبعد مرور عام على مر�سها، عاد االإنتان لي�سيب ج�سمها 
من جديد، لكنها كانت هذه املرة اأكرث وعياً مبر�سها، و�سارعت اإىل 
اأيام، مما �ساهم   5 عالج نف�سها بامل�سادات احليوية الوريدية ملدة 

يف �سفائها.
ي�سطرون  الــذيــن  النا�س  مــن  الكثري  " هناك  مــارغــريــت  وتــقــول 
اإىل العي�س مع عواقب االإ�سابة باالإنتان. اإنه مر�س يهدد احلياة 
نف�سك  ا�ساأل  اأعرا�س  اأية  لديك  كان  اإذا  ب�سهولة،  تفويته  وميكن 
وا�ساأل الطبيب: هل ميكن اأن يكون تعفناً يف الدم، خا�سة اإذا كان 

لديك اأي نوع من االإ�سابات، مهما كانت �سغرية".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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روبوت و�شيط بني مر�شى كورونا وذويهم 
ي�ستخدم م�ست�سفى يف الهند روبوتا خلدمة العمالء يتجول بني عنابر امل�ست�سفى وي�ساعد مر�سى فريو�س كورونا 

على التوا�سل مع اأ�سدقائهم واأقاربهم.
ناريندرا مودي خالل  الــوزراء  رئي�س  تفاعله مع  بعد  الهندية،  "�سديق" باللغة  ويعني  الروبوت ميرتا،  وا�ستهر 

منا�سبة يف 2017.
وعينا الروبوت جمهزتان بتكنولوجيا التعرف على مالمح الوجه مل�ساعدته يف تذكر اأ�سخا�س تعامل معهم من قبل. 
ويوجد كمبيوتر لوحي مثبت يف �سدر ميرتا كي يت�سنى للمر�سى م�ساهدة اأحبائهم وكذلك التوا�سل مع االأطقم 

الطبية التي ال ميكنها دخول عنابر عزل املر�سى.
نيودلهي  بالعا�سمة  اإك�ستن�سن  نويدا  مدينة  يف  التخ�س�سي  ياثارث  م�ست�سفى  يف  الخانبال  اأرون  الدكتور  وقــال 
لعائالتهم ال ميكنهم  اأ�سد احلاجة  املر�سى يف  يكون  وبينما  الوقت  هذا  وخــالل  طويال  وقتا  التعايف  "ي�ستغرق 

زيارتهم".
وي�ستخدم ميرتا ب�سكل اأ�سا�سي من قبل املر�سى الذين ال ميكنهم التوا�سل با�ستخدام هواتفهم.

والروبوت من ابتكار �سركة اإنفينتو روبوتيك�س النا�سئة يف بنجالورو وقال ياثاراث تياجي، مدير ال�سركة التي تدير 
امل�ست�سفى اإن تكلفة الروبوت تبلغ مليون روبية )13600 دوالر(.

واأ�ساف اأن ميرتا ي�ستخدم لال�ست�سارات عن بعد مع املتخ�س�سني لتقليل خطر اإ�سابتهم بالعدوى. وقال "عادة من 
الروبوت "مفيد للغاية". اأن  م�سيفا  ال�سعب جدا اأن يفح�س طبيب نف�سي اأو خبري تغذية مري�س كوفيد19-"، 
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م�شاهري يقاطعون اإن�شتغرام.. لهذا ال�شبب
قرر عدد من امل�ساهري، من بينهم جنمة تلفزيون الواقع كيم كاردا�سيان، 
من�سة  على  ح�ساباتهم  جتميد  كابريو،  دي  لــيــونــاردو  االأمــريكــي  واملمثل 

واحد. "اإن�ستغرام" ليوم 
وجــــاءت خــطــوة هــــوؤالء مــن اأجـــل تــذكــري �ــســركــة "في�سبوك" الــتــي متلك 
م�سِللَة  اأخبار  من  من�ساتها  على  ُين�َسر  ما  مكافحة  "اإن�ستغرام" ب�سرورة 

وحمتوى ينطوي على كراهية، وفق "فران�س بر�س".
واأتى قرار هوؤالء النجوم، ومن بينهم اأي�ساً املمثالن جنيفر لورن�س و�سا�سا 
وراء  �سابقاً  كانت  املنظمات  من  جمموعة  لدعوة  ا�ستجابًة  كوهن،  بــارون 

حركة اأوىل ملقاطعة "في�سبوك".
#�ستوب هيت فور بروفيت  واأطلقت هذه املجموعة يف يونيو الفائت و�سم 
اجلهات  اأهــم  من  عدد  واأحجم  الربح"(.  اإىل  الهادفة  الكراهية  )"اأوقفوا 

املُعِلَنة على "في�سبوك" موقتاً عن �سراء م�ساحات اإعالنية على من�ساتها.
على  "التحري�س  ت�ساهم يف  "في�سبوك" باأنها  املنظمات جمموعة  وتتهم   
االإعالمي  "الت�سليل  اإىل  اإ�سافة  والكراهية"،  العن�سرية  ون�سر  العنف 
املرتبط بالعملية االنتخابية" يف الواليات املتحدة، بح�سب رابطة "مكافحة 

الت�سهري"، وهي اإحدى املنظمات الت�سع امل�ساركة.

جراحة رائدة تنقذه من الإدمان !
االأفيونية واالأدوية  املــواد  اإدمانه على  التخل�س من  اأمريكي يف  جنح رجل 
املخدرة الذي ا�ستمر ل�سنوات طويلة، بف�سل جراحة رائدة اأجريت له العام 

املا�سي.
اأن جراحة  يعتقد  االأمريكية،  بن�سلفانيا  بوكالرت من واليــة  وكــان جــريود 

الدماغ الرائدة هي اأمله االأخري للتغلب على اإدمانه على املواد االأفيونية.
املعدن يف دماغه  �سل�سلة طويلة من  باإدخال  االأطباء  قام  خالل اجلراحة، 
اإدخال  ومت  االأفيونية.  املــواد  جتاه  لديه  ال�سديدة  الرغبة  على  لل�سيطرة 

ال�سلك يف جزء الدماغ املتورط باالإدمان.
�سياق  يف  تــاأتــي  التي  الــرائــدة  للجراحة  خ�سع  مري�س  اأول  هــو  بــوكــالــرت، 
جتربة �سريرية جتريها جامعة و�ست فريجينيا للتخل�س من االإدمــان. و 
ياأمل االأطباء يف اإمكانية تطبيق هذا االإجــراء على نطاق اأو�سع للحد من 

االإدمان على املواد االأفيونية التي تودي بحياة128 اأمريكياً يومياً.
اأن  اإال  الــذاكــرة  وم�ساكل يف  بالنزيف  االإ�ــســابــة  مــن خماطر  الــرغــم  وعلى 
اأمله الوحيد وخا�سة بعدما  اأ�سر على اخل�سوع للجراحة الأنها  بوكالرتا 

جرب كل ما بو�سعه للتخل�س من االإدمان.
وكــان بوكالرت قد عانى من االإدمـــان على املــخــدرات ملــدة 18 عــامــاً، جرب 
اإعادة  وجل�سات  �سوبوك�سون،  مثل  االإدمـــان  عالجات  اأنــواع  جميع  خاللها 

كاردي بي واأوف�شيت 
ي�شرعان يف الطالق 
االأمريكية  الـــــراب  مــغــنــيــة  بـــــداأت 
اأمــام حمكمة يف  كــاردي بي ر�سميا 
واليــــة جــورجــيــا اإجـــــــراءات طالق 
اأوف�سيت  الــراب  مغني  زوجها  من 
بــعــد ثـــالث �ــســنــوات مل يــكــن فيها 

زواجهما م�ستقراً.
ــــزوجــــاً �ــــســــراً يف  وكــــــان االإثـــــنـــــان ت
لبثا  ومــا   2017 اأيلول-�سبتمر 
انف�سااًل  �سهراً   15 بعد  اأعلنا  اأن 
اأول بينهما. وقالت كاردي بي )27 
ن�سرته  فــيــديــو  مــقــطــع  عـــامـــاً( يف 
يتابعها  الــتــي  "اإن�ستغرام"  عــلــى 
"مل  �ــســخــ�ــس  مــلــيــون   75،5 نــحــو 
تــعــد االأمــــور جتـــري عــلــى مــا يرام 
بيننا منذ مدة طويلة، ولي�س ذلك 
خطاأ اأّي مّنا،ولكن بب�ساطة مل يعد 

اأحدنا يحّب االآخر".
اأمريكية  اإعــــالم  و�ــســائــل  واأفــــــادت 
اطـــلـــعـــت عـــلـــى تـــفـــا�ـــســـيـــل وثـــائـــق 
)وا�سمها  املــغــنــيــة  بـــــاأن  الـــطـــالق 
اأملانزار( تطلب  احلقيقي بلكالي�س 
البنتها  احلـــ�ـــســـريـــة  احلـــ�ـــســـانـــة 
كالت�سر البالغة عامني، اإ�سافة اإىل 

نفقة غذائية مل حُتَدد قيمتها.
وحددت املحكمة 4 ت�سرين الثاين/
للجل�سة  مـــوعـــداً  املــقــبــل  نــوفــمــر 
بح�سب  ـــيـــة،  الـــقـــ�ـــس يف  االأوىل 
اأوِدَعـــــــــت حمكمة  الـــتـــي  الـــوثـــائـــق 
جورجيا،  يف  فـــالـــتـــون  مــقــاطــعــة 
ممنها  يتحدر  التي  الــواليــة  وهــي 
اأوف�سيت )وا�سمه احلقيقي كياري 
�ـــســـيـــفـــو�ـــس(. وكــــانــــت كـــــــاردي بي 
من  متحدرة  تــعــّر  راق�سة  اأ�ــســا�ــســاً 
لكّنها  نيويورك،  يف  برونك�س  حي 
حتـــّولـــت ظـــاهـــرة مــو�ــســيــقــيــة عام 
"بوداك  اأغــنــيــتــهــا  بف�سل   2017

ييلو" التي حققت جناحاً كبرياً.

اأملانيا ت�شتثمر 900 مليون 
دولر من اأجل اللقاح املحل

ي�سل  ما  تقدم  اأنها  االأملانية،  احلكومة  اأعلنت 
دوالر(  مليون   892( يــورو  مليون   750 اإىل 
اأدويــــة حمــلــيــة، تعمل على  �ــســركــات   3 لــدعــم 

تطوير لقاحات �سد فريو�س كورونا.
العلمي،  والــبــحــث  التعليم  وزيـــرة  واأو�ــســحــت 
بالفعل  وافقت  احلكومة  اأن  كارلت�سيك،  اأنيا 
على تزويد �سركتي "بيونتيك"، و" كيورفاك" 
375 مليون و230 مليون يورو  مببلغ مببلغ 
على  تعتمد  لــقــاحــات  لتطوير  الــتــوايل،  على 

احلم�س النووي الريبوزي.
واأ�سافت اأنه من املتوقع اختتام املحادثات مع 
بيولوجيكا"  تــي  دي  وهي"اآي  ثــالــثــة،  �سركة 

قريبا.
على  قائم  لقاح  تطوير  على  ال�سركة  وتعمل 
كورونا  فريو�س  بروتني  ينقل  حيث  النواقل، 
املناعية  اال�ــســتــجــابــة  لتحفيز  اخلـــاليـــا،  اإىل 

للج�سم.

يفر من �شجنه للمرة ال�شابعة.. والدافع احلب 
�سبتمر  مطلع  ال�سجن  من  ال�سابعة  للمرة  فــراره  بعد 
احلايل، اأعلنت ال�سرطة االإيطالية اأنها اأوقفت، يف جزيرة 
"جوين  امللقب  عاما(   60( ما�ستيني  جو�سيبي  �سردينيا 

الغجري" الذي هّزت جرائمه البالد ل�سنوات طويلة.
املــتــواري يف منزل  املــوقــوف  "ُعرث على  ال�سرطة  وقــالــت 
ريفي قرب �سا�ساري" يف �سمال غرب �سردينيا، حيث كان 

برفقة حداد.
اأودع  الذي  احلياة،  مدى  بال�سجن  املحكوم  الرجل  وكان 
يوليو  منذ  �سردينيا  يف  م�سددة  حلرا�سة  يخ�سع  �سجنا 
اإذن خــروج ومل يعد  زنــزانــتــه مبوجب  تــرك  قــد   ،2017
اإليها يف 5 �سبتمر، يف وقت كان يحق له االإفادة من نظام 

حرية م�سروطة يف فراير املقبل.
وقال جو�سيبي ما�ستيني لل�سرطة يف ت�سريحات اأوردتها 
"الفرار  "اإيل كوريريي ديال �سريا" االإيطالية  �سحيفة 
بــدافــع احلب". ومل تكن زوجــتــه معه عند  دائــمــا  يــكــون 
توقيفه. واأ�سدرت ال�سلطات مذكرة بحث يف حق ما�ستيني 
يف �سائر اأنحاء البالد للقب�س على ال�سجني الفار، الذي 

�سبغ �سعره باللون االأ�سقر.
وبعد الفرار ال�سابع هذا، طالبت نقابة �سرطيني اإيطاليني 
االأذون  باإلغاء  لل�سجناء، مطالبة  بتغيري قواعد اخلروج 

للمجرمني الذين �سبق لهم اأن حاولوا الفرار.
ولهذا الرجل املولود يف منطقة بريغامو )�سمال( �سجل 
طويل مع اجلرمية، ففي عام 1989 حكم عليه بال�سجن 
اإدانــتــه بــجــرائــم قتل وخــطــف و�سطو  مــدى احلــيــاة بعد 
15 �سنة بح�سب  "روعت �سكان روما"، على مدى  م�سلح 

تعبري �سحيفة "الريبوبليكا".

عمليات احتيال اأبطالها احليوانات الأليفة
اأ�سدرت ال�سرطة يف والية تا�سمانيا االأ�سرتالية حتذيراً 
األف  اأ�سرتايل )26  األف دوالر   35 اأكرث من  بعد فقدان 
ب�سبب  الــعــام اجلـــاري  االآن خــالل  اأمــريــكــي( حتى  دوالر 

عمليات احتيال من اخلارج عر االإنرتنت.
كورونا  فــريو�ــس  جائحة  بـــاأن  بــيــان  يف  ال�سرطة  واأفــــادت 
لتلك  االأ�ــســخــا�ــس �سحايا  مــن  كبري  عــدد  وقـــوع  �سهدت 
العمليات، حيث ير�سلون اأموااًل اإىل كيانات وهمية مقابل 

�سراء حيوانات األيفة.
وقال حمقق ال�سرطة، بول ترينر: "هذا هو نوع اآخر من 

االحتيال حيث ي�ستهدف اجلناة م�ساعر �سحاياهم".
ويقوم منفذو عمليات االحتيال باإن�ساء مواقع اإلكرتونية 
وهمية اأو اإعالنات على مواقع اإعالنية وو�سائل التوا�سل 
االجتماعي يتظاهرون فيها باأنهم يبيعون �سالالت كالب 

مرغوبة وعادة ما يطلبون حتويالت مالية.
اأنــه فــور و�سول مبلغ االإيـــداع االأويل،  وحــذر ترينر من 
للمطالبة مبزيد  باللجوء ملررات جديدة  املحتال  يقوم 
من املال مثل تاأجيل عملية النقل اأو تكلفة ال�سحن، وفور 

الدفع يقوم باإغالق جميع االت�ساالت.
العمليات  لتلك  �سحايا  تا�سمانيا  من  �سخ�ساً   11 ووقــع 
حتى االآن. و�سدر حتذير مماثل لغرب اأ�سرتاليا يف وقت 
جميع  يف  ال�سحايا  خ�سر  اأن  بعد  الــعــام  هــذا  مــن  �سابق 
اأنحاء الوالية 28 األف دوالر يف يونيو "حزيران" وحده 

يف عمليات االحتيال املتعلقة ببيع جراء.

ال�شني تطلق اأقمارا 
ا�شطناعية للف�شاء من البحر

قالت و�سائل اإعالم �سينية حكومية 
اأر�سلت  الــ�ــســني  اإن  االأربـــعـــاء  اأمــ�ــس 
اإىل  ا�سطناعية  اأقمار  ت�سعة  بنجاح 
املدار، يف اأول اإطالق جتاري جتريه 
البحر.  يف  مــنــ�ــســة  مـــن  لـــ�ـــســـاروخ 
االأقمار  اأن  االإعــالم  و�سائل  وذكــرت 
اأحدها  يخ�س  التي  اال�سطناعية، 
لقطات  لتبادل  )بيليبيلي(  من�سة 
�ساروخ  بوا�سطة  اأر�سلت  الفيديو، 
من طراز لوجن مار�س 11 من البحر 
االأ�سفر، الثالثاء. وال�ساروخ لوجن 
مار�س 11 م�سمم لالإطالق ب�سرعة 
اإطــالق متحركة مثل  ومــن مواقع 
حلمل  اأ�ــســا�ــســا  ويــ�ــســتــخــدم  �سفينة، 
واأُطلق  �سغرية.  ا�سطناعية  اأقمار 
الــ�ــســاروخ الأول مــرة مــن البحر يف 
يونيو العام املا�سي. وذكرت �سحيفة 
ال�سعب اليومية احلكومية نقال عن 
تايوان  مركز  مدير  يل،  ت�سونغ  يل 
اأن  اال�سطناعية  االأقــمــار  الإطـــالق 
"من�سات االإطالق البحرية �ستزيد 
ال�سينية،  االإطـــــالق  مــنــاطــق  عـــدد 
ومرونة  و�سالمة  كفاءة  و�ستح�سن 
ال�سني  ولــدى  االإطالق".  عمليات 
ثالثة مراكز لالإطالق الف�سائي يف 
الر، حيث تعود مراحل ال�سواريخ 
يف  وت�سكل  االأر�ـــس  اإىل  امل�ستخدمة 
املناطق  على  خطرا  االأحيان  بع�س 
املـــاأهـــولـــة. و�ــســيــقــلــل االإطـــــالق من 
البحر هذا اخلطر. وجعلت ال�سني 
برناجمها الف�سائي اأولوية ق�سوى 
حيث  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  يف 
املتحدة  بــالــواليــات  لــلــحــاق  ت�سابق 
ولت�سبح قوة ف�سائية كرى بحلول 

عام 2030.

�شفاء تواأم اأ�شيبتا بكورونا داخل الرحم
اأنهما  اللتني يعتقد  التواأم  ك�سف والدا الطفلتني 
بفريو�س  م�سابتني  وهــمــا  ولــدتــا  طفلتني  اأول 
اإىل  وعودتهما  �سفائهما  عن  بريطانيا  يف  كورونا 

املنزل بعد اأ�سابيع من الوالدة.
واأ�سيبت �سارة كورتي�س )32 عاماً( وزوجها اآرون 
ك�سفت  عندما  بالرعب  كمريا  من  عــامــاً(   33(
اأيام  اإ�سابة االأم بفريو�س كورونا قبل  االختبارات 

قليلة من موعد الوالدة.
اإنــهــا كــانــت تخ�سى االأ�ــســواأ قبل اأن  و قــالــت �ــســارة 
تدخل املخا�س يف يوم 3 يوليو )متوز( وتلد كينا 
ولي�سا بوزن 3 اأرطال لكل منهما، بعد اأن مت منع 
اآرون من دخول امل�ست�سفى ب�سبب فريو�س كورونا.

واأكد االأطباء باأن الطفلتني التواأم ولدتا م�سابتني 
بالفريو�س القاتل، حيث قارن الوالدان اإقامتهما 
امل�ستمرة يف امل�ست�سفى بعقوبة ال�سجن، و بعد عدة 
تتمتعان  الــتــواأم  بــاأن  اأخـــرياً  االإعـــالن  اأ�سابيع، مت 
ب�سحة جيدة واأنهما خاليتان من فريو�س كورونا 

ويتم االآن رعايتهما يف املنزل.
وقالت �سارة اإنها واجهت حماًل �سعباً الأنها كانت 
حالة  هي  التواأم،  اإىل  التواأم  متالزمة  من  تعاين 
حتدث قبل الوالدة ويت�سارك فيها التوائم كميات 
اإمــدادات الدم يف امل�سيمة، مما  غري مت�ساوية من 

يوؤدي اإىل منو اجلنينني مبعدالت خمتلفة.
وكان على �سارة اأن ت�سافر 300 ميل من م�ست�سفى 
وي�ست كمرالند نزواًل اإىل لندن مبفردها، الإجراء 
امل�سكلة،  ت�سحيح  �ساأنها  من  التي  الليزر  جراحة 
اإنــه من  لها  قيل  عندما  بال�سدمة  اأ�سيبت  لكنها 

املحتمل اأن تفقد اإحدى الطفلتني.
التواأم  الطفلتان  وجنـــت  جنــحــت  اجلــراحــة  لــكــن 
مبعجزة، غري اأن االأمور �سارت مبنحى غري متوقع 
عندما مت ت�سخي�س اإ�سابة �سارة بفريو�س كورونا 
قبل اأيام من موعد الــوالدة، ورغم اأنها مل تعاين 
�ــســعــرت باخلوف  الــفــريو�ــس، لكنها  اأعـــرا�ـــس  مــن 

الأنها كانت تخ�سى اأن تعر�س التواأم للخطر.

كارد�شيان جتمد ح�شابيها على 
في�شبوك واإن�شتغرام 

قررت كيم كارد�سيان و�ست جتميد ح�ساباتها على في�سبوك واإن�ستغرام احتجاجا 
على انت�سار الكراهية واملعلومات امل�سللة على من�سات التوا�سل االجتماعي.

يتم  التي  امل�سللة  "املعلومات  تويرت  على  تغريدة  يف  و�ست  كارد�سيان  وقالت 
انتخاباتنا  على  خطري  تاأثري  لها  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  ن�سرها 

وتقو�س دميقراطيتنا".
وكانت كارد�سيان قد ان�سمت اإىل حملة "اأوقفوا الكراهية من اأجل الربح" التي 

ت�سغط على في�سبوك الإزالة املن�سورات التي تن�سح بخطاب الكراهية.
لتويرت  الــداخــلــي  للنظام  الــدخــول  مــن  مت�سللون  متكن  املــا�ــســي،  يوليو  ويف 
لقر�سنة بع�س ح�سابات كبار امل�ستخدمني ومنهم املر�سح النتخابات الرئا�سة 

االأمريكية جو بايدن، وجنمة تلفزيون الواقع كيم كاردا�سيان،.
وا�ستخدم املقر�سنون هذه احل�سابات للح�سول على عمالت رقمية.

�الألعاب �لنارية ت�صيء �ل�صماء فوق �صاحة زوكالو خالل حفل »�ل�صيحة« مبنا�صبة �الحتفاالت بعيد �ال�صتقالل يف مك�صيكو �صيتي.� ف ب


