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فرن�سا تدعو رعاياها �إىل �ملغادرة يف �أقرب وقت 
�أحد�ث مت�سارعة يف �إثيوبيا.. 

و�ملعارك تقرتب من �أدي�س �أبابا 
•• �أدي�س �أبابا-وكاالت:

وقت  يف  حربا  ت�شهد  التي  اإثيوبيا  مغادرة  اإىل  رعاياها  فرن�شا  دعت 
ب��را عن  كلم   200 م�شافة  على  ب��ات��وا  اأن��ه��م  تيغراي  اأع��ل��ن متمردو 
اأبابا  اأدي�����س  يف  الفرن�شية  ال�����ش��ف��ارة  وق��ال��ت  اأب��اب��ا.  اأدي�����س  العا�شمة 
الرعايا  جميع  فرن�شيني  رع��اي��ا  اإىل  بعثتها  اإل��ك��رون��ي��ة  ر���ش��ال��ة  يف 

الفرن�شيني مدعوون ر�شميا ملغادرة البلد يف اأقرب وقت.
اإىل  �شيتوّجه،  اأّن��ه  اأحمد،  اأب��ي  الإثيوبي،  ال���وزراء  رئي�س  واأعلن  ه��ذا 
�شعب  ق���وات جبهة حت��ري��ر  يقاتلون  ال��ذي��ن  ج��ن��وده  ل��ق��ي��ادة  اجلبهة 
تيغراي، يف وقت تقرب فيه املعارك اأكرث فاأكرث من العا�شمة اأدي�س 
اأبابا، و�شط اأنباء عن اقراب قوات جبهة تيغراي من ال�شيطرة على 

مدينة دبر برهان، على بعد 130 كلم من العا�شمة الإثيوبية.
وقال اأبي اأحمد يف بيان ن�شره على ح�شابه يف موقع توير: �شاأتوّجه 
اأولئك  �شعبه:  واأ�شاف خماطباً  امل�شّلحة.  قواتنا  لقيادة  اإىل اجلبهة 
التاريخ  �شيفتح  الذين  اإثيوبيا  اأبناء  من  يكونوا  اأن  يريدون  الذين 
ذراعيه لهم، دافعوا عن البلد اليوم. لقونا يف اجلبهة. ويف تغريدة 

اأخرى، كتب يقول: لدينا تاريخ من املحافظة على ا�شم اإثيوبيا.
اإقليم  2020 يف  ن��وف��م��ر   4 ان��دل��ع��ت يف  ال��ت��ي  احل����رب  واأ���ش��ف��رت 
تيغراي )�شمال( بني القوات الحّتادية وجبهة حترير �شعب تيغراي 
املدعومة من جي�س حترير اأورومو عن مقتل الآلف وت�شريد اأكرث 

من مليوين �شخ�س.
ال���وزراء يف وق��ت زعمت فيه جبهة حترير �شعب  بيان رئي�س  وي��اأت��ي 
ت��ي��غ��راي م��وا���ش��ل��ة ت��ق��ّدم��ه��ا ب��اجت��اه اأدي�����س اأب���اب���ا، م�����ش��رة اإىل اأّنها 
�شيطرت على بلدة �شيوا روبت على ُبعد حوايل 220 كيلومراً من 

العا�شمة.

•• �أبوظبي-و�م:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
التي  الأخ��وي��ة  العالقات  عمق  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
الها�شمية  الأردن��ي��ة  واململكة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تربط 
 .. �شموه  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء  امل�شتويات.  جميع  على  ال�شقيقة 

اأخاه جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�شني عاهل اململكة الأردنية 
الها�شمية ال�شقيقة اأم�س يف ق�شر ال�شاطئ.

من جهة اأخرى تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
قبل  الليلة  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
املا�شية ات�شال هاتفيا من دولة ماريو دراغي رئي�س وزراء جمهورية 

اإيطاليا ال�شديقة.                       )التفا�شيل �س2(         
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نيابة عن �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة 
حممد بن ر��سد يفتتح �ليوم دور �النعقاد 
�لعادي �لثالث للمجل�س �لوطني �الحتادي

•• �أبوظبي-و�م:

نيابة عن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل، يفتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، �شباح اليوم 
الأربعاء املوافق 24 نوفمر 2021م، دور النعقاد العادي الثالث من 
بح�شور  الحت��ادي،  الوطني  للمجل�س  ع�شر  ال�شابع  الت�شريعي  الف�شل 
امل�شوؤولني  الوزراء وكبار  املعايل  واأ�شحاب  العهود وال�شيوخ  اأولياء  �شمو 

يف الدولة من مدنيني وع�شكريني.                  
 )التفا�شيل �س3(

حممد بن ز�يد يقوم بزيارة ر�سمية �إىل 
تركيا �ليوم.. تلبية لدعوة �لرئي�س �أردوغان

•• �أبوظبي-و�م: 

يقوم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اإىل  ر�شمية  بزيارة  الأربعاء  اليوم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اجلمهورية الركية وذلك تلبية لدعوة من فخامة الرئي�س رجب طيب 

اأردوغان. 
اأردوغان  الرئي�س رجب طيب  الزيارة مع فخامة  �شموه خالل  ويبحث 
التعاون  تعزيز  و�شبل  الثنائية  العالقات   .. الركية  رئي�س اجلمهورية 
والعمل امل�شرك بني البلدين يف خمتلف املجالت مبا يحقق م�شاحلهما 
املتبادلة .. اإ�شافة اإىل جممل الق�شايا وامل�شتجدات الإقليمية والدولية 

التي تهم البلدين.

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله عاهل اململكة الأردنية ال�شقيقة   )وام(

�للجنة �لع�سكرية �لليبية تبحث 
تنفيذ �تفاق �إخر�ج �ملرتزقة 

•• تون�س-وكاالت:

بداأ يف العا�شمة التون�شية، اأم�س الثالثاء، اجتماع جديد للجنة الع�شكرية الليبية 
امل�شركة 5+5 ، لبحث ملف اإخراج املرتزقة والقوات الأجنبية من البالد، بح�شور 

البعثة الأممية يف ليبيا وبعثة الحتاد الإفريقي.
وقال ع�شو اللجنة الع�شكرية، الفريق خري التميمي، يف ت�شريح للعربية.نت، اإن 
هذا الجتماع هو تكملة لجتماعات القاهرة التي عقدت قبل 3 اأ�شابيع، و�شيبحث 
والقوات  املرتزقة  اإخ���راج  ب�شاأن  هناك  عليه  الت��ف��اق  مت  ما  تنفيذ  و�شبل  مناق�شة 

الأجنبية الإفريقية.
ويف اجتماعات القاهرة، اتفقت اللجنة الع�شكرية 5+5 مع ممثلي دول ت�شاد والنيجر 
وال�شودان، على اإن�شاء اآلية ات�شال وتن�شيق فعالة لإخراج املرتزقة واملقاتلني بكافة 

ت�شنيفاتهم، الذين ينتمون لهذه الدول، من الأرا�شي الليبية.
وت�شع الآلية ت�شوراً للجان الت�شال والتن�شيق يف ليبيا ودول اجلوار بغر�س اإخراج 

املرتزقة واملقاتلني الأجانب يف عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومت�شل�شلة.
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رئي�ص الأركان ي�شهد ختام مترين 
ميدوزا-  11 الع�شكري يف اليونان

اأخبار الإمارات

ملاذا كل هذا العدد من 
اجلدران يف عامل اليوم...؟

عربي ودويل

يف ذكرى وفاته.. “مفاجاأة 
�شادمة” ب�شاأن قلب مارادونا

الفجر الريا�شي
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تلقى �ت�ساال هاتفيا من رئي�س وزر�ء �إيطاليا

حممد بن ز�يد ي�ستقبل ملك �الأردن ويبحثان �لعالقات �لثنائية و�سبل تطويرها
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن ز�يد ي�ستقبل ملك �الأردن ويبحثان �لعالقات �لثنائية و�سبل تطويرها

وتوفر احللول للم�شاكل والتحديات 
التي تواجهها مبا ي�شمن م�شتقبال 

اأف�شل ل�شعوبها.
ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ من�شور بن 
نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد 
ال������وزراء وزي����ر ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة و 

امل�شتجدات  ح���ول  ال��ن��ظ��ر  وج���ه���ات 
على ال�شاحتني الإقليمية والدولية، 
ال�شرق  الأو���ش��اع يف منطقة  خا�شة 

الأو�شط.
امل�شرك  احلر�س  اجلانبان  اأك��د  و 
امل�شتمرين  والت�شاور  التن�شيق  على 

اأبوظبي وعدد من  ديوان ويل عهد 
امل�شوؤولني .

الأردين  اجل��ان��ب  م��ن  ح�شر  فيما 
اخل�شاونة  ب�����ش��ر  ال���دك���ت���ور  دول�����ة 
رئ���ي�������س ال�����������وزراء وم����ع����ايل اأمي����ن 
ال�شفدي نائب رئي�س الوزراء وزير 

البلدين دوام الرتقاء والتطور.
امللك  جاللة  و  �شموه  ا�شتعر�س  و 
ع���ب���داهلل ال���ث���اين خ����الل ال��ل��ق��اء .. 
الثنائية  العالقات  جوانب  خمتلف 
و �شبل تطويرها ودفعها اإىل الأمام 
خ����الل ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة وت���ب���ادل .. 

ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 
حميد  ومعايل  للمطارات  اأبوظبي 
عبيد خليفة عبيد اأبو �شب�س رئي�س 
�شعادة  و  للمحا�شبة  اأبوظبي  جهاز 
وكيل  امل�����زروع�����ي  م����ب����ارك  حم���م���د 

ملا فيه م�شلحة بلديهما و�شعبيهما 
و�شددا  العربية،  املنطقة  وم�شلحة 
تعزيز  اأج��ل  من  العمل  اأهمية  على 
ال���ت���ي تعود  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال�������ش���راك���ات 
املنطقة  يف  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  ب��اخل��ر 
وحتقق الزدهار والتنمية امل�شتدامة 

•• �أبوظبي-و�م:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال����ق����ائ����د  ن����ائ����ب 
الأخوية  ال��ع��الق��ات  ع��م��ق  امل�شلحة 
التي تربط دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة واململكة الأردنية الها�شمية 
امل�شتويات.  جميع  ع��ل��ى  ال�شقيقة 
 .. �شموه  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء 
اأخ���اه ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل الثاين 
الأردنية  اململكة  عاهل  احل�شني  بن 
ق�شر  يف  ام�س  ال�شقيقة  الها�شمية 

ال�شاطئ.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  رح�����ب  و 
اآل نهيان يف بداية  زاي��د  حممد بن 
اللقاء بجاللة امللك عبداهلل الثاين 
اإل���ي���ه حتيات  ون���ق���ل  الإم���������ارات،  يف 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة " 
ل����الأردن  م��ت��م��ن��ي��اً   .. " ح��ف��ظ��ه اهلل 
التنمية  من  ال�شقيق مزيداً  و�شعبه 
بني  وللعالقات  والزده��ار  والتقدم 

وعدد  املغربني  و�شوؤون  اخلارجية 
من امل�شوؤولني الأردنيني.

امل���ل���ك عبداهلل  وق����د غ�����ادر ج���الل���ة 
الثاين بن احل�شني البالد وك��ان يف 
وداعه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان.
الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  وك��ان جاللة 
الأردنية  اململكة  عاهل  احل�شني  بن 
ق����د و�شل  ال�����ش��ق��ي��ق��ة  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة 
قرينته  ت��راف��ق��ه  ام�����س  ال��ب��الد  اإىل 
ج���الل���ة امل��ل��ك��ة ران���ي���ا ال���ع���ب���داهلل يف 
ا�شتقباله  ك��ان يف  و   . للدولة  زي��ارة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ال��ب��ط��ني  يف م��ط��ار 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 

الأعلى للقوات امل�شلحة.
ال�شيخ  �شمو  ال�شتقبال  كان يف  كما 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي���د  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س 
حمد  بن  حممد  ال�شيخ  و  الرئا�شة 
بن طحنون اآل نهيان رئي�س جمل�س 
للمطارات  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  اإدارة 

وعدد من امل�شوؤولني.

�عتبار� من �أم�س.. �لهوية و�جلن�سية  و �لطو�رئ و�الأزمات  حتدثان بروتوكول �لدخول �إىل �لدولة عرب �ملنافذ �لربية
•• �أبوظبي-و�م: 

املنافذ  واأم��ن  واجل��م��ارك  واجلن�شية  للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأعلنت 
حتديث  ع��ن  وال��ك��وارث  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  والهيئة 
بروتوكول الدخول اإىل الدولة عر املنافذ الرية والنقاط احلدودية 
املجاورة  احل��دودي��ة  املناطق  يقطنون  وال��ذي��ن  امل��ج��اورة  ال��دول  ل�شكان 
للدولة و يتكرر دخولهم و خروجهم من الدولة ب�شكل م�شتمر على اأن 

يبداأ العمل به اعتبارا من اأم�س الثالثاء املوافق 23 نوفمر اجلاري.
املطلوبة  لالإجراءات  وبالن�شبة  للروتوكول  اجلديد  للتحديث  ووفقا 
من قبل الأف��راد القادمني اإىل الدولة عر جميع املنافذ الرية �شواء 

كانوا من اأبناء دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية اأو الأجانب 
من فئة املطعمني باللقاحات املعتمدة واجلرعات الداعمة فاأنه يتوجب 
عليهم اإبراز نتيجة فح�س �شلبية ل تتجاوز مدتها 14 يوما، كما يتعني 
على القادمني من هذه الفئة اإج��راء فح�س خمري PCR يف اليوم 

ال�شاد�س من دخول الدولة ويف حال الإقامة ملدة 6 اأيام متتالية.
اأما بالن�شبة لإجراءات فئة غر املطعمني باللقاحات فاأنه يتوجب عليهم 
اإبراز نتيجة فح�س �شلبية ل تتجاوز مدتها 72 �شاعة، كما يتعني على 
القادمني من هذه الفئة اإجراء فح�س خمري PCR يف اليوم الرابع 
من الدخول يف حال الإقامة ملدة 4 اأيام متتالية اأو اأكرث بالإ�شافة اإىل 
اإجراء فح�س PCR يف اليوم الثامن من الدخول يف حال الإقامة ملدة 

اإىل ذلك فقد مت متديد �شالحية  بالإ�شافة  اأكرث.  اأو  اأيام متتالية   8
الكادر  املطعمني من  للمطعمني وغر  يوما   14 ملدة  امل�شبق  الفح�س 
علما  الطلبة  ينقلون  الذي  الطالب  اأم��ور  واأولياء  والطالب  التعليمي 
باأنه مل يتم اإجراء تغير على الإجراءات املعمول بها و املتعلقة ب�شال�شل 
وت�شهيال  ال�شحي  الو�شع  مع  توافقا  الج���راءات  ه��ذه  تاأتي  الإم���داد. 

ملواطني وزوار الدول املجاورة للقدوم اإىل دولة الإمارات.
الوقائية  الإج��راءات  بتطبيق  القادمني  التزام  اأهمية  الهيئتان  واأك��دت 
والحرازية كافة كارتداء الكمامات واحلفاظ على التباعد اجل�شدي 
وتعقيم الأمتعة كما ين�شح بتجنب ال�شفر لأ�شحاب الأمرا�س املزمنة 

اأو من ي�شعر باأعرا�س " كوفيد - 19".

حممد بن ز�يد يتلقى �ت�ساال هاتفيا 
من رئي�س وزر�ء �إيطاليا

•• �أبوظبي - و�م: 

نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  تلقى �شاحب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة الليلة قبل املا�شية ات�شال هاتفيا من دولة ماريو 
الوزراء  ال�شديقة. وبحث �شموه ورئي�س  اإيطاليا  دراغي رئي�س وزراء جمهورية 
واآفاق  ال�شديقني  البلدين  بني  الثنائية  العالقات   .. الت�شال  خالل  الإيطايل 
اجلانبان  وتبادل  امل�شركة.  م�شاحلهما  يعزز  مبا  املجالت  خمتلف  يف  تنميتها 
الهتمام  حم��ل  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الق�شايا  م��ن  ع��دد  ب�����ش��اأن  النظر  وج��ه��ات 
هذا  يف  واأك���دا   .. الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  ت�شهدها  التي  وامل�شتجدات  امل�شرك 

ال�شياق اأهمية العمل على دعم جهود ال�شالم وال�شتقرار يف املنطقة.

�الإمار�ت و تركيا .. نحو عالقات و�عدة تخدم ��ستقر�ر �ملنطقة
•• �أبوظبي- و�م:

تعزيز  اإىل  الركية،  واجلمهورية  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ت�شعى 
العالقات الثنائية بني البلدين ودفعها نحو اآفاق اأرحب.

و يف ه��ذا الإط���ار �شهدت الآون���ة الأخ���رة ع��ددا م��ن الت�����ش��الت واللقاءات 
تعزيز  �شبل  بحث  خاللها  ج��رى  البلدين  وم�����ش��وؤويل  ق��ي��ادة  ب��ني  الر�شمية 
ال�شعبني  و  ال��ب��ل��دي��ن  م�شالح  ي��خ��دم  مب��ا  وت��ط��وي��ره��ا  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
ال�شديقني بالإ�شافة اإىل عدد من الق�شايا وامللفات الإقليمية والدولية ذات 

الهتمام امل�شرك.
ففي 30 اأغ�شط�س املا�شي ناق�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة وفخامة رجب 
طيب اأردوغان رئي�س اجلمهورية الركية خالل ات�شال هاتفي جرى بينهما 

العالقات الثنائية وال�شبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها مبا يخدم امل�شالح 
امل�شركة للبلدين و�شعبيهما ال�شديقني.

وتبادل �شموه والرئي�س الركي خالل الت�شال وجهات النظر ب�شاأن عدد من 
الق�شايا وامللفات الدولية والإقليمية ذات الهتمام امل�شرك.

وكان فخامة رجب طيب اأردوغان رئي�س اجلمهورية الركية قد ا�شتقبل يف 
18 اأغ�شط�س املا�شي وفدا اإماراتيا برئا�شة �شمو ال�شيخ طحنون بن زايد اآل 

نهيان م�شت�شار الأمن الوطني .
و بحث اجلانبان - خالل اللقاء الذي جرى يف اأنقرة - �شبل تعزيز العالقات 
خا�شة  الركية  واجلمهورية  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  بني  الثنائية 
النقل  جم��الت  يف  ال�شتثمارية  والفر�س  والتجاري  القت�شادي  التعاون 

وال�شحة والطاقة مبا يحقق امل�شالح امل�شركة بني البلدين.
�شعادة  واعتر  دبي   2020 اإك�شبو  يف  ال�شديقة  تركيا  جمهورية  وت�شارك 

امل�شاركة  هذه  اأن  الدولة  لدى  الركية  اجلمهورية  �شفر  تون�شر  توجاى 
جت�شد حقبة جديدة من التعاون وتعزيز العالقات مع دولة الإمارات.

و قال تون�شر اإن احلدث العاملي ميثل فر�شة لعر�س مقومات اقت�شاد تركيا 
املتنوع و الذي ي�شمل قطاعات عديدة .. كما ي�شاهم يف تعزيز النمو التجاري 
والفواكه  اجلاهزة  والأطعمة  الغذائية  امل��واد  من  املزيد  ت�شدير  مع  خا�شة 

واخل�شروات ومواد البناء التي حتتاجها املنطقة ومتتلكها تركيا.
واأكد اأن اإك�شبو 2020 دبي ي�شاهم يف حتقيق روؤية تركيا لل�شياحة املتنوعة، 
اأ�شواق رئي�شية  مبا يف ذلك من دولة الإم��ارات ودول اخلليج العربية، وهي 

لإك�شبو 2020 دبي.
ويف مطلع نوفمر اجلاري، قدمت دولة الإمارات مبلغ 36.7 مليون درهم 
التاأهيل  اإع���ادة  م��راح��ل  دع��م  يف  للم�شاهمة  اأم��ري��ك��ي/  دولر  ماليني   10/
لبع�س املناطق الركية التي ت�شررت من حرائق الغابات والفي�شانات التي 

اجتاحتها.. واأعربت الإمارات يف هذا ال�شدد عن ت�شامنها مع ال�شعب الركي 
يف هذه الظروف ال�شتثنائية، موؤكدة حر�شها على امل�شاهمة يف توفر الدعم 
عن  الناجمة  والأ���ش��رار  الإن�شانية  التداعيات  ح��دة  من  للتخفيف  املنا�شب 

الفي�شانات يف �شمال البالد وحرائق الغابات يف جنوب غرب تركيا.
وح�شب تقرير لوزارة القت�شاد .. فقد بلغ اإجمايل التجارة اخلارجية غر 
النفطية بني الإم��ارات وتركيا خالل العقد املا�شي نحو 329 مليار درهم 
بن�شبة  البلدين  بني  النفطية  غر  التجارة  ومن��ت  دولر/،  مليار   89.6/
مليار   8.9/ درهم  مليار   32.7 اإىل  لت�شل   2020 العام  خالل   21%

دولر/، مقارنة مبا قيمته 26.8 مليار درهم /7.3 مليار دولر/.
بن�شبة  املبا�شرة  ال��ت��ج��ارة  ب��ني  النفطية  غ��ر  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  وت��وزع��ت 
88.5 % مبا قيمته 28.9 مليار درهم، واملناطق احلرة بن�شبة 11.5 % 

مبا قيمته 3.7 مليار درهم.

�أبوظبي �ملجتمعية تعلن بدء �أعمالها لالرتقاء بجودة حياة �ل�سكان يف �لدولة
•• �أبوظبي -و�م:

اأعلنت "تعاونية اأبوظبي املجتمعية" 
التي تعمل على متكني املجتمع من 
خالل ابتكار حلول ممكنة لالرتقاء 
ب����ح����ي����اة ال���������ش����ك����ان الق���ت�������ش���ادي���ة 
بدء  ع��ن  والجتماعية  واخل��دم��ي��ة 
مم��ار���ش��ة اأع��م��ال��ه��ا ب��ال��ت��زام��ن مع 
احتاد  لتاأ�شي�س  اخلم�شني  الذكرى 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
"اأبوظبي املجتمعية"  وتتميز فكرة 
التي ولدت نتاج فكر �شباب اإماراتي 
وهموم  ب��ت��ح��دي��ات  من�شغل  ط��م��وح 
املجتمع وباحث عما هو خر لأبناء 
التعاونية  ب��اأن��ه��ا  و�شكانها  ال��دول��ة 
الأوىل التي تعنى بالتطبيق الكامل 
واملبتكر ملفهوم الإقت�شاد املجتمعي 
حيث تتيح الع�شوية وللمرة الأوىل 
جلميع  ال�����دول�����ة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
املُ�����ش��ت��ح��ق��ني م���ن خم��ت��ل��ف اإم�����ارات 
امل�شاهمة  ب��اب  لهم  وتفتح  ال��دول��ة 
يف م�شاريعها التي يعود ريعها لهم 
ول��ل��م��ج��ت��م��ع يف ن��ف�����س ال���وق���ت كما 
التعاونية  اأع�����ش��اء  ك��اف��ة  �شيحظى 
من  اأرب���اح  وبعائد  مميزة  بخدمات 

م�شرياتهم اخلا�شة.
املجتمعية"  "اأبوظبي  وك����ان����ت 
 2019 ال����ع����ام  يف  ت���اأ����ش�������ش���ت  ق����د 
عن  ����ش���ادر  وزاري  ق����رار  مب��وج��ب 

مقدمتها  ويف  ال���ك���رى  ال��وط��ن��ي��ة 
الإجتماعي  والإ����ش���ت���ق���رار  ال���رف���اه 
التعاونية مفهوم  ثقافة  تدعم  كما 
امل�شاهمة والتعاون الإجتماعي عر 
ال�شراكة املجتمعية يف عدة م�شاريع 
لإمن�����اء حياتهم  الأع�������ش���اء  ت��خ��دم 

والرتقاء بجودتها.
وترجمًة لر�شالتها املركزية املتمثلة 
متعاون  جمتمع  ببناء  امل�شاهمة  يف 
ومزدهر حتر�س "تعاونية اأبوظبي 
البعد  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  املجتمعية" 
ممار�شاتها  يف  وال��ث��ق��ايف  ال��ق��ي��م��ي 
قيم  تر�شيخ  يف  واملتمثلة  واأعمالها 
العدالة  والتعاون وحتقيق  التطوع 
والتكافوؤ يف الفر�س بني اجلن�شني 
جانب  اإىل  ال����ف����ئ����ات  وخم����ت����ل����ف 
الأج����ي����ال ومترير  ب���ني  ال��ت��وا���ش��ل 
عليها  اأن�شئت  التي  النبيلة  القيم 

الدولة من جيل جليل.
ظبي  اأب���������و  "تعاونية  وت������دع������و 
من  امل��واط��ن��ني  ك��اف��ة  املجتمعية" 
خمتلف اإمارات الدولة للم�شاركة يف 
م�شرة التنمية والرفاه الجتماعي 
امل�����ش��اه��م��ة يف م�����ش��اري��ع ذات  ع���ر 
عر  وذل��ك  م�شتدام  اجتماعي  بعد 
الر�شمي  الل��ك��روين  املوقع  راب��ط 
 ،abudhabicc.ae :للتعاونية
م�شاريع  اأول  اإط����الق  �شيتم  ح��ي��ث 
ال��ت��ع��اون��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة ت���زام���ن���اً مع 

ومتكني  ب��رع��اي��ة  الإق��ت�����ش��اد  وزارة 
للتمكني  الإم��������ارات  "�شركة  م���ن 
تعزيز  على  تعمل  التي  املجتمعي" 
م����ف����ه����وم الب�����ت�����ك�����ار الج���ت���م���اع���ي 
ب��ج��ودة ح��ي��اة ال�شكان يف  ل��الإرت��ق��اء 
اأطر جمتمعية  توفر  الدولة عر 
طبيعة  يف  ال���ت���ق���ري���ر  ع���ل���ى  ق�������ادرة 
اآليات  واإ�شتحداث  ال�شكان  خيارات 
حياتية تتنا�شب مع متطلبات الأمن 

الإقت�شادي والرفاه املجتمعي.
اأب����وظ����ب����ي  "تعاونية  وت������ه������دف 
املجتمعية" اإىل دعم وترجمة ر�شالة 
وروؤية قيادة دولة الإمارات العربية 
من  املجتمعي  التمكني  يف  املتحدة 
خالل تر�شيخ عمل واأثر التعاونيات 
يف املجتمع وتعزيز مفهوم املواطنة 
�شراكة  يف  تتمثل  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة 
الغايات  حتقيق  يف  املجتمع  �شرائح 

مبتكرة مت�شاركة فيما بينهم وهذه 
هي الفر�شة التي �شنعتها اأبوظبي 
املجتمع  �شرائح  جلميع  املجتمعية 
التعاوين  العمل  وجتربة  للمبادرة 
امل��ث��م��ر. وق���ال اآل ���ش��ل��وم اأردن�����ا من 
اأن  املجتمعية"  اأبوظبي  "تعاونية 
واأن  للمجتمع  املجتمع  م��ن  ت��ك��ون 
واملوارد  وال��ط��اق��ات  اجل��ه��ود  جتمع 
اإقت�شادية  توفر خيارات  اأجل  من 
تعر  حياة  وم�شتوى  عمل  وفر�س 
اجلماعية  واحل���اج���ة  الإرادة  ع���ن 
فكرة  تتجاوز  واأ���ش��اف  احلقيقية. 

لدولة  الوطني  باليوم  الحتفالت 
الإمارات يف عامها اخلم�شني.

ملفهوم  اأ�ش�شت  التي  الفكرة  وح��ول 
املجتمعية" اأكد  اأبوظبي  "تعاونية 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  �شلوم  اآل  علي 
املجتمعية"  ظ��ب��ي  اأب����و  "تعاونية 
حققتها  ال��ت��ي  املتقدمة  امل��ك��ان��ة  اأن 
املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
ال�شكان  ورف��اه  املجتمع  تنمية  دعم 
املجتمع  اأف����راد  ل��ك��ل  ح��اف��زاً  ت�شكل 
املباركة  امل�شرة  للم�شاهمة يف هذه 
من خالل متكينهم وتوفر حلول 

الربح  املجتمعية" حاجز  "اأبوظبي 
اأو  للم�شاهمني  امل��داخ��ي��ل  وت��وف��ر 
فهناك  ال��دول��ة  ل�شكان  اخل��دم��ات 
ث��ق��اف��ي��ة واإج��ت��م��اع��ي��ة نبيلة  اأب���ع���اد 
التعاون  ق��ي��م  ت��ر���ش��ي��خ  يف  ت��ت��م��ث��ل 
ن�شتلهمها  التي  وامل��ب��ادرة  والعطاء 
كما  الأ�شيل  الإم��ارات��ي  تراثنا  من 
ُيظن  كان  ما  روؤيتنا حتقيق  ت�شمل 
كيانات  ب��ن��اء  وه���و  م�شتحيل  ب��اأن��ه 
ت�شعرهم  للم�شتهلكني  اإقت�شادية 
ملكهم  واأن��ه��ا  اإليها  ينتمون  باأنهم 

وقائمة خلدمتهم.

�الإمار�ت للتطوير �لرتبوي تبحث �لتعاون 
مع موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف �سنغافورة

•• �أبوظبي-و�م: 

بحثت كلية الإمارات للتطوير الربوي �شبل تعزيز التعاون الأكادميي مع 
قام  التي  الزيارة  ذلك خالل  �شنغافورة. جاء  العايل يف  التعليم  موؤ�ش�شات 
بها �شعادة فا�شواين كمال رام �شاند �شفر جمهورية �شنغافورة لدى الدولة 
ملقر الكلية يف اأبوظبي و كان يف ا�شتقباله الدكتورة مي ليث الطائي مديرة 

الكلية وعدد من امل�شوؤولني واأع�شاء هيئة التدري�س .
تعرف �شعادته خالل زيارته للكلية اإىل الرامج التعليمية املتخ�ش�شة التي 
الدرا�شية  والف�شول  املخترات  يف  ميدانية  بجولة  قام  و  للطلبة  تقدمها 
الذكية واملرافق احلديثة التي ت�شمها وا�شتمع اإىل اخلطط الإ�شراتيجية 
للكلية التي تهدف اإىل الرتقاء بجودة التعليم العايل يف دولة الإمارات من 
اعتمادات  على  احلا�شلة  الأكادميية  الرامج  تقدمي جمموعة من  خالل 

دولية.
و بحث �شعادة ال�شفر والدكتورة مي الطائي �شبل تعزيز التعاون الأكادميي 
بني الكلية و موؤ�ش�شات التعليم العايل يف �شنغافورة يف ظل توجه الكلية نحو 
املبكر لالأطفال وتدريب  التعليم  اأكادميية جديدة تركز على  طرح برامج 

الكوادر التعليمية.
وقالت الدكتورة مي الطائي: "ن�شعى من خالل ا�شت�شافة كبار امل�شوؤولني 
وال�شخ�شيات القيادية اإىل تعزيز التعاون الأكادميي مع املوؤ�ش�شات التعليمية 
املرموقة حيث ت�شتهر �شنغافورة عامليا بجودة نظامها التعليمي .. كما تتيح 
لنا هذه الزيارات فر�شة منا�شبة لتبادل اخلرات واملعرفة يف �شبيل تطوير 
الناجحة يف  على جتربتنا  ال�شوء  وت�شليط  املتخ�ش�شة  التعليمية  الكوادر 

تطبيق اأف�شل املمار�شات الربوية من جميع اأنحاء العامل".
من جانبه اأ�شاد �شعادة فا�شواين كمال رام �شاند بالدور املتميز الذي تلعبه 
كلية الإمارات للتطوير الربوي يف قيادة عملية التحول يف قطاع الربية 
موؤكدا  املوؤهلة  التعليمية  بالكفاءات  ورف��ده��ا  الإم���ارات  دول��ة  يف  والتعليم 
من  كل  يف  الرائدة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  بني  الروابط  تعزيز  على  حر�شه 

دولة الإمارات وجمهورية �شنغافورة.



االربعاء   24  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13400  
Wednesday     24   November   2021   -  Issue No   13400

03

اأخبـار الإمـارات
�ل�سحة  جتري 323,348 فح�سا ك�سف عن 70 �إ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا و86 حالة �سفاء وعدم ت�سجيل �أي حالة وفاة 

••   �أبوظبي-و�م:

وزيادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
نطاق الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت 
19" واملخالطني لهم  "كوفيد -  امل�شابة بفرو�س كورونا امل�شتجد 
جديدا  فح�شا   323،348 اإج���راء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت   .. وعزلهم 
املجتمع  ف��ئ��ات خمتلفة يف  ع��ل��ى  امل��ا���ش��ي��ة   24 ال����  ال�����ش��اع��ات  خ���الل 

با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق 
اإ�شابة  حالة   70 عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفرو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 741،570 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�شحة و وقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة 
خالل الأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 

الدولة 2،144 حالة.
بفرو�س  مل�شابني  جديدة  حالة   86 �شفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س  "كوفيد -  كورونا امل�شتجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�شفاء 736،333 حالة.

نيابة عن �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة 

حممد بن ر��سد يفتتح �ليوم دور �النعقاد �لعادي �لثالث للمجل�س �لوطني �الحتادي

الوطني  املجل�س  ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة 
ر�شائل   "7" اأح����ي����ل  الحت���������ادي، 
م���ع���ايل رئي�س  م���ن  ب���ق���رار  م��ن��ه��ا 
ب�شاأن  املعنية  اللجان  اإىل  املجل�س 
باملوافقة  ال���وزراء  ق���رارات جمل�س 
العامة  املو�شوعات  مناق�شة  على 
التالية: مو�شوع " اأثر الت�شريعات 
املنظمة لأن�شطة �شوق العمل على 
الدولة  يف  القت�شادية  امل��ت��غ��رات 
الهيئة  "�شيا�شة  وم���و����ش���وع   "
�شاأن  يف  ل��ل�����ش��رائ��ب  الحت�����ادي�����ة 
امل�شافة  القيمة  �شريبة  تطبيق 
وال�شريبة النتقائية" اأحيلت اإىل 
جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية 
" الت�شدي  ومو�شوع  وال�شناعية، 
لالحتيال والبتزاز اللكروين "، 
اخلدمة  هيئة  "�شيا�شة  ومو�شوع 
الوطنية والحتياطية"، ومو�شوع 
�شاأن  يف  الداخلية  وزارة  "�شيا�شة 
جنوح  وظاهرة  املخدرات  مكافحة 

ال���وزراء حاكم دب��ي " رع��اه اهلل "، 
و�شمو اأولياء العهود وال�شيوخ.

الوطني  املجل�س  يعقد  ذل��ك  بعد 
الحتادي جل�شته الإجرائية الأوىل 
من دور انعقاده العادي الثالث من 
ع�شر،  ال�شابع  الت�شريعي  الف�شل 
برئا�شة معايل �شقر غبا�س رئي�س 

املجل�س.
املراقبني  بانتخاب  اجلل�شة  وتبداأ 
وف��ق��ا ل��ن�����س ال��د���ش��ت��ور ب����اأن يكون 
من  ت�شكل  مكتب  هيئة  للمجل�س 
رئي�س ونائب اأول ونائب ثان، ومن 
يف  اختيارهم  يتم  اثنني  مراقبني 
ذلك  بعد  انعقاد،  دور  كل  م�شتهل 
الدائمة  جل���ان���ه  امل��ج��ل�����س  ي�����ش��ك��ل 
الد�شتورية  ال�����ش��وؤون  جلنة  وه��ي: 
وال���ط���ع���ون، وجلنة  وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
��������ش�������وؤون ال�������دف�������اع وال����داخ����ل����ي����ة 
واخلارجية، وجلنة ال�شوؤون املالية 
وجلنة  وال�شناعية،  والقت�شادية 

العدل  وزارة  ج���ه���ود  وم���و����ش���وع 
املحاماة،  م��ه��ن��ة  ت��ط��وي��ر  ����ش���اأن  يف 
وم����و�����ش����وع ال����ت����الح����م الأ������ش�����ري 
التنمية  اأه���داف  حتقيق  يف  ودوره 

الجتماعية امل�شتدامة.
م�شروعي  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  وي��ط��ل��ع 
ق��ان��ون��ني احت���ادي���ني واردي������ن من 
من  بقرار  اإحالتهما  مت  احلكومة 
جلنة  اإىل  املجل�س  رئ��ي�����س  م��ع��ايل 
والقت�شادية  امل���ال���ي���ة  ال�������ش���وؤون 
اعتماد  ب�شاأن  الأول  وال�شناعية، 
احل�شاب اخلتامي املوحد لالحتاد 
للجهات  اخل��ت��ام��ي��ة  واحل�����ش��اب��ات 
املنتهية  املالية  ال�شنة  امل�شتقلة عن 
والثاين  31-12-2020م،  يف 
ب�شاأن ربط امليزانية العامة لالحتاد 

عن ال�شنة املالية 2022م.
ك����م����ا ي���ع���ق���د امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
الحتادي جل�شته الأوىل للجمعية 
من  الرملانية  لل�شعبة  العمومية 

للمجل�س  العامة  الأمانة  مبنى  يف 
يف اأبوظبي.

ال�شمو  ���ش��اح��ب  ينتقل  ذل���ك  ب��ع��د 
رئي�س  ال������دول������ة  رئ����ي���������س  ن����ائ����ب 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ونواب  العهود  اأولياء  و�شمو  اهلل"، 
حيث  زاي�������د،  ق���اع���ة  اإىل  احل����ك����ام 
اآيات عطرة  ي�شتهل احلفل بتالوة 
ك��ت��اب اهلل احل��ك��ي��م، ويتف�شل  م��ن 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ذل���ك  ب��ع��د 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، بافتتاح 
دور الن��ع��ق��اد ال��ع��ادي ال��ث��ال��ث من 
ع�شر  ال�شابع  الت�شريعي  الف�شل 

بالنطق ال�شامي.
ثم يلقي معايل �شقر غبا�س رئي�س 
كلمة  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
مر�شوم  يتلى  ذل���ك  ب��ع��د  امل��ج��ل�����س، 
امل��ج��ل�����س ل��الن��ع��ق��اد، وترفع  دع����وة 
ال�شمو  ل��ت��ودي��ع ���ش��اح��ب  اجل��ل�����ش��ة 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الأحداث " اأحيلت اإىل جلنة �شوؤون 
واخلارجية،  وال��داخ��ل��ي��ة  ال���دف���اع 
يف  احل��ك��وم��ة  �شيا�شة  ومو�شوع" 
الكهرباء  خ��دم��ات  ا�شتدامة  ���ش��اأن 
�شوؤون  اإىل جل��ن��ة  " اأح��ي��ل��ت  وامل����اء 
التقنية والطاقة والرثوة املعدنية، 
العامة  الهيئة  " �شيا�شة  ومو�شوع 
دع���م وتطوير  ���ش��اأن  ل��ل��ري��ا���ش��ة يف 
اإىل  اأح��ي��ل��ت  الريا�شي"  ال��ق��ط��اع 
والثقافة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ����ش���وؤون  جل��ن��ة 

وال�شباب والريا�شة والإعالم.
كما يطلع املجل�س على اأربع ر�شائل 
ب�������ش���اأن ق�������رارات جم��ل�����س ال������وزراء 
العامة  املو�شوعات  تو�شيات  حول 
التالية: مو�شوع اخلدمات املقدمة 
ومو�شوع  الت�شالت،  �شركات  من 
املناخي  ال���ت���غ���ر  وزارة  ���ش��ي��ا���ش��ة 
التنمية  حت��ق��ي��ق  ب�����ش��اأن  وال��ب��ي��ئ��ة 
ال�شمكية  ل���ل���م���وارد  امل�������ش���ت���دام���ة 
الدولة،  يف  والزراعية  واحليوانية 

والرثوة  والطاقة  التقنية  ���ش��وؤون 
التعليم  ���ش��وؤون  امل��ع��دن��ي��ة، وجل��ن��ة 
والريا�شة  وال�����ش��ب��اب  وال��ث��ق��اف��ة 
والإع����������������الم، وجل�����ن�����ة ال���������ش����وؤون 
ال�شحية والبيئية، وجلنة ال�شوؤون 
وال�شكان  وال���ع���م���ل  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�شوؤون  وجلنة  الب�شرية،  وامل��وارد 
واملرافق  والأوق�������اف  الإ���ش��الم��ي��ة 
حني  يف  ال�شكاوى،  وجلنة  العامة، 
اأن جلنة روؤ�شاء اللجان تت�شكل بعد 
اأن تنتخب اللجان روؤ�شائها يف اأول 
اأعمال  ج��دول  ووف��ق  لها.  اجتماع 
املجل�س  ي��ط��ل��ع  الأوىل  اجل��ل�����ش��ة 
للحكومة،  ����ش���ادرة  ر���ش��ال��ة  ع��ل��ى 
مناق�شة  على  املوافقة  طلب  ب�شاأن 
مو�شوع "�شيا�شة م�شرف الإمارات 
املجل�س على  للتنمية". كما يطلع 
معايل  م��ن  واردة  ر���ش��ال��ة   "11"
العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن 
وزير ال�شحة ووقاية املجتمع وزير 

•• �أبوظبي-و�م:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ع��ن  نيابة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
يفتتح  اهلل"،  "حفظه  ال����دول����ة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه اهلل" ، �شباح اليوم الأربعاء 
املوافق 24 نوفمر 2021م، دور 
النعقاد العادي الثالث من الف�شل 
للمجل�س  ع�شر  ال�شابع  الت�شريعي 
�شمو  بح�شور  الحت���ادي،  الوطني 
واأ�شحاب  وال�شيوخ  العهود  اأولياء 
املعايل الوزراء وكبار امل�شوؤولني يف 

الدولة من مدنيني وع�شكريني.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأ�����ش����در 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
مر�شوم  اهلل"،  "حفظه  ال���دول���ة 
ل�شنة  ل��الن��ع��ق��اد  امل��ج��ل�����س  دع�����وة 
 "  : يلي  ما  على  ين�س  2021م، 
الحتادي  الوطني  املجل�س  يدعى 
الثالث  ال��ع��ادي  دوره  يف  لالنعقاد 
ال�شابع  ال��ت�����ش��ري��ع��ي  ال��ف�����ش��ل  م���ن 
19 من  ع�شر �شباح يوم الأرب��ع��اء 
 24 املوافَق   ،1443 الثاين  ربيع 
اجلهات  وع��ل��ى   ،  2021 نوفمر 
املعنية تنفيذ هذا املر�شوم، وين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية".
النعقاد  دور  افتتاح  مرا�شم  وتبداأ 
للف�شل  للمجل�س  الثالث  ال��ع��ادي 
با�شتقبال  ع�شر  ال�شابع  الت�شريعي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ويتوجه  اهلل" ،  "رعاه  دب��ي  حاكم 
ال�شتقبال  اإىل قاعة  بعدها  �شموه 

ويتم  الثالث،  العادي  النعقاد  دور 
املجموعات  اأع�����ش��اء  انتخاب  فيها 
والعربية  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��رمل��ان��ي��ة 
والدولية،  والآ�شيوية  والإ�شالمية 

وانتخاب اأع�شاء جلان ال�شداقة.
على  امل��ج��ل�����س  ي�������ش���ادق  اأن  وب���ع���د 
م�������ش���ب���ط���ة اجل����ل���������ش����ة ال���ث���ال���ث���ة 
لل�شعبة  ال���ع���م���وم���ي���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
ال��رمل��ان��ي��ة امل��ع��ق��ودة ب��ت��اري��خ 29 
اأع�شاء  ينتخب  2021م،  يونيو 
املجموعات الرملانية لدور النعقاد 
الت�شريعي  ال��ف�����ش��ل  م���ن  ال��ث��ال��ث 
جمموعة  ال��ت��ال��ي��ة:  ع�شر  ال�شابع 
الحت������������اد ال�������رمل�������اين ال����������دويل، 
وجم����م����وع����ة الحت��������اد ال����رمل����اين 
العربي، وجمموعة احتاد جمال�س 
الدول الأع�شاء يف منظمة التعاون 
اجلمعية  الإ���ش��الم��ي، وجم��م��وع��ة 
الآ���ش��ي��وي��ة، وجمموعة  ال��رمل��ان��ي��ة 
اجلمعية الرملانية للبحر الأبي�س 
يف  ال�شعبة  وجم��م��وع��ة  امل��ت��و���ش��ط، 
الجتماع الدوري لروؤ�شاء جمال�س 
ال�شورى والنواب والوطني والأمة 
ب�������دول جم���ل�������س ال����ت����ع����اون ل����دول 

اخلليج العربية.
كما ينتخب اأع�شاء جلان ال�شداقة 
الرملانية التالية: جلنة ال�شداقة 
التعاون  جمل�س  دول  برملانات  مع 
اخل���ل���ي���ج���ي، وجل����ن����ة ال�������ش���داق���ة 
م���ع ال���رمل���ان���ات ال��ع��رب��ي��ة، وجلنة 
ال�������ش���داق���ة م����ع ب���رمل���ان���ات ال�����دول 
الآ���ش��ي��وي��ة، وجل��ن��ة ال�����ش��داق��ة مع 
وجلنة  الأوروب�������ي�������ة،  ال����رمل����ان����ات 
ال�������ش���داق���ة م����ع ب���رمل���ان���ات ال�����دول 
مع  ال�شداقة  وجل��ن��ة  الأف��ري��ق��ي��ة، 
الالتينية،  اأم��ري��ك��ا  دول  ب��رمل��ان��ات 

واأمريكا ال�شمالية.

�الإحاطة �الإعالمية لكوفيد - 19 توؤكد �أهمية �اللتز�م بربوتوكول �الحتفاالت �لوطنية ليوم �ل�سهيد و�ليوم �لوطني

�سر�كة بني ميديكلينيك �ل�سرق �الأو�سط و دناتا لل�سفريات

�التفاقية توفر خدمات �سفر �سل�سة لزو�ر دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لقادمني لل�سياحة �لعالجية

•• �أبوظبي-و�م:

اأكد الدكتور طاهر الريك العامري املتحدث الر�شمي عن الهيئة الوطنية 
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث �شرورة اللتزام بروتوكول الحتفالت 
الدولة تعول  اأن  اإىل  الوطني" م�شرا  ال�شهيد" و"اليوم  "يوم  ل�  الوطنية 
اأجل حتقيق  ال��واردة فيه من  بالبنود  اأف��راد املجتمع والتزامهم  على وعي 

�شحة و�شالمة املجتمع باأكمله.
وقال العامري خالل الإحاطة الإعالمية حلكومة الإمارات حول فرو�س 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" "اإنه وفقا للروتوكول يجب اإبراز نتيجة 
فح�س PCR �شلبية خالل 96 �شاعة من موعد الفعالية وقيا�س درجة 
احلرارة قبل الدخول واأل تتجاوز الطاقة ال�شتيعابية حل�شور الفعاليات 
الأماكن  الوقت يف  الكمام ط��وال  ب��ارت��داء  الل��ت��زام  املائة مع  80 يف  ن�شبة 
املر  ون�شف  ملر  اجل�شدي  التباعد  تطبيق  مع  الزدح���ام  عند  اأو  املغلقة 
لتطبيق  احلاجة  دون  معا  الوقوف  اأو  باجللو�س  الواحدة  للعائلة  وي�شمح 

التباعد اجل�شدي".
اللقاح  متلقي  من  العمرية  الفئات  جلميع  باحل�شور  ي�شمح  اأن��ه  واأو���ش��ح 
اأو  الداعمة  اجلرعة  بروتوكول  تطبيق  مع  يوما   14 اأكملوا  الذين  فقط 

املرور الأخ�شر عالوة على الكتفاء بتقدمي التحية عن بعد دون امل�شافحة 
اأو العناق، و�شرورة اللتزام بالتباعد بني الأفراد عند الت�شوير.

و قال اإن الروتوكول ين�شح ب�شرورة اأن يتم ت�شكيل فرق من قبل اجلهة 
اأو الفعالية للتاأكد من تطبيق الروتوكول واللتزام بكل  املنظمة للحفل 
اإح��داث جتمعات  وع��دم  الدخول  تنظيم  و�شمان  عنها  املعلن  ال�شراطات 
و  للفعالية  وامل��خ��ارج  امل��داخ��ل  لتحديد  بحواجز  ال�شتعانة  مع  ازدح���ام  اأو 
اأدوات  ودوري ووج��ود  ب�شكل م�شتمر  الأماكن  تعقيم وتطهر  اأكد �شرورة 
���ش��رورة متابعة  و���ش��دد على  امل��ي��اه.  دورات  م��داخ��ل وخم���ارج  التعقيم عند 
امل�شتجدات للروتوكولت ال�شادرة من اجلهات املحلية مع �شرورة اللتزام 
بها طوال فرة الحتفال حر�شا على �شحتكم و�شالمتكم. وقال اإنه نظرا 
خل�شو�شية فرة الحتفالت باملنا�شبات الوطنية وما ت�شهده من مظاهر 
اتباع  على  احل��ر���س  املجتمع  اأف���راد  جميع  م��ن  يرجى  واحتفاليات  جتمع 
الإجراءات الحرازية ب�شورة معززة واأكرث كثافة كاملحافظة على التعقيم 
عام  ب�شكل  اجل�شدي  التباعد  وتعزيز  واملعانقة  امل�شافحة  وعدم  با�شتمرار 
 - الأع��را���س - ح��ال وج��دت  الكمامة ومراقبة  التجمهر وا�شتخدام  وع��دم 
باأق�شى  املخ�ش�شة لالحتفالت  الأماكن  التجمع يف  ذاتية وجتنب  ب�شورة 
دولة  اأن  العامري  ذكر  و  لها.  املو�شحة  الق�شوى  ال�شتيعابية  ال�شعة  من 

ال�شتباقية  على  املعتمدة  ا�شراتيجيتها  خ��الل  من  ا�شتطاعت  الإم���ارات 
حتديات  جلميع  اجلاهزية  خطط  ت�شع  اأن  التحليلية  والبيانات  والر�شد 
اجلائحة وتداعياتها. و اأ�شاف اإنه من هذا الأ�شا�س الرا�شخ وم�شتوى الوعي 
امل�شوؤول توؤكد الدولة جاهزيتها وخططها املحكمة وفرق عملها وطواقمها 
املوؤهلة والتي هي على اأمت ال�شتعداد يف كل حلظة ملواجهة الوباء و�شول اإىل 
ال�شيطرة عليه وحتى انح�شاره. و اأكد اأن القطاع ال�شحي يوا�شل جهوده 
للفئات  اللقاحات  املجتمعية من خالل توفر  املناعة  اإىل  الو�شول  بهدف 
املوؤهلة لتلقي التطعيم حيث و�شلت ن�شبة احلا�شلني على اجلرعة الأوىل 
من اإجمايل ال�شكان اإىل 99.82 يف املائة يف حني اأن ن�شبة متلقي جرعتي 
طاهر  الدكتور  وق��ال  ال�شكان.  اإج��م��ايل  من  املائة  يف   90.02 بلغت  لقاح 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  عن  الر�شمي  املتحدث  العامري  الريك 
والأزمات والكوارث اإنه من خالل الر�شد واملتابعة احلثيثة للو�شع الوبائي 
ال�شبب  يعود  دول  ع��دة  يف  للفرو�س  تف�شي  موجات  ر�شد  مت  فقد  العاملي 
فيها اإىل الراخي يف عن�شرين اأ�شا�شيني الأول الراخي يف اتباع الإجراءات 
تطعيم  من  مرتفعة  لن�شب  الو�شول  عدم  والثاين  والوقائية  الحرازية 
جمتمعات هذه الدول التي ت�شهد هذا الرتفاع. و اأكد اأن الإج��راءات التي 
تقوم بها دولة الإمارات ل ميكن اأن تكتمل دون توافر عن�شر الوعي الذاتي 

والتفاعل اجلمعي مع التوجيهات الر�شمية وقال : " من هذا املنطلق نهيب 
باأفراد املجتمع �شرورة اللتزام باأق�شى قدر من امل�شئولية واحلر�س على 
الكل  واأن  الفرد،  �شالمة  املجتمع من  �شالمة  اأن  باعتبار  الذاتية  احلماية 
للفرو�س  املختلفة  امل��ت��ح��ورات  انت�شار  ظ��ل  يف  اأن��ه  اإىل  اأ���ش��ار  و  م�شوؤول". 
ونظرا لأن معظم دول العامل تواجه موجات جديدة ومتعاقبة من انت�شار 
الفرو�س فمن ال�شروري احلر�س على اأخذ اجلرعة الداعمة من اللقاح 
من  وللمجتمع  للفرد  الذاتية  املناعة  من  تعزز  اجلرعة  ه��ذه  لكون  نظرا 
خالل التح�شني اجلمعي خا�شة اأن الدرا�شات اأثبتت اأن اجلرعة الثالثة من 
اللقاح توؤدي اإىل قوة مناعة اجل�شم يف مواجهة الفرو�س. وقال الدكتور 
لإدارة  الوطنية  الهيئة  ع��ن  الر�شمي  املتحدث  ال��ع��ام��ري  ال��ري��ك  ط��اه��ر 
الطوارئ والأزمات والكوارث اإن دولة الإمارات تقف على م�شارف اخلم�شني 
عاما زاخرة بالنجاحات واملنجزات على امل�شتوى املحلي والدويل لذا يتوجب 
النجاحات  ه��ذه  ب��دوره يف احلفاظ على  الإ�شهام  املجتمع  ف��رد يف  على كل 
واملنجزات من خالل حماية املجتمع و احلفاظ على �شحته �شخ�شيا وذلك 
يتحقق من خالل اللتزام بكافة الإجراءات الوقائية والحرازية يف ظل 

النفتاح التدريجي والعودة للحياة الطبيعية لتحقيق التعايف امل�شتدام.
يقيم  كل من  وبالتزام  اأبنائها  بجهود  تنه�س  الإم���ارات  دول��ة  اإن  اأ�شاف  و 
على اأر�شها م�شرا اإىل اأن مكت�شبات الدولة وجناحها يف انح�شار اجلائحة 
العامة  ال�شالمة  على  احلر�س  خ��الل  من  مت  تف�شيها  م�شتويات  وتراجع 

واملجتمعية، والوعي الفردي.

•• دبي- �لفجر:

ميديكلينيك  جم���م���وع���ة  وق���ع���ت 
�شراكة  اتفاقية  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق 
لإدارة  دن���ات���ا  م���ع  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
ال���������ش����ف����ري����ات، وه��������ي ج��������زء من 
جمموعة دناتا لل�شفريات، لتوفر 
خدمات �شفر �شل�شة جلميع الزوار 
ال��ب��اح��ث��ني ع��ن العالج  ال��دول��ي��ني 
الطبي يف دول��ة الإم���ارات العربية 

املتحدة.
التفاقية،  ت��وق��ي��ع  ح��ف��ل  و���ش��ه��د 

خدمات  لتقدمي  الأو���ش��ط  ال�شرق 
متكاملة  ���ش��ل�����ش��ة  ���ش��ف��ري��ات  اإدارة 
وموظفيهم،  ال��دول��ي��ني  ملر�شاهم 
�شامل  ت���خ���ط���ي���ط  ذل������ك  يف  مب�����ا 
مكان  يف  ال�����ش��ف��ر  خ��دم��ات  جلميع 
لل�شفريات  دن���ات���ا  ت��ت��م��ت��ع  واح�����د. 
املعروفة  ب�شمعتهما  وميديكلينيك 
اخلدمات  ت���ق���دمي  يف  وامل���رم���وق���ة 
املنطقي  كان من  ولذلك  الرائدة، 
هذه  واإب����رام  التو�شع  لنا  بالن�شبة 
ال�شراكة التي حتقق قيمة اإ�شافية 

لكال املجموعتني وعمالئهما".

وقال اأحمد علي، املدير التنفيذي 
مل��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك ال�����ش��رق الأو����ش���ط: 
ال�شرق  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  "تلتزم 
دولة  روؤية حكومة  بدعم  الأو�شط 
الإمارات العربية املتحدة لتحقيق 
ال���رع���اي���ة  ال������ري������ادة يف خ�����دم�����ات 
العالجية،  وال�����ش��ي��اح��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
متنوعة  جم���م���وع���ة  خ������الل  م����ن 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  خ���دم���ات  م���ن 
ال��وق��ائ��ي��ة وال��ع��الج��ي��ة ع��ل��ى اأيدي 
خ����رات  وذوي  م���وؤه���ل���ني  اأط����ب����اء 
ُت��ق��دم يف م��راف��ق معتمدة  دول��ي��ة، 

دبي  ميديكلينيك  يف  اأق��ي��م  ال���ذي 
م���ول، ال�����ش��ي��د اأح��م��د ع��ل��ي، املدير 
ال�شرق  مليديكلينيك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الأو�شط، وال�شيد �شافيو فاز، نائب 
لل�شفريات  دناتا  جمموعة  رئي�س 
احلكومية  ال�����ش��ف��ري��ات  خل���دم���ات 
وال�شركات. وت�شمل التفاقية اأي�شاً 
توفر خدمات اإدارة ال�شفر ملوظفي 
م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك ال�����ش��رق الأو����ش���ط، 
ال���ذي���ن مي��ك��ن��ه��م ال����ش���ت���ف���ادة من 
التي  املنتجات واخلدمات الفريدة 
ال�شفريات.  لإدارة  دن��ات��ا  تقدمها 

من قبل اللجنة الدولية امل�شركة. 
املر�شى  ح�شول  �شراكتنا  وت�شمن 
القادمني لل�شياحة العالجية على 
لي�س  عاملية،  معاير  وفق  خدمات 
ف���ق���ط، ولكن  ال��ط��ب��ي  ل��ع��الج��ه��م 
اأ�شفارهم  رحالت  لتخطيط  اأي�شاً 

بالكامل".
نائب  ف��از،  �شافيو  قال  من جانبه، 
لل�شفريات  دناتا  جمموعة  رئي�س 
احلكومية  ال�����ش��ف��ري��ات  خل���دم���ات 
جنتمع  اأن  “ي�شعدنا  وال�شركات: 
ميديكلينيك  م��ع   ال�شراكة  بهذه 

�سرطة �أبوظبي ت�سارك بقمة 
�لبيانات �لذكية يف دبي

•• �أبوظبي-و�م:

�شاركت �شرطة اأبوظبي يف قمة البيانات الذكية يف دبي التي نظمتها هيئة 
من  العديد  ومب�شاركة  يومني  مل��دة  ال�شركاء  م��ع  بالتعاون  للبيانات  دب��ي 

اجلهات و املتخ�ش�شني واخلراء يف جمال الذكاء ال�شطناعي.
و ا���ش��ت��ع��ر���س ال��دك��ت��ور م��ه��ن��د���س ح��م��ي��د ���ش��ي��ف ال�����ش��ام�����ش��ي خ��ب��ر الذكاء 
ال�شطناعي يف مركز نظم املعلومات والت�شالت بقطاع �شوؤون القيادة يف 
املجال  البيانات يف  وا�شتخدام  ال�شطناعي  الذكاء  القمة ورقة عمل حول 
الأمني والوقاية من اجلرمية موؤكدا اأهمية الذكاء ال�شطناعي يف املجال 
 ، ا�شتباقية  الأمني لدعم اتخاذ القرار من خالل العتماد على معلومات 

وا�شتخراج الأمناط وحتليلها والتي ت�شهم يف التنبوؤات الأمنية.

�ل�سحة تعلن تقدمي 36,559 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل �ل�ساعات �لـ24 �ملا�سية

•• �أبوظبي-و�م:

لقاح  من  جرعة   36،559 تقدمي  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�شية   24 ال���  ال�شاعات  خ��الل  "كوفيد19-" 
ومعدل  جرعة   21،758،290 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 219.99 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفر لقاح " كوفيد - 19" و�شعياً اإىل 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فرو�س " كوفيد19-".

�لدكتور طاهر �لربيك �لعامري �ملتحدث �لر�سمي عن �لهيئة �لوطنية الإد�رة �لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث:
�لوطنية باملنا�سبات  �الحتفاالت  فرتة  خل�سو�سية  نظر�  كثافة  و�أكرث  معززة  ب�سورة  �الحرت�زية  �الإجر�ء�ت  �تباع  •  يجب 

�لر�سمية �لتوجيهات  مع  و�لتفاعل  �لذ�تي  �لوعي  عن�سر  تو�فر  دون  تكتمل  �أن  ميكن  ال  �لدولة  بها  تقوم  �لتي  •  �الإجر�ء�ت 
للفريو�س �ملختلفة  �ملتحور�ت  �نت�سار  ظل  يف  �للقاح  من  �لد�عمة  �جلرعة  �أخذ  على  �حلر�س  •  يجب 
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اأخبـار الإمـارات
�إغالق 84 مكتبا خمالفا لقانون عمال �خلدمة �مل�ساعدة

•• دبي-و�م:

خمالفا  مكتبا   84 اغ��الق  عن  والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  اعلنت 
بالتعاون  وذل��ك  ال��دول��ة  م�شتوى  على  امل�شاعدة  اخل��دم��ة  عمال  لقانون 

والتن�شيق مع اجلهات املحلية املعنية.
واأو�شحت الوزارة ان اغالق املكاتب جاء ب�شبب ممار�شة ن�شاطها بالرغم 
اأوقفت  ال��وزارة التي كانت  من انتهاء الراخي�س املمنوحة لها من قبل 
اإجراءات جتديد تراخي�س مكاتب ا�شتقدام العمالة امل�شاعدة التي مل يقم 
اأ�شحابها بتوفيق اأو�شاعها وفقا لن�شو�س واأحكام قانون عمال اخلدمة 
الكافية  امل��دد  ا�شحابها  منح  بعد  وذل��ك  التنفيذية  ولئحته  امل�شاعدة 

لذلك.

وياأتي حترك الوزارة مع �شركائها يف اجلهات املحلية املعنية انطالقا من 
احلر�س على التطبيق المثل لأحكام قانون عمال اخلدمة امل�شاعدة مبا 
املخالفة  املكاتب  قبل  املرتكبة من  ال�شلبية  املمار�شات  احلد من  ذلك  يف 
وال�شر  العمل  اأ�شحاب  من  معها  املتعاملني  حقوق  على  انعك�شت  والتي 

املواطنة واملقيمة وعلى العمالة امل�شاعدة.
من  املغلقة  املكاتب  اأ�شحاب  والتوطني  الب�شرية  امل���وارد  وزارة  وح���ذرت 
القانونية  الإج��راءات  اتخاذ  �شيتم  انه  الن�شاط مو�شحة  ملمار�شة  العودة 
بحق هذه املكاتب واملتمثلة بالحالة اىل النائب العام وتغرمي اأ�شحابها 
ر�شوم  �شاأن  ال���وزراء يف  وذل��ك تطبيقا لقرار جمل�س  القانون  م��واد  وف��ق 

اخلدمات والغرامات الدارية.
املواطنة  وال�شر  العمل  اأ�شحاب  والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  ودعت 

مع  التعامل  اىل  امل�شاعدة  العمالة  وت�شغيل  باإ�شتخدام  الراغبة  واملقيمة 
املراكز املعتمدة من قبل الوزارة ملمار�شة ن�شاط ا�شتقدام هذه الفئة من 
62 مركزا على م�شتوى الدولة تقدم اخلدمات  العمالة والبالغ عددها 
للمتعاملني مبا ين�شجم مع احكام قانون عمال اخلدمة امل�شاعدة ولئحته 

التنفيذية وبال�شكل الذي ي�شمن حقوق كافة الأطراف.
حزمة  ال����وزارة  م��ن  املعتمدة  امل�شاعدة  العمالة  ا�شتقدام  م��راك��ز  وت��وف��ر 
متكاملة من اخلدمات للمتعاملني عر باقات حمددة مت ت�شميمها مبا 

يلبي احتياجات اأ�شحاب العمل وال�شر املواطنة واملقيمة يف الدولة.
يذكر ان مراكز ا�شتقدم العمالة امل�شاعدة املعتمدة من قبل وزارة املوارد 
يتم  حيث  لعامني  امل�شاعد  العامل  ب�شمان  ملزمة  والتوطني  الب�شرية 
عامل  ت��وف��ر  اأو  للمتعامل  ال���ش��ت��ق��دام  تكاليف  ك��ام��ل  رد  ذل��ك  مب��وج��ب 

م�شاعد اآخر يف حال وقوع اأي من اأربع حالت خالل ال�شهر ال�شتة الوىل 
من العقد و/هي فرة التجربة/ حيث ت�شمل هذه احلالت ف�شخ العقد 
من طرف العامل دون �شبب م�شروع اأو تركه للعمل من دون �شبب مقبول 
القيام مبهام  للعامل وكذلك عدم قدرته على  ال�شحية  اللياقة  اأو عدم 

عمله بال�شكل املطلوب واملتفق عليه".
وتلزم املراكز برد جزء من مبالغ تكاليف ال�شتقدام يف حال وقوع حالتني 
خالل فرة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته 
عامني حيث ت�شمل احلالتني قيام العامل بف�شخ العقد بعد فرة التجربة 
بدون �شبب م�شروع او قيامه برك العمل بعد فرة التجربة بدون �شبب 
مقبول ويتم احت�شاب هذه املبالغ وفقا للمدة املتبقية من العقد بالأ�شهر 

من اجمايل تكلفة ال�شتقدام.

عمار �لنعيمي يتفقد جناحي رو�سيا و �لتنقل يف �إك�سبو 2020 دبي

عمار �لنعيمي يت�سلم �ل�سهادة �لبالتينية  �آيزو �ملدن �مل�ستد�مة وجودة �حلياة  �الأعلى عامليا
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•• عجمان-و�م:

بامل�شاركة  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��اد 
الكبرة لدول العامل يف فعاليات اإك�شبو2020 دبي وما تطرحه اأجنحتها 
من مبادرات واأفكار و فر�س وحلول ملختلف التحديات تهدف اإىل اإحداث 

تاأثر اإيجابي م�شتدام يف حياة ال�شعوب والدول وتنميتها وازدهارها.
اإ�شافة نوعية قيمة  ت�شكل  اإك�شبو  اأن كل م�شاركة يف معر�س  اأكد �شموه  و 
ترثي فعالياته وت�شلط ال�شوء على مبادرات ور�شائل اإن�شانية تعلي القيم 
التوفيق  .. متمنيا  الب�شر  والت�شامن والراحم بني  التعاون  امل�شركة يف 
للم�شاركني يف هذا احلدث الدويل الذي يوفر من�شة لنقل �شور بلدانهم 
و التعريف بفر�شها وثقافاتها الغنية وما و�شلت اإليه يف جمالت البتكار 

والتكنولوجيا اخل�شراء وال�شتدامة وغرها.
2020 دبي  اإك�شبو  اإىل مقر  جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها �شموه 
العاملي  هذااحلدث  يف  امل�شاركة  التنقل  وجناح  رو�شيا  جناح  �شملت  و  اأم�س 
الأكر من نوعه يرافقه ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 

بن  عبداهلل  وال�شيخ  النعيمي  عمار  بن  حميد  وال�شيخ  ال�شياحية  التنمية 
حممد  يو�شف  و�شعادة  املواطنني  �شوؤون  مكتب  ع��ام  مدير  ماجدالنعيمي 
النعيمي مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة وعدد من كبار امل�شوؤولني 

.
وا�شتهل �شموه ومرافقوه اجلولة التفقدية بزيارة اجلناح الرو�شي و اطلع 
فيه على ما يت�شمنه من حمتوى يجمع بني الطابع الرويجي للفر�س 
الرو�شية وتراثها  والثقافة  بالراث  والتعريف  وال�شتثمارية  القت�شادية 

اإىل جانب اأحدث ابتكاراتها يف جمال ال�شناعات والتكنولوجيا املتقدمة.
الإجنازات  حول  واف  �شرح  اإىل  اجلناح  على  القائمني  من  �شموه  وا�شتمع 
ومالمح  والتكنولوجيا  والعلوم  ال�شناعة  جم��الت  يف  املتميزة  الرو�شية 
التي  و  امل�شاركة  فرة  خالله  من  تنظيمها  �شيتم  التي  املتنوعة  الأن�شطة 
ت�شم اأكرث من 50 حدثا متنوعا حول مو�شوعات متنوعة ت�شمل الطاقة 
والتمويل وال�شتثمار والعمران والف�شاء والنقل واملناخ والتعليم والطب 

والرعاية ال�شحية.
وتفقد �شموه بعد ذلك جناح التنقل الذي يعر�س طرق تفاعل الب�شر وتنقل 

الب�شائع والأفكار والبيانات والأ�شلوب الذي تطورت به عر الزمن لت�شبح 
اأكرث تعقيدا واأعمق اأثرا من اأي وقت م�شى حيث مل يعد التنقل مقت�شرا 

على الب�شائع والأ�شخا�س بل امتد لي�شمل املعلومات والبيانات و الأفكار.
و تعرف �شموه من امل�شوؤولني عن اجلناح اإىل دور و اإ�شهام العرب يف النه�شة 
الب�شرية بدءا من ال�شتك�شافات القدمية وو�شول اإىل دور الإمارات يف �شنع 
الإم��ارات ل�شتك�شاف  "م�شروع  الف�شائية من خالل  م�شتقبل الكت�شافات 

املريخ" واإعالنها م�شروعها الطموح للو�شول اإىلكوكب الزهرة.
التفقدية  اجلولة  خالل  ومرافقوه  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  وا�شتمع 
ملختلف الأق�شام يف اجلناح الذي يعد من املعامل الرئي�شية لإك�شبو2020 
دبي ل�شرح حول مكونات اجلناح الذي يروي ق�شة التنقل بدءا من �شحراء 
دبي و منذ قبل نحو 4500 عام و حتديدا من منطقة "�شاروق احلديد" 
التي متتعت بعالقات قوية مع �شعوب منطقة �شبه اجلزيرة العربية وبالد 

ال�شام وغرب اآ�شيا.
و�شاهد �شموه كذلك يف ركن "بيت احلكمة" الذي يعود اإىل القرن التا�شع 
للح�شارة  الذهبي  الع�شر  م��ن  ل�شخ�شيات  جم�شمات  وي��ح��وي  امل��ي��الدي 

العربية كان لها باع طويل واإ�شهام كبر يف جمال التنقل والرحال ومن 
بينهم املالح اأحمد ابن ماجد و الرحالة ابن بطوطة وذلك تقديرا مل�شاهمة 

هذه ال�شخ�شيات يف دفع عجلة التنقل العاملي على مدى قرون.
و تعرف �شموه من خالل نبذة تف�شيلية قدمها القائمون على اجلناح حول 
الواحد  القرن  اإىل  و�شول  الزمن  عر  النتقال  وو�شائل  مفاهيم  تطور 
ال�شوء على  اإلقاء  اإىل  اإ�شافة  التنقل  اإب��راز مالمح م�شتقبل  و  والع�شرين 
عاما  اخلم�شني  م���دار  على  الإم����ارات  دول���ة  حققته  ال���ذي  الهائل  التقدم 
املا�شية يف جمالت الطران واخلدمات اللوج�شتية واملدن الذكية ف�شال 
الإم���ارات  برنامج  ع��ر  الف�شاء  واكت�شافات  علوم  جم��ال  يف  التو�شع  ع��ن 

الوطني للف�شاء وم�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ.
و اأعرب �شموه يف ختام زيارته التفقدية اإىل اإك�شبو 2020 دبي عن �شعادته 
مبا حتقق من جناحات و اجنازات باهرة و كبرة ل�شت�شافة اإك�شبو بف�شل 
حكمة قيادتنا الر�شيدة وروؤيتها الثاقبة وثقتها يف قدر الإمارات على تنظيم 
اأ�شخم املعار�س الدولية .. م�شيدا مبا �شاهده من مبادرات واأفكار متطورة 

من اأجل ر�شم مالمح امل�شتقبل الواعد.

•• عجمان - و�م:

ت�شلم �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
التنفيذي ال�شهادة البالتينية " اآيزو املدن امل�شتدامة وجودة احلياة " التي 
 World« املدن  لبيانات  العاملي  املجل�س  اإم��ارة عجمان من  ح�شلت عليها 
Council on City Data« وتعتر ال�شهادة الأعلى عامليا يف قيا�س 
عززت  ال�شهادة  وبهذه  احلياة  ج��ودة  وحت�شني  امل�شتدامة  التنمية  موؤ�شرات 

عجمان مكانتها وت�شنيفها بني املدن العاملية.
الدكتورة  املرئي مع  الت�شال  ال�شهادة عر  ت�شليم  جاء ذلك خالل مرا�شم 
كندا  يتخذ  الذي   - املدن  لبيانات  العاملي  املجل�س  رئي�شة  مكارين  باتري�شيا 
مقرا له - وذلك بح�شور ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 
التنمية ال�شياحية وال�شيخ حميد بن عمار النعيمي و�شعادة الدكتور �شعيد 
�شيف املطرو�شي الأمني العام للمجل�س التنفيذي وعدد من ال�شيوخ ومدراء 

العموم وكبار امل�شوؤولني يف الإمارة.
�شجل  اإىل  ي�شاف  ج��دي��داً  اإجن����ازاً  حققت  عجمان  حكومة  اإن  �شموه  وق��ال 

اإجنازاتها بح�شولها على �شهادة الآيزو يف بيانات املدن .
 " اآي��زو وهما  اإم��ارة عجمان للح�شول على �شهادتي  واأعلن �شموه عن تقدم 
اآيزو املدن الذكية" بحيث تكون �شمن  "�شهادة  " و  اآيزو املدن املرنة  �شهادة 

اأوائل املدن بالعامل التي تطمح للح�شول على ثالث موا�شفات عاملية.
وا�شتمع من �شعادة الدكتورة هاجر احلبي�شي املدير التنفيذي ملركز عجمان 
لالإح�شاء والتناف�شية اإىل �شرح َواف حول رحلة الإمارة يف قيا�س املوؤ�شرات 
�شمن املنهجية املعتمدة، مو�شحة اأهمية تعاون اجلهات املحلية والحتادية 

واخلا�شة ودورها يف توفر املوؤ�شرات الرئي�شية والداعمة.
وياأتي احل�شول على هذه ال�شهادة بعد تطبيق املوا�شفات القيا�شية يف نظام 
قيا�س موؤ�شرات جودة اأداء املدن يف خمتلف اجلوانب القت�شادية والتنموية 
املعتمدة  القيا�س  مبنهجية  الل��ت��زام  اإىل  بالإ�شافة  وال�شحية  واحل�شرية 
العاملية  البيانات  املوؤ�شرات عرمن�شة  بعر�س  املعنية  الدولية  املنظمة  لدى 

للمدن.
واأكد �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي اأن اإحراز املرتبة البالتينية تعني 
اأن اإمارة عجمان متكنت من جمع البيانات اخلا�شة مبعظم املوؤ�شرات ووفق 
تزويد  من  ب��ج��دارة  ومتكنت  املوا�شفة  معاير  عليها  ن�شت  التي  املنهجية 

املنظمة ببيانات لأكرث من 90 موؤ�شراً.
واأ�شاد بدور املركز وتعاون اجلهات احلكومية املحلية والحتادية واخلا�شة يف 
احل�شول على هذه ال�شهادة العاملية واأهمية املهام التي ي�شطلع بها املركز يف 
دعم �شناع القرار مما ي�شاهم يف تعزيز الت�شنيف العاملي لالإمارة يف العديد 
من الإح�شائيات الدولية كموؤ�شرات التناف�شية وجودة احلياة وجذب املزيد 
من ال�شتثمارات اجلديدة املتخ�ش�شة ورفع م�شتوى التبادل املعريف واخلرات 
وبناء ال�شراكات ال�شراتيجية يف جمال البيانات واملوؤ�شرات وتطبيق اأف�شل 
املمار�شات العاملية يف جوانب اخلدمات العامة واتخاذ القرارات ال�شليمة يف 
التخطيط التنموي وقد حقق املركز العديد من ال�شهادات و اجلوائز وهذه 

ال�شهادة تعتر واحدة من اأهم ال�شهادات املعرف بها عامليا .
من جانبها قالت الدكتورة هاجر احلبي�شي اأن ما حتقق من اإجناز هو ثمرة 
جهود كافة ال�شركاء واجلهات واملوؤ�ش�شات لالرتقاء بالعمل وحتقيق التنمية 
ال�شاملة يف كافة اأوجه وجمالت العمل واحلياة، م�شرة اإىل اأن اجلهود كثفت 
املوؤ�ش�شي  العمل  اأنظمة  مع  العاملية  املوا�شفات  متطلبات  ومواكبة  ملواءمة 
اإداري ي�شمن  الأداء والرتقاء بالأنظمة املطبقة لبناء نظام  لرفع م�شتوى 
وجود عالقات تعاون فعالة وناجحة مع ال�شركاءمبا يحقق املنفعة املتبادلة 

للجميع.
واأ�شادت بفريق عمل احلكومة الطموح والذي عمل يداً بيد للو�شول للهدف 

املن�شود وا�شتطاع اجتياز كافة مراحل التقييم بجدارة.
هذا وي�شاعد املجل�س العاملي للمدن WCCD املجتمعات على تبني بيانات 
املدن املوحدة والتي مت التحقق منها ب�شكل م�شتقل للمقارنة عامليا مع مدن 
اأخرى وفقا ملقايي�س عاملية موحدة لتخاذ قرارات تعتمد على البيانات ب�شاأن 
الإدارة والتخطيط وال�شتثمار ومراقبة التقدم والنتائج من اأجل اأن تكون 

املدن اأكرث ا�شتدامة واأمانا ومرونة وازدهارا.
وت�شمل املوا�شفة القيا�شية "اآيزو 37120" ملوؤ�شرات املدن امل�شتدامة وجودة 
احلياة 104موؤ�شرات وتغطي 19 مو�شوعا رئي�شا ت�شمل معظم القطاعات 
العامة  امل��راف��ق  وت�شم  املحلية  للمجتمعات  امل�شتدامة  بالتنمية  املرتبطة 
والقت�شاد  والنقل  احل�شري  والتخطيط  والإ���ش��ك��ان  وال�شحة  والتعليم 
والطاقة والبيئة والأمن والرفيه واحلوكمة وال�شتجابة حلالت الطوارئ 
 100 اأك��رث من  اإم��ارة عجمان اإىل  واإدارة الأزم��ات وال��ك��وارث وقد ان�شمت 
على  احل�شرية  وموؤ�شراتها  بياناتها  ت�شتعر�س  التي  و  العامل  حول  مدينة 

املن�شة العاملية.
تنتهجها  ال��ت��ي  والإجن�����ازات  ال��ري��ادة  مل�شرة  ا�شتكمال  الإجن���از  ه��ذا  وي��اأت��ي 
املمار�شات  اأف�شل  لتطبيق  ج��اه��دة  وت�شعى  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  عجمان  حكومة 
الإدارية العاملية كما وت�شعى لبناء �شراكات وعالقات تعاونية متينة ومثمرة 
يف كافة املجالت وفتح اآفاق التن�شيق املتبادل مع اجلميعمن خالل تبني اإطار 

عمل معتمد دوليا يخدم حتقيق اأهداف الإمارة .
عمل  فريق  عن  ونيابة  �شعادتها  عن  مكارين  باتري�شيا  الدكتورة  واأع��رب��ت 
 WCCD املجل�س العاملي لبيانات املدينة باأن يقدم لإمارة عجمان �شهادة
الأعلى من  امل�شتوى  والتي متثل  البالتيني  امل�شتوى  ISO 37120 من 
�شهادة WCCD مما يعك�س مدى التزام الإمارة مب�شتقبل اأكرث ا�شتدامة 
وازدهاًرا و�شموًل ملواطنيها اإ�شافة اإىل التزامها اأي�شا باأن ت�شبح من اأوائل 
املدن  "موؤ�شرات   ISO 37122  - الأح��دث   WCCD ملعياري  املتبنني 

الذكية" و ISO 37123 "موؤ�شرات املدن املرنة".
واأكدت اأنه بذلك تن�شم عجمان �شمن املدن الرائدة يف بياناتها على م�شتوى 
جمموعة  �شل�شلة  مب��وج��ب  ���ش��ه��ادات  على  للح�شول  حاليا  وت�شعى  ال��ع��امل 
معاير WCCD ISO 37120 فاإمارة عجمان الآن يف و�شع ميكنها 
ال��ت��ي حت�شل  ال��ع��امل  امل���دن على م�شتوى  اأوائ����ل  اأن ت�شبح واح���دة م��ن  م��ن 

على هذه ال�شهادات.
حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  واإىل  عجمان  لإم���ارة  اأوًل  بالتهنئة  وتقدمت 

النعيمي .. م�شرة اإىل اأن قيادة والتزام �شموه بهذا العمل احلا�شم ميثالن 
اإىل  بالتهنئة  وتقدمت  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  جميع  يف  ب��ه  يحتذى  متميزا  مثال 
لالإح�شاء  عجمان  ملركز  التنفيذي  املدير  احلبي�شي  �شعيد  هاجر  الدكتورة 
اإىل  ال�شهادات  من  الأعلى  امل�شتوى  هذا  يعزى  الذين  وفريقها  والتناف�شية 

تفانيهم والتزامهم.
واأعربت عن تطلعها ل�شتمرار منو هذه العالقة املهمة بني مركز عجمان 
لالح�شاء والتناف�شية واملجل�س العاملي لبيانات املدينة WCCD من اأجل 

ازدهار عملنا امل�شرك.
جودة  بتعزيز  معنية  منظمة  ه��و  امل���دن  لبيانات  ال��ع��امل��ي  املجل�س  اأن  ي��ذك��ر 
البيانات احل�شرية والقت�شادية والجتماعية اخلا�شة باملدن حول العامل 
وتهدف اإىل اإيجاد من�شة موحدة ت�شتعر�س البيانات واملقارنة املعيارية بني 
املدن امل�شاركة بحيث ميكن توظيف هذه املوؤ�شرات يف و�شع اخلطط وقيا�س 

الأداء احل�شري والتنموي مبا ي�شهم يف تعزيز جودة احلياة لل�شكان.
اجلهات   - ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  يف   - النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  وك���رم 
املتعاونة من مركز الح�شاء والتناف�شية واأكرث اجلهات امل�شاهمة يف توفر 
ل�شرطة  العامة  القيادة  وهي  احلياة  وج��ودة  امل�شتدامة  املدن  ايزو  موؤ�شرات 
بن  �شلطان  ال�شيخ  ال��ل��واء  �شعادة  والتقدير  ال�شكر  �شهادة  وت�شلم  عجمان 

عبداهلل النعيمي القائد العام.
املدين  ال��دف��اع  اإدارة  ع��ام  مدير  الزعابي  عبيد  رائ��د  العقيد  �شعادة  وت�شلم 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  عام  مدير  حممدالنعيمي  عبدالرحمن  و�شعادة 
و�شعادة مروان اآل علي مدير عام دائرة املالية و�شعادة را�شد عبدالرحمن بن 
جران مدير عام دائرة املوارد الب�شرية و�شعادة ر�شا خلف ال�شام�شي املدير 
العام بالندب لهيئة النقل و�شعادة عبدالعزيز حمد ترمي مدير عام ات�شالت 
الدكتور  و�شعادة  لالت�شالت"  الإم���ارات  "موؤ�ش�شة  ال�شمالية  الإم���ارات  يف 
حممد عمرة نائب رئي�س كلية املدينة اجلامعية بعجمان وهبة ح�شام ر�شيد 
النجار من مركز  م��روان  وم��روى  والتناف�شية  من مركزعجمان لالإح�شاء 

عجمان لالإح�شاء والتناف�شية �شهادات تقدير مماثلة.

•• �أبوظبي -و�م:

اأ�شدر م�شرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي و"جائزة حممد بن را�شد 
اآل مكتوم لالإبداع الريا�شي" م�شكوكات تذكارية من الف�شة احتفاًء ب� "عام 
اخلم�شني" والذكرى العا�شرة ل� "جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع 
التذكارية  امل�شكوكات  هذه  اإ�شدار  خالل  من  اجلانبان  وي�شعى  الريا�شي". 
اإىل تنمية القطاع الريا�شي  اإىل ت�شليط ال�شوء على جهود الدولة الهادفة 
الدور  واإب��راز  اإىل م�شتويات عاملية  به  والنهو�س  املجالت كافة  وتطويره يف 

احليوي الذي توؤديه اجلائزة يف هذا ال�شاأن عر تقدير املبدعني الريا�شيني 
مبا يليق باأعمالهم واجنازاتهم الريا�شية. و طرح امل�شرف املركزي 1000 
الأمامي  ال��وج��ه  يت�شمن  غ��رام��اً..   40 منها  ك��ٍل  زن��ة  الف�شة  م��ن  م�شكوكة 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ل�شورة  ر�شماً  للم�شكوكة 
ا�شم  "رعاه اهلل" مع  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
للم�شكوكة  اخللفي  ال��وج��ه  اأم���ا  والإجن��ل��ي��زي��ة.  العربية  باللغتني  اجل��ائ��زة 
املركزي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  م�شرف  وا���ش��م  ال��دول��ة  �شعار  فيت�شمن 
 50 البالغة  امل�شكوكة  قيمة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  والإجن��ل��ي��زي��ة،  العربية  باللغتني 

درهماً.. و مت ت�شليم كافة امل�شكوكات املطروحة اإىل اإدارة اجلائزة، ولن تكون 
متاحة للبيع يف املقر الرئي�شي للم�شرف املركزي وفروعه. و بهذه املنا�شبة، 
"يحر�س   : امل��رك��زي  امل�����ش��رف  بالعمى، حم��اف��ظ  م��ع��ايل خ��ال��د حممد  ق��ال 
امل�شرف املركزي على مواكبة الإجنازات وتخليد املبادرات الريادية يف الدولة، 
وذلك عر اإ�شدار م�شكوكات تذكارية حتتفي بالنجاحات املحّققة يف املجالت 
كافة، مثل "جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع الريا�شي" التي تعك�س 
اأنها  اإىل  اإ�شافة  واملبدعني،  لالإبداع  احلكيمة  القيادة  توليه  الذي  الهتمام 
جت�شد روؤيتها الطموحة ب�شرورة بناء جمتمع مبدع ومبتكر لتحقيق التميز 

"جائزة  اأمناء  رئي�س جمل�س  الطاير  اأكد معايل مطر  و  العاملية".  والريادة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع الريا�شي"، وهي اإحدى "مبادرات حممد 
بن را�شد اآل مكتوم العاملية"، اأّن اجلائزة حققت خالل الدورات الع�شر الأوىل 
الكثر من اأهدافها، �شراً على نهج �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم وتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي راعي اجلائزة، و�شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س 
اجلائزة، لدعم وتكرمي املبدعني و تطوير الريا�شة العربية من خالل تر�شيخ 

ثقافة الإبداع يف العمل الريا�شي ومتكني املجتمعات من خالل الريا�شة.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم �لفجرية ي�ستقبل وزير �لعدل 

•• �لفجرية -و�م:

املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
الأعلى حاكم الفجرة يف ق�شر �شموه بالرميلة معايل عبداهلل بن �شلطان 

بن عواد النعيمي وزير العدل. 
املتبعة يف  الآل��ي��ات  و  ال���وزارة  تفا�شيل عمل  �شموه  على  النعيمي  و عر�س 
ال����وزارة للعام اجل���اري وذلك  ال��ع��ام��ة لعمل  امل��ح��اك��م الحت��ادي��ة واخل��ط��ة 

مبنا�شبة تويل النعيمي ملهام الوزارة .
و �شكر وزير العدل �شاحب ال�شمو حاكم الفجرة على ال�شتقبال ودعمه 
لعمل الوزارة . ح�شر اللقاء �شعادة حممد �شعيد ال�شنحاين مدير الديوان 

الأمري بالفجرة.

جمعية �الإمار�ت لل�سم تنظم  ملتقى �ل�سم �لثاين
•• �أبوظبي-و�م:

نظمت جمعية الإمارات لل�شم ملتقى ال�شم الثاين حتت �شعار " تطلعات ال�شم يف اخلم�شني القادمة". 
واأفكار تطويرية لل�شنوات  اأخذ مقرحات  امللتقى جل�شة ع�شف ذهني مت خاللها  ت�شمنت فعاليات 
اإىل دورة تدريبية قدمها الحتاد  اإ�شافة  الإم��ارات  القادمة مبا يخدم روؤية وتطلعات حكومة دولة 
العاملي لل�شم عن احلقوق الإن�شانية لالأ�شخا�س ال�شم والتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�س ذوي 
الإعاقة بح�شور الوفود العربية امل�شاركة يف اجتماع اجلمعية العمومية لالأمانة الإقليمية للمنطقة 

العربية.
جدير بالذكر اأن جمعية الإمارات لل�شم ا�شت�شافت الجتماع ال� 126 ملجل�س اإدارة الحتاد العاملي 
لل�شم يف الفرة من 6 - 14 نوفمر احلايل وهذه تعتر اأول مرة يعقد فيها جمل�س اإدارة الحتاد 
العاملي لل�شم اجتماعه يف دولة عربية بهدف رفع م�شتوى الوعي لدى ال�شم باأهمية لعب دورهم يف 

توعية املجتمع املحلي والدويل .

ويل عهد �ل�سارقة يرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي
•• �ل�شارقة -و�م:

ت���راأ����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
رئي�س  ال�شارقة  حاكم  نائب  العهد 
اأم�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، ���ش��ب��اح  امل��ج��ل�����س 
ال�شيخ  ���ش��م��و  وب��ح�����ش��ور  ال��ث��الث��اء 
�شلطان  ب����ن  اأح����م����د  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان 
ال�شارقة،  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���ش��م��ي 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  اجتماع 
م��ك��ت��ب �شمو  ال�����ش��ارق��ة، وذل����ك يف 
احل����اك����م. ن���اق�������س امل��ج��ل�����س خالل 
املو�شوعات  م���ن  ع�����دداً  اج��ت��م��اع��ه 
امل���درج���ة ع��ل��ى جدول  احل��ك��وم��ي��ة 
القرارات  حيالها  وات��خ��ذ  اأع��م��ال��ه، 
الإم�����ارة،  م�شلحة  يف  ت�شب  ال��ت��ي 

الت�شغيلية  التحديات  مع  للتعامل 
مبنهجية مبتكرة ت�شاهم يف حتقيق 

التنمية امل�شتدامة.
املقدم  ال��ت��ق��ري��ر  امل��ج��ل�����س  ون��اق�����س 
حول  ال�شحية  ال�شارقة  هيئة  من 
الرعاية ال�شحية لكبار ال�شن وذوي 
اجلامعة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  الإع����اق����ة 
بال�شارقة، وت�شمن التقرير حتليل 
اخلدمات ال�شحية املقدمة لهم من 
وم�شتوى  واخل��دم��ات  املنافع  حيث 

تطورها.
ت�شل�شل  ال���ت���ق���ري���ر  ت�����ش��م��ن  ك���م���ا 
منذ  وت��درج��ه��ا  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
ان�شمام كل فئة بناًء على توجيهات 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 

وت��وف��ر خ��دم��ات ح��ك��وم��ي��ة رائ���دة 
على  وال����ق����اط����ن����ني  ل���ل���م���واط���ن���ني 
مذكرة  املجل�س  واع��ت��م��د  اأر���ش��ه��ا. 
هيئة  بني  اإبرامها  املزمع  التفاهم 
م��ط��ار ال�����ش��ارق��ة ال����دويل وجممع 
والتكنولوجيا  للبحوث  ال�����ش��ارق��ة 
العاملية،  ه��واوي  و�شركة  والبتكار 
وتهدف املذكرة اإىل تعزيز جمالت 
التعاون يف عدد من اجلوانب منها 
لالبتكار  املوؤ�ش�شية  القيمة  تعزيز 
والتطوير  ال���ب���ح���ث  خ������الل  م����ن 
اق��ت�����ش��اد ق��ائ��م ع��ل��ى املعرفة،  ن��ح��و 
ودعمهم  ال�����ش��ب��اب  يف  وال���ش��ت��ث��م��ار 
ل��الإمل��ام مب��ه��ارات وحت��دي��ات قطاع 
ال���������ط���������ران، وو��������ش�������ع اخل����ط����ط 
املبتكرة  واحل����ل����ول  ال���ش��ت��ب��اق��ي��ة 

ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
اأف�������ش���ل  ت�����وف�����ر  اإىل  ال�����رام�����ي�����ة 
من  ورعايتهم  ال�شحية  اخلدمات 

خالل منظومة متكاملة.
ا�شتعدادات  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  واط��ل��ع 
ال�����ش��ارق��ة لحتفالت  اإم����ارة  جل��ن��ة 
ال��وط��ن��ي اخل��م�����ش��ني لدولة  ال��ي��وم 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، حيث 
ال�شارقة  اح���ت���ف���الت  ���ش��ت��ت�����ش��م��ن 
ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة ت��ع��زز م���ن قيم 
الحتاد والوطنية والنتماء، وترز 
حتققت،  التي  التنموية  امل��ن��ج��زات 
الدولة  م��وؤ���ش�����ش��ي  ذك����رى  وحت��ي��ي 

وقادتها وروؤيتهم احلكيمة.
الوطني  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  و���ش��ت��ق��ام 
ومناطق  م��دن  ك��اف��ة  يف  اخلم�شني 

ال�شارقة  اأب���ن���اء  ليعي�س  الإم�������ارة، 
وامل��ق��ي��م��ني ف��ي��ه��ا وزواره�������ا اأج�����واًء 

واللوحات  والفلكلورية  امل�شرحية 
ال�شتعرا�شية وامل�شابقات الريا�شية 

اح��ت��ف��ال��ي��ة ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة م���ن خالل 
والعرو�س  ال��وط��ن��ي��ة  الأم�����ش��ي��ات 

والأن�شطة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وال����ور�����س 
الريا�شية والرفيهية وغرها.

ويل عهد �لفجرية يزور »بيت �حلكمة« يف �ل�سارقة .. ويثني على حمتوياته وتفا�سيله
•• �لفجرية -و�م:

زار �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرة ، "بيت 
احلكمة" يف ال�شارقة، اأحدث �شرح ثقايف يف الإمارات، حيث كان يف ا�شتقباله 
للنا�شرين،  ال���دويل  الحت���اد  رئي�شة  القا�شمي،  �شلطان  بنت  ب��دور  ال�شيخة 
يف  جولته  وخ��الل  /���ش��روق/.  والتطوير  لال�شتثمار  ال�شارقة  هيئة  رئي�شة 

اأرجاء ال�شرح املعماري، برفقة ال�شيخة بدور القا�شمي، تعرف �شموه من مروة 
العقروبي، مديرة بيت احلكمة، على اأق�شام املكان ، الذي يجمع بني عنا�شر 
العمارة والفن والطبيعة التي تتمّيز بها الإمارة. واأثنى �شموه على الت�شميم 
يف  يحمل  وال��ذي  املكان  بها  يزخر  التي  الراقية  الفنية  والتفا�شيل  الفريد 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  حمتوياته  وجميع  ت�شميمه 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة . واطلع �شمو ويل 

 ،" " اإطاللة على ال��روح: ج��ران خليل ج��ران  عهد الفجرة على معر�س 
الذي ي�شت�شيفه "بيت احلكمة" احتفاًء بامل�شرة الأدبية وال�شخ�شية امللهمة 
لالأديب والفنان العاملي جران خليل جران، حيث اطلع �شموه على مقتنيات 
�شخ�شية نادرة جلران اأبرزها م�شودة الطبع والن�شخة التجريبية املطبوعة 
تعك�س جممل جتربته  فنياً جلران  34 عماًل  اإىل  اإ�شافة  "النبي"،  لكتابه 
والفكرية  الأدبية  ال�شخ�شية  لهذه  النادرة  املقتنيات  الفنية، وغرها من  يف 

احتفاًء مبنحها  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  "بيت احلكمة" تاأ�ش�س  اأن  يذكر  العاملية. 
لقب العا�شمة العاملية للكتاب للعام 2019 من قبل منظمة الأمم املتحدة 
للربية والعلم والثقافة  " اليوني�شكو" ، ليكون مبثابة اإرث حي يحمل راية 
وتي�شر  القراءة  تعزيز  اإىل  الرامية  اجلهود  موا�شلة  نحو  وي�شعى  الثقافة 
الو�شول للمعرفة جلميع اأفراد املجتمع. رافق �شموه يف جولته .. �شعادة �شامل 

الزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد الفجرة و�شعادة حمدان كرم الكعبي .

حممد �لك�سف يلتقي رئي�س جمموعة �ل�سد�قة �لربملانية �لرتكية �الإمار�تية 
•• �أبوظبي-�لفجر:

التقى �شعادة حممد عي�شى الك�شف نائب رئي�س جمموعة جلنة 
الوطني  املجل�س  يف  الآ�شيوية  ال���دول  ب��رمل��ان��ات  م��ع  ال�شداقة 
الحتادي، اأم�س الثالثاء املوافق 23 نوفمر 2021م يف مقر 
ال�شداقة  رئي�س جمموعة  اأوران  �شعادة عثمان  بدبي،  املجل�س 
الكبر  ال��وط��ن��ي  املجل�س  الإم���ارات���ي���ة يف  ال��رك��ي��ة  ال��رمل��ان��ي��ة 

جلمهورية تركيا.  
الدور  اإىل  اللقاء  خ��الل  الك�شف  عي�شى  حممد  �شعادة  واأ���ش��ار 
الذي تقوم به الرملانات يف تعزيز احلوار احل�شاري والت�شامح 
زيادة  اأهمية  �شعادته  واأك��د  ال�شعوب،  بني  ال�شلمي  والتعاي�س 
الحتادي  الوطني  املجل�س  يف  ال�شداقة  جلنتي  بني  التعاون 

والرملاين الركي.
ت��ب��ادل اخلرات  بحث  اللقاء  خ��الل  ج��رى  اإن���ه  �شعادته  وق���ال 

الدولية  املحافل  خ��الل  اجلانبني  ب��ني  الرملانية  واملعلومات 
والإقليمية.

من جانبه اأكد �شعادة عثمان اأوران على حر�س جمل�س النواب 
الحتادي  الوطني  املجل�س  مع  الدائم  التوا�شل  على  الركي 
واللقاءات بني جلنتي  املزيد من الجتماعات  من خالل عقد 
تبادل اخل��رات على  اأهمية  اأكد  املجل�شني، كما  ال�شداقة بني 

جميع امل�شتويات خا�شة الرملانية. 

كليفالند كلينك يو�سع قدر�ت فحو�س �جلينوم للك�سف عن �الأور�م �ل�سرطانية
•• �أبوظبي-و�م:

"كليفالند  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  اأع����ل����ن 
كلينك" عن اإتاحة من�شة فحو�س 
وجعلها  امل����ت����ق����دم����ة  اجل����ي����ن����وم 
معاير  م����ن  اأ����ش���ا����ش���ًي���ا  م���ع���ي���اًرا 
الرعاية ال�شحية املقدمة ملر�شى 
ال�شرطان ُبغية التعّمق يف فهم كل 
الأهداف  وحتديد  مر�شية  حالة 

العالجية املحتملة ب�شورة اأدّق.
املو�شعة  ال������ق������درات  وت���ت�������ش���م���ن 
لفحو�س عينات الأورام ما ُيعرف 
الذي  ال��ك��ام��ل  اإك�����ش��وم  بت�شل�شل 
احلم�س  اأج����زاء  جميع  يفح�س 
اجلينات  يف   /DNA/ ال��ن��ووي 
الروتينات  �شنع  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ة 

وت���ف�������ش���ره م����ن خ�����الل ال���ق���درة 
البيانات  م��ن  امل��زي��د  و���ش��ع  ع��ل��ى 
اجلينومية يف ت�شل�شل قابل للفهم 
والتحليل. وتتيح التقنية اجلديدة 
 22،000 ف��ح�����س  ل��ل��ب��اح��ث��ني 
ج��ني يف اجل��ي��ن��وم ال��ب�����ش��ري فيما 
ُي���ع���ّد اأو����ش���ع ن��ط��اق ف��ح�����س متاح 
الفحو�س  اقت�شرت  بعدما  اليوم 
اأقّل  اأو  جني   600 على  ال�شابقة 
امل��ع��روف��ة املرتبطة  م��ن اجل��ي��ن��ات 

بال�شرطان.
واأمكن لكليفالند كلينك الو�شول 
اإىل الن�شخة الكاملة من احلم�س 
ال��ن��ووي ال��ري��ب��ي امل��ع��روف��ة با�شم 
لديها  "الرن�شكريبتوم" واأ�شبح 
اندماج  ع��ن  للبحث  ف��ع��ال��ة  اأداة 

ت�شل�شل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اجل�����ش��م،  يف 
 RNA احلم�س النووي الريبي
هذه  ت�شفر  كيفية  ي��ق��ّي��م  ال���ذي 

الروتينات.
الفحو�س  من  املزيج  هذا  ويقّدم 
مل��ح��ة ���ش��ام��ل��ة ع���ن ال��ع��ي��وب التي 
ال�شرطان،  ن�شوء  اإىل  ت���وؤدي  ق��د 
م����ا مي����ّك����ن الأط������ب������اء م����ن رب���ط 
فردية  ع�����الج  ب��خ��ط��ة  امل���ر����ش���ى 
ت���خ���ت���ل���ف ب����اخ����ت����الف ح����ال����ة كل 
تلك  ت�شتهدف  بطريقة  مري�س 
العيوب على اأمل حت�شني النتائج 
حياة  م�شتوى  ورف���ع  ال�����ش��ري��ري��ة 

املري�س.
كلينك  ك��ل��ي��ف��الن��د  ب��و���ش��ع  وب�����ات 
ال������ورم  ت���ع���ق���ي���د  اإىل  ال����و�����ش����ول 

اجلينات الذي قد ي�شبب الإ�شابة 
بال�شرطان اأو ي�شاهم بها.

ت�شان  ت��ي��م��وث��ي  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
املناعي  ال����ع����الج  م����رك����ز  م����دي����ر 
يف  الدقيق  املناعي  الأورام  وعلم 
عملية  اإن   "  : كلينك  كليفالند 
الأورام  على  ال��ري��ادي��ة  التحديد 
ال��دق��ي��ق��ة وبرامج  م��ع م��ب��ادرات��ن��ا 
ن�شعها  ال��ت��ي  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال��ع��الج 
مر�شانا  مت��ن��ح  امل���ج���ال  ه����ذا  يف 
اإىل عالج  اأكر للو�شول  اإمكانية 
ع���ر اأح�����دث ال�����ش��ب��ل ال��ت��ي تكفل 
هذه  وتعتر  حياتهم.  اإنقاذ  لهم 
مهمة  اأداة  اجل����دي����دة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
ب���اأي���دي الأط����ب����اء ومت��ّك��ن��ه��م من 
ت���ط���وي���ر خ���ط���ط ع������الج ف���ردي���ة 
للمر�شى بناًء على ملف اجلينوم 
مري�س".  بكل  اخل��ا���س  ال��ف��ري��د 
ا فر�شة  اأي�شً "ُتعّد هذه  واأ�شاف: 
اأم�������ام م���ر����ش���ان���ا ل���ل���ت���ع���ّرف على 
امل�شاركة  اأث��ن��اء  مر�شهم  حيثيات 
الدقيقة  ال�شريرية  التجارب  يف 

القائمة على علم الأورام".
ال�شريرية  ال���ت���ج���ارب  وت��ف��ح�����س 
كلينك  ك��ل��ي��ف��الن��د  يف  اجل����اري����ة 
ال����ع����الج����ات ال���ت���ي ق����د ت����وؤث����ر يف 
ك�شفت  ال��ت��ي  اجلينية  ال��ت��غ��ّرات 

عنها الفحو�س اجلينية لالأورام. 
حتدث  اأن  التجارب  ه��ذه  وبو�شع 
الذين يك�شف  املر�شى  فرًقا لدى 
يوجد  ���ش��يء  ع��ن  الأورام  فح�س 
تطوير  يف  ي�����ش��اع��د  اأو  دواء،  ل���ه 

هة جديدة. عالجات موَجّ
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال��دك��ت��ور بريان 
روب�������ني رئ���ي�������س م���ع���ه���د روب������رت 
الأمرا�س  لعلم  توم�شيت�س  جيه 
كليفالند  يف  امل���خ���ري  وال���ط���ب 
ك��ل��ي��ن��ك: " ي��ت��ي��ح ال���و����ش���ول اإىل 
اجلينوم،ومعلومات  ت�����ش��ل�����ش��ل 
ال��ب��ي��ان��ات ال�����ش��ام��ل��ة، واخل����رات 
العالقة،  ذات  والطبية  العلمية 
ت�شخي�شية  خ�����ط�����ة  ت������ق������دمي 
وعالجية كاملة، فالبيانات حُتيل 
"ر�شا�شة  اإىل  ال�����ش��رط��ان  ع���الج 
خفية" متكننامن و�شع الطفرات 
وتقدمي  ���ش��ي��اق��ه��ا  يف  اجل���ي���ن���ي���ة 

عالجات موّجهة".
وتاأتي هذه اجلهود يف اإطار تعاون 
�شامل بني مركز كليفالند كلينك 
الأورام  وع����الج  امل��ن��اع��ي  ل��ل��ع��الج 
الأمرا�س  ع��ل��م  وم��ع��ه��د  ال��دق��ي��ق 
تو�شيغ  ومعهد  املخري،  والطب 
ل����ل���������ش����رط����ان، وم����ع����ه����د ل���رن���ر 

لالأبحاث.

 �ل�سادة / م�ساهمي �سركة �حتاد كابيتال �س.م.خ          �ملحرتمني 
 �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته 

�إجتماع  حل�سور  �سيادتكم  بدعوة  خ    . م   . �س  كابيتال   �حت��اد  �سركة  �إد�رة  جمل�س  يت�سرف 
�خلمي�س  يوم  م�ساء   02:00 �ل�ساعة  متام  يف  تنعقد  �سوف  و�لتي  لل�سركة  �لعمومية  �جلمعيه 
بوليفارد  ب��رج   1003 رق��م  مكتب  يف   �لكائن  �ل�سركة  مبقر  وذل���ك   2021/12/09 �مل��و�ف��ق 
  / بعد  ع��ن  �مل�ساركة  و  باحل�سور  �أو  دب��ي  �إم���ارة  خليفة  ب��رج  منطقة  ت���اون  د�ون   ،  2 ب���الز� 

�إلكرتونيًا  عرب تطبيق برنامج  )  ZOOM ( وذلك ملناق�سة جدول �الأعمال �لتايل: 

 

قر�ر�ت خا�سة:
لل�شركة مبا  الأ�شا�شى  النظام  واإع��ادة �شياغة لبع�س مواد  الإدارة فى تعديل  1 - تفوي�س جمل�س 

 يتوافق مع اأحكام القانون رقم )2( ل�شنة 2015 فى �شاأن ال�شركات التجارية وتعديالته. 
و نوجه عناية �ل�سادة �مل�ساهمني �إىل ما يلى :

للم�شاهم اأن ينيب عنه فى احل�شور و الت�شويت من يختاره من غر اأع�شاء جمل�س الإداره وي�شرط 
ل�شحة النيابة اأن تكون �شادره عن منوذج التوكيل ال�شادر عن ال�شركه ، ويف جميع الأحوال ل يجوز 

اأن يزيد عدد الأ�شهم التي يحملها النائب بهذه ال�شفة عن %5 من اأ�شهم راأ�س مال ال�شركة.
يف حالة عدم اكتمال الن�شاب القانوين لهذا الجتماع فاإن الجتماع الثاين �شيعقد يف نف�س املكان 
عدد  ك��ان  اأي���اً  �شحيحاً  الجتماع  ه��ذا  و�شيكون   ،  2021/12/16 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  والتوقيت 

احل�شور.
وتف�شلوا بقبول فائق التقدير والحرام ،،،

جمل�س �الإد�رة

�ملو�سـوع : دعوة �جلمعية �لعمومية 
ل�سركة �حتاد كابيتال �س.م.خ

يوم �خلمي�س �ملو�فق 2021/12/09

�شاهد  ���ش��ب��ر   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ب����اك���������ش����ت����ان     ، ن������ب������ي  غ�����������الم 
رقم  ���ش��ف��ره  ج���واز   - اجلن�شية 
يرجى   )CL5152512(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.   

فقد�ن جو�ز �سفر
ع���ب���داهلل  امل�����دع�����و /  ف���ق���د 
اليمن     ، ال��زه��ر  عبده  علي 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )07817976( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0504445171

فقد�ن جو�ز �سفر فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
اأبوبكر  فايزه  املدعوة/  فقدت 
حم���م���د ال����زب����ي����دي ����ش���ه���ادات 
���ش��رك��ة الظبي  اأ���ش��ه��م خ��ا���ش��ة 
 ،792595 اأرقام  لال�شتثمار 
على   79861  ،791574
م���ن ي��ج��ده��ا الإت�������ش���ال على 
او   0506449069 رق����م 

ت�شليمها لإدارة ال�شركة 
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�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ريجنت 

للتجارة املواد الغذائية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3663896 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
ال�ش�����ادة/�شوقر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بايت�س للحلويات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2444416 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

مبارك �شعيد م�شلم لعمال ال�شباغ
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1111652 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املنغروف للت�شويق العقاري
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4096199 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
لتجارة  ال�ش�����ادة/في�شتيفال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزجاج واملرايا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3696368 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيدح�شن ال�شيداحمد ال�شيدحممد ال�شيدعقيل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح حممد عبداهلل ال علي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
رايد  ال�ش�����ادة/بي�شت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للن�شاطات البحرية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3726317 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة طالروفتي�س بياط يودت %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فتح الرحمن �شالح م�شطفى

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شا�س انرنا�شيونال 

لال�شت�شارات الهند�شية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2015229 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة معلى دعا�س غربي %24

تعديل ن�شب ال�شركاء
فهد م�شطفى احل�شني من 49% اىل %25

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:اك�س ون للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN 2742541 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،   2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/9/28 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/11/22  - بالرقم:2150020023  

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

 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراون لنقل الثاث

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4023766 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 فاطمه �شامل حممد الربيعى املن�شورى من مالك اإىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء / فاطمه �شامل حممد الربيعى املن�شورى من 100 % اإىل %1
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد فهيم �شيخ حممد عبدالب�شر  %99

تعديل راأ�س املال / من 100000 اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ كراون لنقل الثاث

CROWN MOVERS
اإىل/ كراون لنقل الثاث ذ.م.م

  CROWN MOVERS L.L.C
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خر عون

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3745582 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ابوبكر على حممد عبداهلل  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حمدان حممد على �شامل ال�شيعرى من وكيل خدمات اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / حمدان حممد على �شامل ال�شيعرى من 0% اإىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ابوبكر على حممد عبداهلل
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ خر عون
KHAYR OAWN

اإىل/ خر عون لإدارة امل�شاريع ذ.م.م
  KHAYR OAWN PROJECTS MANAGEMENTS L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اخلدمات  70015
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة التجارة باجلملة  10048

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جولدن هوم لتجارة ال�شباغ - فرع 1

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1992941-1 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شمر كابياراث كابياراث حممد كوتى  %25

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداملنر كورومكولث �شيداىل  %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبداهلل حممد را�شد اجلنيبى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / عبداهلل حممد را�شد اجلنيبى من 100 % اإىل %51
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ جولدن هوم لتجارة ال�شباغ - فرع 1
GOLDEN HOME PAINTS TRADING - BRANCH  1

اإىل/ جولدن هوم لتجارة ال�شباغ فرع ذ.م.م
GOLDEN HOME PAINTS TRADING BRANCH L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املميز لدارة امل�شاريع التكنولوجية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2271550 

تعديل وكيل خدمات / حذف خالد حارب �شامل خليفه املهرى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ املميز لدارة امل�شاريع التكنولوجية

AL MUMAYAZ TECHNOLOGICAL PROJECTS MANAGEMENT

اإىل/ املميز لدارة امل�شاريع التكنولوجيا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AL MUMAYAZ TECHNOLOGICAL PROJECTS MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفداء لالأدوية البيطرية ذ.م.م - فرع 1

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1110415-1 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد جميل �شعيد البظ من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد جميل �شعيد البظ من 49 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيف مبارك حجى �شخر القبي�شى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ الفداء لالأدوية البيطرية ذ.م.م - فرع 1

AL FEDAA VETERINARY MEDICINES L.L.C. - BRANCH  1

اإىل/ الفداء لالأدوية البيطرية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م - فرع

AL   FEDAA VETERINARY MEDICINES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/وي فور للمقاولت وال�شيانة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1178953 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / فاديفيل موتو �شوامى من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / فاديفيل موتو �شوامى من 49 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد حممد على الر�شا�س املن�شورى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ وي فور للمقاولت وال�شيانة ذ.م.م

V FOUR CONSTRUCTIONS AND MAINTENANCE . L.L.C

اإىل/ وي فور للمقاولت وال�شيانة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

V FOUR CONSTRUCTIONS AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل رحيم �شاه ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1018816 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شامل خمي�س عبيد �شلمون ال�شريدى %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل مقام �شاه  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ربيع احمد �شعيد املنهاىل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �شاه �شيد �شاه

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف رحيم �شاه حاجى �شليمان �شاه

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:بزن�س لند خلدمات رجال الأعمال - �شركة ال�شخ�س 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�شركة:اأبوظبي - �شارع حمدان - بناية حمدان �شنر
CN 1168343 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/الحتاد للمحا�شبة واملراجعة ذ.م.م ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/11/1 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2122001713  
- تاريخ التعديل:2021/11/23

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

 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
جراند  ال�ش�����ادة/كافتريا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب جبل النور  رخ�شة رقم:2006710 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة م�شطفى كيلوث امد كيلوث %100

تعديل وكيل خدمات 
 اإ�شافة عبدالعزيز حممد احمد علوى اجلفرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عبدالعزيز حممد احمد علوى اجلفرى

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
للحدادة   العرة  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1123031 
تعديل اإ�شم جتاري من/ ور�شة العرة للحدادة

AL EBRA STEEL WORKSHOP

اإىل/ العرة خلدمة ال�شيارات
  AL EBRA CAR SERVICES 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اإ�شالح ميكانيك املركبات  4520003
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اإ�شالح كهرباء ال�شيارات  4520005

 تعديل ن�شاط / حذف ور�شة حدادة وحلام  2592011.1
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم ال�شقر

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1105151 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد حموده �شيالن  %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عمر عمر كيالن هو�شى حمزه حاجى بايان %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شعيد حممد �شعيد را�شد الكعبى من وكيل خدمات اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / �شعيد حممد �شعيد را�شد الكعبى من 0% اإىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف باين حمزه كونهى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 1*1
تعديل نوع نرخ�شة / من حرفية اإىل جتارية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم ال�شقر

FALCON RESTAURANT
اإىل/ مطعم ال�شقر ذ.م.م

  FALCON RESTAURANT L.L.C
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية كيور بل�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2572446 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ح�شن حممد ح�شن مرعى  %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / في�شل عقيل عبداهلل حممد املرزوقى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / في�شل عقيل عبداهلل حممد املرزوقى من 100 % اإىل %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على م�شطفى خليل ق�شق�س  %25
تعديل راأ�س املال / من 500000 اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شيدلية كيور بل�س
CURE PLUS PHARMACY

اإىل/ �شيدلية كيور بل�س ذ.م.م
  CURE PLUS PHARMACY L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-و�م:

تراأ�س �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�شوؤون الرئا�شة اجتماع املجل�س الوزاري للتنمية الذي عقد يف معر�س " اإك�شبو 
2020 دبي"، حيث جرى خالل الجتماع مناق�شة عدد من ال�شيا�شات واملبادرات 

واملوا�شيع الهادفة اإىل دعم منظومة العمل احلكومي وال�شتمرار يف تطويرها 
مبا يلبي متطلبات املرحلة امل�شتقبلية.

ت�شمنت اأجندة الجتماع مناق�شة عدد من ال�شيا�شات وال�شوابط املتعلقة بتعزيز 
وا�شتدامة توفر اخلدمات الدوائية الأ�شا�شية جلميع ال�شكان يف الدولة، خا�شًة 
يف حالت الطوارئ والكوارث وال�شوابط املتعلقة بامل�شاعدات ال�شكنية وم�شتقبل 

املجل�س  ناق�س  الت�شريعية،  ال�شوؤون  يف  الإم���ارات.  دول��ة  يف  الوقود  توزيع  قطاع 
املوحد لدول جمل�س  املقرحة على قانون اجلمارك  التعديالت  خالل جل�شته 
�شاأن  التنفيذية للقانون الحت��ادي يف  العربية والالئحة  التعاون لدول اخلليج 
املجل�س  ا�شتعر�س  اجلهات،  واأداء  احلكومية  التقارير  يف  الئتمانية.  املعلومات 
ب�شاأن احل�شابات  املحا�شبة  ديوان  املقدمة من  التقارير  من  خالل جل�شته عدداً 

اخلتامية لعدد من املوؤ�ش�شات عن ال�شنة املالية املنتهية 2020، ت�شمنت كل من 
�شركة الحتاد للقطارات، وم�شرف الإمارات العربية املتحدة املركزي، والهيئة 
التابعة،  و�شركاتها  الإم���ارات  بريد  جمموعة  و�شركة  امل��دين،  للطران  العامة 
و�شركة جمموعة الإم��ارات لالت�شالت، و�شركة الإم��ارات لالت�شالت املتكاملة 

/دو/، وموؤ�ش�شة الإمارات العقارية.

•• دبي-�لفجر:

اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�شيخ مكتوم  �شمو  م��ن  رع��اي��ة كرمية  حت��ت 
نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير املالية رئي�س جمل�س دبي 
ملاأموري  ال��دويل  اأوىل جل�شات موؤمتر الحت��اد  الق�شائي، عقدت حماكم دبي 
جديدة  ف��ر���س  ال��رق��م��ي��ة..  »ال��ع��دال��ة  �شعار  حت��ت  ال�24،  الق�شائي  ال�شبط 
من  م�شارك   500 من  اأك��رث  ا�شتقطب  ال��ذي  الق�شائي«،  ال�شبط  مل��اأم��وري 
خم��ت��ل��ف دول ال���ع���امل، وذل����ك ب��ح�����ش��ور م���ع���ايل: ع���ب���داهلل ���ش��ل��ط��ان ب���ن عواد 
النعيمي وزير العدل يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ومعايل ال�شيخ: خالد 
بن علي بن عبداهلل اآل خليفة وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف يف 

مملكة البحرين.
وامل��ت��م��ي��زة عاملياً،  ال���رائ���دة  الق�شائية  دب���ي خ��دم��ات��ه��ا  ���ش��ارك��ت حم��اك��م  ح��ي��ث 
للمهتمني مبجالت العدالة والق�شاء وتنفيذ الأحكام، مب�شاركة العديد من 
ملاأموري ال�شبط الق�شائي والذي  الدول دائمة الع�شوية يف الحتاد الدويل 
يعتر هذا  اإذ  اأع�شاء مراقبني،  دول   6 الع�شوية مع  كاملة  دول��ة   93 ي�شم 
التجمع الدويل يف مدينة دبي لأول مرة على م�شتوى ال�شرق الأو�شط و�شمال 

اأفريقيا.
وقال معايل: عبداهلل �شلطان بن عواد النعيمي وزير العدل يف كلمته خالل 
حفل املوؤمتر، "لقد قامت دولة الإمارات يف الأعوام املا�شية بتمهيد الطريق 
لبناء ت�شريعي وتكنولوجي متطور ومتميز عامليا، يف جمال تي�شر الإجراءات 
الق�شائية ب�شفة عامة، ويف جمال التنفيذ الق�شائي ب�شفة خا�شة، فاأ�شدرت 
الإلكروين  التقا�شي  لإج���راءات  املنظمة  الإجرائية  الت�شريعات  من  حزمة 
ذلك  لأجل  واأ�شدرت  العملية  للتحديات  احللول  واأوج��دت  الذكية،  والعدالة 

تعديالت جوهرية يف العديد من القوانني الإجرائية، ركز فيها امل�شرع على 
اإىل  الو�شول  �شرعة  وبني  وكفاءتها،  الإج���راءات  فاعلية  التوازن بني  حتقيق 
العدالة الق�شائية وحتقيق ر�شا املتعاملني، واأكملت الدولة خطتها الت�شريعية 
وتقنيات  احلديثة  الرقمية  التكنولوجيا  بت�شخر  التنفيذ  حيز  وادخلتها 
العدالة  اإىل  املتعاملني  و�شول  لت�شهيل  ال�شطناعي،  والذكاء  ت�شني  البلوك 

وخدماتها، واحداث ثورة يف التقنيات امل�شتخدمة.".
بالغة  اآثاراً  "وقد كان لذلك البناء الت�شريعي والتكنولوجي  واأ�شاف معاليه، 
الأهمية يف �شرعة تعايف كافة موؤ�ش�شات الدولة من اآثار جائحة كورونا والتي 
اأ�شهم  املوؤ�ش�شات القت�شادية الدولية، كما  اإ�شادة من العديد من  كانت حمل 
يف خلق بيئة اقت�شادية جاذبة لروؤو�س الأموال وال�شتثمار، فبنية وقوة املناخ 
الهامة، ومل  ال�شمانات القت�شادية  الدولة تعد من  القانوين والق�شائي يف 
الأط��راف و�شمان  النزاعات بني  البت يف  ينح�شر يف  اليوم  الق�شاء  دور  يعد 
تنفيذ الأحكام ال�شادرة فيها، بل اأ�شبح يلعب دوراً هاماً على م�شتوى حتقيق 
التنمية ال�شاملة. حيث تدخل موؤ�شرات جناحه يف رفع تناف�شية الدول �شمن 
الت�شنيفات العاملية ب�شكل مبا�شر مثل موؤ�شرات �شيادة القانون وانفاذ العقود 
يف  والقت�شاديني  امل�شتثمرين  بثقة  مبا�شرة  ترتبط  والتي  العمال  و�شهولة 

الدول وتنعك�س على تنميتها وازدهارها و�شعادة مواطنيها.".
كلمته خالل  دب��ي، يف  املن�شوري مدير عام حماكم  �شعادة طار�س عيد  وق��ال 
"ياأتي موؤمتر الحتاد الدويل ملاأموري ال�شبط الق�شائي حتت  حفل املوؤمتر 
الق�شائي«، متا�شياً  ال�شبط  ملاأموري  الرقمية: فر�س جديدة  »العدالة  �شعار 
مع توجهات حماكم دبي يف تطوير التعاون مع املنظمات ذات العالقة لتقدمي 
هذا  باحت�شان  اليوم  نفتخر  ونحن  عاملياً،  ومتميزة  رائ��دة  ق�شائية  خدمات 
التجمع الدويل يف مدينة دبي لأول مرة على م�شتوى ال�شرق الأو�شط و�شمال 

اأفريقيا، مثمنني ثقة جمل�س الإدارة واأع�شاء الحتاد الدويل ملاأموري ال�شبط 
الق�شائي بقدرات مدينة دبي، وحماكم دبي على ا�شت�شافة هذا احلدث الهام 
بالفر�س  يحفل  مل�شتقبل  �شريعاً  طريقاً  �شنفتتح  خالله  من  وال��ذي  دول��ي��اً، 
التطوير  خ��الل  م��ن  وخ�شو�شاً  ال��ع��امل��ي��ة،  التناف�شية  وال���ري���ادة  امل�شتقبلية 
والتح�شني املتوا�شل يف املجال الق�شائي من خالل مواكبته الدائمة لأ�شاليب 

وتقنيات امل�شتقبل.".
اَء  الراهنة َجرَّ العاملية  اإثباته يف ظل الظروف  "وهذا ما مت  واأ�شاف �شعادته، 
اأزمة كوفيد 19 من خالل ال�شتمرار يف تقدمي اخلدمات الق�شائية باأحدث 
اأف�شَل  عاملنا هذا  لي�شبح  و�شائل جديدة وحديثة  واإيجاد  التقنية،  الأ�شاليب 
اأنظمته  يف  التفوق  من  الق�شاء  قطاع  متكني  بجانب  وترابطاً،  ع��دًل  واأك��رَث 
واأدائه وخدماته ونتائجه لتعّزز تناف�شية الدولة على امل�شتوى العاملي ومواكبة 
التطور، حيث عملنا على �شل�شة من امل�شاريع، كم�شروع الكاتب العدل الرقمي، 
والإ�شهادات الرقمية، والدفع الرقمي، واأطلقنا اخلطط الطموحة التي تتعلق 
مب�شروع "التقا�شي الرقمي" والتي من �شاأنها اإعادة تعريف مفهوم املحاكمات 
عاملياً، واإنتاج قالب جديد بالكامل لها، مع تغير منطها الكال�شيكي التقليدي 
ال�شنني لت�شبح رقمية بالكامل ويف  ال�شعوب منذ ع�شرات  الذي تعودت عليه 
التحول  وت��رة  يواكب  زم��ان، مبا  اأي  اأي مكان ويف  املتقا�شي من  يد  متناول 
م�شروع  ف��ك��ان  دب���ي،  ال�����ش��ام��ل��ة يف  التنمية  ح��رك��ة  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي 
اأول  داخلية،  دبي بجهود وخ��رات  اأجنزته حماكم  الذي  الرقمي«  »التقا�شي 
م�شروع تقا�ٍس تقني متكامل يف العامل، نظراً لمتالكها بنية حتتية وعمليات 

رقمية واأنظمة تقنية حديثة متكاملة وموؤمتتة.".
ال�شبط  مل��اأم��وري  ال���دويل  م��وؤمت��ر الحت���اد  "�شنطرح خ��الل  �شعادته،  واأ���ش��ار 
الق�شائي، العديد من املوا�شيع ذات ال�شلة بالق�شاء وذلك مب�شاركة ال�شادة 

الق�شاة والإداريني واملوظفني بتجاربهم وخراتهم الالحمدودة، حيث نهدف 
للتعاون مع  املنطقة،  اإىل دفع حافز جديد للمزيد من دول  ه��ذا،  املوؤمتر  يف 
ال�شركاء الدوليني وتاأهيل جيل جديد من اخلراء القانونيني يف جمال تنفيذ 
الأحكام، فيما يعزز ذلك الروؤية امل�شتقبلية التي ت�شتهدفها القيادة الر�شيدة 
لقطاع الق�شاء.. من خالل اأكر من�شة على م�شتوى العامل مهتمة باأف�شل 
الق�شائية،  للموؤ�ش�شات  الدعم  وتقدمي  الق�شائية  الأحكام  تنفيذ  ممار�شات 
اأعلى  وحتقيق  امل�شتفيدين  مهمة  وت�شهيل  املقدمة  اخلدمات  جودة  وحت�شني 

درجات ال�شفافية والثقة ملواكبة معطيات الع�شر ومتطلباته.".
و�شارك �شعادة القا�شي: حممد ال�شبو�شي رئي�س املحاكم البتدائية مبحاكم 
 ،24 ال�  اأوىل ور���س موؤمتر الحت��اد ال��دويل ملاأموري ال�شبط الق�شائي  دب��ي، 
حتت  بعده"،  وم��ا  كوفيد  املهنة:  يف  والبتكار  "التميز  ع��ن��وان:  حتمل  والتي 
حلقة نقا�شية بعنوان "العدالة الإلكرونية: فر�س جديدة ملاأموري ال�شبط 
الق�شائي"، يديرها: ديفيد والكر، املقرر العام للموؤمتر، وحتّدَث �شعادته عن 
جتربة وجناح التقا�شي عن بعد يف فرة كوفيد 19، والإجنازات الرائدة التي 
متيزت بها املحاكم يف الت�شهيل على املتعاملني واملتقا�شني بخدمات متنوعة 

تقدم عن بعد بكل �شهولة.".
حيث يهدف املوؤمتر يف تبادل اخلرات واأف�شل املمار�شات يف جمال الق�شاء، 
اإىل مرحلة جديدة  اأهمية، للخروج من اجلائحة  اأكرث  ُيعَقُد يف وقت  والذي 
كلياً، فمن خالل هذا احلدث الهام دولياً، والذي من خالله �شنفتتح طريقاً 
اأن امل�شتقبل يعتمد على املعرفة لدفع  �شريعاً مل�شتقبل يحفل بالفر�س، حيث 
اآملني يف  الق�شائية،  املوؤ�ش�شات  ودعم  الأحكام  تنفيذ  التطور يف قطاع  عجلة 
اآمال  لهم من  امل�شتقبل  يحمله  اأن  ما ميكن  كل  لأف��راد جمتمعاتنا  نقدم  اأن 

وطموحات ت�شاهم يف حفظ حقوقهم وتنمية اإميانهم بالعدالة. 

•• �أبوظبي-�لفجر:

ن���ظ���م���ت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي 
والنقل  ال��ب��ل��دي��ات  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع��ة 
بالتعاون مع: هيئة اأبوظبي للزراعة 
جمعية  ال����غ����ذائ����ي����ة،  ال�������ش���الم���ة  و 
بني  �شر  مدر�شة  البيئة،  اأ�شدقاء 
ال�شغرة،  ال��ن��ج��وم  ح�����ش��ان��ة  ي��ا���س، 
اخلا�شة،  العلمية  امل���روج  مدر�شة  و 
اأ���ش��دق��اء احل��دي��ق��ة مبادرة  وف��ري��ق 
-عن  افرا�شياً  ال�شغر"  "املزارع 
بعد – وذلك يف مدينة زايد. وتاأتي 
ه����ذه امل����ب����ادرة ���ش��م��ن اإط�����ار حر�س 
اإ�شراك  على  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
يف  الأطفال  فئة  وخ�شو�شاً  املجتمع 
تعزيز البيئة املحلية ، وزيادة الرقعة 
الأط��ف��ال على  ، وحتفيز  اخل�����ش��راء 

ممار�شة هذا الن�شاط الإيجابي.
توعوية  حمالت  الفعالية  وت�شمنت 
ل���ط���الب امل����دار�����س ح����ول ال����زراع����ة، 
والأوق����������ات امل��ن��ا���ش��ب��ة ل���ه���ا، وط����رق 
العناية باملزروعات، وتعليم الأطفال 
ال�����ش��ت��الت، كما تندرج  زراع���ة  ط��رق 
ه��ذه امل��ب��ادرة يف اإط���ار احل��ف��اظ على 
مظهر املدينة واحلد من امل�شوهات، 
ب��ج��ودة احل��ي��اة وحماية  والرت���ق���اء 

البيئة.

•• �ل�شارقة- �حلمرية-�لفجر:

اأط���ل���ق���ت ب��ل��دي��ة احل���م���ري���ة اإح����دى 
تد�شني  يف  الإب���داع���ي���ة  م��ب��ادرات��ه��ا 
ي����ت����ن����اول �شر  ت���ف���اع���ل���ي  م���ع���ر����س 
وم���راح���ل اخل��م�����ش��ون ع��ام��ا الأوىل 
على تاأ�شي�س دولة المارات العربية 
امل����ت����ح����دة ل���ت���خ���ل���د ت���ل���ك ال����ذك����رى 
الطالع  للجمهور  وتتيح  الوطنية 
الذي  املعر�س  على  واأطلقت  عليها. 
ال�شام�شي  را����ش���د  م���ب���ارك  اف��ت��ت��ح��ه 
اأم�س  �شباح  احلمرية  بلدية  مدير 

الأول ) اخلم�شون الأوىل ( .
املهند�س  م��ن  ك��ال  الف��ت��ت��اح  ح�شر 
بلدية  مدير  النقبي  الرحمن  عبد 
وامل��ه��ن��د���ش��ة فوزية  ك��ل��ب��اء،  م��دي��ن��ة 
بلدية مدينة  القا�شي، مدير  را�شد 
خ��ورف��ك��ان، و���ش��ع��ادة ط��ال��ب عبداهلل 
دبا  مدينة  بلدية  م��دي��ر  اليحيائي 
الكعبي  ����ش���امل  وال�����ش��ي��د  احل�����ش��ن، 
القانونية  ال�������ش���وؤون  م��ك��ت��ب  م��دي��ر 
البلدية  ال�������ش���وؤون  اإدارة  وم���دي���ر 
البلديات  �شوؤون  دائ��رة  بالتكليف يف 

والزراعة والرثوة احليوانية
وي����ج���������ش����د امل�����ع�����ر������س م������ن خ����الل 
حم���ت���وي���ات���ه ال��ق��ي��م��ي��ة ت���واك���ب���ا مع 
املقام  الوطني"  "اليوم  اح��ت��ف��الت 

ل����ه����ذا ال�����ع�����ام ل���الح���ت���ف���اء ب�����)ع����ام 
اخلم�شني( واليوبيل الذهبي لدولة 

الإمارات العربية املتحدة.
باجلمهور  احلمرية  بلدية  واأه��اب��ت 
املعر�س  زي�������ارة  امل��ج��ت��م��ع  واأف���������راد 
وال�������ذي ي�����ش��ك��ل اإح�������دى امل����ب����ادرات 
ويتوا�شل  ل��ل��ب��ل��دي��ة،  الإب����داع����ي����ة 
كافة  وي�شتهدف  ا�شبوع،  م��دار  على 
ال�����زوار وامل��ت��ع��ام��ل��ني وامل��وظ��ف��ني يف 
بلدية احلمرية والدوائر احلكومية 
مب�شرة  تعريفهم  بهدف  باملنطقة، 
والقفزات  للدولة  الهائلة  املنجزات 
خمتلف  يف  �شهدتها  التي  التنموية 

املجالت. ويقام معر�س )اخلم�شون 
احلمرية  ب��ل��دي��ة  م��ق��ر  يف  الأوىل( 
كامل  ا�شبوع  م���دار  على  ويتوا�شل 
وي�شتهدف كافة الزوار من املجتمع 
املحلي ومتعاملي البلدية واملوظفني 
واملوؤ�ش�شات  احل��ك��وم��ي��ة  وال����دوائ����ر 
ال�شوء  وي�شلط  احلمرية،  مبنطقة 
على الإجنازات واملحطات امللهمة يف 
العديد من املجالت لدولة الإمارات 
والتي باتت تتبواأ مرتبة متقدمة يف 
تقدما ومتيزا  الأكرث  الدول  قائمة 
يف العديد من املجالت حول العامل

من جهته؛ بني �شعادة مبارك را�شد 

احلمرية  ب��ل��دي��ة  م��دي��ر  ال�شام�شي 
باأن معر�س )اخلم�شون الأوىل( هو 
اإح��دى امل��ب��ادرات الإب��داع��ي��ة لبلدية 
اخلم�شني  ع��ام  مبنا�شبة  احل��م��ري��ة 
"اليوم  اح���ت���ف���الت  م����ع  امل���ت���زام���ن 
الوطني" املقام لهذا العام لالحتفاء 
ب�)عام اخلم�شني( واليوبيل الذهبي 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
حيث يت�شمن املعر�س جمموعة من 
ت�شتعر�س  التي  الإبداعية  الأعمال 
والقفزات  الدولة  اإجن���ازات  م�شرة 

التنموية يف خمتلف املجالت.
اإىل عام اخلم�شني  ال�شام�شي  ولفت 

تتوج  تاريخية  اإجن��ازات  على  �شاهٌد 
الإمارات،  لدولة  الذهبي  باليوبيل 
م�شتقبل  نحو  لالنطالق  وتوؤ�ش�س 
والتي   ،2071 مئويتها  يف  زاه���ر 
ب���داأت منذ الإع���الن ع��ن قيام دولة 
اإحتفاًء   1971 ع���ام  يف  الإم������ارات 
القوية  والعزمية  العظيمة  ب��الإرادة 
يف  املوؤ�ش�شون  الأب��اء  بها  التي حتلى 
بناء دول��ة الإم����ارات واجل��ه��ود التي 
اأ�شبحت  حتى  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  بذلها 
دول��ة الإم����ارات اإح���دى اأك��ر الدول 

منواً وتطوراً يف العامل.
)اخلم�شون  معر�س  اأن  اإىل  م�شراً 
احلافلة  امل�����ش��رة  ي��رج��م  الأوىل( 
عقود   )5( عر  املمتدة  بالإجنازات 
املوؤ�ش�س  ال��ق��ائ��د  دع��ائ��م��ه��ا  اأر����ش���ى 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
ثراه" وتوا�شلت  اهلل  "طيب  نهيان 
وت������ع������ززت يف ظ�����ل دع�������م ورع����اي����ة 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة، حم��ق��ق��ًة بذلك 
املجال  يف  وال��ن��ج��اح��ات  الإجن������ازات 
والتكنولوجي،  والتعليمي،  الطبي، 
اقت�شادية  ون��ه�����ش��ة  والج��ت��م��اع��ي، 
وع����م����ران����ي����ة، ت���وج���ت���ه���ا ك����واح����دة 
ال�شياحية  ال���وج���ه���ات  اأف�����ش��ل  م���ن 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

الإقليمي والعاملي على حٍد �شواء.

برئا�سة من�سور بن ز�يد 

»�لوز�ري للتنمية « يعقد �جتماعه يف »�إك�سبو 2020« ويناق�س عدد� من �ملبادر�ت و�ل�سيا�سات لتطوير منظومة �لعمل �حلكومي

بح�سور عبد�هلل �سلطان بن عو�د �لنعيمي وزير �لعدل 

حماكم دبي تعقد �أوىل جل�سات »موؤمتر �الحتاد �لدويل ملاأموري �ل�سبط �لق�سائي« حتت �سعار »�لعد�لة �لرقمية.. فر�س جديدة ملاأموري �ل�سبط �لق�سائي«

بهدف ت�سجيع �الأطفال على �لزر�عة وحماية �لبيئة و�ملظهر �لعام

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم فعالية 
»�ملز�رع �ل�سغري« – �فرت��سيًا   

»فتحت �الأبو�ب للزو�ر على مد�ر �الأ�سبوع «

بلدية �حلمرية تنظم معر�س »�خلم�سون �الأوىل« كمبادرة �سمن فعالياتها لليوم �لوطني 

•• �أم �لقيوين-و�م: 

باليوم  القيوين احتفاء  اأم  العامة ل�شرطة  القيادة  اأطلقت 
املتحدة مبادرتها  العربية  الإم��ارات  ال�50 لدولة  الوطني 
املرورية  املخالفات  قيمة  من    %  50 بتخفي�س  املرورية 
امل�شجلة قبل 31 اأكتوبر املا�شي و ذلك اعتبارا من الأول 

من دي�شمر و حتى ال�شاد�س من يناير املقبلني.
املركبات،  ال�����ش��وداء وح��ج��ز  ال��ن��ق��اط  اإل��غ��اء  ال��ق��رار  ي�شمل 
با�شتثناء املخالفات امل�شددة التي ت�شمل املخالفات امل�شجلة 
على املادة / 1 / / اأ ، ب / اخلا�شة بقيادة مركبة بطريقة 
تعر�س حياته وحياة الآخرين اأو �شالمتهم اأو اأمنهم للخطر 

و املخالفات امل�شجلة �شمن املادة /73/ واخلا�شة باإحداث 
تغيرات يف حمرك املركبة اأو القاعدة / ال�شا�شي / بدون 
امل�شجلة  امل��روري��ة  املخالفات  القرار  ي�شمل  ول   . ترخي�س 
وفق  ال�شادرة  الحرازية  والتدابر  التعليمات  مبخالفة 
 2020 38 / ل�شنة  رق���م /  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  ���ش��ع��ادة  ق���رار 
يتعلق بالئحة �شبط  فيما   /  54  / رقم  بالقرار  واملعدل 
والواجبات  والتعليمات  الح��رازي��ة  والتدابر  املخالفات 
املفرو�شة للحد من انت�شار فرو�س / كوفيد 19 / . �س 
و حددت �شرطة اأم القيوين الدفع عن طريق قنوات الدفع 
الذكية عر تطبيق منها موقع وزارة الداخلية MOI، و 

املواقع الذكية الأخرى .

•• �أبوظبي-و�م:

رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شمو  ا�شتقبلت 
الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة 
قرينة  العبداهلل  ران��ي��ا  امللكة  جاللة   .. الإم����ارات(  )اأم 
الها�شمية  الأردنية  اململكة  عاهل  الثاين  عبداهلل  امللك 

ال�شقيقة.
ورحبت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك خالل اللقاء 
ال����ذي ج���رى يف ق�����ش��ر ال��ب��ح��ر .. ب��ج��الل��ة امل��ل��ك��ة رانيا 

العبداهلل، وعرت عن خال�س متنياتها لالأردن و�شعبه 
بدوام التقدم والزدهار.

البلدين  جتمع  التي  الأخوية  العالقات  اللقاء  وتناول 
وال�شعبني ال�شقيقني وتعاونهما يف العديد من املجالت 
يف  وال�شباب  والطفل  ب��امل��راأة  املعنية  املوؤ�ش�شات  واأهمها 
البلدين ال�شقيقني، و�شبل تعزيز التعاون بينها وتبادل 

اخلرات والتجارب يف هذا املجال.
امللكة   .. م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  واأط��ل��ع��ت 
التي حققتها دولة  اأهم الإجن��ازات  العبداهلل على  رانيا 
م�شاهماً  وجعلها  امل����راأة  متكني  �شعيد  على  الإم�����ارات 

رئي�شاً يف م�شرة التنمية والزده��ار التي تعي�شها دولة 
الإمارات .. م�شرة اإىل اأهمية التعاون وتبادل اخلرات 
مبا  ال�شقيقة  ال��دول  بني  التنموية  املجالت  يف  خا�شة 

يعزز التقدم والزدهار ل�شعوبها واملنطقة.
العبداهلل بجهود  رانيا  امللكة  اأ�شادت جاللة  من جانبها 
على  ب��ه  ت��ق��وم  وم��ا  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
بالأ�شرة  تعنى  ال��ت��ي  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل����راأة  متكني  �شعيد 

والطفولة.
ماأدبة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اأق��ام��ت  وق��د 

غداء تكرمياً جلاللة امللكة رانيا العبداهلل.

�ل�سيخة فاطمة بنت مبارك ت�ستقبل �مللكة ر�نيا �لعبد�هللتخفي�س قيمة �ملخالفات �ملرورية بن�سبة %50 يف �أم �لقيوين �حتفاء باليوم �لوطني �لـ50
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منوذج �إعالن �لن�سر عن �لرتخي�س
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : اأبوغزالة للملكية الفكرية

 VIVI KOLA :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
بتاريخ :20219/11/25 املودعة بالرقم : 321230 

وامل�شجلة بتاريخ :2020/4/1
باإ�شم: فيفي كول جي ام بي ات�س

وعنوانة: ، انرجرا�س 13 ، 8193 ايجلي�شاو، �شوي�شرا ، 
�سورة �لعالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 32
الفئة 32 : البرة غر الكحولية؛ املياه املعدنية والغازية وغرها من امل�شروبات غر الكحولية؛ 
لعمل  اأخ���رى  وم�شتح�شرات  ���ش��راب  ال��ف��واك��ه؛  وع�شائر  ال��ف��واك��ه  م��ن  م�شتخل�شة  م�����ش��روب��ات 

امل�شروبات؛ الكول )م�شروبات غر كحولية(
بيانات التعديل:

اإ�شم املرخ�س لة : موؤ�ش�شة نرفانا للم�شروبات الفاخرة و الغازية
عنوانه: مدينة خليفة اأ - �س. ب. 40300 اإمارة اأبوظبي دولة الإمارات العربية املتحدة

تاريخ الرخي�س :2021/11/15
تاريخ التاأ�شر :2021/11/23

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فينو�شت لل�شكولته

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1085665 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة يو�شف احمد على حممد ال�شام�شى  %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نويليا كا�شتانيدا بريفات  %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد على حممد بن حجر ال�شحى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*12.00 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ فينو�شت لل�شكولته

VINOST CHOCOLATES
اإىل/ فينو�شت لل�شكولته ذ.م.م

  VINOST CHOCOLATES L.L.C
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كويك �شتون للحجر ال�شناعي ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1931569 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فاطمه �شعيد �شامل �شعيد النيادى %100

تعديل مدير / اإ�شافة فاطمه �شعيد �شامل �شعيد النيادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد ابو خروب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعد م�شفر عبدالرحمن هادى الحبابى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ كويك �شتون للحجر ال�شناعي ذ.م.م
QUICK STONE ARTIFICIAL STONE L.L.C

اإىل/ كويك �شتون للحجر ال�شناعي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
QUIK STONE ARTIFICIAL STONE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 اأكتوبر 2021  املودعة حتت رقم:  362470  
 تاريخ اإيداع الأولوية  29 ابريل 2021

با�ش��م:  ابركرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأحزمة )مالب�س(؛ بلوزات؛  اأرواب ا�شتحمام؛  اأثواب ا�شتحمام؛ �شراويل ا�شتحمام؛  املالب�س؛ �شراويل لالأطفال )مالب�س(؛ 
مالب�س للن�شف ال�شفلي من اجل�شم )مالب�س(؛ �شورتات املالكمني؛ قمي�شولت )�شرات ن�شوية ق�شرة(؛ عباءات؛ مالب�س 
اأطفال؛ معاطف؛ مالب�س رق�س؛ جينز الدنيم؛ ف�شاتني؛ اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �شورتات ال�شوف؛ الأ�شواف؛ الفرو 
ذات  خفيفة  كنزات  قلن�شوة؛  ذات  بلوفرات  للراأ�س؛  لفاعات  اأكمام؛  ب��دون  ق�شرة  بلوزات  )مالب�س(؛   قفازات  )مالب�س(؛ 
قلن�شوة؛ قلن�شوات )مالب�س(؛ املالب�س املحبوكة؛ جاكيتات )مالب�س(؛ قم�شان حمبوكة؛ مالب�س داخلية ن�شائية؛ مالب�س 
للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س حتتية ن�شائية؛ مدفئات ال�شيقان؛ قماطات ال�شاق 
ريا�شية  قم�شان  للرجال؛  داخلية  مالب�س  النوم؛  مالب�س  النوم؛  بنطلونات  بكم؛  قم�شان  بكم؛  بلوفرات  )بنطلونات(؛ 
مالب�س  للعنق؛  اأربطة  للعنق؛  اأربطة  للعنق؛  لفاعات  )مالب�س(؛  اليدين  لتدفئة  اأغطية  نقود؛  اأحزمة  للرطوبة؛  ما�شة 
كم  ن�شف  قم�شان  بولو؛  قم�شان  مقلن�شة؛  جاكيتات  )مالب�س(؛  احلفالت  قبعات  بيجامات؛  خارجية؛  مالب�س  ال��ن��وم؛ 
قم�شان؛  ���ش��الت؛  ل��ف��اع��ات؛  اأرواب؛  ج��اه��زة؛  مالب�س  للبلل؛  مقاومة  مالب�س  امل��ط��ر؛  معاطف  مطبوعة؛  )ت��ي-���ش��رت( 
ف�شفا�شة؛  بنطلونات  ���ش��رات؛  ف�شفا�شة؛  ���ش��ورت��ات  ف�شفا�شة؛  ك��ن��زات  ال��ري��ا���ش��ة؛  مالب�س  ق�شرة؛  ج���وارب  تنانر؛ 
قم�شان  اجل�شم؛  م��ن  العلوي  للن�شف  اأك��م��ان  ب��دون  مالب�س  لل�شيدات؛  ا�شتحمام  مالب�س  ل��ل��رج��ال؛  ا�شتحمام  مالب�س 
داخلية؛  مالب�س  حتتية؛  قم�شان  بنطلونات؛  )مالب�س(؛  اجل�شم  من  العلوي  للن�شف  مالب�س  )تي-�شرت(؛  كم  ن�شف 
كابات  الراأ�س؛  اأغطية  اأخفاف؛  اأحذية؛  �شنادل؛  للريا�شة؛  قدم  لبا�س  �شبا�شب؛  القدم؛  لبا�س  للرياح؛  مقاومة  مالب�س 

 )اأغطية راأ�س(؛ قبعات؛ كابات ال�شتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(؛ اأقنعة نوم. 
25 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " GILLY HICKS GO CURVY " باأحرف لتينة و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  362286  بتاريخ:  18 اأكتوبر 2021 
 تاريخ اإيداع الأولوية     13 اأكتوبر 2021

با�ش��م:  �شكت�شرز يو.اإ�س.ايه.، انك اا
املتحدة  ال��ولي��ات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  ب��ول��ي��ف��ارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س
الواق�عة بالفئة:  25

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " SKECHERS HOODLESS HOODIES " باأحرف لتينيه
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 
اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   18 اأكتوبر 2021  املودعة حتت رقم:  362285  
 تاريخ اإيداع الأولوية     08 يونيو 2021

با�ش��م:  �شكت�شرز يو.اإ�س.ايه.، انك اا
املتحدة  ال��ولي��ات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  ب��ول��ي��ف��ارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س
الواق�عة بالفئة:  25

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " HOODLESS HOODIES " باأحرف لتينيه 
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 
اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  361948  بتاريخ:   13 اأكتوبر 2021 
با�ش��م:  بينو دي �شابيا، ال ال �شي 

وعنوانه: 45 اي�شت 20 �شريت، فلور 3، نيويورك، نيويورك 0003، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات املطاعم 
الواق�عة بالفئة:  43

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " CHI SPACCA "  باأحرف لتينية
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008243 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عرفان احمد نظر احمد  
جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة منطقة العزرة �شارع ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي بناية 

�شكن �شائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف 0525194232  
بناء على طلب املدعية : اجرة ال�شارقة - ذ م م 

ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/11/29 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
بوا�شطة  او  3( �شخ�شيا  الدعوى رقم  املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير  الإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/11/22 م   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0008505 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ال�شيف ملقاولت البناء  
جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة الرموك خلف �شارع ال�شتقالل مكتب رقم 107 طابق رقم 

  0505020300 عبداهلل  حممد  حممود  ملك   1
نعلمكم بان املدعي اليك�شاندار �شفرييار بي�شاى �شفريياربي�شاي اجلن�شية : الهند يف الدعوى 
رقم 8505/2021 دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة - قد رفع الدعوى املذكورة 
اأعاله يطالب فيها : الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره 7500 درهم بالإ�شافة اىل الر�شوم 
اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2021/12/6 وامل�شاريف.  انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 15( �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�شرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/11/22 م   
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�نذ�ر عديل وتكليف بالوفاء بالن�سر

رقم )2021/9413(
املن����ذرة : ا�شيند اك�ش�س �شي�شتم لل�شقالت �س.ذ.م.م

املنذر اإليها : ا�س او اآل للتدريب على اإجراءات ال�شالمة املهنية
)جمهولة حمل الإقامة(

مبوجب هذا النذار تنذر املنذرة – املنذر اإليها – وتكلفكم باأن توؤدوا لها كامل مبلغ 
اأيام  خم�شة  خالل  درهما(  اأربعون  و  وت�شعمائة  )األفان  درهماً   2940 وق��دره  الدين 
كافة  لتخاذ  الق�شاء  اإىل  املنذرة  تلجئ  �شوف  واإل  الع��الن،  لهذا  تبلغكم  تاريخ  من 
عنه  التاأخرية  والفائدة  الدين  مبلغ  ب�شداد  واإلزامكم  بحقكم  القانونية  الإج��راءات 
وبالر�شوم  التام  ال�شداد  ولغاية  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   )%5( بواقع 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9386(

املنذر : خمبز الأرز التوماتيكي )�شركة ذات م�شئوليه حمدوده(
بوكالة املحامي / زايد ال�شحي

املنذراإليه : اطايب كيرينج �س.ذ.م.م - منطقة حرة - )جمهول حمل الإقامة(
يتوجه املنذر للمنذر اإليه ويكلفه مبوجب هذا الإنذار باأن يوؤدي ذلك املبلغ املر�شد يف ذمته 
وثالثة  وثالثمائة  األ��ف  وت�شعون  وثمانية  مائة  دره��م(   198،383،89( وق��دره  للمنذر 
الإنذار  تاريخ هذا  اأي��ام من  وت�شعة وثمانون فل�س وذلك يف غ�شون خم�شة  وثمانون درهم 
امل�شتحق   املبلغ  ب��اأداء ذلك  اإليه  املنذر  باإلزام  للمطالبة  للق�شاء  للجوء  املنذر  �شي�شطر  واإل 
والتعوي�س اجلابر ملا اأ�شاب املنذر من اأ�شرار بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل مع حتمل املنذر 

اإليه ر�شوم وم�شاريف التقا�شي ومقابل اأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008418 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جاميو كايودي يو�شف
 جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي بناية �شكن �شائقي اجرة ال�شارقة

اعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية. 
رفعت املدعية/ اأجرة ال�شارقة )ذ.م.م( �شد املدعى عليه/جاميو كايودي يو�شف - نيجري اجلن�شية، 

تطالب فيها بالتايل : اول ً :- قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واإعالن املدعى عليه. 
ثانيا ً : اإلزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ وقدره )15377.41( خم�شة ع�شر األفا ً وثالثمائة و�شبعة و�شبعون درهم 

و41 فل�س، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى تاريخ ال�شداد التام.
ثالثا : الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

املحكمة  الإحت��ادي��ة  ال�شارقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم��ام   2021/12/14 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  اأن��ت 
البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �شخ�شيا ً اأو بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ الن�شر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله – بو�شفك مدعى عليه.
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008325 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : باتريك امواح جمهول حمل الإقامة ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �شامل بن �شلطان 
القا�شمي بناية �شكن �شائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف 0562536581

العالن بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية.
رفعت املدعية/ اأجرة ال�شارقة )ذ.م.م(

�شد املدعى عليه/ باتريك امواح - غاين اجلن�شية، تطالب فيها بالتايل:
اإلزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ وقدره )18437.45( ثمانية ع�شر األفا ًواأربعمائة و�شبعة وثالثون درهم و 

بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى تاريخ ال�شداد التام. القانونية  والفائدة  فل�س،   58
الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

اأنت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/12/15 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة 
، وتقدمي  اأو بوا�شطة وكيل معتمد  4( �شخ�شيا  البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�شفك مدعى - عليه.
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9429(

ع�و�س  اأحم�د  ال�شيد/  ب�التوقيع  وميثل�ه  اجلن�شية،  اإم��ارات��ي  امل��ه��ري،  اأحمد  بطي  اأحمد  ال�شيد/   : املنذر 
 ،)784-1987-3647283-2( رق�م  ه�وي�ة  بطاق�ة  يحمل  اجلن�شية،  م�ش�ري  �ش�قر،  ع�و�س  اأحم�د 
بتاريخ   )2021/1/19943( م�ح�رر  ب�رقم  ب�دب�ي  الع�دل  ك�ات�ب  م�ن  م�ش�دقة  قانوني�ة  وكال�ه  مبوج�ب 

)2021/1/27م( العنوان : دبي - المارات العربية املتحدة. ت : 0504575900
املنذر اإليه : ال�شادة/ �شركة )2003( للتجارة وتركيب الأملونيوم )�س.ذ.م.م( 

م�ش�������تودع   - اجل������داف   - دب���ي  وعنوان������ه   - اقبال  حممد  �شودري  اقبال  جاويد  ال�شيد/  بالتوقيع  وميثلها 
رق����م 02/138  املقام عل�������ي الأر�س رق�م )288/326( - المارات العربية املتحدة. �س.ب : 43550 

0559421963 - 050578372 -
يخط�ر املن��ذر املن��ذر اإلي����ه ب�ش�رورة دف�ع القيم�ة الإيجاري�ة املتاأخرة بقيم�ة )-/61،442.0( دره�م، واإل�زام 
املن�ذر الي��ه ب�ش��داد غرام�ة اإرجت�اع ثالث�ة �ش�يكات مببل�غ )-/6،000.0( دره�م م�ع الفائ��دة القانوني�ة بواق�ع 

)9%( وذل�ك م�ن ت����اريخ اإ�ش�تحقاق ال�شيكات، مع اإخالء امل�شتودع.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة الع�دل - اإدارة اخلب�راء 

اإعالن حل�شور اجتماع اخلرة امل�شرفية يف الدعوى رقم
 SHCFICIPOR2021/0007270 جتاري/جزئي - حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائي�ة 

املقامة من / بنك دبي الإ�شالمي 
�شد / عبداهلل ح�شني عبداهلل اأحمد اآل علي

 على املدعى عليه احل�شور �شخ�شيا اأو بوا�شطة وكيل لجتماع اخلرة امل�شرفية املقرر عقده يف ال�شاعة العا�شرة 
�شباحاً )10:00( يوم اخلمي�س 25/11/2021 وذلك من خالل رقم اجتماع 89651086687 
،https://us02web.zoom.us/j/89651086687 راب���������ط    زوم   ب��ت��ط��ب��ي��ق 

 م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميها.
للتوا�شل : اخلبر امل�شريف - اأحمد ال�شرقاوي - قيد رقم )627( - متحرك / 0505618082

ahmed77@eim.ae
خبر م�شريف / اأحمد ال�شرقاوي )قيد رقم 627( 

�إجتماع خربة 

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�ملو�سوع / �إعالن بالن�سر �لدعوى رقم 936 ل�سنة 2021 ��ستئناف عقاري - لدى حماكم دبي

املدعي املرفوعة من : �شهريار اقبال �شعيد اقبال �شعيد خان  
املدعى عليه الأول �شد: �شركة اإن�شاء �س م خ  

املدعى عليه الثاين جمموعة الإمارات الدولية للم�شاريع القاب�شة �س ذ م م 
املدعى عليه الثالث فندق بالزو فر�شات�شي �س ذ م م  
املدعى عليه الرابع  دبي للعقارات �س ذ م م   

اخل�شم املدخل الإمارات بي يف دبي ليمتد  
اخل�شم املدخل )الإمارات بي يف دبي ليمتد( مدعو للح�شور �شخ�شياً اأو بوا�شطة وكيل معتمد لإجتماع اخلرة ، وذلك 

وفقاً ملا يلي : تاريخ الإجتماع : يوم الأحد املوافق 5 دي�شمر 2021 ، ال�شاعة 12 ظهراً ، عن طريق تطبيق زووم
)Passcode: 191317( )MeetingID: 832 5328 6511( )ZOOM(
https://us02web.zoom.us/i/83253286511?pwd=WlFkK1l0d3N6cURqR3dJVjRFSHhHQT09

اإر�شال مذكرة �شارحة للخرة جتيب على بنود املاأمورية املو�شحة يف احلكم التمهيدي ال�شادر  وعلى اأطراف الدعوى 
من املحكمة املوقرة واإر�شال الهوية الإماراتية والتفوي�س لل�شخ�س الذي �شيح�شر اجتماع اخلرة ، وكافة امل�شتندات 
التي ترغبون بتقدميها للخرة الهند�شية املنتدبة للدعوى خالل موعد اأق�شاه يوم  الأحد املوافق 28 نوفمر 2021 
ال�شاعة 12 ظهراً للتوا�شل وال�شتف�شار بخ�شو�س الإجتماع يتم التوا�شل مع مكتب اخلبر الهند�شي )دكتور مهند�س/
expertise@jic.ae الإل��ك��روين  الريد  وعلى   050  /  9144169 رق��م  هاتف  على  الكعبي(  حمدان   �شيف 

اخلبر الهند�شي املنتدب بالدعوى 
دكتور مهند�س / �شيف حمدان الكعبي

�إجتماع خربة 
�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9455(

املنذر / ال�شيد / م�شت�شفي برامي �س ذ م م - بوكالة املحاميه / �شيخه احمد
�شد / املنذر اليه / ريكو �شيبا �شانتو�س فلبيني اجلن�شية )جمهول حمل الإقامة(

�شيغة الإعالن بالن�شر
دره��م )ثالثه   23،943.29 وق��دره  ب��اأداء مبلغ  اليه  املنذر  املنذره  تنذر   ، بناء عليه 
للمنذره  فل�شا(  وع�شرون  وت�شعه  درهما  وارب��ع��ون  وثالثه  وت�شعمائه  ال��ف  وع�شرون 
وذلك يف خالل خم�شه اأيام من تاريخ هذا الإنذار وال �شن�شطر املنذره ايل اتخاذ كافه 
الإجراءات القانونيه �شدكم مع حتميلكم كافه امل�شاريف والر�شوم واتعاب املحاماه من 

تاريخ ال�شتحقاق والتعوي�س عما اأ�شابها من �شرر نتيجه التاأخر يف ال�شداد.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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•• �لعني-و�م:

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة فاطمة 
الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
العام رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة 
ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة 
 ، الإمارات"  اأم   " الأ���ش��ري��ة  التنمية 
اأقام م�شت�شفى كند احتفالية مبنا�شبة 
بيت  يف  لتاأ�شي�شه  ال�����ش��ت��ني  ال���ذك���رى 
يف  ال��ث��ق��ايف  خليفة  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

العني.
ح�شر الحتفالية .. معايل الدكتورة 
م��ي��ث��اء ب��ن��ت ���ش��امل ال�����ش��ام�����ش��ي وزي���رة 
التنفيذي  الرئي�س  فن�شر  وتيم  دول��ة 
الطبي  وال����ط����اق����م  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى، 
مل�شت�شفى كند، ووفد من دائرة الثقافة 
وطالبات  اأب���وظ���ب���ي،  يف  وال�����ش��ي��اح��ة 
للعلوم  فاطمة  كلية  م��ن  التمري�س 
ال�شحية، اإ�شافة اإىل عدد من عائالت 

اأهايل العني.
واأك�����دت ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
املنا�شبة  بهذه  لها  كلمة  يف   - م��ب��ارك 

ن���ي���اب���ة ع����ن ���ش��م��وه��ا معايل  األ���ق���ت���ه���ا 
اأن  ال�شام�شي-  �شامل  ميثاء  الدكتورة 
ه����ذا امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ب�����داأ ال��ع��م��ل يف عام 
ب���الإمي���ان  م��ف��ع��م  ب��ر���ش��ي��د   1960
واملعاين  والقيم  والت�شامح،  واملحبة 
الإن�شانية  الأخوة  تعزز  التي  ال�شامية 
يف اإطار يخدم الإن�شان يف اأهم جوانب 

احتياجاته وهو الرعاية الطبية.
" ن��ق��در جهود   : ���ش��م��وه��ا  واأ����ش���اف���ت 
بات  الدكتور  كند  م�شت�شفى  موؤ�ش�شي 
ك��ن��ي��دي وال���دك���ت���ورة م���اري���ان كنيدي 
اإخال�س  ب��ك��ل  ال��ع��م��ل  يف  وت��ف��ان��ي��ه��م��ا 
وحم����ب����ة، ح���ي���ث مل ي����األ����وا ج����ه����داً يف 
م�������ش���اع���دة ال���ن���ا����س وت����ق����دمي ك����ل ما 
ي��ل��زم��ه��م م��ن اح��ت��ي��اج��ات ط��ب��ي��ة. كما 
يف  الن�شاء  م��ع��ان��اة  تخفيف  ا�شتطاعا 
، وب���ذل���ك ق��ل��ت ن�شبة  ال������ولدة  ح��ال��ة 
الوفيات بني الأمهات واملواليد، وذلك 
رغم ظروف العي�س يف املنطقة يف تلك 
الفرة التي مل يتوفر بها اأي نوع من 

اخلدمات ال�شحية".
بنت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شمو  واأ����ش���ارت 

الذي  امل�شت�شفى  ه��ذا  اأن  اإىل  م��ب��ارك 
يعد الأول يف املدينة عمل على توفر 
الطبية  والرعاية  ال�شحية  اخلدمات 

لأه������ايل مدينة  والأط����ف����ال  ل��ل��ن�����ش��اء 
واأينع  العمل  ه��ذا  تبارك  وق��د  العني، 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  بجهود  واأثمر 

بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
الذي تابع تطور امل�شت�شفى وعزز من 
الر�شيدة  القيادة  وتابعته  اإجن��ازات��ه، 

بدءا من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ال�شمو  �شاحب  اأخيه  اهلل"و  "حفظه 

اآل نهيان ويل  زايد  ال�شيخ حممد بن 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
م�شت�شفى  م��ول��ني  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
كند كل الدعم والثقة ، وبف�شل ذلك 
جند اأن امل�شت�شفى يقدم اليوم خدمات 
طبية عالية امل�شتوى يف جميع جمالت 
الكوادر  ال�شحية، ولديه من  الرعاية 
تتعاظم  اإجن��ازات��ه  يجعل  م��ا  الطبية 
ب��ك��ف��اءة، وق��د تابعنا ذل��ك م��ن خالل 
وحر�شهم  واملمر�شات  الأطباء  التزام 
على تقدمي خدمات جليلة على مرور 
ال�شنوات ، كما مل�شنا ب�شكل كبر التميز 
يف م�شتوى الرعاية خا�شة يف الظروف 

التي فر�شتها جائحة كورونا.
امل�شت�شفى وجميع  اإدارة  وثمنت جهود 
وممر�شات  اأط����ب����اء  م����ن  ال���ع���ام���ل���ني 
ل���ش��ت��م��راره��م يف ت��ق��دمي اأف�����ش��ل ما 
النا�س  ينعم  اأن  اأج��ل  من  ي�شتطيعون 

باخلدمات الطبية املتميزة.
املخل�س  ال��ع��م��ل  اأن  ���ش��م��وه��ا  واأك�����دت 
الإن�شان  يركه  ما  واأف�شل  اأجمل  هو 
قلوب  الذي يالم�س  فهو  واملوؤ�ش�شات، 

ثقتهم  وي��ع��زز  واحتياجاتهم،  النا�س 
يف ق��درات الأط��ب��اء والعاملني يف هذا 

املجال الهام.
فين�شر  تيم  الدكتور  ق��ال  جانبه  م��ن 
رائعة  ف��ر���ش��ة  ال�شتني  الح��ت��ف��ال  اإن 
ل���الع���ت���زاز ب��ق��ي��م الإمي�������ان، والأم������ل، 
ال�شداقة  عمق  واأن  وال�شالم  واحل��ب 
احلقيقية يتمثل يف الت�شحية بالنف�س 
والتقدير  احل���ب  ت��ق��دمي  خ���الل  م��ن 
هذا  البع�س.  لبع�شنا  امل�شروط  غر 
احلب و اإنكار الذات هو ما جعل ق�شة 
تاريخ  م��ن  غنيا  اإرث���ا  كند  م�شت�شفى 
عر�س  احل��ف��ل  ت�����ش��م��ن  الإمارات". 
فيديو ي�شم تهنئة من اأع�شاء جمل�س 
الر�شيدة  القيادة  اإىل  امل�شت�شفى  اإدارة 
اخلم�شني،  عام  الإم���ارات مبنا�شبة  يف 
ور�شالة �شكر اإىل �شمو ال�شيخة فاطمة 

بنت مبارك لرعايتها لهذا احلفل.
بنت  ميثاء  ال��دك��ت��ورة  وك��رم��ت معايل 
املمر�شات  من  ع��ددا  ال�شام�شي  �شامل 
يف  الطبي  القطاع  يف  خدمن  ال��الت��ي 

الدولة منذ اأكرث من 50 عاًما.

•• �أثينا-و�م:

���ش��ه��د م���ع���ايل ال���ف���ري���ق ال���رك���ن حمد 
حم��م��د ث���اين ال��رم��ي��ث��ي رئ��ي�����س اأرك���ان 
التمرين  خ���ت���ام  امل�����ش��ل��ح��ة  ال�����ق�����وات 
يف   -11 م��ي��دوزا  امل�شرك  الع�شكري 
من  وح��دات  مب�شاركة  وذل��ك  اليونان 
والعمليات  واجلوية  البحرية  القوات 
اخل���ا����ش���ة وال����ط����ران امل�������ش���رك من 
دول�����ة الإم���������ارات وج���م���ه���وري���ة م�شر 
العربية واليونان و قر�س ف�شال عن 
الها�شمية  الأردن��ي��ة  اململكة  م�شاركة 
التمرين  ختام  ح�شر  مراقب.  ب�شفة 
اأرك���ان  رئي�س  ع�شكر  اأ���ش��ام��ة  ال��ف��ري��ق 
ح����رب ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة امل�����ش��ري��ة و 
وزير  باناجيوتوبولو�س  ن��ي��ك��ولو���س 
و�شارلمبو�س  ال����ي����ون����اين  ال�����دف�����اع 

بريد�س وزير الدفاع القر�شي.
دع��م عالقات  اإط��ار  يف  التدريب  ياأتي 
التعاون الع�شكري بني القوات امل�شلحة 

وال�شديقة  ال�شقيقة  ال���دول  جلميع 
القدرة  وتعزيز  ب��ال��ت��دري��ب،  امل�شاركة 
قتالية  م���ه���ام  وت��ن��ف��ي��ذ  اإدارة  ع���ل���ى 
م�شركة با�شتخدام خمتلف الأ�شلحة 

احل��دي��ث��ة. ا���ش��ت��م��ل��ت ال��ت��م��اري��ن على 
تنفيذ العديد من الأن�شطة التدريبية 
منها قيام القوات امل�شاركة يف التدريب 
عمليات  واإدارة  التخطيط  ب��اأع��م��ال 

والقيام  م�����ش��رك��ة  وج���وي���ة  ب��ح��ري��ة 
ب���اأع���م���ال الإب�������رار ال��ب��ح��ري واجل����وي 

مب�شاركة عنا�شر القوات اخلا�شة.
�شل�شلة  ����ش���م���ن  ال����ت����م����ري����ن  ي�����اأت�����ي 

ال��ت��م��اري��ن امل��درج��ة م��ع ق���وات الدول 
اإط������ار  ويف  وال�������ش���دي���ق���ة  ال�����ش��ق��ي��ق��ة 
اخلرات  وت��ب��ادل  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون 
العمليات  م�����ش��رح  ت���اأم���ني  اأ���ش��ل��وب  يف 

والتدريب  املختلفة،  التهديدات  �شد 
خمتلف  لتنفيذ  امل�شرك  العمل  على 
املهام وتطوير التعاون يف دمج وتوافق 
الإماراتية وخمتلف  الوحدات  قدرات 

توحيد  ب���ه���دف  امل�����ش��ارك��ة  ال����وح����دات 
امل��ف��اه��ي��م ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة وال��ت��ع��ب��وي��ة يف 
جميع مراحل التمرين. وتاأتي م�شاركة 
قواتنا امل�شلحة يف هذا التمرين �شمن 

ا�شتمرار  املت�شمنة  التدريبية  اخلطة 
داخل  امل�شركة  التمارين  يف  امل�شاركة 
الإمارات وخارجها، لتطوير التدريب 
امل�شلحة  ال���ق���وات  منت�شبي  وت��اأه��ي��ل 
اأ�شاد  و  التدريبية.  املهارات  واكت�شاب 
م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ال��رك��ن ح��م��د حممد 
القوات  اأرك���ان  رئي�س  الرميثي  ث��اين 
امل�شاركني  وق����درات  ب��ك��ف��اءة  امل�شلحة 
الع�شكري  ال���ت���م���ري���ن  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
ال��ت��ي تعك�س   -11 م��ي��دوزا  امل�����ش��رك 
م�����ش��ت��وي��ات��ه��م وق���درت���ه���م ال��ع��م��ل��ي��ة يف 
اإقامة  اأه��م��ي��ة  معاليه  واأك���د  امل��ي��دان. 
مثل هذه التدريبات النوعية التي من 
الأ�شلحة  خمتلف  ق��درة  تعزيز  �شاأنها 
بالواجبات  القيام  على  والت�شكيالت 
للتعامل  الدائم  وال�شتعداد  الوطنية 
املحتملة  ال���ت���ه���دي���دات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
الدفاع  و�شبل  حماية  اأف�شل  وت��اأم��ني 
عن تراب هذا الوطن الغايل و�شيادته 

وا�شتقراره.

•• �أبوظبي - و�م:

�شهد معايل حممد بن اأحمد البواردي 
وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع، بح�شور 
���ش��ع��ادة م��ط��ر ���ش��امل ال��ظ��اه��ري وكيل 
كبار �شباط  وع��دد من  ال��دف��اع  وزارة 
القوات امل�شلحة العر�س الأول للفيلم 
اأنتجته  " ال���ذي  "الكمني  الإم���ارات���ي 
اأب���وظ���ب���ي«، يف  »اإمي����ج ني�شن  ���ش��رك��ة: 
العربية  باللغة  �شينمائي  اإنتاج  اأك��ر 
التعاون  جم��ل�����س  دول  م��ن��ط��ق��ة  يف 
اخل��ل��ي��ج��ي، ح��ي��ث ي�����ش��ارك ف��ي��ه طاقم 
ي�شمل  ف���رد،   400 م��ن  م��وؤل��ف  عمل 

كافة  اأدوا  الذين  الإماراتيني  النجوم 
الأدوار الرئي�شة والثانوية بالفيلم.

وقائع  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  الفيلم  وي�شلط 
من  جمموعة  لإن��ق��اذ  حقيقية  ق�شة 
اجل��ن��ود الإم���ارات���ي���ني، ال��ذي��ن علقوا 
داخل كمني يف واد جبلي، حتت ح�شار 
ق�شة  جم�شدا  املتمردين  من  عنا�شر 
جمموعة من اجلنود الأبطال الذين 
ال�شجاعة  ق�����ش�����س  اأروع  ����ش���ّط���روا 
والبطولة والأخوة يف اأحلك الظروف. 
وقد �شورت كافة م�شاهد الفيلم الذى 
دعمته »اإميج ني�شن اأبوظبي«، بطاقم 
الإماراتيني،  الأف��الم  عمل من �شّناع 

يف   .. الثقافية  ال�شت�شارية  وال��ك��وادر 
املتحدة، وهو  العربية  الإم��ارات  دولة 
�شالح،  اهلل  عبد  م��روان  بطولة:  من 
وقد  اأحمد.  اجلا�شم، وحممد  خليفة 
اأخرجه، املخرج الفرن�شي العاملي بير 
املنطقة  تايكن،  فيلم  /خمرج  موريل 
املنتج ديريك  بالتعاون مع   ،/13 بي 
كتب  ف��ي��م��ا  روث  وج��ن��ي��ف��ر  داوت�������ش���ي 
كاتب  برتيل  ب��ران��دون  الفيلم  ق�شه 
 ،/7 والغ�شب  ال�شرعة  /فيلم  ق�شه 
ب��رت��ل /م�����ش��ل�����ش��ل و�شام  وك��ورت��ي�����س 
جنود  م��ع  بالتعاون  وذل���ك  ال�����ش��رف/ 
الذين  ال��ب��وا���ش��ل،  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات 

احلقيقية  الكمني  وق��ائ��ع  يف  ���ش��ارك��وا 
منه  ا�شُتلِهَمت  وال���ذي   ،2018 ع��ام 
حممد  م��ع��ايل  واأ���ش��اد  الفيلم.  ق�شة 
البطويل  بالدور  البواردي  اأحمد  بن 
امل�شلحه  ق��وات��ن��ا  اف����راد  يلعبه  ال����ذي 
الفيلم  ب��ع��ر���س  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  وع����ر 
الدور  ع��ن  للم�شاهدين  ك�شف  ال��ذي 
البطويل الذي قام به �شباط واأفراد 
�شمن  �شاركوا  الذين  امل�شلحة  قواتنا 
لإع��ادة احلق  العربي  التحالف  ق��وات 
املظلومني  ون�������ش���رة  اأ����ش���ح���اب���ه  اىل 
�شطروا  والذين   ، الإره��اب  ومكافحة 
ذاكرة  يف  ن��ور  م��ن  ب��اأح��رف  اأ�شماءهم 

النموذج  وق���دم���وا  اخل���ال���دة  ال���وط���ن 
اأبناء  واأ���ش��ال��ة  �شجاعة  على  ال�شادق 
اأن��ه��م خر  بالفعل  واأث��ب��ت��وا  ال��وط��ن، 
ل��الأج��ي��ال و���ش��ي��ظ��ل��ون م�شدر  ق����دوة 
والولء  الوطنية  لقيم  متدفق  اإلهام 
، والدفاع عن  الوطن  والنتماء لهذا 
مبادئه النبيلة يف الوقوف اإىل جانب 
الأ���ش��ق��اء مهما  م��ع  والت�شامن  احل��ق 

كانت الت�شحيات وال�شعوبات.
كما اأعرب عن تقديره الكبر للجهود 
بداية من  العمل  بها فريق  ق��ام  التي 
بالإخراج  وم���رورا  والإن��ت��اج  التاأليف 
والتمثيل لكي يخرج العمل بال�شورة 

املعرة لتنال الثناء والتقدير لكل من 
للفيلم  ال��روي��ج��ي  الع����الن  ���ش��اه��د 

ر�شالة  م��ع  كبر  ب�شكل  تفاعل  ال��ذي 
الواعي  املجتمع  اأن  واأظ��ه��ر  الفيلم 

واملوؤمن بوطنه ي�شتطيع التغلب على 
كافة التحديات.

•• �أبوظبي-�لفجر:

والبحوث  للدرا�شات  زايد  مركز  نظم 
التابع لنادي تراث الإمارات بالتعاون 
الأول  الثنني   اأم�س  زايد  مع جامعة 
واخلم�شني  "الإمارات  ب��ع��ن��وان  ن���دوة 
امل����ق����ب����ل����ة: ا�����ش����رات����ي����ج����ي����ات ك����رى 
مب�شاركة  للم�شتقبل"،  وا���ش��ت�����ش��راف 
�شالح  اآل  اهلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  م���ن  ك���ل 
وكيل وزارة القت�شاد، و�شعادة �شلطان 
حم���م���د ال�����ش��ام�����ش��ي م�������ش���اع���د وزي����ر 
ل�شوؤون  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية 
الدكتورة  و���ش��ع��ادة  ال��دول��ي��ة،  التنمية 
الوكيل  ال�����ش��ام�����ش��ي  ال�����ش��ح��اك  اآم���ن���ة 
والأن�شطة  ال��رع��اي��ة  لقطاع  امل�شاعد 
و�شعادة  والتعليم،  ال��رب��ي��ة  وزارة  يف 
حممد باهارون املدير العام ملركز دبي 
واأدارت  ال��ع��ام��ة،  ال�شيا�شات  ل��ب��ح��وث 
الندوة فاطمة املن�شوري مديرة مركز 

زايد للدرا�شات والبحوث.
الإداري  امل��دي��ر  الأم�����ري  ب���در  واأك����د 
مل��رك��ز زاي����د ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث يف 
كلمة با�شم نادي تراث الإمارات اإميان 

النادي باأن املنجز العظيم الذي حتقق 
امللهمة  القيادة  بف�شل  كان  الدولة  يف 
وبف�شل  الإم����ارات،  اهلل  بها  حبا  التي 
النتماء  وح�شن  وال��وف��اء  الإخ��ال���س 
املزيد  واأن  اإم��ارات��ي،  كل  والعطاء من 
م���ن ال���ع���ط���اء ���ش��ي��ع��زز ال���و����ش���ول اإىل 
ل��ل��ع��ق��ود اخلم�شة  امل���رج���وة  الأه������داف 
امل���ق���ب���ل���ة. واأل�����ق�����ى ال����دك����ت����ور ف���ار����س 
الهواري عميد كلية العلوم الطبيعية 
وال�شحية يف جامعة زايد، كلمة با�شم 
الإمارات  دولة  اأن  فيها  اأكد  اجلامعة، 
متوجة  املقبلة  اخلم�شني  اإىل  تدخل 
اخلم�شني  خ��الل  تاريخية  ب��اإجن��ازات 
لالنطالق  عليها  توؤ�ش�س  املن�شرمة، 
بوثيقة مبادئ  امل�شتقبل، م�شيداً  نحو 
الحتاد  روح  تعك�س  ال��ت��ي  اخلم�شني 
الت�شامح  ق���ي���م  ال�������ش���ام���ي���ة  وق���ي���م���ه 
الإن�شاين  والعطاء  واخلر  والتعاي�س 

التي �شكلت ركائز مل�شرة الدولة.
  ف��ي��م��ا اأك����دت ف��اط��م��ة امل��ن�����ش��وري اأن 
اإط��ار احتفالت  الندوة التي جاءت يف 
ن��ادي ت��راث الإم���ارات باليوم الوطني 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  اخلم�شني 

املتحدة تعد قراءة يف وثيقة اخلم�شني 
ب���ه �شاحب  ال���ت���ي خل�����ش��ت م���ا وج����ه 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
وما  اهلل،  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان 
اعتمده �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  دب��ي، 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
الإمارات  لدولة  جديدة  توجهات  من 

خالل املرحلة التاريخية املقبلة.
دور  ����ش���ال���ح  اآل  اهلل  ع���ب���د  وت����ن����اول   
اخلم�شني  روؤي��ة  حتقيق  يف  القت�شاد 
ال�شراكات  فتح  يف  ال���وزارة  وم��ب��ادرات 
القت�شادية مع الدول الأخرى، وقال 
مركزية  ح����ددت  ال��ع�����ش��رة  امل���ب���ادئ  اإن 
تكون  بحيث  الق��ت�����ش��ادي��ة  الأه�����داف 

ال�شيا�شة يف خدمة القت�شاد.
منظومة  ت���ط���وي���ر  ع����ن  حت�����دث  ك���م���ا 
النقلة  لتواكب  الدولة  يف  الت�شريعات 
"مع  م�شيفاً:  القت�شاد،  يف  النوعية 
اخلم�شني  يف  حت��ق��ق  مب���ا  اف���ت���خ���ارن���ا 

املا�شية اإل اأننا ننظر اإىل ما �شنحققه 
اأن  م����وؤك����داً  املقبلة"،  اخل��م�����ش��ني  يف 
منو  اأ�شا�س  هو  امل�شتقبل  اإىل  التطلع 

وازدهار املجتمعات.
الإجن��������ازات  اإن  ����ش���ال���ح  اآل  وو�����ش����ف 
الآن  واإىل  الحت�����اد  م��ن��ذ  ال��ت��ي مت���ت 
ب��اأن��ه��ا م�����ش��رف��ة يف كل  يف الق��ت�����ش��اد 
الإم�����ارات  اأن  اإىل  م�����ش��راً  امل���ج���الت، 
ال���ي���وم اق��ت�����ش��اد م��ت��ن��وع ي�����ش��ك��ل فيه 
النفط فقط %30 من الناجت املحلي 
الإجمايل والبقية تاأتي من القطاعات 

اخلدمية وال�شناعية.
 و�����ش����رد ع��������دداً م����ن الإح�������ش���ائ���ي���ات 
ت���دل ع��ل��ى املراتب  ال��ت��ي  وامل���وؤ����ش���رات 
املتقدمة لدولة الإمارات يف املوؤ�شرات 
حيث  والعربية،  العاملية  القت�شادية 
الأوىل  الع�شر  امل��رات��ب  �شمن  ت��وج��د 
عاملياً،  القت�شادي  الأداء  موؤ�شرات  يف 
يف  امل�شاهمة  يف  عاملياً   18 املرتبة  ويف 
ال��ع��امل��ي��ة، والأوىل ع��رب��ي��اً يف  ال��ت��ج��ارة 
الأجنبية،  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ا���ش��ت��ق��ط��اب 
تف�شله  م��ك��ان��اً   20 اأف�����ش��ل  و���ش��م��ن 

ال�شركات لال�شتثمار.

بيئة  الإم�������������ارات  اأن  اإىل  وخ���ل�������س 
موؤكداً  وج��اذب��ة،  حم��ف��زة  ا�شتثمارية 
املكانة  ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ه���ذه  ���ش��ع��ي��ه��م 
ال��ق��ف��ز اإىل م��راح��ل جديدة  وم���ن ث��م 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  حتقيق  حتى 
الإمارات  تكون  باأن  املقبلة  للخم�شني 
بيئة عي�س  واأف�����ش��ل  اق��ت�����ش��اد  اأف�����ش��ل 

وا�شتثمار على م�شتوى العامل.
وحت�������دث ����ش���ل���ط���ان ال�������ش���ام�������ش���ي عن 
ال��ت��ي تقدمها  امل�����ش��اع��دات الإن�����ش��ان��ي��ة 
البعد  اأن  م����وؤك����داً  الإم���������ارات،  دول�����ة 
اأ�شياًل  التنموي والإن�شاين كان جزءاً 
ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا. واألقى  م��ن ال���دول���ة م��ن��ذ 
اأبوظبي  �شندوق  اأدوار  على  ال�شوء 
التي  اخل��ري��ة  واجل��م��ع��ي��ات  للتنمية 

اأن�شئت يف الدولة منذ وقت مبكر.
املراحل  بالتف�شيل  ال�شام�شي  وتناول 
امل�شاعدات  قطاع  بها  مر  التي  الأرب��ع 
والتو�شع،  التاأ�شي�س،  وهي  اخلارجية 
وال��ت��خ�����ش�����س، وال���ق���ي���ادة، م��ب��ي��ن��اً اأن 
الإم��������ارات ت��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل ل�����ش��ي��ق مع 
املانحني الآخرين واملنظمات الدولية، 
 45 من  اأكرث  اليوم  "لدينا  واأ�شاف: 

تنموية  م�����ش��اع��دات  ت��ق��دم  م��وؤ���ش�����ش��ة 
تناول  ك���م���ا  وخرية".  واإن�������ش���ان���ي���ة 
ال�����ش��ام�����ش��ي اجل����ان����ب الإن���������ش����اين يف 
الإم��ارات��ي��ة يف اخلارج،  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
املجتمعات،  ع��ل��ى  الإي��ج��اب��ي  واأث���ره���ا 
اخلرية  ال��ع��الق��ات  اأن  اإىل  م�����ش��راً 
العالقات  �شبقت  للدولة  والإن�شانية 
وا�شتعر�س  ال�����دول.   م��ع  ال�شيا�شية 
و�شرب  الإم��ارات��ي��ة،  امل�شاعدات  تاريخ 
م���ث���اًل مب�������ش���اع���دة اأك������رث م����ن 136 
موؤخراً،  ك��ورون��ا  جائحة  خ��الل  دول���ة 

ظلت  امل�����ش��اع��دات  اأن  اإىل  خ��ل�����س  ث���م 
اخلارجية  ال�شيا�شة  من  اأ�شياًل  جزءاً 
لالإمارات. من جانبها اأكدت الدكتورة 
دور  على  ال�شام�شي  ال�شحاك  اآم��ن��ة 
املقبلة،  ال�����ش��ن��وات  يف  التعليم  ق��ط��اع 
اإليها  �شي�شل  ال��ت��ي  امل���راح���ل  وب��ي��ن��ت 
خطط  �شمن  ال��ق��ادم��ة  اخلم�شني  يف 
ت��ط��وي��ر امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اليت 

و�شعتها وزارة الربية والتعليم.
ظل  يف  يتمتعون  ال�شباب  اأن  واأك���دت   
القيادة الر�شيدة بفر�س ذهبية لتنمية 

مواهبهم ومهاراتهم يف خمتلف العلوم 
التعليمية  امل��ج��الت  �شمن  وال��ف��ن��ون 
وعلى  الدولة،  م�شتوى  على  املوجودة 

امل�شتوى العاملي. 
التعامل  ع��ن  احل��دي��ث  اإىل  وتطرقت 
مع جائحة كورونا يف الدولة والتغلب 
امل�شرة  م��وا���ش��ل��ة  ط��ري��ق  ع��ن  عليها 
اأكان  التي مل تتوقف �شواء  التعليمية 
الهجني،  اأو  احل�������ش���وري  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 
يوؤثر  التعليم  ق��ط��اع  اأن  اإىل  م�شرة 

على منو القطاعات الأخرى. 

�لبو�ردي ي�سهد �لعر�س �الأول لفيلم »�لكمني« �لذى يتناول �لدور �لبطويل ل�سباط و�أفر�د قو�تنا �مل�سلحة

»ز�يد للدر��سات« ينظم ندوة »�الإمار�ت و�خلم�سني«

برعاية �ل�سيخة فاطمة .. م�ست�سفى كند يحتفل بالذكرى �لـ 60 لتاأ�سي�سه

رئي�س �الأركان ي�سهد ختام مترين ميدوز�-  11 �لع�سكري يف �ليونان

•• دبي-�لفجر:

اإن�شانية  مبادرة  اإط��الق  بدبي  الأمل��اين  ال�شعودي  امل�شت�شفى  اأعلن 
غر  ال��ع��ي��ون  مل��ر���ش��ى  جم��ان��ي��ة  ج��راح��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  لإج�����راء 50 
القادرين بالدولة، تزامنا مع احتفالت الإمارات باليوم الوطني 

ومرور 50 عاما على تاأ�شي�س الحتاد.
الإقليمي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ع��ث��م��ان،  ال��دك��ت��ورة رمي  وق��ال��ت 
من  ت��اأت��ي  امل��ب��ادرة  اإن  الإم����ارات،  الأمل����اين-  ال�شعودي  مل�شت�شفيات 
وتنفيذا  للمجموعة،  املجتمعية  امل�شوؤولية  مبداأ  تعزيز  منطلق 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 

بتفعيل  دب��ي،  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب 
دور القطاع اخلا�س يف العمل اخلري والتعبر عن حب الوطن 

ب�شكل عملي.
التي  املر�شية  احل��الت  ا�شتقبال  ت�شتهدف  امل��ب��ادرة  اأن  واأو�شحت 
ت��ع��اين اأم��را���س ال��ع��ي��ون م��ن خمتلف ال��ف��ئ��ات والع��م��ار، واإج���راء 
واج��راء عمليات  العالج،  لها، وتقدمي  الكاملة  الطبية  الفحو�س 
اأمرا�س  من  وغرها  البي�شاء،  باملياه  الإ�شابة  حل��الت  جراحية 

العيون امل�شببة للعمى والإعاقة الب�شرية.
واأو�شحت اأن املياه البي�شاء تعد من اأكرث م�شببات العمى انت�شارا 

يف العامل، والتي ميكن عالجها بالدواء والتدخل اجلراحي. 

اأهمية  تكت�شب  العني  البي�شاء من  املياه  ازال��ة  عملية  اأن  وذك��رت 
طبية كبرة كونها متكن املري�س من ا�شتعادة قوة الأب�شار ب�شورة 

�شريعة، وحتمي من الإ�شابة بالعمى.
ال�شحة  منظمة  تقارير  اأن  اإىل  عثمان  رمي  ال��دك��ت��ورة  واأ���ش��ارت 
العني  البي�شاء يف  باملياه  امل�شابني  %80 من  ب��اإن  تفيد  العاملية 
يف  الب�شرية  بالإعاقة  الإ�شابة  من  وقايتهم  اأو  عالجهم  ميكن 
حال توفر العالج املنا�شب. وذكرت اأن امل�شت�شفى ال�شعودي الأملاين 
بدبي ي�شم فريقا طبيا متخ�ش�شا يف عمليات اإزالة املياه البي�شاء 
وزراع����ة ال��ع��د���ش��ات داخ���ل ال��ع��ني، ميتلك خ���رات ك��ب��رة يف عالج 
يف  الطبية  والتقنيات  املعدات  باإحدث  وم��زود  العيون،  وجراحات 

عالج اأمرا�س العيون، مو�شحة اأن عالج املياه البي�شاء يتم بو�شع 
قطرات داخل العني بدًل من تخديرها بالإبر اأو تخدير املري�س 
العمليات وي�شتطيع  الإج��راء يتم يف غرفة  كاماًل، وهذا  تخديراً 
املري�س مغادرة امل�شت�شفى مبا�شرة دون تخدير لع�شالت العني اأو 

اجلفن ما ميكنه من العودة للحياة الطبيعية �شريعا.
القادرين  ال��ع��ي��ون غ���ر  ع��ث��م��ان م��ر���ش��ى  ال���دك���ت���ورة رمي  ودع����ت 
احلالة،  لتقييم  للم�شت�شفى  ب��ال��ت��ق��دم  امل���ب���ادرة  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
مع  ي��ت��ع��اون  امل�شت�شفى  اإىل  م�����ش��رة  امل��ن��ا���ش��ب،  ال��ع��الج  وحت��دي��د 
امل��وؤ���ش�����ش��ات الإن�����ش��ان��ي��ة واجل��م��ع��ي��ات اخل��ري��ة يف ال��دول��ة لتقييم 

احلالت املتقدمة لالإ�شتفادة من املبادرة وحتديد امل�شتحقني.

�أطلقها »�ل�سعودي �الأملاين« لعالج غري �لقادرين  

مبادرة �إن�سانية الإجر�ء 50 عملية عيون بالدولة �حتفاء بعام �لـ50
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حترير �شعب تيغراي املدعومة من جي�س حترير اأوروم��و عن 
مقتل الآلف وت�شريد اأكرث من مليوين �شخ�س.

اأّك���دت فيه جبهة حترير  ال���وزراء يف وق��ت  وي��اأت��ي بيان رئي�س 
�شعب تيغراي موا�شلة تقّدمها باجتاه اأدي�س اأبابا، م�شرة اإىل 
ُبعد حوايل  الواقعة على  روب��ت  �شيوا  بلدة  �شيطرت على  اأّنها 

220 كيلومراً من العا�شمة.
الأثيوبية حقيقة  ال�شلطات  بر�س  فران�س  وكالة  وا�شتو�شحت 

ما اأعلنه املتمّردون اإل اأّنها مل تلق رّداً.
الو�شع  اأع��ق��اب اجتماع ح��ول  ال���وزراء بيانه يف  واأ���ش��در رئي�س 
الع�شكري الراهن عقدته اللجنة التنفيذية حلزب “الزدهار” 

احلاكم.
اأبراهام بيالي  اأعلن وزير الدفاع  ويف ختام الجتماع احلزبي 

ب�شلطات  لالإطاحة  تيغراي  اإىل  قواتها  اأب��اب��ا  اأدي�����س  واأر�شلت 
الإق��ل��ي��م امل��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن ج��ب��ه��ة حت��ري��ر ���ش��ع��ب ت��ي��غ��راي بعدما 
للجي�س  مراكز  مبهاجمة  الإقليم  ق��وات  ال���وزراء  رئي�س  اّتهم 

الحتادي.
ت�شرين   28 يف  الن�شر  اآبيي  اأعلن  طاحنة  معارك  اأعقاب  ويف 
الثاين/نوفمر، لكّن مقاتلي اجلبهة ما لبثوا اأن ا�شتعادوا يف 
حزيران/يونيو ال�شيطرة على الق�شم الأكر من تيغراي قبل 

اأن يتقدموا نحو منطقتي عفر واأمهرة املجاورتني.
الأف��ري��ق��ي جيفري  ال��ق��رن  الأم��رك��ي ملنطقة  املبعوث  وي��ب��ذل 
ال��ن��ي��ج��ري ال�شابق  ف��ي��ل��ت��م��ان ون���ظ���ره الأف���ري���ق���ي ال��رئ��ي�����س 
اأولو�شيغون اأوبا�شاجنو جهوداً حثيثة يف حماولة للتو�شل اإىل 

وقف لإطالق النار.

•• �أدي�س �أبابا-�أ ف ب

اإىل  �شيتوّجه  اأّن��ه  اأحمد  اآبيي  الأثيوبي  ال���وزراء  رئي�س  اأعلن 
وقت  يف  امل��ت��م��ّردي��ن،  يقاتلون  ال��ذي��ن  ج��ن��وده  ل��ق��ي��ادة  اجلبهة 

تقرب فيه املعارك اأكرث فاأكرث من العا�شمة اأدي�س اأبابا.
وقال اآبيي يف بيان ن�شره على ح�شابه يف موقع توير اإّنه “اعتباراً 

من الغد �شاأتوّجه اإىل اجلبهة لقيادة قواتنا امل�شّلحة«.
اأبناء  اأن يكونوا من  “اأولئك الذين يريدون  واأ�شاف خماطباً 
البلد  عن  دافعوا  لهم،  ذراعيه  التاريخ  �شيفتح  الذين  اأثيوبيا 

اليوم. التقونا يف اجلبهة«.
الثاين-نوفمر  ت�شرين   4 يف  اندلعت  التي  احل��رب  واأ�شفرت 
2020 يف اإقليم تيغراي )�شمال( بني القوات الحّتادية وجبهة 

دون  من  خمتلف”،  عمل  “يف  �شتنخرط  الأمنية  ال��ق��وات  اأّن 
مزيد من التفا�شيل. وقال الوزير “ل ميكننا ال�شتمرار على 

هذا املنوال، مّما يعني اأّنه �شيكون هناك تغير«.
واأ�شاف “ما حدث وما يحدث ل�شعبنا من فظائع ترتكبها هذه 
املجموعة املدّمرة الإرهابية والل�شو�شية ل ميكن اأن ي�شتمّر«.

وكانت احلكومة الحّتادية اأعلنت يف 2 ت�شرين الثاين/نوفمر 
حالة الطوارئ ل�شّتة اأ�شهر يف �شائر اأنحاء البالد ودعت �شكان 
اأدي�س اأبابا لتنظيم �شفوفهم وال�شتعداد للدفاع عن مدينتهم 
�شعب  حترير  جبهة  مقاتلي  تقّدم  من  املخاوف  تزايد  ظّل  يف 

تيغراي وحلفائهم نحو العا�شمة.
لكّن ال�شلطات توؤّكد يف الوقت نف�شه اأّن ما يعلنه املتمّردون من 

تقّدم ع�شكري وتهديد و�شيك لأدي�س اأبابا مبالغ فيه.

 رئي�س �لوزر�ء �الأثيوبي يتوجه �إىل �جلبهة لقيادة جنوده 

••�لقد�س-وكاالت

ع��ل��ت ���ش��ي��ح��ات ا���ش��ت��ه��ج��ان �شد 
امل��ر���ش��د ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي يف جتمع 
على  احتجاجاً  اأ�شفهان  مبدينة 
ونق�س  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال���ظ���روف 
امل���ي���اه يف ن��ه��ر رئ��ي�����ش��ي مي���ر عر 

املدينة.
وك�����ت�����ب ب����ن����ي����ام����ني ف����ي����ن����ت����ال يف 
بو�شت”  “جروزاليم  �شحيفة 
الحتجاج  اأن  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة، 
ال�شخم يف اأ�شفهان يوم اجلمعة، 
�شد  ا�شتهجان  �شيحات  ت�شمن 
اإيران  ل�شيا�شة  ورف�شاً  خامنئي 
امل��وؤي��دة حل��رك��ة حما�س يف قطاع 

غزة.
ون���������������ش�������ر م��������وق��������ع “اإي�������������������ران 
يف  الإخ����ب����اري  اإنرنا�شيونال” 
لندن، �شريطاً لإيرانيني يعرون 
ا�شتيائهم من حكم خامنئي،  عن 
ال��ذي��ن يحكمون  ال��دي��ن  ورج����ال 

الدولة الدينية.
ال�������ش���ري���ط  اإن  امل������وق������ع  وق����������ال 
يطلقون  حم���ت���ج���ني  “اأظهر 
متنى  عندما  ا�شتهجان  �شيحات 
ال�شحة  دوام  اخل���ط���ب���اء  اأح������د 

خلامنئي«.
واأ�شاف يف تغريدة ثانية، اأن اآلف 
التجمع  اإىل  ان�شموا  الإيرانيني 
جفاف  على  حمتجني  م��زارع��ني 
الذين  رود،  زاي��ن��ده  ن��ه��ر  ح��و���س 

النتخابات الت�شريعية يف 10 اأكتوبر 
وانتهت  امل���ا����ش���ي،  الأول(  )ت�����ش��ري��ن 
لإي����ران مع  امل��وال��ي��ة  الكتلة  ب��ه��زمي��ة 
 .16 اإىل   48 م��ن  مقاعدها  تقل�س 
وباإمكان الكتل املناه�شة للميلي�شيات 
ي�شتثني  ح����اك����م  حت����ال����ف  ت�����ش��ك��ي��ل 
وهي  احلكومة،  من  اإي��ران  منا�شري 
املوالية  امليلي�شيات  بحل  وع��دت  التي 

لطهران.
وملحو هزميتهم املذلة واحلفاظ على 
وكالء  ن��ظ��م  ميلي�شياتهم،  ح�����ش��ان��ة 
ب���غ���داد زاعمني  يف  اع��ت�����ش��ام��اً  اإي�����ران 
مطالبني  م�������زورة،  الن���ت���خ���اب���ات  اأن 
باإعادة  اأو  الأ���ش��وات،  احت�شاب  ب��اإع��ادة 
ح�شب  الن����ت����خ����اب����ي،  ال����ش���ت���ح���ق���اق 
عبداحل�شني، لكن املحاولت الإيرانية 
اأ�شا�شيتني،  ب��ع��ق��ب��ت��ني  ا����ش���ط���دم���ت 
على  ال������دويل  الإج����م����اع  ه���ي  الأوىل 
والثانية،  النتخابات،  ونزاهة  حرية 

انتخاب رئي�س من �شفوفها.
ال�شرعية  احل���ك���وم���ة  ق�����ررت  وح����ني 
الأر�شية  الت�����ش��الت  �شبكة  تفكيك 
غر ال�شرعية حلزب اهلل، �شن الأخر 
حرباً اأهلية يف 7 مايو )اأيار( 2008، 
م�����ا اأج�������ر امل���ج���ت���م���ع ال���������دويل على 
ال�شتقرار،  اإع����ادة  مل��ح��اول��ة  امل�����ش��ارع��ة 
“رئي�س  انتخاب  اإىل  الت�شوية  واأدت 
حزب  ���ش��رب  وب���ال���ت���ايل،  توافقي”، 
وفر�س  خلطه،  املناف�س  املر�شح  اهلل 
�شيعطيه  اأن���ه،  ظ��ن  انتخابياً  ق��ان��ون��اً 
ان��ت�����ش��اراً ان��ت��خ��اب��ي��اً. ك���ان ح���زب اهلل 
العام  اأمينه  اأط��ل  اأن  اإىل درج��ة  واثقاً 
النتخابات  ع�����ش��ي��ة  ن�����ش��راهلل  ح�����ش��ن 
ليقول اإن الفائزين ي�شكلون احلكومة 

واخلا�شرين يذهبون اإىل املعار�شة.
 ،2009 يف  النتخابات  خ�شارة  وبعد 
م�شراً  موقفه،  ع��ن  ن�شراهلل  ت��راج��ع 
�شمت  “وحدة وطنية”  على حكومة 

ل  ال��ت��ي  ال��ن��زي��ه  الو�شيط  م�شداقية 
ت�شوبها �شائبة لدى الكاظمي.

الكاظمي  ك���ان  اأ���ش��الف��ه،  عك�س  ع��ل��ى 
اإىل  ي��ر���ش��ح  رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة مل  اأول 

النتخابات وهو يف �شدة امل�شوؤولية.
م�شداقيته  اخل����ط����وة  ه�����ذه  ع������ززت 
وبالتايل م�شداقية نتائج النتخابات. 
كانت اإيران تريد اإزاحته من طريقها. 
لو اندلعت حرب اأهلية بعد الغتيال 
لطهران،  اأف�������ش���ل  الأم������ر  ف�����ش��ي��ك��ون 
�شبط  ت���ع���ي���د  اأن  مي���ك���ن  ف����احل����رب 
من  جديدة  بجولة  فتنتهي  ال�شيا�شة 

النتخابات.
العامل  و�شجب  الغتيال  ف�شل  ولكن 
بال�شخونة  اإي���ران  و�شعرت  امل��ح��اول��ة، 
ف�شارعت اإىل اإبعاد نف�شها عن العملية 
ميلي�شياتها  اإىل  التعليمات  واأ�شدرت 
لتقول لوكالة رويرز اإنها مل تاأمرها 

باغتيال الكاظمي.

 �سيناريو حزب �هلل �للبناين
الغتيال،  ملحاولة  �شجبها  يف  وحتى 
حذرت طهران وميلي�شياتها العراقية 
رمز  كلمة،  وه��ي  اأهلية”  “حرب  من 
م�شى  اإذا  مقبل،  دم  حمام  اإىل  ت�شر 
ت�شكيل  لإي��ران يف  املناه�س  التحالف 
ح��ك��وم��ة ه��دف��ه��ا ���ش��ح��ب ال�����ش��الح من 

امليلي�شيات، كما اأو�شح عبداحل�شني.
ووكالوؤه  الإي���راين  النظام  ي�شتوحي 
يف العراق �شلوكهم من قواعد اللعبة 
لبنان.  يف  اهلل  ح����زب  ف��ر���ش��ه��ا  ال��ت��ي 
الت�شريعية  النتخابات  احل��زب  خ�شر 
عر  ل���ك���ن���ه،  و2009   2005 يف 
مزيج من عرقلة احلكومة وا�شتخدام 
يف  ف��ائ��زاً  خ��رج  �شد اخل�شوم،  العنف 

انتخابات 2018.
اإميل  اللبناين  الرئي�س  ولي��ة  انتهت 
ف��اأغ��ل��ق ح���زب اهلل   2007 حل���ود يف 
من  املناف�شة  الغالبية  ملنع  ال��رمل��ان، 

احتجاجات  اأ���ش��ف��ه��ان  م���زارع���و 
زايده  نهر  من  املياه  حتويل  �شد 
رود، لري مناطق اأخرى، ما ترك 

اأرا�شيهم جتف، وهدد حياتهم.
الإيرانية،  الإع��الم  و�شائل  ووف��ق 
ف������اإن اأن����ب����وب����اً ي��ن��ق��ل امل����ي����اه اإىل 
امل���ج���اورة تعر�س  ي���زد  حم��اف��ظ��ة 

للتخريب مراراً.
الإخبارية  التقارير  كانت  وبينما 
يف  القت�شادي  البعد  على  تركز 
خراء  فاإن  اأ�شفهان،  احتجاجات 
التظاهرة  اأن  لح��ظ��وا  اإي��ران��ي��ني 
ال�����ش��خ��م��ة، ر����ش���ال���ة رف�������س من 

الإيرانيني ل�شرعية النظام.
الإي���راين  الكندي  وغ���رد اخل��ب��ر 
اإن  ف������ق������ال  �������ش������ه������روز  ك�����اف�����ي�����ه 
اإيران  الأخ��رة يف  “الحتجاجات 
ا�شتياء  اأن��ه��ا  على  للغرب  �شتقدم 
عادي من نق�س املياه. ل ت�شدقوا 
باملدفع  يهتف،  ال�شعب  اإن  ذل��ك. 
اأو بالدبابة، على رجال الدين اأن 
اأن  هو  اإل��ي��ه،  يدعون  ما  يرحلوا. 

يقود ال�شعب تغير النظام«.
ويف يوليو )متوز( املا�شي، نظمت 
على نق�س  اح��ت��ج��اج��اً  ت��ظ��اه��رات 
خوز�شتان  حم���اف���ظ���ة  يف  امل����ي����اه 
اجلنوبية الغربية الغنية بالنفط، 
وانتقد جمل�س حقوق الإن�شان يف 
متظاهرين  مقتل  املتحدة  الأمم 
رف�شته  ال��ذي  الأم��ر  بالر�شا�س، 

اإيران.

نق�س  م��ن  غ�شبهم  ع��ن  اأع���رب���وا 
ال�����ش��ري��ان احليوي  امل��ي��اه يف ه���ذا 
ت�شجيالت  واأظ���ه���رت  ل��ل��م��دي��ن��ة. 
ب�شعارات �شد  يهتفون  حمتجني، 
الذين  الدين  ورج��ال  ال�شلطات، 

يحكمون اإيران.
وق������������������ال م���������وق���������ع “اإي���������������������ران 
الذكرى  “يف  اإنرنا�شونال”: 
ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ق��م��ع ال��وح�����ش��ي �شد 
غر   ،2019 يف  حم����ت����ج����ني 

اأ�شفهان لفتة با�شم  مواطناً من 
نوفمر  �شهداء  اإىل  غ��زة،  �شهداء 

.»2019
روي�����رز،  وك���ال���ة  اإىل  وا����ش���ت���ن���اداً 
اإي����راين يف  ق��ت��ل ال��ن��ظ��ام 1500 
ارتفاع  �شد   2019 احتجاجات 
القت�شادي  وال��ف�����ش��اد  الأ����ش���ع���ار 

وال�شيا�شي.
واملوؤيدين  املزارعني  اآلف  جتمع 
اأ�شفهان  م��دي��ن��ة  و���ش��ط  يف  ل��ه��م 

التلفزيون  ب��ث  م��ا  وف��ق  اجلمعة، 
الإيراين، يف احتجاج رئي�شي �شد 
التي  امل��ح��اف��ظ��ة  امل���ي���اه يف  ن��ق�����س 

يجتاحها اجلفاف.
جمدداً،  تتنف�س  اأ�شفهان  »دع���وا 
واأعيدوا احلياة اإىل زاينده رود”، 
وفق  املحتجني  بع�س  هتف  هكذا 
م���ا ت�����ش��م��ن��ه ���ش��ري��ط ن�����ش��ر على 

و�شائل التوا�شل الجتماعي.
اإم���راأة  رفعتها  لف��ت��ة  على  وُك��ت��ب 

اأجل  م��ن  م���اًء  ي��ري��دون  “اأولدنا 
توفر الطعام لأولدكم«.

اأكر  علي  الطاقة  وزي��ر  واع��ت��ذر 
قائاًل  املياه،  نق�س  مهرابيان عن 
عر التلفزيون الر�شمي: “اأعتذر 
واأ�شعر  الأعزاء،  جلميع مزارعينا 
املياه  ت��وف��ر  ع��ن  لعجزنا  ب��ال��ع��ار 
اأم���ل  اهلل،  وب���ع���ون  مل��ح��ا���ش��ي��ل��ك��م. 
الأ�شهر  يف  النق�س  على  التغلب 
اأع��وام، نظم  املقبلة«. وعلى مدى 

 •• و��شنطن-وكاالت
الدفاع  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف  ال���ب���اح���ث  راأى 
ح�شني  ال������دمي������وق������راط������ي������ات  ع������ن 
اأن������ه ب���ال����ش���ت���ن���اد اإىل  ع��ب��داحل�����ش��ني 
لوكالئها  ط���ه���ران  ت��ن��ظ��ي��م  ط��ري��ق��ة 
للطائرات  ا���ش��ت��خ��دام��ه��م  وط��ري��ق��ة 
اأي�شاً  وبالنظر  املتفجرة،  طيار  دون 
العراق  يف  ال�شيا�شية  الأح�����داث  اإىل 
يف  لإي��ران  املوالية  امليلي�شيات  وتاريخ 
يف  الت�شكيك كثراً  املنطقة، ل ميكن 
ال���وزراء  رئي�س  الأوام����ر لغ��ت��ي��ال  اأن 
الكاظمي، �شدرت  العراقي م�شطفى 

من طهران
جملة  يف  ع����ب����داحل���������ش����ني  وك������ت������ب 
“وا�شنطن اإكزاميرن” اأن اإيران كانت 
امليلي�شيوي  منوذجها  وت�شدر  تبني 
 ،1979 م��ن��ذ  املنطقة  ام��ت��داد  ع��ل��ى 
غ��ال��ب��اً ع��ر ا���ش��ت��غ��الل ال��ف��ر���س لزرع 
املحلية  امل�شلحة  املجموعات  وتنمية 
للمر�شد  ب������ال������ولء  ت���ت���ع���ه���د  ال����ت����ي 
الإي��راين، وتوفر احلرب عادة فر�شة 
وت�شكل  اأتباعاً  عظيمة لإيران لتجند 

ميلي�شيات.

تكليف �سرعي
ب��ع��د ه��زمي��ة داع�������س، ك���ان ي��ج��ب حل 
لها  ك��ان��ت  ط��ه��ران  ل��ك��ن  امليلي�شيات. 
اأعاد الإيرانيون تقدمي  اأخرى.  اأفكار 
للح�شور  “مقاومة”  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 

الأمريكي امل�شتمر يف العراق.
وهم�شت تلك اخلطوة املرجع ال�شيعي 
ال�شي�شتاين  علي  النجف  يف  الأع��ل��ى 
العراقيني  تدعو  فتوى  اأ�شدر  ال��ذي 
عن  ل��ل��دف��اع  ميلي�شيات  ت�شكيل  اإىل 
ب���الده���م يف وج���ه م��ذب��ح��ة داع�������س يف 

.2014
ب��ع��د الن��ت�����ش��ار ع��ل��ى ال��ت��ن��ظ��ي��م، دعا 
الن�شحاب،  اإىل  اأت��ب��اع��ه  ال�شي�شتاين 
الأ����ش���رح���ة  ح���را����ش���ة  اإىل  وال�����ع�����ودة 
اأ�شبح  امل��ق��د���ش��ة. م��ن��ذ ذل���ك احل����ني، 
يعرفون  ال���ع���راق  يف  ط���ه���ران  وك����الء 
التي  اأي  املوالية”  “امليلي�شيات  با�شم 

توايل خامنئي.
يعني هذا ال��ولء اأن الهرمية يف تلك 

التكليف  ت�شل�شل  تتبع  التنظيمات 
ال�����ش��رع��ي. ول��ه��ذا ال�����ش��ب��ب، ل يرجح  
اأي ميلي�شيا  اأن تكون  واإىل حد بعيد، 
الأهمية  بهذه  عملية  ق��ررت  اإيرانية 
من  �شرعي  تكليف  دون  واحل�شا�شية 

اإيران.

�لطائر�ت دون طيار
حتى ولو اأراد وكالء طهران التحرك 
عبداحل�شني،  ي���ت���اب���ع  م���ن���ف���ردي���ن، 
���ش��ي��ت��ط��ل��ب ا����ش���ت���خ���دام ال����ط����ائ����رات 
هذه  تعمل  اأن  ط��ي��ار،  دون  امل��ت��ف��ج��رة 
انطالقاً  ت�شيرها  على  امليلي�شيات 

من واحدة من ثالث قواعد.
مكافحة  مل����رك����ز  درا������ش�����ة  ووج���������دت 
الع�شكرية  الأك���ادمي���ي���ة  يف  الإره������اب 
الأمريكية وي�شت بوينت، اأن “النظام 
ال������ذي يدعم  الأو������ش�����ع  ال��ل��وج�����ش��ت��ي 
ال��ه��ج��م��ات ب��ط��ائ��رات دون ط���ي���ار، يف 
ث���الث���ة خطوط  ي�����ش��ت��خ��دم  ال����ع����راق، 
“منطقتي  يف  ق��اع��دت��ان  اإمداد”،  
الإيرانيتني،  وكرمن�شاه”  الأه�����واز 
�شوريا  يف  ال��ب��وك��م��ال  “بني  وث��ال��ث��ة 
ومناطق الإطالق بالقرب من قاعدة 

عني الأ�شد، �شرقي نهر الفرات«.
امليلي�شيات  ت����ك����ون  اأن  وي�����ش��ت��ب��ع��د 
اإط��الق طائرات  ق��ادرة على  العراقية 
دون ط��ي��ار، م��ن ق��واع��د داخ���ل اإي���ران  
اأن م��ن غر  دون ع��ل��م ط��ه��ران. ك��م��ا 
اأن تتمكن من ا�شتخدام  املرجح اأي�شاً 
�شوريا،  ال���ث���وري يف  ل��ل��ح��ر���س  ق��اع��دة 
من  ميلي�شيات  ال��ع��ادة  يف  ت�شت�شيف 
العراق، و�شوريا، ولبنان، واأفغان�شتان، 

دون ت�شريح اإيراين.
كان باإمكان وكالء طهران العراقيني 
ق���ت���ل ال���ك���اظ���م���ي ب����ط����رق ع������دة دون 
ت��ف��وي�����س اإي�����راين. ل��ك��ن ل مي��ك��ن اأن 
املتفجرة  ال��ط��ائ��رات  ا�شتخدام  يكون 
يوؤكد  ك���م���ا  اإح������داه������ا،  ط����ي����ار،  دون 

عبداحل�شني.

ح�سا�سية �إير�ن من �لكاظمي
ال��ع��راق��ي��ة تقدمي  ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ة  مي��ك��ن 
اإيران  امل��زي��د م��ن الأدل���ة على ت���ورط 
ال��ك��اظ��م��ي. نظمت  ال��ه��ج��وم ���ش��د  يف 

تراأ�شه  ال������ذي  اخل���ا����ش���ر  ال���ت���ح���ال���ف 
احل��������زب. ر����ش���خ���ت الأغ���ل���ب���ي���ة غر 
امل�شلحة ملطالب حزب اهلل وميلي�شياته 
ولية  انتهت   ،2014 ويف  ال��ه��ائ��ل��ة. 
�شليمان  مي�شال  ال��ت��واف��ق��ي  الرئي�س 
لنتخاب  جم��دداً  الغالبية  وخططت 
رئ��ي�����س م���ن ���ش��ف��وف��ه��ا. وه����ذه امل����رة، 
عامني،  ال����رمل����ان  اهلل  ح�����زب  اأغ����ل����ق 
املنفى  ال��رئ��ي�����ش��ي يف  خ�����ش��م��ه  وه����دد 
�شعد احلريري بالغتيال اإذا عاد اإىل 
وانتخبت  الغالبية  فر�شخت  لبنان، 
بعدها،  ع��ون.  مي�شال  احل��زب  مر�شح 
اآخر  فر�س حزب اهلل قانوناً انتخابياً 

�شمن فوزه النتخابي يف 2018.

�لعر�ق مثل لبنان؟
امليلي�شيات  اأن  عبداحل�شني  اأ���ش��اف 
العراق  يف  م�شتعجلة  غ��ر  الإي��ران��ي��ة 
ع����ر مزيج  ل���ب���ن���ان،  ك���م���ا يف  مت����ام����اً 
م��ن ع��رق��ل��ة احل��ك��وم��ة وال��ع��ن��ف �شد 
اخل�������ش���وم، م��ث��ل الغ���ت���ي���الت، و�شن 
احل����روب الأه��ل��ي��ة ل��و دع���ت احلاجة، 
يتخل�س وكالء طهران من خ�شومهم، 
ويفر�شون اإرادتهم عليهم ب�شر. اإذا 
ُت��رك��ت اإي���ران ب��ال ق��ي��ود، فقد تتمكن 
اأخرى  اإىل دول��ة  ال��ع��راق  م��ن حتويل 
من ال��دول التي ت��دور يف فلكها. لكن 
الكاتب.  ي��وؤك��د  ال�شرعة،  ب��ه��ذه  لي�س 
ق��د ي��ره��ن ال��ع��راق اأن���ه اأ���ش��ع��ب على 
اإيران للق�شم عند املقارنة مع لبنان. 
الذين  ال�شيعة  يبلغ عدد  لبنان،  ففي 
نفوذها  دائ�����رة  اإىل  اإي�����ران  ج��ذب��ت��ه��م 
ب��ال�����ش��الح والأم������وال، م��ل��ي��ون ن�شمة. 
اأما يف العراق، ي�شل عدد ال�شيعة اإىل 
اإيران  اأن  20 مليوناً، ما يعني  قرابة 
 20 ي���وازي  م��ا  اإن��ف��اق  اإىل  �شت�شطر 
�شعفاً ملا اأنفقته على لبنان، لت�شري 
وهو  العراقي،  ال�شيعي  املجتمع  ولء 

مبلغ لن تتمكن قط من تاأمينه.

�سببان �آخر�ن
للموارد،  امل��ف��ت��ق��ر  ل��ب��ن��ان  عك�س  ع��ل��ى 
اأك��ر منتج عاملي  ال��ع��راق راب��ع  ي�شكل 
للنفط الأمر الذي يدر على خزينته 
ي�شمح  م��ا  ���ش��ن��وي��اً،  دولر  م��ل��ي��ار   50

ل��ل��دول��ة ال��ع��راق��ي��ة ب���اأن ت��ك��ون واح���داً 
م��ن اأك����ر امل��وِظ��ف��ني يف ال���ع���امل. ويف 
هذا املجال متكنت احلكومة العراقية 
م��ن ال��ت��ف��وق ع��ل��ى ط��ه��ران يف �شمان 
ال����ولء ال�����ش��ي��ع��ي. م��ن ن��اح��ي��ة ثالثة، 
املرتبط  غ����ر  ل���ب���ن���ان  ع��ك�����س  وع���ل���ى 
فاإن  ال�شيعة،  ن�����ش��اأة  ب��ت��اري��خ  مبا�شرة 
مدينتي النجف وكربالء هما الأكرث 
تقدي�شاً يف العامل ال�شيعي، ما يعطي 
العراقية  ال�شيعية  الدينية  ال�شلطات 
بكثر  اأك��ر  مكانة  ال�شي�شتاين،  مثل 
من رجال الدين ال�شيعة يف قم، مثل 

خامنئي.

بني لبنان و�ليمن
ت�شعى  اإي������ران  ك���ان���ت   ،2003 م��ن��ذ 
مرتبطة  دول���ة  اإىل  ال��ع��راق  لتحويل 
بها كما لبنان. وت�شبه حماولة اغتيال 
ال��ك��اظ��م��ي اغ���ت���ي���ال رئ��ي�����س ال������وزراء 
يف  احلريري،  رفيق  الأ�شبق  اللبناين 
اخلا�شة  املحكمة  ووج��ه��ت   .2005
 5 اإىل  الغتيال  بعد  اتهامات  بلبنان 
اأي�شاً،  اليمن  ق��ادة ح��زب اهلل. يف  من 
اأعطت اإيران توجيهات اإىل ميلي�شياتها 
الوكيلة لغتيال الرئي�س ال�شابق علي 
كان  2017، حني  �شالح يف  عبداهلل 
احلوثيني  ع���ن  ل��الن��ف�����ش��ال  ي�����ش��ت��ع��د 

والن�شمام اإىل خ�شومهم.

در�س لو��سنطن
اإىل الآن، ثبت اأن �شيطرة اإي��ران على 
العراق اأ�شعب بكثر مما توقعته وهو 
در����س ع��ل��ى وا���ش��ن��ط��ن الن��ت��ب��اه اإليه، 
اأن ت�شحب الوليات املتحدة ما  وقبل 
الع�شكريني يف  تبقى من م�شت�شاريها 
العراق ال� 2500، عليها اأن تذكر اأن 
واأن  اإي���ران،  ل�شالح  ُيفقد  ال��ع��راق مل 
باإمكان بغداد التغلب على اإيران وحل 
ميلي�شياتها مب�شاعدة دولية. واأو�شح 
على  م��ا  ك��ل  اأن  خ��ت��ام��اً  عبداحل�شني 
ببع�س  التحلي  ه��و  فعله،  وا�شنطن 
املناه�شني  ب���ال���ع���راق���ي���ني  الإمي��������ان 
ال�شر  ب��ب��ع�����س  وال��ت��ح��ل��ي  لإي�������ران، 
الإيرانية  ب�����ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا  ب��الح��ت��ف��اظ 

احلالية، غر املكلفة يف العراق.

�إ�سابة رئي�س �لوزر�ء �لفرن�سي بكوفيد-19 
•• باري�س-�أ ف ب

اأعلنت باري�س اأّن رئي�س الوزراء الفرن�شي جان كا�شتيك�س اأ�شيب بكوفيد-19 ومّت 
بالتايل “تعديل جدول مواعيده لالأيام املقبلة مبا ميّكنه من متابعة اأن�شطته يف 
احلجر ال�شحي” خالل الأيام الع�شرة املقبلة. وقالت رئا�شة احلكومة الفرن�شية 
لوكالة فران�س بر�س اإّن رئي�س الوزراء تبّلغ ع�شر الثنني باأّن الفحو�س اأظهرت 
اإ�شابة اإحدى بناته بكوفيد-19 ف�شارع “على الفور للخ�شوع لفح�س البوليمراز 
�شباح  زار  كا�شتيك�س  وكان  اإيجابية«.  نتيجته  جاءت  وقد  اآر(  �شي  )بي  املت�شل�شل 
الثنني بروك�شل حيث التقى نظره البلجيكي األك�شندر دي كرو الذي اأعلن لحقا 
اأنه �شيلزم حجراً �شحياً على غرار ما �شيفعل اأي�شاً اأربعة من وزرائه. وتلّقى رئي�س 
الوزراء الفرن�شي )56 عاماً( جرعتني لقاحّيتني م�شاّدتني لفرو�س كورونا يف 
اأن  دون  م��رات من  بكوفيد-19 ثالث  اأن خالط م�شابني  له  �شبق  وقد  الربيع، 
كانون  يف  بكوفيد-19  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�شي  الرئي�س  واأ�شيب  ي�شاب. 
الأول/دي�شمر 2020، كما اأ�شيب عدد من الوزراء الفرن�شيني بالفرو�س على 

غرار وزيري القت�شاد برونو لومر والثقافة روزلني با�شلو.

 �إ�سر�ئيل تبد�أ تلقيح �الأطفال �سّد كوفيد-19 
•• تل �أبيب-�أ ف ب

انطلقت يف اإ�شرائيل حملة تلقيح �شّد فرو�س كورونا ت�شمل الأطفال الذين 
الدولة  ب��ذل��ك  لت�شبح  ع�����ش��رة،  واحل��ادي��ة  ب��ني اخلام�شة  اأع��م��اره��م  ت���راوح 
العرية الثانية يف العامل بعد الوليات املّتحدة التي تخّف�س �شّن التطعيم 

اإىل هذا احلّد يف حماولة لوقف تف�ّشي اجلائحة.
وكانت احلكومة اأعلنت اأّن حملة التلقيح هذه �شتنطلق ر�شمياً �شباح الثالثاء 
ال��وزراء نفتايل بينيت ابنه الأ�شغر اإىل عيادة  و�شيتخّللها ا�شطحاب رئي�س 
يف �شواحي تّل اأبيب لتطعيمه �شّد الفرو�س، لكّن مرا�شلني لوكالة فران�س 
بر�س ر�شدوا م�شاء الإثنني يف عيادة بتّل اأبيب اأطفاًل �شغاراً يتلّقون جرعتهم 
نطاق حملة  تو�شيع  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  وق��ّررت  فايزر.  لقاح  الأوىل من 
التلقيح لت�شمل كل الأطفال الذين تبلغ اأعمارهم خم�س �شنوات وما فوق يف 
حماولة منها للحوؤول دون ح�شول موجة وبائية خام�شة يف دولة كانت من 
بني الأوائل يف العامل التي تلّقح غالبية �شّكانها البالغني �شّد الفرو�س. ويف 
العيادة التي زارها فريق وكالة فران�س بر�س قالت كايتي بار �شالوم، وهي اأّم 
تبلغ من العمر 47 عاماً، “اأنا وزوجي متحّم�شان كثراً مل�شاركتنا يف انطالق 

حملة التطعيم لالأطفال بني 5 و11 عاماً«.

كيف ميكن �إف�سال �إير�ن يف �لعر�ق؟

و��سنطن بو�ست: �ختبار حا�سم لقدرة طالبان على جلم د�ع�س
•• و��شنطن-وكاالت

يف اختبار حا�شم لقدرات طالبان على مكافحة الإرهاب بعد ان�شحاب القوات 
اأفغان�شتان،  يف  خ��را���ش��ان،  داع�����س  �شد  حربها  احل��رك��ة  و�شعت  الأمريكية، 

ون�شرت مئات املقاتلني يف �شرق البالد.
ون�شبت �شحيفة “وا�شنطن بو�شت” اإىل م�شوؤوليني اأمنيني من طالبان اأن 
احلركة ن�شرت اأكرث من 1300 مقاتل اإ�شايف يف اإقليم ننغرهار يف ال�شهر 

املا�شي مع اأوامر بزيادة وترة العمليات �شد داع�س هناك.
�شنتها  التي  الليلية  ال��غ��ارات  اأن  طالبان  ومقاتلو  اآب��اد  ج��الل  �شكان  واأك��د 
فيما  ت���زداد،  خرا�شان  داع�س  يف  اأع�شاء  اأنهم  يف  ي�شتبه  من  على  احلركة 
اختفى العديد من املعتقلني، اأو قتلوا. وروى املقاتل من طالبان قاري نور 
“القتال  اأن  اآب��اد،  اهلل فاحت الذي يعمل مع ا�شتخبارات اجلماعة يف جالل 

داع�س  على  الق�شاء  علينا  لكن  وح�شياً،  يكون  الأح��ي��ان  بع�س  ويف  �شعب، 
و “اإذا مل  لي�س فقط من اأجل اأفغان�شتان، ولكن من اأجل العامل باأ�شره”، 
ي�شت�شلموا، �شنقتلهم«. وتنفذ وحدة فاحت عمليات بحث متعددة عن عنا�شر 
اإىل ع�شرة منهم  اآب��اد. وح�شب فاحت فاإن �شبعة  امل�شتبهني يف جالل  داع�س 

يعتقلون يف املدينة اأ�شبوعياً، ويقتل 6 منهم. 
ويف موازاة حملة طالبان يف الإقليم ال�شرقي، ح�س داع�س �شكان ننغرهار 
عدد  وا�شحاً  “لي�س  ت��ق��ول:  ال�شحيفة  ولكن  وامل��ق��اوم��ة،  النتفا�س  على 

املقاتلني اجلدد الذين ان�شموا اإىل �شفوف داع�س«.
اأكرث  واأ�شبح  ق��وة  التنظيم  اكت�شب  ال�شلطة،  على  طالبان  ا�شتيالء  منذ 

ن�شاطاً يف كل الأقاليم تقريباً، وفق تقديرات لالأمم املتحدة.
وقالت مبعوثة الأمم املتحدة اخلا�شة باأفغان�شتان ديبورا ليونز يف الأ�شبوع 

املا�شي اإن داع�س و�شع نطاق عملياته، و”بات موجوداً يف جميع الأقاليم«.

وقالت اإن رد فعل طالبان “مثر للقلق لأنه يعتمد ب�شكل كبر على عمليات 
لداع�س  انتمائهم  يف  للم�شتبه  القانون”  نطاق  خ��ارج  والقتل  الع��ت��ق��ال 
خرا�شان«. وياأتي ذلك بالتزامن مع عقوبات فر�شتها الوليات املتحدة على 
ثالثة من قادة فرع داع�س خرا�شان،  ورجل اآخر اتهمته بت�شهيل العمليات 

املالية للتنظيم.
واأعلن وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن يف بيان الثنني، اإدراج اأمر 
اجلماعة �شناء اهلل غفاري، واملتحدث با�شمها �شلطان عزيز عزام، والقيادي 

يف اإقليم كابول مولوي رجب على قائمة الإرهابيني العامليني.
ال�شوداء  القائمة  على  خلوزي  اهلل  ع�شمت  اأي�شاً  اخلزانة  وزارة  واأدرج���ت 
بتهمة اإدارة �شبكة غر ر�شمية لنقل الأموال، يف تركيا، لتحويل اأموال اإىل 
داع�س -خرا�شان. و�شهدت كابول، يف الأيام املا�شية، �شل�شلة تفجرات �شملت 

ا�شتهداف مناطق �شيعية يف غرب املدينة.

�حتجاجات �أ�سفهان: على رجال �لدين �أن يرحلو�...باملدفع �أو �لدبابة
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عربي ودويل

وحلف  املّتحدة  وال��ولي��ات  بريطانيا  م��ن  ك��ّل  م��ن  م�شوؤولون  اأب���دى 
رو�شيا،  غرميتهم  قبل  �شيتمّكنون،  باأّنهم  ثقتهم  الأطل�شي  �شمال 
من العثور على حطام املقاتلة ال�شبح “اأف-35 بي” التي حتّطمت 
اأقلعت  املنكوبة  الطائرة  وكانت  املتو�ّشط.  البحر  املا�شي يف  الأربعاء 
كوين  اإ���س  اإم  “اإت�س  الريطانية  ال��ط��ائ��رات  حاملة  م��ن  على  م��ن 
اأن ت�شقط يف البحر. وقبل �شقوطها متّكن قائدها  قبل  اإليزابيث” 
من القفز منها وقد جنا. واإثر احلادث اأبدى حلف �شمال الأطل�شي 
يدها  تالياً  املقاتلة وت�شع  اأن تعرث رو�شيا على  اإمكانية  خ�شيته من 
اجلرنال  ل��ك��ّن  مت��ّي��زه��ا.  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ّور  الفائقة  التكنولوجيا  على 
حاملة  من  على  رتبة  الأع��ل��ى  الأم��رك��ي  ال�شابط  دوران،  �شيمون 
الطائرات الريطانية، قال الثنني مطمئناً “�شوف ن�شتعيدها اأوًل، 
اأنا اأ�شمن لكم ذلك«. بدوره اأّكد نائب القائد الأعلى للقوات احلليفة 
يف اأوروبا اجلرنال تيم رادفورد اأمام ال�شحافيني على من احلاملة 
التي تبحر يف البحر الأبي�س املتو�شط “ل�شنا قلقني اإزاء ا�شتعادتها«. 
واأ�شاف “ل�شنا قلقني لأّننا نعمل على هذا الأمر يف الوقت احلايل. 
كان هناك قلق عندما �شقطت الطائرة، لكّن الطّيار بخر وهذا هو 
الأهّم”، راف�شاً الك�شف عن تفا�شيل عملية اإنقاذ الطّيار. من ناحيته 
قال القومندان �شتيف مورهاو�س الذي يقود اإحدى ال�شفن احلربية 
الت�شع املنخرطة يف جهود البحث عن الطائرة اإّن حتّطم طائرة اأف-

35 “حادث موؤ�شف فعاًل هذه انتكا�شة«.

لقوا  طفال   12 بينهم  الأق��ل  على  �شخ�شا   45 اإن  م�شوؤولون  ق��ال 
غرب  يف  �شريع  طريق  على  حافلة  يف  ال��ن��ران  ا�شتعال  بعد  حتفهم 
�شائحني من مقدونيا  احلافلة  رك��اب  اأغلب  وك��ان  الثالثاء.  بلغاريا 
ال�شمالية. وقال عاملون مب�شت�شفى يف العا�شمة �شوفيا اإنه مت نقل 
وزارة  وذك��رت  م�شتقرة.  حالتهم  واإن  امل�شت�شفى  اإىل  اأ�شخا�س  �شبعة 
م�شوؤولون  وق��ال  حتفهم.  لقوا  �شخ�شا   45 اأن  البلغارية  الداخلية 
اأن احلافلة  ي��ب��دو  ل��ك��ن  م��ع��روف  �شبب احل����ادث غ��ر  اإن  ب��ل��غ��اري��ون 
ا�شطدمت بحاجز على الطريق ال�شريع قبل ا�شتعال النران فيها اأو 
بعده. ونعى رئي�س الوزراء البلغاري املوؤقت �شتيفان يانيف ال�شحايا 

وقال لل�شحفيني “هذه ماأ�شاة األيمة«.
“احرق الركاب حتى حتولوا  وقال وزير الداخلية بويكو را�شكوف 
اأر �شيئا كهذا من قبل«. وقال  اإىل رم��اد... امل�شهد م��روع م��روع. مل 
“حدوث  �شارافوف  بوري�شالف  البلغاري  التحقيقات  جهاز  رئي�س 
املبدئيان  ال�شببان  اأو وجود عيب فني هما  ال�شائق  خطاأ ب�شري من 
حوايل  بعد  على  �شريع  طريق  على  احل���ادث  ووق��ع  احل���ادث«.  وراء 
�شباحا  الثانية  ال�شاعة  ح��وايل  �شوفيا يف  كيلومرا من غرب   45

بالتوقيت املحلي )منت�شف الليل بتوقيت جرينت�س(.
 

 قالت الوليات املتحدة اإن النتخابات املحلية والبلدية يف فنزويال 
مل تكن حرة وعادلة متعهدة موا�شلة ال�شغط على الرئي�س الي�شاري 

نيكول�س مادورو الذي تعتره وا�شنطن غر �شرعي.
وحققت الأطراف املوالية ملادورو فوزا �شاحقا يف انتخابات الأحد التي 
�شهدت عودة املعار�شة للم�شاركة يف القراع للمرة الأوىل منذ العام 
اأ�شار اإىل  اأنتوين بلينكن  اإل ان وزير اخلارجية الأمركي   .2017
اعتقال �شخ�شيات �شيا�شية ومنع مر�شحني معار�شني واإىل الرقابة 
على و�شائل الإعالم والتالعب بت�شجيل الناخبني. وقال بلينكن يف 
اإىل  النظام  عمد  وت�شويتهم  الفنزويليني  اأ�شوات  من  “خوفا  بيان 
حرف العملية ب�شكل فا�شح للتاأثر على نتائج النتخابات قبل بدء 

القراع حتى«.
م�شتقبلهم”  ر�شم  فر�شة  من  الفنزويليني  حرم  “مادورو  ان  واأك��د 
“ننا�شد نظام م��ادورو وقف القمع وال�شماح  اجلديد. وم�شى يقول 
للفنزويليني بالعي�س ب�شالم يف بلد م�شتقر ودميوقراطي ي�شتحقونه 

ويطمحون اإليه منذ فرة طويلة«.
املعار�شة خوان  وجدد وزير اخلارجية الأمركي دعم بالده لزعيم 
بالوكالة  فنزويال  رئي�س  املتحدة  ال��ولي��ات  تعتره  ال��ذي  غ��واي��دو 

بعدما طعن ب�شرعية انتخاب مادورو رئي�شا.

عو��شم

لندن

�شوفيا

وا�شنطن

مدمرة حربية �أمريكية تعرب م�سيق تايو�ن 
•• تايبه-رويرتز

ي�شهد  ال��ذي  تايوان،  م�شيق  عر  جم��ددا  اأمريكية  حربية  �شفينة  اأبحرت 
توترا �شديدا، الثالثاء يف اإطار ما ي�شميه اجلي�س الأمريكي ن�شاطا اعتياديا 
لكنه يثر دوما حفيظة ال�شني التي تعتقد حكومتها اأن وا�شنطن حتاول 

اإثارة التوترات الإقليمية.
املدمرة ميليو�س وهي �شمن فئة مدمرات  اإن  الأمريكية  البحرية  وقالت 
عر  اع��ت��ي��ادي  “بعبور  قامت  موجهة  �شواريخا  حتمل  التي  ب��رك  اأريل 
القانون  عليه  ين�س  مل��ا  وف��ق��ا  ال��دول��ي��ة  امل��ي��اه  منطقة  يف  تايوان”  م�شيق 
التزام  يو�شح  تايوان  م�شيق  عر  ال�شفينة  “مرور  اأن  واأ�شافت  ال��دويل. 
الوليات املتحدة بنهج العبور احلر واملتاح للجميع بني املحيطني الهندي 
مكان  اأي  يف  بعملياته  وي��ق��وم  ويبحر  يطر  الأم��ري��ك��ي  اجلي�س  وال��ه��ادي. 

ي�شمح به القانون الدويل«.
اأدان اجلي�س  املا�شي،  ال�شهر  ال�شني. ويف  اأي تعليق فوري من  ومل ي�شدر 
عر  حربية  �شفينة  منهما  كل  لإر���ش��ال  وكندا  املتحدة  ال��ولي��ات  ال�شيني 

م�شيق تايوان، قائال اإنهما يهددان ال�شالم وال�شتقرار يف املنطقة.
وتقول ال�شني اإن تايوان جزء من اأرا�شيها، وقام �شالح اجلو ال�شيني مبهام 
متكررة يف منطقة حتديد الدفاع اجلوي للجزيرة على مدار العام املا�شي ما 
اأثار غ�شب تايبه. والوليات املتحدة مثل معظم الدول لي�س لديها عالقات 
اجلزيرة  ل�شلطات  دويل  داع��م  اأه��م  لكنها  ت��اي��وان  مع  ر�شمية  دبلوما�شية 
ح�شا�شية  الأك���رث  بامل�شاألة  ت��اي��وان  و�شع  بكني  وت�شف  لالأ�شلحة.  وم���ورد 
واأهمية يف عالقاتها مع وا�شنطن. وكانت �شفن البحرية الأمريكية تعر 
م�شيق تايوان �شهريا تقريبا، وهو ما كان يثر غ�شب بكني. وير�شل حلفاء 
الوليات املتحدة ال�شفن من حني لآخر عر امل�شيق كما فعلت بريطانيا يف 

�شبتمر اأيلول املا�شي.
 

�النتخابات �لليبية.. 3 �سيناريوهات متوقعة لل�سيا�سات �لدولية

�ل�سني ت�سجل 19 �إ�سابة مئة مهاجر �إ�سايف غادرو� بيالرو�س  
جديدة بفريو�س كورونا 

•• بكني-رويرتز

اإن  اأم�س الثالثاء  اللجنة الوطنية لل�شحة يف ال�شني  قالت 
كورونا  بفرو�س  موؤكدة  جديدة  اإ�شابة   19 �شجلت  البالد 

يوم الثنني، مقابل 38 يف اليوم ال�شابق.
واأفاد بيان من اللجنة باأن 5 من الإ�شابات اجلديدة انتقلت 
اليوم  يف  ح���الت  �شبع  مقابل  وذل���ك  حمليا  ال��ع��دوى  اإل��ي��ه��ا 
عليها  تظهر  ل  جديدة  حالة   18 ال�شني  و�شجلت  ال�شابق. 
اأعرا�س مقابل 29 يف اليوم ال�شابق. ول ت�شنف ال�شني تلك 

احلالت على اأنها اإ�شابات موؤكدة.

اأم�س الأول الثنني وهذه الرحالت متوا�شلة«.
امل��ن��ت��ظ��ر و����ش���ول مهاجرين  ان����ه م���ن  واأ�����ش����اف 
امل��غ��ادرة يف مطار  اىل منطقة  الثالثاء  اآخ��ري��ن 
اأرقام  اإعطاء  مين�شك للعودة اىل بلدانهم بدون 

ول حتديد جن�شيات هوؤلء الأ�شخا�س.
اأن �شفارات عدة دول مثل �شوريا  اأ�شار اإىل  لكنه 
لإعادة  ال��رح��الت  تنظيم  على  تعمل  وال��ع��راق، 
يف  �شعبة”  ظ���روف  يف  امل��ت��واج��دي��ن  “رعاياها 
الأ�شبوع  اأع��ل��ن��ت  مين�شك  وك���ان���ت  ب���ي���الرو����س. 
اأكرث  املهاجرين،  اأوىل من  اأن جمموعة  املا�شي 

من 400 عراقي، غادروا البالد بالطائرة.

الذي  لوكا�شنكو  األك�شندر  نظام  بروك�شل  تتهم 
يدير بيالرو�س بيد حديد منذ 1994، بتدبر 
و�شول اآلف املهاجرين اىل بالده منذ ال�شيف 
ال�����ش��رق��ي��ة لالحتاد  احل�����دود  اىل  ن��ق��ل��ه��م  ق��ب��ل 
العقوبات  ب�����ش��ب��ب  الن���ت���ق���ام  ب��ه��دف  الأوروب�������ي 

الغربية.
ويف الأ���ش��اب��ي��ع امل��ا���ش��ي��ة واج���ه���ت ب��ول��ن��دا عند 
لأ�شخا�س  كبرا  تدفقا  بيالرو�س  مع  حدودها 
خ�شو�شا.  الأو���ش��ط  ال�شرق  دول  من  يتحدرون 
ونددت وار�شو مرات عدة “بحرب هجينة” تقوم 

بها مين�شك.

•• مو�شكو-�أ ف ب

اأك��رث م��ن مئة مهاجر الث��ن��ني بيالرو�س  غ��ادر 
اأوروب���ا عر  اإىل  الو�شول  ف�شلوا يف  بعدما  ج��وا 
ب��ول��ن��دا امل����ج����اورة ك��م��ا اأع��ل��ن��ت م��ي��ن�����ش��ك اأم�س 
الثالثاء م�شيفة انه من املرتقب تنظيم رحالت 

اإ�شافية.
الداخلية  وزارة  يف  ال��ك��ب��ر  امل�������ش���وؤول  وق�����ال 
األي�شكي  ال��ه��ج��رة  ���ش��وؤون  املكلف  البيالرو�شية 
الر�شمية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  عنه  نقلت  كما  بيغون 
“بلتا” اإن “118 �شخ�شا غادروا مطار مين�شك 

•• طر�بل�س-وكاالت

انتهت املرحلة الأوىل من الإعداد لالنتخابات الليبية، 
مع اإغالق باب الر�شح، وبقيت مرحلتان يحيط بهما 
بوجود  توقعات  و�شط  وال��رق��ب،  الغمو�س  م��ن  كثر 
ليبيا يف هذا  الدولية جتاه  لل�شيا�شات  �شيناريوهات   3

الإطار.
اأعلنت  ليبيا  يف  لالنتخابات  العليا  املفو�شية  وك��ان��ت 
لالنتخابات  الر�شح  ب��اب  اإغ��الق  الثنني  الأول  اأم�س 

الرئا�شية املقررة نهاية ال�شهر املقبل.
وذكرت تقارير اإعالمية اأن مفو�شية النتخابات تلقت 

اأوراق اأكرث من 90 مر�شحا، بينهم �شيدتان.
ومن املقرر اأن تعلن املفو�شية، الثالثاء، العدد النهائي 
و�شتن�شر  تر�شحهم،  اأوراق  ق��دم��وا  ال���ذي  للمر�شحني 
تر�شحهم  ُقبلت طلبات  ا�شما   12 نحو  وق��ت لح��ق  يف 

خلو�س النتخابات الرئا�شية املقررة يف 24 دي�شمر.
للمرة  رئي�شهم  الليبيون  �شيختار  النتخابات  ويف هذه 
ونظرا  املبا�شر،  الق��راع  عر  البالد  تاريخ  يف  الأوىل 
لكرثة املر�شحني، فاإن يعتقد اأن جتري جولة ثانية بعد 

اأ�شابيع.
يف  النتخابات  هذه  على  كبرة  اآم��ال  الليبيون  ويعقد 
من  عقد  من  اأك��رث  بعد  بالدهم  اإىل  ال�شتقرار  اإع���ادة 
ال�شطرابات، لكن البع�س يخ�شى من حدوث انتكا�شة 

ما تعيد الأو�شاع اإىل نقطة ال�شفر.
وب�����ات ال�������ش���وؤال امل���ط���روح ه����و: كيف 
النتخابات  م���ع  ال���ع���امل  ���ش��ي��ت��ع��ام��ل 

الليبية؟

�سيناريو جناح �النتخابات
ال�شيا�شي  وامل���ح���ل���ل  ال���ك���ات���ب  ي���ق���ول 
يف  ه��ام��ل،  ب��ن  البا�شط  عبد  الليبي، 
عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع  حديثه 
لبالده  ال������دويل  امل��ج��ت��م��ع  دع����م  اإن 
اأم��ر حم�شوم ح��ال جن��اح ال�شتحقاق 

النتخابي.
التي  الدولية هي  القوى  اأن  واأ�شاف 
التي  الطريق  خريطة  اأ�ش�س  و�شعت 
ب�����داأت مب���وؤمت���ر ج��ن��ي��ف، ث���م موؤمتر 
ب��اري�����س م���ن اأج�����ل اإن���ه���اء ����ش���راع ما 
وامل�شروعية”  “امل�شروعيات  اأ���ش��م��اه 
وبناء املوؤ�ش�شات يف الدولة، مبا ينهي 
ح��ال��ة ال��ف��و���ش��ى والإث���ق���ال احل���واري 

للمجتمع الدويل.
م���ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د ال���ب���اح���ث حممد 
النتخابات  اأنه حال جناح  الهالوي، 
الليبية، �شتبداأ اأوروبا والدول املعنية 
بامللف من تقدمي الدعم احلواري ثم 

اأر���س الواقع  واأ�شار بن هامل اإىل ما يحدث الأن على 
فيما يخ�س املرتزقة هو تبديل اأماكن متركزهم فقط 
كما  �شحبهم  يتم  ومل  ال�شوريني  املرتزقة  وب��الأخ�����س 
ُي�شاع، موؤكدا اأن بتلك املعطيات �شي�شل املجتمع الدويل 
يف  القرار  حماية  ي�شتطيع  لن  ولكنه  دول��ة  رئي�س  اإىل 
امليلي�شيات  العا�شمة طرابل�س. وحال تعطيل عدد من 
امل�شلحة اأو التيارات امل�شلحة لقرارات موؤ�ش�شات الدولة 
من  ال��ب��دء  ال���دويل  املجتمع  على  �شيتعني  ب��ع��د،  فيما 
جديد يف حوار لت�شر العملية ال�شيا�شية ومنع انزلق 

البالد من جديد يف ل�شراع امل�شلح.
وتوقع املحلل ال�شيا�شي الليبي، وقوع انتهاكات وخروق 
يف العملية النتخابية لأن الو�شع احلايل يف ليبيا ه�س 

اأمنيا وبالأخ�س يف الغرب الليبي.
امليلي�شيات  م��ن  ع��ن��ا���ش��ر  اأغ��ل��ق��ت  امل��ا���ش��ي،  والأ����ش���ب���وع 
غريان  مدينة  يف  النتخابات  مفو�شية  مقر  امل�شلحة، 
���ش��م��ال غ��رب��ي ليبيا ب��ق��وة ال�����ش��الح، ب��ع��د ت��ع��ر���س املقر 
رئي�س  امل�شري  دع��وة خالد  اإث��ر  نارية،  بطلقات  لهجوم 
املراكز  لإغالق  للدولة”،  الأعلى  ب�”املجل�س  ما يعرف 
حتى تبطل النتائج. ويرى الباحث حممد الهالوي اأن 
“هناك الكثر من العراقيل واملحاذير التي حتول دون 
الو�شع  له�شا�شة  نظرا  ح��رة،  رئا�شية  انتخابات  اإج��راء 
الناخبني  ق��درة  عدم  واأي�شا  املناطق،  بع�س  يف  الأمني 

على الت�شويت بحرية تامة يف بع�س املناطق«.
واأك���د ال��ه��الوي اأن ال��ق��وى ال��دول��ي��ة ال��ت��ي تنخرط يف 

الدعم املايل لبناء الدولة واإنهاء ما يقرب من عقد من 
الدمار والت�شرذم.

اإج����راء  ال��دع��م احل��ق��ي��ق��ي ه��و  اأوىل ث��م��ار  اأن  واأو����ش���ح 
الأوروبية  ال��دول  ت��رى  حيث  موعدها،  يف  النتخابات 
اخلطوة  تلك  ب��اأن  وبريطانيا  املتحدة  الوليات  ومعها 

تكفي لنجاح العملية الدميقراطية يف ليبيا.
واأكد وزير اخلارجية الأمركي، اأنتوين بلينكن “دعم 
الوليات املتحدة لليبيا ذات �شيادة وم�شتقرة وموحدة 

اآمنة وخالية من التدخل الأجنبي« .
الأخ���ر حول  ال���وزاري  بلينكن خ��الل الجتماع  وح��ث 
املتحدة،  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  هام�س  على  ليبيا 
القادة الليبيني “على اتخاذ اخلطوات الالزمة ل�شمان 
انتخابات حرة ونزيهة على النحو الذي حددته خريطة 
ذلك  يف  مب��ا  الليبي  ال�شيا�شي  احل���وار  منتدى  ط��ري��ق 

احلاجة اإىل اتفاق ب�شاأن اإطار د�شتوري وقانوين«.

تبني جوالت حو�ر جديدة
ليبيا  مع  ال��دويل  املجتمع  لتعامل  الأق���رب  ال�شيناريو 
ه��و تبني ج���ولت ج��دي��دة م��ن احل���وار اأو ال��رج��وع اإىل 
املربع الأول، وذلك يف حال العرا�س على النتائج اأو 

العرا�س على بع�س امللفات مثل املرتزقة.
اإن  هامل،  بن  الليبي  املحلل  يقول  ذل��ك،  على  وتعليقا 
م�شكلة موؤمتر باري�س الأخر مل يلزم ومل ياأت برواية 

وا�شحة حول املرتزقة يف ليبيا حتى الأن.

الر�شح  معادلة  يف  مهماً  دوراً  تلعب  الليبي  ال�شراع 
والفوز و�شمان القبول بالنتائج.

�سيناريو رف�س �مليلي�سيات 
ال�����ش��ي��ن��اري��و الأق�������رب ب��ح�����ش��ب امل��ح��ل��ل��ني، ه���و رف�س 
امليلي�شيات امل�شلحة يف ليبيا لنتائج النتخابات، ولذلك 
حذر ال�شفر الأمركي يف ليبيا ريت�شارد نورلند ممن 
بدفع  النتائج  رف�س  اأو  النتخابات  عرقلة  يحاولون 

الثمن.
يف ال�����ش��ي��اق، اع��ت��م��د الحت����اد الأوروب�����ي اإط����ارا قانونيا 
ي�شمح بفر�س عقوبات على الأ�شخا�س والكيانات التي 
تعرقل اأو تقو�س النتخابات يف ليبيا، م�شتنًدا اإىل قرار 
ال��ذي يوؤيد تلك   2571 ال��دويل رق��م  جمل�س الأم��ن 

اخلطوة.
من جانبه، اأكد بن هامل خالل حديثه ل�”�شكاي نيوز” 
ع��رب��ي��ة، اأن ه��ن��اك ت��ه��دي��دات ك��ب��رة وخ��ط��اب متطرف 
يقوده ال�شادق الغرياين لرف�س اأ�شماء اأعلنت تر�شحها 
يف النتخابات مثل امل�شر خليفة حفر وجنل القذايف.
لنتائج  وحمركيها  امل�شلحة  امليلي�شيات  رف�����س  وح���ال 
الن��ت��خ��اب��ات، ���ش��دد ب��ن ه��ام��ل، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة انخراط 
الف�شائل  تلك  على  وال�شغط  ب��ق��وة  ال���دويل  املجتمع 
اأكد  ال�����ش��ي��اق،  يف  ال��ن��ت��ائ��ج.  ودع���م  املمتنعني  وم��ع��اق��ب��ة 
اأوروب���ا  اأن  ال�����ش��اأن الليبي،  ال��ب��اح��ث يف  ال��ه��الوي  ع��م��اد 
حذرت مراراً من حماولت بع�س اجلبهات داخل ليبيا 
وخارجها لعرقلة النتخابات، ون�شف 

اخلريطة ال�شيا�شية.
كما دعت، خالل عدة منا�شبات دولية 
اأخرها املوؤمتر الذي  وموؤمترات كان 
12 نوفمر، من  باري�س يف  عقد يف 
مغبة التحركات التي متار�شها بع�س 
القوى الداخلية بدعم جهات خارجية 
البالد.  يف  ال�شيا�شي  امل�شار  لعرقلة 
ال�شادر  اخل��ت��ام��ي  ال��ب��ي��ان  اأن  ي��ذك��ر 
عن موؤمتر باري�س دعم خطة العمل 
والقوات  امل��رت��زق��ة  ل�شحب  ال�شاملة 
الأج��ن��ب��ي��ة م���ن ال���ب���الد، ف��ي��م��ا �شدد 
النتخابات يف موعدها.  اإج��راء  على 
البعثة  دعمه عمل  اإىل  البيان  واأ�شار 
ال���دول���ي���ة م���ن اأج�����ل ت��ع��زي��ز احل����وار 
ال�شيا�شي، فيما حث على اإن�شاء هيئة 
املجل�س  برعاية  الوطنية  امل�شاحلة 

الرئا�شي الليبي.
��ا اإن����ه ل ب���د من  وق����ال ال��ب��ي��ان اأي�����شً
ب�شتى  ال���ب���الد  الإره������اب يف  حم���ارب���ة 
ال�����ش��ب��ل، و���ش��دد ع��ل��ى ���ش��رورة القيام 
الليبيني  مل�شاعدة  عاجلة  مب��ب��ادرات 

على نزع ال�شالح.

بعد 10 �سهور دموية.. مطالبات باإعادة »�حلوثي« لالئحة �الإرهاب
•• �ليمن-وكاالت

و�شفت احلكومة اليمنية الفرة التي اأعقبت رفع الإدارة 
باأنها  الإره���اب  قائمة  من  احلوثي  ميلي�شيات  الأمركية 
الأكرث دموية يف البالد منذ بدء احلرب، و�شط مطالبات 
من  مل��زي��د  الأم��رك��ي  بالكونغر�س  وح��ت��ى  ودول��ي��ة  عربية 

العقوبات واإعادتها لالئحة ال�شوداء.
جو  برئا�شة  الأم��رك��ي��ة  الإدارة  على  ال�شغوط  وت��ت��زاي��د 
لئحة  ع��ل��ى  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  اإدراج  لإع������ادة  ب���اي���دن 
الرهاب زاد من حدتها اقتحام �شفارة وا�شنطن يف �شنعاء 
انتهاكات  وكذلك  بها  عاملني  واحتجاز  حمتوياتها  ونهب 
دول  تطال  التي  التهديدات  اأو  بالداخل  �شواء  امللي�شيات 

اجلوار وتهديد اأمن املالحة.
الأمركية  اخلارجية  على  ال�شغط  التحركات  وت�شتهدف 
ل��ل��ع��دول ع��ن ال���ق���رار، ال����ذي ات��خ��ذت��ه يف ف��راي��ر املا�شي 
اخلا�شة  القائمة  على  احلوثية  امليلي�شيات  اإدراج  باإلغاء 
بالتنظيمات الإرهابية الأجنبية يف الوليات املتحدة الذي 

اتخذته الإدارة ال�شابقة.
احلوثي  ميلي�شيات  اقتحمت  اجل����اري،  نوفمر   10 ويف 
العاملني  الع�شرات من  واعتقلت  الأمركية  ال�شفارة  مقر 
ملعاملة  تعر�شوا  ال��ذي��ن  عائالتهم  م��ن  واأف����راد  امل��وؤق��ت��ني 

�شيئة.
واأغ��ل��ق��ت ال�����ش��ف��ارة الأم���رك���ي���ة ���ش��ف��ارت��ه��ا يف ال��ي��م��ن عام 
اأكر  ت�شبب يف  ال��ذي  النقالب احلوثي،  2015، يف ظل 
اإعادة  املتحدة، ورغم  بالعامل، بح�شب الأمم  اإن�شانية  اأزمة 
فاإن  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  اإىل  الأم��رك��ي��ني  الدبلوما�شيني 

بع�س املوظفني اليمنيني كانوا يوا�شلون العمل.

م�سروع قانون
اأندرو كاليد، التذكر مب�شروع  واأعاد النائب اجلمهوري، 
اأنه الوقت  املا�شي، معترا  قانون مماثل طرحه يف يونيو 

املنا�شب حل�شد الدعم له واإقراره بعد هجوم ال�شفارة.
ودعا كاليد، يف بيان، زمالءه اإىل الت�شويت ل�شالح امل�شروع 
“اأدعو زمالئي  ق��ائ��ال:  ال��ن��واب،  ل��دى ط��رح��ه يف جمل�س 
وتو�شيف  م�شروعي  لدعم  والدميقراطيني  اجلمهوريني 
احلوثيني كما يجب منظمة ارهابية. على الوليات املتحدة 

اأن تتعامل بقوة ولي�س ب�شعف يقوي اإيران«.

م�سروع عقوبات
ب�����دوره، اع��ت��م��د ال�����ش��ي��ن��ات��ور اجل��م��ه��وري ت��ي��د ك����روز على 
للنقا�س  العقوبات  م�شروع  ط��رح  ي�شمن  ت�شريعي  اإج���راء 
والت�شويت يف جمل�س ال�شيوخ، حيث اأدرجه كتعديل �شمن 
م�شروع موازنة الدفاع التي �شيناق�شها جمل�س ال�شيوخ هذا 

الأ�شبوع.
املرتبطة  العقوبات  ط��رح  اإع���ادة  اإىل  ك��روز  تعديل  وي�شعى 

�الأكرث دموية
ومنت�شف ال�شهر اجلاري، و�شفت احلكومة اليمنية الفرة 
التي اأعقبت رفع الإدارة الأمركية ملي�شيات احلوثي من 
بدء  ال��ب��الد منذ  دم��وي��ة يف  الأك���رث  باأنها  الإره����اب  قائمة 
لإيران  املوالية  امللي�شيات  اإدراج  اإع��ادة  اإىل  داعية  احل��رب، 

على القائمة ال�شوداء.
الإعالم  وزي��ر  ق��ال  “توير”،  على  تغريدات  �شل�شلة  ويف 
والثقافة وال�شياحة اليمني معمر الإرياين اإن “10 اأ�شهر 
ملي�شيا  ت�شنيف  رف��ع  ق��رار  الأمركية  الإدارة  اتخاذ  منذ 
احل��وث��ي )منظمة اإره��اب��ي��ة( ك��ان��ت ه��ي الأ����ش���واأ والأك���رث 
ماأ�شاوية ودموية يف حياة اليمنيني منذ بدء احلرب التي 

فجرها انقالب ملي�شيات احلوثي«.
وتوقع الإرياين اأن الأيام املقبلة تنذر باملزيد من الت�شعيد 
واإراقة الدم وتعقيد امل�شهد اليمني، لفتا اإىل اأن ميلي�شيات 
احل���وث���ي اع���ت���رت ق�����رار رف����ع ال��ت�����ش��ن��ي��ف ����ش���وء اأخ�شر 
اليمنيني،  وقتل  العدواين  الع�شكري  ت�شعيدها  ل�شتمرار 
ون�شف  الإن�شان،  حلقوق  وانتهاكاتها  جرائمها  وموا�شلة 
الإن�شانية،  واملعاناة  رقعة احلرب  وتو�شيع  التهدئة،  جهود 
وال�شلم  ل��الأم��ن  امل��ه��ددة  الإره��اب��ي��ة  اأن�شطتها  وم�شاعفة 

الإقليمي والدويل.
واأكد امل�شوؤول اليمني اأن ميلي�شيات احلوثي اأدارت ظهرها 
ال�����ش��الم و���ش��ع��دت عملياتها  واإح������الل  ال��ت��ه��دئ��ة  جل��ه��ود 
وتعز  وم���ارب  و�شبوة  )البي�شاء  حمافظات  يف  الع�شكرية 
واحل���دي���دة وال�����ش��ال��ع وحل����ج(، ورف��ع��ت وت����رة هجماتها 

اإىل  اإ���ش��اف��ًة  اإره��اب��ي��ة،  كمنظمة  على احلوثيني  ب��الإره��اب 
م�شعى  يف  وذلك  ووكالئها،  اأفرادها  على  العقوبات  تعزيز 
وا�شح يهدف اإىل ال�شغط على اإدارة بايدن لقلب م�شارها 
رفعها عنها يف  بعد  الالئحة  اإدراج احلوثيني على  واإع��ادة 

فراير املا�شي.
الدميقراطيني،  الكونغر�س  اأع�����ش��اء  م��ن  ع���ددا  اأن  ورغ���م 
ميننديز  ب��وب  ال�شيوخ  مبجل�س  العالقات  جلنة  كرئي�س 
معاقبة  ���ش��رورة  م��ع  يتفقون  ميك�س  غ��ري��غ��وري  وال��ن��ائ��ب 
احل��وث��ي��ني ع��ل��ى م��ا ي��ق��وم��ون ب��ه م��ن ه��ج��م��ات، ف���اإن اإدارة 
بايدن وح�شب العديد من امل�شادر، تنظر اإىل اإعادة فر�س 
العقوبات على احلوثيني كجزء من املفاو�شات اجلارية مع 

اإيران.

عقوبات متو��سلة
اإىل اليمن  اأملح املبعوث الأمركي  ومطلع ال�شهر اجلاري، 
“من  معاقبة  على  وا�شنطن  انفتاح  اإىل  ليندركينغ  تيم 

ميّولون عدم ال�شتقرار يف اليمن«.
لعقوبات   2015 ع���ام  م��ن��ذ  مينية  �شخ�شيات  وتخ�شع 
مالية وحظر لل�شفر لتهديدها ال�شلم والأمن وال�شتقرار 
امللك  عبد  احلوثي  ميلي�شيات  زعيم  بينها  من  اليمن،  يف 
احلوثي، وقيادات اأخرى من التنظيم مبوجب قرار دويل.

اجلاري،  نوفمر  مطلع  ال��دويل  الأم��ن  جمل�س  اأدرج  كما 
3 من قادة احلوثي على قائمة �شوداء، ب�شبب “تهديدهم 

ال�شلم والأمن وال�شتقرار يف اليمن«.

الإرهابية على املناطق املحررة وعلى ال�شعودية با�شتخدام 
ال�شواريخ البالي�شتية والطائرات امل�شرة اإيرانية ال�شنع .

�مل�سروع �حلوثي �الإير�ين
اإن  الكاتب واملحلل ال�شيا�شي اليمني معني ال�شيادي، قال 
املبعوث الأمركي ومثله الوليات املتحدة وجمل�س الأمن 
خطر  حجم  ي��درك��ون  ال���دويل  واملجتمع  امل��ت��ح��دة  والأمم 
ال�شرق  على  حوثية،  ب��اأي��اد  ُينفذ  ال��ذي  الإي���راين  امل�شروع 
الأو�شط والعامل ككل ملا ميثله اليمن من موقع ا�شراتيجي 
عربي، وكذلك دويل على خط املالحة الدولية، ولذلك ما 
تزال العقوبات “ورقة” تلوح بها الإدارة الأمركية بوجه 

ميلي�شيا احلوثي وعرقلتها عملية ال�شالم يف اليمن.
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ال�����ش��ي��ادي،  واأ����ش���اف 
اإدراج جمل�س  اأيام قليلة من  اأنه بعد  “املالحظ  عربية”: 
اأمريكا  ال�شوداء جاءت  القائمة  3 قادة حوثيني يف  الأم��ن 
اأحدهم �شالح م�شفر �شالح  بفر�س عقوبات مماثلة على 
اأدرجت  �شابقة  ل��ق��رارات  ام��ت��داد  ال��ق��رارات  ال�شاعر، وه��ذه 
مل  وجميعها  ال�شوداء،  القائمة  يف  امليلي�شيا  ل��ذات  قيادات 

تثن امل�شروع احلوثي الإيراين«.
وتوقع املحلل ال�شيا�شي مزيدا من العقوبات اجلديدة التي 
ت�شتهدف قيادات حوثية دون اإعادة ت�شنيف احلوثي ب�شكل 
للحرب  ا�شتخدامها  اأبرزها  عدة  لعتبارات  اإرهابية  كامل 
ا���ش��ت��م��رار ال�شغوط  اأن  اإي����ران، م��وؤك��دا  اب��ت��زاز �شد  ورق���ة 
بايدن للتفكر وخا�شة يف حال  اإدارة  وتوا�شلها قد يدفع 

ف�شل املفاو�شات النووية مع اإيران.

�إعادة ت�سنيفها �أولوية
منظمة  احلوثيني  ت�شنيف  ترامب  اإدارة  ق��رار  اأن  واأو�شح 
نقل  ت�شمل  اأهمية  تت�شمنه من  ملا  امليلي�شيا  اأربك  اإرهابية 
املوؤقتة  العا�شمة  اىل  ال��دول��ي��ة  واملنظمات  البنوك  م��ق��ار 
وجتميد  منهم  املحتلة  �شنعاء  العا�شمة  م��ن  ب��دل  ع��دن 
اأر�شدة وح�شابات قيادات كبرة لديها وتكبيلها من ال�شفر 

وغره.
امليلي�شيا  ع��اودت  ال��ق��رار،  بايدن  اإدارة  اإلغاء  “ومع  وتابع: 
دوليا  �شوء  اعترته  وك��اأن��ه��ا  فتكا  اأ���ش��د  جرائمها  ارت��ك��اب 
وال�شيا�شيني  امل��ن��اوئ��ني  مالحقة  م��ن  ف�شاعفت  اأخ�����ش��ر، 
اله�شترية  الع�شكرية  هجماتها  وك��ث��ف��ت  والإع��الم��ي��ني 
على ماأرب اليمنية واحلديدة واجلوف وال�شالع وجنوبي 
املوظفني يف  ال�شعودية، عالوة على رف�شها �شرف رواتب 
مناطق �شيطرتها وا�شتحواذها على اإيرادات ميناء احلديدة 
فعاليات  لإق��ام��ة  اأ�شبوعية  �شبه  اإلزامية  جبايات  وفر�س 
الأمركية  الإدارة  ا�شتئناف  “اإعادة  اأن  واأك���د  طائفية«. 
للقرار مهم جدا، ومثله يجب اأن ي�شع على طاولة جمل�س 
الأمن، اإن كان هناك رغبة لر�س اأر�شية منا�شبة تقود اإىل 

�شالم �شامل«.
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منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44609 بتاريخ: 2001/10/08
امل�شجلة بالرقم: 44609 بتاريخ: 2004/12/28

باإ�شم املالك: الفاخر لتجارة التبغ ذ.م.م 
وعنوانه: �س.ب 20037 ، عجمان ،  المارات العربية املتحدة 

 ا�شم املتنازل اأي اأف  ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد
وعنوانه: وحدة اإ�س  317،  الطابق 3، اأبراج الإمارات  املالية ، مركز دبي املايل   العاملي، �س. ب.  79947،

  دبي ، الإمارات  العربية املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:  34
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/04

تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2021/11/21

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

EAT 181507

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165554
 باإ�شم: ال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي  )�شمان( �س م ع

وعنوانه: �س.ب. 128888 ،  اأبو ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2012/07/17 وامل�شجلة حتت الرقم: 165554 

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/11/23 

وحتى تاريخ: 2031/11/23

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

EAT 179692

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165558
 باإ�شم: ال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي  )�شمان( �س م ع

وعنوانه: �س.ب. 128888 ،  اأبو ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2012/07/17 وامل�شجلة حتت الرقم: 165558 

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/11/23 

وحتى تاريخ: 2031/11/23

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

EAT 179696

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 86301بتاريخ: 2006/10/12
امل�شجلة بالرقم: 86301بتاريخ: 2007/08/02

باإ�شم املالك: الفاخر لتجارة التبغ ذ.م.م 
وعنوانه: �س.ب 20037 ، عجمان ،  المارات العربية املتحدة 

 ا�شم املتنازل اأي اأف  ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد
وعنوانه: وحدة اإ�س  317،  الطابق 3، اأبراج الإمارات  املالية ، مركز دبي املايل  العاملي، �س. ب.  79947،

  دبي ، الإمارات  العربية املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:  34
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/04

تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2021/11/21

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

EAT 181507

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165555
 باإ�شم: ال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي  )�شمان( �س م ع

وعنوانه: �س.ب. 128888 ،  اأبو ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2012/07/17 وامل�شجلة حتت الرقم: 165555 

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/11/23 

وحتى تاريخ: 2031/11/23

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

EAT 179693

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165559
 باإ�شم: ال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي  )�شمان( �س م ع

وعنوانه: �س.ب. 128888 ،  اأبو ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2012/07/17 وامل�شجلة حتت الرقم: 165559 

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/11/23 

وحتى تاريخ: 2031/11/23

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

EAT 179697

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 86302بتاريخ: 2006/10/12
امل�شجلة بالرقم: 86302بتاريخ: 2008/07/21

باإ�شم املالك: الفاخر لتجارة التبغ ذ.م.م 
وعنوانه: �س.ب 20037 ، عجمان ،  المارات العربية املتحدة 

 ا�شم املتنازل اأي اأف  ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد
وعنوانه: وحدة اإ�س  317،  الطابق 3، اأبراج الإمارات  املالية ، مركز دبي املايل  العاملي، �س. ب.  79947،

  دبي ، الإمارات  العربية املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:  34
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/04

تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2021/11/21

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

EAT 181507

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165556
 باإ�شم: ال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي  )�شمان( �س م ع

وعنوانه: �س.ب. 128888 ،  اأبو ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2012/07/17 وامل�شجلة حتت الرقم: 165556 

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/11/23 

وحتى تاريخ: 2031/11/23

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

EAT 179694

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165560
 باإ�شم: ال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي  )�شمان( �س م ع

وعنوانه: �س.ب. 128888 ،  اأبو ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2012/07/17 وامل�شجلة حتت الرقم: 165560 

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/11/23 

وحتى تاريخ: 2031/11/23

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

EAT 179698
   

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  
 كاليد اند كو ال ال بي  

بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2016/08/16  املودعة حتت رقم  : 258370 
تاريخ  الت�شجيل : 2017/02/23

با�ش��م : براندبالك، ال ال �شي، �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة يف كاليفورنيا
وعنوانه : 122 لوميتا �شريت، اإل �شغوندو، �شي ايه 90245، الوليات املتحدة المريكية 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :  
لبا�س القدم 

الواق�عة بالفئة : 25
بيانات التعديل  

ا�شم من اإنتقلت له امللكية : براندبالك، انك. 
وعنوانه : 3631 وا�شات�س افنيو، لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا 90066، الوليات املتحدة الأمريكية

تاري�خ انت�قال امللكية : 2021/11/18
 تاريخ التا�شر : 2021/11/21  

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  360933  بتاريخ:   30 �شبتمر 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية 1 ابريل 2021 

با�ش��م:  اأرتي�س فينان�س جروب هولدينجز ليمتد
وعنوانه:  وان، لريك �شكوير، لندن، دبليو6 .ان بي، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�شناديق؛  اإدارة  املالية؛  الإدارة  ال�شتثمار؛  خدمات  امل��ايل؛  والتمويل  التمويل  خدمات  املالية؛  اخلدمات 

خدمات �شناديق ال�شتثمار؛ اإعداد التقارير املالية
الواق�عة بالفئة:  36

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " ARTIS FINANCE "  باأحرف لتينية
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  361445  بتاريخ:  7 اأكتوبر 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية    

با�ش��م:  ايه تي جي �شيلون )بي يف تي( ليمتد
وعنوانه: �شبور رود 7، فيز 2، اأي بي زد، َكتوناَيكي، �شريالنكا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
قفازات اأمان؛ قفازات اأمان �شناعية.

الواق�عة بالفئة:  9
و�شف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة " MAXIDEX " كتبت باأحرف لتينية. 

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  360932  بتاريخ:   30 �شبتمر 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية 1 ابريل 2021 

با�ش��م:  اأرتي�س فينان�س جروب هولدينجز ليمتد 
وعنوانه: وان، لريك �شكوير، لندن، دبليو6 .ان بي، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
املحا�شبة وم�شك الدفاتر واملراجعة ؛ التنبوؤ القت�شادي

الواق�عة بالفئة:  35
و�شف العالمة:  كتبت عبارة " ARTIS FINANCE "  باأحرف لتينية

ال�ش��راطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   3 اأكتوبر 2021  املودعة حتت رقم:  361035  
با�ش��م:  ئي جيه اأور ليمتد

ان  اإ�شتيت، رودينجتون لني، نوتنغهام،  اأند�شريال  وعنوانه: يونت 17، نوتنغهام اجلنوبية و يلفورد 
جي11 7ئي بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اجلوارب و املالب�س املحبوكة؛ مالب�س النوم؛ املالب�س الداخلية؛ املالب�س اخلارجية

الواق�عة بالفئة:  25
و�شف العالمة:  كتبت عبارة “GREEN TREAT”   باللغة الجنليزية

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  360297  بتاريخ:   23 �شبتمر 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  �شاهني انوفي�شني هولدينج ليمتد
وعنوانه: �س.ب. 35665، الطابق 34 و 35، برج املقام، مربعة �شوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، المارات العربية 

املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

ال�شي�شة الإلكرونية؛ ال�شي�شة؛ اأنابيب مياه ل�شتن�شاق التبغ ومواد اأخرى؛ اأحجار بخار لأجهزة الأرجيلة وال�شي�شة؛ اأجهزة 
با�شتخدام  مت�شلة  ملحقات  �شخ�شية؛  مباخر  البخار؛  �شجائر  التدخني؛  اأدوات  التدخني؛  اأجهزة  الإلكرونية؛  التدخني 
امل�شتخدمة  امل���رذاذات  مدخنني(؛  )اأدوات  م���رذاذات  املدخنني؛  اأدوات  الأرجيلة؛  ال�شي�شة؛  تبغ  ال�شي�شة؛  ملحقات  التبغ؛ 
الكيميائية؛  النكهات  ل�شتن�شاق  امل�شتخدمة  امل���رذاذات  التبغ؛  وب��دائ��ل  التبغ  ل�شتن�شاق  امل�شتخدمة  امل���رذاذات  للتدخني؛ 
للتدخني؛  امل�شتخدمة  والكهربائية  الإلكرونية  امل��رذاذات  للتدخني؛  امل�شتخدمة  املحمولة  امل��رذاذات  التبغ؛  بدائل  التبغ؛ 
التدخني؛  واأج��ه��زة  الفموية  واملباخر  والإلكرونية  الكهربائية  ال�شجائر  التدخني؛  يف  امل�شتخدمة  ال�شخ�شية  امل���رذاذات 
ال�شجائر الكهربائية والإلكرونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة للتدخني واأجهزة التدخني التي تدار باملحولت 
الكهرو�شغطية؛ اأجهزة اإرذاذ للتبغ ومنتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مرذاذات فموية للمدخنني؛ بخاخات لل�شجائر الكهربائية 
والإلكرونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة يف التدخني واأجهزة التدخني؛ علب حمل وحاويات مهياأة خ�شي�شا 
الكهربائية  لل�شجائر  الإلكرونية  ال�شوائل  اأع���اله؛  امل��ذك��ورة  للمنتجات  غيار  وقطع  اأج���زاء  اأع���اله؛  امل��ذك��ورة  للمنتجات 
�شوائل وقوارير وزجاجات وخراطي�س  التدخني؛  واأجهزة  للتدخني  امل�شتخدمة  وامل��رذاذات  الفموية  واملباخر  والإلكرونية 
لل�شجائر الكهربائية والإلكرونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة للتدخني واأجهزة التدخني؛ �شوائل اإعادة التعبئة 
واخلراطي�س التي ت�شتخدم مع ال�شجائر الكهربائية والإلكرونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة للتدخني واأجهزة 
التدخني؛ النكهات الكيميائية التي ت�شتخدم مع ال�شجائر الكهربائية والإلكرونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة 
يف التدخني واأجهزة التدخني؛ خراطي�س واأمبولت تباع فارغة اأو معباأة بنكهات كيميائية يف �شكل �شائل؛ حماليل النيكوتني 
ال�شائل التي ت�شتخدم مع ال�شجائر الكهربائية والإلكرونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة يف التدخني واأجهزة 
التدخني؛ �شوائل اأ�شا�شها النيكوتني ت�شتخدم لإعادة تعبئة ال�شجائر الكهربائية والإلكرونية واملباخر الفموية واملرذاذات 

34 الواق�عة بالفئة:   امل�شتخدمة يف التدخني واأجهزة التدخني. 
كتبت كلمة  " NESTA " باأحرف لتينية و�شف العالمة:  

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
  �لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  
 كاليد اند كو ال ال بي  

بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2016/12/26 املودعة حتت رقم : 265440 
  تاريخ الت�شجيل : 2017/06/28 

با�ش��م : براندبالك، ال ال �شي، �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة يف كاليفورنيا
وعنوانه : 122 لوميتا �شريت، اإل �شغوندو، �شي ايه 90245، الوليات املتحدة المريكية 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
لبا�س القدم واملالب�س

25 : الواق�عة بالفئة 
بيانات التعديل  

ا�شم من اإنتقلت له امللكية : براندبالك، انك.
وعنوانه : 3631 وا�شات�س افنيو، لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا 90066، الوليات املتحدة الأمريكية

تاري�خ انت�قال امللكية : 2021/11/18
 تاريخ التا�شر : 2021/11/21  

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 86303بتاريخ: 2006/10/12
امل�شجلة بالرقم: 86303بتاريخ: 2010/04/22

باإ�شم املالك: الفاخر لتجارة التبغ ذ.م.م 
وعنوانه: �س.ب 20037 ، عجمان ،  المارات العربية املتحدة 

 ا�شم املتنازل اأي اأف  ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد
وعنوانه: وحدة اإ�س  317،  الطابق 3، اأبراج الإمارات  املالية ، مركز دبي املايل  العاملي، �س. ب.  79947،   دبي 

، الإمارات  العربية املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:  34
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/04

تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2021/11/21

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

EAT 181507

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
 املودعة بالرقم : 158193 

با�ش��م:  �شاتر هوم وايرني، انك. 
وعنوانه:   �س. ب.: 248، 100 �شاينت هيلينا هايواي �شاوث، �شاينت هيلينا، كاليفورنيا، 94574، 

الوليات املتحدة الأمركية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

الواق�عة  بالفئة: 32
بتاريخ:    2012/06/28 وامل�شجلة حتت رقم:  158193 

يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/06/07 2021/06/07  وحتى تاريخ: 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  361912  بتاريخ:   13 اأكتوبر 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية    

با�ش��م:  ويل برو�س ال ال �شي 
املتحدة  ال��ولي��ات   ،80111 او  �شي  فيليدج،  جرينوود   ،200 �شويت  واي،  فاٍلنتيا  اإ���س.   5347 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

)ال  ال�شوء  الثنائية  اإ�شاءة  تركيبات  كهربائية؛  اإ�شاءة  م�شابيح  للمركبات؛  اأمامية  اإ�شاءة  م�شابيح 
اأ�شواء  اإن��ارة للمركبات؛  اأجهزة  الكثافة )ات�س اي دي(؛ م�شابيح ال�شاءة؛  العالية  اإ�شاءة  و  ئي دي( 

املركبات
الواق�عة بالفئة:  11

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " MORIMOTO " باأحرف لتينية 
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 
اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   13 اأكتوبر 2021  املودعة حتت رقم:  361915  
تاريخ اإيداع الأولوية    

با�ش��م:  ويل برو�س ال ال �شي
وعنوانه: 5347 اإ�س. فاٍلنتيا واي، �شويت 200، جرينوود فيليدج، �شي او 80111، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
م�شابيح اإ�شاءة اأمامية للمركبات؛ م�شابيح اإ�شاءة كهربائية؛ تركيبات اإ�شاءة الثنائية ال�شوء )ال ئي دي( و 

اإ�شاءة العالية الكثافة )ات�س اي دي(؛ م�شابيح ال�شاءة؛ اأجهزة اإنارة للمركبات؛ اأ�شواء املركبات
الواق�عة بالفئة:  11

�شكل  داخ���ل  ب��خ��ط مم��ي��ز  "MORIMOTO" امل��ك��ت��وب��ة  كلمة  م��ن  ال��ع��الم��ة  و�شف العالمة:  ت��ت��ك��ون 
"O" م�شتطيل مع عدد من الأ�شطر املمتدة من اآخر احلرف الالتيني

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400
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عربي ودويل
و��سنطن تن�سح رعاياها بتجّنب �ل�سفر �إىل �أملانيا و�لدمنارك

دول  من  العديد  يف  ال�شلطات  ت�شعى  اإذ  جديدة  وبائية  موجة 
القارة العجوز لفر�س قيود �شحية، الأمر الذي قوبل يف اأماكن 
يف  �شّيما  ول  عنف  اأعمال  اأحياناً  تخّللتها  باحتجاجات  عديدة 

هولندا.
اأّن  وك��ان وزي��ر ال�شحة الأمل���اين ين�س �شبان ح��ّذر الث��ن��ني م��ن 
اأو  تعافوا  اأو  تلّقحوا  ق��د  “اإّما  �شيكونون  ب��الده  �شّكان  معظم 
وذلك  ال�شتاء  نهاية  بحلول  كوفيد-19  ج���ّراء  م��ن  توّفوا” 

ب�شبب ارتفاع عدد الإ�شابات بكوفيد-19 يف البالد«.
ويف اأملانيا كما يف النم�شا املجاورة، ل يزال معّدل التطعيم اأقّل 
من 70 باملئة، وهو اأقّل من نظره يف بلدان اأوروبية اأخرى مثل 
فرن�شا حيث ي�شل اإىل 75 باملئة. ورغم التذّمر ال�شديد الذي 

•• و��شنطن-�أ ف ب

من  كّل  اإىل  ال�شفر  بتجّنب  رعاياها  املّتحدة  الوليات  ن�شحت 
بكوفيد-19  الإ�شابات  اأع��داد  ازدي��اد  ب�شبب  والدمنارك  اأملانيا 
يف هذين البلدين اللذين ي�شهدان موجة وبائية جديدة بداأت 

بالنت�شار يف اأوروبا باأ�شرها.
امل�شتوى  م��ن  الأم��رك��ي��ة حت���ذي���راً  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ون�����ش��رت 
الرابع، الأعلى على الإطالق، لكّل من هذين البلدين، م�شرة 
اإىل اأّن هذا التحذير “يعني اأّن هناك م�شتوى مرتفعاً جداً من 

الإ�شابات بكوفيد-19 يف البلد«.
انت�شار  اأوروب���ا لوقف  وت��اأت��ي ه��ذه اخلطوة يف وق��ت تكافح فيه 

مت التعبر عنه يف ال�شوارع يف نهاية الأ�شبوع، م�شت ال�شلطات 
النم�شوية يف حجر ال�شّكان مرة اأخرى حّتى 13 كانون الأول/

دي�شمر.
لكّن عودة القيود املفرو�شة ملكافحة كوفيد-19 فّجرت اأعمال 
ع��ن��ف خ���الل عطلة ن��ه��اي��ة الأ���ش��ب��وع يف دول اأوروب���ي���ة ع����ّدة، ل 
باأعمال عنف نّفذها  ال��وزراء  �شّيما يف هولندا حيث نّدد رئي�س 

“حمقى«.
اآب/اأغ�شط�س  يف  رف��ع��ت  الأم��رك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ان��ت 
الدرجة  اإىل  فرن�شا  اإىل  بال�شفر  امل��ت��ع��ّل��ق  ال��ت��ح��ذي��ر  م�شتوى 
الثالثة،  ال��درج��ة  اإىل  لحقاً  وتخّف�شه  تعود  اأن  قبل  الرابعة، 

ب�شبب زيادة املخاطر ال�شّحية املّت�شلة باجلائحة.

 �إنقاذ 235 مهاجرً� قبالة �ل�سو�حل �لليبية 
•• طر�بل�س-وكاالت

غر  مهاجراً   235 اإنقاذ  من  الليبي،  ال�شواحل  حلر�س  التابعة  الدوريات  زوارق  اأحد  متكن 
قانوين من عدة جن�شيات اأفريقية كانوا يف طريقهم نحو ال�شواطىء الأوروبية على من قارب 

مطاطي و 3 قوارب خ�شبية.
واأكد مكتب املرا�شم والإعالم برئا�شة اأركان القوات البحرية عر �شفحته مبوقع في�س بوك 

اإنزال املهاجرين يف نقطة م�شفاة الزاوية، وت�شليمهم للجهات املخت�شة يف املدينة.
خالد  الليبية  الوطنية  الوحدة  حكومة  يف  الداخلية  وزير  قال  املا�شي،  يونيو)حزيران(  ويف 
مازن، اإن “عدد املهاجرين الذين مت اإنقاذهم يف عر�س البحر املتو�شط خالل العام اجلاري بلغ 

9216 مهاجراً غر �شرعي.
وتعد �شواحل ليبيا نقطة انطالق للمهاجرين الراغبني يف عبور البحر الأبي�س املتو�شط يف 

طريقهم اإىل اأوروبا بحثا عن حياة اأف�شل.

•• �لفجر -�أك�شل جيلدين 
ترجمة خرية �ل�شيباين

�لقادم  �لرئي�س  �لي�سار:  �أق�سى  �أو  �ليمني  �أق�سى     
للقلق  يدعو  ما  �لتيارين.  هذين  �أحد  �إىل  �سينتمي 
�عترب  طاملا  �ل��ذي  �لبلد  ه��ذ�  مل�ستقبل  بالن�سبة 

م�ستقر�.
   منذ عقود، ُتعترب ت�سيلي، �إىل جانب �أوروغو�ي، �أحد 
�أقطاب �ال�ستقر�ر �لقليلة يف �أمريكا �جلنوبية. لكن 
هذ� كان من قبل. لقد و�سعت نتيجة �جلولة �الأوىل 
من �النتخابات �لرئا�سية، �الأحد، 21 نوفمرب، و�لتي 
�سبقتها ثالث �سنو�ت من �ال�سطر�بات �الجتماعية، 

حد� لهذ� �لتقليد �لطويل.

�الختيار بني �أق�سى �ليمني �أو �أق�سى �لي�سار

�لرئا�سية يف ت�سيلي: �جلولة �الأوىل زلز�ل �سيا�سي �سامل...!
ر برّد فعل حمافظ قوي بعد حركات �ل�سارع يف �ل�سنو�ت �الأخرية �نتخابات يوم �الأحد ُتف�َسّ

دو�ع�س �سابقون دفعو� �آالف �لدوالر�ت لـ »ق�سد« لالإفر�ج عنهم
بزوجتيهما  �شملهما  ومل   .2019 )اآذار(  م��ار���س  يف  ب��اخل��الف��ة  ي�شمى 

واأطفالهما، الذين اأطلق �شراحهم اأي�شاً من مع�شكر الهول.
اإ�شالميون  يديرها  التي  اإدل��ب،  اإىل  �شافرتا  العائلتني  اإن  الكاتبان  وق��ال 
مناف�شون، وعرتا احلدود اإىل تركيا حيث تعي�شان حتت اأنظار ال�شلطات. 

واأن��ه اجن��ذب يف  باأيديولوجيا داع�����س،  اأن��ه مل يقتنع قط  اأحدهما  وي��روي 
لت�شبح  �شتتطور  اجلماعة  اأن  ي��درك  مل  لكنه  الديني  املكون  اإىل  البداية 

عنيفة جداً.
بهذه  ا���ش��روا حريتهم  الذين  ع��دد  يعرف  ل  اأن��ه  اإىل  “غارديان”  وتلفت 
منذ  يعرفونهم  الأق���ل،  على   10 اأن  ق���درا  عنهما  املُ��ف��رج  لكن  الطريقة، 
برنامج  تنفيذ  منذ  الطريقة  بنف�س  غ��ادروا  احل�شكة،  �شجن  يف  وجودهما 

امل�شاحلة يف 2019.

•• لندن-وكاالت

باأن  تفيد  اإنها اطلعت على وثائق  الريطانية  “غارديان”  قالت �شحيفة 
ت�شرف  زن��زان��ات  من  لتحريرهم  اإ�شرليني  جنيه  اآلف   6 دفعوا  �شجناء 

عليها قوات �شوريا الدميقراطية “ق�شد” يف �شمال �شرق �شوريا.
عن  امل�شوؤولة  “ق�شد”  وح���دات  اأن  حمود  وح�شام  ماكرنان  بيثان  وكتب 
عالقة  لهم  رج��ل  اآلف   10 نحو  وت����وؤوي  ���ش��وري��ا  ���ش��رق  �شمال  يف  �شجون 

بداع�س، اأفرجت عن �شجناء مقابل اأموال مبوجب برنامج “امل�شاحلة«.
وك�شفت ن�شخة من ا�شتمارة الإفراج، اأن ال�شوريني امل�شجونني دون حماكمة 

ميكنهم دفع غرامة ب� 8 اآلف دولر لإطالقهم.
عن  بالمتناع  تعهداً  ال�شفقة  من  ج��زء  يف  عنهم،  املفرج  الأ���ش��رى  ويوقع 
الن�شمام اإىل اأي تنظيمات م�شلحة ومغادرة مناطق من ال�شمال ومن �شرق 

�شوريا اخلا�شعة ل�شيطرة “ق�شد«.
ما  انهيار  داع�س حتى  قاتال مع  اأف��رج عنهما  رجلني  “غارديان”  والتقت 

واألفا  داع�س،  اإىل  بالنتماء  وعراقي متهمني  �شوري  اآلف   8 نحو  وهناك 
“ق�شد”  3 �شجون مكتظة تديرها  اإىل بلدانهم، يف  اآخر مل يعادوا  اأجنبي 
الدميقراطية  �شوريا  قوات  اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت  �شوريا.  �شرق  �شمال  يف 
طلبت من �شركائها الغربيني اإن�شاء نظام حماكم معرف به دولياً لتخفيف 
ال�شغط على �شجونها، ويف بع�س الأحيان توافق على �شفقات م�شاحلة مع 
زعماء القبائل الذين يوؤكدون اأن ال�شجناء غر متطرفني و�شيعودون اإىل 
الوثيقة  تكون  اأن  �شامي،  فرهاد  با�شم”ق�شد”  املتحدث  ونفى  عائالتهم. 
والتي قال املحررون اإنهم وقعوها، ر�شمية،  التي ح�شلت عليها “غارديان”، 

مفنداً وجود معامالت مماثلة. 
واأ�شاف “�شبق لقوات �شوريا الدميقراطية اأن اأفرجت عن بع�س ال�شجناء 
ال���ذي���ن ك���ان���وا ع��ل��ى ���ش��ل��ة ب��داع�����س، م���ن خ���الل امل�����ش��احل��ة ال��ق��ب��ل��ي��ة، لكن 

اأي جرائم  اأيديهم مل تكن ملطخة بدماء املدنيني الأبرياء، ومل يرتكبوا 
الن�شمام  اأُج��روا على  اأو  داع�س،  اإم��ا موظفني يف مكاتب يديرها  وكانوا 
اإىل  العودة  يحاولون  ل  اأنهم  من  للتاأكد  اأطلقوا  الذين  و”ُيراقب  اإليه”، 

التنظيم«.
“ل ي�شيطر  اأنه  التعليق، بحجة  الدويل �شد داع�س عن  التحالف  وامتنع 
“مراكز  واأن  يديرها”،  اأو  النازحني  مع�شكرات  اأو  الحتجاز  مرافق  على 
الدميقراطية  �شوريا  ق��وات  تديرها  هذه  النازحني  ومع�شكرات  الحتجاز 

فقط يف �شمال �شرق �شوريا«.
يف  ك��ب��راً  اأمنياً  خ��ط��راً  ي�شكل  الإف���راج  اإن  الريطانية  ال�شحيفة  وت��ق��ول 
اإفالت الذين ارتكبوا جرائم ج�شيمة  �شوريا وخارجها ويزيد من احتمال 

من العدالة احلقيقية.
وكان اأبو جعفر الذي اأُطلق يف مار�س )اآذار(، �شابط اأمن يف الرقة يف عهد 
داع�س وكان يعمل يف فرع ا�شتهر مبعاقبة واإعدام ال�شكان املحليني الذين مل 

يتبعوا التف�شر املتطرف لالإ�شالم.

روؤ�شاء  ب���ني  ال���ت���ن���اوب  م���ن  ب����دًل 
والي�شار  )ال���و����ش���ط  م��ع��ت��دل��ني 
ال�����ذي اع���ت���ادت عليه  وال���ي���م���ني( 
ديكتاتورية  ن��ه��اي��ة  م��ن��ذ  ال��ب��الد 
-1973( ب��ي��ن��و���ش��ي��ه  اأوغ�����ش��ت��و 

املمتدة  ال���دول���ة  ف���ان   ،)1990
ال��ع��امل جبال  ع��ن  وال��ت��ي تعزلها 
الأنديز من ال�شرق واملحيط من 
ال���غ���رب، ت��ق��ف ال��ي��وم ع��ل��ى حافة 
قطيعة.    الأحد، دفع الناخبون يف 

هذا البلد، الذي يبلغ عدد �شكانه 
مر�شحني  �شخ�س،  م��ل��ي��ون   19
ال�شباق:  مقدمة  اإىل  متطرفني 
اليميني خو�شيه اأنطونيو كا�شت، 
55 عاًما، وغابرييل بوريك، 35 
و���ش��ت��ح��دد اجلولة  ف��ق��ط.  ع���اًم���ا 
ما  دي�����ش��م��ر،   19 يف  ال���ث���ان���ي���ة، 
�شر�شلون  الت�شيليون  ك���ان  اإذا 
يحّن  م����ن  م���ون���ي���دا  ق�����ش��ر  اإىل 
اأو  )ك��ا���ش��ت(  بينو�شيه  ع��ه��د  اإىل 

ال�شنوات  يف  ال�شارع  حركات  بعد 
تاأرجح  ي�����ش��ب��ه  “اإنه  الأخ�������رة: 
 1968 م����اي����و  ب���ع���د  ال����ب����ن����دول 
التظاهرات  ه����زت  ف��رن�����ش��ا:  يف 
ال�شلطة، ثم عاد اجلرنال ديغول 
اأنطونيو  خو�شيه  بالطبع،  بقوة. 
ك��ا���ش��ت ل��ي�����س دي���غ���ول، ل��ك��ن من 
ح��ي��ث ال�����ش��ل��وك الن��ت��خ��اب��ي، هي 
ما  غ���ال���ًب���ا  احلركة”.   ن���ف�������س 
كا�شت  اأن��ط��ون��ي��و  خو�شيه  ي��ق��ارن 
بول�شونارو،  ج��اي��ر  ب��ال��رازي��ل��ي 
من  اأن��������ه  ي����ب����دو  ذل��������ك،  “ومع 
اأ�شواأ  ه��و  م��ا  يفعل  اأن  امل�شتحيل 
م���ن ال��رئ��ي�����س ال���رازي���ل���ي الذي 
ال�شتعداد  ع��دم  م�شتوى  يعتر 
 ،”... ي��ه��زم  ل  بديهًيا  واجل��ن��ون 

يعتقد غا�شبار ا�شرادا.
اأنه  املوؤكد، هو  الوحيد  ال�شيء     
الأعوام  اإىل  العودة  علينا  يتعني 
رئا�شة  حت��ت   ،1973-1971

)بوريك(،  �شابًقا  طالبًيا  نا�شًطا 
ال��ذي م��ن وجهة ن��ظ��ره، مل يكن 
الرئي�شني ال�شراكيني يف القرن 
احل�����ادي وال��ع�����ش��ري��ن -ري���ك���اردو 
-على  با�شليه  ومي�شيل  لغ��و���س 

الي�شار مبا يكفي.
املتوقع  م����ن  احل���ال���ت���ني،  ويف     
واحلقيقة،  ا���ش��ط��راب��ات.  ح��دوث 
2017 ومل  لقد ب��داأت هذه عام 
العام،  ذل���ك  م��ن��ذئ��ذ. يف  ت��ت��وق��ف 
وا�شعة  ن�����ش��وي��ة  ح��رك��ة  ان��ت�����ش��رت 
اعتداء  ق�شية  اأث��ارت��ه��ا  ال��ن��ط��اق، 
جن�شي تورط فيها اأ�شتاذ جامعي، 
يف جميع اأنحاء البالد، وكان لها 
ال�شبكات  ب��ف�����ش��ل  ع��امل��ي  ���ش��دى 

الجتماعية.
اأثار   ،2019 اأك��ت��وب��ر  يف  ث���م،     
العمومي  ال��ن��ق��ل  اأ���ش��ع��ار  ارت���ف���اع 
اجتماعية  اح��ت��ج��اج��ي��ة  ح���رك���ة 
اأ����ش���ه���ر. �شجب  ���ش��ت��ة  ا����ش���ت���م���رت 

نف�س  م����ن  ل�����ل�����زواج  م���ع���ار����ش���ت���ه 
مع  ولكنه  والإج��ه��ا���س،  اجلن�س 
ثالثة  ارتفاعه  يبلغ  خندق  حفر 
البوليفية  احل�����دود  ع��ل��ى  اأم���ت���ار 
لوقف الهجرة، واحلنني ال�شريح 
ينوي  ال���ذي  بينو�شيه،  عهد  اإىل 
من  رم��زي��اً  معه  التوا�شل  اإع���ادة 
���ش��ل��ط��ات اجلي�س  ت��ع��زي��ز  خ����الل 
وال�شرطة من اأجل اإحالل النظام 
الحتجاج  ح��ال  يف  �شانتياغو  يف 

الجتماعي.

»ت�سيلي �ستكون 
مقربة �لنيوليرب�لية«

ا�شرادا،  غا�شبار  اإىل  بالن�شبة     
لأمريكا  ال�شيا�شي  املر�شد  مدير 
البحر  وم���ن���ط���ق���ة  ال���الت���ي���ن���ي���ة 
“�شاين�س  ل����  ال���ت���اب���ع  ال���ك���اري���ب���ي 
الأحد  ي��وم  ان��ت��خ��اب��ات  ف���اإن  بو”، 
��ر ب���رد ف��ع��ل حم��اف��ظ قوي  ُت��ف�����َشّ

ال�شارخة  التفاوتات  املتظاهرون 
بني  م��ن  الناجم،  املعمم  والظلم 
املعا�شات  نظام  اأخ���رى، عن  اأم��ور 
اأن�شاأه  ال���ذي  امل��م��ول  ال��ت��ق��اع��دي��ة 
ظل  يف  ت�شيليون  ب��وي��ز  �شيكاغو 
ال���دي���ك���ت���ات���وري���ة )اأح��������د ه�����وؤلء 
القت�شاديني املدربني يف مدر�شة 
ميلتون فريدمان لي�س �شوى الأخ 
الأكر ل� املر�شح خو�شيه اأنطونيو 

كا�شت(.
ال�شرات  ح��رك��ة  م��ع  باملقارنة     
ال�������������ش������ف������راء، ف������������اإن احل�����رك�����ة 
اأكرث  ا:  اأي�شً دموية  الجتماعية 
قتلوا  م���ت���ظ���اه���ًرا  ث���الث���ني  م����ن 
الرئي�س  ال�������ش���رط���ة.  ي����د  ع���ل���ى 
امللياردير  ب��ي��ن��را،  �شيبا�شتيان 
ال��ذي مل يكن يف و�شع  اليميني، 
تقلي�س  عن  باحلديث  له  ي�شمح 
ال�������ش���رخ الج���ت���م���اع���ي، ي��ج��د مع 
على  وافق  التهدئة:  و�شفة  ذلك 

جمعية  لإق��ام��ة  ا�شتفتاء  تنظيم 
تاأ�شي�شية.    انتهت هذه العملية 
بانتخاب جمعية  املا�شي  مايو  يف 
التنا�شف  حت����رم  ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة، 
ب��ني اجل��ن�����ش��ني، م��ع متثيل قوي 
اإلي�شا  املدين، ورئي�شها  للمجتمع 
ل���ون���ك���ون، وه�����ي اأك����ادمي����ي����ة من 
الأم��ري��ك��ي��ني يف  ال��ه��ن��ود  جمتمع 
دائًما  ك���ان���وا  ال���ذي���ن  م��اب��وت�����ش��ي، 
���ش��ح��اي��ا ال��ت��م��ي��ي��ز. وي��ع��م��ل هذا 
م�شودة  ع���ل���ى  ح���ال���ًي���ا  امل���ج���ل�������س 
د�����ش����ت����ور ج�����دي�����دة ل���ي���ح���ل حمل 
ال��د���ش��ت��ور احل����ايل امل������وروث من 
ع��ه��د ب��ي��ن��و���ش��ي��ه.    ه���ل اأ�شيبت 
انتخاب  ب��ع��د  ب��ال��ف�����ش��ام؟  ت�شيلي 
التاأ�شي�شي  امل��ج��ل�����س  يف  ع�����ش��وة 
عينت  املا�شي،  الربيع  يف  ي�شارية 
والنائب  امل��ح��ام��ي  ل��ل��ت��و  ال���ب���الد 
ال�شابق املحافظ كا�شت على راأ�س 
الق�������راع. واأع���ل���ن ه����ذا الأخ����ر 

األيندي،  ���ش��ل��ف��ادور  ال����ش���راك���ي 
ال�شتقطاب  من  م�شتوى  لإيجاد 
ال�شيا�شي ميكن مقارنته بت�شيلي 
كا�شت  يدعي  ناحية،  من  ال��ي��وم. 
بينو�شيه  ت�����راث  م���ن  ج����زء  اأن�����ه 
النيوليرايل، ومن ناحية اأخرى، 
ل ي��ردد بوريك يف الإع��راب عن 
فنزويال  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ات  دع���م���ه 
“ت�شيلي  ول��ي��وؤك��د:  ون��ي��ك��اراغ��وا. 
النيوليرالية،  م���ه���د  ك����ان����ت 

ا مقرتها«. و�شتكون اأي�شً
اأو�شح  الأوىل،  اجل���ول���ة  ق��ب��ل     
كينيث  ال�شيا�شية  العلوم  اأ���ش��ت��اذ 
الأبحاث  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ن  ب��ون��ك��ر، 
“املر�شحان  ت��ري�����ش��ك��وي��ن��ت��و���س: 
اأك���رث ت��ط��رًف��ا مم��ا اع��ت��دن��ا عليه، 
الثانية،  ل��ل��ج��ول��ة  ت���اأه���ال  واإذا 
ف�شيكون ذلك مبثابة زلزال كامل 
ان  وه��ا  ال�شيا�شي”...  لنظامنا 

ت�شيلي و�شلت اىل هناك. 

اجلرنال اأوجو�شتو بينو�شيه يلوح للجماهر من ق�شر مونيدا يف �شانتياغو 11 �شبتمر 1986ا�شتباكات بني املتظاهرين وال�شرطة يف �شانتياغو دي ت�شيلي ، 31 اأكتوبر ، 2019

ا مقربتها يوؤكد بوريك �أن ت�سيلي كانت مهد �لنيوليرب�لية, و�ستكون �أي�سً غالًبا ما يقارن خو�سيه �أنطونيو كا�ست بالرب�زيلي جاير بول�سونارو

مر�شح اليمني املتطرف خو�شيه اأنطونيو كا�شت –على الي�شار-والي�شاري الراديكايل غابرييل بوريك، �شيتم انتخاب اأحدهما رئي�ًشا رئي�س ت�شيلي �شيبا�شتيان بينرا
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�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2363/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/881 ا�شتئناف جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )2068505( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : حممد م�شباح عبدال�شالم داود
عنوانه:امارة دبي - ند ال�شبا واحة ال�شيليكون - مبنى sit - �شقة رقم 703

املطلوب اإعالنهم : 1- �شركة كرف لالدارة دي دبليو �شي ذ.م.م 2- حميد خليفة را�شد ال�شام�شي 3- عمر 
حممد ه�شام القطان  - �شفتهم : منفذ �شدهم

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)2068505( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  8187/2021/209 تنفيذ عمايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى العمالية رقم 781/2021 عمايل جزئي ، ب�شداد املبالغ 

املنفذ به وقدره )163976( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : احمد ابراهيم عبدالعزيز علي

بناية   - م��ول  الن�شار  النهده خلف  - منطقة  ال�شارقة   - النهدة   - ال�شارقة  ام��ارة   - ع��ن��وان��ه:الم��ارات 
الزرعوين - بلوك اي 13/12

املطلوب اإعالنه : 1- كلر ميك�س �س.ذ.م.م  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)163976( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�عالن بال�سند �لتنفيذي وتكليف بالوفاء 
                      يف �لتنفيذ رقم  8805/2021/209 تنفيذ عمايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى العمالية رقم 894/2021 جزئي واملعدل بال�شتئناف رقم 

2529/2021 ا�شتئناف عمايل
طالب التنفيذ : جو�شيف بودو�شري �شريان

عنوانه:امارة دبي - ديرة - املرقبات �شارع املكتوم رقة البطني - بالزا 705 - رقم الهاتف 0506639260 - الريد 
اللكروين:rashidadvocates@gmail.com بوكالة املحامي/را�شد �شيف �شعيد �شيف الزبادي - 

وميثله:را�شد �شيف �شعيد �شيف الزبادي
املطلوب اإعالنه : 1- مور �شبي�س لتنفيذ الت�شميم الداخلي 

عنوانه:المارات دبي بردبي - الكرامة ملك را�شد مبارك �شيف الريامي - مكتب 105 - مكاين:4120779888 
0097143364666 - 00971523973215 -

مو�شوع الإعالن : نعلنكم ب�شورة من احلكم مو�شوع التنفيذ املذيل بال�شيغة التنفيذية ونكلفكم بوفاء املطلوب 
واملذكور بالئحة التنفيذ ، املرفق �شورة منها وذلك خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ت�شليمكم هذا العالن 

وال فان املحكمة �شتتخذ الجراءات القانونية بحقكم.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:4259/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية التا�شعة رقم 146

مو�شوع الدعوى : دعوة مطالبة مببلغ وقدره )1580303.87( درهم مليون وخم�شمائة وثمانون الفا وثالثمائة 
ال�شداد  مت��ام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %5 القانونية  وال��ف��ائ��دة   - فل�شا  وث��م��ان��ون  و�شبعة  دراه���م  وث��الث��ة 

وامل�شروفات والر�شوم ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:يوروب �شرونغ فور�س لتقوية اخلر�شانة �س.ذ.م.م

عنوانه:دبي مركز �شيتي باي لالعمال - مكتب رقم 225 - طريق اأبوهيل - هور العنز �شرق
 وميثله:را�شد �شيف �شعيد �شيف الزبادي

املطلوب اإعالنه :  1- كا�شت للبناء والتعمر �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوة مطالبة مببلغ وقدره )1580303.87( درهم مليون 
القانونية 5% من تاريخ  الفا وثالثمائة وثالثة دراهم و�شبعة وثمانون فل�شا - والفائدة  وخم�شمائة وثمانون 
الحد   يوم  لها جل�شة  وح��ددت   - املحاماة  اتعاب  والر�شوم ومقابل  وامل�شروفات  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى متام 
اأو من ميثلك  املوافق  2021/11/28  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:5796/2021/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )208599.41( درهم مئتان وثمانية الف  ال��زام املدعي عليها بان  مو�شوع الدعوى : 
وخم�شمائة وت�شعة وت�شعون درهما وواحد واربعون فل�شا ، قيمة املديونية املر�شدة بذمتها مع الفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام - ثانيا:الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب 

املحاماة - وكيل الطالب:املحامي منذر حممد احلمادي. 
املدعي:جلف طوب لال�شمنت ذ.م.م

عنوانه:المارات العربية املتحدة - دبي - جبل علي �شيح �شعيب 4 - وحملها املختار/المارات العربية املتحدة - 
امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - ايه بي اآي تاور مكتب رقم 3004 الطابق 30 - وميثله:منذر حممد مال 

اهلل �شليمان احلمادي
املطلوب اإعالنه :  1- كونفور�س اريبيا للمقاولت ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/9/12 - بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )162902.04( درهم عن قيمة الفواتر والفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا 
املحاماة  اتعاب  وامل�شاريف ومائتي درهم مقابل  وبالر�شوم  ال�شداد  املطالبة يف 2021/8/24 وحتى متام  تاريخ  من 
ورف�شت املحكمة مازاد على ذلك من طلبات وتنوه املحكمة بان الفاتورة برقم:00000340 مببلغ )45.697.37( درهم 
مل يتم القرار فيها باملديونية المر الذي كان حريا برف�س ما ورد مب�شمونها .ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:6498/2021/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�شوع الدعوى : با�شدار المر بالزام املعرو�س �شدهما بالت�شامن والت�شامم بان يوؤديا لطالبة المر 
مبلغ وقدره )32.000.00( درهم اثنني وثالثون الف درهم اماراتي فقط قيمة املبالغ املر�شدة يف ذمتهما 
القانونية من  الفائدة  الت�شليم بخالف %12  ال�شراء وا�شعارات  الفواتر وك�شف احل�شاب واوام��ر  بناء على 

تاريخ ا�شتحقاق الفواتر وحتى ال�شداد التام. 
املدعي:ايبكو للزيوت )فرع( �شركة ايبكو للم�شاريع ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي
املطلوب اإعالنه :  1- مركز وايف خلدمة ال�شيارات )موؤ�ش�شة فردية(  -  �شفته : مدعي عليه

اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/10/7 - الزام  مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر 
املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ )32.000( اثنان وثالثون الف درهم والفائدة 5% اعتبارا من 
وبعدم  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  ثالثمائة  ومبلغ  بامل�شاريف  والزمتها  ال�شداد  متام  وحتى   2020/2/24
قبول الطلب بالن�شبة للمدعي عليه الثاين .ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�شر هذا العالن.
رئي�ص �لق�سم 

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�عالن �سحيفة طعن بالن�سر    

                  يف  �لطعن رقم:1284/2021/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:دائرة ادارة الطعون الوىل رقم 232

مو�شوع الطعن : قبول الطعن �شكال - ثانيا:الغاء احلكم املطعون فيه فيما ق�شى به من عدم قبول 
نق�شا  فيه  املطعون  ثالثا:نق�س احلكم   - �شكال  وبقبوله  �شكال  الثالثة  املطعون �شدها  ادخ��ال  طلب 
لنتفاء  والثالثة  الثانية  �شدهما  املطعون  مواجهة  الدعوىيف  قبول  عدم  من  به  ق�شى  فيما  جزئيا 
بهيئة  الدعوى من جديد  لنظر  ال�شتئناف  الحالة اىل حمكمة  النق�س  ومع  الدعوى  �شفتهما يف 
مغايرة والزام املطعون �شدهم الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن كافة درجات التقا�شي 

مع رد قيمة التامني. 
الطاعن:ال�شت�شاريون ات�س اا�س

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى مبنى انركيول انرنا�شيونال 
- �شقة امليزانني m4 - خلف ادارة مرور الر�شاء

 وميثله:�شامل ا�شماعيل فروز احلارثي
املطلوب اإعالنه:  1- ايديل كون�شبت للمقاولت �س.ذ.م.م  -  مطعون �شده 

مو�شوع الإع��الن :  نبلغكم بن�شخة من �شحيفة الطعن املقدمة من الطاعن ولكم احلق يف تقدمي 
مذكرة بالدفاع خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن.

رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�عالن حكم بالن�سر      

                  يف  �ل�ستئناف رقم:1068/2021/361 ��ستئناف �أمر �د�ء 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الأوىل رقم 84

مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2021/1532 ا�شتئناف والر�شوم وامل�شاريف 
والتعاب. 

امل�شتاأنف:جاما اجنينرجن منطقة حرة ذ.م.م
عنوانه:المارات العربية املتحدة - دبي - احلبيبة 2 - مدينة دبي لال�شتديوهات - املقر رقم دبليو اي 04 - 
الطابق الر�شي ور�شة العمل رقم 04 رقم مكاين 2315969830 - هاتف رقم:0505595459 - 044404911 

املطلوب اإعالنهما :  1- جي دي اإ�س لالنتاج ال�شينمائي �س.ذ.م.م 2- جاوراجن فينودراى دو�شى  -  �شفتهما 
: م�شتاأنف �شدهما

مو�شوع الإعالن :  نبلغكم بقيد امل�شتاأنف بقيد الق�شية املذكورة اعاله ل�شتئناف احلكم ال�شادر يف اأمر 
الأداء املقيد من قبلكم ، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل �شتني يوما اعتبارا من اليوم 
اآل مكتوم حاكم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�عالن قر�ر بالتنفيذ 

                      يف �لدعوى رقم  331/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الوىل رقم 183

مو�شوع الدعوى : طلب اأذن بيع املكاتب املرهونة اأرقام 4401 ، 4402 ، 4403 ، 4404 ، 4405 الكائنة بالطابق رقم 44 باملبنى 
امل�شمى مزايا بزن�س افينيوا ايه ايه 1 مبنطقة الثنية اخلام�شة امارة دبي .

طالب التنفيذ : بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع
عنوانه:امارة دبي مركز دبي املايل العاملي برج الفتان كرن�شي هاو�س تاور 1 وعنوانهما املختار مقر هيئة دبي لل�شلع املتعددة 

منطقة حرة برج املا�س ابراج بحرات جمرا
وميثله:خالد حممد �شعيد بوج�شيم

املطلوب اإعالنه : 1- فونيك�س غلوبال م.د.م.���س وميثلها كال من بول ليجيت وماثيو ديفيد �شميث ب�شفتهما امل�شفيني 
واملمثليني القانونني لل�شركة من خالل مرحلة الت�شفية  - �شفته : منفذ �شده

الثنية  املنطقة   - مكتب  العقار  )ن��وع  عبارة عن  وه��ي  اخلا�شة  اموالكم  على  ب��ان مت احلجز  نعلنكم   : الإع���الن  مو�شوع 
اخلام�شة - رقم الر���س 846 - رقم البلدية 5812 - 393 ا�شم املبنى مزايا بزن�س افنيو AA1 - رقم الطابق 44 - رقم 
العقار 4401 - 4402 - 4403 - 4404 - 4405 كما نعلنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )7800000( درهم خالل خم�شة ع�شر 
يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون 

الجراءات املدنية مع مراعاة احت�شاب مدة التكليف بال�شداد بعد م�شي مدة ال�شبعة ايام من علمكم باحلجز.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9438(

املنذرة : �شنرون لاللكرونيات - موؤ�ش�شة فردية 
املنذر اإليه : خليفة ابراهيم �شليمان عنر ن�شر - اإماراتي اجلن�شية 

اإليه ب�شرعة �شداد املبلغ املر�شد يف ذمته والبالغ اإجماليه  تنذر املنذرة املنذر 
19150 درهم )ت�شعة ع�شر الف ومائة وخم�شون درهم( وذلك خالل خم�شة 
اأيام من تاريخ اإ�شتالم هذا الإنذار وال �شن�شطر اأ�شفني لإتخاذ كافة الإجراءات 
املذكور بخالف  املبلغ  اأجل حت�شيل  الالزمة من  واجلنائية  املدنية  القانونية 
للر�شوم  بال�شافة  والتعوي�شات  اإ�شتحقاقها  ت��اري��خ  م��ن  القانونية  الفوائد 

وامل�شروفات واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9436(

املنذرة : �شنرون لاللكرونيات - موؤ�ش�شة فردية 
املنذر اإليه : حممد طار�س حممد اإبراهيم البلو�شي - اإماراتي اجلن�شية 

اإليه ب�شرعة �شداد املبلغ املر�شد يف ذمته والبالغ اإجماليه  تنذر املنذرة املنذر 
19496 درهم )ت�شعة ع�شر الف واربعمائة و�شتة وت�شعون درهم( وذلك خالل 
اأ�شفني لإتخاذ كافة  الإن��ذار وال �شن�شطر  اإ�شتالم هذا  اأيام من تاريخ  خم�شة 
الإجراءات القانونية املدنية واجلنائية الالزمة من اأجل حت�شيل املبلغ املذكور 
بال�شافة  والتعوي�شات  اإ�شتحقاقها  ت��اري��خ  م��ن  القانونية  ال��ف��وائ��د  بخالف 

للر�شوم وامل�شروفات واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9437(

املنذرة : �شنرون لاللكرونيات - موؤ�ش�شة فردية 
املنذر اإليه : مروان مراد �شاه مراد ابراهيم البلو�شي - اإماراتي اجلن�شية

اإليه ب�شرعة �شداد املبلغ املر�شد يف ذمته والبالغ اإجماليه  تنذر املنذرة املنذر 
درهم(  وثمانون  وثالثة  وابعمائة  ال��ف  وث��الث��ون  )ت�شعة  دره��م   39483
اأ�شفني  اإ�شتالم هذا الإن��ذار وال �شن�شطر  اأيام من تاريخ  وذلك خالل خم�شة 
لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية املدنية واجلنائية الالزمة من اأجل حت�شيل 
والتعوي�شات  اإ�شتحقاقها  تاريخ  من  القانونية  الفوائد  بخالف  املذكور  املبلغ 

بال�شافة للر�شوم وامل�شروفات واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9433(

املنذرة : �شنرون لاللكرونيات - موؤ�ش�شة فردية 
املنذر اإليه : عمر اإبراهيم حممد علي اجل�شمي - اإماراتي اجلن�شية 

اإليه ب�شرعة �شداد املبلغ املر�شد يف ذمته والبالغ اإجماليه  تنذر املنذرة املنذر 
درهما(  و�شبعني  وثمانية  وخم�شمائة  الف  وثالثون  )اأربعة  درهم   34587
اأ�شفني  اإ�شتالم هذا الإن��ذار وال �شن�شطر  اأيام من تاريخ  وذلك خالل خم�شة 
لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية املدنية واجلنائية الالزمة من اأجل حت�شيل 
والتعوي�شات  اإ�شتحقاقها  تاريخ  من  القانونية  الفوائد  بخالف  املذكور  املبلغ 

بال�شافة للر�شوم وامل�شروفات واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 24/ 11/ 2021  Issue No : 13400
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Noor Rahim Amir Jehan
Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2021/0004863 - Civil (Partial)

To: The defendant: Noor Rahim Amir Jehan
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in 
favor of the executing plaintiff, Sharjah Taxi L.L.C in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment 
required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses: 34046
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this 
notification.
In the event of failure to do so, the court will take the compulsory enforcement 
measures prescribed by law against you.
Judge/ Moatasem Ahmad Sameer Abu Shadi
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 24/ 11/ 2021  Issue No : 13400
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0008418 - Civil (Partial)

To the defendant: Jamiu Kayode Yusuf
Unknown Place of residence: Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, 
Sharjah Taxi Drivers' Building
For notification by publication in both Arabic and English languages 
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Jamiu Kayode Yusuf 
- Nigeria, requesting the following:
First: Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the 
defendant.
Second: Obligate the defendant to pay an amount of (15377.41 dirhams) Fifteen thousand three 
hundred seventy-seven dirhams and forty-one file, and the legal interest at 12% from the date of 
the judicial claim until the date of full payment.
Third: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 14/12/2021 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person 
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all 
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 24/ 11/ 2021  Issue No : 13400
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0008429 - Civil (Partial)

To the defendant: Zafar Iqbal Niaz Muhammad
Unknown Place of residence: Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street, Sharjah Taxi Drivers' Building, mobile no. 0554936920
For notification by publication in both Arabic and English languages 
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Zafar Iqbal Niaz 
Muhammad Pakistan, requesting the following:
- Obligate the defendant to pay an amount of (14108.10 dirhams) Fourteen thousand one 
hundred eight dirhams and ten fils, and the legal interest at 12% from the date of the 
judicial claim until the date of full pa - Obligate the defendant to pay charges and expenses 
and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 15/12/2021 in front of the Case Management Office 
of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 
4) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, 
accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from the date 
of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you are the 
defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 24/ 11/ 2021  Issue No : 13400
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0008396 – Civil (Partial)

To the defendant: Maeed Khan Sherin Lal
Unknown Place of residence: Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street, Sharjah Taxi Drivers' Building, mobile no. 0553976284
For notification by publication in both Arabic and English languages 
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Maeed Khan 
Sherin Lal - Pakistan, requesting the following:
First: Obligate the defendant to pay an amount of (18971.23 dirhams) Eighteen 
thousand nine hundred seventy-one dirhams and twenty-three fils, and the legal 
interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment. 
Second: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 15/12/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 4) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) 
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days 
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, 
as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 24/ 11/ 2021  Issue No : 13400
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0008325- Civil (Partial)

To the defendant: Patrick Amoah
Unknown Place of residence: Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street, Sharjah Taxi Drivers' Building, mobile no. 0562536581
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Patrick Amoah 
- Ghana, requesting the following:
Obligate the defendant to pay an amount of (18437.45 dirhams) Eighteen thousand four 
hundred thirty-seven dirhams and forty-five files, and the legal interest at 12% from the 
date of the judicial claim until the date of full payment. 
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 15/12/2021 in front of the Case Management Office 
of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 
4) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, 
accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from the date 
of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you are the 
defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 24/ 11/ 2021  Issue No : 13400
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance 

in Case No. SHCFICIREA2021/0008243 civil (partial)
To the defendant: Irfan Ahmed Nazir Ahmed
Place of residence : Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street, Sharjah Taxi Drivers residence building, Mobile No. 0525194232
As per the request from the Claimant / Sharjah Taxi LLC 
You are assigned to attend the hearing on 29/11/2021 in front of the Case 
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. 
(Case Manager Office No. 3) in person or authorized agent/ attorney, and to 
submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within 
a period not exceeding ten days from the date of publication in both Arabic and 
English language, in order to hear and examine the case mentioned above, as a 
you are the defendant.
Judicial Services Office 
Nojoud Taleb AlAmeeri

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 24/ 11/ 2021  Issue No : 13400
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0008384 - Civil (Partial)

To the defendant: Muhammad Jawad Nazir Hussain
Unknown Place of residence: Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Sharjah 
Taxi Drivers' Building
For notification by publication in both Arabic and English languages 
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Muhammad Jawad Nazir 
Hussain -Pakistan, requesting the following:
First: Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the defendant.
Second: Obligate the defendant to pay an amount of (20430.71 dirhams) Twenty thousand four hundred 
thirty dirhams and seventy-one fils, and the legal interest at 12% from the date of the judicial claim 
until the date of full payment.
Third: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 15/12/2021 in front of the Case Management Office of Sharjah 
Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person or authorized 
agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within 
a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and examine the case 
mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 24/ 11/ 2021  Issue No : 13400
Notification of Publication

(9336-2021)
Warner / Bilal Trading Corporation owned by Khalil Salem Aljabour
Warnee / Abdulaziz Shembail
By virtue of this warning, Warner assigns Warnee to pay the amount of 
the debt payable by you by virtue of the four cheques no. 000096, 000048, 
000144 and 000176 drawn on Ajman Bank amounting in total (AED 
625,773.29) (six hundred and twenty five thousand and seven hundred 
and seventy three UAE Dirhams and twenty nine Fils only) and an amount 
of AED 50,000 as compensation for the damages caused to Warner in 
addition to 5% upon the due date of the last cheque on 13/5/2021 at the 
date of no more than five days starting from the date of your notification 
of this warning, otherwise we will be forced to take all legal actions 
against you as per the provisions of the law.
All other rights of Warner will be preserved.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 24/ 11/ 2021  Issue No : 13400
Notarial Notice by Publication

No (9339/2021)
Notarial number: 207211/1/2021
The Notifier: Amrjit Singh Dhir 
The Notified Parties: 1- PTR Watches Trading LLC
2- Dambir Chadha- Indian national- in his capacity as the signatory to the cheque

Re: Notice to Pay
First: The Notified Party is a limited liability company practicing its activities in the field of 
selling artifacts, perfume trade, watches and spare parts trade, non-precious metal jewelry 
trade, and crystal products trade having its head office in Dubai to run its business under 
Commercial License No. (748589) issued by the Department of Economic Development Dubai. 
Second: 1- On 13/05/2017, the Second Notified Party released Cheque No. (000235) from the 
First Notified Party's account with Emirates NBD for AED 175,000 (One Hundred Seventy-
Five Thousand Dirhams) in favor of the Notifier.
Third: When produced on the due date, the cheque was returned unpaid for insufficient fund.
Therefore, The Notifier directs this Notice to the Notified Parties ordering them to pay the 
amount owed by them under the cheque. amounting to 175,000.00 (one hundred seventy-
five thousand Dirhams) within five days from the date of receiving this notice. Otherwise, 
legal procedures will be taken to claim this debt and the interests thereof, the court fees and 
expenses.
Notary Public 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 24/ 11/ 2021  Issue No : 13400
Notarial Notice by Publication No (3940/2021)

Notarial number: 207234/1/2021
The Notifier: Amrjit Singh Dhir
The Notified Party: Dambir Chadha- Indian national

Re: Notice to Pay
First: 1- On 16/05/2017, the Notified Party released Cheque No. (000023) from 
his account with Emirates NBD for AED 1,060,000 (One million sixty Thousand 
Dirhams) in favor of the Notifier.
2- On 13/05/2017, the Notified Party released Cheque No. (000024) from his account 
with Emirates NBD for AED 2,500,000 (Tow million Five Hundred Thousand 
Dirhams) in favor of the Notifier.
Third: When produced on the due date, the cheques were returned unpaid for 
insufficient fund.
Therefore, The Notifier directs this Notice to the Notified Party ordering him to pay 
the amount owed by him under the abovementioned cheques. amounting to 3,560,000 
(Three Million Five hundred sixty thousand Dirhams) within five days from the date 
of receiving this notice. Otherwise, legal procedures will be taken to claim this debt 
and the interests thereof, the court fees and expenses.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 24/ 11/ 2021  Issue No : 13400
Publication notice

8905/2021
Warner / INTERNATIONAL CABLE CROP L.L.C
Emirate of Sharjah - Al Saja Industrial Area - behind Emirates Street - Walled land owned by Anahid Tahmaseyan 
Savarni - Mobile No. 0505780444 Email alkefahadvocates@gmail.com By Salama Muhammad Abdullah 
Muhammad as representative of its director/ Anahid Tahmasian Savarani, Canadian National by proxy No. 
219477/1/2017 issued by the notary public in Dubai on 10/10/2017

Against
(1) First Warnee/ RAJAY INTERNATIONAL L.L.C 
Dubai - Bur Dubai - Burj Khalifa - Office No. 2302 King Rakesh Diwan and Rajini Diwan Mobile 0553412001 
Phone 044251999 Fax 044251998 My Location 2606977878 Email Dewan@rgsgulf.com
(2) Second Warnee/ RAKESH DEWAN-Indian national 
Dubai - Bur Dubai - Burj Khalifa - Office No. 2302 King Rakesh Diwan and Rajini Diwan Mobile 0553412001 
Phone 044251999 Fax 04425 1998 My Location 2606977878 Email Dewan@rgsgulf.com

Subject
Judicial Notice No. (224686/1/2021)

As the warner warns them in accordance with the provisions of Articles (63, 62, 65, 64) of Cabinet Resolution 
No. 57 of 2018 and its amendments regarding the regulations of the Federal Civil Procedures Law No. 11 of 1992 
and its amendments It is necessary to fulfill the amount subject of the error of 514800 dirhams (five hundred and 
fourteen thousand eight hundred dirhams), and the legal interest is 12% from the date of the warning until full 
payment, within a maximum period of five days from the date of publishing this warning, and all fees and expenses 
to collect the amount subject of the warning. 
Public Notary
Dubai Courts Seal - Public Notary

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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عربي ودويل
  �أزمة �لهجرة يف بيالرو�سيا:

ملاذ� كل هذ� �لعدد من �جلدر�ن يف عامل �ليوم...؟
•• �لفجر –خرية �ل�شيباين

�أ�سبح      �الإره��اب و�أزمة �لهجرة و�نعد�م �الأم��ن... 
�أك��رث ف��اأك��رث حم��اًط��ا ب��ج��در�ن منذ �سقوط  �ل��ع��امل 
�إع��ادة  للدول:  بالن�سبة  و�لهدف  ب��رل��ني...  ج��د�ر 
تاأكيد �سيادتها.    �أزمة، فجد�ر. قد تبدو �حل�سابات 

يف  تتكاثر  فهي  ذل��ك  وم��ع  تب�سيطّية،  �ل�سيا�سية 
جميع �أنحاء �لعامل ��ستجابًة النعد�م �الأمن و�أزمات 
�لهجرة و�الإرهاب. هذ� هو حال بولند�، �لتي تريد 
بحلول  بيالرو�سيا  مع  حدودها  على  ج��د�ر  �إقامة 
نهاية �لعام ملو�جهة تدفق �ملهاجرين على بو�باتها.    
يف غ�سون خم�سني عاًما، تكاثرت �جلدر�ن يف �لعديد 

من �لدميقر�طيات، �إىل درجة �أنها غطت على �أقدمها 
�لتي غالًبا ما حتدد خط وقف �إطالق �لنار، كما هو 
منذ  �جلنوبية  وكوريا  �ل�سمالية  كوريا  بني  �حل��ال 
عام 1953.    �ليوم، ترت�وح �لتقدير�ت من 20 �إىل 
71، �عتماًد� على كيفية تعريفنا للمعلم. ي�سّم بع�س 
�ل�سائكة،  �الأ�سالك  من  ب�سيطة  �أ���س��و�ًر�  �لباحثني 

“�ل�سلبة”.  بينما ينظر �آخرون فقط �إىل �حلو�جز 
من جانبه، يرى �ملعهد عرب �لوطني، �أن عدد �جلدر�ن 
 60 من  �أكرث  �إىل   1988 عام  خم�سة  من  �رتفع  قد 
وي�سل  �لهجرة.  ملكافحة  �أ�سا�ًسا  وذلك   ،2018 عام 
�أو حميط  40.000 كم،  �إىل  �لعامل  �أ�سو�ر  طول كل 

�الأر�س.

�نعطاف نحو “�حلل �الأمني«
األ���ك�������ش���ن���درا  اإىل  ب���ال���ن�������ش���ب���ة     
العلوم  الدكتورة يف  نوفو�شيلوف، 
باري�س  ج��ام��ع��ة  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ال���ث���ان���ي���ة -ب���ان���ث���ي���ون -اآ�����ش����ا�����س، 
وموؤلفة م�شاركة مع فرانك ني�س 
الب�شر”  ب��ني  “اجلدران  ل��ك��ت��اب 
الفرن�شي(،  التوثيق  )من�شورات 
ف��اإن ه��ذه الآل��ي��ات تتجاوز جمرد 
التي ميكن  املراقبة على احل��دود 
“اجلدار  ت��ن��ف��ي��ذه��ا:  دول�����ة  ل��ك��ل 
��ا ملنع ال��دخ��ول، مع  م��وج��ود اأي�����شً

مراقبة اأكرث �شرا�شة«.
رمزية  ابدا”،  ه��ذا  يتكرر  »ل��ن    
���ش��ق��وط ج���دار ب��رل��ني مل ت�شمد 
�شبتمر   11 ه��ج��م��ات  وج����ه  يف 
بالوليات  األ��ق��ت  ال��ت��ي   ،2001
امل��ت��ح��دة وج���زء ك��ب��ر م��ن العامل 
اخلال�س”.  الأم���ن���ي  “احلل  يف 
ومل ي��ك��ن ت��ك��اث��ر ال��ت��دف��ق��ات غر 
املراقبة املرتبطة بالعوملة، عامال 
اإل��ي��زاب��ي��ث فاليه،  م�����ش��اع��دا، وف��ق 
اجليو�شيا�شي  امل��ر���ش��د  م���دي���رة 
مونريال،  يف  ك��ي��ب��ي��ك  ب��ج��ام��ع��ة 
وموؤلفة كتاب “ احلدود والأ�شوار 
انعدام الأمن؟”  واجل��دران دول��ة 

)من�شورات روتليدج(.
ب��رل��ني منع النا�س من     »ج���دار 
اخل���روج. وال��ي��وم، متنع اجلدران 
تلخ�س  الدخول”،  م��ن  ال��ن��ا���س 
اأن  قبل  نوفو�شيلوف  األ��ك�����ش��ن��درا 
“ن�شبنا هذه  اإىل مفارقة:  ت�شر 
الأ�شخا�س،  بع�س  ملنع  الأج��ه��زة 
بينما حركة الب�شائع وال�شخا�س 
ال�شيولة  اأب��ًدا مبثل هذه  مل تكن 
ال����ولي����ات  ب����ني  وال�شال�شة”. 
امل��ت��ح��دة وامل��ك�����ش��ي��ك، ي�����ش��ك��ل نهر 
طبيعية،  ح������دوًدا  غ���ران���دي  ري���و 
بوترة  الب�شائع  متر  لئن  ولكن 
حممومة عر اجل�شور املخ�ش�شة 
ل��ه��ا، ف����اإن ت��دف��ق��ات ال��ه��ج��رة يتم 

حظرها بوا�شطة جدار.

والت�شريحات املدوية. كان هناك 
2016، لبناء  انتخابي عام  وعد 
من  وعظيم”  ج���م���ي���ل  “�شور 
املحيط  اإىل  الأط��ل�����ش��ي  امل��ح��ي��ط 
ال����ه����ادي ل��ع��رق��ل��ة ال���ه���ج���رة غر 
عبارات  ن�����ش��ر  ث���م مت  ال�����ش��رع��ي��ة. 
قادم”  “اجلدار  م��ث��ل  ����ش���ادم���ة 
على �شبكات التوا�شل الجتماعي 
ي�شتعر  ����ش���ع���ار   .2019 ع�����ام 
املقولة ال�شهرة من �شل�شلة لعبة 
اأ�شبحت  ترامب،  “مع  العرو�س. 
احلدود فرجة”، ومت ا�شتخدامها 
وانتخابية،  �شيا�شية  لأغ���را����س 

حتلل اإليزابيث فاليه.
    لكن معظم هذه البنايات رمزية 
اأكرث من كونها فعالة. لئن اأ�شبح 
العبور اأكرث تعقيًدا وخطورة، فاإن 
ه��ذا الأخ���ر مل يتحول م��ع ذلك 
الذي  ك��ان اجل��دار  ا�شتحالة.  اىل 
ال��ي��ون��ان م��ق��اب��ل مدينة  اأق��ي��م يف 
اأدرنة الركية عام 2012 يهدف 
 12 ط��ول��ه  “خرق”  اإغ���الق  اإىل 
ك��ي��ل��وم��ًرا ع��ل��ى احل����دود الرية 
التي يف�شلها  الركية،  اليونانية 
اإيفرو�س.  ن��ه��ر  ط��ب��ي��ع��ي  ب�����ش��ك��ل 
منذئذ، بالإ�شافة اإىل عبور النهر 
ال�شباحة،  اأو  ال��ق��وارب  م��ن  على 
امل��ه��رب��ون م��داخ��ل جديدة  وج���د 

مثل بلغاريا اأو البحر.
نقطة  ع��ل��ى  املخت�شان  وي��ت��ف��ق     
واحدة: “اجلدار ميكن اللتفاف 
طائرات  �شالمل،  اأن��ف��اق،  عليه”: 
احللول.  يف  نق�س  ل  ط��ي��ار،  دون 
اأمني:  ت�����ش��ع��ي��د  م��واج��ه��ت��ه��ا  ويف 
ج��دار اأعلى واأك��ر واأك��رث تاأمينا، 
الأمني  “ان القت�شار على احلل 
حتلل  له”،  ق�������اع  ل  ب����ئ����ر  ه�����و 
األك�شندرا نوفو�شيلوف. وهو لي�س 
دولرات،  خم�شة  مقابل  الوحيد: 
ي���ت���م���ك���ن ال���ب���ع�������س م�����ن جت�����اوز 
الوليات  بني  املعدنية  ال�شفائح 
با�شتخدام  وامل��ك�����ش��ي��ك  امل���ت���ح���دة 
مباراة  اأم��ت��ار...  �شتة  طوله  �شلم 
بح�شب اخلراء،  خا�شرة مقدما، 

�شد “اإبداع الإن�شان«.

احلل المني فقط للت�شدي للهجرة حواجز ملنع الب�شر من املرور

�إعادة تاأكيد �ل�سيادة
   يف مواجهة قلق عامل بال حدود، 
جعلت بع�س احلكومات اجلدران 
�شيادتها.  ت��اأك��ي��د  لإع����ادة  ���ش��الًح��ا 
وه����ذه ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة ب��ع��ي��دة كل 
اخت�شا�س  م��ن  كونها  ع��ن  البعد 
الأن����ظ����م����ة ال�������ش���ل���ط���وي���ة، وف���ًق���ا 
“لقد  نوفو�شيلوف:  لألك�شندرا 
عزز الرئي�س الدميقراطي باراك 
اأوب��ام��ا اجل��دار �شد الهجرة غر 
ال�شرعية الذي اأراده جورج دبليو 
بو�س عام 2006، بل و�شدد حتى 
طويل  وق��ت  قبل  ع�شكرته،  على 
م��ن و���ش��ول دون��ال��د ت��رام��ب اإىل 
لذلك حافظت واحدة  ال�شلطة”. 
م����ن اأك�������ر ال���دمي���ق���راط���ي���ات يف 

ج���دي���دة ت���زي���د م���ن ال���ق���ل���ق. انه 
يف�شر،  ال��ذي  املجتمع هو  تطرف 
وفق الدكتورة يف العلوم ال�شيا�شية، 
ن��ط��اق عاملي،  ال����دول، على  اع���ادة 
املغلقة”  “املجتمعات  مبداأ  اإن�شاء 
املغلقة،  الأح���ي���اء  اأو  امل�����ش��اك��ن  اأو 
الدخول  يف  ال��ت��ح��ك��م  ي��ت��م  ال���ت���ي 
البوؤ�س  “لإخفاء  طريقة  اإل��ي��ه��ا. 
على اجل��ان��ب الآخ���ر م��ن اجلدار 

حتى ل نراه«.
ال������دول حتى  ب��ع�����س     وت���ذه���ب 
كاأداة  اجل���دار  ا�شتخدام  ح��د  اإىل 
ت��ل��ك ه���ي ح���ال دونالد  ات�����ش��ال. 
“جدار  ج���ع���ل  ال�������ذي  ت�����رام�����ب، 
ترامب” مرادفاً للقوة، م�شاعفا 
اللع�������ي�������ب امل������ث������رة اإع����الم����ي����ا 

امل��ه��اج��ري��ن، اأغ��ل��ق��ت ع��دة دول يف 
تدريجياً.  اأبوابها  العجوز  القارة 
���ع ان���ت�������ش���اره داخ����ل  اجت������اه ت���و����شّ
الليرالية،  غر  الدميقراطيات 

ولكن لي�س فقط. 
   لقد قامت جمر فيكتور اأوربان 
ب��ب��ن��اء ح��اج��ز ع��ل��ى ح���دوده���ا مع 
وتبعتها   .2015 ع����ام  ���ش��رب��ي��ا 
ب�شياج مزدوج   2016 عام  كاليه 
 4 اإىل   2 3 ك��م وارت���ف���اع  ب��ط��ول 
اأمتار، ملنع املهاجرين من الو�شول 
اإىل اإجنلرا. ويف الآونة الأخرة، 

العامل على جدار بارتفاع ثمانية 
�شنوات،  ع�شر  م��ن  لأك���رث  اأم���ت���ار 
واأجهزة  ال��ك��ام��رات  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
برج  و1800  احل����رك����ة،  ك�����ش��ف 
رجل  األ��ف  و18  ومراقبة،  حتكم 

من حر�س احلدود.
   ان “تهوين” اجلدران هذا، هو 
ا نتيجة “تقليد وا�شتن�شاخ”،  اأي�شً
ح�شب اإليزابيث فاليه التي ت�شف 
ب�شكل خا�س  “جلية  الظاهرة  اأن 
يف اأوروبا، مع اإدارة الأزمة ال�شورية 
تدفق  فلمواجهة   .”2015 عام 

توؤكد اإليزابيث فاليه. ومن وجهة 
العام يعاين  “الراأي  فاإن  نظرها، 
مو�شوع  يف  اخلطاب  منطّية  من 
الإع�����الم  و����ش���ائ���ل  يف  الهجرة” 

وعلى ال�شعيد ال�شيا�شي. 
األ���ك�������ش���ن���درا  اإىل  ب���ال���ن�������ش���ب���ة     
املجتمع  ي��ن��ظ��ر  ن���وف���و����ش���ي���ل���وف، 
تهديد  اأن������ه  ع���ل���ى  امل���ه���اج���ر  اإىل 
“املهاجرين  ب��ني  اخل��ل��ط  ب�شبب 
اللجوء”.  وط��ال��ب��ي  وال��الج��ئ��ني 
مناخية  اأزم���ات  �شبح  ع��ن  ناهيك 
م�شلحة  ون��زاع��ات  ودميوغرافية 

اأك��م��ل��ت ال��ي��ون��ان ب��ن��اء ب��ط��ول 40 
كيلومًرا على حدودها الركية. 
ب��ع�����س احل���واج���ز قيد  ت����زال  ول 
الإن�شاء، كما هو احلال يف ليتوانيا 

منذ �شبتمر.

ر�ديكالية �ملجتمع
   ت�����ش��ت��ج��ي��ب ه�����ذه الإن���������ش����اءات 
ل���ق���ل���ق، واأح�����ي�����اًن�����ا حتى  ����ا  اأي���������شً
تبني  “ر�شمًيا،  ال�����ش��ك��ان.  لطلب 
دفاعية،  حتتية  بنية  احل��ك��وم��ات 
وهي خ�شو�شا لطماأنة �شّكانها”، 

ظاهرة الغالق يف ازدياد اجلدار اليوناين على احلدود الركية

دونالد ترامب اأمام اجلدار الذي اأقيم على احلدود بني الوليات املتحدة واملك�شيك

جد�ر برلني منع �لنا�س من �خلروج... و متنع �جلدر�ن �ليوم, �لنا�س من �لدخول

تتكاثر �لظاهرة يف جميع �أنحاء �لعامل ��ستجابًة النعد�م �الأمن و�أزمات �لهجرة و�الإرهاب
مع تر�مب, �أ�سبحت �حلدود عر�سا فرجوّيا, ومت ��ستخد�مها الأغر��س �سيا�سية و�نتخابية

م��و�ج��ه��ة  يف 
عامل  م��ع��ان��اة 
ب����ال ح�����دود، 
بع�س  ج��ع��ل��ت 
�حل����ك����وم����ات 
�جل��������������در�ن 
�سالًحا الإعادة 
تاأكيد �سيادتها

ن�����س��ب��ت ه��ذه 
�الأج�������ه�������زة 
مل����ن����ع ب��ع�����س 
�الأ���س��خ��ا���س، 
حركة  بينما 
�ل��ب�����س��ائ��ع مل 
تكن �أبًد� مبثل 
�ل�سال�سة هذه 

حتليل
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�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/245858 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : حممد عبدالفتاح عبداحلميد �شلبى - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )119780.00( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى )بور�س كايني ا�س  – لوحة رقم 56271- 

خ�شو�شي – كود  T  – اإمارة دبي – مويل ال�شنع 2015 "
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)119780.00( درهم .

�لكاتب �لعدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/245848 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : حممد ب�شام زهدي - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )78787.73( درهم  يف خالل املواعيد القانونية.

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى )جيب رجنلر  – لوحة رقم 95633- 

خ�شو�شي – كود I – اإمارة دبي – مويل ال�شنع 2016 "
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)78787.73( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/158863 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : هادي احمد عبدالوهاب قا�شم - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )32648.00( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى " جيب جراند �شروكي     – لوحة رقم 

"  2015 ال�شنع  – مويل  دبي  – اإمارة   N – كود   خ�شو�شي   -   9754
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)32648.00( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/245930 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : هادي احمد عبدالوهاب قا�شم - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )32648.00( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
رقم  – لوحة  �شروكي   جراند  )جيب  ال�شالمى  دبى  بنك  ل�شالح  املرهونة  ال�شيارة  ببيع  الذن 

"  2015 ال�شنع  – موديل  دبي  – اإمارة   N – كود  خ�شو�شي   -  9754
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)32648.00( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/246749 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : فوؤاد قادر حممد - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )28739.00( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى �شري تيجو     – لوحة رقم 46083  - 

خ�شو�شي – كود  I – اإمارة دبي – مويل ال�شنع 2016 "
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)28739.00( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/245833 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : كرمي بدر اميل حنا - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )57208.00( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى )كيا   �شبورجت  – لوحة رقم 32158 - 

خ�شو�شي – كود  V – اإمارة دبي – مويل ال�شنع 2017 "
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)57208.00( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/245918 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : انا كارونينا بري�شون�شا نورنها - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )51375.09( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
رقم  لوحة   – ب��اج��رو   )مت�شوبي�شي  ال�شالمى  دب��ى  بنك  ل�شالح  املرهونة  ال�شيارة  ببيع  الذن 

"  2015 ال�شنع  – مويل  دبي  – اإمارة   Q – كود  خ�شو�شي   -  58447
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)51375.09( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/245819 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : فرانكو ريجينالد �شوكورو فرناندي�س - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )63671.00( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
 -87561 – لوحة رقم  الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى )كيا  اوبتيما  

خ�شو�شي – كود P – اإمارة دبي – مويل ال�شنع 2016 "
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)63671.00( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/245972 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه :نيوكا�شا انتريرز �س ذ م م - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )158664.00( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى )مت�شوبي�شي كانر  – لوحة رقم 86906 

- خ�شو�شي – كودP  – اإمارة دبي – مويل ال�شنع 2016 "
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)158664.00( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/245802 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : وائل فنحي را�شد ابراهيم - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )34041.00( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى ) كيا �شراتو  – لوحة رقم 36501  - 

خ�شو�شي – كود  N– اإمارة دبي – موديل ال�شنع 2017 "
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)34041.00( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/245842 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : كاجي�س خالد عبد العزيز خالد - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )118070.45( درهم  يف خالل املواعيد القانونية.

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى )هوندا اكورد  – لوحة رقم 21538- 

خ�شو�شي – كود  D  – اإمارة دبي – مويل ال�شنع 2018 "
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)118070.45( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/246703 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : عبدالرحمن بوليكال كونه احمد - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )32502.00( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى ) تويوتا كورل – لوحة رقم 83891  - 

خ�شو�شي – كود  V – اإمارة دبي – موديل ال�شنع 2016 "
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)32502.00( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/245938 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : مانوج �شريدهاران فيتيل فانارات- )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )18163.83( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى )ني�شان �شنرا  – لوحة رقم 2016 - 

خ�شو�شي – كود O – اإمارة دبي – موديل ال�شنع 2016 "
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)18163.83( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/245807 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : عمر عدنان فرزاند علي - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )61472.91( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
 -23371 رقم  – لوحة  �شبورجت  ال�شالمى )كيا  دبى  بنك  ل�شالح  املرهونة  ال�شيارة  ببيع  الذن 

خ�شو�شي – كود G   – اإمارة دبي – مويل ال�شنع 2016 "
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)61472.91( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/246703 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : حممد عمران حممد حنيف - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )21654.97( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى ) تويوتا افنزا – لوحة رقم 39688  - 

خ�شو�شي – كود  M– اإمارة دبي – موديل ال�شنع 2015 "
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)21654.97( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/245988 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : برويز  عبا�س �شاحبان الحمدى - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )23032.28( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى )رينو كوليو�س  – لوحة رقم 49385 - 

خ�شو�شي – كودO – اإمارة دبي – مويل ال�شنع 2014 "
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)23032. 28( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/245889 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : عبداحلميد دروي�س �شالح زاده فرد - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )73505.00( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى )تويوتا فورت�شرن – لوحة رقم 83444 

- خ�شو�شي – كود  G  – اإمارة دبي – مويل ال�شنع 2011 "
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)73505.00( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/245868 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : جرو�شيل ايريو كانري- )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )33717.00( درهم  يف خالل املواعيد القانونية.

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
 -88128 – لوحة رقم  ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى )رينو دا�شر   الذن ببيع 

خ�شو�شي – كود V – اإمارة دبي – مويل ال�شنع 2018 "
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)33717.00( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/245902 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : اظهر  نوربي�شوفا - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )38849.00( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى )هوندا  �شيفيك  – لوحة رقم 93979 

- خ�شو�شي – كود  S – اإمارة دبي – مويل ال�شنع 2014 "
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)38849.00( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/245802 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : هنوك زيودو ت�شيما - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )67968.00( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى )هوندا CRV  – لوحة رقم 78426- 

خ�شو�شي – كود  E  – اإمارة دبي – مويل ال�شنع 2017 "
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)67968.00( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/246738 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : رامكومار �شواتي - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )17693.00( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
رقم  – لوحة  فيلو�شر  ه��ي��ون��داي   ( ال���ش��الم��ى  دب��ى  بنك  ل�شالح  امل��ره��ون��ة  ال�شيارة  ببيع  الذن 

"  2014 ال�شنع  – مويل  دبي  – اإمارة   V – كود   خ�شو�شي   -   74467
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)17693.00( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم/2021/245883 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : رينيهر ماريانو مادورا - )جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )54756.00( درهم  يف خالل املواعيد القانونية .

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
رقم  – لوحة  �شروكي   جراند  )جيب  ال�شالمى  دبى  بنك  ل�شالح  املرهونة  ال�شيارة  ببيع  الذن 

"  2013 ال�شنع  – مويل  دبي  – اإمارة    S – كود   خ�شو�شي   -74134
وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)54756.00( درهم .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9432(

 املنذرة : حممد بن غليطه لتجارة ال�شاحنات واملعدات الثقيلة - موؤ�ش�شة فردية
املنذر اإليها : �شبني مون قا�شم كوجنو ف�شيل الدين - هندي اجلن�شية 

اإليه ب�شرعة �شداد املبلغ املر�شد يف ذمته والبالغ اإجماليه  تنذر املنذرة املنذر 
36000 درهم )�شتة وثالثون الف درهم( وذلك خالل خم�شة اأيام من تاريخ 
القانونية  الإج���راءات  كافة  لإتخاذ  اأ�شفني  �شن�شطر  وال  الإن��ذار  اإ�شتالم هذا 
الفوائد  بخالف  امل��ذك��ور  املبلغ  حت�شيل  اأج��ل  من  ال��الزم��ة  واجلنائية  املدنية 
اإ�شتحقاقها والتعوي�شات بال�شافة للر�شوم وامل�شروفات  القانونية من تاريخ 

واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9431(

املنذرة : حممد بن غليطة للنقليات - موؤ�ش�شة فردية 
املنذر اإليها : فادي ريا�س قطيني - �شوري اجلن�شية 

اإليه ب�شرعة �شداد املبلغ املر�شد يف ذمته والبالغ اإجماليه  تنذر املنذرة املنذر 
154000 درهم )مائة واربعة وخم�شون الف درهم( وذلك خالل خم�شة اأيام 
الإجراءات  كافة  لإتخاذ  اأ�شفني  �شن�شطر  وال  الإن��ذار  هذا  اإ�شتالم  تاريخ  من 
املذكور بخالف  املبلغ  اأجل حت�شيل  الالزمة من  واجلنائية  املدنية  القانونية 
للر�شوم  بال�شافة  والتعوي�شات  اإ�شتحقاقها  ت��اري��خ  م��ن  القانونية  الفوائد 

وامل�شروفات واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-�لفجر:

للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  ينظم 
ال��ب��ح��ري��ة ي���وم ال�����ش��ب��ت امل��ق��ب��ل �شباق 
 60 املحلية  ال�شراعية  لل�شفن  دب��ي 
بطولة  م��ن  الأوىل  -اجل���ول���ة  ق��دم��ا 
دبي- وذلك �شمن روزنامة ال�شباقات 
ال���ري���ا����ش���ي  امل����و�����ش����م  ال���ب���ح���ري���ة يف 

.2022-2021
وي����اأت����ي ال�����ش��ب��اق ك��اح��ت��ف��ال��ي��ة لأه���ل 
البحر باليوم الوطني ال� 50 للدولة 
باليوبيل  وال�شرور  البهجة  ويعك�س 
ع������ام اخل���م�������ش���ني عر  ال����ذه����ب����ي يف 
الراثية  الريا�شية  التظاهرة  ه��ذه 
كبر  ع���دد  �شتجمع  وال��ت��ي  ال��ك��ب��رة 
من اأفراد املجتمع على  من ال�شفن 
امل�شاركة والتي �شتبحر من عمق مياه 
اخل��ل��ي��ج ح��ت��ى ���ش��واط��ئ دب���ي جمددة 
ل��الأذه��ان �شور الأب��اء والأج���داد عند 

العودة من رحالت الغو�س.
للريا�شات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  واأعلن 
الت�شجيل  ب����اب  ف��ت��ح  ع���ن  ال��ب��ح��ري��ة 
للم�شاركة يف ال�شباق الكبر واملرتقب 
الت�شجيل  البارحة حيث ي�شتمر  منذ 

البوابة  عر  اخلمي�س  غد  ي��وم  حتى 
اإخ�����ط�����ار  ح����ي����ث مت  الل�����ك�����رون�����ي�����ة 
ال�شباق  مب���وع���د  امل�����ش��ارك��ني  ج��م��ي��ع 
املحدثة  وال�شروط  اللوائح  واإر���ش��ال 
الر�شائل  خ��دم��ة  ع���ر  اجل��م��ي��ع  اإىل 
التوا�شل  وو�شائل  الق�شرة  الن�شية 

الجتماعي.
ك��م��ا ب��ا���ش��ر ال����ن����ادي ال��ت��ج��ه��ي��زات يف 
الكبر  ل��ل��ح��دث  والتجهيز  الإع�����داد 

ب��ال��ت��ع��اون وال�������ش���راك���ة م���ع ال���دوائ���ر 
الوطنية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  احل��ك��وم��ي��ة 
الداعمة ويف مقدمتها القيادة العامة 
املن�شاآت  حماية  وجهاز  دب��ي  ل�شرطة 
ال�شرب  )ق��ي��ادة  وال�شواحل  احليوية 
للدفاع  ال���ع���ام���ة  والإدارة  ال����راب����ع( 
امل����دين يف دب���ي وم��را���ش��ي ب��ي اأن����د اأو 
البحرية وموؤ�ش�شة  وجمموعة نخيل 
دبي لالإعالم )قنوات دبي الريا�شية( 

اأب��وظ��ب��ي ل��الإع��الم )قناة  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
يا�س( 

ويتابع النادي كافة التفا�شيل املتعلقة 
بحالة البحر و�شرعات الرياح املتوقعة 
ي�����وم ال�����ش��ب��ت م���وع���د ال�������ش���ب���اق عر 
البحرية  والن�شرة  اليومية  التقارير 
ل��الإر���ش��اد وعدد  الوطني  امل��رك��ز  م��ن 
املتخ�ش�شة  الإلكرونية  املواقع  من 
ح��ي��ث ي��ح��ر���س ال����ن����ادي دائ���م���ا على 

حتقيق مبداأ الأمن وال�شالمة جلميع 
امل�شاركني و�شمان و�شولهم اإىل خط 

النهاية ب�شالم.
ومن املقرر اأن ينظم نادي دبي الدويل 
روزنامة  �شمن  البحرية  للريا�شات 
الريا�شي  امل���و����ش���م  يف  ال�������ش���ب���اق���ات 
�شباقات  ث����الث   2022-2021
ال�شراعية  ل��ل�����ش��ف��ن  دب���ي  ب��ط��ول��ة  يف 
املحلية 60 قدما الأوىل يوم ال�شبت 

املقبل والثانية يف الثامن �شهر يناير 
م�شك  ختامها  �شيكون  بينما  املقبل 
���ش��ب��اق القفال  ال��ث��ال��ث��ة  م���ع اجل���ول���ة 
للم�شافات الطويلة من جزيرة �شر 
ب��ون��ع��ر وح��ت��ى ���ش��واط��ئ دب���ي خالل 

�شهر مايو القادم.

1993
���ش��ه��د ���ش��ه��ر م��اي��و م���ن ع���ام 1993 

ال�شراعية  ال�����ش��ف��ن  ���ش��ب��اق��ات  م��ي��الد 
لروؤية  ت��ن��ف��ي��ذا  ق���دم���ا   60 امل��ح��ل��ي��ة 
املغفور له -باإذن اهلل- ال�شيخ حمدان 
م���ك���ت���وم -ط���ي���ب اهلل  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
ن��ادي دب��ي الدويل  ث���راه- حيث نظم 
لهذه  �شباق  اأول  البحرية  للريا�شات 
�شمن  �شفينة   16 مب�����ش��ارك��ة  ال��ف��ئ��ة 
للم�شافات  ال��ث��ال��ث  ال��ق��ف��ال  ���ش��ب��اق 
ال��ط��وي��ل��ة م��ن ج��زي��رة ���ش��ر بونعر 

اإىل  وذل��ك جنبا  دب��ي  �شواطئ  وحتى 
املحلية  ال�����ش��راع��ي��ة  ال���ق���وارب  ج��ن��ب 
43 قدما التي �شاركت يف الن�شختني 

الأوىل والثانية.
واأثبتت هذه الفئة قدرتها على حتمل 
القرار  لياأتي  العربي  اخلليج  اأم���واج 
حينها باعتمادها ر�شميا لتكون الفئة 
العريق  ال��ق��ف��ال  ���ش��ب��اق  امل�����ش��ارك��ة يف 
اعتبارا من الن�شخة الرابعة لت�شتمر 
ت��اري��خ �شباقات  ، وي��ت��ذك��ر  ب��ع��د ذل���ك 
باملركز  ف��ازت  �شفينة  اأول  اأن  القفال 
 1993 ع��ام  الأول  ال�شباق  يف  الأول 

كانت هي ال�شفينة من�شور 36.

211
بقيادة   211 من���ران  ال�شفينة  ت��ع��د 
جمعة  ع�����ب�����داهلل  ع����ل����ي  ال�����ن�����وخ�����ذة 
ب�شباقات  توج  اآخ��ر من  هي  املرزوقي 
قدما   60 املحلية  ال�شراعية  ال�شفن 
يف دب����ي ب��ع��دم��ا ان���ت���زع���ت وب���ج���دارة 
القفال  �شباق  البطولت  اأغ��ل��ى  لقب 
ال���ث���الث���ني ال�����ذي ن��ظ��م��ه ن�����ادي دبي 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة �شهر 

يونيو املا�شي.

•• �أبوظبي-�لفجر:

اأكمل احتاد امل�شارعة واجلودو كافة 
مناف�شات  لن��ط��الق��ة  ال���ش��ت��ع��دادات 
ب���ط���ول���ة اأب������و ظ���ب���ي ) اخل��م�����ش��ني ( 
 2021 لعام  للجودو  �شالم  جراند 
، التي ينظمها الحتاد برعاية �شمو 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب���ن  ه����زاع  ال�����ش��ي��خ 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
لإم�����ارة اأب����و ظ��ب��ي اع��ت��ب��ارا م��ن بعد 
 28 الأح���د  ي��وم  غ��د اجلمعة وحتى 
نوفمر احلايل ب�شالة » جوجيت�شو 
يف  الريا�شية  زاي���د  مبدينة   » اأري��ن��ا 
اأب��وظ��ب��ي يف خ��ت��ام ب��ط��ولت الحتاد 
الدويل للجودو للجراند �شالم لعام 

اإقامتها بدعم  والتي جتدد   2021
اأبو ظبي الريا�شي مما  من جمل�س 
���ش��اه��م يف ا���ش��ت�����ش��اف��ة ال��ع��دي��د من 
م�شتمر  وب�شكل  ب��ن��ج��اح  ال��ب��ط��ولت 
الرعاية  بال�شكر  الحت����اد  وخ�����س   ،
الذهبية املقدمة من جمعية اأبوظبي 
لل�شيارات  ح��م��ودة  ،وب���ن  ال��ت��ع��اون��ي��ة 
، وجم���م���وع���ة امل�������ش���ع���ود وال���رع���اي���ة 
ال��ف�����ش��ي��ة ل����ط����ران اأب���وظ���ب���ي مما 
النجاح  متطلبات  ت��وف��ر  يف  �شاهم 

والرحيب ب�شيوف البالد .
توقف  قبل  اأبوظبي  بطولة  وت�شهد 
لأك�����رث من  اجل������ودو  دويل  ن�����ش��اط 
لعبا   232 م�������ش���ارك���ة  ����ش���ه���ري���ن 
ولعبة من 42 دولة ، والتي يكتمل 

و�شولها م�شاء اليوم الأربعاء لتاأكيد 
واعتمادها  البطولة  يف  م�شاركتها 
التي  القرعة   قائمة  يف  بالت�شجيل 
جت����رى  م��را���ش��م��ه��ا ع�����ش��ر ي����وم غد 
ملينيوم  ج��ران��د  ب��ف��ن��دق  اخل��م��ي�����س 
فح�س  اإج�����راءات  وتتبعها  ال��وح��دة 
للم�شاركني  امل���ي���زان  ث���م  ال���ك���ورون���ا 
ال�����دور  وامل���������ش����ارك����ات يف م����ب����اري����ات 
التمهيدي التي تبداأ نزالتها �شباح 
يوم اجلمعة ،والتي ت�شهد مناف�شات 
 ،52،  48 حت��ت  اأوزان  يف  ال�شيدات 
57 ، 57 كجم .. ومناف�شات الرجال 
لأوزان حتت 60 ، و66 كجم ، وعند 
اخل���ام�������ش���ة م�������ش���اء ت���ق���ام اجل�����ولت 
ويعقبها  الأوزان  ل��ت��ل��ك  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

بعدها   .. الأول  اليوم  اأبطال  تتويج 
للم�شاركني  امل��ي��زان  اإج�����راءات  ت��ب��داأ 
ال��ث��اين بفندق  ال��ي��وم  يف م��ن��اف�����ش��ات 

الإقامة. 
ثعلوب  ب����ن  ����ش���ع���ادة حم���م���د  وك������ان 
رئي�س  الحت��������اد  رئ���ي�������س  ال�����درع�����ي 
اطلع  ق��د  للبطولة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
مع  اج��ت��م��اع��ه  خ����الل  الأول  اأم�������س 
ال�����ش��ي��د ن��ا���ش��ر ال��ت��م��ي��م��ي اأم����ني عام 
الحت�������اد اأم������ني ����ش���ن���دوق الحت�����اد 
البطولة  م���دي���ر  ل��ل��ج��ودو  ال�����دويل 
على اكتمال ال�شتعدادات لنطالقة 
البطولة بعد ا�شتالم �شالة البطولة 
اأم�س  23-11 ح�شب ما هو مقرر، 
ح�شائر  جاهزية  على  والطمئنان 

املن�شطات  م��ك��اف��ح��ة  وغ���رف  ال��ل��ع��ب 
جتهيز  و�شالت  الطبية  واخلدمات 
حده  على  كل  والالعبات  الالعبني 
والرعاة  ال�����ش��ي��وف  ك��ب��ار  وجم��ال�����س 
وال�شيافة واملركز الإعالمي واملن�شة 

الرئي�شية وم�شرح التتويج .
الرتيبات  ب�����ان  ال����درع����ي  و�����ش����رح 
اك���ت���م���ل���ت ب���ف�������ش���ل دع������م اأب���وظ���ب���ي 
الكرمية  وال�����رع�����اي�����ة  ال����ري����ا�����ش����ي 
م���ن ال�������ش���رك���ات ال��وط��ن��ي��ة ،م���وؤك���دا 
ال�������ش���اب يف  اإن م�����ش��ارك��ة م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
البطولة تهدف ملزيد من الحتكاك 
م�شتويات  اأم���ام  اخل���رات  واكت�شاب 
متقدمة بعدما  تاألقوا على امل�شتوى 
اخلليجي والعربي والآ�شيوي تطلعا 

مثل  خالل  من  العاملية  للم�شتويات 
رفع  يف  ت�شهم  التي  امل�شاركات  تلك 

م�شتوياتهم .
م���ن ج���ان���ب اآخ�����ر و����ش���ل ال���ب���الد يف 
�شاعة متاأخرة من م�شاء اأم�س رئي�س 
 ))IJF(( للجودو  ال��دويل  الحت��اد 
املرافق،  وال���وف���د  ف���اي���زر  م���اري���و����س 
الفنية  ال���ل���ج���ان  اأع�������ش���اء  ب���ج���ان���ب 
والتحكيمية ، وقد كان يف ا�شتقبالهم 
مدير  ال���ت���م���ي���م���ي  ن���ا����ش���ر  ال�������ش���ي���د 
ال�شتقبال  جلنة  واأع�شاء  البطولة 
ويكتمل اليوم و�شول بقية الأع�شاء 

والوفود امل�شاركة.

فتح �لت�سجيل للم�ساركة يف �ل�سباق حتى �خلمي�س

�ل�سفن �ل�سر�عية 60 قدما تبحر يف �سو�طئ دبي �ل�سبت

•• �أبوظبي-و�م:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
الدولة "حفظه اهلل" و متابعة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ل�شباقات  الكرى  زايد  مناف�شات جائزة  م�شاء غد اخلمي�س  تنطلق 

الهجن 2021، وت�شتمر اإىل الثاين من دي�شمر املقبل.
ال�شباقات  اأه���م  اأح���د  الهجن  ل�شباقات  ال��ك��رى  زاي���د  ج��ائ��زة  متثل 
الراثية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي كونها حتمل ا�شم الوالد 

املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
كانت جائزة زايد ل�شباقات الهجن قد انطلقت يف عام 1994 ومنذ 
انطالقتها وهي حتتل مكانة خا�شة لدى مالك الهجن لكونها اأحد 
الهجن  مل��الك  وا�شعة  مب�شاركة  وحتظى  ال��ك��رى،  املهرجانات  اأه��م 
نقدية  الفائزون على جوائز  دول اخلليج ويح�شل من خاللها  من 

قيمة.
كما حتظى جائزة زايد الكرى ل�شباقات الهجن مبتابعة �شمو ال�شيخ 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �شوؤون  من�شور بن زايد 
برئا�شة  الهجن  ل�شباقات  الإم����ارات  احت���اد  م��ن  وبتنظيم  الرئا�شة 

اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو  معايل ال�شيخ �شلطان بن حمدان 
رئي�س الدولة رئي�س الحتاد.

لنطالقة  النهائية  التجهيزات  لل�شباقات  املنظمة  اللجنة  اأنهت  و 
 12 م��ن  امل��ك��ون  ال��راث��ي  ال�شباق  م��ع  احل���دث م�شاء غ��دا اخلمي�س 
�شوطا �شتوزع من خاللها 6 رموز وجوائز نقدية قيمة للفائزين اإىل 
�شاحب املركز العا�شر. و�شتقام مناف�شات جائزة زايد الكرى للهجن 
اأبوظبي،  بالعا�شمة  الوثبة  الهجن يف  ميادين  عا�شمة  اأر�شية  على 

مب�شاركة عدد كبر من مالك الهجن من اأبناء الدولة.
�شتبداأ  التي  للمناف�شات  �شوطا   216 املنظمة  اللجنة  وخ�ش�شت 

والإيذاع  واللقايا  احلقايق  فئات  وتتوا�شل مع  الراثي  ال�شباق  مع 
والثنايا واحلول والزمول منها 50 �شوطاً للرموز و الذي �شت�شهد 

التناف�س من اأجل نيل النامو�س .
ويح�شل الفائز ب�شوط احلول الرئي�شي على �شيف+ 3 ماليني درهم 
اأن ت�شهد ال�شباقات ح�شورا كبرا خا�شة يف ظل اجلوائز  ، ويتوقع 

املالية الكبرة التي خ�ش�شتها اللجنة املنظمة للفائزين.
وخ�ش�شت اللجنة 60 �شوطاً للمطايا يف �شن احلقايق و40 �شوطاً 
ل�شن اللقايا و34 �شوطاً ل�شن الإيذاع و30 ل�شن الثنايا و40 �شوطاً 

للحول والزمول.

جائزة ز�يد �لكربى ل�سباقات �لهجن تنطلق غد� من �لوثبة

و�سول رئي�س �الحتاد �لدويل فايزر و�لعمل يتو��سل لتجهيز �ل�سالة

�لدرعي يطمئن على �كتمال �ال�ستعد�د�ت النطالقة �أبوظبي غر�ند �سالم وي�سكر 
�أبوظبي �لريا�سي و�جلمعية �لتعاونية وبن حمودة و�مل�سعود وطري�ن �أبوظبي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

يف �لدعوى رقم  217/2017/223 �نابات جتارية  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�شوع الدعوى : اإنابة من حمكمة ابوظبي الإبتدائية يف التنفيذ رقم 2016/964 ت - جتر - م - ر - اأ ظ
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - واآخرون  

عنوانه : اإمارة دبي - �شارع املكتوم - خلف بنك راأ�س اخليمة - برج ال�شاملية  
وميثله :  نوال زايد �شاملني ظبيك احلو�شني  

املطلوب اإعالنه : اأحمد خمي�س حممد النعيمي  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - ديرة 

اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/12/8 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
الإلكروين  للمزادات وعلى موقعها  الإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة 
عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : 
وحدة عقارية - املنطقة : الر�شاء جنوب الرابعة - رقم الر�س 276 - ا�شم املبنى : تا�شكون ريزيدن�س 1 اأريزو 1 - الوحدة 405 - 

امل�شاحة : 226،40 مر مربع - التقييم : 1111631.85 درهم لعلى عطاء
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - نور رحيم �مري جهان   

)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004863/ 
اإىل املحكوم عليه : نور رحيم امر جهان 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ اأجرة ال�شارقة - ذ م م  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 34046 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICIPTO2021 / 0007509 �أمر على عري�سة
اىل املدعي عليه : بيغا�شو�س للمقاولت الفنية 

نعلمكم بان املدعي بهاو ميها ترا ميها بنجالدي�شي / اجلن�شية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله 

احلكم 
انه بتاريخ 2021/9/29 

قرار املحكمة / بعد الطالع على الوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليها ان ت�شلم املدعي جواز ال�شفر اخلا�س به

حرر بتاريخ 2021/10/24 
حرر بوا�شطة املوظف 

مركز �شعادة املتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�نذ�ر عديل بالوفاء بالن�سر

رقم )2021/9415(
املنذر : مطعم دبانغ كاتي اند كاري 

املنذر اإليها : دبي هيلز ا�شتيت للتجزئة �س.ذ.م.م )جمهول حمل الإقامة(
رقم:  للوحدة  الإي��ج��ار  باإنهاء عقد   - اإليها  املنذر   - املنذر  ينذر  الن��ذار  ه��ذا  مبوجب 
DHM-FF-096 يف دبي هيلز مول باأثر فوري، واإعادة مبلغ 133،991 درهما 
اإماراتياً، ورد ال�شيكات الأ�شلية خالل مدة �شبعة )7( اأيام حلل هذه امل�شاألة ودياً واإل 
�شوف نحيل امل�شاألة اإىل مركز ف�س املنازعات الإيجارية لإنهاء عقد الإيجار، واملطالبة 
باإعادة الأموال التي دفعها املنذر اإ�شافة اإىل مبلغ التعوي�س املنا�شب عن الأ�شرار املادية 
واملعنوية ب�شبب تخلفكم عن ت�شليم الوحدة يف الوقت املنا�شب واإلزامكم بدفع التكاليف 

الق�شائية والنفقات )�شاملة اأتعاب املحاماة(.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إعالن بالن�سر 

يف �لنز�ع رقم 575 ل�سنة 2021 نز�ع تعيني خربة جتاري - دبي
اىل املتنازع �شدهم / 1- اإي جي والرلد كارجو �س م ح.

وايد �شرفي�شز منطقة حرة والرلد  جي  2-اأي 
دبليو �شي �س.ذ.م.م دي  كارجو  ورلد  جيه  3-ايه 

ن��زاع تعيني خ��رة جت��اري من   2021 575 ل�شنة  ال��ن��زاع رق��م  ان��ه قد اقيم �شدكم  ن��ود اعالمكم اإىل 
املتنازعة / �شركة وهران التجارية ���س.ذ.م.م امام مركز ت�شوية وحل املنازعات يف دبي بطلب ندب جلنة 
انتداب اخلبر  اث��ره  النزاع مت على  تكنولوجيا يف  بندب خبر بحري وخبر  ، وقد �شدر حكما  خرة 
العلماء،  �شلطان  �شريف حممد علي  ، واخلبر / حممد حممد  املهري  بحري / حممد مطر خليفه 
وقد حدد جلنة اخلرة اجتماع اخلرة الثاين يوم اخلمي�س املوافق 25/11/2021 ال�شاعة 10:00 
�شباحا عن بعد عر تطبيق زووم لذا فاأنتم مكلفون باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا و عليكم بتقدمي 

ما لديك من مذكرات اأو م�شتندات للخرة .
جلنة �خلربة

خبري �لنقل و�ل�سحن �لبحري / حممد مطر خليفة �ملهريي - هاتف رقم / 0556200008 
خبري تكنولوجيا �ملعلومات / حممد حممد �سريف حممد علي �سلطان �لعلماء  

هاتف رقم / 0559500500

�إجتماع خربة 
�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

�إعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008396 يف  �لدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : معيد خان �شرين لل 

جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة - منطقة العزره - �شارع ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي - بناية �شكن �شائقي 
اجرة ال�شارقة رقم الهاتف 0553976284
اعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية. 

رفعت املدعية/ اأجرة ال�شارقة )ذ.م.م( �شد املدعى عليه/معيد خان �شرين لل - باك�شتاين اجلن�شية تطالب فيها 
بالتايل : اول:- اإلزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ وقدره )18971.23( ثمانية ع�شر األفا وت�شعمائة وواحد و�شبعون 

درهم و 56 فل�س والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى تاريخ ال�شداد التام.
ثانيا : الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

املحكمة  الإحت��ادي��ة  ال�شارقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم��ام   2021/12/15 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  اأن��ت 
البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �شخ�شيا ً اأو بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ الن�شر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�شفك مدعى عليه.
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008429 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ظافر اقبال نياز حممد جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �شامل بن 
�شلطان القا�شمي بناية �شكن �شائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف 0554936920

اعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية. 
رفعت املدعية/ اأجرة ال�شارقة )ذ.م.م( �شد املدعى عليه/ ظافر اقبال نياز حممد -باك�شتاين اجلن�شبة 

تطالب فيها بالتايل : اإلزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ وقدره )14108.10( اأربعة ع�شر األفا ومائة وثمانية درهم 
و72 فل�س، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى تاريخ ال�شداد التام. 

الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املحكمة  الإحتادية  ال�شارقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/15 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  اأنت 
البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �شخ�شيا ً اأو بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ الن�شر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله – بو�شفك مدعى عليه.
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0006379 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : في�شل امان خمي�س الع�شر املرا�شدة 
بالقرب من   1012 رق��م  �شقة  الأول  الطابق  الإم���ارات  بناية جن��وم  �شارع اخل��ان  ال�شارقة منطقة اخل��ان   : الإق��ام��ة  جمهول حمل 

كافتريا �شباب اخلان هاتف متحرك 0547055855  0547588150  0562043960 
icloud.com@qtrfaisal12  الريد الإلكروين

بناء على طلب املدعي م�شرف ال�شارقة الإ�شالمي - قد اقام عليك الدعوى ويطالك فيها
اأول :- قبول الطلبات املعدلة والت�شريح ب�شداد ر�شمها اإن وجد واإعالن املدعى عليه بالطلبات املعدلة. ثانيا :- اإلزام املدعى عليه باأن 
يوؤدى للمدعى مبلغ . 310.389.38 دردهم فقط ثالثمائة وع�شرة األف وثالثمائه وت�شعه وثمانون درهماوثمانيه وثالثون فل�شا. 
ثالثا :- اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدى للمدعى ماهو ن�شبة 1% من مبلغ 279.195.47 درهم من تاريخ 2021/10/11 حتى 
ال�شداد التام. رابعا :- اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدى للمدعى مبلغ .30.000.00 ثالثون األف درهم قيمة التعوي�س عما فاته ك�شب 
وماحلقه من خ�شارة وفقا ملا جاء بالئحة الدعوى الأ�شلية من اأ�شانيد. خام�شا :- الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة. اعالن املدعى عليه بالن�شر وبتعديل الطلبات.
اأنت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/12/07 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه يف 
متام ال�شاعة 08:30 �شباحا - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �شخ�شيا ً اأو بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اأعاله - بو�شفك مدعى عليه.
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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•• �أبوظبي -و�م:

للرفيه  ف���ال����س  ���ش��رك��ة  ك�����ش��ف��ت 
مبادلة  ل��ب��ط��ول��ة  امل��ال��ك��ة  اجل���ه���ة 
اأندي  ان�شمام  عن  للتن�س  العاملية 
اأب����رز جن���وم التن�س  م����وراي، اأح���د 
البطولة  ب��ل��ق��ب  م��رت��ني  وال��ف��ائ��ز 
الثالثة  ال��ن�����ش��خ��ة  م��ن��اف�����ش��ات  اإىل 
ع�شرة منها.. و اأعلنت نتائج قرعة 
ن�شخة ه��ذا ال��ع��ام ال��ت��ي جت��ري ما 
يف  املقبل  دي�شمر  و18   16 ب��ني 
مركز التن�س الدويل مبدينة زايد 

الريا�شية.
وي�����ش��ت��ك��م��ل م������وراي احل���ائ���ز على 
�شالم  ج�����ران�����د  األ������ق������اب  ث����الث����ة 
فئة  يف  اأومل����ب����ي����ت����ني  وذه����ب����ي����ت����ني 
البطولة  ق��ائ��م��ة لع��ب��ي  ال���ف���ردي، 
امل���ك���ّون���ة م���ن ث��م��ان��ي��ٍة م���ن جنوم 
على  عاماً   12 بعد م�شي  اللعبة، 

فوزه بالن�شخة الفتتاحية منها.
ال������ذي حمل  م���������وراي،  ي��ن�����ش��م  و 
امل�شاركتني  يف  ال���ب���ط���ول���ة  ل���ق���ب 
 2009 ع���ام���ي  ���ش��ج��ل��ه��م��ا  ال���ت���ي 
من  ث��الث��ٍة  ج��ان��ب  اإىل  و2015، 
عاملياً،  الأوائ���ل  الع�شرة  امل�شنفني 
/اخلام�س/  روبليف  اأن���دري  وه��م 
ورافاييل نادال /ال�شاد�س/ والنجم 
/الثامن/،  رود  كا�شر  الرنويجي 

بالإ�شافة اإىل ديني�س �شابوفالوف 
ثيم  ودوم��ي��ن��ي��ك   ،/14 /امل�شنف 
البطولة  لت�شم   /15 /امل�����ش��ن��ف 
بذلك خم�شًة من اأف�شل 15 لعباً 

يف العامل.
قال  م�������ش���ارك���ت���ه  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��اً  و 
من  ال����ك����ث����ر  "لدّي  م������������وراي: 
اأبوظبي،  يف  ال�شعيدة  ال��ذك��ري��ات 
واأتطّلع للعودة للمدينة.. واآمل اأن 
رادوك��ان��و بريطانيا  اإمي��ا  اأمّثل مع 
ت��ق��دمي عرو�س  ع��ر  خ��ر متثيل 

جيدة اأمام جمهور اأبوظبي العا�شق 
للعبة".

مركز  اأر���س  على  املناف�شات  وتقام 
وا�شع  اأمام جمهوٍر  الدويل  التن�س 
بامل�شجعني  البطولة  ترحيب  م��ع 
وح�شب  كاملة  ا�شتيعابية  بطاقٍة 
البطولة  �شت�شهد  القرعة،  نتائج 
عدداً من املباريات ال�شتثنائية مع 

م�شاركة اأملع الالعبني يف العامل.
اليوم  اإىل  التذاكر  ويتطلع حاملو 
مبارياٍت  ي�شهد  ال��ذي  الفتتاحي 

بني  دي�����ش��م��ر   16 يف  ح��م��ا���ش��ي��ة 
الأكر  بالعدد  الفائز  رود،  كا�شر 
م��ن األ��ق��اب ك��اأ���س راب��ط��ة حمريف 
وديني�س   ،2021 ع��ام  يف  التن�س 
ب��ل��غ ن�شف  ال�����ذي  ����ش���اب���وف���ال���وف، 
لتتبع  ومي��ب��ل��دون،  بطولة  نهائي 
ذلك املباراة املرتقبة بني دومينيك 

ثيم واأندي موراي.
فعالياته  الأول  ال���ي���وم  وي��خ��ت��ت��م 
مب���ب���اراة ف��ئ��ة ال�����ش��ي��دات ب��ني اإميا 
ل��ق��ب بطولة  ح��ام��ل��ة  رادوك�����ان�����و، 

اأمريكا املفتوحة للتن�س، والالعبة 
ب���ي���ل���ي���ن���دا ب���ن�������ش���ي���ت�������س، ال����ف����ائ����زة 
اأوملبياد  يف  ال��ذه��ب��ي��ة  ب��امل��ي��دال��ي��ة 
ط���وك���ي���و، يف ت���ك���رار ل��ل��ق��اء ال����دور 
اأمريكا  بطولة  م��ن  النهائي  رب��ع 
املفتوحة، والتي فازت بها رادوكانو 
لتحقق اأول لقب جراند �شالم لها 

يف نيويورك.
دي�شمر،   17 الثاين يف  اليوم  اأما 
في�شهد عودة رافاييل نادال الفائز 
العاملية  م���ب���ادل���ة  ب���ط���ول���ة  ب��ل��ق��ب 

ليدافع  م�������رات،  خ��م�����س  ل��ل��ت��ن�����س 
اأم�����ام الفائز  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  ع���ن 
يف م���ب���اراة ث��ي��م وم������وراي يف حني 
امل�شنف  روب��ل��ي��ف  اأن�����دري  ي���واج���ه 
مباراة  من  الفائز  عاملياً  اخلام�س 
اليوم  وي�شهد  و�شابوفالوف.  رود 
الأخر من الفعالية املميزة، والتي 
اأيام، مباراة حتديد  ت�شتمر ثالثة 
�شاحب املركز الثالث تليها املباراة 

النهائية.
وتفتتح قرية التن�س اأبوابها يومياً 

ما  ظ��ه��راً،   12:00 ال�شاعة  منذ 
ي�شمن حلاملي التذاكر ال�شتفادة 
من عرو�س الأطعمة وامل�شروبات، 
التن�س، وجل�شات  تدريب  وجل�شات 
الالعبني،  مع  والأج��وب��ة  الأ�شئلة 
الأن�شطة  من  ملجموعة  بالإ�شافة 
التي  بالتن�س  املرتبطة  وامل�شابقات 

تقدم جوائز رائعة.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذا امل��و���ش��وع قال 
جون ليكري�س، الرئي�س التنفيذي 
"ُتعد  ل��ل��رف��ي��ه:  ف��ال���س  ل�����ش��رك��ة 

ال���ق���رع���ة دائ����م����اً خ���ط���وًة م����وؤث����رًة، 
بطاقتها  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع����ودة  ل��ك��ن 
ال�شتيعابية الكاملة كان له تاأثر 
اآندي  ال��ع��ام.. و يتمتع  خا�س ه��ذا 
يف  امل�شجعني  ب��ني  خا�شة  مبكانة 
يحمل  ب��ط��ٍل  اأول  وه���و  اأب��وظ��ب��ي، 
لقب الن�شخة الأوىل للبطولة عام 
اإن  القول  ميكن  ولهذا   ،2009
واحدًة  متثل  العام  ه��ذا  جمموعة 
ال��ت�����ش��ك��ي��الت يف تاريخ  اأق����وى  م��ن 
ال��ب��ط��ول��ة م���ع م���زي���ج م���ث���ايل من 
والالعبني  واخل������رات،  ال�����ش��ب��اب 
للمرة  اأبوظبي  يف  يلعبون  ال��ذي��ن 
يعودون  ال��ذي��ن  وال��ن��ج��وم  الأوىل، 
اأو����ش���اط ج��م��ه��وره��م جم���دداً  اإىل 
يف  ننجح  اأن  اأب��وظ��ب��ي..ون��اأم��ل  يف 
ا�شتثنائيًة  جت��رب��ًة  احل�����ش��ور  منح 
الإماراتية على مدار  العا�شمة  يف 
ثالثة اأيام داخل امللعب وخارجه".

عن  ال�����ش��ادرة  بالتوجيهات  ت��زام��اً 
احلكومية،  ال�����ش��ح��ي��ة  اجل����ه����ات 
يتوجب على اجلمهور اإبراز تطبيق 
احل�����ش��ن ب��ل��ون ح��ال��ٍة اأخ�����ش��ر، مع 
نتيجة فح�س الك�شف عن فرو�س 
تزيد  ل  ب�����ش��الح��ي��ة  كوفيد19- 
عن 96 �شاعة للتمّكن من ح�شور 
فعاليات البطولة على مدى اأيامها 

الثالثة يف بيئٍة �شحية واآمنة.

•• �أبوظبي- و�م:

الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  ك�����ش��ف 
ريا�شيني  جنوم  ثالثة  ان�شمام  عن 
اآخرين من منطقة ال�شرق الأو�شط 
ال�شباح  جانب  اإىل  اأفريقيا  و�شمال 
احلفناوي،  اأحمد  الأوملبي  التون�شي 
الأوملبية  امل���ي���دال���ي���ة  ع���ل���ى  احل����ائ����ز 
مناف�شات  يف  للم�شاركة  ال��ذه��ب��ي��ة، 
للم�شافات  لل�شباحة  العامل  بطولة 
الق�شرة /25 مرا/ التي تقام يف 
الحتاد اأرينا بجزيرة يا�س يف الفرة 

من 16 اإىل 21 دي�شمر املقبل.
فريدة  امل�����ش��ري��ة  ال�شباحة  اأك����دت  و 
عمر  ال�شوريان  وال�شباحان  عثمان، 
عبا�س، وي�شرى مارديني، م�شاركتهم 
حتت�شنها  ال��ت��ي  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  يف 
اأبوظبي  جمل�س  بتنظيم  اأب��وظ��ب��ي 
ال���ري���ا����ش���ي ب���ال���ت���ع���اون م���ع الحت����اد 

الدويل لل�شباحة " فينا".
و ت�شتعد فريدة عثمان، اأ�شرع �شباحة 
واملتخ�ش�شة  واإف��ري��ق��ي��ا،  م�����ش��ر  يف 
وال�شباحة  ال���ف���را����ش���ة  ���ش��ب��اح��ة  يف 
بطولة  اأول  يف  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة  احل�����رة 
الأخ���رة  م�شاركتها  م��ن��ذ  تناف�شية 
الأوملبية يف طوكيو  الألعاب  دورة  يف 

.2020
ال�������ش���ب���اح���ة احل���ا����ش���ل���ة على  ك���ان���ت 

تاأخرت  ق���د  ال���رون���زي���ة  امل��ي��دال��ي��ة 
بفارق �شئيل عن التاأهل اإىل مرحلة 
مر   100 �شباق  يف  النهائي  ن�شف 
األ��ع��اب طوكيو،  دورة  ف��را���ش��ة خ��الل 
لتعود بهمة اأعلى وبقوة اأكر بهدف 
حتطيم الأرقام القيا�شية يف بطولت 

دي�شمر باأبوظبي.
دوليا  اهتماما  ف��ري��دة  وا�شتقطبت 
عند تاأهلها اإىل اأوملبياد لندن 2012 
يف عمر ال�شابعة ع�شرة.. ومنذ ذلك 
احلني، توجت بامليدالية الذهبية يف 
دورة الألعاب الأفريقية فيما حققت 
بطولة اجلمهورية يف م�شر م�شيفة 

اإىل �شجلها رقما قيا�شيا وطنيا.
مارديني  ي�شرى  ال�شباحة  تعتر  و 
اأك���رث م��ن جم���رد ريا�شية،  ب��دوره��ا 

فهي م�شدر اإلهام ملاليني الالجئني 
���ش��ارك��ت �شمن  بعدما  ال��ع��امل  ح��ول 
للجنة  ال���ت���اب���ع  ال���الج���ئ���ني  ف���ري���ق 
الألعاب  دورة  يف  ال��دول��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة 
 ،2016 ري��و  يف  ال�شيفية  الأوملبية 
العام كانت ع�شوا  اأخ��رى هذا  ومرة 
من  �شخ�شا   29 ي�����ش��م  ف��ري��ق  م���ن 
امل�شاركني  ال��الج��ئ��ني  ال��ري��ا���ش��ي��ني 
بطوكيو  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  دورة  يف 
حت���ت راي����ة ال��ف��ري��ق الأومل����ب����ي. كما 
اأ�شغر  ب��اع��ت��ب��اره��ا  اأي�����ش��ا  اخ���ت���رت 

لالأمم  ال�شامية  للمفو�شية  �شفرة 
امل���ت���ح���دة ل�������ش���وؤون ال���الج���ئ���ني منذ 

اأبريل 2017.
اأم���ا ال�����ش��ب��اح ال�����ش��وري ع��م��ر عبا�س، 
ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 21 ���ش��ن��ة، فقد 
ا����ش���ت���ه���ل م�������ش���رت���ه ال���ري���ا����ش���ي���ة يف 
يف  و���ش��ارك   ،2005 ع���ام  ال�شباحة 
ال�شوري  امل��ن��ت��خ��ب  م���ع  امل��ن��اف�����ش��ات 
بداأ  اأن���ه  وب��اع��ت��ب��ار   .2014 ع���ام  يف 
بامل�شاركة يف املناف�شات يف �شن مبكرة، 
العديد من  فاإن عمر عبا�س ميتلك 

امل��ي��دال��ي��ات والأل���ق���اب، وم��ن �شمنها 
يف  وب��رون��زي��ة/  /ف�شية  ميداليتان 
بطولة اآ�شيا 2019 يف الهند، حيث 
�شباق  يف  الف�شية  امل��ي��دال��ي��ة  اأح����رز 
وامليدالية  حرة  �شباحة  مر   200
مر   800 ����ش���ب���اق  يف  ال����رون����زي����ة 

�شباحة حرة.
و ين�شم ال�شباحون الأربعة القادمون 
من منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
 1،000 م���ن  اأك�����رث  اإىل  اأف���ري���ق���ي���ا 
180 دولة  اأك���رث م��ن  ري��ا���ش��ي م��ن 

تقام  ال��ت��ي  املناف�شات  يف  للم�شاركة 
اإقامة  وت�شهد  دي�شمر،  �شهر  خالل 
�شتة  م��دار  على  عاملية  بطولة   44
اأيام ت�شل قيمة جوائزها الإجمالية 

اإىل 2.8 مليون دولر.
اخلطيب  ل��ي��ل��ى  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ويو�شف املطرو�شي ميثالن الإمارات 
لتعزز  لل�شباحة،  ال��ع��امل  بطولة  يف 
يف  املهم  ح�شورها  العربية  امل�شاركة 

مناف�شات احلدث العاملي املرموق.
مناف�شات  يف  امل�شاركة  على  وتعليقا 
امل�شرية  ال�شباحة  ق��ال��ت  ال��ب��ط��ول��ة 
الفخر  "يغمرين  ع��ث��م��ان:  ف���ري���دة 
بطولة  يف  م�شر  بتمثيل  واأت�����ش��رف 
العامل لل�شباحة للم�شافات الق�شرة 
امل�شاركة  /25 مرا/ حيث مل تكن 
كما  ال�شيفية  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  يف 
على  حفزتني  لكنها  خمططا  ك���ان 
م�شتواي  ت���ق���دم  و  اأدائ�������ي  حت�����ش��ني 
اأه��م��ي��ة العمل  الأم�����ر ال����ذي ي���وؤك���د 
والأ�شخا�س  والأداء  واملثابرة  اجل��اد 
الدعم  ي��ق��دم��ون  ال����ذي  امل��ح��ي��ط��ني 

الالزم".
باأن  ري��ا���ش��ي  ك��ل  "يحلم  واأ���ش��اف��ت: 
ميثل بلده يف حدث عاملي مثل هذه 
البطولة التي تقام يف دي�شمر، واأنا 
مت�شوقة للم�شاركة اإىل جانب اأف�شل 
يف  العامل  يف  وال�شباحات  ال�شباحني 

الأرق����ام  امل��زي��د م��ن  �شبيل حت��ط��ي��م 
القيا�شية لبلدي".

ي�شرى  ال�شباحة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
للم�شاركة  تطلعاتها  حول  مارديني 
"هديف  لل�شباحة:  العامل  بطولة  يف 
اأي �شخ�س  األ يتخلى  يف احلياة هو 
ع���ن اأح����الم����ه ح��ت��ى ل���و ب����دا الأم����ر 
م�شتحيال يف ذلك الوقت، فامل�شتقبل 
ل ميكن التنبوؤ به.. اأمتنى اأن حتقق 
القادمة  ال���ب���ط���ولت  يف  م�����ش��ارك��ت��ي 
التحديد،  وج����ه  ع��ل��ى  الأم������ر  ه����ذا 
العمل  ملوا�شلة  الآخ��ري��ن  تلهم  واأن 
لقد  اأح��الم��ه��م..  حتقيق  �شبيل  يف 
اأن����ق����ذت ال�������ش���ب���اح���ة ح���ي���ات���ي، ومن 
ق����ادرة  اأك������ون  اأن  اع����ت����زازي  دواع������ي 
التابع  الالجئني  فريق  متثيل  على 

ل����الحت����اد ال�������دويل ل��ل�����ش��ب��اح��ة اإىل 
اأهم ال�شباحني  جانب جمموعة من 
اهلل  ع��ب��د  ق����ال  ب�����دوره  العامل".  يف 
الوهيبي مدير البطولة: "فخورون 
بالإعالن عن ان�شمام جمموعة من 
على  امل��واه��ب  اأ���ش��ح��اب  الريا�شيني 
امل�شتويني العربي والعاملي، ونت�شرف 
بالرحيب بهم يف العا�شمة اأبو ظبي 
اق���راب موعد  م��ع  دي�شمر،  خ��الل 
للم�شافات  لل�شباحة  العامل  بطولة 
ونحن  م�������را/..   25/ ال��ق�����ش��رة 
ب����اأن م�����ش��ارك��ت��ه��م �شتكون  ع��ل��ى ث��ق��ة 
وم�شجعيهم،  لبلدانهم  م�شدر فخر 
ونتطلع مل�شاهدتهم �شمن املناف�شات 
اأري��ن��ا يف �شهر  التي تقام يف الحت���اد 

دي�شمر".

•• دبي-�لفجر

الفتتاحي من بطولة  اليوم  �شهد 
لتن�س  ال�24  ال��دول��ي��ة  احل��ب��ت��ور 
حينما   امل��ف��اج��اآت  اأوىل  ال�����ش��ي��دات 
الثالثة  امل�شنفة  ال�شينية  خرجت 
الوكرانية  يد  على  البطولة  على 
داريا �شينجور مبجموعتني مقابل 
 –  6 وبنتيجة)  واح���دة  جمموعة 
�شفر و6 – 7 و6 – 1 ( يف اجلدول 
امل�شنفة  ف������ازت  ك���م���ا  ال���رئ���ي�������ش���ي 
ال�����ش��اب��ع��ة ل��ي�����ش��ي��ا ����ش���وري���ك���و على 
الالعبة لينا جلو�شكو مبجموعتني 
 – و7   3 –  6( ونتيجة  رد  دون 
ان�شتازيا  ال��رو���ش��ي��ة  وف���ازت    )  5
الكازاخ�شتانية  ع��ل��ى  ج��ا���ش��ان��وف��ا 
نظيفتني  بجموعتني  دان��ي��ل��ال  اأن���ا 

 )  4  6- و   1 –  6  ( وب��ن��ت��ي��ج��ة 
البلغارية فيكتوريا توموفا  وفازت 
باتيناما  ل��ي��زيل  ال��ه��ول��ن��دي��ة  ع��ل��ى 
م��ق��اب��ل جمموعة  مب��ج��م��وع��ت��ني  
 – – 1 و6   6 واح���دة وبنتيجة ) 
فيكتوريا  ال�شلوفاكية  وفازت   )  4
كوزوفا على اليابانية مي حونتاما 
جمموعة  م���ق���اب���ل  مب��ج��م��وع��ت��ني 
واح����دة يف م���ب���اراة ا���ش��ت��م��رت اأكرث 
ال�شاعة حيث  �شاعتني ون�شف  من 
الثالث  املجموعات  نتائج  ا�شفرت 
 5 عن خ�شارتها املجموعة الأوىل  
اأ�شواط مقابل 7 اأ�شواط ثم )6 – 

.  )  3 – و6   3
مديرة  ب�������دوي  ن�������وره  اأع�����رب�����ت  و 
البالغة  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  ال��ب��ط��ول��ة 
ب��امل�����ش��ت��وى ال��ف��ن��ي امل��ت��م��ي��ز ال���ذي 

اليوم  يف  ال���الع���ب���ات  ب����ه  ظ���ه���رت 
الفتتاحي مما اأعطى زخما كبرا 
وب���ع���دا اإع���الم���ي���ا وت��روي��ج��ي��ا غر 

م�شبوقني .
جمموعة  اإىل  ال�����ش��ك��ر  ووج����ه����ت 

احل��ب��ت��ور ال��ت��ي ع����ودت ك���ل حمبي 
هو  ما  كل  بتقدمي  اللعبة  وع�شاق 

اأ�شهمت  ال��ت��ي  ب��ال��ب��ط��ول��ة  ج��دي��د 
ن�شر  يف  ع����ام����ا   24 م������دى  ع���ل���ى 

ج�شرا  واأ�شبحت  باملنطقة  اللعبة 
للعبور  ال���������ش����اع����دات  ل���الع���ب���ات 
تزامن  اأن  كما  العاملية  اإىل  منها 
الإم���ارات  احت�شان  م��ع  املناف�شات 
وهو  بدبي  الأب���رز  العاملي  للحدث 
اأح��دث ثورة  ال��ذي   2020 اإك�شبو 
العامل  يف  الأح���������داث   ت��ن��ظ��ي��م  يف 
دبي  معر�س  فعاليات  ج��ان��ب  اإىل 
�شاعف  ق����د  ل���ل���ط���ران  ال��������دويل 
حققناها  ال���ت���ي  ال���ن���ج���اح���ات  م���ن 
النجم  ق��ام   . املا�شية  الن�شخة  يف 
"م�شر  رامي  بيج  امل�شري  العاملي 
ال�شهر  ال��ك��روي  والنجم  اأوملبيا" 
حممد زيدان بزيارة البطولة ل�شد 
اأزر اللعبة امل�شرية �شاندرا �شمر .

اإن��ه �شعيد بق�شاء  وق��ال بيج رام��ي 
واحدة  فهي  دب��ي  يف  الع�شل  �شهر 

ال�شياحية  ال��وج��ه��ات  اأف�����ش��ل  م��ن 
يع�شقها  اأن���ه  م���وؤك���دا  ل��ه  بالن�شبة 
فهي مدينة �شاحرة ول ي�شعر اأحد 
واأ���ش��اد م�شر    . ب��الغ��راب  فيها 
وكم  ودقته  التنظيم  بروعة  اأوملبيا 
وامل�شتوى  امل�����ش��ارك��ات  ال���الع���ب���ات 

الذي �شاهده يف اليوم الأول موؤكدا 
اأن�����ه ���ش��ي��ح�����ش��ر و���ش��دي��ق��ه حممد 
ملواطنته  ال��زوج��ي  م��ب��اراة  زي����دان 
����ش���ان���درا ���ش��م��ر ال���ي���وم الأرب����ع����اء 
وياأمل اأن تفوز وت�شق طريقها نحو 

نهائي البطولة .

•• دبي-�لفجر:

اإبراهيم �شعيد الظاهري القن�شل العام  اأحمد  قام �شعادة 
لدولة الإمارات العربية املتحدة يف مدينة اأربيل العراقية 
لكرة  لل�شباب  الوطني  منتخبنا  بعثة  بزيارة  الأول  اأم�س 
القدم يف مقر اإقامتها ، حيث التقى اأع�شاء اجلهاز الإداري 
والفني والالعبني وحثهم على الظهور امل�شرف يف بطولة 
يليق  ال��ذي  امل�شتوى  ، وتقدمي  لل�شباب  اآ�شيا  غ��رب  احت��اد 

بالكرة الإماراتية .

هناأ الحتاد الرازيلي لكرة القدم املهاجم نيمار واحلار�س األي�شون بيكر على 
تر�شحهما جلائزة "الأف�شل" لالحتاد الدويل لكرة القدم.

ون�شر الحتاد ر�شالة على مواقع التوا�شل الجتماعي قال فيها "الرازيل 
مت متثيلها ب�شكل جيد يف تر�شيحات جائزة الأف�شل".

واأكد اأن "نيمار هو واحد من 11 ريا�شياً يتناف�شون على جائزة اأف�شل لعب 
يف العامل، يف حني قد يتم اختيار األي�شون كاأف�شل حار�س مرمى يف املو�شم. 

التهاين لكالهما".
املنتخب  م��درب  ت�شيكلة  يف  الأ�شا�شية  ال��رك��ائ��ز  م��ن  واألي�شون  نيمار  ويعد 

الرازيلي اأدينور ليونارتدو بات�شي "تيتي".
وي��ت��ن��اف�����س ن��ي��م��ار ع��ل��ى ج���ائ���زة اأف�����ش��ل لع���ب م���ع امل�����ش��ري حم��م��د �شالح 

جرمان(  �شان  )بر�شلونة/باري�س  مي�شي  ليونيل  والأرجنتيني  )ليفربول( 
�شان  )باري�س  مبابي  وكيليان  م��دري��د(  )ري���ال  بنزميا  ك��رمي  والفرن�شيني 
والبولندي  �شيتي(  )مان�ش�شر  ب��روي��ن  دي  كيفني  والبلجيكي  ج��رم��ان( 
اإرلينغ هالند )برو�شيا  والرنويجي  ليفاندوف�شكي )بايرن ميونخ(  روبرت 
الرازيلي  والإي��ط��ايل  )ت�شيل�شي(  كانتي  جن��ول��و  والفرن�شي  دورمت��ون��د( 

جورجينيو )ت�شيل�شي(.
دوناروما  جيالويجو  اليطايل  مع  حار�س  اأف�شل  جائزة  على  بيكر  يناف�س 
)ت�شيل�شي(  ميندي  اإدواردو  وال�شنغايل  ج��رم��ان(  �شان  )ميالن/باري�س 
والأملاين مانويل نوير )بايرن ميونخ( والدمناركي كا�شر �شمايكل )لي�شر 

�شيتي(.

جنوم �ل�سباحة �لعربية يوؤكدون م�ساركتهم يف بطولة �لعامل باأبوظبي

م�سرت �أوملبيا وزيد�ن يزور�ن �لبطولة

خروج �مل�سنفة �لثالثة �أوىل مفاجاآت »دولية �حلبتور« لتن�س �ل�سيد�ت

مبادلة �لعاملية للتن�س تعلن �ن�سمام �أندي مور�ي �إىل قائمة �لنجوم �مل�ساركني بها

�الحتاد �لرب�زيلي يهنئ نيمار و�ألي�سون بالرت�سح جلو�ئز »�الأف�سل« �لقن�سل �لعام للدولة يف �أربيل 
يزور بعثة منتخبنا �لوطني لل�سباب
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الفجر الريا�ضي

الو�شط  ع����ودة لع����ب خ���ط  ت�����ش��ّك��ل 
ال����دويل الإي���ط���ايل م��ارك��و فراتي 
ال�شاحر  ل��ل��ث��الث��ي  اإ���ش��اف��ي��ة  دف��ع��ة 
جرمان  ����ش���ان  ب���اري�������س  ه���ج���وم  يف 
اخلارقة  قدراته  بف�شل  الفرن�شي، 
ع����ل����ى ا�����ش����ت����ع����ادة ال�����ك�����رة وج�������ودة 
املنتظرة  املواجهة  قبيل  متريراته، 
الإنكليزي   �شيتي  مان�ش�شر  اأم���ام 
الأربعاء يف اجلولة اخلام�شة  اليوم 

من م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا.
ت���زام���ن ت���ع���ايف ف����رات����ي، امل��ك��ن��ى ب� 
اإ�شابة  م��ن  ال�شغرة"،  "البومة 
الثالثي  خ����و�����س  م�����ع  ف����خ����ذه  يف 
مي�شي  ليونيل  الرجنتيني  اخل��ارق 
مبابي  وكيليان  نيمار  وال��رازي��ل��ي 
و�شول  م��ن��ذ  اأّول  ����ش���وط  اأف�������ش���ل 
النادي  اإىل  ال�شغر  "الرغوث" 
احلايل  املو�شم  بداية  يف  الباري�شي 

خالل مباراة الفوز اأمام نانت 1-3 
يف الدوري املحلي ال�شبت.

ح�������رر ف������رات������ي ب���ف�������ش���ل ق����درت����ه 
جانب  اإىل  ال���ك���رة،  ا���ش��ت��ع��ادة  ع��ل��ى 
الأرج����ن����ت����ي����ن����ي الآخ����������ر ل����ي����ان����درو 
ب��اري��دي�����س، ون��وع��ي��ة مت��ري��رات هذا 
الثنائي، الثالثي "اأم اأن اأم" وجعله 

يتاألق هجومياً.
ال�شابق  ج���رم���ان  ����ش���ان  ق���ائ���د  ق����ال 
فران�س  ل��وك��ال��ة  ب��ات��وين  دومينيك 
ال��ف��ن��ي��ة، هو  ال��ن��اح��ي��ة  "من  ب��ر���س 
ال��ك��رات بطريقة  اإخ���راج  ق���ادر على 
اأف�شل  املهاجمني يف  وو�شع  نظيفة 
الدويل  الالعب  وتابع  الظروف". 
متركز  ع�����ن  م���ت���ح���دث���اً  ال�������ش���اب���ق 
الأخ�شر  امل�شتطيل  داخل  الإيطايل 
اإىل حد  ب��ع��ي��د  و���ش��ط  خ��ط  "لعب 
له" و"ي�شبح  دور  اأف�����ش��ل  ه��و  م���ا، 
اأول لع��ب لع���ادة اطالق  ف��رات��ي 
اللعب  اإىل  الهجمات وهو ل يحتاج 
الكثر  ف��ل��دي��ه��م  اأع���ل���ى،  م���رك���ز  يف 
وكان  اجليدين".  امل��ه��اج��م��ني  م��ن 
الأرجنتيني  العا�شمة  ن��ادي  م��درب 
اأ�شار عقب  قد  بوكيتينو  ماوري�شيو 
على  املا�شي  املو�شم  يف  فريقه  ف��وز 
ذهاباً   1-4 داره  عقر  يف  بر�شلونة 
16 من امل�شابقة القارية  يف دور ال� 
قراءة  "ميلك  م��ارك��و  اأن  اإىل  الأم، 
جيدة للعبة، يف كل مرة ي�شمح فيها 
يكون  عندما  الهجومية  ب��احل��ي��ازة 

الفريق لديه الكرة".
اأ���ش��اءت موهبة لع��ب خط  حينها، 
"كامب  ال��و���ش��ط الإي���ط���ايل م��ل��ع��ب 
"ي�شمح  وت��اب��ع  ك��ات��ال��ون��ي��ا.  نو" يف 
)ف������رات������ي( ب������اخ������راج ال�����ك�����رة يف 

الهجمات  وق��ي��ادة  ظ��روف جيدة 
باأف�شل طريقة ممكنة". اأطلق 
املالعب  ع��ن  الغائب  ف��رات��ي، 
اإ�شابة  ب�����ش��ب��ب  ���ش��ه��ر  ل��ف��رة 
للثالثي  ال��ع��ن��ان  ف��خ��ذه،  يف 
ال�����ش��ح��ري. ف��اأم��ام ف��ري��ق ال� 
نيمار  ن�شاهد  "كاناري" مل 
امللعب  و����ش���ط  اإىل  ي���ع���ود 
ل��ب��ن��اء ال��ه��ج��م��ات ك��م��ا كان 
الفوز  م��ب��اراة  خ��الل  يفعل 

ال�����ش��ع��ب ع��ل��ى ب����وردو 2-3 
قبل النافذة الدولية.

الناحية  م���ن  اأن����ه  "�شحيح 
الفنية، بالن�شبة لخراج الكرة 

ال�شغرة،  امل�شاحات  واللعب يف 
اأف�شل مع فراتي  الأم��ر  يكون 

وباريدي�س"، يقول قائد باري�شي 
رابي�شاندراتانا  اإري�����ك  ه���و  اآخ����ر 

لفران�س بر�س.

ل ينتقد املتوج موؤخراً بكاأ�س اأوروبا 
2020 يف ال�شيف دوره اجلديد يف 
"حامل  ب���  اأ�شبه  ب��ات  وال���ذي  امللعب 
القائل  فهو  النجوم،  لبقية  املياه" 
يريد  م��ن  اأّول  "اأنا  املا�شي  املو�شم 
اإذا لزم  اأجلهم  اأرك�����س من  ال��دف��اع، 
الأم����ر، واأن����ا اأع��ل��م اأن��ه��م م��ع الكرة 
غ���رار  وع���ل���ى  الفارق".  ي�����ش��ن��ع��ون 
فرنانديز  لوي�س  اأث��ن��ى  م��واط��ن��ي��ه، 
القيادة  ����ش���ارة  ب�����دوره  ال����ذي ح��م��ل 
امل���م���ل���وك ح���ال���ي���اً من  ال�����ن�����ادي  يف 
"ل  قائاًل  على فراتي،  القطريني 
الكرة كثراً. يتقن  اأن يلم�س  يجب 
والنحراف،  ال��ك��رة  على  ال�شيطرة 
ل  لكنه  رائ���ًع���ا  م���راوًغ���ا  لي�س  وه���و 
احلركة  ميلك  لن��ه  ل��ذل��ك،  يحتاج 
املراقبة".  م��ن  للتخل�س  املنا�شبة 
ال�����ش��اب��ق للنادي  امل�����درب  اأّك�����د  ك��م��ا 
قناة  يف  احل��ايل  واملحلل  الباري�شي 
فراتي  اأن  �شبورت�س"  اإن  "بي 
من  الفنية  م��ه��ارات��ه  اإىل  �شيحتاج 
الذي  ال�شغط  م��ن  التخل�س  اج��ل 

�شيمار�شه �شيتي خالل اأم�شية 
الأربعاء.  الأبطال  دوري 

ذاته،  ال�شياق  و�شمن 
يقول رابي�شاندراتانا 

حم���������ل���������ل ق�������ن�������اة 
بلو":  "فران�س 
نانت  ي��ط��رح  "مل 

ال��������ك��������ث��������ر م����ن 
ولكن  امل�����ش��اك��ل، 

اأمام فريق ي�شتحوذ على الكرة مثل 
من  امل��زي��د  ي��واج��ه��ون  ق��د  ال�شيتي 
املديح،  هذا  ورغم   ."... ال�شعوبات 
ي�شكك "رابي" يف التوازن الدفاعي 
ذلك  اأن  معتراً  العا�شمة،  ل��ن��ادي 
يف  ال��ث��الث��ي  "عمل  ع��ل��ى  �شيعتمد 
اأم�����ام ن���ان���ت، ع���اد مبابي  امل��ق��دم��ة. 
بغ�س  اخل��ي��ار،  ل��ل��دف��اع. ل ميلكون 
النظر عن املدرب اأو ال�شلوب، فكرة 
القدم احلديثة تعتمد على كذلك. 
)الأملاين(،  ميونيخ  بايرن  يف  حّتى 

اجلميع يدافع".
ف����رات����ي  ي�����ك�����ون  اأن  ي����ج����ب  ك����م����ا 
امل��ت��م��اث��ل ل��ل�����ش��ف��اء ح��دي��ث��اً يف قمة 
ل��ي��اق��ت��ه ال��ب��دن��ي��ة، وه�����ذا م���ا يقلق 
"لهذا  ال���ق���ائ���ل  راب���ي�������ش���ان���درات���ان���ا 
ال�شبب اأ�شايقه، هو )لعب( م�شاب 
اأك��رث من لع��ب ك��رة قدم" و"نعلم 
فقط،  امل��و���ش��م  ن�����ش��ف  �شيلعب  اأن����ه 
العا�شر  ع��ام��ه  يف  ا".  اأي�شً ون��ي��م��ار 
فراتي  لعب  باري�س،  العا�شمة  يف 
اأمام نانت  الذي حمل �شارة القيادة 
يف ظل غياب املدافع الدويل 
ماركينيو�س  ال��رازي��ل��ي 
كيمبيمبي،  وبري�شنل 
ث��الث��ة م��وا���ش��م فقط 
م������ع اأك���������رث م������ن 40 
ن�شبة  وه����ي  م����ب����اراة، 
اأ�شا�شي  قليلة لالعب 
 60 ي��خ��و���س  ن�����اٍد  يف 
مباراة كمتو�شط يف كل 

مو�شم.

•• �أبوظبي -و�م:

اأبوظبي للزوارق ال�شريعة اليوم الأربعاء نحو طموح جديد و  يبحر فريق 
حتد اآخر .

فمن املقرر اأن يتوجه الفريق اإىل الرتغال و حتديداً اإىل مدينة فيجويرا 
ل���زوارق  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  م��ن  اخل��ت��ام��ي��ة  اجل��ول��ة  يف  للم�شاركة  ال�شاحلية، 

الفورمول1 وامل�شهد اخلتامي ملو�شم 2021 يف هذه البطولة.
تورنتي،  �شون  بقيادة  اأبوظبي1  بزورقي  اخلتام  الفريق يف جولة  وي�شارك 
واأبوظبي 2 بقيادة ثاين القمزي و من املقرر اأن ت�شهد هذه اجلولة وب�شكل 
مغاير اإقامة �شباقني ولي�س �شباقا واحدا خا�شة مع امتداد املناف�شة ابتداء 

من يوم غد وحتى الثامن والع�شرين من دي�شمر املقبل.
و تغادر بعثة الفريق اليوم برئا�شة �شامل الرميثي وت�شم املت�شابقني ثاين 
الظاهري  ونا�شر  القبي�شي  جمعة  م��ان  وال��رادي��و  تورنتي  و�شون  القمزي 
بالإ�شافة للطاقم الفني املتواجد م�شبقا يف مدينة فيجويرا التي حتت�شن 
ال�شباق للمرة الأوىل بالن�شبة للمدينة ومن املنتظر اأن تبداأ البعثة التجهيز 
انطالق  قبل  والنهائية  الأخ��رة  اللم�شات  وو�شع  الو�شول  ف��ور  والإع���داد 

�شباق اأف�شل زمن يوم غد.
و تدخل زوارق اأبوظبي تفا�شيل هذه اجلولة وهي يف ال�شدارة حيث يت�شدر 
ثاين القمزي الرتيب العام بر�شيد 20 نقطة، وياأتي �شون تورنتي ثانيا 
يف  البطولة  لقب  حامل  هو  الفريق  اأن  اإىل  بالإ�شافة  نقطة،   15 بر�شيد 

اآخر 3 موا�شم وبالتايل ي�شعى اإىل الدفاع عن لقبه يف ظل املناف�شة القوية 
واملرتقبة بني امل�شاركني يف اجلولة املقبلة.

كانت اجلولة الأوىل من البطولة والتي اأقيمت يف �شبتمر املا�شي يف اإيطاليا 
قد �شهدت فوز القمزي باللقب، يف حني حل �شون يف املركز الثاين يف م�شهد 
قوي ببداية املو�شم، وي�شعى الزورقان اإىل دخول هذه اجلولة بقوة من اأجل 
ال�شتمرار يف م�شهد ال�شدارة وانتزاع اللقب لهذا املو�شم والو�شافة اأي�شا".

ثم  اخلمي�س  غد  ي��وم  زم��ن  اأف�شل  �شباق  بانطالق  اجلولة  اأح���داث  تقام  و 
زمن  و�شباق  يوم حت�شري  ثم  يوم اجلمعة، ومن  الأول  الرئي�شي  ال�شباق 
واإعالن  الأح��د  يوم  للجولة  واخلتامي  الثاين  ال�شباق  ثم  ال�شبت،  يوم  ثان 

هوية البطل للمو�شم احلايل".

تنتظر  نقطة   40 وج���ود  ظ��ل  يف  �شعبة  مناف�شة  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  وتنتظر 
خ��ي��ارات كثرة مطروحة  وب��ال��ت��ايل  ه��ذه اجل��ول��ة  الأول يف  امل��رك��ز  �شاحب 
وموجودة يف هذه اجلولة للمناف�شة لقب املو�شم ويف ظل م�شاركة 18 زورقا 

يف هذه اجلولة.
و اأكد �شامل الرميثي �شعوبة املهمة التي يخو�شها الفريق يف الرتغال خا�شة 
واأنه يجب اأن يحافظ على نف�س امل�شتوى من التميز الذي �شاحب ظهوره 
" مرحلة �شعبة  وق��ال:  النقاط..  وال�شتمرار يف ح�شد  الأوىل  يف اجلولة 
جدا من البطولة تنتظرنا يف الرتغال، واأيام �شعبة اأمام املت�شابقني.. نريد 
ريا�شة  ا�شم  واإع��الء  كاملعتاد  الأوىل  املراكز  بتحقيق  املرحلة  هذه  ننهي  اأن 

الإمارات يف املناف�شة".

�ليوم.. �أبوظبي للزو�رق �ل�سريعة يتوجه �إىل �لربتغال للم�ساركة يف ختام مونديال �لفورموال 1

فري�تي »�لبومة �ل�سغرية« مفتاح تاألق �لثالثي �ل�ساحر 

ك�شف الطبيب وال�شحفي نيل�شون كا�شرو تفا�شيل �شرية 
اأرماندو  دييغو  الراحل  الأرجنتيني  النجم  �شجالت  من 
طبية  وم��ع��ل��وم��ات  حقائق  تت�شمن  وف��ات��ه  بعد  م���ارادون���ا 

�شادمة متعلقة ب�شحة الأ�شطورة.
"�شحة م���ارادون���ا.. ق�شة  ون�����ش��ر ك��ا���ش��رو ك��ت��اب��ا ب��ع��ن��وان 
حقيقية"، لأ�شطورة اآخر من قاد منتخب الأرجنتني للفوز 
بعد  وذل��ك   ،1986 املك�شيك  مونديال  يف  ال��ع��امل  بكاأ�س 
 ،2020 25 نوفمر  بتاريخ  م��رور نحو عام على وفاته 

يف بوين�س اآير�س عن عمر ناهز 60 عاما.
واأج�����اب ال��ط��ب��ي��ب ع��ن ����ش���وؤال، خ���الل ظ��ه��وره يف مقابلة 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ل��ل��ح��دي��ث ع���ن ك��ت��اب��ه، ب�����ش��اأن ت��ع��ر���س قلب 
مارادونا لل�شرقة بعد وفاته، قائال: "كان هناك م�شجعون 
م��ت��ط��رف��ون ي���ن���وون ان���ت���زاع ق��ل��ب م����ارادون����ا )م����ن داخل 

اأخرجوا  الأط��ب��اء  ي��ح��دث.  مل  ذل��ك  لكن  �شريحه(، 
قلب مارادونا من ج�شده لأنه كان مهما جدا 

للتحقيق يف ظروف وفاته".
واأ������ش�����اف ال��ط��ب��ي��ب ال������ذي ح�����ش��ل على 

مارادونا  �شجالت  من  �شرية  تفا�شيل 
الطبية وا�شتمع اإىل �شهود مل يتحدثوا 
بدون  م��دف��ون  "مارادونا  الآن:  حتى 

كيلوغرام،  ن�شف  قلبه  وزن  ك��ان  قلب! 
300 غ��رام، لكن  يف العادة، يزن القلب 

ق��ل��ب م���ارادون���ا ك���ان ك��ب��را ج���دا، ويعود 
اإىل  ف��ي��ه  ق�����ش��ور  اإىل  ال�شبب 

ج�����ان�����ب اأن����������ه ك����ان 

لعب كرة قدم".
خميف  ب�شكل  مدمنا  ك��ان  "مارادونا  اإن  نيل�شون  وق���ال 
ك��ان �شيموت  اآخ��ر غ��ره  اأي �شخ�س  على ك��ل �شيء ���ش��ار، 
يف �شن اأقل بكثر، لكنه كان ميلك ج�شدا له قدرة خا�شة 
على املقاومة"، م�شرا اإىل اأن مارادونا كان من املمكن اأن 
ي�شع مطلقا  اأنه مل  "م�شكلته  لكن  اأف�شل  ب�شحة  يحظى 

للح�شول على عالج فعال".
اأن �شوء  ويعتقد ماتيا�س مورل، حمامي دييغو مارادونا، 
الرعاية الطبية قد يكون ال�شبب املحتمل لوفاة الأ�شطورة. 
ويحقق الق�شاء الأرجنتيني مع 7 اأ�شخا�س يف ق�شية وفاة 
الرعاية  اإذا كانوا قد وف��روا  مارادونا، وذلك للك�شف عما 
الالزمة لالعب لالإبقاء على حياته، وتراوح مدة عقوبة 
25 عاما.  اإىل   8 م��ن  ال��ق�����ش��اي��ا  ه���ذه  م��ث��ل  ال�����ش��ج��ن يف 
وهوؤلء ال�شبعة هم جراح الأع�شاب ليوبولدو 
اأغو�شتينا  النف�شية  والطبيبة  ل��وك��ى 
كا�شات�شوف والطبيب النف�شي كارلو�س 
دياز وطبيبة تن�شيق الرعاية املنزلية 
املمر�شني  ومن�شق  فورليني  نان�شي 
ماريانو بروين واملمر�شان ريكاردو 
مدريد.  وداه���ي���ان���ا  اأمل������رون  ع��م��ر 
اأمام  ب�شهاداتهم  جميعهم  واأدل�����وا 
يوا�شل  الذي  الأرجنتيني،  الق�شاء 
اإىل �شهادات اجلميع  عملية ال�شتماع 

يف الق�شية منذ �شهور.

يف ذكرى وفاته.. »مفاجاأة �سادمة« 
ب�ساأن قلب مار�دونا

•• �أبوظبي-و�م:

اعتر احتاد الإم��ارات للمالكمة فوز 
اأن�س العتيبة رئي�س الحتادين  �شعادة 
حممد  بجائزة  والآ�شيوي  الإم��ارات��ي 
فئة  الريا�شي يف  ل��الإب��داع  را���ش��د  ب��ن 
ولكل  ل��ه��م  ت��ك��رمي��ا  امل��ح��ل��ي  الإداري 
نف�شها  على  تفوقت  التي  العمل  فرق 
العام  يف  قارية  بطولت   3 تنظيم  يف 
والنا�شئني  وال�شباب  للكبار  اجل���اري 
يف ظل اجلائحة يف الوقت الذي لعب 
التعايف  يف  م��ه��م��ا  دورا  ال��ع��ت��ي��ب��ة  ف��ي��ه 
ال�شريع لأن�شطة وفعاليات الحتادين 
اجلائحة،  م���ن  وامل���ح���ل���ي  الآ����ش���ي���وي 
واط������الق اأك�����رث م���ن م���ب���ادرة حملية 

والهتمام  ال��ل��ع��ب��ة  وت��ط��وي��ر  ل��ن�����ش��ر 
املنتخبات  يف  ال�شاعدين  بالالعبني 

الوطنية.
وقال ح�شن احلمادي اأمني ال�شر العام 

لالحتاد اأمني عام اللجنة التنظيمية 
�شاهم  ال��ع��ت��ي��ب��ة  اأن�������س  اإن  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
ب�شكل كبر يف تطوير منظومة العمل 
والآ�شيوي  الإم���ارات���ي  الحت��ادي��ن  يف 
الحت�����ادي�����ن  اإدارة  جم���ل�������س  وق��������اد 
البطولت،  م��ن  ال��ك��ث��ر  ل���ش��ت��ح��داث 
ال���ه���ادف���ة، وقدم  امل����ب����ادرات  واإط������الق 
ليتاأ�ش�س  الن�شائية  للمالكمة  الدعم 
لعباته  وحققت  م��رة،  لأول  املنتخب 
اإجنازات غر م�شبوقة اأبرزها ح�شول 
ف�شية  على  املر�شدي  رحمة  الالعبة 
للدورة  وتاأهلها  لل�شباب  اآ�شيا  بطولة 
اأف�شل  الأخرة يف املناف�شة على لقب 
حممد  ال�شيخ  بجائزة  �شاعدة  لعبة 

بن را�شد لالإبداع الريا�شي.

اأقر الوافد اجلديد اإىل باري�س �شان جرمان الفرن�شي النجم الأرجنتيني ليونيل 
فريًقا  "ليكون  العا�شمة  ن��ادي  مفقودة" يف  اأ�شياء  هناك  ت��زال  "ل  اأن��ه  مي�شي 
للفوز  "املر�ّشح" الأب��رز  �شان جرمان  ذات��ه على مكانة  الوقت  يف  قوًيا"، موؤكداً 

مب�شابقة دوري اأبطال اأوروبا هذا املو�شم.
وا�شاف مي�شي يف مقابلة مع �شحيفة ماركا الريا�شية اليومية الإ�شبانية بّثت  
اأحد  اأننا  اأنكر  اأبرز املر�شحني، ولن  اإننا من بني  "اجلميع يقول  اأم�س الثالثاء 

املتناف�شني، لكننا ما زلنا نفتقر اإىل الأ�شياء لنكون فريًقا قوًيا".
بر�شلونة  م��ن  ب��اري�����س  اإىل  ال�شيف  ه��ذا  املنتقل  ال�شغر  "الرغوث"  واأ���ش��ّر 

ال�شباين "نعم، نحن اأحد املر�شحني، لكننا ل�شنا الوحيدين".
مطارديه،  اأق���رب  ع��ن  كبر  "ليغ1" ب��ف��ارق  ال���  مت�شدر  ج��رم��ان  ���ش��ان  وي�شعى 

حل�شم بطاقة التاأهل اإىل دور ال� 16 يف امل�شابقة القارية الأم، وذلك عندما يحّل 
�شيفاً على مان�ش�شر �شيتي النكليزي  اليوم الأربعاء �شمن مناف�شات اجلولة 

اخلام�شة قبل الأخرة.
وكّرر مي�ّشي اأي�شاً ما �شّرح به �شابقاً عن رغبته بالعودة اإىل بر�شلونة يف امل�شتقبل، 
اأنني �شاأعود يف وقت ما اإىل بر�شلونة، لأنه منزيل. هذا  قائاًل "لقد قلت دائًما 
هو املكان الذي اأريد اأن اأعي�س فيه وبالطبع، اإذا كان باإمكاين امل�شاهمة يف �شيء 
مل�شاعدة النادي، �شاأكون �شعيًدا جًدا بالعودة". وعن املرحلة ال�شعبة والنتقالية 
التي ميّر بها فريق ال� "بالوغرانا" مع ت�شّلم لعبه و�شطه ال�شابق ت�شايف زمام 
املهام الفنية خلفاً للهولندي رونالد وكمان املُقال من من�شبه، قال "بر�شلونة يف 

مرحلة اإعادة البناء" وهناك "اأندية اليوم تتفّوق عليه".

�حتاد �ملالكمة: فوز �لعتيبة بجائزة حممد بن ر��سد 
لالإبد�ع �لريا�سي تكرمي لكل عنا�سر �للعبة

مي�سي : �سان جرمان يفتقر لبع�س �الأ�سياء لي�سبح قويًا 

مدرب نيوزيلند�: �أبوظبي 
�ملكان �ملثايل للتح�سري 

لت�سفيات مونديال 2022  
•• �أبوظبي-و�م:

اأ�شاد داين هاي مدرب املنتخب النيوزيلندي لكرة القدم مبع�شكر الإعداد 
لنهائيات  املوؤهلة  للت�شفيات  حت�شراً  اأبوظبي  يف  الفريق  اأقامه  ال��ذي 
املرافق  على  واأثنى  اأوقيانو�شيا  ق��ارة  2022 عن  العامل يف قطر  كاأ�س 
اأبوظبي  ب��ن��ادي  ال��ق��دم  ك��رة  م��الع��ب  اأب��وظ��ب��ي وحت��دي��داً  الريا�شية يف 
مرافق  من  متلكه  ملا  لال�شتعداد  املثايل  ب�"املكان  وو�شفها  للكريكيت، 
يف  اإع��دادي��اً  مع�شكراً  نيوزيلندا  منتخب  وخا�س  عاملي."  م�شتوى  على 
اأبوظبي منذ الثنني قبل املا�شي لعب خالله مباراتني وديتني، الأوىل 
اأمام منتخب اجلزائر لالعبني املحليني وفازت نيوزيلندا 2-1، وفاز يف 
الودية الثانية التي اأقيمت اأم�س الثالثاء اأمام منتخب جامبيا بهدفني 

دون رد.
اأبوظبي  مدينة  يف  رائ��ع��اً  ك��ان  الإع�����دادي  هاي:" املع�شكر  داين  ق��ال  و 
قطر  يف  العامل  كاأ�س  لنهائيات  املوؤهلة  للت�شفيات  لال�شتعداد  ونتطلع 

العام املقبل".
ملتابعة بالدهم خالل  القدم  الفر�شة ملنتخب نيوزيلندا لكرة  اأتيحت  و 
اأر�شية  على  مبارياتها  اأقيمت  التي  للكريكيت  العامل  كاأ�س  مناف�شات 
ملعب ا�شتاد زايد للكريكيت باأبوظبي، يف الوقت الذي تدرب فيه فريق 

كرة القدم مبالعب نادي اأبوظبي للكريكيت متعددة ال�شتخدامات.
وعن ذلك قال هاي:" كنت على علم باأن فريق الكريكيت لعب �شابقاً على 
امللعب الرئي�شي يف اأبوظبي، وعندما و�شلنا اإىل هنا اأتيحت لنا الفر�شة 
على  قرب  عن  نظرة  األقينا  بينما  الكريكيت،  مباريات  لبع�س  للذهاب 

مالعب كرة القدم قبل بدء املع�شكر".

�الألعاب �لبار�ملبية تبحث �آخر ��ستعد�د�ت 
�مل�ساركة يف �آ�سيوية �ل�سباب بالبحرين

•• دبي -و�م:

الألعاب  دورة  يف  امل�����ش��ارك��ة  الإم�����ارات  لبعثة  والإداري  الفني  اجل��ه��ازان  عقد 
اجتماعاً  البحرين  مملكة  اأر���س  على  تقام  التي  لل�شباب  الآ�شيوية  الباراملبية 
ناق�س اآخر ال�شتعدادات الفنية والإدارية للوقوف على مدى ا�شتعداد امل�شاركني 
ت�شر  التح�شرات  كل  اأن  من  والتاأكد  والإداري���ة  الفنّية  النواحي  جميع  من 
اأف�شل وجه. تنطلق الدورة نهاية ال�شهر احلايل وت�شارك بعثة الإمارات  على 
القّوة، والري�شة الطائرة،  القوى، ورفعات  األعاب  باراملبية هي  األعاب  يف خم�س 
للجنة  العام  الأم��ني  املهري،  �شامل  ذيبان  وو�شف  الطاولة.  وك��رة  والبوت�شيا 
يف  غاية  اأمر  باأنها  لل�شباب  الآ�شيوية  الألعاب  يف  امل�شاركة  الوطنية  الباراملبية 
اأ�شحاب الهمم واإك�شابهم  اأبطالنا من  اإع��داد جيل قادم من  اأجل  الأهمية من 

خرات املناف�شات القوية والدخول يف اأجواء البطولت الباراملبية.
اأولوياتها  راأ���س  على  ت�شع  الإماراتية  الباراملبية  اللجنة  اإن  املهري  اأ�شاف  و 
ثم  اأوًل،  املمار�شة  قاعدة  تو�شيع  ال�شباب وجتهيزهم من خالل  اإع��داد  خطط 
الوطنية للم�شاركة يف املحافل و  املتميزين منهم لين�شموا للمنتخبات  انتقاء 
يف  الأويل  الوطنية  للمنتخبات  ان�شمامهم  اأو  الأخ��رى،  باملنتخبات  الحتكاك 
فرات الإعداد ليكت�شبوا اخلرات من لعبي ال�شف الول حتى ي�شروا على 
الدرب نف�شه. و تقدم الأمني العام بال�شكر لداعمي اللجنة الباراملبية الوطنية 
اأبوظبي  "جمل�س  من  ك��اّل  بالذكر  خ�س  و  م�شاهمات  من  يقدمونه  ما  على 
الريا�شي "، و"مبادلة" و "بوريالي�س" وذلك ملا لهوؤلء الرعاة من اأثٍر وا�شح 
وملمو�س على الريا�شة الباراملبية الوطنية. من جهته اأكد الدكتور عبدالرزاق 
اأحمد بني ر�شيد، ع�شو جمل�س اإدارة اللجنة الباراملبية الإماراتية رئي�س البعثة 
ثقته الكاملة يف قدرة جميع اأفراد البعثة من اإداريني ومدربني ولعبني على 
الظهور بال�شورة التي تليق با�شم الريا�شة الباراملبية الإماراتية. واأ�شاف : " 
"طوكيو  الأوملبية  الألعاب  دورة  خالل  املتميز  امل�شاركة  بعد  متوقع  �شىء  هذا 
2020"، وباإذن اهلل �شوف ي�شر ال�شباب على درب الكبار يف حتقيق الإجنازات 
اأن الجتماع كان  اأو�شح بني ر�شيد  التتويج يف البحرين". و  واعتالء من�شات 
مثمراً للغاية، ومت الوقوف على اآخر التح�شرات التي جرت وخطة امل�شاركة 
د من اجلاهزية الفنية والبدنية والنف�شية وال�شحية  يف الفرة املقبلة والتاأكُّ
لالعبني، ذلك مع التاأكيد على اأولوية الهتمام ب�شالمة و�شحة كامل البعثة 

وعودتهم بعد مناف�شات الألعاب �شاملني.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   30 �شبتمر 2021  املودعة حتت رقم:  360934  
تاريخ اإيداع الأولوية 1 ابريل 2021 

با�ش��م:  اأرتي�س فينان�س جروب هولدينجز ليمتد 
وعنوانه: وان، لريك �شكوير، لندن، دبليو6 .ان بي، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
املحا�شبة وم�شك الدفاتر واملراجعة ؛ التنبوؤ القت�شادي

الواق�عة بالفئة:  35
و�شف العالمة:  تتكون العالمة من جمموعة من عالمتني. العالمة الوىل يف املجموعة تتكون من عبارة 
 ARTIS " عبارة  املجموعة  يف  الثانية  العالمة  مثلث.  �شكل  " ARTIS FINANCE"  بجانب 

املثلث �شكل  FINANCE"  اأ�شفل 
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  360935  بتاريخ:  30 �شبتمر 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية 1 ابريل 2021 

با�ش��م:  اأرتي�س فينان�س جروب هولدينجز ليمتد
وعنوانه: وان، لريك �شكوير، لندن، دبليو6 .ان بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�شناديق؛  اإدارة  املالية؛  الإدارة  ال�شتثمار؛  خدمات  امل��ايل؛  والتمويل  التمويل  خدمات  املالية؛  اخلدمات 

خدمات �شناديق ال�شتثمار؛ اإعداد التقارير املالية
الواق�عة بالفئة:  36

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من جمموعة من عالمتني. العالمة الوىل يف املجموعة تتكون من عبارة 
 ARTIS " عبارة  املجموعة  يف  الثانية  العالمة  مثلث.  �شكل  " ARTIS FINANCE"  بجانب 

املثلث �شكل  FINANCE"  اأ�شفل 
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  24 نوفمرب 2021 �لعدد 13400



ينقذ �سابًا من �الختناق ب�سطرية دجاج
علق  دج��اج  ب�شاندوي�س  الختناق  عاما( من  �شابا )22  اأنقذ رجل 
وي�شكون�شن  به يف ولي��ة  يقتله، يف مطعم يعمالن  وك��اد  يف حلقه 
33 ع��ام��ا، م�شغول بعمله  الأم��ري��ك��ي��ة. وك��ان ج��وزي��ف راي��ن��ه��ارت، 
داخل املطعم عندما بداأ اأ�شتون، بالختناق جراء قطعة كبرة من 
�شطرة دجاج علقت بحلقه يف مطعم، بوي�شكون�شن، ووثق مقطع 
املطعم، حلظة  داخل  املتواجدة  املراقبة  التقطته كامرات  فيديو 
بجانبه  الرجل  م��رور  وق��ت  نف�س  يف  فجاأة  بحلقه  ال�شاب  اإم�شاك 
انت�شر  الفيديو  اأن  اإل  اأغ�شط�س  �شهر  اإىل  تعود  والواقعة  �شدفة، 

يوم الثالثاء املا�شي.
اإن��ق��اذ ال�شاب م��ن الخ��ت��ن��اق، حيث  ومتكن ج��وزي��ف راي��ن��ه��ار، م��ن 
دفعته ردة فعله اإىل ا�شتخدام طريقة علمية ببديهية دون تعلمه 

لها من قبل.
راي��ن��ه��ارت طريقة  اأج����رى ج��وزي��ف  ق��ب��ل،  ت��دري��ب م��ن  اأي  ودون 
فيها  يتم  اأولية  اإ�شعافات  عملية  وه��ي   Heimlich "هيملي�س" 
بفعل  العلوي  الهواء  جمرى  ان�شداد  لعالج  البطن  على  ال�شغط 
الأج�شام الغريبة  حيث متكن من اإخراج قطعة كبرة من �شطرة 

دجاج ا�شتقرت يف حلق ال�شاب وكادت تقتله.

برميل نبيذ يف مز�د بـ800 �ألف يورو 
نبيذ  برميل  بيع  الأح���د  ي��وم  م�شاء  ل��ل��م��زادات  �شوذبي  دار  اأعلنت 
لرا   228 �شعته   )President’s barrel( "بريزيدينت�س" 
مقابل 800 األف يورو، ب�شعر تاريخي. واجتمع التجار وامل�شتوردون 
املزادات  حل�شور  الأح��د  ي��وم  العامل  اأنحاء  جميع  من  وامل�شرون 
اخلرية يف Hospices de Beaune، وهي عملية بيع نظمتها 
Sotheby's هذا العام. وتهدف الأرباح اإىل احلفاظ على الراث 
القرن  يف  تاأ�ش�شت  التي  للموؤ�ش�شة  امل�شت�شفيات  معدات  وحتديث 
مقابل  الرميل  بيع  مت  اإن��ه   Sotheby's وقالت  ع�شر.  اخلام�س 

800 األف يورو بعد معركة مزايدة ا�شتمرت 15 دقيقة.
و�شتذهب اأموال عملية البيع اإىل "الحتاد الوطني للت�شامن مع 
املراأة،  �شد  العنف  حت��ارب  الأوىل  املنظمة  ك��وري.  املراأة" ومعهد 

والثانية ترعى البحوث الطبية ملحاربة �شرطان الثدي.

�سيناريو »دون«  بيع لقاء 3 ماليني دوالر 
بيَع ال�شيناريو املر�شوم مل�شروع الفيلم الذي كان املخرج الفرن�شي 
من  اقتبا�شه  ينوي  جودوروف�شكي  األيخاندرو  ت�شيلي  يف  امل��ول��ود 
"دون" يف مقابل ح��واىل ثالثة ماليني دولر خ��الل مزاد  رواي��ة 
اأكر بكثر  "كري�شتيز" يف باري�س الثنني، وهو مبلغ  دار  اأقامته 
اإىل  العائد  الكبر  الكتاب  ه��ذا  خّمنت  ال��دار  وكانت  املتوقع.  من 
لهواة  الكثر  يعني  وال��ذي  الع�شرين  القرن  �شبعينيات  منت�شف 
اخليال العلمي "مبا بني 25 األف يورو و35 األفاً"، لكنه بيع لقاء 

2،66 مليون يورو )2،99 مليون دولر( مع احت�شاب النفقات.
يف  ي��اأخ��ذ  اأن  يفر�س  ك��ان  "التخمني  اأن  "كري�شتيز"  ولح��ظ��ت 
الذي  اجلماهري  بالنجاح  ت��اأث��رت  التي  ال�شوق  واق��ع  احل�شبان 

يحققه راهناً فيلم "دون" للمخرج الكندي دوين فيلنوف".
و�شرعان ما اأخذت قيمة العرو�س املالية ترتفع بعد انطالق املزاد، 
اأجنبيان  وهما  امل��زاي��دي��ن،  من  اثنني  بني  املناف�شة  انح�شرت  ثم 
ال�شيناريو  تر�شية  اإىل  املعركة  وانتهت  الهاتف،  بوا�شطة  و�شاركا 
على �شاٍر اأمركي. ويت�شمن ال�شيناريو املر�شوم املعروف يف اللغة 
ملا كان يجب  "�شتوريبورد" ر�شوماً وخمططات  با�شم  ال�شينمائية 

اأن يكون فيلماً �شينمائياً، لكنه مل يَر النور ب�شبب نق�س التمويل.
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�لفيزيائيون يبتكرون �سوء� ثالثي �الأبعاد
ياأمل املبتكرون اأن ي�شتخدم هذا ال�شوء يف تخزين ومعاجلة البيانات يف الكمبيوترات الكمومية.

الأبعاد  ثالثي  �شوء  ابتكار  من  متكنوا  الفيزياء  علماء  اأن  اإىل   ،Nature Communications جملة  وت�شر 
امل��واد. و�شوف  املغناطي�شية تظهر دوري��ا داخل بع�س  الدوامات  التي هي نوع من   ،skyrmions ملا ي�شمى  نظرا 

ت�شاعد درا�شتها على ابتكار منظومات جديدة لتخزين البيانات.
ويقول الروفي�شور مارك ديني�س، من جامعة برمنغهام، "لقد حققنا تقدما كبرا يف درا�شة skyrmions ثنائي 
الأبعاد ، ولكن اإىل اآلن مل نفهم ب�شكل وا�شح كيفية اإعادة اإنتاجها يف �شكل ثالثي الأبعاد. وقد اكت�شفنا اأنه لهذا 

الغر�س ميكننا ا�شتخدام " دوامة " من �شعاع ال�شوء، الذي ميكننا التالعب بخ�شائ�شئه".
وال�شكل لدوامة مغناطي�شية م�شغرة، �شحنة مركزها  البنية  وskyrmions، هي ج�شيمات كمومية مت�شابهة يف 
�شالبة وحوافها موجبة ال�شحنة. وهي هياكل م�شتقرة جدا، ما ي�شمح با�شتخدامها كخاليا ذاكرة متينة واقت�شادية 

لأجهزة الكمبيوتر الدورانية والكمية.
 skyrmions وكما هو معلوم اكت�شف العلماء يف ال�شنوات الأخرة، طرًقا عديدة لإن�شاء نظائر ثنائية الأبعاد ل� 
داخل مواد مغناطي�شية خمتلفة. ما ي�شمح باإن�شاء اأنواع جديدة من معدات التخزين. ولكن عدم وجود فكرة وا�شحة 

لدى علماء الفيزياء، عن �شلوك هذه اجل�شيمات يف ف�شاء ثالثي الأبعاد، يعيق التقدم يف هذا املجال.
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حتافظ على �سبابها ب�سن 59 بحمامات �ملغنزيوم
يف  �شبابها  اأ���ش��رار  ع��ن  ع��ام��اً   59 العمر  م��ن  تبلغ  بريطانية  �شيدة  ك�شفت 
العقد ال�شاد�س من العمر، ويف مقدمتها ا�شتخدام حمامات املغنزيوم ب�شكل 

منتظم.
مارتني جرانت هي مديرة تدريب متقاعدة تعي�س يف لندن مع زوجها اإيان، 
ودخلت يف �شن الياأ�س بعمر 45 عاماً، واأدى ذلك اإىل زيادة وزنها، مما جعلها 
بروك،  ال�شخ�شي يل  امل��درب  بالتدريب مع  وب��داأت  �شناً،  اأك��ر  باأنها  ت�شعر 

وداومت على ذلك ملدة �شاعة واحدة 3 مرات يف الأ�شبوع.
ا م�شكلة كبرة بالن�شبة يل عندما  تقول ال�شيدة غرانت "اأ�شبح النوم اأي�شً
اليومية  خطواتي  بزيادة  قمت  لذلك  مرهقة،  كنت  الطمث،  انقطاع  ب��داأ 
اإىل 10000 وبداأت يف حمامات املغنزيوم التي حتافظ على نعومة و�شباب 

الب�شرة، و الآن، اأنام �شبع اأو ثماين �شاعات كل ليلة".
قالت غرانت "منذ ثالث �شنوات، توقفت عن ال�شرب، وتلقيت عالًجا طبًيا 
الكحول. توفيت والدتي وهي �شغرة  بالتخلي عن  الطبيب  اأو�شى  حيث 
ا ، لذلك كان من املهم العتناء  ب�شبب �شرطان الثدي واأ�شيبت اأختي به اأي�شً
ب�شحتي". تخ�شع غرانت لعالج الكراتني مرتني يف ال�شنة، والذي يزيل 
التجعد من �شعرها ويجعله ناعًما واأ�شهل يف الت�شفيف. كما اأنها ت�شتخدم 
ال�شامبو اخلايل من الكريتات لأنه ل يزيل الزيوت الطبيعية من ال�شعر، 

بح�شب �شحيفة ديلي ميل الريطانية.

حيلة ر�ئعة للح�سول على نبتة منزلية مت�سلقة 
ك�شف اأحد ع�شاق النباتات عن كيفية زراعة نبتة مت�شلقة مذهلة يف املنزل 

با�شتخدام البطاط�س احللوة.
نبتة  لزراعة  ب�شيطة  طريقة  ملرون  من  كانينغ  ب��راد  الأ���ش��رايل  �شارك 

بطاط�س حلوة مع متابعيه على تيك توك با�شتخدام اإناء من املاء فقط.
ه��و احل�����ش��ول على بطاط�س  م��ا عليك فعله  "كل  امل��ق��ط��ع:  ب���راد يف  وق���ال 
حلوة من ال�شوبر ماركت مبا�شرة وو�شعها يف كوب من املاء وهذا كل �شيء، 

و�شتح�شل على نبتة منزلية رائعة".
اأ�شابيع بعد و�شع  اأرب��ع��ة  اأك��رث من  ي�شتغرق  الأم��ر لن  ف��اإن  ب��راد  وبح�شب 

البطاط�س يف املاء لتنمو جذورها وتنبت.
ل  اأنها  اإذ  بها،  العناية  ميكن  نبتة  واأ�شهل  اأروع  باأنها  النبتة  ب��راد  وو�شف 

حتتاج �شوى اإىل تغير املاء كل اأ�شبوعني.
املتابعني عن  الكثر من  ت��وك، حيث عر  تيك  انت�شرت احليلة على  وق��د 

اإعجابهم بها، وعن نيتهم جتربتها يف اأقرب فر�شة ممكنة.
وقال بع�س املتابعني، اإنهم جربوا احليلة وبداأت اجلذور بالنمو خالل اأيام 
قليلة، يف حني قال اآخرون اإن نبتة البطاط�س احللوة منت خالل اأ�شبوعني 
فقط. وعلى الرغم من جناح احليلة لدى البع�س، ا�شتكى متابعون اآخرون 

من تعفن البطاط�س احللوة قبل اأن تبداأ بالنمو.

هاين �ساكر: �أنت قتلت 
�لفن يا �ساكو�س

قال الفنان هاين �شاكر نقيب املهن 
املو�شيقية يف م�شر اإن م�شكلة ح�شن 
اأنه  املهرجانات، هي  �شاكو�س مغني 
"ارتكب غلطة ل تغتفر، حيث جعل 
اجلمهور ي�شب زميال له ويقول يف 

حقه كالما جارحا".
�شاكر عر ف�شائية  ه��اين   واأ�شاف 
�شاكو�س  ح�����ش��ن  اأن  "النهار"، 
الطريق  ف��ا���ش��ح��ا يف  ف��ع��ال  ارت��ك��ب 
دعاوى  هناك  اأن  اإىل  م�شرا  العام، 
"يطلع على  مرفوعة �شده. وقال: 
امل�شرح يخلي اجلمهور ي�شتم زميله، 
ويف اآخر الفيديو تهني عازيف الإيقاع 
املحرمني وتقول ولدهم رق�شات، 
لو  واهلل  امل���الأ..  على  زميلك  ت�شتم 
غابة ما يح�شل فيها كده". وتابع: 
"اأنت قتلت الفن يومها يا �شاكو�س، 
حمافظت�س  ن��ع��م��ة  اأع����ط����اك  رب���ن���ا 
النقابة  م��وق��ف  ع���ن  اأم����ا  عليها". 
اأ���ش��اف: "له  م��ن حممد رم�����ش��ان، 
نقابة  يف  ع�شو  لأن���ه  خ��ا���س  و���ش��ع 
نقابة  وع�������ش���و  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة  امل���ه���ن 
ح�شا�شية  �شوية  وفيه  ال�شينمائيني 

يف التعامل معه بالرف�س". 

وفاة �لكاتب و�لرو�ئي 
�الأمريكي غوردون 

عاماً   95 ي���ن���اه���ز  ع���م���ر  ع����ن  ت�����ويف 
ال��ك��ات��ب وال����روائ����ي الأم���رك���ي نوا 
غ�����وردون ، امل���ع���روف ب��اأع��م��ال��ه عن 
تاريخ الطب وعن اليهودية، بح�شب 

ما اأعلنت اأ�شرته.
�شبكات  ع��ل��ى  ُن�����ش��ر  ب��ي��ان  وج����اء يف 
التوا�شل الجتماعي "ببالغ احلزن 
تعلن عائلة نوا غوردون اأنه تويف يف 
22 ت�شرين الثاين-نوفمر 2021" 
العائلة  واعترت  باأ�شرته.  حماطاً 
اأيام  ال��ذي احتفل قبل  اأن غ��وردون 
والت�شعني  اخل��ام�����س  م��ي��الده  بعيد 
واأن  ومثمرة"  "طويلة  حياة  عا�س 
ماليني  ح��ي��اة  يف  "اأثرت  اأع���م���ال���ه 
اأن  م���وؤك���دة  العامل"،  ح���ول  ال���ق���راء 
موؤلفاته "�شتبقى حية" بعد وفاته.

وم��ن اأب���رز م��وؤل��ف��ات ه��ذا ال�شحايف 
ال���ث���اين- ت�����ش��ري��ن   11 يف  امل����ول����ود 
ولي���������ة  يف   1926 ن������وف������م������ر 
�شرق  )����ش���م���ال  م��ا���ش��ات�����ش��و���ش��ت�����س 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة( وال�����ذي توىل 
"�شاين�س"  جم��ل��ة  حت��ري��ر  رئ��ا���ش��ة 
فيزي�شن"  "ذي  ك��ت��اب��ه  ال��ع��ل��م��ي��ة 

)"الطبيب"( العام 1986.
و���ش��ّك��ل ه���ذا ال��ك��ت��اب اجل����زء الأول 
من ثالثية وروى فيه حياة روبرت 
ج��رمي��ي ك���ول يف ال���ق���رن احل���ادي 
ع�شر، منذ طفولته يف اإنكلرا حتى 
بالد  يف  اأ�شفهان  يف  الطب  درا�شته 
والطبيب  العامل  جانب  اإىل  فار�س 
والفيل�شوف ابن �شينا. وقد اقُتب�س 
م���ن ك��ت��اب��ه ف��ي��ل��م ���ش��ي��ن��م��ائ��ي العام 
لنوا  رواي����ة  اآخ���ر  و���ش��درت   .2013
"ذي  بعنوان   2012 العام  غ��وردون 
النبيذ"(  )"�شانع  مايكر"  واي���ن 
وت�����دور اأح���داث���ه���ا يف ك��ات��ال��ون��ي��ا يف 

القرن التا�شع ع�شر.

تر�مب ينال �أعلى �سهادة 
يف ريا�سة مل ميار�سها

دونالد  ال�����ش��اب��ق،  الأم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س  ح�شل 
ريا�شة  يف  الأ�����ش����ود  احل������زام  ع��ل��ى  ت����رام����ب، 
قط.  حياته  يف  ميار�شها  مل  التي  التايكوندو 
واحلزام الأ�شود يف التايكوندو هو اأعلى �شهادة 
يف ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة ال��ق��ت��ال��ي��ة. واأف�����ادت �شبكة 
ت�شلم  باأن ترامب  نيوز" الريطانية،  "�شكاي 
هذه ال�شهادة الفخرية من رئي�س الأكادميية 
اجلنوبي،  ال��ك��وري  ال��ري��ا���ش��ة،  ل��ه��ذه  العاملية 
ال�شهادة  ت�شليم  �شوب. وج��رى حفل  دون��غ  يل 
واحل���زام يف منزل ت��رام��ب مب��ار لغ��و بولية 
ف��ل��وري��دا الأم��رك��ي��ة. وال�����ش��ه��ادة ال��ت��ي ح�شل 
ت�شعة".  "دان  ب��ا���ش��م  ت��ع��رف  ت���رام���ب  ع��ل��ي��ه��ا 
وكتبت هذه الأكادميية على �شفحتها مبوقع 
لدى  قال  اأنه  ترامب  عن  نقال  "في�شبوك" 
اأح�شل  اأن  يل  ل�شرف  "اإنه  ال�شهادة:  ا�شتالم 
على �شهادة دان الفخرية واأعتقد اأن التايكوندو 

فن قتايل رائع للدفاع عن النف�س".

جتتمع بو�لدتها بعد 40 عامًا
عنها  تخلت  التي  والدتها  م��ع  بريطانية  ام���راأة  �شمل  التم 
من  ع��ام��اً   40 نحو  بعد  وذل���ك  ر�شيعة  وه��ي  امل�شت�شفى  يف 
اآن هاري�شون قد تركت يف امل�شت�شفى بعد  افراقهما. وكانت 
بها، ومت  العتناء  على  ق��ادرة  تكن  والدتها مل  لأن  ولدتها، 
�شع الطفلة يف دار لالأيتام، وبعد ذلك عر�س زوجان رعايتها. 
امل��در���ش��ة ب�شبب  "خمتلفة" يف  اأن��ه��ا  اآن  اأدرك���ت  و���ش��رع��ان م��ا 
اأقرانها،  قبل  من  التنمر  لل�شخرية  وتعر�شت  ب�شرتها  لون 
املدر�شة،  اإىل  اإل بعد ذهابي  اأنني خمتلفة  اأدرك  "مل  وقالت 
وامل�شايقة  بال�شخرية  اأ�شعر  وكنت  خمتلفة  ب�شرة  لدي  كان 
وو�شفني الأطفال باأ�شماء �شيئة". وهاجر والدا اآن بالتبني 
اإىل اأ�شراليا عندما كانت يف التا�شعة من عمرها ومت نقلها 
باأن  ال�شادمة  الأخ��ب��ار  اآن  تلقت  حيث  لالأطفال،  منزل  اإىل 
�شقيقها الأ�شغر يعي�س يف منزل منف�شل لالأطفال. وقالت 
اآن "عندما كان عمري حوايل 12 اأو 13 عاًما، اأبلغت ال�شرطة 
ال�شلطات اأن والدتي على الأرجح تعر�شت لنهيار وكانت يف 
امل�شت�شفى، وعلم �شباط ال�شرطة اأن لديها ابًنا كان يعي�س يف 
ا ابنة، وهي اأنا. كنا يف  برك�شاير يف ذلك الوقت، ولديها اأي�شً
بيوت اأطفال خمتلفة، وحل�شن احلظ، كالنا كنا قريبني جًدا 

ونرى بع�شنا البع�س ب�شكل منتظم".

�لقب�س على فريق مباحث مزيف
ك�شفت اأجهزة الأمن يف القاهرة، حيلة ي�شتغلها اخلارجون 
عن القانون يف ارتكاب جرائم الن�شب، وهي انتحال �شفة 
يدخلون  حيث  قتل،  ج��رائ��م  يف  يحقق  املباحث  م��ن  فريق 
فيها  م��ا  على  وي�شتولون  ال�شفة  ب��ه��ذه  ال�شحايا  م��ن��ازل 
اأمني  م�شدر  وق���ال  الق�شايا.  يف  "اأحراز"  اأن��ه��ا  ب��دع��وى 
اإىل  ببالغ  ب���داأت  الق�شة  اإن  عربية"،  نيوز  "�شكاي  ملوقع 
اأحد  من  القاهرة  اأم��ن  مبديرية  ال�شالم  دار  �شرطة  ق�شم 
املواطنني، باأنه خالل �شره باأحد ال�شوارع، فوجئ ب�شيارة 
ي�شتقلها 3 اأ�شخا�س قاموا باإيقافه، مدعني باأنهم يعملون 
باإحدى اجلهات ال�شرطية. وقام اأحد هوؤلء باإطالعه على 
بقيامهم  واأوه���م���وه  اجل��ه��ة،  لتلك  انت�شابه  تثبت  بطاقة 
ذلك  عقب  الأ���ش��خ��ا���س.  اأح���د  مقتل  واق��ع��ة  يف  بالتحقيق 
اإىل  ال�شيارة  داخ��ل  عليه  املجني  با�شطحاب  املتهمون  ق��ام 
مطابقة  بدعوى  م��ايل  مبلغ  على  منه  وا�شتولوا  م�شكنه، 
امل�شتوىل  املالية  للمبالغ  بحوزته  امل�شبوطة  املالية  املبالغ 
لذات  اأخ���رى  م��رة  ا�شطحبوه  ث��م  القتل،  واق��ع��ة  يف  عليها 
الق�شم  ب��دائ��رة  اجلانبية  ال�شوارع  باأحد  وت��رك��وه  ال�شيارة 
ولذوا بالفرار. اأو�شح امل�شدر الأمني اأنه باإجراء التحريات 
وجمع املعلومات، مت حتديد ال�شيارة امل�شتخدمة يف ارتكاب 
اجلرمية، وتبني اأنها ملك �شائق مقيم بدائرة ق�شم �شرطة 
الزيتون بالقاهرة، وبالقب�س عليه اعرف بتاأجر ال�شيارة 

لأحد الأ�شخا�س للعمل عليها ك�شائق.

كلب ب�ساق مطبوعة
ا���ش��ت��ع��اد ك��ل��ب ق��درت��ه ع��ل��ى امل�����ش��ي واجل����ري بف�شل �شاق 
ا�شطناعية مطبوعة بتقنية ثالثية الأبعاد. وكان الكلب 
قد تعر�س حلادث يف �شاقه جعله غر قادر على اجلري 
منذ نحو 7 �شنوات، ومل�شاعدته �شمم املهند�شون يف �شركة 
ثالثية  ل��ل��ط��ب��اع��ة  اأول���ي���ني  من��وذج��ني   Printthinks
حتتاج  قد  التي  للكالب  ال�شطناعية  لالأطراف  الأبعاد 

اإىل بع�س امل�شاعدة الإ�شافية يف امل�شي واجلري.

لقاح كورونا.. ر�سالة من فايزر �إىل �الأطفال وذويهم
الأمركية،  الأدوي���ة  �شناعة  عمالق  ف��اي��زر،  قالت 
�شن  م��ن  الأط��ف��ال  ال���ذي �شنعته مينح  ال��ل��ق��اح  اإن 
15 عاما مناعة طويلة الأم��د �شد فرو�س   -  12

كورونا.
الذي  ال��ل��ق��اح  اأن  تظهر  معطيات  ف��اي��زر  ون�����ش��رت 
بن�شبة  فّعال  الأملانية  بيونتك  مع  بالتعاون  اأنتجه 
ال��ع��دوى ل��دى الأط��ف��ال م��ن �شن  100 باملئة �شد 
على اجلرعة  اأ�شهر   4 م��رور  بعد  عاما،   15  -  12

الثانية.
وقالت اإن تائج التجربة ال�شريرية الثالثة اأظهرت 
عدم ت�شجيل اأي اأ�شرار جانبية خطرة اأو خماوف 

تت�شل بال�شالمة.
مايو  يف  منحت  ق��د  الأم��رك��ي��ة  ال�شلطات  وك��ان��ت 
للقاح  ال����ط����ارئ  ال����ش���ت���خ���دام  يف  الإذن  امل���ا����ش���ي 
ت�شاعد  اأن  يف  فايزر  وتاأمل  والأطفال،  للمراهقني 
هذه البيانات التي �شر�شل اإىل اإدارة الغذاء والدواء 

يف منح املوافقة الكاملة على ا�شتخدام اللقاح.
وتاأمل فايرز اأي�شا اأن تقنع هذه النتائج نحو ثلث 

اللقاح  منح  يرف�شون  الذين  الأم��رك��ي��ني،  الآب���اء 
لأطفالهم حتى الآن.

الأملانية،  بيونتك  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
الأوىل  ه���ي  ال��ب��ي��ان��ات  ه����ذه  اإن  ���ش��اه��ني،  اأوغ������ور 
يت�شل  فيما  عنها،  الك�شف  ج��رى  التي  والوحيدة 
تراوح  الذين  لالأطفال  اللقاح  وفعالية  ب�شالمة 

اأعمارهم بني 12 - 15 عاما.
"البيانات املراكمة من التجارب التي  اأن  واأ�شاف 
تعزز  الواقع  يف  نفذناها  التي  واملراقبة  اأجريناها 
الأدلة التي توؤكد فعالية اللقاح و�شالمته لالأطفال 
يف  طفال   2228 التجربة  و�شملت  واملراهقني". 
املجموعة  ن�شف  تلقى  ح��ي��ث  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات 
بينما  اأ�شابيع،  ثالثة  بفا�شل  اللقاح  من  جرعتني 

تلقى الن�شف الآخر جرعتني وهميتني.
وكان من بني امل�شاركني، 30 حالة موؤكدة م�شحوبة 
ي�شببه  ال����ذي   "19 ك��وف��ي��د-  مر�س"  ب��اأع��را���س 
اإ���ش��اب��ة �شابقة،  دل��ي��ل ع��ل��ى  ك��ورون��ا دون  ف��رو���س 

وكلها يف جمموعة الدواء الوهمي.

كورتني �إيتون خالل ح�سورها �لعر�س �الأول ل�سوتامي »�ل�سرت�ت �ل�سفر�ء« يف لو�س �أجنلو�س ، كاليفورنيا. � ف ب

�سورة �سادمة لدميي لوفاتو
العاملية  دميي  للنجمة  ���ش��ورة  الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  رواد  ت���داول 

لوفاتو  ظهرت فيها باملايوه.
�شكلها قد اختلف  واأن  ال��وزن  الكثر من  اكت�شاب دميي  املتابعون  ولحظ 
كثراً عن ما كانت عليه �شابقا. وترك عدد من املتابعون التعليقات بع�شها 
كان داعما للوفاتو وبع�شها منتقداً لها معتراً اأنها كانت اأجمل يف ال�شابق. 
وتعر�شت دميي موؤخراً اإىل حملة تنمر كبرة بعد ظهورها دون حذاء يف 
زائد  ب��وزن  ب��دت  كما  باري�س هيلتون  العاملية  الأزي���اء  زف��اف عار�شة  حفل 
بعد غياب طويل عن الأ�شواء، لكن هناك �شور اأخرى انت�شرت من حفل 
الزفاف واأثناء وجود دميي لوفاتو على امل�شرح ك�شفت عن اأنها كانت ترتدي 
انتهت من و�شلتها حل�شور  امل�شاية حني  ، وعادت وانتعلت  العايل  الكعب 
�شهرة الزفاف مع املدعوين والتقطت �شورة تذكارية مع باري�س هيلتون 
من  الالذعة  النتقادات  من  للكثر  عر�شها  وذل��ك  امل�شاية  ترتدي  وه��ي 

املتابعني.


