
   

الربملان الليبي ي�سحب الثقة من احلكومة 
•• طر�بل�س-�أ ف ب:

قرر جمل�س النواب الليبي، الثالثاء، �سحب الثقة من حكومة الوحدة 
الوطنية املوقتة برئا�سة عبداحلميد الدبيبة.

وقال املتحدث با�سم املجل�س، عبداهلل بليحق، اإنه جرى �سحب الثقة 
نائبا   113 اأ�سل  من   89 بواقع  الأ���س��وات،  باأغلبية  احلكومة  من 

ح�سروا جل�سة.
اأن نوابا اأ�سروا على الت�سويت على �سحب  وك�سفت م�سادر مطلعة، 
اأم�س بت�سكيل  اكتفى املجل�س  الثقة خالل جل�سة )الثالثاء(، بعدما 
الإنفاق  منها  ملفات،  عدة  يف  احلكومة  مع  للتحقيق  برملانية  جلنة 

احلكومي.
الآن  اإن احلكومة  املي�سوري  الليبي احل�سني  ال�سحفي  الكاتب  وقال 
املقبلة،  النتخابات  عقد  حني  اإىل  اأعمال  ت�سريف  حكومة  �ست�سبح 
املقررة يف 24 دي�سمرب، ما يعني اأنه لن يتم اعتماد م�سروع امليزانية 

املقدمة منها يف وقت �سابق من هذا العام.
اأمام  وي�سري الكاتب ال�سحفي،  اإىل وجود بع�س الأ�سماء املطروحة 
اأن  يرجح  ل  لكنه  احلكومة،  رئي�س  من�سب  ت��ويل  اأج��ل  من  املجل�س 
يتجه الربملان لتكليف �سخ�س جديد، على اأن يكتفي ببقاء احلكومة 

احلالية لت�سيري الأعمال.
د�ستورية  م�ساألة  حول  �سيكون  الآن  احلديث  اأن  املي�سوري،  واأو�سح 
الداخلية للمجل�س تن�س على  30 من الالئحة  املادة  اأن  اإذ  القرار، 
بينما  الثقة من احلكومة،  ب�سحب  يتعلق  نائبا فيما   120 ت�سويت 

ح�سر اأم�س 113 نائبا فقط.
بتويل  يكتفى  اأن  ق�سوط،  حممد  ال�سيا�سي  الباحث  ي��رى  وب��امل��ث��ل، 
احلكومة ت�سريف الأعمال خالل الفرتة احلالية، حتى الو�سول اإىل 
اإىل تعطيل هذا  ي��وؤدي  وذل��ك مبا ل  املقبل،  دي�سمرب  النتخابات يف 

ال�ستحقاق املهم.
الأمر  ه��ذا  لكن  ج��دي��دة،  حكومة  ت�سكيل  وه��و  �سيناريو  اإىل  واأ���س��ار 
مرتبط بالتمكن من اإجراء النتخابات يف موعدها من عدمه، حيث 

ميكن اأن يكون من ال�سعوبة مبا كان ا�ستيفاء املوعد.

رئي�س الوزراء ال�سوداين يتحدث خالل تروؤ�سه اجتماعا ملجل�س الوزراء اأم�س. 

برملانيون ينتظرون يف اخلارج اأثناء انقطاع التيار الكهربائي )رويرتز(

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يهنئان قيادة و�سعب 
اململكة العربية ال�سعودية باليوم الوطني الـ 91

•• دبي- �أبوظبي-�لفجر:

بارك �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم دبي  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�سعودية  العربية  اململكة  و�سعب  ل��ق��ي��ادة  اهلل  رع���اه 
�سموه  الوطني وقال يف )تغريدة( على ح�ساب  باليوم 

ال�سخ�سي يف )تويرت(:
كل عام واململكة وقيادتها بخري وعز واأمن واأمان … 
اليوم الوطني ال�سعودي يف كل عام هو منا�سبة عزيزة 
.. منا�سبة جندد فيها الأخ��وة .. ونر�سخ  علينا جميعاً 

اأف�سل  م�ستقبل  نحو  منها  …وننطلق  املحبة  فيها 
واأجمل ل�سعبني يجمعهما طموح ل يحده حدود. 

من جانبه قال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة يف )تغريدة( على ح�ساب �سموه ال�سخ�سي يف 

)تويرت(:
اأبارك خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد 
العزيز، وويل العهد، وال�سعب ال�سعودي ال�سقيق، اليوم 
الوطني ال�91، متمنياً للمملكة دوام التقدم.. الإمارات 

وال�سعودية عالقات اأخوية وا�سرتاتيجية را�سخة.

حممد بن را�سد ي�سدر قانون تنظيم اأعمال ال�سلح يف اإمارة دبي
•• دبي -و�م:

اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء رعاه 
اهلل، ب�سفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 18 ل�سنة 
دبي  اإم��ارة  يف  لح  ال�سُّ اأعمال  تنظيم  ب�ساأن   2021
عن  للُمنازعات  الوّدية  الت�سوية  ثقافة  تعزيز  بهدف 
رق البديلة  لح، والت�سجيع على تبني الطُّ طريق ال�سُّ
املنازعة، وتعزيز  اأط��راف  النا�سئة بني  املنازعات  حلل 
ا�ستمرارية العالقات التعاقدية وامل�سروعات التجارية 
ت�سوية  طريق  ع��ن  وال�سركات  الأف���راد  ب��ني  واملدنية 
ور�سائية،  وّدي���ة  ب��ُط��ُرق  بينهم  تن�ساأ  التي  امل��ن��ازع��ات 
وتب�سيط  امل��ن��ازع��ات  يف  الف�سل  ���س��رع��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 

اإجراءاتها، وتوفري بيئة عمل ت�سمن �سّرية اإجراءات 
مركز  على  القانون  اأحكام  وُتطّبق  املنازعات.  ت�سوية 
القانون  مبوجب  املُن�ساأ  للمنازعات،  الودية  الت�سوية 
ن�ساط  اأي  يتوىل  م��ن  وك��ل   ،2009 ل�سنة   16 رق��م 
والتجارية  املدنّية  امل�سائل  يف  لح  ال�سُّ باأعمال  يتعلق 

التي تتم عن طريق املُ�سِلح.
ل��ل��ق��ان��ون يخت�س امل��رك��ز ب��ال��ّن��ظ��ر وال��ب��ت يف  ووف���ق���اً 
ق���رار م��ن رئي�س  ي�����س��ُدر بتحديدها  ال��ت��ي  املُ��ن��ازع��ات 
حماكم دبي، اأّياً كانت طبيعتها اأو قيمتها، واملُنازعات 
وكذلك  املركز،  من  نظرها  على  اأطرافها  يّتفق  التي 
اأي  اأث��ن��اء نظرها ويف  املحكمة،  ر  ُت��ق��رِّ التي  ال��ّدع��اوى 
حالة تكون عليها، اإحالتها اإىل املركز، بناًء على اتفاق 

املُتقا�سني.                             )التفا�سيل �س2(

اخلرطوم: قائد جمموعة االنقالب ينتمي حلزب الب�شري

ال�سودان يحبط حماولة انقالبية ويعتقل 40 �سابطًا
•• �خلرطوم-وكاالت:

اجلي�س  يف  ����س���اب���ق  ����س���اب���ط  اأك������د 
نيوز  ����س���ك���اي  مل����وق����ع  ال���������س����وداين 
عربية ما ذكرته م�سادر متطابقة 
بقيادة  املتهم  ب��ك��راوي  ال��ل��واء  ب��اأن 
املحاولة النقالبية التي جرت يف 
الأوىل  ال�ساعات  خالل  اخلرطوم 
م���ن ���س��ب��اح ال���ث���الث���اء؛ ك����ان من 
اجلي�س  داخل  الن�سطني  الأع�ساء 
 - الوطني  املوؤمتر  املنتمني حلزب 
اجلناح ال�سيا�سي لالإخوان - الذي 
عمر  املعزول  الرئي�س  يراأ�سه  كان 

الب�سري.
ال�سودانية،  ال�����س��ل��ط��ات  واأع���ل���ن���ت 
���س��اب��ط��ا من   40 ن��ح��و  اع���ت���ق���ال 
امل��ت��ورط��ني يف امل��ح��اول��ة مب��ا فيهم 

بكراوي.
ال���ت���ل���ف���زي���ون  اأع������ل������ن  ح������ني  ويف 
املجموعة  ا���س��ت�����س��الم  ال�������س���وداين 

وب���داأت مالحمه  الإخ���وان  تنظيم 
يف �سرق ال�سودان. وفور انت�سار نبا 
الن�سطاء  املحاولة تزايدت نداءات 
ومنظمات  ال�سيا�سية  والأح�����زاب 
لل�سارع  ل��ل��خ��روج  امل���دين  املجتمع 
والوقوف يف وجه حماولة تقوي�س 

التحول املدين.
ودعا حممد الفكي �سليمان ع�سو 
يف  �سفحته  على  ال�سيادة  جمل�س 
للخروج  ال�سوداين  ال�سعب  تويرت 
و�سف  لكنه  ثورتهم  عن  وال��دف��اع 

الأو�ساع باأنها حتت ال�سيطرة.
ا�ستقالله  م��ن��ذ  ال�������س���ودان  وخ���رب 
اأربعة   1956 ع��ام  بريطانيا  عن 
ان��ق��الب��ات ع�����س��ك��ري��ة، ف�����س��ال عن 

العديد من املحاولت الفا�سلة.
وك����ان الن���ق���الب الب����رز ه��و ذلك 
الذي نفذه الإخوان بقيادة الب�سري 
اطاحت  وال��ذي   1989 يونيو  يف 

به ثورة �سعبية يف ابريل 2019.

تقاوم  ك���ان���ت  ال���ت���ي  الن���ق���الب���ي���ة 
داخ����ل ���س��الح امل���درع���ات يف جنوب 
تتحدث  تقارير  ان  اإل  اخلرطوم؛ 
درمان  اأم  وج��ود جمموعة يف  ع��ن 
مل يتم ال�سيطرة عليها حتى الآن.
مع  النقالبية  املحاولة  وتزامنت 
ال�سارع  اج��ت��اح��ت  ك��ب��رية  دع�����وات 
ال�سوداين ب�سرورة تنظيف القوات 
ال��ن��ظ��ام��ي��ة م��ن ع��ن��ا���س��ر الإخ����وان 
ع��ل��ى مواقع  ي�����س��ي��ط��رون  ال���ذي���ن 

قيادية يف تلك املوؤ�س�سات.
با�سم  املتحدث  علي  الوليد  وق��ال 
جتمع املهنينب ال�سودانيني - الذي 
ق���اد ال���ث���ورة ال��ت��ي اأط���اح���ت بنظام 
احتمالت  ه��ن��ال��ك  اإن  ال��ب�����س��ري؛ 
الأول  يتمثل  ح���دث  م��ا  لتف�سري 
امل�ستمرة  امل�����ح�����اولت  اإ����س���ن���اد  يف 
وهو  احلكم  يف  الع�سكر  ل�ستمرار 
الأم����ر ال����ذي ت���ربز م��الحم��ه من 
خالل ما يجري يف �سرق ال�سودان 

املق�سود  الأم�����ن�����ي  والن������ف������الت 
يف ال��ع��ا���س��م��ة اخل����رط����وم وامل����دن 

ال�سودانية الأخرى.
لعلي  وفقا  الثاين  ال�سيناريو  اأم��ا 
ف��ي��دور ح���ول جم��م��وع��ة ل تعرف 
ط��ب��ي��ع��ة الأو������س�����اع يف ال�������س���ودان 

انقالب  جن��اح  م�سالة  اأن  وحقيقة 
ع�سكري يف ال�سودان بات اأمرا من 

املا�سي.
خالل  ال�سوداين  ال�سارع  وانتابت 
الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي خم���اوف كبرية 
م���ن ح����دوث ان���ق���الب ي��خ��ط��ط له 

دائنون يحثون احلكومة اللبنانية على بدء حمادثات هيكلة 

تدخل حقبة ماوية جديدة:
ال�سني: اليد املرئية للحزب ال�سيوعي ترّو�ض املجتمع!

•• �لفجر -ريت�شارد �أرزت –ترجمة خرية �ل�شيباين

رغبة  ال�سيني  ال�سيوعي  احل��زب  اأظ��ه��ر  اأن  منذ  اأ�سهر  ع��دة  م��رت  لقد 
يف  املركزية  اللجنة  ون�سرت  املجتمع.  على  �سيطرته  ب�سط  يف  وا�سحة 
بداية �سهر اأغ�سط�س وثيقة ت�سري اإىل القطاعات التي �ست�سملها اأنظمة 

جديدة قيد الإعداد.
اإىل  الحتكار،  ومكافحة  التكنولوجيا  من  امل�ستهدفة  القائمة  ومتتد 
نّزل  ال�سحة.  اأو  النقل  اأو  التعليم  مثل  حيوية،  باأنها  تو�سف  جم��الت 
�سي جني بينغ هذه املنظومة الزجرية يف �سياق حتقيق الرخاء امل�سرتك 
الذي ينبغي اأن يوؤدي اإىل توزيع اأف�سل للرثوة، وكذلك العودة اإىل القيم 

ال�سرتاكية.                                               )التفا�سيل �س13(

•• لندن-رويرتز:

حثت جمموعة من حملة ال�سندات 
من  بع�سا  ت�سمل  والتي  اللبنانية، 
اأكرب �سناديق ال�ستثمار يف العامل، 
على  ال��ث��الث��اء  اجل��دي��دة  احلكومة 
بدء حمادثات لإعادة هيكلة الديون 
اأقرب وقت ممكن للم�ساعدة يف  يف 
التعامل مع الأزمة املالية الطاحنة 

يف البالد.
تعر�س لبنان لأول عجز عن �سداد 
ديون دولية له يف مار�س اآذار املا�سي 
ال�سطرابات  م���ن  ����س���ن���وات  ب��ع��د 
القت�ساد،  اإدارة  و�سوء  ال�سيا�سية 
مما قو�س قدرته على خدمة عبء 
ديون يوازي اأكرث من 170 باملئة 

من الناجت املحلي الإجمايل.
ال�سيا�سي،  وب��ع��د ع��ام م��ن اجل��م��ود 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون حكومة  ال���ق���ادة  ���س��ك��ل 
جديدة بقيادة رجل الأعمال ال�سني 
من  �سابق  وق��ت  يف  ميقاتي  جنيب 
ال�����س��ه��ر اجل�����اري، وك��ل��ف��وه مبهمة 
اإعادة بناء اقت�ساد �سار ثالثة اأرباع 

ال�سكان فيه يعي�سون يف فقر.
وق����ال����ت جم���م���وع���ة ال����دائ����ن����ني يف 
تعزز  باأن  والتوقعات  »الآم��ال  بيان 
اإع���ادة  اجل��دي��دة عملية  احل��ك��وم��ة 
و�سفافة  ���س��ري��ع��ة  دي������ون  ه��ي��ك��ل��ة 

ومن�سفة«.
العملية  ه������ذه  م���ث���ل  واأ������س�����اف�����ت 
النخراط  �ستتطلب من احلكومة 
ب�����س��ك��ل جم���د م���ع ���س��ن��دوق النقد 
الدوليني  ل��ب��ن��ان  ودائ���ن���ي  ال����دويل 

و�سركاء القطاع الر�سمي.
ت�سم املجموعة ال�سناديق الكبرية 
اأم����ون����دي واأ����س���م���ور وب�����الك روك 
براي�س،  يف-رو  وفيدلتي  وبلوباي 
من  جم���م���وع���ة  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 

�سناديق التحوط الأ�سغر حجما.
اأنها متتلك  اإىل  وت�سري تقديراتها 
"ح�سة حجب" تزيد عن 25 باملئة 
ال�سندات  �سل�سلة  باملئة من   40 يف 

اأنها  يعني  مما  املختلفة،  اللبنانية 
اإع����ادة  ���س��ت��ك��ون لع��ب��ا ه��ام��ا يف اأي 

هيكلة جادة.
وغالبية ال�سندات املتبقية يف حوزة 
اأو  لبنان  يف  حملية  جت��اري��ة  بنوك 
ال����ذي ا�سرتى  امل���رك���زي  م�����س��رف��ه 
الدين  م��ن  م��ل��ي��ارات دولر  ث��الث��ة 
م��ب��ا���س��رة م���ن ح��ك��وم��ة ���س��اب��ق��ة يف 
برنامج  م�سودة  وبح�سب   .2019
ل��ل�����س��ي��ا���س��ة اط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ه روي����رتز 
ف�����اإن حكومة  امل���ا����س���ي،  الأ����س���ب���وع 
اأي�سا  ت���ري���د  اجل����دي����دة  م��ي��ق��ات��ي 
�سندوق  م��ع  امل��ح��ادث��ات  ا�ستئناف 

النقد الدويل.

غوتريي�ض يطالب بح�سد 100 
مليار دوالر �سنويا للعمل املناخي

•• نيويورك -و�م:

التقى الرئي�س الأمريكي جوزيف 
ب����اي����دن الأم��������ني ال����ع����ام ل����الأمم 
غوتريي�س  اأن���ط���ون���ي���و  امل���ت���ح���دة 
ح��ي��ث ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء بحث 
الق�سايا  م��ن  وا���س��ع��ة  جم��م��وع��ة 

العاملية ذات الإهتمام امل�سرتك.
اأ�سدره البيت الأبي�س،  ويف بيان 
اأ�سار اإىل اأن اجلانبني اأكدا خالل 
ال�سراكة  ع��ل��ى  جم�����ددا  ال���ل���ق���اء 
القوية التي تربط بني الوليات 
والتي  امل��ت��ح��دة،  والأمم  امل��ت��ح��دة 
القيم  اإىل  خ��ا���س  ب�سكل  ت�ستند 
امل�����س��رتك��ة ال��ت��ي ت�����س��م��ل اح���رتام 
حقوق الإن�سان العاملية واحلريات 

الأ�سا�سية والقانون الدويل.
احلاجة  بحث  اللقاء  ت��ن��اول  كما 
اجلانبني  ع��م��ل  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ل��ح��ة 
الدول  م��ع  جنب  اإىل  جنًبا  م��ًع��ا، 
املتحدة،  الأمم  يف  الأع���������س����اء 
COVID- ج���ائ���ح���ة  لإن�����ه�����اء 

للتهديدات  وال���س��ت��ع��داد   ،19
ال�سحي،  ل���الأم���ن  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
امل���ن���اخ، وتعزيز  ت��غ��ري  وم��ك��اف��ح��ة 
النظم الغذائية والأمن الغذائي، 
الإن�سانية،  الح��ت��ي��اج��ات  وتلبية 
وتخفيفها،  ال����ن����زاع����ات  وم���ن���ع 
والدفاع  الإن�سان  حقوق  وتعزيز 

عنها يف جميع اأنحاء العامل.

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

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:57            
الظهر.......    12:18  
الع�رص........   03:42   
املغرب.....   06:22  
الع�صاء......   07:36
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جو�هر �لقا�سمي توجه باإر�سال �أدوية بقيمة 6 ماليني 
درهم لدعم �لأطفال مر�سى �ل�رسطان يف لبنان

�أخبار �لإمار�ت

مو�جهة بني بايدن و�سي 
جينبينغ يف �لأمم �ملتحدة 

عربي ودويل

حممد �لقايد بطل بار�ملبية طوكيو: �لت�سحيات.. 
�لطريق �لوحيد لتحقيق �لإجناز�ت �لكربى

�لفجر �لريا�سي

االحتيال ال�سريبى يكبد دول االحتاد 
االأوروبى مئـات املليارات �سـنويا

•• بروك�شل-و�م:

حذر اجلهاز التنفيذي لالحتاد الوروبى فى تقرير من اأن دول الحتاد تخ�سر 
ال�سرائب فيما  ال�سريبى وعدم كفاية نظم حت�سيل  ب�سبب الحتيال  املليارات 
قال تقرير �سادر عن املفو�سية الأوروبية يف بروك�سل اإن عدد عمليات الحتيال 
واملخالفات املتعلقة باإيرادات الحتاد الأوروبي ونفقاته انخف�س بن�سبة 20 يف 

املائة يف العام املا�سي، مقارنة بعام 2019..
واأو�سح التقرير اأن ال�سلطات الوطنية يف الحتاد الأوروبي اأبلغت يف العام املا�سي 

عن 056 1 خمالفة احتيالية - بلغ جمموع اأثرها املايل 371 مليون يورو.
وعلى الرغم من اأن هذه الأرقام توؤكد النخفا�س املطرد الذي �سهدته ال�سنوات 
اإىل  الأع�ساء  ال��دول  تدعو  الأوروب���ي  الحت��اد  مفو�سية  ف��اإن  املا�سية،  اخلم�س 
فعالة  مراقبة  اأنظمة  واإن�ساء  الحتيال  ملكافحة  وطنية  ا�سرتاتيجيات  اعتماد 
اأموال  واإدارة  الأوروب��ي  املتعلقة مبيزانية الحت��اد  املخاطر اجلديدة  للحد من 

ال�سرتداد.

جناح الدولة يف التعامل مع كوفيد-  19 ثمرة روؤية القيادة واال�شتباقية الوطنية 

االمارات تتبواأ املراكز االأوىل يف التعامل مع اجلائحة عامليًا
•• �أبوظبي-و�م:

اأكدت الدكتورة فريدة احلو�سني 
القطاع  ع��ن  ال��ر���س��م��ي  امل��ت��ح��دث 
دول����ة  اأن  ال����دول����ة  يف  ال�����س��ح��ي 
التعامل  يف  جن��ح��ت  الإم���������ارات 
19 بكل   - ك��وف��ي��د  م���ع ج��ائ��ح��ة 
اجلهود  ك��اف��ة  وتكللت  املقايي�س 
الفرق  خم��ت��ل��ف  ب��ذل��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
اجلائحة  م��ك��اف��ح��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
يعد  م��ا  وه��و  وال��ن��ج��اح  بالتوفيق 

لقيادتنا  ال�سديدة  ال��روؤي��ة  ثمرة 
الوطنية  وال�ستباقية  الر�سيدة 
القطاعات  ك����اف����ة  يف  ل����ل����دول����ة 

احليوية.
وق��������ال��������ت خ�����������الل الإح��������اط��������ة 
الإع���الم���ي���ة حل��ك��وم��ة الإم������ارات 
حول م�ستجدات فريو�س كورونا 
امل�����س��ت��ج��د: اإن���ن���ا ن�����س��ه��د ذل����ك يف 
اأثبت  ال�����ذي  ال�����س��ح��ي  ال���ق���ط���اع 
التحتية  بنيته  وج��اه��زي��ة  متانة 
مبا ي�سم من كوادر موؤهلة ومبا 

على  واجلاهزية  التاأهب  ي�سمن 
خمتلف  ملواجهة  امل�ستويات  كافة 
اأن�����واع ال���ط���وارئ والأزم������ات وهو 
املراكز  ت��ت��ب��واأ  م��ا جعل الم����ارات 
جائحة  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  الأوىل 

كوفيد - 19 عامليا.
وك�������س���ف���ت ال�����دك�����ت�����ورة ف����ري����دة 
الم������ارات  دول�����ة  اأن  احل��و���س��ن��ي 
عاملياً  ال��ث��ال��ث��ة  امل���رت���ب���ة  ح��ق��ق��ت 
يف ع���دد ف��ح��و���س��ات ال��ك�����س��ف عن 

كوفيد - 19.  

م�سر تعلن احلداد العام على امل�سري طنطاوي
•• �لقاهرة-وكاالت:

حالة  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س  امل�سرية،  ال�سلطات  اأعلنت 
احل���داد ال��ع��ام، يف ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��ب��الد، مل��دة ثالثة 
اأيام، اإثر وفاة امل�سري حممد ح�سني طنطاوي، وزير 
امل�سرية  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام  وال��ق��ائ��د  ال��دف��اع 

الأ�سبق، الذي تويف عن عمر ناهز 85 عاما.
وبداأ احلداد الوطني على رحيل امل�سري طنطاوي، 
يوم  �سم�س  غ���روب  ح��ت��ى  وي�ستمر  ال��ث��الث��اء،  ي���وم 

اخلمي�س 23 �سبتمرب اجلاري.
الفتاح  امل�سري عبد  الرئي�س  �سابق، نعى  ويف وقت 
ال�سي�سي، طنطاوي، وكتب يف تغريدة على تويرت، 
فقدت اليوم اأبا ومعلما واإن�سانا غيورا على وطنه، 

خدمة  يف  والتفاين  ال��ق��دوة  منه  تعلمت  ما  كثريا 
الوطن.

حممد  امل�سري  اإن��ه  ال�سي�سي  واأ���س��اف 
ت�سدى  ال�������ذي  ط����ن����ط����اوي  ح�������س���ني 
لأخطر ما واجهته م�سر من �سعاب 
امل�سري  ع��رف��ت  املعا�سر.  تاريخها  يف 
مل�سر  ط���ن���ط���اوي حم���ب���ا وخم���ل�������س���ا 

ل�سعب  اأت��ق��دم  واإذ  و�سعبها، 
بخال�س  العظيم  م�سر 
اأدع��و اهلل  العزاء، فاإنني 
امل�سري  اأ����س���رة  ي��ل��ه��م  اأن 
ط������ن������ط������اوي ال���������س����رب 

وال�سلوان.

االأ�سالة  قيادي يف حزب  مقتل 
بالر�سا�ض املغربي  واملعا�سرة 

•• �لرباط-وكاالت:

قالت م�سادر متطابقة يف املغرب، 
ال�سالة  ح���زب  يف  ال��ق��ي��ادي  اإن 
بلفقيه،  عبدالوهاب  واملعا�سرة، 
ناري  فارق احلياة، متاأثرا بطلق 

ا�ستهدفه �سباح الثالثاء.
امل�ست�سفى  يف  بلفقيه  ت���ويف  وق���د 
اإفني،  �سيدي  مبدينة  الع�سكري 
اأك�����ادي�����ر، فيما  ج��ن��وب��ي م��دي��ن��ة 
حت��دث��ت ب��ع�����س و���س��ائ��ل الإع����الم 
املغربية عن فر�سية الإقدام على 

النتحار.
ومل تعرف على الفور اجلهة التي 
عبدالوهاب  ع��ل��ى  ال��ن��ار  اأط��ل��ق��ت 
بلفقيه، لكن الراحل كان مر�سحا 
يف الآون��ة الأخ��رية لرتوؤ�س جهة 
اململكة،  جنوبي  ن��ون،  واد  كلميم 
ثم �ُسحبت منه التزكية من قبل 

حزب الأ�سالة واملعا�سرة.
حيازة  ال�����ن�����ادرة  الأم��������ور  وم�����ن   
امل����غ����رب،  ال������ن������اري يف  ال���������س����الح 
ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ب���ن���ادق ال��ق��ن�����س التي 
قبل  من  �سديدة  لرقابة  تخ�سع 

ال�سلطات.

فرن�شا تدر�س جميع اخليارات للرد على اأ�شرتاليا

باري�ض وبرلني: اأزمة الغوا�سات تنبيه لالحتاد االأوروبي
 

•• بروك�شيل-وكاالت:

قال وزير الدولة الفرن�سي لل�سوؤون الأوروبية كليمون بون الثالثاء، اإن بالده 
لن تنحي جانبا نزاعها مع اأ�سرتاليا ب�ساأن تخليها عن عقد الغوا�سات �سريعا 
واإنها تقيم جميع اخليارات املتاحة للرد على ذلك. واأ�ساف لل�سحفيني قبل 
اجتماع مقرر مع نظرائه يف الحتاد الأوروبي يف بروك�سل عالقاتنا �سعبة 
للغاية... ل ميكننا الت�سرف وكاأنه مل يحدث �سيء. ينبغي لنا بحث جميع 
ب��ون بدعم وزراء خارجية الحت��اد الأوروب���ي يف اجتماع  اخل��ي��ارات. ورح��ب 
اأن هذه  على  الأول الثنني، م�سدداً  اأم�س  انعقد يف وقت متاأخر من م�ساء 

م�ساألة تتعلق بالحتاد ولي�ست م�سكلة فرن�سية فح�سب.
واأ�سرتاليا  املتحدة  الوليات  ق��رار  اأن  الثالثاء  واأمل��اين  اأك��د وزي��ران فرن�سي 

العم �سي يف برامج التعليم

�سحب �سفقة غوا�سات من فرن�سا يعد مبثابة تنبيه لالحتاد الأوروبي على 
�سرورة تعزيز قدراته على التحّرك ب�سكل م�ستقل.

ال��دول��ة الأمل���اين لل�سوؤون الأوروب��ي��ة مايكل روث ل��دى و�سوله  وق��ال وزي��ر 
حل�سور اجتماع لوزراء اخلارجية الأوروبيني علينا اأن نطرح ال�سوؤال حول 
�سبل تعزيز �سيادتنا، كيف ميكننا اإظهار املزيد من وحدة ال�سف يف م�سائل 

ال�سيا�سة اخلارجية والأمن.
الأوروبي  الحتاد  قادة  وكبار  اأملانيا  اأبدته  الذي  بالت�سامن  فرن�سا  ورّحبت 
الأوروبية  امل��واق��ف  يعزز  وا�سنطن  م��ع  الثقة  انهيار  اأن  اإىل  م�سرية  معها 

الداعية لتحديد م�سار ا�سرتاتيجي خا�س بالتكتل.
واعترب كليمون بون اأن اخلالف م�ساألة اأوروبية ل فرن�سية فح�سب، موؤكدا 

اأن بالده تتوقع احل�سول على دعم من �سركائها الأوروبيني.
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
..اأعلنت الوزارة عن اإجراء 340،996 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  والفح�س يف  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة  حالة   322 عن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 733،325 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�سابة وذلك من تداعيات الإ�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،078 

حالة.

تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ساتها لذوي املتويف، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
بفريو�س  مل�سابني  ج��دي��دة  حالة   399 �سفاء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد19-" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 725،254 حالة.

اأجرت 340,996 فح�شا ك�شفت عن 322 اإ�شابة

ال�سحة تعلن �سفاء 399 حالة جديدة من كورونا
ال�سحة تعلن تقدمي 62,694 جرعة من 

لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية
•• �أبوظبي-و�م: 

اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 62،694 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى ام�س 19،549،263 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�سخ�س.  100 لكل  جرعة   197.66
اإىل  و�سعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

هيئة البيئة ت�سدر تقرير اأبوظبي للقائمة احلمراء الأنواع احلياة الفطرية

كليفالند كلينك اأبوظبي تو�سي بعدم جتاهل اآالم ال�سدر

•• �أبوظبي-و�م:

اأ�سدرت هيئة البيئة - اأبوظبي اأول قائمة حمراء لأنواع احلياة الفطرية يف 
اإمارة اأبوظبي، والتي تعترب تقييماً حلالة التهديد لالأنواع الربية والبحرية 

يف الإمارة.
نتاج  اأب��وظ��ب��ي  يف  الفطرية  احل��ي��اة  لأن���واع  احل��م��راء  القائمة  تطوير  ويعد 
جمموعات  تواجهها  التي  املخاطر  وتقييم  لفهم  الهيئة  به  قامت  م�سروع 

الأنواع التي تاأويها اإمارة اأبوظبي.
ت�سمن امل�سروع تقييم 244 نوًعا، مبا يف ذلك 101 نبات، و49 طائًرا، و9 
اأنواع بحرية، و32 نوعاً من الثدييات الربية، و25 نوعاً من الالفقاريات، 

و26 نوعاً من الزواحف، ونوعني من الربمائيات.
ومن بني 244 نوًعا مت تقييمها، يوجد 74 نوًعا تندرج حتت فئات تهديد 
خمتلفة، مثل املهددة ب�سكل حرج بالنقرا�س واملهددة بالنقرا�س والأنواع 

املعر�سة لالنقرا�س.
وقالت �سعادة الدكتورة �سيخة �سامل الظاهري، الأمني العام لهيئة البيئة - 
اأبوظبي اإن قائمة اأبوظبي احلمراء تعد اإ�سافة جديدة اإىل معرفتنا بحالة 
التهديد لالأنواع املوجودة يف اأبوظبي، وقد مت و�سع تقييمات حالة التهديد 
با�ستخدام معايري القائمة احلمراء املعرتف بها دولًيا والتي طورها الحتاد 
الدويل حلماية الطبيعة /IUCN/، كما خ�سعت ملراجعة خارجية مكثفة 
من فريق من اخلرباء من الحتاد الدويل حلماية الطبيعة و�سلطة القائمة 

احلمراء وخرباء م�ستقلني.
اأبوظبي تتميز بتنوع بيولوجي غني وت�سم جمموعة  اأن  واأ�سافت �سعادتها 
من اأهم الأن��واع، التي تقوم الهيئة بحماية اأعدادها ب�سكل فعال من خالل 
اإدارة اأكرب �سبكة من املحميات الطبيعية على م�ستوى املنطقة، كما اأن فهم 
الأن��واع الأخرى،  اإىل  بالإ�سافة  التي تواجههم  التهديدات  املخاطر وتقييم 

املدير  الها�سمي،  اأحمد  ق��ال  و   ." اأف�سل  ب�سكل  حمايتهم  على  �سي�ساعدنا 
"خالل  وال��ب��ح��ري:  ال��ربي  البيولوجي  التنوع  لقطاع  ب��الإن��اب��ة  التنفيذي 
لأنواع  اأبوظبي احلمراء  قائمة  لإع��داد  ب�سكل مكثف  املا�سية عملنا  الفرتة 
تتعر�س  التي  للتهديدات  فهمنا  تعزيز  يف  ت�ساهم  والتي  الفطرية،  احلياة 
للمعايري العاملية املتبعة لدى الحت��اد الدويل  لها هذه الأن��واع وذلك وفقاً 

حلماية الطبيعة..
املهددة  لالأنواع  احلمراء  الوطنية  القائمة  احلمراء  اأبوظبي  قائمة  وتكمل 
وتتما�سى مع  والبيئة،  املناخي  التغري  وزارة  بها  ت�سطلع  التي  بالنقرا�س، 
".و قال  والإقليمية  والوطنية  املحلية  امل�ستويات  القوائم على  تطوير هذه 

الدكتور �سامل جافيد، مدير اإدارة التنوع البيولوجي الربى بالإنابة، ومدير 
م�سروع القائمة احلمراء يف هيئة البيئة - اأبوظبي: "قائمة اأبوظبي احلمراء 
لأنواع احلياة الفطرية هي نتيجة تقييم خماطر انقرا�س اأكرث من 244 
نوًعا ا�ستناد اإىل معايري نوعية حمددة" م�سرياً اإىل اأنها خطوة اأوىل مهمة 

نحو فهم حالة احلفاظ على التنوع البيولوجي يف اأبوظبي".
واأ�ساف جافيد "مع ت�سنيف 30 من اإجمايل الأنواع املقّيمة على اأنها مهددة 
بالنقرا�س، �ست�ساعد قائمة اأبوظبي احلمراء لأنواع احلياة الفطرية الهيئة 
اإع��ط��اء الأول��وي��ة لإج���راءات احلفاظ على بع�س الأن���واع الأك��رث عر�سة  يف 
للتهديد يف الإمارة، والتي قد ت�سمل تطوير مراقبة اأكرث منهجية بالإ�سافة 

اإىل احلفاظ على اأنواع حمددة وو�سع خطط عمل حلمايتها". واأ�سار الدكتور 
جافيد اإىل اأن قائمة اأبوظبي احلمراء لأنواع احلياة الفطرية تعترب مثاًل 
فريداً لبناء القدرات، حيث مت اإجراء التقييمات من قبل فريق من الباحثني 
بدعم من  بالهيئة،  والبحري  الربي  البيولوجي  التنوع  العاملني يف قطاع 
وبروفيتا.  الطبيعة  حلماية  ال���دويل  ل��الحت��اد  التابعة  الأن����واع  بقاء  جلنة 
هذه  مثل  اإج��راء  يف  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  ذل��ك  �سي�ساعد  لذلك،  ونتيجة 
التقييمات يف امل�ستقبل لتقييم حالة الأنواع، وقيا�س فعالية اإجراءات احلفظ 
املهددة  الأن��واع  حلماية  الفعالة  القرارات  اتخاذ  يف  الهيئة  وتوجيه  املتبعة، 
بالنقرا�س. و تقوم هيئة البيئة - اأبوظبي بتنفيذ عدد من امل�ساريع الأكرث 
طموًحا وجناًحا على م�ستوى العامل لإعادة توطني الأنواع التي كانت على 
وتاأوي  /اأب���و ح���راب/،  الأف��ري��ق��ي  وامل��ه��ا  العربي  املها  الن��ق��را���س مثل  حافة 
اأبوظبي الآن اأكرب جمموعة من املها العربي يف العامل. وتوفر �سبكة ال�سيخ 
حمميات  و�ست  برية  حممية   13 ت�سم  التي  الطبيعية  للمحميات  زاي��د 
والبحرية  الربية  الأن��واع  لبع�س  واحلماية  الهيئة،  تديرها  والتي  بحرية، 
اأهمية ف�سال عن توفري احلماية لعدد من املوائل  الأكرث تهديداً والأك��رث 
الربية والبحرية الهامة والغنية بالتنوع البيولوجي من حيث عدد وكثافة 
الهيئة م�ستاًل  تدير  ذل��ك،  ع��الوة على  املحلية.  النباتات واحليوانات  اأن��واع 
اإكثار النباتات املحلية واملحافظة عليها بطاقة اإنتاجية تقارب 500.000 
نبتة �سنوًيا والذي ي�سم حتى الآن جمموعات خمزنة من البذور ملا يقرب 
70 نوعاً من النباتات الربية املحلية املنت�سرة يف الإم��ارة. ت�سمل هذه  من 
الأن��واع النباتية العديد من الأن��واع النادرة واملهددة بالنقرا�س وت�ستخدم 
يف جهود ا�ستعادة املوائل يف جميع اأنحاء الإمارة. كما جنحت الهيئة يف اإعادة 
بيئتها  يف  وال�سمر  وال��غ��اف  ال�سرح  اأ�سجار  مثل  مهمة  نباتية  اأن���واع  تاأهيل 
والطبيعي  البيئي  الإرث  البقاء جزًءا من  ا�ستمرارها يف  الطبيعية ل�سمان 

لإمارة اأبوظبي.

•• �أبوظبي-و�م: 

املجتمع على عدم  اأبوظبي" اأع�ساء  كلينك  "كليفالند  اأطباء م�ست�سفى  حث 
جتاهل اأي عالمة اأو اإ�سارة لآلم ال�سدر والتعامل معها على حممل اجلد من 
خالل املبادرة بطلب الرعاية الطبية املنا�سبة دون اأي تاأخري وذلك مبنا�سبة 

اليوم العاملي للقلب الذي يوافق 29 �سبتمرب من كل عام.
متخ�س�ساً  فريقاً  ال�سدر  لآلم  معتمداً  م��رك��زاً  ب�سفته  امل�ست�سفى  وميتلك 
الرعاية  خ��دم��ات  لتقدمي  وال���س��ت��ع��دادي��ة  ال��ت��اأه��ب  م�ستويات  ب��اأع��ل��ى  يتمتع 

الطارئة ملر�سى النوبات القلبية على مدار 24 �ساعة. ويعني هذا امل�ستوى من 
اجلاهزية اأن املدة امل�ستغرقة بني حلظة و�سول مري�س يعاين من نوبة قلبية 
اإىل امل�ست�سفى وانتهاء فريق الرعاية من اإزالة الن�سداد واإعادة تدفق الدم اإىل 
القلب ل تتجاوز ??53 دقيقة يف املتو�سط كما �سجل امل�ست�سفى يف عام 2020 
وهي مدة اأ�سرع بنحو 40 دقيقة من املعيار املحدد من قبل الكلية الأمريكية 
لأمرا�س القلب وهي 90 دقيقة. و�سّدد الدكتور حممود طرينة اأخ�سائي طب 
"كليفالند  القلب التداخلي يف معهد القلب والأوعية الدموية يف م�ست�سفى 
القلبية..  النوبات  التعامل مع  الوقت يف  اأهمية عامل  اأبوظبي" على  كلينك 

ونو�سي اأفراد املجتمع بعدم التهاون يف التعامل مع اآلم ال�سدر . وقد اُختربت 
القلبية موؤخرا عندما  النوبات  التعامل مع  وقدرته على  امل�ست�سفى  جاهزية 
ا�ستقبل اثنني من مر�سى النوبات القلبية احلادة يف غ�سون دقيقة واحدة بني 
و�سول املري�س الأول والثاين. وبعد تلقيه اإخطار م�سبق بالو�سول الو�سيك 
للمري�سني متكن الفريق التخ�س�سي يف امل�ست�سفى من ال�ستجابة ب�سكل �سريع 
للحالتني وتقدمي الرعاية املطلوبة التي اأنقذت حياتهما رغم التعقيدات التي 
الرعاية  ذاته. وتعاون مقدمو  الوقت  نتجت عن و�سول حالتني طارئتني يف 
من جمموعة متنوعة من التخ�س�سات لعالج املري�سني يف وقت واحد ما اأدى 

اإىل ت�سجيل امل�ست�سفى رقمني مميزين يف �سرعة التعامل مع مر�سى النوبات 
القلبية بلغت 61 و46 دقيقة منذ و�سولهما امل�ست�سفى وحتى اإزالة الن�سداد 
وعودة تدفق الدم، وهما اأ�سرع بكثري مقارنة باملعايري الدولية املحددة. وقال 
الدكتور لر�س �سفين�سون رئي�س معهد عائلة �سايدل واأرنولد ميلر لأمرا�س 
القلب والأوعية الدموية وال�سدر يف كليفالند كلينك: " ُتظهر الأبحاث التي 
خدمات  على  املري�س  ح�سول  �سرعة  م��دى  اأن  كلينك  كليفالند  يف  اأُج��ري��ت 
الرعاية الفّعالة التي ت�ستند اإىل اأف�سل املمار�سات املثبتة ميكن اأن يقلل معدل 

الوفيات داخل امل�ست�سفى".

حممد بن را�سد ي�سدر قانون تنظيم اأعمال ال�سلح يف اإمارة دبي

•• دبي -و�م:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل، ب�سفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 18 
لح يف اإمارة دبي بهدف تعزيز ثقافة  ل�سنة 2021 ب�ساأن تنظيم اأعمال ال�سُّ
رق  لح، والت�سجيع على تبني الطُّ الت�سوية الوّدية للُمنازعات عن طريق ال�سُّ
ا�ستمرارية  وتعزيز  املنازعة،  اأط��راف  بني  النا�سئة  املنازعات  حلل  البديلة 
العالقات التعاقدية وامل�سروعات التجارية واملدنية بني الأفراد وال�سركات 
عن طريق ت�سوية املنازعات التي تن�ساأ بينهم بُطُرق وّدية ور�سائية، اإ�سافة 
عمل  بيئة  وتوفري  اإج��راءات��ه��ا،  وتب�سيط  املنازعات  يف  الف�سل  �سرعة  اإىل 

ت�سمن �سّرية اإجراءات ت�سوية املنازعات.
وُتطّبق اأحكام القانون على مركز الت�سوية الودية للمنازعات، املُن�ساأ مبوجب 
2009، وكل من يتوىل اأي ن�ساط يتعلق باأعمال  16 ل�سنة  القانون رقم 

لح يف امل�سائل املدنّية والتجارية التي تتم عن طريق املُ�سِلح. ال�سُّ
ي�سُدر  ال��ت��ي  املُ��ن��ازع��ات  يف  وال��ب��ت  بالّنظر  امل��رك��ز  يخت�س  للقانون  ووف��ق��اً 
قيمتها،  اأو  طبيعتها  كانت  اأّي���اً  دب��ي،  حماكم  رئي�س  م��ن  ق��رار  بتحديدها 
الّدعاوى  وكذلك  املركز،  من  نظرها  على  اأطرافها  يّتفق  التي  واملُنازعات 
اإىل  اإحالتها  عليها،  تكون  حالة  اأي  ويف  نظرها  اأثناء  املحكمة،  ر  ُتقرِّ التي 

املركز، بناًء على اتفاق املُتقا�سني.
وحدد القانون اإجراءات العمل يف مركز الت�سوية الودية للمنازعات، واآليات 
والذي  البتدائية  املحاكم  رئي�س  مهام  اإىل  اإ�سافة  اخت�سا�ساته،  تعهيد 
يتوىل وفقاً للقانون الإ�سراف على املركز، وندب قا�ٍس اأو اأكرث من املحاكم 
لح والف�سل  لح، واعتماد اتفاقّيات ال�سُّ البتدائية لالإ�سراف على اأعمال ال�سُّ
اإل��ي��ه وف��ق��اً لأح��ك��ام ال��ق��ان��ون. - ت�سكيل اللجنة  يف املُ��ن��ازع��ات ال��ت��ي حُت���ال 

واخت�سا�ساتها.
ون�س القانون على اأن ُت�سكَّل يف حماكم دبي بقرار من مديرها، جلنة ُت�سّمى 
اللجنة وعدد  لرئي�س  ونائب  رئي�س  تتاأّلف من  املُ�سِلحني"،  �سوؤون  "جلنة 
د يف هذا القرار اآلّية عملها والنِّ�ساب القانوين ل�سحة  من الأع�ساء، وُيحدَّ
اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، على اأن تتوىل اللجنة مهام و�سالحيات: البت 
للت�سريح  للُمنازعات  الوّدية  الت�سوية  اإليها من مركز  املُحالة  الطلبات  يف 
لح يف الإمارة،  للجهات احُلكومّية وغريها من اجلهات مُبزاولة اأعمال ال�سُّ
وحتديد اخت�سا�س كل منها بنظر املُنازعات، كما تخت�س بالبت يف الطلبات 
اإليها من املركز لقْيد ُموّظفي اجلهات احلكومية والعاملني لدى  املُحالة 
ح لها كُم�سِلحني يف ال�سجل، وفقاً ل�ُسروط القْيد املن�سو�س  اجلهات املُ�سرَّ

عليها يف القانون والقرارات ال�سادرة مبوجبه.
كما تخت�س جلنة �سوؤون املُ�سِلحني بالبت يف طلبات جتديد قيد املُ�سِلحني 
بتحديدها  ي�سُدر  التي  والإج��راءات  روط  لل�سُّ وفقاً  ال�سجل،  ني يف  اخلا�سّ
قرار من مدير حماكم دبي يف هذا ال�ساأن، والّنظر يف طلبات �سطب املُ�سِلحني 

التي  لح  ال�سُّ واتفاقيات  بها،  قامت  التي  لح  ال�سُّ اأعمال  فيه  ن  ُت��دوَّ لديها، 
وال�سجالت  الأجهزة  املنازعة، وتوفري  اأطراف  واأ�سماء  وتاريخها  اأجنزتها، 
لح والوثائق  ال�سُّ اتفاقيات  وامل�ستندات الالزمة لتقدمي خدماتها، وحفظ 
دها مدير حماكم دبي  وامل�ستندات املرتبطة بها اإلكرتونياً للمدة التي ُيحدِّ
اإ�سافة اإىل عدم ال�ستعانة  ادرة عنه يف هذا ال�ساأن،  مبوجب القرارات ال�سّ

باأي �سخ�س للعمل لديها كُم�سِلح غري ُمقّيد يف ال�سجل.

لح  - اإجراءات ال�شُّ
لح التي يراها  ون�ّس القانون على اأنه بالإ�سافة اإىل قواعد واإجراءات ال�سُّ
لح وت�سوية املنازعة املعرو�سة  املُ�سِلح منا�سبة، يتوىل املُ�سِلح اإدارة جل�سة ال�سُّ
اأمامه عن طريق دعوة اأطرافها، والطالع على الوثائق وامل�ستندات والأدلة 
وجهات  وتقريب  املنازعة  اأط��راف  على  لح  ال�سُّ وعر�س  باملنازعة،  املتعلقة 
النظر بينهم و�سوًل اإىل حل وّدي للمنازعة القائمة بينهم، ويجوز للُم�سِلح 
اإدارة اجلل�سة عن طريق الو�سائل التقنية احلديثة، كما يجوز له دعوة من 
يراه منا�سباً ل�سماع اأقواله �سريطة احل�سول على املوافقة املُ�سبقة لأطراف 

املنازعة على ذلك.
الفنية  امل�سائل  يف  ب��اخل��رباء  ال�ستعانة  للُم�سِلح  يجوز  للقانون،  ووف��ق��اً 
والتقنية، �سريطة احل�سول على املوافقة امل�سبقة لأطراف املنازعة على ذلك، 
د املُ�سِلح يف هذه احلالة ُمِهّمة اخلبري، واملُهلة التي يجب عليه  على اأن ُيحدِّ
اأطراف املنازعة واإجراء  اأقوال  اإجنازها خاللها، كما يجوز للُم�سِلح �سماع 
احلوار معهم ب�سكٍل منفرد، �سريطة احل�سول على موافقتهم امل�سبقة على 
ذلك، وتتم ت�سوية املنازعة ب�سكل وّدي خالل مدة ل تزيد على ثالثني يوماً 
على الأكرث من تاريخ تعيني املُ�سِلح، ويجوز للُم�سِلح متديد هذه املهلة ملدة 

اأخرى مماثلة، ما مل يّتِفق اأطراف املنازعة على مدة مغايرة.

لح  - اتفاقّية ال�شُّ
اتفاقية  مبوجب  املنازعة  اأط���راف  بني  لح  ال�سُّ اإث��ب��ات  يتم  للقانون  ووف��ق��اً 
الكامل  ح، وُمثبت فيها ال�سم  اأن تكون مكتوبة ب�سكل وا�سِ لح، ويجب  ال�سُّ
لأطراف املنازعة، ومن ميثلهم قانوناً وجن�سيِتهم وحمل اإقامتهم اأو مقر 
التفاقيات  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  لح  ال�سُّ اتفاقية  تّتِخذ  اأن  ويجوز  عملهم، 
النهائية واملُلِزمة لأطرافها، �سريطة احل�سول على موافقة اأطراف املنازعة 
على ذلك، وعدم خمالفة م�سمونها للنظام العام اأو الآداب العامة يف الدولة، 
املنازعة  اأطراف  انتهاء اخل�سومة بني  لح  ال�سُّ اتفاقية  اإبرام  ويرتتب على 
يف املو�سوع الذي كان حماًل لها، ول يجوز لأي من اأطراف املنازعة اإعادة 
ال�سلح مكتوبة  اتفاقية  اأن تكون  الق�ساء. ويجب  اأمام  املو�سوع ذاته  طرح 
املُخت�س،  القا�سي  من  لعتمادها  النظام  يف  قيدها  عند  العربية  باللغة 
ويجوز اإعداد ترجمة لها بلغة اأجنبية، �سريطة اأن تكون اللغتان يف حُمّرر 
ل ومعتمد من مرتجم قانوين ُمرّخ�س من اجلهات املخت�سة  واحد ُمّت�سِ

ني من ال�سجل، وكذلك  من موظفي اجلهات احلكومية واملُ�سِلحني اخلا�سّ
لها، وكذلك  ح  املُ�سرَّ املُقّدمة بحق اجلهات  وال�سكاوى  املخالفات  الّنظر يف 
واتخاذ  ني،  اخلا�سّ واملُ�سِلحني  احلكومية  اجلهات  موظفي  من  املُ�سِلحني 
التي تن�ساأ بني اجلهات  املنا�سبة بحقهم، والّنظر يف اخلالفات  الإج��راءات 
ح لها واأطراف املنازعة حول اتفاقية اأتعاب املُ�سِلح، والبت فيها، على  املُ�سرَّ
اأن ُين�ساأ لدى مركز الت�سوية الوّدية للُمنازعات �ِسجل لقيد املُ�سِلحني من 
والبيانات  �سكله  د  ُيحدَّ ني،  واملُ�سِلحني اخلا�سّ موظفي اجلهات احلكومية 
ق��رار ي�سدر عن مدير حماكم دبي يف هذا  اإدراجها فيه مبوجب  الواجب 

ال�ساأن.

- �شروط القيد يف ال�شجل.
وحدد القانون ال�سروط التي يجب اأن تتوفر يف من يقيد يف ال�سجل ومنها 
: اأن يكون من ُمواطني دولة الإمارات العربية املتحدة، ويجوز ملدير حماكم 
دبي ا�ستثناء غري مواطني الدولة من هذا ال�سرط ممن لديه خربة ل تقل 
لح اأو يف اأي من املجالت املُتعلِّقة  عن اأربع �سنوات يف الدولة يف جمال ال�سُّ
اًل على �سهادة البكالوريو�س يف القانون اأو  بت�سوية املُنازعات، واأن يكون حا�سِ
�سية اأخرى اأو ما يعادلها من اإحدى  ال�سريعة والقانون اأو اأي �سهادة تخ�سُّ
واأن يكون من  دب��ي،  اإم��ارة  اأو  الدولة  بها يف  املعرتف  املعاهد  اأو  اجلامعات 
بنجاح  يجتاز  واأن  واملو�سوعية،  والأم��ان��ة  واحليدة  بالنزاهة  لهم  امل�سهود 
املُ�سِلحني،  ���س��وؤون  ده��ا جلنة  حُت��دِّ التي  واملقابالت  والخ��ت��ب��ارات  ال���دورات 
و�سداد الر�سم املقرر نظري القيد يف ال�سجل، وحدد القانون اإجراءات القيد 
يف ال�سجل، ومدته �سنة واحدة قابلة للتجديد ملَُدد مماثلة، ويجب اأن ُيقّدم 
انتهاء مدة القيد، ويتم  ال�سابقة على  طلب التجديد خالل ثالثني يوماً 
النظر يف طلب التجديد وفقاً لل�سروط والإج��راءات التي يعتمدها مدير 

حماكم دبي مبوجب قرار ي�سُدر عنه يف هذا ال�ساأن.

ح لها  - التزامات اجلهة املُ�شرَّ
لها،  امل�سرح  للجهات  الت�سريح  اإ�سدار  واإج���راءات  �سروط  القانون  وح��دد 
املركز  من  لها  ح  املُ�سرَّ الفردية  املوؤ�س�سة  اأو  ال�سركة  التزامات  اإىل  اإ�سافة 
لح وفقاً لأحكام القانون الذي األزم اجلهة  لت�سوية املنازعات عن طريق ال�سُّ
ح لها بعدد من اللتزامات اأهمها: و�سع الت�سريح يف مكان بارز ي�سُهل  املُ�سرَّ
الطالع عليه، واإخطار اللجنة باملُ�سِلحني الذين يعملون لديها وباأي تعديل 
يطراأ عليهم اأو على بيانات الت�سريح، خالل ثالثني يوماً من تاريخ ُح�سول 
لح يف النظام الإلكرتوين املُعّد لدى  التعديل، وقيد املُنازعات واتفاقّيات ال�سُّ
املعرو�سة  امل��ن��ازع��ات  فيه  ُتقيَّد  ال��ذي  للمنازعات،  ال��ودي��ة  الت�سوية  مركز 
لح املرُبمة بني اأطراف املُنازعة، والإجراءات املتخذة  لح، واتفاقية ال�سُّ لل�سُّ
ب�ساأن تذييلها بال�سيغة التنفيذية، وفقاً لالإجراءات والآليات التي يحّددها 
خا�س  �سجل  مب�سك  لها  امل�سرح  اجلهة  تلتزم  كما  ال�����س��اأن،  ه��ذا  يف  امل��رك��ز 

يف الدولة، ويكون الن�س العربي هو املعترب يف حال وجود تعاُر�س بينه وبني 
الن�ّس الأجنبي، ويكون لأي من اأطراف املنازعة ا�ست�سارة من ي�ساء ملراجعة 

لح قبل التوقيع عليها. م�سودة اتفاقية ال�سُّ

- قبول الّدعوى اأمام املحاكم 
من  دع��وى  اأي  دب��ي  حماكم  ل��دى  ُتقيَّد  اأن  يجوز  األ  على  القانون  ون�����ّس 
املركز  بعد عر�سها على  اإل  املركز  اخت�سا�س  التي تدخل �سمن  الدعاوى 
ر ت�سويتها ودياً عن  ح لها، ويف حال تعذُّ اأو اجلهة احلكومية اأو اجلهة املُ�سرَّ
لح لأي �سبٍب كان، فاإنه يتم يف هذه احلالة عر�س املنازعة على  طريق ال�سُّ
يتم مبوجبه  ُم�سّبب  بقراٍر  مبا�سرة  فيها  الف�سل  ر  لُيقرِّ املخت�س  القا�سي 

اإنهاء اخل�سومة اأو اإحالتها اإىل املحكمة املخت�سة، بح�سب الأحوال.
ادر وفقاً  ال�سّ املُخت�س  القا�سي  التظلُّم من قرار  املنازعة  ويجوز لأط��راف 
دوره اإذا كان ح�سورياً،  للقانون خالل خم�سة ع�سر يوماً من اليوم التايل ل�سُ
اأو من اليوم التايل لإعالنه به اإذا كان مبثابة احُل�سوري، �سريطة اأن تكون 
املُحّدد  درج��ة  اأول  ملحكمة  النتهائي  النِّ�ساب  على  تزيد  ل  املنازعة  قيمة 
وفقاً لقانون الإجراءات املدنية الحتادي رقم  11 ل�سنة 1992 ولئحته 
لالإجراءات  لنظره وفقاً  املُخت�س  القا�سي  اإىل  التظلُّم  م  وُيقدَّ التنظيمية، 
وغري  للخ�سومة  ُمنِهياً  نهائي  بحكم  فيه  ويف�سل  التظلُّم،  لنظر  املُقّررة 
قابل للطعن، ويجوز ا�ستئناف قرار القا�سي املُخت�س املُنهي للخ�سومة اإذا 
كانت قيمة املنازعة جُتاوز النِّ�ساب النتهائي ملحكمة اأول درجة املُحّدد وفقاً 
وُيقّدم  التنظيمّية،  ولِئحِته   1992 ل�سنة   11 رق��م   الحت��ادي  للقانون 
القرارات  ل�ستئناف  املُقّررة  والقواعد  ل��الإج��راءات  وفقاً  ال�ستئناف  طلب 

والأحكام.

- احللول واالإلغاءات.
ويحل القانون رقم 18 ل�سنة 2021 حمل القانون رقم 16 ل�سنة 2009 
ب�ساأن اإن�ساء مركز الت�سوية الودية للمنازعات، وُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�سريع 
اآخر اإىل املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام القانون رقم 18 ل�سنة 2021، 
ادرة تنفيذاً للقانون رقم 16 ل�سنة 2009  وي�ستمر العمل بالقرارات ال�سّ
اإىل املدى الذي ل تتعار�س فيه واأحكام القانون اجلديد، وذلك اإىل حني 

دور القرارات التي حتل حمّلها. �سُ
وُين�سر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

حللها  البديلة  رق  الطُّ تبني  على  والت�سجيع  لح  ال�سُّ طريق  عن  للمنازعات  الودية  الت�سوية  ثقافة  تعزيز  اإىل  يهدف  • القانون 
املنازعات  ت�سوية  طريق  عن  وال�سركات  االأفراد  بني  واملدنية  التجارية  وامل�سروعات  التعاقدية  العالقات  ا�ستمرارية  •  تعزيز 

املنازعات ت�سوية  اإجراءات  �سّرية  ت�سمن  عمل  بيئة  وتوفري  اإجراءاتها  وتب�سيط  املنازعات  يف  الف�سل  �سرعة  •  �سمان 
دبي حماكم  رئي�ض  من  قرار  بتحديدها  ي�سُدر  التي  املنازعات  يف  والبت  بالّنظر  يخت�ض  للمنازعات  الودية  الت�سوية  •  مركز 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -و�م:

اأطلق " اإك�سبو 2020 دبي " ام�س اأغنيته الر�سمية التي حتمل عنوان 
"هذا وقتنا" قبل اأقل من 10 اأيام على افتتاح بوابات احلدث الدويل 

اأمام العامل.
دولة  بثقافة  العتزاز  ال�سوء على  وت�سلط  بامل�ستقبل  الأغنية  حتتفي 
الإمارات ، وجتمع بني بلدان العامل بينما ت�سرد ق�سة ال�سعار الرئي�سي 

لإك�سبو "توا�سل العقول و�سنع امل�ستقبل" بلغة املو�سيقى العاملية.
يقود الأغنية، النجم الإماراتي ح�سني اجل�سمي، �سفري اإك�سبو 2020، 
ترافقه كل من املغنية وكاتبة الأغاين الإماراتية اأملا�س، البالغ عمرها 

لأف�سل  قائمتها  يف  �سبوتيفاي  من�سة  اأدرج��ت��ه��ا  وال��ت��ي  ع��ام��ا،   21
املواهب الن�سائية يف ال�سرق الأو�سط، اإىل جانب املغنية وكاتبة الأغاين 
اللبنانية الأمريكية املر�سحة لنيل جائزة الغرامي، مي�سا قرعة، وهي 
اإك�سبو وبريكلي  اأي�سا املدير الفني لأورك�سرتا الفردو�س الن�سائية يف 

اأبوظبي.
وقالت مرجان فريدوين، الرئي�س التنفيذي لتجربة الزائر يف اإك�سبو 
اإك�سبو الدولية على جمع النا�س معا،  معار�س  "تعمل  دبي:   2020
بالأغنية  لت�سدو  الرائعة  املواهب  من  مبجموعة  نرحب  اأن  وي�سرفنا 
واحلا�سر  املا�سي  بني  جتمع  – التي  دب��ي   2020 لإك�سبو  الر�سمية 
اإىل  نتطلع  اأي��ام،   10 اأق��ل من  وُتلهم اجلميع. يف غ�سون  وامل�ستقبل، 

الرتحيب بالعامل اأجمع و�سنع ذكريات ل تتكرر ملاليني الزوار.".
الإمارات  بدولة  وقتنا‘ حتتفي  ’هذا  "اأغنية  اجل�سمي:  ح�سني  وق��ال 
وكل ما حققته، وحتققه اليوم، وما �ستحققه يف ال�سنوات القادمة. اإنها 
اأن�سودة اعتزاز واإميان ووحدة، واآمل اأن تر�سم الب�سمة على وجه كل من 
البارز يف  امل�ساركة يف مثل هذا احلدث  العامل.  اأينما كان يف  ي�سمعها، 

تاريخ الإمارات اأمر �سيق وم�سّرف للغاية.".
من جهتها قالت اأملا�س: " اأنا فخورة جدا بكوين اإماراتية ولدي دور يف 
حلظة �ستبقى اإىل الأبد جزءا من تاريخ بالدي. هذه الأغنية جت�سيد 
للجميع."  اأف�سل  م�ستقبل  عن  �سي�سفر  التعاون  ب��اأن  واليقني  لالأمل 
وقالت مي�سا قرعة: "ي�سرفني اأن اأتعاون يف اأغنية ’هذا وقتنا‘ مع هذه 

العربي  للعامل  2020 حلظة مهمة  اإك�سبو  البارزة.  العربية  املواهب 
باأ�سره وللعرب يف �ستى اأقطار العامل. عرب هذه الأغنية، اآمل اأن نتمكن 
من اإلهام النا�س من جميع الأعمار ومن خمتلف مناحي احلياة لل�سعي 

نحو اأحالمهم - فالحتمالت غري حمدودة.".
التي تقام منذ  ال�سخمة  العاملية  الأح��داث  اأوىل  2020 من  واإك�سبو 
تف�سي جائحة " كوفيد19-"، وت�ستمر فعالياته من الأول من اأكتوبر 
ليدعو ماليني   ،2022 والثالثني من مار�س  احل��ادي  اإىل   2021
من  اأ�سهر  �ستة  اأثناء  جديداً  عاملاً  معاً  ن�سنع  اأن  يف  للم�ساركة  ال��زوار 
�سوء  يف  وثقافاتهم،  وتقدمهم  وابتكاراتهم  الب�سر  بنبوغ  الحتفال 

توفري املو�سيقى قوة لتوحيد املجتمعات والنهو�س بها.

»هذا وقتنا«.. االأغنية الر�سمية الإك�سبو 2020 حتتفي بدولة االإمارات وتاأثري التعاون

•• �أبوظبي- �لفجر:

ف��ن��دت درا����س���ة ح��دي��ث��ة مل��رك��ز تريندز 
للبحوث وال�ست�سارات بعنوان: حقوق 
... مالحظات  الإم����ارات  الإن�����س��ان يف 
على ق��رار ال��ربمل��ان الأوروب����ي، القرار 
ال��ذي اأ���س��دره ال��ربمل��ان الأوروب���ي يوم 
ملف  ب�����س��اأن   2021 ���س��ب��ت��م��رب   17
ح��ق��وق الإن�������س���ان يف دول����ة الإم������ارات 
القرار  اإن  وق��ال��ت  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
الذي دعا اإىل مقاطعة معر�س اإك�سبو 
حتري�سية  لهجة  تبّنى   ،2020 دبي 

عدائية غري مربرة.
الربملان  قرار  اأبعاد  الدرا�سة  وناق�ست 
ال��ق�����س��ور فيه،  الأوروب��������ي وج����وان����ب 
مو�سوعي،  وغري  مغر�س  اأنه  موؤكدة 
ال��ت��ي تقوم  واأو���س��ح��ت بع�س اجل��ه��ود 
ب��ه��ا دول���ة الإم�����ارات يف جم���ال حقوق 
اإي�����س��ال ال�سورة  اأج���ل  الإن�����س��ان، م��ن 
التي  امل��غ��ال��ط��ات  وك�����س��ف  ال�سحيحة 

انطوى عليها هذا القرار.
حقوق  م���ل���ف  اأن  ال����درا�����س����ة  واأك��������دت 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  الإن�����س��ان يف 
وياأتي  كبري،  باهتمام  يحظى  املتحدة 
الرئي�سية يف  الأول��وي��ات  قائمة  �سمن 
الدولة، و�سددت على اأن قرار الربملان 
الأوربي لن ي�سر اإل َمن تبناه ويفقده 
م�����س��داق��ي��ت��ه؛ لأن����ه مل ُي����نَب ع��ل��ى اأي 

اعتبارات مو�سوعية.
وذك����رت ال��درا���س��ة اأن دول���ة الإم����ارات 
عام  تاأ�سي�سها  ومنذ  املتحدة  العربية 
1971 تتبّنى �سيا�سة ُتعلي من قيمة 
الإن�������س���ان وت�����س��ع��ه ع��ل��ى راأ������س قائمة 
باأن  اإميانها  من  انطالقاً  اأولوياتها، 
ميلك  م��ا  اأه���م  ه��و  الب�سري  العن�سر 

الوطن من ثروات. 
واأ����س���ارت ال��درا���س��ة اإىل اأن���ه م��ن هذه 
الروؤية الرا�سخة جاء الدور الإن�ساين 
امل���ه���م ال�����ذي ل��ع��ب��ت��ه دول�����ة الإم�������ارات 
الب�سر  بني  خلدمة  املتحدة  العربية 
الدينية  ان����ت����م����اءات����ه����م  مب���خ���ت���ل���ف 
والعرقية،  والأيديولوجية  والثقافية 
ب����ال����ت����وازي م����ع ج���ه���وده���ا امل���ت���ع���ددة 
الإن�سان  ح���ق���وق  ح���م���اي���ة  جم�����ال  يف 
وتعزيزها، والتي كان اآخرها الإعالن 
حلقوق  الوطنية  الهيئة  تاأ�سي�س  عن 
الإن�سان. ولفتت درا�سة مركز تريندز 
للبحوث وال�ست�سارات اإىل مالحظات 
ع���دة ت��ف��ن��د ق����رار ال���ربمل���ان الأوروب�����ي 

وت�سع عالمات ا�ستفهام عديدة حوله 
والغر�س منه، وذكرت اأن من اأبرز هذه 
اأيام  قبل  ���س��دوره  توقيت  املالحظات 
من انطالق معر�س اإك�سبو الدويل يف 
اإمارة دبي، وهو املعر�س العاملي الذي 
اأمام الزوار  اأبوابه  اأن يفتح  من املقرر 
�ستة  مل����دة  ال���ع���امل  دول  م���ن خم��ت��ل��ف 
من  الأول  م��ن  اع��ت��ب��اراً  كاملة  اأ���س��ه��ر 
اأكتوبر 2021، وبذلت دولة الإمارات 
العربية املتحدة جهوداً كبرية من اأجل 
اأن يخرج ب�سورة م�سّرفة، م�سرية اإىل 
اأن ال��ق��رار الأوروب���ي يف ه��ذا التوقيت 
جماعات  بع�س  مب�ساعي  متاأثراً  جاء 
جماعات  م����ع  امل���ت���ع���اط���ف���ة  ال���ي�������س���ار 
اإىل  تهدف  التي  ال�سيا�سي،  الإ���س��الم 
و���س��ع ال��ع��راق��ي��ل اأم����ام جن���اح معر�س 
2020.  وبينت الدرا�سة  اإك�سبو دبي 
ت��ف�����س��ري م��وق��ف جماعات  اأن����ه مي��ك��ن 
هذه  اأن  اإىل  بالنظر  املتطرف  الي�سار 
ال��ن��ج��اح ملعر�س  ت��ري��د  اجل��م��اع��ات ل 
العوملة  قيم  اإىل  ي��رم��ز  ال���ذي  اإك�سبو 
والليربالية،  الق��ت�����س��ادي  والن��ف��ت��اح 
الجتماعية  الهياكل  رف�سها  ظ��ل  يف 
املعا�سرة  للمجتمعات  والقت�سادية 
الراأ�سمالية  م��ب��ادئ  على  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
العوملة  ق��ي��م  وم��ع��ار���س��ت��ه��ا  وق��ي��م��ه��ا، 
واأ�سافت  اجل����دي����دة.   وال��ل��ي��ربال��ي��ة 
الإ�سالم  جماعات  موقف  اأن  الدرا�سة 
ويريد  َم�����وُت�����ور،  م���وق���ف  ال�����س��ي��ا���س��ي 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  م��ن  النتقام 
بذلتها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  ب�سبب  املتحدة 
اجلماعات  ه�����ذه  مل���واج���ه���ة  ال����دول����ة 
من  ت�سكله  مل��ا  واخل������ارج،  ال���داخ���ل  يف 
الوطنية  الدولة  لقيم  �سريح  تهديد 
وق���ي���م امل����واط����ن����ة، وم�����ا ت����روج����ه من 
الكراهية  لن�سر  ت�سعى  ه��دام��ة  اأف��ك��ار 
ا�ستقرارها.   الأوط���ان وزع��زع��ة  وه��دم 
الأوروبي  القرار  اأن  الدرا�سة  وذك��رت 
تقت�سي  التي  املو�سوعية  اإىل  يفتقر 
والإيجابيات  ال�سلبيات  عن  احلديث 
يف  الإن�����س��ان  حقوق  ملف  يخ�س  فيما 
دولة الإمارات العربية املتحدة، وقالت 
اإنه اإذا كان الربملان الأوروبي يرى اأن 
زالت  ما  التي  ال�سلبيات  بع�س  هناك 
حتتاج اإىل ع��الج - وه��ي اأم��ور مردود 
على  ومبنية  اأغلبها  يف  وظّنية  عليها 
افرتا�سات بعيدة عن احلقائق - فاإنه 
ال��وق��ت نف�سه احل��دي��ث عن  اأه��م��ل يف 
التي  العديدة  والإج���راءات  اخلطوات 

لتعزيز  الإم������ارات  ات��خ��ذت��ه��ا ح��ك��وم��ة 
و�سع حقوق الإن�سان يف الدولة ب�سكل 
العاملي  الإن�������س���اين  ودوره�������ا  خ���ا����س، 
ب�سورة عامة، موؤكدة اأن هذه اجلهود 
لي�ست اآنية واإمنا هي عملية م�ستمرة، 
ف��ال��ه��دف ه���و حت�����س��ني ه���ذه احلقوق 
وتعزيزها با�ستمرار وهو اأمر جتاهله 

القرار ب�سكل جُمحف.
واأو�سحت الدرا�سة، التي جاءت كورقة 
بحثية موثقة بامل�سادر املعترَبة، اأن من 
الربملان  ق��رار  تفنِّد  التي  املالحظات 
معلومات  على  اعتماده  هو  الأوروب���ي 
يف  القرار  اعتمد  حيث  موثوقة،  غري 
اأح��ك��ام��ه وب���ن���وده ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
املعلومات املغلوطة التي ن�سرتها بع�س 
حولها  ُيثار  التي  احلقوقية  املنظمات 
اإىل  بالنظر  مريبة  ا�ستفهام  عالمات 
اأنها تعتمد يف تقاريرها على معلومات 
موثوقة،  غ��ري  م�سادر  م��ن  ت�ستقيها 
التي  امل���ع���ل���وم���ات  وت���ت���ج���اه���ل مت����ام����اً 
يجعل  م��ا  ر�سمية،  ج��ه��ات  ع��ن  ت�سدر 
اإىل  تفتقر  وتقاريرها  املنظمات  ه��ذه 
اعتمادها  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  امل��و���س��وع��ي��ة، 
دائماً على وجهة نظر اأحادية، وجتاهل 

وجهة النظر الأخرى متاماً.
العديد  اأن  البحثية  ال��ورق��ة  وذك���رت 
من اخل��رباء اأك���دوا اأك��رث من م��رة اأن 
الأوروبي،  الربملان  اأع�ساء  من  كثرياً 
ول���س��ي��م��ا اأح�������زاب ال���ي�������س���ار، ت���اأث���روا 
ل  التي  املنظمات  تلك  بتقارير  كثرياً 
دولة  ع��ن  ال��ك��ث��ري  منت�سبوها  ي��ع��رف 
الإم������ارات، وب��ح�����س��ب ه����وؤلء اخلرباء 
ما  على  ب��ن��اًء  التقارير  ه��ذه  "ُتكَتب 
امل�سلمني  الإخ���وان  تنظيم  من  تتلقاه 
الإرهابية من  التنظيمات  وغريه من 
اأخبار ملفقة، فيها كثري من املزايدات 

والتحامل على دولة الإمارات.
وذكرت الدرا�سة اأن من بني املالحظات 
اأي�������س���اً اخ����ت����زال ح���ق���وق الإن�������س���ان يف 
���س��خ�����س واح������د، حيث  الإم���������ارات يف 
الأوروب�����ي عن  ال��ربمل��ان  ق���رار  يك�سف 
بدولة  الإن�سان  حقوق  و�سع  اخ��ت��زال 
�سخ�س  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
من�سور،  اأح���م���د  وه����و  ف���ق���ط،  واح�����د 
اأحكام  وف���ق  بال�سجن  عليه  امل��ح��ك��وم 
القانون، وهو ما ي�سري اإىل حالة خلل 
غ��ري ع���ادي���ة؛ ف��ال��ق��رار ال����ذي جتاهل 
اخل����ط����وات والإج����������راءات ك��ل��ه��ا التي 
اتخذتها الدولة حتى ت�سمن ل�سكانها 

البالغ عددهم ح�سب املركز الحتادي 
ن��ح��و ت�سعة  ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة والإح�������س���اء 
يعترب  �سخ�س،  األ��ف  و300  ماليني 
الوحيد  امل��ع��ربِّ  ه��و  ال�سخ�س  ه��ذا  اأن 

عن و�سع حقوق الإن�سان يف الدولة.
واأكدت الدرا�سة اأن من بني املالحظات 
ك���ذل���ك جت���اه���ل ال����ربمل����ان الأوروب�������ي 
الإن�ساين  الإم�������ارات  ل����دور  ال��وا���س��ح 
اأي  يت�سمن  اأن  ينبغي  حيث  ال��ع��امل��ي، 
ال�سلبية  اجل��وان��ب  مو�سوعي  تقرير 
يف  الإن�سان  حقوق  حلالة  والإيجابية 
اأي دولة، ولكن يالحظ هنا التجاهل 
ال��وا���س��ح ل��ل��دور ال��ك��ب��ري ال����ذي تقوم 
ب��ه الإم����ارات يف دع��م ح��ق��وق الإن�سان 
امل�ساعدات  خ���الل  م���ن  ال���ع���امل،  ع���رب 
تقدمها،  التي  والتنموية  الإن�سانية 
وال����ت����ي ت��غ��ط��ي ج����وان����ب م��ه��م��ة من 
والجتماعية  الق��ت�����س��ادي��ة  احل��ق��وق 
ل��ل��ب�����س��ر، ف�����س��اًل ع���ن اجل���ه���ود التي 
ن�سر قيم  ال��دول��ة يف جم��ال  بها  تقوم 

الت�سامح وال�سالم حول العامل. 
واأك��دت درا�سة مركز تريندز للبحوث 
وال���س��ت�����س��ارات اأن ح��ق��وق الإن�����س��ان يف 
الإم������ارات حت��ظ��ى ب��ج��ه��ود واإجن�����ازات 
قرار  اإن  ح��ي��ث  ال��ت�����س��ك��ي��ك،  ت��ق��ب��ل  ل 
الربملان الأوروبي جتاهل العديد من 
اتخذتها  التي  والإج���راءات  اخلطوات 
ال����دول����ة ل��ت��ع��زي��ز ح���ق���وق الإن�������س���ان، 
ت�سعى  الإم����ارات  اأن  بو�سوح  ول��ت��وؤك��د 
با�ستمرار ووفق عملية م�ستمرة لدعم 
هذه احلقوق وكفالتها جلميع �سكانها 
ماليني  ت�سعة  ع��ل��ى  ي��زي��دون  ال��ذي��ن 
وذلك  200 جن�سية،  ن�سمة من نحو 
على  ����س���واء  ب��ي��ن��ه��م،  مت��ي��ي��ز  اأي  دون 
اأو  اأو ال��دي��ن  اأو ال��ع��رق  اأ���س��ا���س ال��ل��ون 
الإمارات  اأن  اإىلى  م�سرية  اجلن�سية، 
اأجن�������زت ال���ع���دي���د م����ن اخل����ط����وات يف 
الد�ستورية  امل�������س���ت���وي���ات  خم���ت���ل���ف 
والجتماعية  وال�سيا�سية  والقانونية 

والقت�سادية واملوؤ�س�ساتية.
ك��ف��ل��ت حقوق  الإم�������ارات  اإن  وق���ال���ت   
الد�ستوري  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الإن�������س���ان 
د�ستور  ت�����س��م��ن  ح��ي��ث  وال��ت�����س��ري��ع��ي، 
الإمارات العربية املتحدة وت�سريعاتها 
حقوق  تكفل  التي  البنود  من  العديد 
يعي�س  من  جلميع  وت�سونها  الإن�سان 
ومقيمني،  م��واط��ن��ني  اأرا���س��ي��ه��ا،  على 
بهذه  الدولة  التزام  الواقع  يوؤكد  كما 
الداخل  يف  �سواء  وتعزيزها،  احلقوق 

العديد  الدرا�سة  وتناولت  اخل��ارج.  اأو 
املت�سلة  وال��ق�����س��اي��ا  امل��و���س��وع��ات  م��ن 
ب��ح��ق��وق الإن�������س���ان، وك�����ان اأه��م��ه��ا ما 
يت�سل منها بعمالة الأطفال والجتار 
بالب�سر ومكافحة التمييز والكراهية، 
وبينت اأن دولة المارات تقوم بتدابري 
و�سيا�سات وطنية متعددة، ومن اأهمها 
مبنا�سبة  ���س��درت  التي  الوثيقة  تلك 
تاأ�سي�س  ع��ل��ى  ع���ام���اً  خ��م�����س��ني  م����رور 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  دول�����ة 
ما  الإماراتية  احلكومة  فيها  واأعلنت 
اخلم�سني"  "مبادئ  وث��ي��ق��ة  اأ���س��م��ت��ه 
اخلريطة  خاللها  م��ن  تر�سم  وال��ت��ي 
والتنموية  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية 
تلك  اأن  مو�سحة  امل��ق��ب��ل��ة،  لل�سنوات 
مبادئ،  ع�سرة  على  اح��ت��وت  الوثيقة 
منها  ال��ث��ام��ن  امل���ب���داأ  تخ�سي�س  ومت 
للتاأكيد على قيم حقوق الإن�سان، وهو 
ين�س على اأن "منظومة القيم يف دولة 
الإم��ارات �ستبقى قائمة على النفتاح 
وتر�سيخ  احلقوق  وحفظ  والت�سامح، 
الكرامة  وح����ف����ظ  ال����ع����دال����ة،  دول�������ة 
الب�سرية، واحرتام الثقافات، وتر�سيخ 
ة الإن�����س��ان��ي��ة واح����رتام الهوية  الأخ�����وَّ
ال���دول���ة داعمة  و���س��ت��ب��ق��ى  ال��وط��ن��ي��ة، 
عرب �سيا�ستها اخلارجية لكل املبادرات 
والتعهدات واملنظمات العاملية الداعية 
لل�سلم والنفتاح والأخّوة الإن�سانية".

اجل���ه���از  اأن  ال�����درا������س�����ة  ب���ي���ن���ت  ك���م���ا 
العربية  الم���ارات  دول��ة  يف  الق�سائي 
التامة،  بال�ستقاللية  يتمتع  املتحدة 
ول ي�����س��م��ح ال��د���س��ت��ور ب����اأي ت��دخ��ل يف 
���س��وؤون��ه م���ن اأّي ج��ه��ة ك���ان���ت، ك��م��ا ل 
اأداء  اأثناء  يوجد �سلطان على الق�ساة 

مهامهم �سوى القانون و�سمائرهم.
حقوق  اأن  البحثية  الورقة  اأك��دت  كما 
ال�����س��ج��ن��اء م�����س��ون��ة، ح��ي��ث حتر�س 
الإم����ارات  دول���ة  املعنية يف  امل��وؤ���س�����س��ات 
ال�سجناء،  ح����ق����وق  اح���������رتام  ع���ل���ى 
وُت���َع���دُّ ه���ذه امل��ن�����س��اآت مب��ن��زل��ة مراكز 
لإع���ادة تاأهيل ال��ن��زلء. وح��ول حقوق 
اأن  ال��درا���س��ة  ذك���رت  ال��واف��دة  العمالة 
دول����ة الإم�������ارات ات���خ���ذت ال��ك��ث��ري من 
هذه  حقوق  ت�سمن  التي  الإج����راءات 
ال��ف��ئ��ة، ح��ي��ث و���س��ع��ت ق���ان���ون العمل 
يف  وال��ع��م��ال  ال��ع��م��ل  ����س���وؤون  لتنظيم 
اأ�سحاب  واأل���زم���ت  اخل���ا����س،  ال��ق��ط��اع 
العمل التقيد باأنظمة ال�سحة والبيئة 
وال�����س��الم��ة، وت���وف���ري ت���اأم���ني �سحي 

�سامل جلميع العمال. 
الهيئات  اإىل  ال����درا�����س����ة  وت���ط���رق���ت 
احلكومية  والأج������ه������زة  ال���ر����س���م���ي���ة 
الإن�سان،  بحقوق  املعنية  الإم��ارات��ي��ة 
م�سرية اإىل اأنه على امل�ستوى املوؤ�س�سي 
ماأ�س�سة  ع��ل��ى  ال���دول���ة  ف��ق��د ح��ر���س��ت 
ل��ت��ع��زي��ز حقوق  ال��وط��ن��ي��ة  ج���ه���وده���ا 
اإن�ساء  اآخ���ره���ا  ك����ان  ال��ت��ي  الإن�������س���ان، 
الإن�سان  حل���ق���وق  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
اعتمدت  حيث   ،2020 دي�سمرب  يف 
الهيئة  اإن�ساء  الإم���ارات  دول��ة  حكومة 
ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق الإن�����س��ان لرتاقب 
وتن�سق مع اجلهات املعنية كافة داخلياً 
وتهدف  امللف.  ه��ذا  �ساأن  يف  وخارجياً 
الإن�سان  حل���ق���وق  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
املحافل  يف  ال��دول��ة  مكانة  تعزيز  اإىل 
�سبكات  وتطوير  والإقليمية،  الدولية 
واملوؤ�س�سات  الأف���راد  مع  فاعلة  دولية 
ح�����ول ال�����ع�����امل، مب����ا ي���خ���دم اأه������داف 
الدولة وم�ساحلها. واأو�سحت الورقة 
يف  امل���راأة  حقوق  لتعزيز  اأن��ه  البحثية 
الوزراء  جمل�س  اعتمد  فقد  املجتمع 
جمل�س  ت�����س��ك��ي��ل   2015 م���اي���و  يف 
اجلن�سني  ب����ني  ل���ل���ت���وازن  الإم����������ارات 
بغر�س  ال���ع���م���ل،  م���ي���ادي���ن  ج��م��ي��ع  يف 
الإ�سهام يف دعم مكانة دولة الإمارات 
بني  الفجوة  وتقلي�س  ودولياً،  حملياً 
ال���ت���وازن بينهما  اجل��ن�����س��ني، وحت��ق��ي��ق 
يف مراكز �سنع القرار، حتقيقاً لروؤية 
الإم��ارات باأن تكون �سمن اأف�سل 25 
دولة يف موؤ�سر التوازن بني اجلن�سني 
انعك�س  م���ا  وه����و   ،2021 ب��ح��ل��ول 
ع��ل��ى ح�����س��ول ال��دول��ة ع��ل��ى امل��رك��ز ال� 
موؤ�سر  يف  عربياً  والأول  عاملياً   18
امل�����س��اواة ب��ني اجل��ن�����س��ني ال�����س��ادر عن 
تقرير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 
اجلهود  على  وت��اأك��ي��داً   .2020 لعام 

الت�سامح  ث��ق��اف��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��وط��ن��ي��ة 
اأنه قد  وقبول الآخ��ر، ذكرت الدرا�سة 
ا�سُتحِدَث من�سب وزير دولة للت�سامح 
 5 لأول م��رة يف دول���ة الإم�����ارات. ويف 
الوزارة  ت�سمية  اأُع��ي��َد   2020 يوليو 
والتعاي�س.  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة  اإىل 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  درا����س���ة  وت���ن���اول���ت 
وال�ست�سارات الآليات الوطنية لتعزيز 
حقوق الإن�سان وحمايتها، م�سرية اإىل 
اأن دولة الإم��ارات حر�ست على وجود 
الإن�سان  حقوق  لتعزيز  وطنية  اآليات 
ار  الجتِّ �سحايا  وخا�سة  وحمايتها، 
اإي���واء  م��راك��ز  �����س��ت  اأ���سَّ ح��ي��ث  بالب�سر، 
ار  الجتِّ و�سحايا  والأط���ف���ال  للن�ساء 
ب��ال��ب�����س��ر وال����س���ت���غ���الل اجل��ن�����س��ي، اإذ 
جرائم  �سحايا  امل��راك��ز  تلك  ت�ستقبل 
املاأوى  لهم  وت��ق��دم  بالب�سر،  ����ار  الجتِّ
امل���وؤق���ت وال���رع���اي���ة ال�������س���روري���ة قبل 
اأُن�ِسئت  ك��م��ا  ب��ل��دان��ه��م،  اإىل  اإع��ادت��ه��م 
الإدارة العامة حلقوق الإن�سان يف دبي، 
دبي،  �سرطة  اإ�سراف  التي تعمل حتت 
والجتماعي  النف�سي  ال��دع��م  وت��وف��ر 
الذين  والأط��ف��ال  للن�ساء  وال��ق��ان��وين 
������ار  ي���ق���ع���ون ���س��ح��اي��ا جل���رمي���ة الجتِّ
اإىل  ال��درا���س��ة  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا  بالب�سر. 
الإم��ارات الدولية يف جمال  التزامات 
حقوق الإن�سان، م�سرية اإىل اأنه لإثبات 
تعاطيها الدويل والإقليمي مع ملفات 
وّقعت  فقد  الوطنية،  الإن�سان  حقوق 
على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
اتفاقيات  دولية عدة، وهي:  اتفاقيات 
مبا  الت�سع،  ال��دول��ي��ة  العمل  منظمة 
فيها مو�سوعات ب�ساأن: �ساعات العمل 
ال��ق�����س��ري وع��م��ل��ي��ات تفتي�س  وال��ع��م��ل 
العما، والعمل الليلي للمراأة وامل�ساواة 
يف الأج��ور واحل��د الأدن��ى ل�سن العمل 
واتفاقية  الأط���ف���ال،  ع��م��ال��ة  واأ���س��ك��ال 

العابرة  امل��ن��ظ��م��ة  اجل��رمي��ة  م��ك��اف��ح��ة 
ل���ل���ح���دود ال���وط���ن���ي���ة، وال���ربوت���وك���ول 
ومعاقبة  وق����م����ع  مل���ن���ع  ب���ه���ا  امل���ل���ح���ق 
ار بالأ�سخا�س، وبخا�سة الن�ساء  الجتِّ
بالريمو(،  )ب���روت���وك���ول  والأط����ف����ال 
الإن�سان  حل���ق���وق  ال���ع���رب���ي  وامل���ي���ث���اق 
على  ال��ق�����س��اء  وات��ف��اق��ي��ة   ،)2008(
ج��م��ي��ع اأ���س��ك��ال ال��ت��م��ي��ي��ز ���س��د امل�����راأة، 
وات��ف��اق��ي��ة ح���ق���وق الأ����س���خ���ا����س ذوي 
للق�ساء  الدولية  والتفاقية  الإعاقة، 
على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري، 
واتفاقية حقوق الطفل ل�سنة 1990، 
واتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من 
�سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو 
الالاإن�سانية اأو املهينة، وميثاق جامعة 
الدول العربية، وميثاق الأمم املتحدة، 
للقانون  الأرب������ع  ج��ن��ي��ف  وات��ف��اق��ي��ات 
ال������دويل الإن�������س���اين، وات��ف��اق��ي��ة منع 
الإب��ادة اجلماعية ومعاقبتها،  جرمية 
للمحكمة  الأ����س���ا����س���ي  روم�����ا  ون���ظ���ام 
اجلنائية الدولية. واختتمت الدار�سة 
بالتاأكيد على اأن ملف حقوق الإن�سان 
كبري،  ب��اه��ت��م��ام  يحظى  الإم������ارات  يف 
وي�����اأت�����ي ����س���م���ن ق���ائ���م���ة الأول�����وي�����ات 
الرئي�سية يف الدولة، وهو اأمر ينطلق 
من روؤية الإم��ارات لالإن�سان باعتباره 
ويجد  وط�����ن،  لأي  الأغ����ل����ى  ال������رثوة 
ت��رج��م��ة ق��وي��ة ل��ه ع��ل��ى اأر�����س الواقع 
ال����دور الإن�����س��اين العاملي  م��ن خ���الل 
خالله  م��ن  ت�سعى  ال����ذي  ل���الإم���ارات 
حلفظ كرامة الإن�سان، ب�سرف النظر 
عن دينه اأو ثقافته اأو عرقه، وحماية 
ح��ق��ه يف احل���ي���اة ال���ك���رمي���ة. وم����ن ثم 
اأن  اإىل  خامتتها  يف  الدرا�سة  َخُل�ست 
ق��رار ال��ربمل��ان الأوروب���ي لن ي�سر اإل 
َمن تبناه و�سُيفقده م�سداقيته؛ لأنه 

مل ُينَب على اأي اعتبارات مو�سوعية.

ُتَفّند القرار االأوروبي املُغر�س, وتوؤكد اأن حقوق االإن�شان يف االإمارات اأولوية ق�شوى 

مركز تريندز ي�سدر درا�سة جديدة بعنوان: حقوق االإن�سان يف االإمارات ... مالحظات على قرار الربملان االأوروبي

اإ�سالمية دبي توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الفالح لتعزيز ميادين العمل الديني والتعليمي
•• دبي - و�م:

الإ�سالمية والعمل اخلريي  ال�سوؤون  دائرة  وقعت 
ب��دب��ي م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع ج��ام��ع��ة ال��ف��الح وذلك 
ان��ط��الق��ا م��ن ح��ر���س اجل��ه��ت��ني ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اأطر 
اأدوارهما يف ميادين العمل  التعاون ودعم وتعزيز 
القراآن  تعليم  جم��ال  ل�سيما  والتعليمي  الديني 
وع��ل��وم��ه وذل����ك ب��ه��دف ت��وط��ي��د ج�����س��ور التعاون 
جميع  بني  والتكامل  العامة  امل�سلحة  يحقق  مبا 
اجلهات العامة واخلا�سة ف�سال عن تبادل املعرفة 
واخلربات بني اجلهتني على كافة م�ستويات العمل 

والن�ساطات امل�سرتكة بينهما.
ال�سيخ  حمد  �سعادة  من  كل  التفاهم  مذكرة  وق��ع 
ال���دائ���رة والأ�ستاذ  ع���ام  م��دي��ر  ال�����س��ي��ب��اين  اأح��م��د 

الدكتور عدي عري�سة رئي�س جامعة الفالح.
التفاهم  مذكرة  اإن  ال�سيباين  حمد  �سعادة  وق��ال 
تعك�س منظومة من التعاون متعددة الخت�سا�سات 
اإر���س��اء دع��ائ��م ال��ت��ع��اون ال�سرتاتيجي  م��ن خ��الل 
امل�سرتك يف العمل الديني والتعليمي ..موؤكدا اأن 
مذكرة التفاهم ت�سب يف �سلب الروؤى والأهداف 
ال�سرتاتيجية بني اجلهتني الأمر الذي من �ساأنه 
اأن يعزز من الإنتاجية وم�ساندة العملية التعليمية 
ت��وح��ي��د اجل��ه��ود وت��وج��ي��ه الإمكانات  ع��ن ط��ري��ق 
امل�سرتكة. من جانبه اأعرب الأ�ستاذ الدكتور عدي 
التي  امل��ذك��رة  ه��ذه  بتوقيع  �سعادته  ع��ن  عري�سة 
تاأتي ان�سجاما مع اخلطة ال�سرتاتيجية جلامعة 
الن�سانية  والعلوم  الآداب  وكلية  الفالح من جهة 

امل��ذك��رة خطوة هامة  تعد  اأخ���رى حيث  م��ن جهة 
نحو متكني طلبة بكالوريو�س الآداب يف الدرا�سات 
اللغة  يف  الآداب  بكالوريو�س  طلبة  و  الإ�سالمية 

العربية واآدابها.
التعاون  لأوا���س��ر  تعزيزا  التفاهم  م��ذك��رة  وت��اأت��ي 
والعمل  الإ�سالمية  ال�سوؤون  ودائ��رة  اجلامعة  بني 
اخلريي بدبي يف اإط��ار ال��دور الفاعل الذي تلعبه 
الذي  ال�سامل  التنموي  امل�سروع  �سمن  اجلامعة 
اجلامعة  �ست�سهم  ح��ي��ث  الإم�����ارات  دول���ة  ت�سهده 
يف ت��ع��زي��ز ك��ل م��ا ي��ح��ق��ق ا���س��ت��دام��ة ال��ت��ع��اون بني 
امل�سرتكة  والفعاليات  الأن�سطة  الطرفني وتنظيم 
وتبادل اخلربات واملعلومات ذات الهتمام امل�سرتك 
والعملية  العلمية  الإم��ك��ان��ي��ات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 
تطوير  يف  ي�سهم  مم��ا  اجل��ان��ب��ني  ل���دى  وامل��ه��ن��ي��ة 
املخرجات التعليمة لدى اجلامعة. و�ستعمل دائرة 

على  بدبي  اخل��ريي  والعمل  الإ�سالمية  ال�سوؤون 
تدريب وتاأهيل الطالب املر�سحني من قبل جامعة 
الفالح للح�سول على �سهادة تالوة القراآن الكرمي 
ت��ر���س��ي��ح الطالب  ت��ع��م��ل اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى  اأن  ع��ل��ى 
اإدارة  ل��دى  ال��ت��الوة  لربنامج  لالنت�ساب  املوؤهلني 
التابعة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  لتحفيظ  مكتوم  م��راك��ز 
للدائرة. و�سيتم ال�ستفادة من برنامج بكالوريو�س 
الآداب يف اللغة العربية يف اجلامعة بالتن�سيق مع 
الدائرة لتدريب املعلمني مبركز حممد بن را�سد 
للثقافة الإ�سالمية التابع للدائرة لتعليم اجلاليات 
غري الناطقني بالعربية باأ�ساليب حديثة وبطرق 
املختارة من  الإ�سدارات  تبني  مبتكرة ف�سال عن 
اإ�سدارات الدائرة لتدري�سها يف اجلامعة و�ست�ساهم 
والتعليمية  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل�����واد  اإع�����داد  يف  اجل��ام��ع��ة 

والتوعوية التي تخدم امل�سلم اجلديد.

االأول من نوعه يف ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا

الدرون لتوريد ونقل امل�ستلزمات الطبية بني املن�ساآت ال�سحية يف اأبوظبي
•• �أبوظبي-و�م:

اأعلنت دائرة ال�سحة – اأبوظبي، اجلهة التنظيمية والت�سريعية لقطاع الرعاية 
التقنيات  اأح���دث  ا�ستخدام  ترخي�س  عزمها  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  ال�سحية 
املتطورة للطائرات بدون طيار "الدرون"، يف نقل وتو�سيل امل�ستلزمات الطبية 
يف القطاع ال�سحي بالإمارة..يف م�سروع هو الأول من نوعه يف منطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
للثورة  الإم��ارات  ال�ستعداد للخم�سني وا�سرتاتيجية  وياأتي ذلك �سمن خطط 
ال�سناعية الرابعة وجهود الدائرة الهادفة اإىل اإر�ساء مكانة اأبوظبي الرائدة على 
خارطة البتكار العاملية وتطوير والرتقاء بخدمات الرعاية ال�سحية يف الإمارة، 
من خالل ا�ستخدام وتوظيف اأحدث البتكارات والتكنولوجيات املتقدمة لبناء 

منظومة �سحية رائدة على م�ستوى العامل.
املدين  للطريان  العامة  والهيئة  ال�سحة  دائ���رة  يجمع  ال��ذي  امل�����س��روع  يهدف 
و�سركتي "SkyGo" و"Matternet" املتخ�س�ستني يف جمال الطائرات 
بدون طيار، اإىل حتقيق نقلة نوعية يف �سال�سل توريد ونقل امل�ستلزمات الطبية 
الدم وغريها بني املختربات وال�سيدليات وبنوك  والأدوي��ة والعينات ووح��دات 
و�سيلة متطورة  الإم���ارة، من خالل  اأنحاء  ال�سحية يف خمتلف  واملن�ساآت  ال��دم 

واأكرث اأماناً..م�ستنداً اإىل البنية التحتية املتطورة التي تتمتع بها الإمارة.
القطاع وطاقته  امل�سروع يف تعزيز �سحة و�سالمة املجتمع ورفع كفاءة  وي�سهم 
ال�ستيعابية وا�ستجابته حلالت الطوارئ، كما �سي�سهم يف احلد من النبعاثات 
امل�سروع  ي��دع��م  ك��م��ا  امل�����روري.  ال�����س��ارة بالبيئة وجت��ن��ب الزدح�����ام  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
من  العديد  �سيوفر  حيث  املعرفة  على  قائم  اقت�ساد  بناء  يف  الإم����ارة  اأه���داف 
التقنية للمواطنني وي�سهم يف بناء اخلربات يف هذا املجال  الفر�س الوظيفية 

التكنولوجي احليوي.
وقال معايل عبداهلل بن حممد اآل حامد، رئي�س دائرة ال�سحة - اأبوظبي: "يف 
جنباً  العمل  موا�سلة  اإىل  نتطلع  احلكيمة،  وتوجيهاتها  الر�سيدة  القيادة  ظل 
اإىل جنب مع �سركائنا لتكون اأبوظبي املدينة الأوىل يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
التقنيات  اأه���م  وت��وظ��ف  ال��رائ��دة  املنظومة  ه��ذه  تتبنى  ال��ت��ي  اأفريقيا  و���س��م��ال 
احلديثة يف تعزيز القطاع ال�سحي وتر�سيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرعاية 
ا�سرتاتيجياتنا  مع  امل�سروع  هذا  يتما�سى  حيث  العامل،  م�ستوى  على  ال�سحية 
القائمة على تطوير منظومة �سحية ت�ست�سرف امل�ستقبل وتلبي احتياجاته، اإىل 
يف  وتوافرها  اخلدمات  بجودة  الرتقاء  وموا�سلة  القطاع  كفاءة  تعزيز  جانب 
اأبوظبي لأحدث البتكارات الرقمية وامل�سروعات املبتكرة  الإمارة." وُيعد تبني 
عززت  التي  اجل��وان��ب  ب��ني  م��ن  ال�سحي  القطاع  يف  ت�سخريها  جهود  وت�سريع 
ا�ستجابة جلائحة كوفيد19- لتت�سدر اأبوظبي مدن العامل وحتتل املركز الأول 
بنيتها  اإىل  "م�ستندة  معاليه:  واأ�ساف  للجائحة.  الت�سدي  يف  قيادية  كمدينة 
التحتية املتطورة، كانت اأبوظبي ول تزال حا�سنة لالبتكار و�سباقة يف ت�سخري 

كل ما هو واعد لتحقيق �سحة و�سالمة كافة اأفراد املجتمع. ونتطلع قدماً اإىل 
واملبتكرة  الرائدة  وامل�سروعات  املبادرات  باقة  اإىل  واإ�سافته  امل�سروع  هذا  تنفيذ 
و�سبكة  نظام  تطوير  على  امل�سروع  وي��ق��وم  اأبوظبي."  وتدعمها  تطلقها  التي 
ال�سحي  القطاع  لدعم  40 حمطة  ت�سم  ال��درون  با�ستخدام  تو�سيل متقدمة 
خالل العام 2022، حيث �ستوفر خدمات النقل والتو�سيل اإىل خمتلف املن�ساآت 
ال�سحية من خالل منظومة �سريعة للحالت الطارئة تعمل على مدار ال�ساعة 
SkyGo قد  اآين. وكانت  وفق �سل�سلة ميكن تتبعها ور�سد حتديثاتها ب�سكل 
املتوقع  التي من  الثانية  باملرحلة  وب��داأت  الختبارات  الأوىل من  املرحلة  اأنهت 
اأن تتم بالكامل مع نهاية العام اجلاري للوقوف على كافة متطلبات الطريان 

وتقييم املخاطر وو�سع احللول املنا�سبة.
و�ست�سهم املنظومة اجلديدة يف �سرعة و�سهولة نقل العينات وامل�ستلزمات الطبية 
واللقاحات  ال�سموم  وم�سادات  العاجلة  الأدوي���ة  كنقل  ال��ط��وارئ  ح��الت  واإدارة 
ويعزز  ال�سحية  املن�ساآت  الأ�سغال يف  ن�سب  التخفيف من  ي�سهم يف  ما  وغريها، 
عام  مدير  ال�سويدي،  حممد  �سيف  �سعادة  ق��ال  جهته،  من  خمرجاتها.  ج��ودة 
الهيئة العامة للطريان املدين: "نحتفي اليوم مع �سركائنا بهذا الإجناز الذي 
ي�سكل عالمة فارقة وهامة يف ا�ستخدام الطائرات بدون طيار لأغرا�س النقل 
والتو�سيل، حيث ُيعد ذلك دلياًل على جهود النتقال من مرحلة و�سع املفاهيم 
اإىل مرحلة التطبيق على اأر�س الواقع. وي�سهد التقدم يف تطبيقات وتكنولوجيا 
الطائرات بدون طيار منواً مت�سارعاً، الأمر الذي يجعلنا حري�سني على توفري 
لتكون  واآم��ن  �سل�س  ب�سكل  التكنولوجيا  هذه  دمج  على  القادرة  التحتية  البنية 
اإي��ج��اب��اً على رف���اه جمتمع  ج���زءاً م��ن مفهوم امل��دي��ن��ة ال��ذك��ي��ة وه��و م��ا ينعك�س 
اجلديدة،  للتقنية  حياً  عر�ساً  نظمت  قد   SkyGo وكانت  ككل."  الإم���ارات 
حممد  جمال  الدكتور  و�سعادة  حامد،  اآل  حممد  بن  عبداهلل  معايل  بح�سور 
الظاهري،  امل��ط��وع  �سلطان  و�سعادة  اأب��وظ��ب��ي،   – ال�سحة  دائ���رة  وكيل  الكعبي، 
ع�سو جمل�س الإدارة التنفيذي يف SkyGo، وعدد من املمثلني عن املوؤ�س�سات 
زايد  مدينة  م��ن  طبية  عينات  وتو�سيل  نقل  احل��ي  العر�س  و�سمل  امل�ساركة. 
الريا�سية اإىل اإحدى خمتربات الإمارة، حيث مت خالل ذلك تتبع الطرد الذي 
حتمله طائرة "الدرون" تطري على ارتفاع ي�سل اإىل300 قدم عن �سطح الأر�س 

حلظة بلحظة يف بث حي اإىل حني و�سوله اإىل الوجهة املن�سودة.
وقال �سعادة �سلطان الظاهري: "ي�سعدين الإعالن عن اإطالق اأول عملية نقل 

وتو�سيل بطائرة بدون طيار من اأبوظبي.
حلول  تقدم  حيث  اأبوظبي،  مقرها  التكنولوجيا  لتطوير  �سركة   SkyGo
طيار." واأول  بدون  الطائرات  نظم  خالل  من  واللوج�ستيات  التوريد  �سال�سل 
�سركة حا�سلة على ترخي�س العمليات الت�سغيلية خلدمات "ما وراء خط الأفق 
املرئي" /BVLOS/، التي متكن من ا�ستخدام طائرات بدون طيار. وتهدف 
ال�سركة اإىل تطوير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار مبا يقدم حلوًل للتوريد 

واللوج�ستيات من خالل بدائل اأكرث �سرعة وفعالية و�سالمة وا�ستدامة.

جمل�ض حكماء امل�سلمني ينظم موؤمتر »اإعالميون �سد الكراهية«
•• �أبوظبي-و�م:

الكراهية" يومي  �سد  "اإعالميون  موؤمتر  امل�سلمني،  ينظم جمل�س حكماء 
بالتزامن  وذلك  عّمان  الأردنية  العا�سمة  يف  اجلاري  �سبتمرب  و28   27
مع معر�س عّمان الدويل للكتاب. يهدف املوؤمتر - الذي يقام حتت رعاية 
م�ست�ساري  كبري  امل�سلمني،  حكماء  جمل�س  ع�سو  حممد  بن  غ��ازي  الأم��ري 
اإىل   - الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة  ملك  احل�سني،  بن  عبداهلل  امللك  جاللة 
ودوره يف  الإن�سانية لالإعالم،  بامل�سوؤولية  يوؤمن  اإعالمي عربي  خلق اجتاه 
الآخر،  جتاه  والتمييز  والتطرف  الكراهية  ومواجهة  الفكري،  الوعي  بناء 

وا�ستمراًرا للتعاون بني جمل�س حكماء امل�سلمني والإعالميني العرب، والذي 
بداأ من خالل التجمع الإعالمي العربي، واإطالق مدونة الع�سرين للعمل 

الإعالمي من اأجل الأخوة الإن�سانية يف 4 فرباير 2020 يف اأبوظبي.
ويعقد املوؤمتر عدة جل�سات متخ�س�سة تناق�س حماور هامة من بينها �سورة 
التوا�سل  الكراهية يف و�سائل  الغربي، وخطاب  العربي يف الإعالم  الإن�سان 
الجتماعي، اإ�سافة اإىل احتواء وباء الكراهية الذي تزامن مع تف�سي وباء 
القانونية واملواثيق الإعالمية  الت�سريعات  اأثر  املوؤمتر  كورونا، كما يناق�س 
خطاب  مواجهة  يف  والنقابية  الر�سمية  الإعالمية  املوؤ�س�سات  وم�سوؤولية 

الكراهية.
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•• �أبوظبي-و�م:

نيويورك  تفاهم مع جامعة  العامة مذكرة  لل�سحة  اأبوظبي  وقع مركز 
الطرفني يف جمالت بحوث  امل�سرتك بني  العمل  اأبوظبي بهدف تعزيز 

ال�سحة العامة.
النعيمي  �سعيد  �سعادة مطر   - اأبوظبي  ال�سحة  دائ��رة  - يف  املذكرة  وقع 
مدير عام مركز اأبوظبي لل�سحة العامة ومارييت وي�سرتمان، نائب رئي�س 

جامعة نيويورك اأبوظبي وذلك بح�سور ممثلني عن كال الطرفني.
العامة  اأ�سا�س تعاون لل�سراكة يف بحوث ال�سحة  اإىل بناء  تهدف املذكرة 
وتبادل اخلرباء والباحثني وا�ست�سراف طرق جديدة مبتكرة لدعم تطوير 
والتو�سيات  املمار�سات  اأف�سل  املحلية، من خالل  العامة  ال�سحة  برامج 

املقدمة من املراكز واملنظمات العاملية ودرا�سة الأثر املايل لها.
اأبوظبي،  امل�سرتك مع جامعة نيويورك  املذكرة كتوثيق للتعاون  وجاءت 
الأو�سط  ال�سرق  يف  الإن�سانية  والعلوم  ل��الآداب  �سامل  جامعي  ح��رم  اأول 

تديره جامعة بحثية اأمريكية مرموقة.
وقال �سعادة مطر �سعيد النعيمي : " كان ول يزال مثال اأبوظبي العايل 
خلق  ح��ول  يتمحور  كوفيد19  العاملية  للجائحة  الت�سدي  يف  امل�ستوى 
وتعزيز ال�سركات املحلية و العاملية، متثل هذه ال�سراكة بداية تعاون مثمر 
العامة، وهي  اإطار الأبحاث يف ال�سحة  اأبوظبي يف  مع جامعة نيويورك 
خري دليل على التعاون الذي ي�سعى له املركز من خالل تبادل املعلومات 
البحوث  ت�سعى لتطوير  تعاونية،  و�سراكة  تاآزريه  بطريقة تخلق عالقة 
ال��ت��ي ت��دع��م ال�سحة ال��ع��ام��ة و ت��ب��ادل اخل���ربات والأن�����س��ط��ة يف جمالت 

التدري�س والتعلم والبحث بني املركز واجلامعة على نحٍو مثمر ".
بالنهو�س  امل�سرتكة  الأن�����س��ط��ة  يف  ال��ت��ع��اون  �سي�ساهم  �سعادته  واأ���س��اف 

بعمليات البحوث والبتكار التي �ستعود بالفائدة على الدولة واملنطقة.
بال�سراكة اجلديدة  �سعادتها  وي�سرتمان عن  مارييت  اأعربت  من جهتها 
نيويورك  جل��ام��ع��ة  اأن  م�سيفة  ال��ع��ام��ة..  لل�سحة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  م��ع 
ونرحب  الإم���ارات،  دول��ة  ح��ول  وثيقة  وبحثية  تعليمية  �سالت  اأبوظبي 
بفر�سة للم�ساهمة يف م�ساركة البتكارات يف جمال ال�سحة العامة، وهو 
جمال وا�سح الأهمية بالن�سبة ملجتمعنا، كما اأن اجلامعة تلتزم بالتعاون 

يف جمال اأبحاث ال�سحة العامة داخل الدولة وخارجها.
واتفق الطرفان على التعاون يف م�ساريع متعددة تهدف اإىل دعم جمال 
الأبحاث منها التعاون يف ما يخ�س بحوث ال�سحة العامة وتبادل املواد 

وتبادل  الطرفني،  بكل  اخلا�سة  البحث  وحم��رك��ات  والعلمية  البحثية 
اخلرباء والباحثني بالإ�سافة اإىل تنظيم الندوات وور�س العمل واملوؤمترات 
اخلا�سة مبجال اأبحاث ال�سحة العامة عدا ذلك الدعم يف تطوير برامج 
املمار�سات والتو�سيات املقدمة  اأف�سل  العامة املحلية من خالل  ال�سحة 

من املراكز واملنظمات العاملية ودرا�سة الأثر املايل لها.
وامل��ع��ارف مع  اخل��ربات  تبادل  املركز يف موا�سلة  امل��ذك��رة جهود  وجت�سد 
�سركائه مبا ي�سمن ال�ستمرار يف تر�سيخ اأ�س�س ال�سحة العامة بني اأفراد 
جمتمع اأبوظبي. جدير بالذكر اأن املركز ي�سعى من خالل هذا التعاون 
اإىل موا�سلة العمل جنبا اإىل جنب مع تنامي مهام مركز اأبوظبي لل�سحة 
العامة الأمر الذي يدعو اإىل مزيد من التعاون يف جمالت خمتلفة بني 

الطرفني يف امل�ستقبل .

تفاهم بني اأبوظبي لل�سحة العامة ونيويورك اأبوظبي

باإ�شراف القلب الكبري وبالتعاون مع وزارة اخلارجية االإماراتية

جواهر القا�سمي توجه باإر�سال اأدوية بقيمة 6 ماليني درهم لدعم االأطفال مر�سى ال�سرطان يف لبنان
•• �ل�شارقة-�لفجر:

ال�سمو  ���س��اح��ب  ق��ري��ن��ة  وج���ه���ت 
ال�سيخة  ���س��م��و  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 
القا�سمي  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���واه���ر 
الكبري،  ال��ق��ل��ب  موؤ�س�سة  رئي�سة 
امل���ن���ا����س���رة ال������ب������ارزة ل���الأط���ف���ال 
ال�����الج�����ئ�����ني ل��������دى امل���ف���و����س���ي���ة 
ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�سامية 
بقيمة  اأدوي��ة  بتقدمي  الالجئني، 
6 ماليني درهم ليتم �سحنها من 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
لعالج  اللبنانية  اجلمهورية  اإىل 
"مركز  يف  ال�������س���رط���ان  م���ر����س���ى 
�سرطان الأطفال يف لبنان"، وجاء 
ال�سعبة  للظروف  ا�ستجابًة  ذلك 
ال�����س��ع��ب اللبناين  ب��ه��ا  ال��ت��ي مي��ر 
م��وؤخ��راً حيث ت��اأث��رت م��ن خالله 
ب�سكل  الأ�سا�سية  القطاعات  كافة 
ب�سكل  ال�����س��ح��ي  وال���ق���ط���اع  ع����ام 

خا�س.

ال��ق��ل��ب الكبري  ت��ق��دم��ه م��وؤ���س�����س��ة 
لبنان  يف  ال�����س��ح��ي  ال��ق��ط��اع  اإىل 
ال�سرطان  م��ر���س��ى  وي�����س��ت��ه��دف 
وب�����س��ك��ل خ��ا���س الأط���ف���ال منهم، 
�سل�سلة  يف  اأ�سا�سية  حلقة  ي�سكل 
املوؤ�س�سة  اأق��رت��ه��ا  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 
“�سالم  ح��م��ل��ة  اأط���ل���ق���ت  ع��ن��دم��ا 
لبريوت"، فمر�س ال�سرطان عبئ 
مادي ووجداين للمري�س واأهله، 
مكافحة  م����ن  م���ع���اً  ول��ي��ت��م��ك��ن��وا 
املر�س، يجب اأني�سعر اأهل املري�س 
وت�ساندهم  تقف معهم  النا�س  اأن 
ولن ترتكهم يواجهون م�سريهم 
وح���ده���م ي���ك���اب���دون ال��ق��ل��ق حول 
وعندما  لأبنائهم،  ال��دواء  توفري 
اإىل هموم  الأع���ب���اء  ه���ذه  ت�����س��اف 
ي���واج���ه حتديات  ال����ذي  امل��ج��ت��م��ع 
غ���ري م�����س��ب��وق��ة يف ن��ق�����س امل����واد 
ي�سبح  الأ���س��ا���س��ي��ة،  والإم�������دادات 
ال���ت���ح���رك الإق���ل���ي���م���ي وال������دويل 
اأو  تاأجيله  يجوز  ل  اأم��ر  العاجل 

ت�سبب  ال��ت��ي  ال��ط��ارئ��ة  الإن�سانية 
امل��اأ���س��اوي يف مرفاأ  الن��ف��ج��ار  بها 
العا�سمة اللبنانية بريوت، بهدف 
ل�سحايا  والدعم  الإغاثة  توفري 
النفجار واملت�سررين من نتائجه، 
�ساحب  ل���ت���وج���ي���ه���ات  جت�������س���ي���داً 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد 
املتمثلة  ال�سارقة،  حاكم  الأع��ل��ى 
ال�سعوب  ج��ان��ب  اإىل  ال��وق��وف  يف 
يف حمنتها وم�سابها وم�ساعدتها 
ع��ل��ى م���واج���ه���ة حت��دي��ات��ه��ا على 

ُعد. خمتلف ال�سُ

ال���رواب���ط االإن�����ش��ان��ي��ة بني 
�شعوب املنطقة

ال�����س��ي��خ��ة جواهر  ���س��م��و  واأك������دت 
ال��ق��ا���س��م��ي ا����س���ت���م���راري���ة وق����وف 
القلب الكبري واملجتمع الإماراتي 
اللبناين  امل��ج��ت��م��ع  ج���ان���ب  اإىل 
املت�ساعدة  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 

الكبري" ب�سحن  "القلب  و�ستقوم 
وزارة  م����ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  الأدوي���������ة 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال�����دويل 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة 
وم��ع م��رك��ز �سرطان الأط��ف��ال يف 
العالج  متطلبات  ليغطي  لبنان، 
حل���وايل 660 ط��ف��اًل وب��ال��غ��اً يف 
املركز ملدة عام كامل، حيث ا�ستند 
�ساملة  درا���س��ة  نتائج  على  الدعم 
ن��ف��ذه��ا امل��رك��ز ل��ت��ح��دي��د الأدوي����ة 
ب�سكل  للمر�سى  توافرها  ال��الزم 
ا�ستمرارية عملية  ل�سمان  عاجل 
واليافعني  الأطفال  ه��وؤلء  عالج 
العام  خالل  بال�سرطان  امل�سابني 
م�سرية  يف  ت���اأخ���ري  دون  امل��ق��ب��ل 

العالج.
�سياق  يف  ال����دع����م  ه�����ذا  وي�����اأت�����ي 
التي  لبريوت"،  "�سالٌم  ح��م��ل��ة 
جواهر  ال�سيخة  �سمو  اأطلقتها 
من  اأغ�سط�س  �سهر  يف  القا�سمي 
للحالة  ا���س��ت��ج��اب��ًة   ،2020 ع���ام 

الأ�سا�سية  امل�����واد  ن��ق�����س  ن��ت��ي��ج��ة 
احل�����ي�����وي�����ة م������ن ع�������الج وغ�������ذاء 
وخدمات، م�سريًة اإىل اأن الروابط 
الإن�سانية بني �سعوب املنطقة هي 
التي  والثابتة  الأ�سا�سية  ال�سمة 
النظر  بغ�س  با�ستمرار  ترت�سخ 

عن طبيعة الظروف ال�سائدة. 
اإىل  وقوفنا  "اإن  �سموها:  وقالت 
ج��ان��ب امل��ج��ت��م��ع ال��ل��ب��ن��اين لي�س 
جمرد حالة عابرة، بل هو موقف 
اأ�سا�سها  ث��اب��ت��ة  م���ب���ادئ  ت��وؤ���س��ل��ه 
جانب  اإىل  وال����وق����وف  ال��ت��ك��ات��ف 
جميع  يف  ال�����س��ق��ي��ق��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
اأن ك��ل تنهيدة  ال��ظ��روف، ون��وؤك��د 
لبنان  يف  مري�س  من  ت�سدر  اأمل 
حترق �سدورنا، وكل طفل يحتاج 
اأبنائنا،  من  واح��د  هو  للم�ساعدة 
و�سنبقى اإىل جانب كل فرد يحتاج 

منا يد العون اأينما كان". 
جواهر  ال�سيخة  �سمو  واأ���س��اف��ت 
القا�سمي: " اإن هذا الدعم الذي 

ب����اأزم����ة �سعبة  ل��ب��ن��ان  ف��ي��ه  مي���ر 
كبري  �سلبي  اأث���ر  لها  ك��ان  للغاية 
على مر�سى ال�سرطان، فاإن مركز 
�سرطان الأطفال ي�سعر بالمتنان 
القّيمة،  اجلهود  لهذه  والتقدير 
ومن هنا فاإننا نوؤكد على موا�سلة 
العمل على تقدمي الدعم لهوؤلء 
امل��ر���س��ى ال�����س��غ��ار وع��ائ��الت��ه��م يف 
رحلة كفاحهم يف حماربة املر�س، 

والتزامنا بخدمتهم".
���س��ع��ار �سعيب  ال�����س��ي��دة  و���س��ل��ط��ت 
ال�سوء على �سرورة تعزيز عالقة 
وال�سراكات  وال��ت��ع��اون  الت�سامن 
العربي،  العامل  يف  املوؤ�س�سات  بني 
م��ث��ل ال�����س��راك��ة ال��ت��ي جت��م��ع بني 
لبنان  يف  الأطفال  �سرطان  مركز 
الكبري، لتوحيد  القلب  وموؤ�س�سة 

جهود مكافحة ال�سرطان.

مركز �شرطان االأطفال يف لبنان
الأطفال  �سرطان  مركز  ويعترب 

ُيعاد التفكري به ملّياً".
جواهر  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و  ودع������ت 
واملوؤ�س�سات  الأف������راد  ال��ق��ا���س��م��ي، 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  يف 
ن����داء  ب��ت��ل��ب��ي��ة  ال����س���ت���م���رار  اإىل 
من  العمل  اأن  مو�سحًة  الواجب، 
الآخ��ري��ن هو عمٌل م�ستدام  اأج��ل 
بعوائد  الأج���ل  ط��وي��ل  وا�ستثمار 

عظيمة ل ميكن ح�سرها.  
من جهتها، تقدمت ال�سيدة هناء 
���س��ع��ار ���س��ع��ي��ب م��دي��ر ع����ام مركز 
�سرطان الأطفال يف لبنان وع�سو 
ال����دويل  الحت������اد  اإدارة  جم��ل�����س 
بال�سكر  ال�������س���رط���ان،  مل���ك���اف���ح���ة 
القا�سمي  جواهر  ال�سيخة  ل�سمو 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
القا�سمي  حم���م���د  ب����ن  ���س��ل��ط��ان 
الأع����ل����ى حاكم  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و 
الإماراتي  وللمجتمع  ال�����س��ارق��ة 
اأب����دوه م��ن ت�سامن  مع  على م��ا 
الذي  الوقت  "يف  وق��ال��ت:  لبنان، 

الطبيب  اأ���س�����س��ه  ال���ذي  ل��ب��ن��ان  يف 
الأم����ري����ك����ي ال���ل���ب���ن���اين الأ�����س����ل، 
 ،2002 ال��ع��ام  يف  ت��وم��ا���س  داين 
العالجية  امل������راك������ز  اأه��������م  م�����ن 
عالج  يف  امل��خ��ت�����س��ة  وال���ب���ح���ث���ي���ة 
الأطفال  م��ن  ال�سرطان  مر�سى 
امل��ن��ط��ق��ة، ويهدف  ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
املجاين  العالج  توفري  اإىل  املركز 
لبنان  يف  امل�������س���اب���ني  ل���الأط���ف���ال 
واملنطقة بالعتماد على التربعات 
ال����ت����ي ي���ت���ل���ق���اه���ا م�����ن الأف����������راد 
واملوؤ�س�سات، حيث يقدم املركز اإىل 
جانب العالج، اخلدمات النف�سية 
واأهاليهم  للمر�سى  والجتماعية 

على حد �سواء.

خالل جل�شات تعقد يومي 26-27 �شبتمرب اجلاري   

خرباء ومتخ�س�سون يك�سفون كيف ُيبنى وعي اجلماهري يف الدويل لالت�سال احلكومي 
•• �ل�شارقة-�لفجر : 

تعقد الدورة العا�سرة من املنتدى 
الدويل لالت�سال احلكومي، الذي 
لالت�سال  ال����دويل  امل��رك��ز  ينظمه 
احلكومي التابع للمكتب الإعالمي 
 حلكومة ال�سارقة، يومي 27-26 
نقا�سية  جل�سة  اجل���اري،  �سبتمرب 
اجلمعي..  ال��وع��ي  مناعة  ب��ع��ن��وان 
فيها  يعر�س  وال��ت��اأث��ري،  املنهجية 
ن��خ��ب��ة  من الإع���الم���ي���ني وخ���رباء 
الت�����������س�����ال احل�����ك�����وم�����ي، اأ����س�������س 
عملية  يف  اجل��م��ع��ي  ال���وع���ي  ب���ن���اء 
واملعايري  احل���ك���وم���ي،  ال���ت���وا����س���ل 
اأن��واع  اخلطابات  لختيار  العلمية 

احلكومية  . 

تفكيك اخلطابات   
تنظم  ال��ت��ي  اجلل�سة،  يف  وي�����س��ارك 
اأي���ام املنتدى ك��ّل م��ن اأجمد  ث��اين 
للمركز  الإق��ل��ي��م��ي  ال��رئ��ي�����س  ط���ه 
ال�سرق  ل����درا�����س����ات  ال���ربي���ط���اين 
وهو  امل���ت���ح���دة  الأو�����س����ط،  اململكة 

ظ��ه��ر يف خطابات  ح��ي��ث  ك���ورون���ا، 
القادة  وامل�سوؤولني اأهمية بناء وعي 
وم�ستجيب  ل���دوره  م��درك  جمعي 
ل�سيا�سات مواجهة جائحة كورونا، 
وتكوين حالة من الإدراك والتنبه 
معاً،  وامل�ساعر  العقل  يجتمع  فيها 
الأمر الذي عك�س اأهمية اخلطابات 
وال�سيا�سية الت�سالية للم�سوؤولني 
اأو  ب��ن��اء  خ���الل عملية  وامل��وؤث��ري��ن 
تكوين اأو  تفعيل الوعي، عرب تبني 
�سيا�سات وا�سرتاتيجيات اخلطابات 

املوجهة للمجتمعات . 

اخلطابات، وي�سلطون ال�سوء على 
اخلطاب  ت�سكيل  وعنا�سر  معايري 
من اللغة املقروءة اإىل لغة اجل�سد 
وا�سرتاتيجيات  ون����ربة  ال�سوت 
اخ����ت����ي����ار م�������س���ام���ني ال���ر����س���ال���ة 
على  اجلل�سة  تركز  كما  وتوقيتها، 
ا�ستجابة  لقيا�س  الأجن��ح  الآل��ي��ات 
مل�����س��ام��ني  اخلطابات  اجل��م��اه��ري 

واأهدافها . 

الوعي اجلمعي.. وجائحة كورونا
وتعنى الدورة العا�سرة من املنتدى 

ال�سيا�سية  ال���������س����وؤون  يف  خ���ب���ري 
املال  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة، وحم���م���د 
من�سة  ومالك  الكويتي  الإعالمي 
ديوان املال، و�سامي الريامي  رئي�س 
اليوم،  الإم����ارات  �سحيفة  حترير 
حريز  ب��ن  في�سل  اجلل�سة  وي��دي��ر 
نيوز  �سكاي  قناة  يف  ب��رام��ج  مقدم 
اأبرز  املتحدثون  ويتناول  عربية .  
امل�سوؤولون  اعتمدها  التي  النماذج 
اإي���������س����ال خ���ط���اب���ات���ه���م خ���الل  يف 
جائحة كورونا، والدور الذي يلعبه 
اجلمهور  امل�ستهدف يف حتديد تلك 

بتو�سيح مفهوم "الوعي اجلمعي"، 
جملة  اإىل  ي�����س��ري  م�����س��ط��ل��ح  وه���و 
وال�سلوكيات،  واملعتقدات،  املواقف، 
 ال����ت����ي ي��ن��ت��ه��ج��ه��ا جم���م���وع���ة من 
الأفراد وتربطهم بع�سهم ببع�س، 
يف الوقت ذاته �سيربز املنتدى قيمة 
عن�سراً  باعتباره  ال��ف��ردي  ال��وع��ي 
املمار�سات  بناء  يف  فاعاًل  واأ�سا�سياً 

احلياتية العامة يف املجتمعات  . 
وي���اأت���ي وق����وف امل��ن��ت��دى ع��ن��د هذا 
اأن عاد تداوله بكرثة  املفهوم، بعد 
2020، مع بداية جائحة  يف عام 

اأرا�سي عجمان وبرنامج زايد لالإ�سكان يناق�سان خطة تطوير الربط االإلكرتوين
•• عجمان- و�م: 

عجمان  يف  العقاري  والتنظيم  الأرا���س��ي  دائ��رة  ناق�ست 
خالل اجتماع تن�سيقي مع برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان 
خ��ط��ة ت��ط��وي��ر ال���رب���ط الإل����ك����رتوين ب��ي��ن��ه��م��ا و و�سع 
ت�سور �سامل لآلية تنفيذ املعامالت وتقدمي اخلدمات 

امل�سرتكة واإيجاد حلول منا�سبة للتحديات.
..اأك��د �سعادة املهند�س عمر بن عمري  وخالل الجتماع 
العقاري  والتنظيم  الأرا���س��ي  دائ��رة  عام  املهريي مدير 
يف عجمان على �سرورة تعزيز جمالت العمل امل�سرتك 
املتعامل من خالل  بني الطرفني بغية حت�سني جتربة 
منظومة خدمات متكاملة ترقى اإىل م�ستوى طموحات 

وتطلعات متعاملي اجلهتني. كما اأكد على �سعي الدائرة 
اإجناز  م���دة  وتقلي�س  الإج������راءات  لتب�سيط  امل��ت��وا���س��ل 
مبتكرة  عمل  واأ�ساليب  اآليات  باعتماد  وذلك  املعامالت 
القطاع  ي�سهده  الذي  املت�سارع  والتطور  التقدم  تواكب 

احلكومي يف اإمارة عجمان.
الفندي  جميلة  املهند�سة  ���س��ع��ادة  اأ���س��ادت  جانبها  م��ن 
التعاون  مب�ستوى  لالإ�سكان  زايد  ال�سيخ  برنامج  مدير 
وال��ت��ن�����س��ي��ق امل�����س��رتك وث��م��ن��ت ح��ر���س اجل��ان��ب��ني على 
الإرتقاء معاً بجودة اخلدمات املقدمة للنهو�س بقطاع 
القيادة  روؤي��ة  جت�سد  متقدمة  م�ستويات  اإىل  الإ�سكان 
وتعزز  املعنيني  اإحتياجات  تلبية  يف  وت�سهم  الر�سيدة 

�سعادتهم.

بحث اآليات بناء �شراكات حتفز االبتكار   

غرفة عجمان تعقد لقاًء مع جممع ال�سارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار 
•• عجمان –�لفجر :  

و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ا�ستقبلت 
عجمان وفداً من جممع ال�سارقة 
والبتكار،  والتكنولوجيا  للبحوث 
التعاون  اآف���اق  بحث  بهدف  وذل��ك 
و�سبل  اجل��ان��ب��ني،  امل�����س��رتك  بني 
العمل،  بيئات  يف  الب��ت��ك��ار  تعزيز 
والإ�ستفادة من اخلربات والأدوات 

املتاحة  . 
ح�����س��ر الج��ت��م��اع ك���ل م���ن نا�سر 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الظفري، 
واإميان  والب��ت��ك��ار،  الع�ساء  دع��م 

ال�سارقة  جم���م���ع  ي���ل���ت���زم  ف���ي���م���ا 
والبتكار  التكنولوجيا  للبحوث 
بحوث  ك��م��رك��ز  ج��ه��وده  بتكري�س 
الإمارات  دول��ة  يف  رئي�سي  وابتكار 
يربط  ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي��ة  املتحدة، 
ج��م��ي��ع اأ����س���ح���اب امل�����س��ل��ح��ة حتت 
م�ساحة  توفري  عرب  واح��د،  �سقف 
الفني،  الب���داع  ت��ع��زز  تقنية  عمل 
الأفكار  ترجمة  وحتويل  ل�سمان 
ور�س  خ��الل  م��ن  كامل  منتج  اإىل 
يد  على  تخ�س�سية  ودورات  عمل 
ن��خ��ب��ة م���ن امل��خ��ت�����س��ني واخل����رباء 

مبختلف املجالت  . 

على البتكار تدعم قطاع الأعمال 
تقدمي  يف  وت�سهم  وامل�ستثمرين 

املزيد من الت�سهيالت لهم   
واأكد نا�سر الظفري، حر�س غرفة 
مع  �سراكاتها  تنويع  على  عجمان 
بتعزيز  امل��ع��ن��ي��ة  خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات 
املحلي،  امل���ج���ت���م���ع  يف  الب����ت����ك����ار 
ومبادرات  م�ساريع  اإط��الق   بهدف 
ابتكارية تعزز هذا املفهوم يف بيئات 
جميع  حتقيق  يف  وت�سهم  العمل، 
عجمان  غ��رف��ة  وم�ساريع  اأه���داف 
واعد  اق��ت�����س��ادي  م�����س��ت��ق��ب��ل   نحو 
تر�سيخ  اأن  م��و���س��ح��اً  وم�����س��ت��دام. 

التطوير  اإدارة  مدير  ال�سام�سي، 
اإىل  ع��ج��م��ان،  غ��رف��ة  يف   والبتكار 
ج��ان��ب اإي����ان ه���ري اإدغ�����ار، مدير 
مركز  يف  ال����ت����دري����ب  اأك����ادمي����ي����ة 
والتكنولوجيا  للبحوث  ال�سارقة 
والبتكار،  واإ�سماعيل طوق، مدير 
خمترب ال�سارقة املفتوح لالبتكار.  

 
اآف�����اق  ب���ح���ث  ال���ل���ق���اء  ومت خ�����الل 
واآليات  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
بهدف  امل�ستقبلية  ال�سراكات  بناء 
اإم���ارة  يف  الب��ت��ك��ار  وت�سجيع  دع���م 
قائمة  م�ساريع  عجمان،  وتاأ�سي�س 

تطوير  جم��ال  يف  البتكار  مفهوم 
العمال هو الداة المثل لتحقيق 
امل�ستدامة،  الزده�������ار  والتنمية 
عجمان  ام����ارة  تناف�سية  وت��ع��زي��ز 

وزيادة جذب ال�ستثمار   
وت�سعى غرفة عجمان اإىل التعاون 
مع �سركائها لدعم ورعاية م�سالح 
اأع�����س��ائ��ه��ا و���س��م��ان جن��اح��ه��م من 
اإيجابية  اأعمال  بيئة  تهيئة  خالل 
لتحقيق  ك��ن��ه��ج  الب���ت���ك���ار   تتبنى 
التحديات،  وم���ع���اجل���ة  ال���ت���ط���ور 
التجارة  تنمية  يف  ق��دم��اً  وامل�����س��ي 

وقطاع الأعمال   
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اأخبـار الإمـارات
حتفة فنية م�شتوحاة من جهاز الزويرتوب

الك�سف عن اإكوينوك�ض للفنان الربيطاين مات كولي�سو يف تريا - جناح اال�ستدامة يف اإك�سبو
•• دبي-و�م:

عمل  ع��ن  ال�ستدامة  جناح   - ت��رّيا  يف  ال�ستار  دب��ي   2020 اإك�سبو  اأزاح 
عنوان  يحمل  كولي�سو،  م��ات  ال�سهري  الربيطاين  للفنان  متحرك  فني 

الدويل. احلدث  من  بتكليف  اأن�سئ  "اإكوينوك�س"، 
وا�سُتخدمت يف العمل الفني الثالثي الأبعاد تقنية الزويرتوب، وهي �سكل 

قدمي من اأ�سكال الر�سوم املتحركة، لإن�ساء وهم ب�سري ياأ�سر الألباب.
العمل عبارة عن زهرة لوت�س عمالقة، يحيط بها مدار من احل�سرات التي 
"غوالق" – فت�سفي  تدور حول حمورها الراأ�سي. توفر بتالت الزهرة 
حركة على احل�سرات يف الداخل لتبدو كاأنها تطري وتاأكل وتلّقح الزهرة 

ال��ذي يحفظ بيئة احل�سرات،  ت��ام. وت��وؤدي البتالت دور املوئل  يف تناغم 
التي بحجمها املكربَّ ت�سلط ال�سوء على الكارثة التي �ستعقب تناق�سها. 
ترافق العمل، الذي يبلغ ارتفاعه اأكرث من خم�سة اأمتار وعر�سه ثالثة 
ق�سائد  ومنها  الطبيعة،  تتغنى  التي  الق�سائد  من  منتقاة  باقة  اأمتار، 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، 
الإجنليزي  ولل�ساعر  اهلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م  ال�����وزراء،  جمل�س  رئ��ي�����س 
ال�سهري ويليام بليك. والعمل باأكمله عبارة عن مناجاة �سعرية للطبيعة 
النظر يف  لإع��ادة  ال��زوار  يلهم ماليني  اأن  �ساأنه  الدقيق، ومن  ونظامها 
عالقتهم بالعامل الطبيعي. وقال مات كولي�سو: "يتناول عملي التفاعل 
كيفية تعاُملنا نحن الب�سر مع العامل وما نتخذه من خيارات. ومو�سوع 

– لتجربة  – باملعنى احلريف واملجازي  ال�سياق  ال�ستدامة يف ترّيا قّدم 
الأر�س  لنظام  امل�ستقرة  غ��ري  الطبيعة  يف  والتفكري  التاأمل  اإىل  تدعو 
الداخلي، بهند�سته  املحور  ’غرمي�سو‘ يف  "يوفر ت�سميم �سركة  البيئي. 
الذي  الفني،  للعمل  اإط��ارا مبهجا  ال�سقف،  املياه وكوة  الدائرية وخ��زان 
اآمل اأن يلهم النا�س لريغبوا يف حماية بيئتهم. وي�سّرفني اأن اأتلقى دعوة 
للم�ساركة يف اإك�سبو 2020 دبي، الذي ميثل اأي�سا من�سة �سخمة لإ�سراك 
- جناح  ت��رّيا  اأول،  العلي، مدير  وا�سع." وقالت منى  نطاق  على  النا�س 
اإكوينوك�س يف قلب ترّيا، ليلبي  "يقف  2020 دبي:  اإك�سبو  ال�ستدامة، 
املده�سة  الرقة  ا�ستعرا�س  ال�ستدامة، وهو  الأ�سا�سي من جناح  الغر�س 
لعاملنا الطبيعي وواجبنا امل�سرتك يف �سونه ل�سالح الب�سر وكوكب الأر�س 

معا. لي�س لدي اأدنى �سك يف اأن هذا العمل الفني اجلميل، الذي ن�ساأ عن 
تعاون مثمر بني مات وفيوت�سر�سيتي وفريق ترّيا، �سياأ�سر خيال كل من 
ي�ساهده - ويلهمه لي�سبح �سانع تغيري يف امل�ستقبل." وقال مارك ديفي، 
املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة "فيوت�سر�سيتي": "نت�سرف يف �سركة 
امل�ستوى من  رفيع  فني  تكليف  القيمني على  نكون  ’فيوت�سر�سيتي‘ باأن 
يف  عاملية  من�سة  على  معا  والتقنية  والعلوم  الفنون  يجمع  القبيل،  هذا 
املحور الداخلي لترّيا – جناح ال�ستدامة يف اإك�سبو 2020. "لدى عمل 
للجميع،  معقدة  اأفكار  اإي�سال  على  القدرة  ’اإكوينوك�س‘  كولي�سو  م��ات 
حيث يوؤدي دور العد�سة واملحفز للزوار ليفكروا يف عالقتهم بالطبيعة 

يف �سياق العي�س امل�ستدام.

حاكم ال�سارقة يطلع على اأحدث االكت�سافات االأثرية يف هيئة ال�سارقة لالآثار
•• �ل�شارقة-و�م: 

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اطلع 
على  ل��الآث��ار  ال�سارقة  هيئة  يف  ام�س  �سباح  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
اأحدث الكت�سافات الأثرية الهامة يف املنطقة الو�سطى لإمارة ال�سارقة والتي 

تعود اإىل الع�سر العبا�سي الأول 123-218ه� 750-833م .
وا�ستمع �سموه اإىل �سرح مف�سل من الدكتور �سباح عبود جا�سم مدير عام 

اكت�سفت  والتي  اجلديدة  الكت�سافات  مكونات  ح��ول  لالآثار  ال�سارقة  هيئة 
اأثناء عمليات امل�سح والتنقيب يف املنطقة الو�سطى لإمارة ال�سارقة.

املنطقة  يف  املبكر  العبا�سي  الوجود  على  دلياًل  اجلديدة  الكت�سافات  وتعد 
البقع  بع�س  مع  الأبي�س  التزجيج  ذات  فخارية  جرة  على  العثور  مت  حيث 
اخل�سراء وبداخلها كنز الدراهم العبا�سية حيث توؤرخ هذه اجلرة اإىل القرن 

التا�سع العا�سر امليالدي.
وتنتمي املجموعة املكت�سفة اإىل الع�سر العبا�سي الأول 123-218ه� 750-

833م حيث متثل 5 من خلفاء هذا الع�سر وهم اخلليفة اأبو جعفر املن�سور، 
واخلليفة حممد املهدي، واخلليفة هارون الر�سيد، واخلليفة حممد الأمني، 
واخلليفة اأبو جعفر عبداهلل املاأمون. ويعود الإطار الزمني لهذه املجموعة 
امليالدي  الثامن  القرن  من  الثاين  الن�سف  بني  ما  اإىل  �سكها  لتاريخ  وفقاً 
واأوائل القرن التا�سع امليالدي، ومتثل النقود املكت�سفة اإطاراً جغرافياً كبرياً 
�سرقاً.  النهر  وراء  ما  اإقليم  اإىل  غرباً  اإفريقيا  من  ميتد  �سكها  ل��دور  وفقاً 
والنقود املكت�سفة هي دراهم من ع�سور كل من اخلليفة اأبي جعفر املن�سور 

املاأمون ودراهم  الأم��ني وعبداهلل  الر�سيد وحممد  وه��ارون  املهدي  وحممد 
لل�سيدة زبيدة وفل�س من ع�سر اخلليفة املهدي. واطلع �ساحب ال�سمو حاكم 
ال�سارقة خالل جولته على ال�سيوف احلديدية التي اكت�سفت يف موقع مليحة 
– الثاين قبل امليالد، وبلغ  الأث��ري والتي تعود بفرتتها اإىل القرن الثالث 
اأ�سكالها. كما اطلع �سموه يف خمترب  32 �سيفاً امتازت بتنوع  عدد ال�سيوف 
هيئة ال�سارقة لالآثار على مفتاح من احلديد يعود للفرتة الرومانية وي�سكل 

اأحد املحتويات الأثرية الهامة لدى الهيئة.

�سلطان القا�سمي يعتمد مبلغ 100 مليون درهم موازنة للبحث العلمي يف اجلامعة االأمريكية للعام الدرا�سي 2021 - 2022 

ب��ال�����س��ك��ر اجلزيل  ���س��م��وه  وت��ق��دم 
ما  على  ميت�سل  كيفن  للدكتور 
بذله من جهود خالل فرتة اإدارته 

ال�سارقة، ويف اجلامعة الأمريكية 
تعليمية  موؤ�س�سة  اأ�سبحت  التي 
واأكادميية مرموقة كان لها الأثر 

ت�����س��ع��ه اجلامعة  ال����ذي  ال��ع��ل��م��ي 
ك���ه���دف رئ��ي�����س��ي ل���الرت���ق���اء بها 
البتكار  ع��ل��ى  طلبتها  وت�سجيع 

ال�سارقة التي تويل العلم والثقافة 
كافة  الكبري من خالل  الهتمام 
ومعاهد  وج���ام���ع���ات  م��وؤ���س�����س��ات 

للجامعة واحلر�س على ا�ستمرار 
تقدمها وحتقيق اأهدافها.

البحث  اأهمية  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 

كوادر  وتخريج  تاأهيل  يف  الكبري 
ع��ل��م��ي��ة م��ت��خ�����س�����س��ة ت�����س��اه��م يف 

تنمية وتقدم املجتمعات.

•• �ل�شارقة -و�م:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اع��ت��م��د 
ب����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
اجلامعة  رئي�س  ال�سارقة  ح��اك��م 
مبلغ  ال�������س���ارق���ة  يف  الأم���ريك���ي���ة 
م���وازن���ة  دره������م  م���ل���ي���ون   100
اجلامعة  يف  ال���ع���ل���م���ي  ل��ل��ب��ح��ث 
الأم����ريك����ي����ة ل���ل���ع���ام ال����درا�����س����ي 
ذلك  ج��اء   .  2022  -  2021
خ���الل ل��ق��اء ���س��م��وه ���س��ب��اح اأم�س 
م����ام مديرة  ����س���وزان  ال���دك���ت���ورة 
اجلديدة  الأم���ريك���ي���ة  اجل��ام��ع��ة 
اأع�ساء  ال�سادة  من  عدد  بح�سور 
جم��ل�����س اأم���ن���اء اجل��ام��ع��ة ون���واب 
�سموه  م��ك��ت��ب  يف  وذل�����ك  امل���دي���ر 

باجلامعة.
اللقاء  ب���داي���ة  يف  ���س��م��وه  ورح����ب 
اإمارة  يف  م��ام  ���س��وزان  بالدكتورة 

وع��م��ل ب��ح��وث ع��ل��م��ي��ة ت�����س��ه��م يف 
خدمة الإن�سانية وتطوير املعرفة 

الب�سرية يف كافة العلوم.
للخطط  ال������ل������ق������اء  وت�������ط�������رق 
التي تعمل وفقها  ال�سرتاتيجية 
اجل��ام��ع��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا يف 
ت��ق��دمي تعليم ع��ايل اجل���ودة من 
خالل اأف�سل الهيئات التدري�سية 
واملختربات  وامل���راف���ق  والإداري������ة 
البحثية  وامل����ع����اه����د  احل���دي���ث���ة 
من  متميزين  طلبة  وا�ستقطاب 

كافة اأنحاء العامل.
الدكتورة  اأع���رب���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
�سوزان مام عن �سكرها على الثقة 
اجلامعة  لإدارة  لها  اأول��ي��ت  التي 
..م�سيدة بامل�ستوى العلمي الكبري 
وامل��ك��ان��ة امل��رم��وق��ة ال��ت��ي حتظى 
وروؤية  بتوجيهات  اجل��ام��ع��ة  بها 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

�سلطان بن حممد القا�سمي.

برئا�سة ويل العهد .. تنفيذي ال�سارقة يعتمد الدفعة االأوىل للم�ستفيدين من الدعم ال�سكني للعام 2021 بقيمة اإجمالية 382 مليون درهم
•• �ل�شارقة-و�م:

تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
دعم  اإىل  الرامية  ال�سارقة  حاكم 
ال�ستقرار الأ�سري وتوفري احلياة 
اعتمد   .. ل��ل��م��واط��ن��ني  ال��ك��رمي��ة 
املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة 
من  للم�ستفيدين  الأوىل  الدفعة 
 2021 ال���دع���م ال�����س��ك��ن��ي ل��ل��ع��ام 
 382 ت��ب��ل��غ  اإج��م��ال��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة  م 
 523 على  توزعت  دره��م  مليون 
والقرو�س  امل��ن��ح  م���ن  م�����س��ت��ف��ي��دا 

اعتمد املجل�س مذكرة ال�ستئذان 
امل���ق���دم���ة م���ن هيئة  ال��ت�����س��ري��ع��ي 
الإمناء التجاري وال�سياحي حول 
م�سروع قرار تنظيم مهنة الإر�ساد 

ال�سياحي يف اإمارة ال�سارقة.
ون���اق�������س الج����ت����م����اع ع��������دداً من 
جدول  على  امل��درج��ة  املو�سوعات 
العمل  بتطوير  واملتعلقة  اأعماله 
م�سروعات  خ��الل  م��ن  احلكومي 
القطاعات  ك����اف����ة  يف  ت���ن���م���وي���ة 
احل�����ي�����وي�����ة وت������وف������ري خ����دم����ات 
العي�س  وت��وف��ري  رائ����دة  حكومية 
ال���ك���رمي ل��ل��ق��اط��ن��ني ع��ل��ى اأر�����س 

اإمارة ال�سارقة.

مدن  كافة  �سملت  التي  اجلديدة 
وم��ن��اط��ق اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة ت�سم 
خدمات  من  امل�ستفيدين  القائمة 
وال�ستكمال،  اجل���دي���د،  ال��ب��ن��اء 
واحل�سول  وال�سيانة،  والإ�سافة 
ع���ل���ى م�����س��ك��ن ح���ك���وم���ي ج���اه���ز، 

والوحدات ال�سكنية امل�سغرة.
قائمة  امل���ج���ل�������س  اع����ت����م����د  ك����م����ا 
امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن حت���وي���ل ق���رار 
القر�س  فئة  من  ال�سكني  الدعم 
اإجمالية  بقيمة  املنحة  فئة  اإىل 
األف   700 و  م��ل��ي��ون��ا   19 ت��ب��ل��غ 

درهم.
التفاهم  م���ذك���رة  امل��ج��ل�����س  واأق�����ر 

ال�سكنية.
جاء ذلك خالل اجتماع املجل�س - 
اأم�س يف مكتب  ال��ذي عقد �سباح 
�سمو  ب��رئ��ا���س��ة   - احل���اك���م  ���س��م��و 
ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د بن 
�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
ال�سيخ  �سمو  وبح�سور  التنفيذي 
ب���ن �سلطان  اأح���م���د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان 

القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة.
للدعم  الإجمالية  القيمة  وبلغت 
ال�سكني يف كافة الدفعات ال�سابقة 
 849 م���ل���ي���ارات   6 الآن  وح���ت���ى 
الدفعة  وبح�سب  دره����م،  م��ل��ي��ون 

املزمع اإبرامها بني دائرة الثقافة 
يف اإمارة ال�سارقة و وزارة الثقافة 
الها�سمية،  الأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
اأوا�سر  متتني  اإىل  تهدف  وال��ت��ي 
ال������ت������ع������اون ال�����ث�����ق�����ايف وحت���ق���ي���ق 
لالرتقاء  امل�����س��رتك��ة  ال��ت��ط��ل��ع��ات 
البلدين،  ب��ني  والإب������داع  ب��ال��ف��ك��ر 
امل�����س��اه��م��ة يف حتقيق  اأج����ل  وم���ن 
نه�سة �سعرية عرب ت�سجيع ال�سعر 

قراءة ونظم ودرا�سة وتدوين.
وم����واك����ب����ًة ل���ل���ت���ط���ور ال���ك���ب���ري يف 
ال����ق����ط����اع ال�������س���ي���اح���ي وحت���دي���ث 
الت�سريعات ال�سياحية التي تدعم 
النمو ال�سياحي والعاملني فيه .. 

بح�شور رئي�س مكتب �شمو احلاكم

موظفو حكومة ال�سارقة ين�سمون اإىل برنامج اإ�سعاد
•• دبي-�لفجر:

بح�سور �سمو ال�سيخ �سامل بن عبد 
مكتب  رئي�س  القا�سمي،  ال��رح��م��ن 
وقعت  ال�سارقة،  اإم���ارة  حاكم  �سمو 
التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأمانة 
لإمارة دبي، والقيادة العامة ل�سرطة 
الأمانة  م���ع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  دب����ي، 
لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العامة 
موظفو  مبوجبها  ين�سم  ال�سارقة، 
برنامج  اإىل  ال�سارقة"  "حكومة 
"اإ�سعاد" يف �سرطة دبي، لال�ستفادة 
والعرو�س  واخل�سومات  املزايا  من 
البطاقة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة 

للمن�سمني اإىل برناجمها.
ووق����ع الت��ف��اق��ي��ة م��ع��ايل ع��ب��د اهلل 
العام  الأم������ني  ال��ب�����س��ط��ي،  حم��م��د 

التفاقية  توقيع هذه  اأن  املري  اهلل 
اإ���س��ع��اد الرامية  ي��ع��زز ج��ه��ود جل��ن��ة 
عملها  منظومة  نطاق  تو�سيع  اإىل 
واجلهات  امل��وؤ���س�����س��ات  ك��اف��ة  لت�سمل 
احلكومية املحلية والحتادية و�سبه 
�سرطة  لنهج  حتقيقا  احل��ك��وم��ي��ة، 
دبي وتوجهها ال�سرتاتيجي لإ�سعاد 
جمتمع الإمارات، مبا يوائم خطط 

الدولة و�سيا�ساتها يف ال�سعادة.
واأ�����س����اف م��ع��ال��ي��ه " مت��ك��ن��ت جلنة 
اإ�����س����ع����اد م����ن حت��ق��ي��ق الب����ت����ك����ار يف 
للمفاهيم  ب��ت��ج��اوزه��ا  عملها،  ن��ه��ج 
على  املقت�سرة  لل�سعادة  التقليدية 
اأعمق واأكرث  الرفاهية اإىل مفاهيم 
اإن�سانية  م����ب����ادرات  ع���رب  ت�����اأث�����رياً، 
املجتمع،  اأف���راد  احتياجات  لم�ست 
خا�سة يف جمايل التعليم وال�سحة، 

حممد  اهلل  ع���ب���د  م���ع���ايل  ورّح�������ب 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني  الب�سطي 
بتوقيع  دب�����ي،  لإم�������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
معاليه  م���وؤك���داً  ال��ت��ف��اه��م،  م��ذك��رة 
روؤية  امل��ب��ادرة، جت�سد  ه��ذه  مثل  اأن 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سيخ  �سمو  وتوجيهات  اهلل،  رع��اه 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي، رئي�س املجل�س 
التنفيذي، الرامية اإىل اإثراء العمل 
احل����ك����وم����ي امل���������س����رتك مب����ب����ادرات 
ف��اع��ل��ة وه���ادف���ة، وت��ع��زي��ز عالقات 
ال�سراكة، مبا يحقق املنفعة املتبادلة 
ويعزز  للطرفني  العامة  والأه��داف 
ت��ك��ام��ل اجل���ه���ود وت���ب���ادل اخل���ربات 

دبي،  لإم����ارة  التنفيذي  للمجل�س 
ع��ب��د اهلل خليفة  ال��ف��ري��ق  وم��ع��ايل 
دبي،  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري، 
ومن جانب الأمانة العامة للمجل�س 
�سعادة  ال�سارقة،  لإم���ارة  التنفيذي 
طليعة،  ب��ن  �سلطان  را���س��د  اأ���س��م��اء 
بح�سور  للمجل�س،  ال��ع��ام  الأم����ني 
ال�سويدي،  ح���م���د  اأح����م����د  ����س���ع���ادة 
للمجل�س  امل�����س��اع��د  ال���ع���ام  الأم�����ني 
التنفيذي لإمارة ال�سارقة وال�سيدة 
بطاقة  رئي�س جلنة  العامري،  منى 
اللجنة  رئ��ي�����س  ون��ائ��ب  "اإ�سعاد"، 
وال�سيد  احل���م���اد،  م�����س��ع��ود  امل���ق���دم 
ق�سم  رئي�س  العجلة،  عبداهلل  عمر 
املتابعات يف الأمانة العامة للمجل�س 
وعدد  ال�����س��ارق��ة،  حلكومة  التنفيذ 

من امل�سوؤولني من كافة الأطراف.

وت���ن���م���ي���ة امل������ب������ادرات، ل ���س��ي��م��ا يف 
للموظفني  ال�سعادة  حتقيق  جم��ال 

وللمجتمع ب�سكل عام.
مبادرة  "تتما�سى  الب�سطي:   وق��ال 
العمل  ا�سرتاتيجيات  مع  »اإ���س��ع��اد«، 
ب�سكل  دب�����ي،  اإم�������ارة  يف  احل���ك���وم���ي 
بيئة  ت��وف��ري  يف  دب���ي  ري����ادة  يعك�س 
الإب���داع مبا  مبتكرة وحم��ف��زة على 
ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى اإن��ت��اج��ي��ة فرق 
وبهذه  امل���ج���الت،  مبختلف  ال��ع��م��ل 
بطاقة  جلنة  جهود  نثمن  املنا�سبة 
الفريق  م��ع��ايل  ب��ق��ي��ادة  »اإ����س���ع���اد«، 
العام  القائد  امل��ري  عبد اهلل خليفة 
فاعل  دور  لها من  ملا  دب��ي،  ل�سرطة 
املنت�سبني  �سعادة  مبفهوم  بالرتقاء 

للربنامج".
ب������دوره، اأك����د م��ع��ايل ال��ف��ري��ق عبد 

يف  اإي��ج��اب��اً  ي�سهم  مب��ا  للموظفني، 
دعم م�سرية التنمية والعطاء.

ورفعت اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير 
بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  مقام  اإىل 
ويل  القا�سمي،  �سلطان  ب��ن  حممد 
العهد، نائب حاكم ال�سارقة، رئي�س 
اهتمامه  على  التنفيذي،  املجل�س 
ومتابعته الدوؤوبة لتطوير منظومة 
العمل والرتقاء باخلدمات املقدمة 

بالتعاون مع ال�سركاء، وهو ما كفل 
الأم������ان وال�����س��الم��ة وال�������س���ع���ادة يف 
الوقت ذاته ، حتى اأ�سبحت "اإ�سعاد" 

منارة يف ال�سعادة."
اأ�سماء  ���س��ع��ادة  اأك�����دت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
املجل�س  اأم��ني عام  را�سد بن طليعة 
حر�س  ال�سارقة،  لإم��ارة  التنفيذي 
اأف�سل  تقدمي  على  ال�سارقة  اإم���ارة 
اخلدمات وتوفري بيئة عمل منا�سبة 

املحلية،  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال���دوائ���ر  يف 
وتوفري البيئة املثلى للعاملني فيها 

وتبني كل ما من �ساأنه خدمتهم.
وقدمت بدورها �سكرها للم�سوؤولني 
ل�����س��رط��ة دبي،  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف 
"اإ�سعاد"،  برنامج  على  والقائمني 
الهدف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت���ع���اون���ه���م  ع���ل���ى 
وذويهم  املوظفني  اإ�سعاد  يف  املن�سود 

وحت�سني جودة احلياة.
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العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لبويت 

للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3754038 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبخ 

بنت ال�سيبه ال�سعبي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2667684 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/زينغ  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للم�سويات الأ�سيوية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1161988 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سوندريون لتنظيم احلفالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2890283 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/دمي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مل�ستلزمات الطفال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3820869 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ذا بالون 

ورلد للفعاليات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2601732 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سمورابي للمواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2896558 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
امل�سعودي  ال�س�����ادة/م�سبغة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التوماتيكية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1126271 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة عو�س �سلطان علي حممد البلو�سي %100 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف حممد ح�سن حممد عبداهلل ذيبان

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل النجم الف�سي 

للخياطة والتطريز
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1025170 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة عبداهلل حاج عبداهلل بنطر�س اجلابري %100 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف منريه حممد عو�س با�سكيل اخلزرجي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
ملعدات  ال�س�����ادة/مار�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطفاء وال�سالمة ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2003356 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة حميد �سلطان احمد غنوم الهاملي %51 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف ح�سني علي عبداهلل �سامل امل�سعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ت�سكيالت رقم واحد 

ملواد البناء ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3003917 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة حممد مامون �سيكدار حاجي مافجال احمد %10 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف حممد جاهدول هوقو حممد جاهورول هوقو

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جاما �ستار لنظمة 

التكييف والتربيد ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1023078 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة �سامل جمعه خمي�س �سحوبه الظاهري %51 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل حم�سن �سامل العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:�سيوا كافيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 C27 اخليلي  نا�سر  �سعيد  نا�سر  وحدة   -  1 ال�سركة:حمل  عنوان 

جزيرة ابوظبي - �سرق 1-18
CN 1181532 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ،  كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/09/16 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105027622  
- تاريخ التعديل:2021/9/21

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:وكالت للو�ساطة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:رخ�سة فورية

CN 2877332 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ،  كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/09/19 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150018907  
- تاريخ التعديل:2021/9/20

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:�سبايدر نت للت�سويق - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN 2869759 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ،  كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/09/21 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105028083  
- تاريخ التعديل:2021/9/21

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:جمل الليل للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:م�سفح ال�سناعية - م 40 - ق 75 - مكتب رقم 14 - 

املالك/حممد عبداهلل عامر الفال�سي
CN 1165700 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الدرة للمراجعة والتدقيق )�سليمان احمد �سامل(   2
،  كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/09/16 وذلك بناء على 

قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/9/20  - بالرقم:2150018805  

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
لالعمال  ال�س�����ادة/املاهر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سحية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1061997 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة حممد فتحي عبدالغني دبايه %100 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف حم�سن فتحي عبدالغني �سراج

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بلو بلت 

ل�سالح ميكانيك املركبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3790380 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املرا�سي 

للتعمري واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1066482 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/باتيو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2756162 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

احلو�سني  ف���ري���دة  ال���دك���ت���ورة  اأك�����دت 
املتحدث الر�سمي عن القطاع ال�سحي 
يف ال��دول��ة اأن دول��ة الإم����ارات جنحت 
 19  - كوفيد  التعامل مع جائحة  يف 
اجلهود  ك��اف��ة  وتكللت  املقايي�س  بكل 
التي بذلتها خمتلف الفرق العاملة يف 
والنجاح  بالتوفيق  اجلائحة  مكافحة 
ال�سديدة  ال��روؤي��ة  ث��م��رة  وه��و م��ا يعد 
وال�ستباقية  ال���ر����س���ي���دة  ل��ق��ي��ادت��ن��ا 
القطاعات  كافة  يف  للدولة  الوطنية 
احل���ي���وي���ة. وق���ال���ت خ����الل الإح���اط���ة 
الإع��الم��ي��ة حل��ك��وم��ة الإم�����ارات حول 
امل�ستجد:  كورونا  فريو�س  م�ستجدات 
ال�سحي  ال��ق��ط��اع  ذل��ك يف  ن�سهد  اإن��ن��ا 
ال����ذي اأث��ب��ت م��ت��ان��ة وج��اه��زي��ة بنيته 
موؤهلة  ك��وادر  من  ي�سم  مبا  التحتية 
واجلاهزية  ال���ت���اأه���ب  ي�����س��م��ن  ومب����ا 
ملواجهة خمتلف  امل�ستويات  كافة  على 
اأن������واع ال����ط����وارئ والأزم�������ات وه����و ما 
جعل المارات تتبواأ املراكز الأوىل يف 
التعامل مع جائحة كوفيد - 19 عامليا. 
وك�سفت الدكتورة فريدة احلو�سني اأن 
الثالثة  املرتبة  دول��ة الم��ارات حققت 
عن  الك�سف  فحو�سات  ع��دد  يف  عاملياً 
اإجراوؤها لكل  19 والتي مت   - كوفيد 
التي  للبلدان  ال�سكان  م��ن   1000
ن�سمة  مليون  على  �سكانها  عدد  يزيد 
 Our World in بح�سب موقع 
اجلائحة  بداية  منذ  وذل��ك   Data
وحتى تاريخ 12 �سبتمرب اجلاري كما 

من  عامليا  اخلام�سة  املرتبة  يف  ج��اءت 
حيث قلة عدد الوفيات من الإ�سابات 
 "19  - "كوفيد  ب��ف��ريو���س  امل����وؤك����دة 
بتاريخ  العاملية  املن�سة  اأرق���ام  بح�سب 

اجلاري اأي�سا. �سبتمرب   12
ج����اءت  الم���������ارات  دول������ة  اإن  وق����ال����ت 
ن�سبة  يف  ع��امل��ي��ا  ال������دول  �����س����دارة  يف 
احلا�سلني على لقاح "كوفيد - 19" 
لكل 100 �سخ�س بالكامل يف الدولة 
ح��ت��ى 12 ���س��ب��ت��م��رب اجل������اري وذل���ك 
 Our World in بح�سب موقع 
على  الثاين  ترتيبها  كان  اإذ   Data
الدولة  ح�سلت  كما  ال��ع��امل  م�ستوى 
قائمة  يف  ع��امل��ي��اً  الأوىل  امل��رت��ب��ة  ع��ل��ى 
الدول الأكرث تطعيماً جلرعة واحدة 

على الأقل للفرتة نف�سها.
واأ�سافت: بلغت ن�سبة احلا�سلني على 
الدولة  م�ستوى  على  بالكامل  اللقاح 
ن�سبة  حققت  ح��ني  يف   %  81.55
احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى ج��رع��ة واح����دة على 

الأق����ل م��ن ال��ل��ق��اح ارت��ف��اع��اً ملحوظاً 
اإجمايل  % م��ن   92.34 اإىل  و���س��ل 
ع���دد ال�����س��ك��ان يف ال���دول���ة وه���ي اأعلى 
كانت  كما  العامل  م�ستوى  على  ن�سبة 
اأي�ساً يف ال�سدارة عاملياً يف معدل تلقي 
وذلك  �سخ�س   100 لكل  اجل��رع��ات 
عن الدول التي يتجاوز �سكانها مليون 
ا�سرتاتيجية  جناح  يعك�س  مما  ن�سمة 
اللقاحات  ت��وف��ري  يف  الإم������ارات  دول���ة 
ملختلف فئات املجتمع بهدف الو�سول 
اأننا  واأك����دت  املجتمعية.  امل��ن��اع��ة  اإىل 
نفتخر بهذا الإجناز الذي يربز مدى 
ال�سحي مع  ال��ق��ط��اع  وت��ن��اغ��م  ت��واف��ق 
اإدارة اجلائحة  القطاعات احليوية يف 
امل�سوؤولية  ج���ان���ب  اإىل  واح���ت���وائ���ه���ا 
اأ���س��ه��م��ت يف خف�س  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الدكتورة  وق���ال���ت  الإ����س���اب���ة.  اأرق������ام 
فريدة احلو�سني املتحدث الر�سمي عن 
اأ�سهمت  ال��دول��ة:  يف  ال�سحي  القطاع 
اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة وت��ك��ث��ي��ف اج����راءات 

الفحو�سات  نطاق  وتو�سيع  التق�سي 
الك�سف  يف  ال����دول����ة  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى 
وب�سكل ملحوظ عن حالت ال�سابات 
لقاحات  ت���واف���ر  اأن  اىل  ب���الإ����س���اف���ة 
متعددة �سد فريو�س "كوفيد - 19" 
وزي����ادة ال��وع��ي ال��ع��ام ل��دى املواطنني 
واملقيمني ب�سرورة تلقي اللقاح �ساهم 
امللحوظ  اإىل حد بعيد يف النخفا�س 
اأعداد ال�سابات  والجتاه التنازيل يف 
الإم���ارات  لتحرز  ال��دول��ة  يف  امل�سجلة 
بعد  التعايف  عملية  يف  �سريعا  تقدما 
هذه  ثمرة  نرى  واأ�سافت:  اجلائحة. 
والبيانات  النتائج  خالل  من  اجلهود 
ملحوظ  ان��خ��ف��ا���س  اإىل  ت�����س��ري  ال��ت��ي 
يف  بكوفيد19-  الإ����س���اب���ة  ن�����س��ب��ة  يف 
% مقارنًة   60 ب��ل��غ  ال����ذي  ال���دول���ة 
ب�سهر اأغ�سط�س املا�سي لت�سجل بذلك 
اأدنى ن�سبة يف عدد الإ�سابات منذ عام. 
عام  ب�سكل  ت�سهم  اللقاحات  اأن  وبينت 
وم�ساعفات  الإ�سابة  من  الوقاية  يف 

املر�س والدخول للم�ست�سفيات وتقليل 
وعدم  امل�ست�سفيات  يف  امل��ك��وث  ف���رتة 
احلاجة اإىل اأجهزة التنف�س ال�سناعي 
م���ق���ارن���ة ب��ال��ف��ئ��ة غ���ري امل��ط��ع��م��ة ومت 
الإعالن عن توفري اجلرعات الداعمة 
ل��ل��ق��اح و���س��اه��م��ت ه����ذه اجل���رع���ات يف 
وبالتايل  كبري  ب�سكل  امل��ن��اع��ة  تعزيز 
خف�س عدد احل��الت الذي ن�سهده يف 
الوقت احلايل. واأو�سحت اأن اجلرعة 
الداعمة هي عبارة عن اإعطاء املتلقي 
ج��رع��ة اإ���س��اف��ي��ة ب��ع��د ح�����س��ول��ه على 
حيث  التطعيم  م��ن  اأ���س��ا���س��ي��ة  ج��رع��ة 
لتح�سني  ال���داع���م���ة  اجل���رع���ة  ت���ك���ون 
قادرة  م�����س��ت��وي��ات  اإىل  لت�سل  امل��ن��اع��ة 
فيها على حماية اجل�سم من الفريو�س 
ب��ع��د ان��خ��ف��ا���س ذاك����رة ال��ت��ع��رف عليه 
ال��وق��ت ل��ذا نو�سي الأفراد  م��ع م��رور 
باحلر�س  الداعمة  للجرعة  املوؤهلني 

على اأخذ هذه اجلرعة يف موعدها.
احلو�سني  ف��ري��دة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 

هذه  املو�سمية  الإن��ف��ل��ون��زا  مو�سم  اإن 
"كوفيد- جائحة  م��ع  يتزامن  الأي���ام 
املر�سني  كال  اأعرا�س  وتت�سابه   "19
ب�سكل كبري واإننا ن�سجع اأفراد املجتمع 
ال�سحية  امل���راك���ز  اإىل  ال��ت��وج��ه  ع��ل��ى 
وامل�����ب�����ادرة لأخ������ذ ل���ق���اح الإن���ف���ل���ون���زا 
ل���ت���وف���ري احل���م���اي���ة �سد  امل���و����س���م���ي���ة 
ت�سبب  ال��ت��ي  ال�����س��ائ��ع��ة  ال��ف��ريو���س��ات 
الأكرث عر�سة  للفئات  املر�س ل�سيما 
ال�سن  مل�ساعفات النفلونزا وهم كبار 
بالأمرا�س  امل�����س��اب��ون  والأ���س��خ��ا���س 
املزمنة وال�سيدات احلوامل والأطفال 
خ�سو�سا الأقل من 5 �سنوات. واأكدت 
طريقة  اأف�����س��ل  ي��ع��ت��رب  ال��ت��ط��ع��ي��م  اأن 
ف��ع��ال��ة واآم���ن���ة ل��ل��وق��اي��ة م��ن العدوى 
ال��ط��ب��ي��ة لذلك  ال���ت���دخ���الت  واأجن������ح 
تطعيم  ب��اأخ��ذ  املجتمع  اأف����راد  نو�سي 
اأي�سا  ون��ذك��رك��م  املو�سمي  الأن��ف��ل��ون��زا 
كوفيد19-  بتطعيم  امل��ب��ادرة  باأهمية 
بني  به  املو�سى  الزمني  الفا�سل  واأن 

كوفيد- وتطعيم  الإنفلونزا  تطعيم 
اأ���س��ب��وع��ان. وق��ال��ت اإن جناح  ه��و   19
دول��ة الم���ارات م��ا ك��ان ليتحقق لول 
املحرك  كان  ال��ذي  املجتمعي  التكامل 
للو�سول للم�ستهدفات والعودة للحياة 
الطبيعية اجلديدة فقد كان اأحد اأهم 
عوامل جناح الدولة يف انخفا�س عدد 
ال��دور اليجابي  حالت ال�سابات هو 
بالإجراءات  واللتزام  املجتمع  لأفراد 
الوقائية. واأ�سافت: على املجتمع دور 
عن  اأهمية  يقل  ل  املقبلة  املرحلة  يف 
املخت�سة  اجلهات  وم�سوؤوليات  اأدوار 
واإننا  اجلائحة  م��ع  للتعامل  واملعنية 
ال��ت��زام اجلمهور  ب��اأن  على ثقة كبرية 
ب����ك����اف����ة الإج����������������راءات الح������رتازي������ة 
اهتمامنا  م����دى  ي��ع��ك�����س  وال��وق��ائ��ي��ة 
واأكدت  وجمتمعنا.  واأحبائنا  باأنف�سنا 
دور  من  له  ملا  املجتمع  حر�س  اأهمية 
انت�سار  م��ن  نف�سه  حماية  يف  اأ�سا�سي 
وحت����ورات����ه  كوفيد19-  ف����ريو�����س 

و�سيلة  ي��ع��ت��رب  امل��ج��ت��م��ع��ي  ف��ال�����س��ل��وك 
حتى  الدولة  مكت�سبات  على  للحفاظ 
اجلديدة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ب��احل��ي��اة  ن��ن��ع��م 
ع��ززت من  واجلهود  املبادرات  فجميع 
الإمكانيات والتدابري الالزمة ل�سمان 
اجلديدة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  احل���ي���اة  ع�����ودة 
ع��زز ثقة جمتمع دولة  والآم��ن��ة مم��ا 
الإمارات بجهود احلكومة والقطاعات 
املعنية يف احتواء اجلائحة. وقال: اإننا 
الفحو�سات  ب��ج��ع��ل  اجل��م��ي��ع  ن��ن�����س��ح 
مع  اليومية،  حياتنا  يف  اأ�سا�سية  ع��ادة 
اللتزام بكافة الإجراءات الحرتازية 
والتباعد  الكمامات  كلب�س  والوقائية 
املوؤ�سرات  اأن جميع  اجل�سدي. وذكرت 
الطبيعية  ل��ل��ح��ي��اة  ب���ال���ع���ودة  ت��ب�����س��ر 
اجل�����دي�����دة وا����س���ت���م���راري���ة الأع����م����ال 
الروتينية والأن�سطة مع احلر�س على 
اتباع الإجراءات الوقائية والحرتازية 
املعنية ل�سمان  التي و�سعتها اجلهات 
وال�سالمة  ال�����س��ح��ي  الأم�����ن  ت���وف���ري 
واأهم  املجتمع  اأف��راد  والوقاية جلميع 
ه��ذه الإج�����راءات وال��ع��وام��ل الداعمة 
واجلرعة  التطعيم  باأخذ  امل��ب��ادرة  هي 
وقائية  �سحية  بيئة  لتوفري  الداعمة 
واأ�سافت  احل��ي��اة.  جم���الت  جميع  يف 
يف خ��ت��ام الإح��اط��ة الإع��الم��ي��ة: نقدر 
مدى التزامكم ووعيكم خالل املرحلة 
م�ساهماتكم  وا����س���ت���م���رار  امل���ا����س���ي���ة 
ع��ل��ى جهود  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف احل���ف���اظ 
غاية  "كوفيد19-"  لحتواء  الدولة 
مع  وتوافقنا  بتكاملنا  حتقيقها  ن��ود 

كافة القطاعات احليوية".

•• �ل�شارقة - و�م:

التكنولوجيا  قطاع  اأك��د خمت�سون يف 
اأن جن��اح ب��رام��ج ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف 
املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة حتدده 
والبنى  ال��ب�����س��ري��ة  وال���روؤي���ة  امل���ه���ارات 
الختيار  اأهمية  اإىل  ولفتوا  التحتي 
ال��دق��ي��ق ل��ل��ربام��ج ب��ن��اء ع��ل��ى اأه����داف 
العمل يف كل موؤ�س�سة والبنى  ومعاير 
اأكانت  ���س��واء  فيها  امل��وج��ودة  التحتية 
ب�سرية  م�����وارد  اأو  اأ����س���ول  اأو  ت��ق��ن��ي��ة 

ل�سمان جناح عملية التحول.
الثانية  ال��ن�����س��خ��ة  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
تيك"  "نك�ست  فعاليات  �سل�سلة  م��ن 
للحلول  "�سحاب  �سركة  نظمتها  التي 
ال�سارقة  "مكتب  ب��رع��اي��ة  الذكية" 
"م�ستقبل  ع���ن���وان  حت���ت  الرقمية" 
املعلومات"  لإدارة  التنفيذيني  امل��دراء 
للبحوث  ال�����س��ارق��ة  وذل����ك يف جم��م��ع 
مب�ساركة  والب���ت���ك���ار  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ن����خ����ب����ة م������ن امل�����وظ�����ف�����ني وامل������������دراء 
التكنولوجيا  جم��ال  يف  املتخ�س�سني 

من القطاع احلكومي يف ال�سارقة.
التي  تيك"  "نك�ست  فعاليات  ورك���زت 
على  ح��واري��ة  جل�سات  اأرب���ع  ت�سمنت 
تعزيز  يف  ت�سهم  التي  ال��ط��رق  اأف�سل 
قدرة املدير التنفيذي لإدارة املعلومات 
وم�������س���اع���دت���ه ع���ل���ى حت���دي���د اأه����داف����ه 
واإجن�����از م��ه��ام��ه م���ن خ���الل اطالعه 
ال�����س��ائ��دة يف قطاع  ال��ت��وج��ه��ات  ع��ل��ى 
تكنولوجيا املعلومات والتحديات التي 
من  متكينه  يف  ي�سهم  مب��ا  ي��واج��ه��ه��ا 
ومتطلبات  املهنية  احتياجاته  تلبية 
خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ي��ع��م��ل بها 
توظيف  اآل��ي��ات  على  ال�سوء  و�سلطت 

ومنهم  املعلومات  تكنولوجيا  خ��رباء 
املعلومات  لإدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
للمعلومات  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وامل������دي������ر 
واملهارات  الكامنة  لطاقاتهم  الرقمية 
املوؤ�س�سات  خ��دم��ة  يف  ميلكونها  ال��ت��ي 

وال�سركات التي يعملون فيها.
اأهمية  اإىل  اجل���ل�������س���ات  وت����ط����رق����ت 
ال��رق��م��ي��ة يف متكني  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التطورات  م��واك��ب��ة  م���ن  امل��وؤ���س�����س��ات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��رق��م��ي��ة ودوره������ا يف 
ك��ف��اءت��ه��ا وحت�����س��ني اخلدمات  ت��ع��زي��ز 
اأهمية  التي تقدمها لعمالئها ومدى 
الالزمة  ال��ق��درات  املوؤ�س�سة  ام��ت��الك 
ال�سخمة  ال��ب��ي��ان��ات  حتليل  جم��ال  يف 
لتطوير  ال����س���ط���ن���اع���ي  وال������ذك������اء 

ال�سرتاتيجية الرقمية.
كما تناولت اجلل�سات اجلوانب التقنية 
ا�سرتاتيجي  رق���م���ي  م���رك���ز  لإن�������س���اء 
وم�ستدام لتعزيز التميز وكيف ميكن 
للقطاع العام ال�ستفادة من اإن�ساء مثل 
الرئي�سة  املركز وما هي املجالت  هذا 
ال��ت��ي مي��ك��ن ت��وظ��ي��ف��ه ف��ي��ه��ا وم���ا هي 
للقطاع  ميكن  التي  الأخ��رى  الأدوات 
رقمي  مركز  لإن�����س��اء  اعتمادها  ال��ع��ام 
وكيف  التميز  لتعزيز  وم�ستدام  ناجح 
 . الأدوات  ه��ذه  على  احل�سول  ميكنه 
وقال اأمني الزرعوين املدير التنفيذي 
الذكية  ل���ل���ح���ل���ول  ����س���ح���اب  ل�������س���رك���ة 
ت��ن��اول��ن��ا خ���الل اجل��ل�����س��ات جمموعة 
تخ�س  التي  احليوية  املو�سوعات  من 
التكنولوجيا  ق����ط����اع  يف  امل���ه���ت���م���ني 
وم��ن��ه��ا ا���س��ت�����س��راف ال��ن��م��وذج اجلديد 
وا�ستعرا�س  املعلومات  اإدارة  مل�سوؤول 
تكنولوجيا  بوا�سطة  امل��دارة  اخلدمات 
بيد  جديدة  اأداة  باإعتبارها  املعلومات 

املزايا  ناق�سنا  كما  املعلومات  خ���رباء 
ا�سرتاتيجيات  وت���ط���وي���ر  ال��رق��م��ي��ة 
مداخلة  يف  و   . ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول 
اأك����د ع��ب��د الرحيم  خ���الل اجل��ل�����س��ات 
الأع��م��ال يف  ال��زرع��وين مدير تطوير 
���س��رك��ة ���س��ح��اب ل��ل��ح��ل��ول ال��ذك��ي��ة اأنه 
م���ع دخ�����ول ال���ع���امل م��رح��ل��ة م���ا بعد 
اأمام  املوؤ�س�سات  �ستكون   COVID
�سرورة  يف  ي��ت��م��ث��ل  ه��ائ��ل  اإ���س��ت��ح��ق��اق 
التي  العمالء  رغبات  ملواكبة  التغيري 
ت�سكل القوة الدافعة وراء الكثري من 
مالمح التحول حيث تتبنى ال�سركات 
الفر�سة  هذه  امل�ستقبلي  التفكري  ذات 
املتغريات  ح����ول  ال��ت��وق��ع��ات  ل��ت��واك��ب 
اجلوهرية يف منوذج اأعمال القطاعات 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة وخ��دم��ات��ه��ا يف 

ال�سنوات الثالث املقبلة.
اأن  اإىل  الزرعوين  الرحيم  واأ�سار عبد 
قيا�س م�ستقبل التكنولوجيا بح�سابات 
ال��ل��ح��ظ��ة ال���راه���ن���ة غ���ري مم��ك��ن لأن 
كما  حم���دودة  غ��ري  اأ�سبحت  الفر�س 
.. م�سرياً  ال�سابق  كان عليه احلال يف 
اإىل اأن �سركة �سحاب للحلول الرقمية 
ت�سعى من خالل مثل هذه الفعاليات 
ف��ه��م الجت���اه���ات اجلديدة  ل��رت���س��ي��خ 
التغلب  وم�ساركة املعرفة حول كيفية 
التكنولوجية احلالية  التحديات  على 
اأو امل�ستقبلية .. موؤكدا اأن رعاية مكتب 
اجلل�سات  ل��ه��ذه  ال��رق��م��ي��ة  ال�����س��ارق��ة 
التو�سيات  لإك�������س���اب  ف��ر���س��ة  مت��ث��ل 
العملي  ال��ط��اب��ع  ع��ن��ه��ا  ت���خ���رج  ال���ت���ي 
ال���ذي ي��اأخ��ذ ط��ري��ق��ه اإىل ال��ت��ب��ل��ور يف 
من  الرقمي.  التحول  ا�سرتاتيجيات 
اأكد فرا�س جمعة مدير حلول  جانبه 
الرقمي يف  والتكامل  الأ�سياء  اإنرتنت 

�سركة "�سوفتوير اإيه جي" يف اجلل�سة 
ُخ�س�ست  ال���ت���ي  الأوىل  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة 
مل�سوؤول  اجلديد  النموذج  ل�ست�سراف 
"مركز  ع��ن��وان  حت��ت  املعلومات  اإدارة 
رقمي لتعزيز التميز النموذج اجلديد 
�سرورة   " امل��ع��ل��وم��ات  اإدارة  مل�����س��وؤول 
اإمتالك املوؤ�س�سات روؤية حمددة زمنياً 
حول التوجهات امل�ستقبلية واخلدمات 
جانب  اإىل  للعمالء  �ستقدمها  ال��ت��ي 
الذكية  للحلول  متكاملة  بيئة  توافر 
وذلك قبل التوجه لإن�ساء مركز رقمي 
لتعزيز التميز وركز على اأهمية توفري 
ومتفق  للمركز  من�سجم  عمل  فريق 
ف��ي��م��ا ب���ني اأع�����س��ائ��ه ع��ل��ى الأه������داف 
الرئي�سة للموؤ�س�سة. بدوره اأ�سار ه�سام 
برانيا مدير هند�سة احللول الرقمية 
اجلل�سة  �سي�ستمز" يف  "اأوت  �سركة  يف 
الرقمي  امل���رك���ز  م��ت��اب��ع��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل 
جلميع  املوؤ�س�سات  يف  التميز  لتعزيز 
التكنولوجية  وال��ت��ط��ورات  امل��ت��غ��ريات 
حول العامل لت�ستطيع هذه املوؤ�س�سات 
على  واملحافظة  الأ���س��واق  يف  املناف�سة 
من  يعد  ال��وق��ت  اأن  م��وؤك��داً  عمالئها 
مراعاتها  يجب  ال��ت��ي  العنا�سر  اأه���م 
اإطالق  عملية  امل��رك��ز جل��ه��ة  ع��م��ل  يف 

املبادرات ومواكبة التحول الرقمي.
ويف اجلل�سة الثانية التي حملت عنوان 
"اخلدمات املدارة بوا�سطة تكنولوجيا 
خرباء  بيد  ج��دي��دة  اأداة   .. املعلومات 
املرزوقي  ���س��ي��خ��ة  ق��ال��ت  املعلومات" 
مدير ق�سم تقنية املعلومات يف ال�سارقة 
لإدارة الأ�سول اإن العالقة بني مزودي 
اخل��دم��ات امل����دارة وامل��وؤ���س�����س��ات تتميز 
ت�ستمر  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��الق��ة  ب��اأن��ه��ا 
ل�����س��ن��وات ط��وي��ل��ة وف����ق الت���ف���اق بني 

اجلهتني وهو ما ينعك�س على الو�سع 
التكلفة  تكون  بحيث  للموؤ�س�سة  املايل 
امل��ادي��ة حم��ددة وم��درو���س��ة اإىل جانب 
اإتاحة الفر�سة للموؤ�س�سة املعنية التي 
تنفيذ  متابعة  م��ن  اخل��دم��ات  تتلقى 
امل�ستمرة  التطورات  ومواكبة  مهامها 
اإىل  م�����س��رية   .. التقنية  اجل��وان��ب  يف 
املنا�سبة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��واف��ر  اأن 
الرقمي  التحول  ركائز  اأه��م  من  يعد 
حلول  تقدمي  من  املوؤ�س�سات  ومتكني 
اآمنة  ذك���رت  و  منا�سبة.  تكنولوجية 
التحتية  البنية  ق�سم  العبيديل مدير 
يف ال�سارقة لإدرة الأ�سول اأن اخلدمات 
اإي��ج��اب��ي على ق�سم  ت��اأث��ري  امل���دارة لها 
وت�سهم  املوؤ�س�سات  يف  املعلومات  تقنية 
يف دعم املوظفني وت�سهل على املوؤ�س�سة 
املوؤ�س�سات  م����ع  ال���ت���وا����س���ل  ع��م��ل��ي��ة 
تطوير  اإمكانية  ج��ان��ب  اإىل  الأخ���رى 
اجلل�سة  وناق�ست  با�ستمرار.  اأق�سامها 
"تعزيز  ع��ن��وان  حملت  ال��ت��ي  ال��ث��ال��ث��ة 
املزايا الرقمية: تطوير ا�سرتاتيجيات 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وال���س��ت��ف��ادة منها" 
املزايا الرقمية وتطوير ا�سرتاتيجيات 
فاطمة  اأك��دت  حيث  الرقمي  التحول 
ال�سارقة  "مكتب  م�����ن  احل�����م�����ادي 
الرقمي  التحول  برامج  الرقمية" اأن 
اختيار  اآل���ي���ة  واأن  وم��ت��ن��وع��ة  ك���ث���رية 
ب��رن��ام��ج حم���دد ي��ت��وق��ف ع��ل��ى اأه���داف 
املوؤ�س�سة واملمكنات  العمل يف  ومعايري 
�سواء  فيها  امل��وج��ودة  التحتية  والبنى 
اأكانت تقنية اأو اأ�سول اأو موارد ب�سرية 
لكنها ركزت على اأهمية توزيع الأدوار 
يف املوؤ�س�سة اأثناء عملية التحول �سواء 
اأو  ال�ساملة  ال�سرتاتيجيات  و�سع  يف 
درا�سة الو�سع الراهن لواقع املوؤ�س�سة. 

امل�����ب�����ادرات  اإىل  احل�����م�����ادي  ول���ف���ت���ت 
ال�سارقة  "مكتب  عليها  يعمل  ال��ت��ي 
منظومة  و����س���ع  وم��ن��ه��ا  الرقمية" 
ال�سارقة  يف  الرقمي  للتحول  �ساملة 
درا���س��ة اخل��دم��ات احلكومية  واإع�����ادة 
وم�سروع  رقمنتها  اإع��ادة  على  والعمل 
جانب  اإىل  واحلوكمة  البيانات  اإدارة 
ال�سارقة  من�سة  اإن�����س��اء  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
الرقمية املعنية باخلدمات احلكومية 

يف ال�سارقة واخلدمات الحتادية.
من جهته قال الدكتور حم�سن بلوان 
هيئة  يف  امل����رور  هند�سة  اإدارة  م��دي��ر 
ال���ط���رق وامل���وا����س���الت ب��ال�����س��ارق��ة اإن 
بينما  اأدوات  ه��ي  والأمت���ت���ة  ال��رق��م��ن��ة 
الأهم هو العن�سر الب�سري الذي ي�سع 
ل  وبالتايل  ويديرها  التحول  برامج 
ميكن اإجناز برامج التحول بكفاءة اإذا 
مل يتوافر اأ�سخا�س يتمتعون مبهارات 
حني  يف  التقنية  اجل��وان��ب  يف  ع��ال��ي��ة 
نوهت هالة بني ها�سم املدير التنفيذي 
نفط  م��وؤ���س�����س��ة  يف  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية 
التحول  متطلبات  اأن  اإىل  ال�����س��ارق��ة 
الرقمي كثرية اأهمها حتديد الأهداف 

املرجوة من التحول بدقة .

اخلتامية  النقا�سية  اجلل�سة  وتناولت 
ال�سبكة  م��ن  اأداره���ا مو�سى من��ر  التي 
الوطنية لالت�سال ثنائية باتت تطرح 
نف�سها على �سكل �سوؤال: مدير تنفيذي 
تنفيذي  م��دي��ر  اأم  امل��ع��ل��وم��ات  اإدارة 
�ستكون  مل���ن   - ال��رق��ي��م��ة  امل���ع���ل���وم���ات 
الرحيم  عبد  اأمينة  واأك��دت  القيادة". 
دولة  اأن  معلومات  تكنولوجيا  خبرية 
الإمارات العربية املتحدة حققت مراكز 
الرقمي.  التحول  برامج  يف  متقدمة 
وا����س���ت���ع���ر����س���ت اأم���ي���ن���ة ع�����دة حم����اور 
لإدارة  التنفيذي  امل��دي��ر  دور  لتفعيل 
التنفيذ للمعلومات  املعلومات واملدير 
الرقمية منها �سمان وجود املهارات يف 
وو�سع  املوؤ�س�سات  داخل  العليا  الإدارة 
قابلة  الرقمي  للتحول  ا�سرتاتيجيات 
املعرفة  ن��ق��ل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  للتنفيذ، 
بالإ�سافة  املخت�سة  ال��ف��ئ��ات  جلميع 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  على  القدرة  اإىل 
من  ك���ل  اأج���م���ع  و  الأزم���������ات.  واإدارة 
التحول  اإدارة  مدير  زجن��ال  اأب��و  علي 
للبحوث  ال�سارقة  جممع  يف  الرقمي 
وعلى  والب����ت����ك����ار  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�سجواين املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي 

للتكنولوجيا  تيك"  "جريب  ل�سركة 
والربجميات على اأن املدير التنفيذي 
التنفيذي  وامل��دي��ر  امل��ع��ل��وم��ات  لإدارة 
مهم  دور  لهما  الرقمية  للمعلومات 
منهما  لكل  اإذ  املوؤ�س�سة  يف  وتكاملي 
املدير  اأن  اإىل  واأ������س�����ارا  ت��خ�����س�����س��ه 
يحدد  امل��ع��ل��وم��ات  لإدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�سرتاتيجيات العامة واإدارتها بينما 
الرقمية  للمعلومات  التنفيذي  املدير 

يتابع العمليات التقنية.
للحلول  "�سحاب  �سركة  اأن  اإىل  ي�سار 
الذكية" اأطلقت يف �سهر مايو املا�سي 
للتحول  العليا  اللجنة  ودع��م  برعاية 
الأوىل  الن�سخة  ال�سارقة  يف  الرقمي 
تيك"  "نك�ست  ج��ل�����س��ات  �سل�سلة  م��ن 
بعنوان "اأ�سباب جناح التحّول الرقمي" 
50 �سخ�سية من  اأك��رث من  ح�سرها 
وخرباء  احلكوميني  امل�سوؤولني  كبار 
احلكومي  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
حيث ت�سمنت جمموعة من الفعاليات 
من�سة  و�سكلت  ال��رق��م��ي��ة  وامل���ب���ادرات 
التكنولوجيا  بقطاع  املهتمني  جلميع 
واملعارف  اخل��ربات  لتبادل  الدولة،  يف 

يف هذا املجال.

خرباء: جناح التحول الرقمي مرتبط باملهارات الب�سرية والبنى التحتية

تراخي�ض تنفذ اأكرث من 5 اآالف جولة 
تفتي�سية وت�سجل 169 خمالفة

•• دبي-و�م:

 5 دبي  واملنطقة احلرة يف  املوانئ واجلمارك  ملوؤ�س�سة  التنظيمية  "تراخي�س" ال��ذراع  والتطوير  التخطيط  دائرة  نفذت 
220 جولة تفتي�سية داخل نطاق مرافق التجزئة مبناطق التطوير اخلا�سة التابعة لها خالل ال�سهور ال�ستة  اآلف و 
الأوىل من عام 2021 واأ�سفرت عن حترير 169 خمالفة. واأو�سح املهند�س عبداهلل بالهول الرئي�س التنفيذي لدائرة 
التخطيط والتطوير "تراخي�س" اأن املخالفات املر�سودة تنوعت بني عدم اللتزام ب�سروط والقوانني وا�ستغالل م�ساحات 
اإ�سافية دون ت�سريح ر�سمي وعدم المتثال لقواعد التباعد الجتماعي وارتداء الكمامات ملواجهة فريو�س "كوفيد19-" 
. واأكد اأن "تراخي�س" تبا�سر جولت التفتي�س يف املناطق التابعة لها للتحقق من عدم وجود اأي ممار�سات غري قانونية 
�سمن املرافق واملحال التجارية واملن�ساآت املوؤقتة وال�ستخدام غري امل�سرح به للمناطق واملرافق امل�سرتكة التابعة ملناطق 

التطوير اخلا�سة وما يرتتب عليها من اإجراءات عقابية للمخالفني.

•• �أبوظبي-و�م:

"وات�ساب  تطبيق  عرب  خدماته  للتقاعد  اأبوظبي  �سندوق  اأطلق 
تقدميها  ن��ط��اق  وت��و���س��ي��ع  خ��دم��ات��ه  ت��ع��زي��ز  اإط����ار  لالأعمال" يف 
بطرق تتنا�سب واحتياجات فئات املتعاملني املختلفة ومتا�سيا مع 
وتي�سري  املتعاملني  جتربة  تعزيز  نحو  اأبوظبي  حكومة  توجهات 
احل�����س��ول على اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة. واأ���س��ار ال�����س��ن��دوق اإىل اأن 
ت�سمل  اآب"  "وات�س  تطبيق  ع��رب  للمتعاملني  املقدمة  اخل��دم��ات 
يهمه  ملن  �سهادات  على  وامل�ستحقني  املتقاعدين  ح�سول  اإمكانية 
املتعاملني  فئات  ا�ستف�سارات جميع  على  الإجابات  وتقدمي  الأمر 

اأن  ال�سندوق  واأو�سح  ال�سندوق.  وخدمات  التقاعد  قانون  حول 
اخلدمة اجلديدة تعد من�سة تفاعلية لتقدمي خدمات ال�سندوق 
ت�سهم يف ت��وف��ري ال��وق��ت واجل��ه��د ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل��ني وت�����س��ه��ل من 
�سريعة  بطريقة  وامل��ع��ل��وم��ات  اخل��دم��ات  على  ح�سولهم  طريقة 
واآمنة ..م�سريا اإىل اأنه ميكن للمتعاملني ال�ستفادة من اخلدمة 
واأك��د �سعادة خلف عبد اهلل رحمه   .024140044 الرقم  عرب 
ال�سندوق  حر�س  للتقاعد  اأبوظبي  �سندوق  عام  مدير  احلمادي 
اإجراءات  وت�سهيل  تقدميها  نطاق  وتو�سيع  على حت�سني خدماته 
والر�سا  ال��راح��ة  درج����ات  اأع��ل��ى  حتقيق  ب��ه��دف  عليها  احل�����س��ول 

للمتعاملني.

الدكتورة فريدة احلو�شني املتحدث الر�شمي عن القطاع ال�شحي يف الدولة:  
• االإمارات تتبواأ املراكز االأوىل يف التعامل مع جائحة كوفيد - 19 عامليًا

• 92.34 % من ال�شكان ح�شلوا على جرعة واحدة على االأقل من اللقاح وهي اأعلى ن�شبة يف العامل
• 60 % انخفا�س يف ن�شبة االإ�شابة بكوفيد - 19 مقارنة ب�شهر اأغ�شط�س املا�شي

• اجلرعات الداعمة للقاح �شاهمت يف تعزيز املناعة ب�شكل كبري وبالتايل خف�س عدد احلاالت 

وفد تنفيذي اأم القيوين يطلع على ممار�سات وجتارب اإح�ساء عجمان
•• عجمان -و�م:

اطلع وفد من الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي التابع لإمارة 
بعجمان  والتناف�سية  الإح�ساء  مركز  زيارته  خالل  القيوين  اأم 
ع��ل��ى اأف�����س��ل مم��ار���س��ات امل��رك��ز وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة يف جمال 
البيانات والح�ساء، لالرتقاء بتناف�سية الدولة العاملية، وتطوير 
املنظومة الإح�سائية واأهم التجارب واملمار�سات الناجحة اإ�سافة 
اأوا�سر التعاون والتن�سيق بني اجلهات احلكومية يف  اإىل تعزيز 
الدولة. واطلع الوفد على اإجنازات املركز خالل الفرتة املا�سية 

ومن اأهمها، من�سة "العد الذاتي" اخلا�سة بال�سكان، والبيانات 
امل�ساريع،  اإدارة  ون��ظ��ام  امل��ت��ح��رك،  الهاتف  وتطبيق  التفاعلية، 
املركز  اأطلقها  ال��ت��ي  وامل��م��ي��زة،  املتنوعة  ال��ربام��ج  م��ن  وغ��ريه��ا 

وكانت حمط اهتمام اجلميع.
ورحبت الدكتورة هاجر �سعيد احلبي�سي املدير التنفيذي ملركز 
للمجل�س  العامة  الأمانة  بوفد  والتناف�سية  لالإح�ساء  عجمان 
كافة  با�ستقبال  نرحب  وق��ال��ت،  القيوين،  اأم  لإم���ارة  التنفيذي 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ة ب��ال��دول��ة، لالرتقاء 
مبنظومة العمل، ونقل اخلربات والتجارب بني اجلميع، ملا فيه 

خدمة ومنفعة م�سرتكة تخدم دولة الإم��ارات وترتقي بالعمل 
املوؤ�س�سي داخل الدوائر احلكومية.

وقام الوفد يف نهاية الزيارة بجولة تعريفية اطلع خاللها على 
اإدارات واأق�سام مركز عجمان لالإح�ساء والتناف�سية. وثمن الوفد 
اجلهود املتميزة والتجارب الرائدة للمركز .. واأكد اأهمية تكرار 
بالدولة  الإح�سائية  للمراكز  امل�ستقبل  يف  ال��زي��ارات  ه��ذه  مثل 
بالإ�سافة  الناجحة  التجارب  على  التعرف  اإىل  تهدف  وال��ت��ي 
احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  والتن�سيق  التعاون  اأوا���س��ر  تعزيز  اإىل 

بالدولة.

اأبوظبي للتقاعد يطلق خدماته عرب وات�ض اآب لالأعمال

االإحاطة االإعالمية حلكومة االإمارات: 

جناح الدولة يف التعامل مع كوفيد- 19 ثمرة روؤية القيادة واال�ستباقية الوطنية بكافة القطاعات
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العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
ليميتد  ال�س�����ادة/اوفر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت وال�سيانة العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1327632 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة فرج مبارك حمد �سبعان الربيكي %100 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سعيد مبارك حمد عبداهلل الربيكي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
كومبوزايت  ال�س�����ادة/مي�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لعمال الديكور
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1733985 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خلدون ح�سن النجاد  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سامل خليفه �سامل را�سد من مالك 

اإىل وكيل خدمات
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 �سامل خليفه �سامل را�سد من 100 % اإىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
ل�سيانة  ال�س�����ادة/�سبارك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

معدات الديزل
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1468146 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة م�سطفى راياماراكار فيتيل عبدو %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة على �سالح على �سامل النعيمى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف على �سالح على �سامل النعيمى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
ل�سالح  ال�س�����ادة/بيانكو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب الراديرتات رخ�سة رقم:1010746 
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة عبداهلل خان حممد دو�س البلو�سى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد �سيف العامل حممد �سم�س العامل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداهلل خان حممد دو�س البلو�سى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الطريق 

البي�س لنقل الركاب باحلافالت املدر�سيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1742249 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلبري
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1021349 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:الفخر لزينة ال�سيارات ذ.م.م
عنوان ال�سركة:مدينة زايد - �سرق 0.16 - مبنى ال�سيد احمد فا�سل 

�سعيد واخرين
CN 2877771 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ،  كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/09/16 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105027731  
- تاريخ التعديل:2021/9/21

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمم�سة ال�ساعة - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1102390 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سعيد ح�سن دادا من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سعيد ح�سن دادا من 49 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عو�س م�سرى را�سد عبداهلل الظاهرى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ حمم�سة ال�ساعة - ذ م م

AL SA'AH ROASTERY - LLC

اإىل/ حمم�سة ال�ساعة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ALSAAH ROASTERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية القت�سادية  دائ��رة  او اعرتا�س على هذا الع��الن مراجعة   فعلى كل من له حق 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
لتجاره  ا�سلم  حممد  طاهر  حممد  ال�س�����ادة/�سركه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN قطع غيار املكيفات وقطع غيار اللكرتونيات ذ.م.م رخ�سة رقم: 1142320 

قد تقدموا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد طاهر حممد ا�سلم من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد طاهر حممد ا�سلم من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف متعب �سعيد على ال�سام�سى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركه حممد طاهر حممد ا�سلم لتجاره قطع غيار املكيفات وقطع 

غيار اللكرتونيات ذ.م.م
 MOHD TAHIR ASALAM FOR TARAD SPARE PARTS FOR AIR CONDITIONERSTS L.L.C. 

اإىل/ �سركة حممد طاهر حممد ا�سلم لتجاره قطع غيار املكيفات وقطع غيار اللكرتونيات 
- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

MOHD TAHIR ASALAM FOR TARAD SPARE PARTS FOR AIR CONDITIONERSTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
التنمية القت�سادية  دائ��رة  او اعرتا�س على هذا الع��الن مراجعة   فعلى كل من له حق 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافيرتيا وم�ساوي برايفت فوود 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:2505967 

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ كافيرتيا وم�ساوي برايفت فوود ذ.م.م

PRIVATE FOOD GRILLS AND CAFETERIA L.L.C

اإىل/ كافترييا وم�ساوي ال�ساحلاين ذ.م.م

ALSALEHANY CAFETERIA AND GRILLS L.LC L.L.C

التنمية  دائ��رة  او اعرتا�س على ه��ذا الع��الن مراجعة   فعلى كل من له حق 

ت��اري��خ ن�سر ه��ذا الع���الن وال فان  م��ن  ي��وم��اً  اأرب��ع��ة ع�سر  القت�سادية خ��الل 

امل���دة حيث  ال��دائ��رة غ��ري م�����س��وؤول��ة ع��ن اي ح��ق او دع���وى بعد انق�ساء ه��ذه 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
املخرتعات  ع��امل  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  ب��ان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN التجارية  رخ�سة رقم:1025310 
تعديل وكيل خدمات / حذف احمد خليفه يو�سف احمد اليو�سف

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة عامل املخرتعات التجارية

WORLD INVENTIONS TRADING ESTABLISHMENT

اإىل / �سركة عامل املخرتعات التجارية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
WORLD INVENTIONS TRADING CO SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائ��رة  او اعرتا�س على ه��ذا الع��الن مراجعة   فعلى كل من له حق 
ت��اري��خ ن�سر ه��ذا الع���الن وال فان  م��ن  ي��وم��اً  اأرب��ع��ة ع�سر  القت�سادية خ��الل 
امل���دة حيث  ال��دائ��رة غ��ري م�����س��وؤول��ة ع��ن اي ح��ق او دع���وى بعد انق�ساء ه��ذه 

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

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بي قويك للمقاولت الكهربائية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:2995408 
تعديل اإ�سم جتاري من/ بي قويك للمقاولت الكهربائية ذ.م.م

BE QUICK ELECTRICAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ بي قويك للمقاولت الكهروميكانيكية ذ.م.م
BE QUICK ELECTROMECHANICAL CONTRACTING L.L.C

وتربيد  والتهوية  التكييف  اأنظمة  تركيب  مقاولت  اإ�سافة   / ن�ساط  تعديل   
الهواء و�سيانتها 4322005

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة املقاولت امليكانيكية  4220903
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تركيب الأدوات والتمديدات ال�سحية 4322002

التنمية  دائ��رة  او اعرتا�س على ه��ذا الع��الن مراجعة   فعلى كل من له حق 
ت��اري��خ ن�سر ه��ذا الع���الن وال فان  م��ن  ي��وم��اً  اأرب��ع��ة ع�سر  القت�سادية خ��الل 
امل���دة حيث  ال��دائ��رة غ��ري م�����س��وؤول��ة ع��ن اي ح��ق او دع���وى بعد انق�ساء ه��ذه 

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

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 2142836 بال�سم التجاري:مطعم برجرجي 
، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان 

عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
املا�سي  التجاري:املركز  بال�سم   CN رقم:1046876 
للتلميع ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دي ان كي بوتيك للمالب�س  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4048747 
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 0*0 اىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ دي ان كي بوتيك للمالب�س
D N K BOUTIQUE GARMENTS

اإىل/ بوتيك كلفه لالزياء
  KELFEH BOUTIQUE FASHION 

ل��ه ح��ق او اع��رتا���س على ه��ذا الع���الن مراجعة دائرة   فعلى ك��ل م��ن 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن 
او دعوى بعد انق�ساء هذه  وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق 

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

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نا�سيونال للتمويل

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3725487 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ نا�سيونال للتمويل
NATIONAL FINANCE

اإىل/ نا�سيونال للتمويل - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
   NATIONAL FINANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  او اعرتا�س على ه��ذا الع��الن مراجعة دائ��رة   فعلى كل من له حق 
ت��اري��خ ن�سر ه��ذا الع���الن وال فان  م��ن  ي��وم��اً  اأرب��ع��ة ع�سر  القت�سادية خ��الل 
امل���دة حيث  ال��دائ��رة غ��ري م�����س��وؤول��ة ع��ن اي ح��ق او دع���وى بعد انق�ساء ه��ذه 

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

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : منى خلفان القبي�سي

  M MONA ALQUBAISI: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
بيانات الأولوية : املودعة بالرقم : 359391 بتاريخ:2021/9/13  

باإ�سم : منى خلفان القبي�سي
املوطن : �سارع الكرتا بناية خلفان فريح القبي�سي ) اأجمل للعطور( الطابق الأول �سقة 103 ، 

K.Q@hot :هاتف: 0504449036 ، �سندوق الربيد: 32729 ، امييل
�شورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 40
معاجلة املواد )خياطة(

و�سف العالمة : اأول حرف باللغة الجنليزية من ا�سم مالك العالمة m ب�سكل مميز و حتت 
MONA ALQUBAISI   احلرف ا�سم املالك بالكامل باللغة الجنليزية

ال�سرتاطات :
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اإع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347
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قدمت مقرتحا ب�شاأن الالئحة املوحدة اال�شرت�شادية للتفتي�س على اأعمال اأع�شاء النيابات العامة

النيابة العامة ت�سارك يف االجتماع الـ 12 مل�ساعدي النواب العموم مبجل�ض التعاون

•• �أبوظبي-و�م: 

ال�سعادة  12 لأ���س��ح��اب  ال���  ل��ل��دول��ة يف الج��ت��م��اع  ال��ع��ام��ة  النيابة  ���س��ارك��ت 
لدول  التعاون  جمل�س  ب��دول  العامني  واملدعني  العموم  النواب  م�ساعدي 

اخلليج العربية.
تراأ�س وفد الدولة - خالل الجتماع الذي عقد عرب تقنية الت�سال املرئي 
الأول  العام  املحامي  باأعمال  القائم  اجلويعد  اإبراهيم  �سلطان  امل�ست�سار   -
الكلية  الفجرية  بنيابة  نيابة  رئي�س  ال�سوكة  عبداهلل  علي  هيثم  مب�ساركة 
اإدارة التعاون الق�سائي الدويل  وعلي �سعيد الزيودي رئي�س النيابة مدير 

بالنيابة العامة للدولة.
ناق�س الجتماع عددا من املوا�سيع املتعلقة باأعمال النيابات العامة والإدعاء 
العام بدول جمل�س التعاون من اأهمها م�سروع قانون ا�سرت�سادي لتنظيم 
اأجهزة النيابات العامة والدعاء العام بدول املجل�س، ومذكرة الأمانة العامة 
ب�ساأن قواعد حماية الطفل خالل مرحلة التحقيق، وتعديل قواعد التعاون 

امل�سرتك بني النيابات العامة والإدعاء العام بدول جمل�س التعاون.
وق����دم وف���د ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة م��ق��رتح��ا ب�����س��اأن ال��الئ��ح��ة املوحدة 
ال�سرت�سادية للتفتي�س على اأعمال اأع�ساء النيابات العامة والإدعاء العام 
النظم  اق��رتاح  �سمنها  من  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ب��دول 
اللكرتونية الذكية املنا�سبة لقيا�س موؤ�سر اأداء اأع�ساء النيابة العامة على 
الذكية  للتحول لالنظمة  ال�ست�سرافية  ال��روؤى  ملواكبة  وذل��ك  العام  م��دار 
�سمنها  من  الدولة  جت��ارب  عر�س  اعتماد  جانب  اإىل  الق�سائي  العمل  يف 
املجتمعية  اأحكام اخلدمة  للدولة يف تطبيق  العامة  النيابة  عر�س جتربة 
يف دولة الم��ارات والتي تعد جتربة مميزة يف هذا الإطار مقننة ومنظمة 
امل�ستحدثة يف جمال  الأنظمة الإجرائية  الدولة واحدى  طبقا لت�سريعات 
املدة  ق�سرية  للحرية  ال�سالبة  العقوبات  ب��دائ��ل  وم��ن  اجلنائي  ال��ق��ان��ون 
والتي تهدف اإىل �سبط �سلوكيات بع�س اجلناة، وتعزيز اجلانب الرتبوي 
اأو الذنب يف بع�س الأحيان اأهم  اأن ال�سعور باحلرج  اإذ  والأخالقي لديهم، 
من عقوبة احلب�س التي رمبا ل حتقق هذه الأهداف، كما مت اعتماد اأ�سماء 

الفائزين فيها اجتماع  �سيعلن عن  التي  العثمان  املر�سحني جلائزة حامد 
جمل�س  بدول  العامني  واملدعني  العموم  النواب  وال�سعادة  املعايل  اأ�سحاب 
واأع�ساء  بروؤ�ساء  �سلطان  امل�ست�سار  رح��ب  جهته  من   . اخلليجي  التعاون 
تروؤ�سها  يف  ال�سقيقة  البحرين  ململكة  التوفيق  ومتنى  امل�ساركة  ال��وف��ود 
الدورة احلالية ..موؤكداً اأهمية هذه الجتماعات الدورية للنواب العامني 
ال��دول الأع�ساء،  اإط��ار التعاون القانوين بني  وما حتققه من اإجن��ازات يف 
من خالل توفري اآليات عمل ثابتة لطرح الروؤى امل�ستقبلية وحتديد و�سائل 
التطوير ال�سرتاتيجي لأعمال النيابات العامة، وتبادل اخلربات والتجارب 
التقارب والتكامل اخلليجي يف  التي تعزز  القرارات واملقرتحات  ومناق�سة 
جمال النيابات، وت�ساهم يف الرتقاء بالأداء يف العمل الق�سائي مبا ي�سب 

يف حتقيق الأهداف ال�سامية لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
واأ�سار القائم باأعمال املحامي العام الأول اإىل حر�س النيابة العامة لدولة 

الإمارات على طرح املقرتحات القانونية واملبادرات وامل�ساريع املبتكرة خالل 
الجتماعات الدورية للنواب العموم بهدف تعزيز العمل الق�سائي و�سمان 
الذي  املقرتح  اأن  اإىل  ..م�سرياً  القانون وحماية احلقوق واحلريات  �سيادة 
قدمته النيابة العامة ب�ساأن الالئحة املوحدة ال�سرت�سادية للتفتي�س على 
اأعمال اأع�ساء النيابات العامة والدعاء العام بدول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية، ياأتي يف اإطار �سعيها اإىل تعزيز توظيف البتكار والتقنيات 
وفقاً  املخت�سة  التفتي�س  لإدارة  يجوز  حيث  الق�سائي،  العمل  يف  احلديثة 
للمادة اخلام�سة من الالئحة، اقرتاح النظم الإلكرتونية الذكية املنا�سبة 

لقيا�س موؤ�سر اأداء اأع�ساء النيابة العامة على مدار العام.
 13 ال����  ل��الج��ت��م��اع  التح�سري  ت�سمن  الج��ت��م��اع  ه���ذا  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
لأ�سحاب املعايل وال�سعادة النواب العموم واملدعني العامني بدول جمل�س 

التعاون اخلليجي املزمع عقده يف �سهر اأكتوبر القادم.

العام واالدعاء  العامة  النيابات  اأجهزة  لتنظيم  ا�شرت�شادي  قانون  م�شروع  • مناق�شة 
التحقيق مرحلة  خالل  الطفل  حماية  قواعد  ب�شاأن  العامة  االأمانة  مذكرة  • بحث 

دعت مالك املزارع والعزب لاللتزام بحماية البيئة وا�شرتاطات اال�شتخدام واملظهر العام

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة توعوية ملالك املزارع والعزب يف الوثبة  
••  �أبوظبي - �لفجر:

خالل  من  والنقل  البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
مركز بلدية الوثبة حملة توعوية ملالك املزارع والعزب ب�ساأن املحافظة على 
املظهر العام، وحتقيق معايري النظافة العامة وحماية البيئة يف هذه املن�ساآت 
باملظهر  اخلا�سة  والإج���راءات  بالقوانني  اللتزام  على  واحل��ث  وحميطها، 
العام وال�سحة العامة. وتاأتي هذه احلملة �سمن اإطار حر�س بلدية مدينة 
والتقيد  البيئة،  حماية  يف  وال��ع��زب  امل���زارع  اأ�سحاب  اإ���س��راك  على  اأبوظبي 
وعدم  وال��ع��زب  امل���زارع  ا�ستخدامات  ب�ساأن  اتباعها  ال��واج��ب  بال�سرتاطات 
حتويلها اإىل خمازن اأو م�ساكن للعمال اأو ا�ستخدامها ب�سكل يخالف القانون 

مما يعر�س اأ�سحاب املزارع والعزب للم�ساءلة القانونية بهذا ال�ساأن.
اأبوظبي  مدينة  لبلدية  املوؤ�س�سية  الأول��وي��ة  �سمن  احلمالت  ه��ذه  وتندرج 
الربية،  والبيئة  ال��ع��ام  واملظهر  وال�سالمة،  ال�سحة  حماية  نحو  و�سعيها 

واحلث على اللتزام بالقوانني املنظمة للمزارع والعزب.
كما حثت احلملة اأ�سحاب املزارع والعزب على اأهمية التخل�س ال�سليم من 
�سرورة  على  التاأكيد  وكذلك  والعزب،  امل��زارع  رميها حول  وع��دم  النفايات، 
وذل��ك حفاظا   ، ع�سوائي  ب�سكل  ال�سحراء  النافقة يف  احليوانات  رمي  عدم 
على �سحتهم و�سحة و�سالمة املجتمع ، ومنعاً لنت�سار الأمرا�س، وحماية 

البيئة من الأ�سرار الناجتة عن هذا ال�سلوك.
العام،  املظهر  ومعايري  مبتطلبات  الوعي  م�ستوى  رفع  احلملة  وا�ستهدفت 
باإجراء  اللتزام  على  واحل��ث  دوري،  ب�سكل  والعزب  امل��زارع  تنظيف  واأهمية 

عمليات ال�سيانة والنظافة العامة جلميع املزارع والعزب.
وحتقق مثل هذه احلمالت العديد من الآثار الإيجابية والفوائد منها على 
والعزب  امل��زارع  مل�ستخدمي  وال�سالمة  العامة  ال�سحة  تعزيز  املثال:  �سبيل 
والزراعية  ال��ربي��ة  واحل��ي��اة  البيئية  ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  وحم��ي��ط��ه��ا، 

امل�ستدامة، وتاليف املخالفات والغرامات وامل�ساءلة القانونية.

•• موروين-و�م:

ا�ستقبل معايل فخر الدين حممود وزير الإعالم يف جمهورية القمر 
املتحدة مبكتبه اأم�س وفد وكالة اأنباء الإمارات "وام" برئا�سة �سعادة 
حممد جالل الري�سي مدير عام الوكالة بح�سور �سعادة �سعيد حممد 
�سعيد مر�سد املقبايل �سفري الدولة يف م��وروين. واأك��د �سعادة �سفري 
الدولة خالل اللقاء حر�س دولة الإمارات قيادة وحكومة و�سعبا على 
والرتقاء  ال�سقيقني  البلدين  بني  امل�سرتك  التعاون  اأوا�سر  توطيد 
به اإىل م�ستويات اأرفع. من ناحيته اأكد �سعادة حممد جالل الري�سي 
التعاون  تعزيز  تعزز فر�س  والتي  الأ�سقاء  اللقاءات بني  اأهمية هذه 
بفر�س  ..منوها  ال�سلة  ذات  الإعالمية  املجالت  امل�سرتك خا�سة يف 

املختلفة بجمهورية  الإع��الم  "وام" وقطاعات  امل�سرتك بني  التعاون 
القمر املتحدة.

وم��ا تقدمه  ل��الأح��داث  اآنية  "وام" من تغطية  توفره  اإىل ما  واأ���س��ار 
اإىل جانب امتالكها  19 لغة  باأكرث من  ث��ري  اإخ��ب��اري  من حمتوى 
بنية حتتية تقنية متطورة. وكان وزير الإع��الم يف جمهورية القمر 
املتحدة قد رحب يف بداية اللقاء ب�سعادة �سفري الدولة و�سعادة مدير 
عام وكالة اأنباء الإمارات "وام" والوفد املرافق واأ�ساد بعمق العالقات 
على  املتحدة  القمر  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة  جتمع  التي  الثنائية 
عن  واأع���رب  وال�ستثمارية.  القت�سادية  ل�سيما  الأ���س��ع��دة  خمتلف 
الإعالمية  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  م�ستوى  تعزيز  اإىل  ال��وزارة  تطلع 
الكوادر الإعالمية  الثقايف وتدريب  التبادل  الإم��ارات وتعزيز  بدولة 

..وا�سفا الإم��ارات باأنها منوذج م�سرف يحتذى به يف املجالت كافة 
ومن بينها قطاع الإعالم. وكان وفد وكالة اأنباء الإمارات قد زار عددا 
من املوؤ�س�سات الإعالمية بجمهورية القمر املتحدة �سملت "قناة القمر 
املتحدة" الر�سمية وعددا من ال�سحف واملطبوعات حيث مت التطرق 
اجلانبني.  الإعالمي بني  التعاون  وتعزيز  اخل��ربات  تبادل  �سبل  اإىل 
بجمهورية  الإعالمية  باملوؤ�س�سات  للعاملني  "وام" �سرحا  وفد  وقدم 
القمر املتحدة حول ا�ستعدادات دولة الإمارات لنطالق اأعمال اإك�سبو 
املقبل وم�ساركة جمهورية القمر  اأكتوبر  من  الأول  يف  دبي   2020
الدولة  ال��وف��د حر�س  واأك���د  ال��ب��ارز.  العاملي  ه��ذا احل��دث  املتحدة يف 
على توفري كل اأوجه الدعم لو�سائل الإعالم العاملية لأداء مهمتها يف 

تغطية هذا احلدث الدويل على الوجه الأكمل.

وفد )وام( يلتقي وزير االإعالم بالقمر املتحدة ويزور عددا من موؤ�س�ساتها االإعالمية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

املوافق  الثنني  ي��وم  م�ساًء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  مت��ام  يف  علني  م��زاد  �سينعقد  باأنه  للجميع   الحت��ادي��ة  البتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
2021/09/27 وذلك لبيع املركبات املبني او�سافها يف املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae  وعلى كل 

من له اعرتا�س التقدم باعرتا�سه معززا  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل .     

حمكمة ال�شارقة االبتدائية 
االحتادية

         
613276  JL7BCE1J2DK012975 Sharjah 1 60252 3614\2020
626535  CAT0216BKRLL04532 Sharjah 1 55876 3406\2020
613152  JTXDBW92357107345 Sharjah White 61925 258\2021
604406   JMYSRCS3ABU719657 Sharjah White 54670 1102\2016
300619  VF12RRHE1GW556195 Ajman B 8258 1658\2020
670394   JT8BD68S9W0011561 Abu Dhabi Blue 27757 274\2012  
670155  JMYSTCY4AGU739192 Sharjah 3 15281 1286\2018
669046  JTGSX23P7F6161768 Sharjah 2 14261 2418\2019  
673450  MNTBB7A91E6018920 Dubai H 23968 3084\2019
823670  KMHDG41E0FU129710 Sharjah 2 37915 864\2020
824365  JTGJX02P380016170 Sharjah 1 45601 1733\2021
674165  JL7BCE1J47K011413 Dubai R 46637 3315\2019
807993   JMYSTCS3A9U711163 Sharjah 2 24680 246\2021
807854 APV MHYDN71V3CJ305959 Sharjah White 61287 340\2021
668626  JL7BCE1J3CK021313 Sharjah 2 53360 236\2018
605962  JN1CC13CX7T004990 Sharjah 1 45136 528\2014
605976  1N4AL11D87C171466 Sharjah 1 60793 595\2015  
610140  JN6DD23S47X210310 Sharjah 1 24934 595\2015  
653988 JN6AE54S08X003527 Sharjah 1 86594 459\2013
615560  JN6FE54S97X438616 Sharjah 1 73621 3406\2020
828569  JTGJX02P8G0065959 Sharjah White 18908 1317\2021
841026  JTGJX02P9E5040214 Dubai O 16277 1044\2021
600228  MR0FX22G6F1142482 Dubai Q 90146 850\2019
833001 /  3N1BC1CP2CL361075 Sharjah 3 10343 2123\2018
833089  JN1CC13C29T029854 Dubai N 97806 3229\2019
600221   JN8DR05Y55W801277 Dubai A 95733 1329\2020
302151  1GTPKVE03AZ246469 Ajman A 4224 381\2020
808088 XCMG ZL50G 10604017 Sharjah 1 80679 1507\2018
667898 ASX 4P3XTGA2WDE804884 Sharjah 2 78248 1826\2017
653912 NV350 JN6BE6DS0G9017022 Sharjah 1 52724 1697\2019
653983  VF1HSRCA2EA507181 Sharjah 2 41661 841\2019
807866  JN6DD23S67X205903 Sharjah White 67481 2582\2016
807579 H100 KMFFD27GP1U478581 Sharjah White 51029 1563\2021
665008  JL6BDF6J73K001209 Sharjah White 39081 2118\2014
646831  JMYSRCS3ABU717686 Dubai E 19508 850\2019
642364  KNMCC42H6CP871902 Sharjah 1 32770 581\2018
629385  MNTBB7A93E6008292 Dubai N 65126 3084\2019
834549  2B3CJ4DG5BH561741 Dubai M 21700 2164\2018

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
انذار بالن�شر

رقم )2021/7853(
املنذر : نبي�ل دروي�س ب�الل لنج�اوي، اإم�ارات�ي اجلن�سية،

اأحم�ل بطاقة الهوية الإماراتية رقم )5-6961035-1963-784( - وعنوانه: اإمارة دبي ، بردبي ، منطقة الرب�ساء 
الثالثة ، فيال ملك خا�س رقم )65( هاتف متحرك رقم : 058/2922258 دبي.

املن�ذر اإلي�هما : 1- علم خان غفار اأفغاين اجلن�سية، يحمل جواز �سفر رقم )O0087765(  وعنوان���ه: �سرك�ة )غف�ار داد 
لتج�ارة الوق�ود � �س.ذ.م.م( ، منطقة راأ�س اخل�ور ال�سناعي�ة ، مكاين رقم )33357٨5523( ، هاتف متحرك رقم :

دبي.  ،055/4364500
داد  )غف�ار  �سرك�ة  وعنوان���ه:    )O0087765( رق��م  �سفر  ج���واز  يحمل  اجلن�سية،  اأف��غ��اين  حممد  داد  غ��ف��ار   -2
 : رق��م  متحرك  ه��ات��ف   ،  )33357٨5523( رق��م  م��ك��اين   ، ال�سناعي�ة  اخل�����ور  راأ����س  منطقة   ، ������س.ذ.م.م(   � ال��وق�����ود  لتج�ارة 

دبي.  ،050/7757409
املو�سوع :- ينذر املنذر ، املنذر اإليهم�ا امل�ذكور اأ�سمائهما اأع�اله ، ب�سرورة التعاون الكام�ل م�ع املنذر ، باإجاب�ة رغب�ة املن�ذر 
باخلروج من الرخ�سة التجارية ، والبحث لهما عن �سريك ج�دي�د م�واطن بدياًل عن املنذر يف الرخ�سة التجارية ال�سادرة 
م�ن اإقت�سادي�ة دب�ي حت�ت رق�م )710409( بال�سم التج�اري )غف�ار داد لتج�ارة الوق�ود � �س.ذ.م.م( برغب�ة املن�ذر باخلروج 
من ال�سركة ، وذلك يف خالل فرتة اأق�ساها )15( يوماً من تاريخ ن�سر الإعالن ، مع التزام املنذر اإليهما الأول والثاين ب�سداد 
مبلغ وقدره )=/147000( دره�م )مائة و�سبعة واأربعون األف درهم اإماراتي( عبارة احل�سة املباعة العائدة لل�سريك املن�سحب 
ال�سيد/ يا�سني �سيخ ، هندي اجلن�سية بالإ�سافة اإىل اأرباحه ال�سنوية العائدة له من ال�سركة منذ دخول املنذر اإليهما الثاين 
والثالث �سريكني يف ال�سركة يف تاريخ 2018/2/13م وحتى تاريخه، ويطالبهما املنذر باحل�سور ملقر الكاتب لتوقيع عقد 
بيع احل�س�س املزمع توقيعه اأمام الكاتب العدل بدبي بخروج املنذر من الرخ�سة التجارية ، كما يطالبهما املنذر باللتزام 
باملهلة املح�ددة لتنفيذ كل ما ورد ذكره اأعاله يف خالل املهلة املح�ددة ، ويف حالة عدم اللتزام، ف�اإن املنذر �سوف يقوم باتخاذ 
وخروجه  �سراكة  ف�سخ  دع��وى  برفع  القيام  فيها  مبا  كاملة  القانوينة  حقوقه  له  حتفظ  التي  القانونية  الإج���راءات  كافة 
من ال�سركة مبا يف ذلك مطالبته للمنذر اإليه بالتعوي�س وب�دل العطل وال�سرر بالإ�سافة اإىل الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب 

املحاماة واأية م�ساريف اخرى ترتتب على اتخاذ ذلك الإجراء. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  321/2020/250 بيع عقار مرهون
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  

مو�سوع التنفيذ : طلب بيع عقار مرهون - باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي 
طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري - �س م ع - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع برج خليفة - مبنى ا�سبكت تاور - �سقة الطابق 
الرابع - وميثله : نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي   املطلوب اإعالنه : عبداللطيف عبداهلل حميد ال�سيبة النعيمي - عنوانه : الإمارات 

- اإمارة عجمان - م�سريف - �سارع حطني - مبنى بيت رقم 7 - مقابل مدر�سة ابن تيمية - 00971504855555 
مو�سوع الإعالن : 

املنفذ �سده : عبداهلل حميد عبداهلل ال�سيبه النعيمي املنفذ �سده : عبداللطيف عبداهلل حميد ال�سيبه النعيمي  
املنفذ �سده : حممد حميد عبداهلل ال�سيبه النعيمي املنفذ �سده : اأحمد حميد عبداهلل ال�سيبه النعيمي 
املنفذ �سده : �سعيد حميد عبداهلل ال�سيبه النعيمي املنفذ �سده : يو�سف حميد عبداهلل ال�سيبه النعيمي 

املنفذ �سده : فاطمة حميد عبداهلل ال�سيبه النعيمي املنفذ �سده : نا�سر حميد عبداهلل حميد ال�سيبه النعيمي 
املنفذ �سده : منى حميد عبداهلل حميد ال�سيبه النعيمي  املنفذ �سده : هند حميد عبداهلل ال�سيبه النعيمي 

املنفذ �سده : اأمل حميد عبداهلل ال�سيبه النعيمي  املنفذ �سده : مرمي حميد عبداهلل ال�سيبه النعيمي 
املنفذ �سده : خري الن�ساء �سيخ امام حممد املنفذ �سده : عائ�سة �سعيد حميد النقاز ال�سام�سي   

املنفذ �سده : موؤ�س�سة الوقاف و�سئون الق�سر بدبي ب�سفتها الو�سي على ق�سر املرحوم/ حميد عبداهلل حميد ال�سيبة النعيمي / ابراهيم 
حميد عبداهلل حميد ال�سيبة النعيمي - ب�سفته من ورثة حميد عبداهلل - املنفذ �سده : موؤ�س�سة الوقاف و�سئون الق�سر بدبي ب�سفتها 
الو�سي على ق�سر املرحوم/ حميد عبداهلل حميد ال�سيبة النعيمي / موزه حميد عبداهلل حميد ال�سيبة النعيمي - ب�سفتها من ورثة حميد 
عبداهلل.  اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/6 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
http://www. العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س 
غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على 
اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : بيانات العقار : )ار�س وما عليها من 

بناء - رقم الر�س 9 - املنطقة : معي�سم الأول - امل�ساحة : 10107.26 مرت مربع( التقييم )310،000،000( درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اإخطار عديل وتكليف بالوفاء 
برقم املحرر 2021/0015975

املخطر : كوالتي لالعمال الهند�سية )ذ م م (
)AJ20180130B39284( وميثلها وكيلتها: الثقة لتح�سيل الديون ذ،م،م  مبوجب وكالة رقم

وميثل الأخرية مديرها ال�سيد/ �سامر قا�سم عبد اهلل ال�سعودي
العنوان : مكتب رقم 5 - مبنى عبد العزيز زكريا احمد – اجلرف ال�سناعية 1- عجمان  هاتف : 0502414482

املخطر اليه الأول : امل�سادر ل�سبكات املياه �س ذ م م  العنوان: را�س اخليمة – منطقة الق�سديات – ال�سارع العام - عقار با�سم �سامل �سيف 
امل�سافري – مكتب رقم 13- بجانب دائرة اخلدمات العامة يف را�س اخليمة - هاتف : 0502720698

املخطر اليه الثاين : ح�سنني فا�سل دروي�س دروي�س  العنوان: يعلن على حمل عمله - را�س اخليمة – منطقة الق�سديات - ال�سارع العام - 
عقار با�سم �سامل �سيف امل�سافري – مكتب رقم 13- بجانب دائرة اخلدمات العامة يف را�س اخليمة  - هاتف : 0502720698

درهم الف  ت�سعون  املو�سوع: تكليف بالوفاء مببلغ وقدره )90،000( 
بنك  على  م�سحوب   61 رقم   2021/07/05 بتاريخ  �سيك  الثاين  اليه  املخطر  ا�سدر  قد  املنذرة  مع  جتاري  لتعامل  نتيجة   : اأول 

المارات الإ�سالمي وقيمة ال�سيك )203،000( مئتان وثالث الف درهم فقط من دفرت �سيكات املخطر اليها الأوىل
تبقى  لذلك  ونتيج�ة  املديونية  قيمة  ا�سل  من  درهم  الف  ع�سر  وثالثة  مائة   )113،000( قيمة  ما  بت�سوية  قمتم  انكم  وملا   : ثانيا 
للمخطرة لها بذمتكم مبلغ وقدره )90،000( ت�سعون الف درهم ، وبالرغم من ان الدين حمدد املقدار وم�ستحق الوفاء حال دون 
قيد او �سرط ال انكم لزلتم لغاية تاريخ ممتنعني عن الوفاء به للمنذرة بدون وجه او م�سوغ قانوين. ثالثا : وبناء عليه وملا كان املقرر 
يف املادة )62( من قرار جمل�س الوزراء رقم )33( ل�سنة 2020 ب�سان تعديل بع�س احكام قرار جمل�س الوزراء رقم 57 ل�سنة 2018 
يف �ساأن الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية الحتادي رقم )11( ل�سنة 1992 : ا�ستثناء من القواعد العامة يف رفع الدعوى 
ابتداء تتبع الحكام الواردة يف املواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة - الكرتونيا اأو م�ستنديا �  وحال الأداء وكان كل ما يطالب 
به �سيئا من النقود معني املقدار او منقول معينا بنوعه ومقداره ول مينع من �سلوك امر الأداء طلب الفوائد او التعوي�س او اتخاذ اأي 
ارجاء من الإجراءات التحفظية ، وتتبع الحكام الواردة يف الفقر ال�سابقة اذا كانت املطالبة املالية حملها نفاذ عقد جتاري اأو كان �ساحب 
احلق دائنا بورقة جتارية ، رابعا: واملقرر باملادة )63 فقرة 1( م�ن قرار جمل�س الوزراء رقم )33( ل�سنة 2020 على ال�دائن ان يكلف 
امل�دين بالوفاء يف ميعاد خم�سة اأيام على الأقل ثم ي�ست�سدر امر اأداء من قا�سي املحكم�ة التي يقع بدائرتها موطن امل�دين او املحكم�ة التي 
مت التفاق يف دائرته�ا ول- يجوز ان يكون احلق الوارد يف التكليف بالوفاء اقل من املطلوب يف عري�سة ا�ست�سدار المر بالأداء ويكون 
التكليف بالوفاء باي و�سيلة من و�سائر الإعالن املحددة يف الالئحة.  وبناء عليه ، ومبوجب وكالتنا من املنذرة نكلفكم بان توؤدوا لها كامل 
املبلغ امل�ستحق من قيمة ال�سيك وقدره )90،000( ت�سعون الف درهم )خالل خم�س اأيام( من تاريخ تبليغكم لهذا الإنذار ، وال �سوف 
تلجئ املنذرة اىل الق�ساء املخت�س ل�ست�سدار امر اأداء والزامكم بالوفاء مببلغ املديوني�ة والفائدة التلخريي�ة عنه بواقع )9%( �سنويا 

من تاريخ للمطالبة الق�سائي�ة ولغاي�ة ال�سداد التام وبكافة الر�سوم وم�ساريف الدعوى واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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عربي ودويل

ك��م��ا ي���رتاأ����س ل���ودري���ان م��ع ن��ظ��ريي��ه الأمل�����اين ه��اي��ك��و ما�س 
لليبيا  خم�س�سا  اج��ت��م��اع��ا  م��اي��و  دي  ل��وي��ج��ي  والإي���ط���ايل 

الأربعاء يف نيويورك.
الإب��ق��اء على موعد  اإىل  ت��دع��و  ب���اأن فرن�سا  ل��ودري��ان  وذّك���ر 
و”رحيل  الأول-دي�سمرب  كانون   24 يف  املقرر  النتخابات 

القوات الأجنبية واملرتزقة«.
وت�سود خالفات �سيا�سية يف ليبيا منذ اإعالن رئي�س جمل�س 
لالنتخابات  ق��ان��ون  على  م�سادقته  �سالح  عقيلة  ال��ن��واب 
اأيلول-�سبتمرب ويبدو معدا  التا�سع من  الرئا�سية �سدر يف 
ومل  حفرت،  خليفة  ال��ق��وي  ال��ب��الد  �سرق  رج��ل  مقا�س  على 

يعر�س للت�سويت يف جل�سة ر�سمية.

ال��رئ��ي�����س امل�����س��ري ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال�سي�سي م��ن اأج���ل اإج���راء 
النتخابات الليبية يف موعدها.

النتخابات  هذه  اأن  املتح����������دة  الولي����������ات  اعتربت  كم������������ا 
حد  لو�س�������ع  عق���������د  من�������ذ  فر�س����������ة  “اأف�س���������ل  ه�����������ي 

للنزاع«.
بنحو  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق����درت  الأول-دي�������س���م���رب  ك��ان��ون  ويف 
بينهم  ليبيا  يف  الأجانب  واملقاتلني  املرتزقة  عدد  األفا   20
و�سودانيون  وت�ساديون  فاغر اخلا�سة  رو�س من جمموعة 

و�سوريون وغريهم.
كما ينت�سر مئات الع�سكريني الأتراك مبوجب اتفاق ثنائي 

مربم مع حكومة طرابل�س ال�سابقة.

•• �الأمم �ملتحدة-�أ ف ب

دوليا  موؤمترا  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  ينظم 
من  �سهر  قبل  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ت�سرين   12 يف  ليبيا  ب�����س��اأن 
النزاع يف  اإىل طي �سفحة عقد من  تهدف  انتخابات عامة 

هذا البلد غري اأن �سكوكا حتيط باإمكانية اإجرائها.
خالل  لودريان  اإيف  جان  الفرن�سي  اخلارجية  وزير  واأعلن 
ال�76 لالأمم  العامة  موؤمتر �سحايف على هام�س اجلمعية 
الأول- ك��ان��ون  يف  الن��ت��خ��اب��ات  خلفية  “على  اأن���ه  امل��ت��ح��دة 

موؤمترا  اجلمهورية  رئي�س  ح��ول  فرن�سا  �ستنظم  دي�سمرب، 
دوليا حول ليبيا يف 12 ت�سرين الثاين-يناير«.

الربمل�������ان  م��ن  ليبيا  يف  للدول����ة  الأعل��������ى  املج�ل�س  طلب 
عام  مل������دة  الرئا�س����ية  النتخاب������ات  تاأجي���������ل  الث��ن��ني 
الق�ان������ون  على  حالي������ا  تواف�������ق  غي�������اب  يف  الأق���ل،  على 

النتخابي.
ويعترب املعرت�سون على القانون اأن �سالح يقدم خدمة اإىل 
امل�سري خليفة حفرت الذي ت�سيطر قواته على �سرق البالد 
لالنتخابات  تر�سحه  امل��ت��وق��ع  وم���ن  ج��ن��وب��ه��ا،  م��ن  واأج�����زاء 

املقبلة.
يف  املنقو�س  جن��الء  الليبية  اخلارجية  وزي��رة  ت�ستبعد  ومل 
الن��ت��خ��اب��ات يف حال  تاأجيل  احتمال  اآب-اأغ�����س��ط�����س  اأواخ���ر 
تاأخر جمل�س النواب يف اإقرار القانون النتخابي. وي�سغط 

  فرن�سا تنظم موؤمترا دوليا ب�ساأن ليبيا 12 نوفمرب 

الرافعني  وامل��ح��الت  البنايات  اأ�سحاب  بتهديد  قاموا 
ي��ق��وم��وا برفع  ب��ح��رق حمالتهم يف ح��ال مل  ل�����س��وري 

داعية ال�سدر اإىل “�سبط هذه املجاميع«. ال�سور”، 
النتخابية  العملية  اأن  “مبا  ر�سالتها،  يف  واأ���س��اف��ت، 
القناعات،  اأ�سا�س  على  قائم  فيها  والتناف�س  طوعية، 
بالن�سحاب ومن  ال�سدري  التيار  قرار  وكما احرتمنا 
ثم العودة، ورمبا الن�سحاب والعودة لحقاً، اأمتنى من 
اجلميع احرتام قناعات النا�س، وهذه املمار�سات ت�سيء 

للجميع«.
وقام جمهولون، الأ�سبوع املا�سي، بحرق �سور الدعاية 
النتخابية  دائ��رت��ه��ا  يف  ال��ف��ت��الوي  حل��ن��ان  النتخابية 
بابل، كما مت حرق وت�سويه �سور ويافطات  مبحافظة 

اأخرى يف عدة دوائر انتخابية.
“نازل  يف العا�سمة بغداد، تفاجاأ الأمني العام حلركة 
اآخذ حقي” م�سرق الفريجي، وهو مر�سح لالنتخابات 
النتخابية  ال���دع���اي���ات  يف  ال���ن���ار  ب���اإ����س���رام  ال��ن��ي��اب��ي��ة، 
حلركته، وهو من الأح��زاب النا�سئة، التي برزت عقب 

الحتجاجات ال�سعبية.
عربية”  ن��ي��وز  ل�”�سكاي  ت�سريح  يف  الفريجي،  وق���ال 
ب�ساأن  ملحوظاً  ت�سعيداً  �سهدت،  املا�سية  “الفرتة  اإن 
الدعائية  بو�سرتات  حت��رتق  حيث  النتخابي،  القمع 
القوات  قبل  م��ن  التو�سيح  ي�ستدعي  م��ا  لنا،  التابعة 
الأمنية، حيال هذا الأمر، الذي بداأ يتكرر، وتداعياته 
خطرية على الو�سع النتخابي، ب�سورة عامة، ويعطي 

�سورة م�سّوهة عن التناف�س«.
واأ�ساف اأن “واجب ال�سلطات املعنية والق�ساء الك�سف 
ت��ك��ون ه��ن��اك جهات  ع��ن �سبب تلك احل����وادث، ف��رمب��ا 
حرق  على  اأتباعها  وت�سلط  بها،  تقوم  مناف�سة  حزبية 
املر�سحني، وهذا ما  ت�ستهدف  الدعايات، ورمبا جهات 
اإىل  لف��ت��اً  الأمر”،  ه��ذا  يف  املقبلة  التحقيقات  تثبته 
تلك  ملواجهة  فقط  الحتجاجية  الو�سائل  “لدينا  اأن��ه 

الإجراءات«.

•• بغد�د-وكاالت

والر�سائل  الن���ت���خ���اب���ي،  ال���رتا����س���ق  ح����دة  ت�����س��اع��دت 
النتخابات  موع�����د  ق��رب  م��ع  ال��ن��ار،  بطعم  املبطنة، 
العراقية، املقرر اإجراوؤها يف العا�سر من اأكتوبر املقبل، 
اأ�سوات  ل�ستقطاب  حمم��وم  �س���يا�سي  تناف�س  و�سط 

الناخبني.
كبري،  �سيا�سي،  �سراع  اأي��ام  منذ  عراقية،  وت�سهد مدن 
الأحزاب،  لبع�س  النتخابية،  الدعايات  حرق  حد  بلغ 
و�سط  باأماكنها،  والتالعب  اأخ���رى  اإع��الن��ات  واإت���الف 
دع����وات ل��ت��دخ��ل ح��ك��وم��ي، و���س��ب��ط اإي��ق��اع ن�����س��اط تلك 
الرتويج  وح��ري��ة  التناف�س،  ن��زاه��ة  و�سمان  الأح����زاب، 

النتخابي.
مر�سح   3200 م��ن  اأك���رث  الن��ت��خ��اب��ات  يف  و�سي�سارك 
329 مقعدا  ال��ف��وز مب��ا جم��م��وع��ه  ي��ت��ن��اف�����س��ون ع��ل��ى 
ب��رمل��ان��ي��ا م��وزع��ا ع��ل��ى 83 دائ����رة ان��ت��خ��اب��ي��ة، وه����وؤلء 
املر�سحون ميثلون كل التوجهات ال�سيا�سية وكل مناطق 

العراق   دون ا�ستثناء.
�سيا�سية، بني  اأزم���ة  ب���وادر  ال��ع��راق  ي�سهد  اأي����ام،  وم��ن��ذ 
ائتالف  وه��م��ا  ال�سيعية،  الكتل  داخ���ل  خ�سمني  اأب���رز 
دولة القانون، بزعامة نوري املالكي، والتيار ال�سدري، 
بزعامة رجل الدين مقتدى ال�سدر، على خلفية ات�ساع 
التابعة  النتخابية  ال��دع��اي��ات  واإت���الف  ح��رق  ظ��اه��رة 

ملر�سحي تكتل املالكي يف مدن عّدة من البالد.
وميتلك الطرفان �سجال حافال من الأزمات ال�سيا�سية، 
 ،2006 ع��ام  اأع��ق��ب��ت  ال��ت��ي  ال�����س��ن��وات  طيلة  ا�ستمرت 
�ساهمت قوى �سيا�سية حملية ودينية اإ�سافة اإىل اإيران 

يف التهدئة بينهما.
املالكي  حتالف  عن  املر�سحة  توجيه  بعد  التوتر  وب��داأ 
ال�سدري،  التيار  زع��ي��م  اإىل  ر�سالة  ال��ف��ت��الوي،  ح��ن��ان 

قالت فيها: 
ال�سدري  التيار  على  املح�سوبني  م��ن  “جمموعة  اإن 

�سمال  حللف  املتكاملة  الع�سكرية  القيادة  هيكل  من 
والتي عادت لالن�سمام اإليه عام  الأطل�سي “الناتو”، 
الرغم من  عاماً. وعلى   43 دام  بعد غياب   2009
“ميت  باأن الناتو   2019 ت�سريحات ماكرون العام 
فاإن فكرة ان�سحاب فرن�سا من حلف الناتو  �سريريا”، 

�ستكون خطوة “راديكالية«.
هيكل  م��ن  ان�سحبت  فرن�سا  ك��ان��ت 
العام  ل��ل��ن��ات��و  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ق��ي��ادة 
على  ت��واج��ده��ا  واق��ت�����س��ر   1966

ع�سوية احللف.
الفرن�سي  ال�����دول�����ة  وزي������ر  وق������ال 
كليمنت  الأوروب�������ي�������ة،  ل���ل�������س���وؤون 
اإن��ه �سيطرح  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س  بيون 
والتداعيات  ال��ت��ج��اري��ة  الت��ف��اق��ي��ة 
الأم��ن��ي��ة ل��الت��ف��اق، امل��ع��روف با�سم 
“اأوكو�س”، يف اجتماعه مع نظرائه 
فرن�سا  اأن  اإىل  م�سريا  بروك�سل،  يف 
م��ن��اق�����س��ت��ه يف قمم  ع��ل��ى  ���س��ت�����س��ر 
والجتماعات  الأوروب�������ي  الحت�����اد 

الوزارية ال�سهر املقبل.
ثقة. عندما  “اإنها م�ساألة  لل�سحافيني:  بيون  وقال 
ت��ق��ط��ع وع������داً، ي��ك��ون ل���ه ق��ي��م��ة ب���ني احل��ل��ف��اء وبني 
مل  احلالة  هذه  ويف  ال�سركاء،  وبني  الدميقراطيات 
ال��وع��د.. وه��ذا ي�سكل بطبيعة احل��ال خيانة  يحرتم 
بل  كفرن�سيني  ل  ب��احل��زم،  نتحلى  اأن  للثقة..يجب 
كاأوروبيني، لأن الأمر يتعلق بالطريقة التي نتعاون 
بها �سويا كحلفاء”. ورداً على �سوؤال حول ما اإذا كانت 
مع  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��ادث��ات  وق��ف  اإىل  �ستدعو  فرن�سا 
اأ�سرتاليا، اجلارية منذ 2018، قال بيون “هذا من 

بني النقاط التي يجب اأن نناق�سها �سويا«.

•• و��شنطن-وكاالت

راأت �سحيفة “نيويورك تاميز” اأن رد فعل الرئي�س 
ال�سراكة  اإع���الن  بعد  م��اك��رون،  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي 
يعترب  واأ�سرتاليا،  وبريطانيا  املتحدة  الوليات  بني 

وزير  بتوجبهه  كبرية”،  “مقامرة 
اخلارجية ل�ستخدام لغة ل ترتبط 
ع����ادة ب��ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، ن��اه��ي��ك عن 

الدبلوما�سية بني احللفاء.
الدول  اأعلنت  بعدما  اأزمة  واندلعت 
اإطالق  املا�سي،  الأ�سبوع  يف  الثالث 
�سراكة ا�سرتاتيجية ملواجهة ال�سني 
بغوا�سات  كانبريا  ت��زوي��د  تت�سمن 
ا�ستدعى  ما  النووي،  بالدفع  تعمل 
وتعترب  باري�س.  من  عنيفاً  فعل  رد 
تاأتي  ال��ت��ي  الت��ف��اق��ي��ة،  اأن  ف��رن�����س��ا 
النتخابات  ت�سبق  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  يف 
اأبريل  اإجراوؤها يف  الفرن�سية املزمع 

)ني�سان(، مبثابة خيانة لها.
باري�س  اأن  تاميز”  “نيويورك  وراأت 

ا�ستخدمت لغة بعيدة عن الدبلوما�سية، ناهيك عن 
الت�سريحات  يف  وج��اء  احل��ل��ف��اء.  ب��ني  الدبلوما�سية 
الفرن�سية مفردات مثل “الأكاذيب”، “الزدواجية”، 

“الوح�سية” و”الزدراء”. 
كما ا�ستدعت فرن�سا �سفريها لدى الوليات املتحدة 
النووية. الغوا�سات  اأزم��ة  الأوىل على خلفية  للمرة 
اأن ماكرون اختار  واأ�سارت ال�سحيفة الأمريكية اإىل 
النتخابات  م��ن  ف��ق��ط  اأ���س��ه��ر  ���س��ت��ة  ق��ب��ل  الت�سعيد 
الأفكار  اإح��دى  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت  الرئا�سية. 
اأروقة الإليزيه تق�سي بان�سحاب فرن�سا  املتداولة يف 

•• �الأمم �ملتحدة -�أ ف ب

يعر�س كل من الرئي�س الأمريكي 
جو بايدن والرئي�س ال�سيني �سي 
روؤيته  املتحدة  الأمم  جينبينغ يف 
البلدين،  بني  املت�ساعد  لل�سراع 
و�سط اأزمة بني �سفتي الأطل�سي 
الواجب  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ح����ول 

اتباعها حيال بكني.
وهذه مواجهة عن بعد بني بايدن 
الأمم  مقر  يف  كلمة  يلقي  ال���ذي 
املتحدة يف نيويورك عند الفتتاح 

العامة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ال���ر����س���م���ي 
ال�سنوية، ونظريه ال�سيني الذي 
ب��ع��ده بقليل  ي��خ��اط��ب اجل��م��ع��ي��ة 

عرب فيديو م�سجل م�سبقا.
م�ساركته  خ���الل  ب��اي��دن  وي���وؤك���د 
الأمم���ي  امل��ل��ت��ق��ى  ه���ذا  يف  الأوىل 
البيت  اإىل  و���س��ول��ه  منذ  الكبري 
الثاين-يناير،  كانون  يف  الأبي�س 
 ... خ��و���س  اإىل  ي�����س��ع��ى  “ل  اأن����ه 
ح���رب ب����اردة ج��دي��دة م��ع اأي بلد 
اأو����س���ح���ت  م����ا  ب��ح�����س��ب  كان”، 
�ساكي  ج���ني  ب��ا���س��م��ه  امل��ت��ح��دث��ة 
مع  “عالقتنا  م�سيفة  الإث��ن��ني، 
بل  خ��الف  عالقة  لي�ست  ال�سني 

عالقة مناف�سة«.
قيام  ف��ك��رة  ب��ك��ني  تنق�س  ك��ذل��ك 
ح���رب ب����اردة ج��دي��دة ع��ل��ى غرار 
احل�����رب ال����ب����اردة ب���ني ال���ولي���ات 
ال�سوفياتي  والحت������اد  امل��ت��ح��دة 
القرن  م���ن  ال���ث���اين  ال��ن�����س��ف  يف 
تكون  ت��ك��اد  ه��ذه  لكن  الع�سرين، 
ن��ق��ط��ة ال���ت���واف���ق ال���وح���ي���دة بني 
توتر  ظ��ل  يف  الكربيني  القوتني 

متزايد يف العالقات بينهما.

لرئي�س  بالن�سبة  بالغة  ب�سعوبة 
التاأييد  ن�سبة  ال��ذي كانت  ال��وزراء 
النتخابات  ع�����س��ي��ة  ل���ه  ال�����س��ع��ب��ي 
%31 م��ن ن��واي��ا ال��ت�����س��وي��ت، اأي 
ح�سل  التي  الن�سبة  نف�س  تقريباً 
مناف�سه  املحافظني،  ح��زب  عليها 

الرئي�سي.
واإثر اإدلئه ب�سوته اأّكد ترودو اأّنه 

“مطمئّن«.
وق���ال ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س وقد 
اأحاطت به زوجته �سويف غريغوار 

قرر  اإذ  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأع�����س��اء 
نيويورك  اإىل  احل�������س���ور  ع�����دم 
يتخلى يف  اأن  ق��ب��ل  ال�����س��ن��ة،  ه���ذه 
عن  حتى  املا�سي  الأ�سبوع  نهاية 
بالفيديو  م�سجلة  ك��ل��م��ة  اإل���ق���اء 
كان يتعنّي بثها الثالثاء، على اأن 
با�سم  كلمة  خارجيته  وزير  يلقي 
فرن�سا عرب الفيديو، مت اإرجاوؤها 
اإىل نهاية الأ�سبوع �سمن املناق�سة 

العامة.
اإىل  ح���������س����ر  م�������اك�������رون  وك����������ان 
ن����ي����وي����ورك ق���ب���ل ع���ام���ني وب����ذل 
بني  لقاء  لرتتيب  حثيثه  جهودا 
والإيراين  الأم��ريك��ي  الرئي�سني 
ترامب  دون���ال���د  احل���ني  ذل���ك  يف 
ينجح  اأن  دون  روح���اين،   وح�سن 

يف ذلك.
واإىل الرئي�سني الربازيلي جايري 
والرتكي رجب طيب  بول�سونارو 
اإردوغان، يلقي الرئي�س الإيراين 
اجلديد اإبراهيم رئي�سي الثالثاء 
ك���ل���م���ة م�������س���ج���ل���ة م�������س���ب���ق���ا عرب 
الفيديو يتوقع اأن يتناول خاللها 
الت��ف��اق ال��ن��ووي ال��ذي ان�سحبت 

اأغ�سط�س لإجراء هذه النتخابات 
ل�ستعادة  منه  حم��اول��ة  يف  املبكرة 
ال����ت����ي خ�������س���ره���ا قبل  ال���غ���ال���ب���ي���ة 

عامني.
النتائج  يف  ال��ت��ق��ارب  ب�سبب  ل��ك��ن 
كان  اإذا  ما  تعّذر يف احل��ال معرفة 
ت�����رودو ق���د ك�����س��ب ره���ان���ه ه����ذا اأم 
خ�سره اأمام اإيرين اأوتول، املحافظ 
املعتدل الذي متّكن خالل احلملة 

من حتقيق اخرتاق.
النتخابية  احل���م���ل���ة  واّت�������س���م���ت 

•• مونرتيال-�أ ف ب

جا�سنت  بزعامة  الليرباليون  ف��از 
الت�سريعية  النتخابات  يف  ت���رودو 
التي جرت يف كندا بح�سب  املبكرة 
يف  اإع���الم،  و�سائل  بّثتها  تقديرات 
الوزراء  لرئي�س  �ست�سمن  نتيجة 
رئا�سة  اإىل  العودة  وليته  املنتهية 
ث���ال���ث���ة على  ل�����ولي�����ة  احل����ك����وم����ة 
التوايل بعد حملة انتخابية بالغة 

ال�سعوبة.
وب�������س���ب���ب ال����ت����ق����ارب ال�������س���دي���د يف 
اأولية،  ت��زال  ل  التي  النتائج  ه��ذه 
كان  اإذا  م���ا  احل����ال  يف  ي��ّت�����س��ح  مل 
ما  على  ح�سلوا  ق��د  الليرباليون 
يكفي من املقاعد النيابية لت�سكيل 
حكومة اأغلبية اأم اأّن ترودو �سيكون 
رئي�ساً حلكومة اأقلّية، الأمر الذي 
�سي�سطره للح�سول على دعم من 
اأجندة  لتمرير  املعار�سة  يف  ن��واب 

حكومته يف الربملان.
���س��ا���س��ع مي��ت��ّد ع��ل��ى �سّت  ب��ل��د  ويف 
مناطق زمنية خمتلفة اأغلقت اآخر 
مراكز القرتاع اأبوابها يف ال�ساعة 
19،00 )02،00 ت غ الثالثاء( 
بريتي�س  م��ق��اط��ع��ت��ي  يف  وذل�������ك 
�ساحل  ع��ل��ى  ال���واق���ع���ة  ك��ول��وم��ب��ي��ا 

املحيط الهادئ ويوكون.
وك��ان ت��رودو دع��ا يف منت�سف اآب/

مقتل طيارين بتحطم 
مروحية �سمال الهند

•• نيودلهي-وكاالت

الثالثاء،  اأم�����س  م�سوؤولون   اأع��ل��ن 
ع����ق����ب حتطم  م���ق���ت���ل ط����ي����اري����ن 
مروحية ع�سكرية يف ولي��ة جامو 

وك�سمري الهندية.
الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  وقال 
اإن  لل�سحافيني  ان���ان���د  دي��ي��ن��دي��ر 
الطيارين اأ�سيبا ب�سدة يف احلادث 
باتنيتب،  م��ن��ط��ق��ة  يف  وق���ع  ال����ذي 
اأق�����رب  اإىل  اإج����الوؤه����م����ا  وج������رى 
من�ساأة طبية ولكن توفيا متاأثرين 

بجراحهما.
مواقع  ع���ل���ى  ال�������س���ور  واأظ�����ه�����رت 
مروحية  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
حمطمة على تل وال�سكان املحليون 

يحاولون اإخراج الطيارين.
وذكرت تقارير اإعالمية حملية اأن 
�سعف  ب�سبب  حتطمت  امل��روح��ي��ة 
ال��روؤي��ة ل��ظ��روف ال�����س��ب��اب، ولكن 
���س��وف ي��ت��م ف��ت��ح حت��ق��ي��ق لتحديد 

�سبب احلادث.
ال��وزي��ر الحت���ادي جيتندرا  وق���دم 

�سينغ تعازيه لأ�سر ال�سحيتني.
حادث  ث���اين  ه���ذا  اأن  اإىل  وي�����س��ار 
حت����ط����م م�����روح�����ي�����ة ي����ق����ع خ����الل 
جامو  يف  الأخ����������رية  الأ�����س����اب����ي����ع 

وك�سمري.

وم����ن امل��رج��������������������ح ب��ال��ت��ال��������������ي اأن 
الل��������ذان  وباي������دن  �سي  يع��ر�س 
ل����م يلتقي�����ا �س�����خ�سيا حتى الآن، 
طريف  على  العال����م  اإىل  نظرتني 

تقي�س.
بهذا  حميط  �سديد  ترقب  وثمة 
ال�سنوي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  امل��ل��ت��ق��ى 
ب�سكل  املا�سي  العام  جرى  بعدما 

اأ�سا�سي عرب الإنرتنت.
وي���ع���ت���زم ال���رئ���ي�������س الأم����ريك����ي 
الكلمة  اغ��ت��ن��ام  ال��دمي��وق��راط��ي 
التعددية،  معقل  يف  يلقيها  التي 
ك�سريك  ب��الده  “عودة”  لتاأكيد 
ب���ع���د عهد  م����وث����وق حل���ل���ف���ائ���ه���ا 
ات�سم  الذي  �سلفه دونالد ترامب 

باخلالفات والتوتر.
عليها  طغى  ال��ر���س��ال��ة  ه��ذه  لكن 
من  الفو�سوي  الن�سحاب  متاما 
بايدن  فر�سه  ال���ذي  اأفغان�ستان 
لعدم  الأوروب���ي���ني  ا�ستياء  واأث����ار 
بهذا  م�����س��ب��ق��ا  م��ع��ه��م  ال���ت�������س���اور 

والأنظمة املت�سلطة.
وباإطالقه ال�سراكة الإ�سرتاتيجية 
م��ع ب��ري��ط��ان��ي��ا واأ���س��رتال��ي��ا، فهو 
اختار التقارب مع حلفاء يتبعون 

اإ�سرتاتيجية املواجهة هذه.
“التوجه  ل��ه��ذا  ل��ودري��ان  واأ���س��ف 
تتبعه  ال��ذي  للغاية”  الت�سادمي 
وا���س��ن��ط��ن ع��ل��ى م���ا ي��ب��دو حيال 
بكني، معتربا اأن على الأوروبيني 
يقوم  بديل”  “منوذج  ات����ب����اع 
كانت  ل��و  حتى  “املناف�سة”  على 

“�سديدة” يف بع�س الأحيان.
ق�����س��م من  وم��ع��ه��ا  ب��اري�����س  وراأت 
الأوروبيني اأن التطورات الأخرية 
ا�ستقاللية  اإىل  احل���اج���ة  ت����ربر 
لو  حتى  اأوروب���ي���ة،  اإ�سرتاتيجية 
متاما  ي��ح�����س��م  مل  ال��ن��ق��ا���س  اأن 
القارة  امتالك  م�ساألة  حول  بعد 

قدرات ع�سكرية ذاتية.
الفرن�سي  ال���رئ���ي�������س  وب�����اغ�����ت 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون ال��ع��دي��د من 

ال�سدد، ثم الأزمة املفتوحة التي 
ب�سعة  ق��ب��ل  فرن�سا  م��ع  ان��دل��ع��ت 
اأيام يف ق�سية عقد الغوا�سات مع 

اأ�سرتاليا.
وك�����ان ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي جو 
اأي����ل����ول-  15 يف  اأع����ل����ن  ب����اي����دن 
�����س����ب����ت����م����رب ت���������س����ك����ي����ل حت����ال����ف 
اإ�سرتاتيجي جديد بني الوليات 
وبريطانيا  واأ���س��رتال��ي��ا  امل��ت��ح��دة 

يعرف با�سم “اأوكو�س«.
اأزم��ة حادة  التحالف  واأ�سعل هذا 
ب���ني ���س��ف��ت��ي الأط��ل�����س��ي لأن����ه مت 
الذين  ال��ف��رن�����س��ي��ني  ع��ل��م  ب����دون 
�سخمة  �سفقة  ج����راءه  خ�����س��روا 
باري�س  م���ع  ك���ان���ب���ريا  اأب���رم���ت���ه���ا 
ل�سراء غوا�سات فرن�سية ال�سنع.

الفرن�سي  اخلارجية  وزي��ر  ون��دد 
ج������ان اإي�������ف ل������ودري������ان الث���ن���ني 
“قا�س”  ب����ق����رار  ن����ي����وي����ورك  يف 
بني  الثقة  “انهي�ار  اإىل  م�سريا 

ال�سركاء«.

- النووي االإيراين -
الأوروب������ي  الحت�����اد  ق����ادة  واأدىل 
ب�”قلة  منددين  مماثلة  مبواقف 
“غري  ومب����ع����ام����ل����ة  الوفاء” 
واأع�������رب  ل���ف���رن�������س���ا.  مقبولة” 
الحت�����اد  دول  خ���ارج���ي���ة  وزراء 
عن  مغلق  اج��ت��م��اع  خ��الل  ال�27 
“دعمهم” و”ت�سامنهم الوا�سح 
وزير  اأك��د  م��ا  على  فرن�سا”،  م��ع 

خارجية التكتل جوزيب بوريل.
خطابات  الأوروب����ي����ون  و���س��ي��ت��اب��ع 
اإذ حُتّتم  باهتمام خا�س  الثالثاء 
املوقف  الأزم������ة حت��دي��د  ع��ل��ي��ه��م 

الواجب اعتماده حيال ال�سني.
ج��ع��ل ب���اي���دن م���ن ال�������س���راع مع 
ال���ع���م���الق الآ����س���ي���وي الأول����وي����ة 
لوليته،  ال��ك��ربى  الدبلوما�سية 
جميع  على  تطغى  اأول��وي��ة  وه��ي 
الرئي�س  واأ�سار  الأخ��رى،  امل�سائل 
الأم�����ريك�����ي ب���ه���ذا ال�������س���دد اإىل 
الدميوقراطيات  ب��ني  م��واج��ه��ة 

م����رت����ق����ب ب���ي���ن���ه وب��������ني ن���ظ���ريه 
الأمريكي اأنتوين بلينكن.

ويف ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل ان��ط��ل��ق��ت يف 
فيينا مباحثات غري مبا�سرة بني 
الوليات املتحدة واإيران بو�ساطة 
م����ن ب��ق��ي��ة ال�������دول الأط���������راف يف 
الت��ف��اق. ل��ك��ّن امل��ح��ادث��ات توقفت 
ابراهيم  امل��ح��اف��ظ  ان��ُت��خ��ب  م��ن��ذ 

رئي�سي رئي�ساً لإيران.
الرئي�س  ����س���ح���ب   2018 ويف 
دون����ال����د  الأم�������ريك�������ي يف ح���ي���ن���ه 
ترامب بالده من التفاق وفر�س 
العقوبات  جم�����دداً  ط���ه���ران  ع��ل��ى 
رفعتها  ق��د  وا�سنطن  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
ترامب  ق�����رار  ع��ل��ى  ورّداً  ع��ن��ه��ا. 
تدريجياً  نف�سها  اإي�����ران  ح�����ّررت 
عليها  املن�سو�س  التزاماتها  م��ن 
ترامب  خ��ل��ف  ل��ك��ّن  الت����ف����اق.  يف 
الرئي�س الدميوقراطي جو بايدن 
اإىل  للعودة  ا�ستعداده  ع��ن  اأع���رب 
ع��ادت اجلمهورية  ما  اإذا  الت��ف��اق 

لاللتزام به.

بطلب من اإيران«. و�سّدد لودريان 
خالل  ن��ت��م��ّك��ن  اأن  “اأهمية  ع��ل��ى 
اإطالق  هذا الأ�سبوع من حماولة 
ل�ستئناف  اإي��ج��اب��ي��ة  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 
عودة  ب�����س��اأن  فيينا  يف  امل��ح��ادث��ات 
اإيران والوليات املتحدة اإىل خطة 

العمل ال�ساملة امل�سرتكة«.
واعترب وزير اخلارجية الفرن�سي 
ُت�ستاأنف  “اأن  ه���و  ي���ه���ّم  م���ا  اأّن 
الوليات  تعود  حتى  املفاو�سات” 
املّتحدة طرفاً يف التفاقية وتعود 
اإي���ران اإىل الل��ت��زام ال�����س��ارم بها. 
دبلوما�سيون  اأف�����اد  ج��ه��ت��ه��م  م���ن 

وزراء  اأّن  ب��ر���س  ف��ران�����س  وك���ال���ة 
يعتزمون  املعنية  ال��دول  خارجية 
م��ن ح��ي��ث امل��ب��داأ ع��ق��د اج��ت��م��اع يف 
نيويورك بعد ظهر الأربعاء، لكّن 

“هذا الأمر مل يتاأّكد بعد«.
ل����ك����ّن وزي�������ر خ����ارج����ي����ة الحّت�������اد 
الأوروب������ي ج��وزي��ب ب��وري��ل الذي 
�سيعقد اجتماعاً ثنائياً مع نظريه 
ا�ستئناف  ع��ل��ى  ��ه  الإي�����راين حل�����سّ
وق����ت  اأ�������س������رع  “يف  امل�����ح�����ادث�����ات 
الإثنني  م�ساء  ا�ستبعد  ممكن”، 
خارجية  وزراء  يعقد  اأن  اإمكانية 
ال��������دول الأط�����������راف يف الت����ف����اق 

الأربعاء.  ن��ي��وي��ورك  يف  اج��ت��م��اع��اً 
وي�سارك وزير اخلارجية الإيراين 
اجلديد ح�سني اأمري عبد اللهيان 
يف ن���ي���وي���ورك ه�����ذا الأ�����س����ب����وع يف 
اجتماعات اجلمعية العامة لالمم 

املّتحدة.
اأن يعقد عبد اللهيان  ومن املقّرر 
نظرائه  م���ع  ث��ن��ائ��ي��ة  اج��ت��م��اع��ات 
والفرن�سي  وال�����س��ي��ن��ي  الأمل�������اين 
وزراء  وال���رو����س���ي،  وال���ربي���ط���اين 
ما  التي  اخلم�س  ال��دول  خارجية 
زال��ت اأط��راف��اً يف الت��ف��اق النووي 
ل��ك��ن م���ا م���ن اجتماع  الإي�������راين، 

واأطفالهما عند خروج الأ�سرة من 
“لقد  اق��رتاع يف مونرتيال  مركز 
ع��م��ل��ن��ا ب��ج��ّد خ���الل ه���ذه احلملة 
والكنديون يّتخذون خياراً مهّماً«.

واحلملة النتخابية اخلاطفة التي 
ا�ستمرت 36 يوماً انتهت كما بداأت 
املنتهية  ال����وزراء  لرئي�س  بخطاب 
م���ن مواطنيه  ف��ي��ه  ولي���ت���ه ط��ل��ب 
منحه ولية جديدة لقيادة البالد 
والإ���س��راف على �سبل اخل��روج من 

اأزمة جائحة كورونا.

خطوة  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  منه 
اأحادية عام 2018.

وب�������داأت حم����ادث����ات يف ن��ي�����س��ان/
متوقفة  لكنها  فيينا  يف  اب��ري��ل 
اليوم بني ايران والقوى اخلم�س 
ال��ك��ربى ال��ت��ي ل ت���زال ط��رًف��ا يف 
ال���ن���ووي، وم���ن املحتمل  الت��ف��اق 
هذه  خ��ارج��ي��ة  وزراء  ي��ع��ق��د  اأن 
يف  الأ�سبوع  ه��ذا  اجتماعاً  ال��دول 
اجلمعية  هام�س  على  ن��ي��وي��ورك 
املتحدة يف م�سعى  ل��الأمم  العامة 

لتحريكها.

فوز الليرباليني بزعامة ترودو يف انتخابات كندا فرن�سا تفكر باالن�سحاب من القيادة الع�سكرية للناتو

مواجهة بني بايدن و�سي جينبينغ يف االأمم املتحدة 

اجتماع وزاري حمتمل حول النووي االإيراين 
•• �الأمم �ملتحدة-�أ ف ب

الفرن�سي  اأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
وزراء  اأّن  ل����ودري����ان  ج�����ان-اإي�����ف 
خ���ارج���ي���ة ال������دول ال���ت���ي ل ت���زال 
اأع�ساء يف التفاق النووي الإيراين 
اجتماعاً  الأرج���ح  على  �سيعقدون 
الأ�سبوع  ه���ذا  امل��ّت��ح��دة  الأمم  يف 
املفاو�سات  ا���س��ت��ئ��ن��اف  مل���ح���اول���ة 
املّتحدة  الوليات  لإع��ادة  الرامية 

اإىل هذا التفاق.
يف  عقده  �سحايف  موؤمتر  وخ��الل 
اجتماعات  هام�س  على  نيويورك 
املّتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 
على  “�سنعقد  ل������ودري������ان  ق������ال 
امل�سرتكة  لّلجنة  اجتماعاً  الأرجح 
امل�سرتكة،  ال�ساملة  العمل  خلطة 
على الأغلب خالل هذا الأ�سبوع«.
امل�سرتكة  ال�ساملة  العمل  وخطة 
لالتفاق  ال���ر����س���م���ي  ال�����س����م  ه����ي 
الذي اأبرمته يف 2015 يف فيينا 
الدول العظمى )الوليات املتحدة 
وبريطانيا  ورو����س���ي���ا  وال�������س���ني 
حول  اإي���ران  مع  واأملانيا(  وفرن�سا 
ب��رن��ام��ج ط��ه��ران ال��ن��ووي قبل اأن 
عهد  يف  م��ن��ه  وا���س��ن��ط��ن  تن�سحب 

الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب.
واأ�ساف الوزير الفرن�سي اأّنه منذ 
انُتخب الرئي�س الإيراين اجلديد 
ابراهيم رئي�سي يف حزيران/يونيو 
وذلك  امل��ف��او���س��ات،  ُت�ستاأنف  “مل 

االنتخابات العراقية.. تناف�ض حمتدم ور�سائل بـ »طعم النار«
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عربي ودويل

 مت فتح حتقيق بعد الك�سف عن طريق اخلطاأ عن بيانات �سخ�سية 
ت��ع��ود مل��رتج��م��ني اأف��غ��ان ع��م��ل��وا م��ع ال��ق��وات ال��ربي��ط��ان��ي��ة وي�سعون 

لالإقامة يف اململكة املتحدة، وفق ما اأعلن وزير الدفاع الربيطاين.
الإلكرتوين  الربيد  اإدراج عناوين  اأن��ه مت  �سي”  بي  “بي  واأو�سحت 
لأكرث من 250 اأفغانياً ي�سعون اإىل الإقامة يف بريطانيا عن طريق 
اإىل  اأدى  ال��دف��اع، مما  وزارة  ُمر�سل من  اإل��ك��رتوين  بريد  اخلطاأ يف 

ك�سف اأ�سمائهم املرفقة اأحيانا ب�سورهم جلميع م�ستلمي الر�سالة.
قالت متحدثة با�سم الوزارة م�ساء الثنني اإنه مت “فتح حتقيق«.

جاهدين  ونعمل  النتهاك  بهذا  املعنيني  كل  من  “نعتذر  واأ�سافت 
بعد  �سيا�سيني احل��ك��وم��ة  ع��دة  وان��ت��ق��د  ذل���ك«.  ت��ك��رار  ع��دم  ل�سمان 
اإليها  يتعر�س  اأن  ُيحتمل  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  اإىل  م�سريين  ال��واق��ع��ة، 
املرتجمون الأفغان الذين ي�سعون ملغادرة بالدهم منذ تويل طالبان 
ال�سلطة ال�سهر املا�سي. كتب النائب جون هيلي، امل�سوؤول عن ق�سايا 
الدفاع يف حزب العمال، اأبرز حزب معار�س، يف تغريدة “اأخربنا هوؤلء 
املرتجمني الأفغان اأننا �سن�سمن �سالمتهم، لكن ت�سريب البيانات هذا 
يعر�س حياتهم للخطر دون داع«. ونا�سد احلكومة اأن “تكثف ب�سكل 
عاجل جهودها لإح�سار هوؤلء الأفغان باأمان اإىل اململكة املتحدة«. يف 
ا�ستنكر  بوري�س جون�سون،  ال��وزراء  رئي�س  املحافظني، حزب  مع�سكر 
معترباً اأنه من  النائب جوين مري�سر كذلك “الإهمال الإجرامي”، 
املحتمل اأن يجرب املرتجمني على “تغيري مكان اإقامتهم من جديد” 

ب�سرعة جتنبا لالأعمال النتقامية.
 
 

عن  ال�سادر  باحلكم  تعرتف  ل  اإنها  الثالثاء  اأم�س  رو�سيا   قالت    
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان واعتربت اأن “ل اأ�سا�س له” بعد 
اأن خل�س اإىل اأن مو�سكو “م�سوؤولة” عن اغتيال اجلا�سو�س ال�سابق 

األك�سندر ليتفيننكو يف عام 2006.
وقال دميرتي بي�سكوف املتحدث با�سم الكرملني لل�سحافيني “حتى 
املزاعم ل  اإط��الق مثل هذه  ف��اإن  ي��اأت التحقيق بنتائج، لذا  الآن مل 

اأ�سا�س له. ل�سنا م�ستعدين لالعرتاف مبثل هذا القرار«.
الأوروبية حلقوق  املحكمة  اأن تتمتع  املرجح  “من غري  اأن  واأ�س����اف 
على  ال�سوء  لت�سليط  التقنية”  ال��ق��درة  اأو  بال�سالحيات  الإن�����س��ان 
اأن  الثالثاء  الإن�سان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  راأت  الق�سية.  هذه 
رو�سيا “م�سوؤولة” عن قتل العميل ال�سابق األك�سندر ليتفيننكو الذي 
املتحدة  اململكة  يف   210 البولونيوم  مب��ادة  ت�سميم  لعملية  تعر�س 
عام 2006. واعتربت املحكمة اأن “ثمة قرينة قوية” باأن مرتكبي 
ب�سفة  “ت�سرفوا  بريطاين  الذين حددهم حتقيق  الت�سميم  عملية 

عمالء للدولة الرو�سية«.
“مر�س ومقنع”  اأي تف�سري بديل  اأن مو�سكو مل تقدم  واأ�سارت اإىل 

كما انها “مل تنق�س ا�ستنتاجات التحقيق الر�سمي الربيطاين«.
ال�سوفياتية  ال�ستخبارات  ال�سابق يف جهاز  العميل  ليتفيننكو،  ُطرد 
)كي جي بي( ثم يف جهاز الأمن الفدرايل الرو�سي )اإف اإ�س بي(، من 
الرو�سية بعدما ك�سف عن حم��اولت لو�سع خمطط  الأم��ن  اأجهزة 
لقتل رجل اأعمال ثري. ومنحته اململكة املتحدة اللجوء عام 2001، 
رواب���ط بني  ع��ن وج���ود  بالف�ساد يف رو�سيا وك�سف  ه��ن��اك  م��ن  ف��ن��دد 

اأجهزة ال�ستخبارات الرو�سية واأو�ساط اجلرمية املنظمة.
تويف ليتفيننكو يف 23 ت�سرين الثاين-نوفمرب 2006 اإثر ت�سميمه 

مبادة البولونيوم 210 امل�سعة.
 
 

عدة  الثالثاء،  اأم�س  اأفغان�ستان   يف  احلاكمة  طالبان  حركة  اأعلنت 
من  خم�سرمني  ميدانيني  قائدين  تعيني  �سملت  رئي�سية  تعيينات 
وزارتني  يف  وزي���ر  ن��ائ��ب  من�سب  يف  ال��ب��الد  بجنوب  احل��رك��ة  معقل 
رئي�سيتني. وقال املتحدث الرئي�سي با�سم طالبان ذبيح اهلل جماهد، 
اإن املال عبد القيوم ذاكر �سغل من�سب نائب وزير الدفاع، بينما �سغل 

�سدر اإبراهيم من�سب نائب وزير الداخلية.
احلكومة  يف  كبريين  من�سبني  ال��رج��الن  ي�سغل  اأن  متوقعاً  وك���ان 
اجلديدة لكن اأياً منهما مل يظهر على قائمة الوزراء الرئي�سية التي 
اأُعلنت هذا ال�سهر. وورد يف تقارير لالأمم املتحدة اأن الثنني من بني 
القادة امليدانيني املوالني لزعيم طالبان الراحل املال اأخرت من�سور، 
احلكومة  �سد  احل��رب  لت�سعيد  احلركة  قيادة  على  �سغطوا  الذين 
اإ�سافة  اجلديدة  التعيينات  ومتثل  الغرب.  من  املدعومة  الأفغانية 
ت�سم  التي  الرئي�سية  ال����وزراء  جمموعة  يف  املت�سددين  قائمة  اإىل 
املت�سددة  �سبكة حقاين  رئي�س  الدين حقاين،  �سراج  مثل  �سخ�سيات 
يبدو  لكن  اأه��داف مدنية.  على  الهجمات  �سل�سلة من  امل�سوؤولة عن 
الوحدة يف  بتحقيق  اهتمام طالبان  اأي�ساً  تعك�س  التعيينات  اأن هذه 
التي  وال�سخ�سية  الإقليمية  اخلالفات  ت�سوية  خالل  من  �سفوفها 
تخو�س حرب  ق��وة  م��ن  احل��رك��ة  ان��ت��ق��ال  بعد  ال�سطح  على  ظ��ه��رت 

ع�سابات اإىل اإدارة يف وقت ال�سلم.

عو��شم

لندن

مو�سكو

كابول

طالبان ت�سمح للفتيات بالعودة اإىل املدار�ض
•• كابول-�أ ف ب

اإىل  ب��ال��ع��ودة  �سُي�سمح قريبا للفتيات  اأن��ه  ال��ث��الث��اء  اأم�����س  اأك���دت ط��ال��ب��ان  
ا�ستبعدت  وال��ت��ي  احلكومية  ت�سكيلتها  باقي  ع��ن  اأعلنت  بعدما  امل��دار���س، 

الن�ساء من اأي منا�سب وزارية فيها.
وقال الناطق با�سم طالبان ذبيح اهلل جماهد يف تعليقه على عودة الفتيات 
اإىل مقاعد الدرا�سة “ن�سع اللم�سات الأخرية.. �سيتم ذلك يف اأقرب وقت«.

وياأتي الإعالن بعدما اأمرت وزارة التعليم الأ�ساتذة والطلبة الذكور بالعودة 
اإىل املدار�س الثانوية نهاية الأ�سبوع،  دون ذكر املدّر�سات والطالبات.

كما مل ياأت جماهد على ذكر وزارة �سوؤون املراأة التي اأغلقت منذ الأ�سبوع 
عهد  يف  الدينية  التعاليم  بفر�سها  تعرف  كانت  بهيئة  وا�سُتبدلت  املا�سي 

نظام طالبان ال�سابق.
لدى اإعالنه التعيينات  واأفاد اأن “هذه املنا�سب تعد مهمة لعمل الإمارة”، 

النهائية يف احلكومة، والتي �سملت اإ�سافات اإىل وزارة ال�سحة.
ومت الإع��الن عن اأوىل التعيينات يف حكومة طالبان املوقتة يف وقت �سابق 
هذا ال�سهر، وكان معظم الوزراء من املوالني، فيما مت تعيني املت�سددين يف 

كافة املنا�سب الأ�سا�سية، رغم وعود �سابقة بحكومة متّثل كافة الأفغان.

العراق.. »االلتهاب ال�سيا�سي« يتزايد مع اقرتاب االنتخابات

مريكل وا�ستدراك متاأخر لدعم احلركة الن�سائية يف اأملانيا 

ت�سامن اأوروبي مع فرن�سا يف اأزمتها مع الواليات املّتحدة لبنان يبحث الرّد على »تعٍد« اإ�سرائيلي
•• �الأمم �ملتحدة-�أ ف ب

اأّكد وزير خارجية الحّتاد الأوروبي جوزيب بوريل اأّن دول الحّتاد ال�27 اأعربت عن “ت�سامنها” مع فرن�سا 
يف اأزمة الغّوا�سات الأ�سرتالية النا�سبة بينها وبني الوليات املّتحدة. وقال بوريل اإّن وزراء خارجية دول التكّتل 
الذين عقدوا اجتماعاً يف نيويورك على هام�س اأعمال اجلمعية العامة لالأمم املّتحدة “اأعربوا بو�سوح عن 
ال�27  وزراء اخلارجية  اأّن  واأ�ساف  وا�سح«.  “ت�سامن  اأعربوا عن  اأّنهم  على  فرن�سا”، م�سّدداً  ت�سامنهم مع 
اأمني يف  املّتحدة ت�سكيل حتالف  اإعالن الوليات  اإثر  اأّن اخلالف الذي ن�سب بني باري�س ووا�سنطن  اعتربوا 
املحيطني الهندي والهادئ ي�سّم اإليها كاًل من بريطانيا واأ�سرتاليا، لي�س “م�ساألة ثنائية” بل ق�سّية “اأّثرت” 
على الحّتاد الأوروبي باأ�سره. واأعرب بوريل عن اأ�سفه لأّن هذا التحالف “ل ي�سري باجتاه مزيد من التعاون 
اأيلول-�سبتمرب   15 يف  اأعلن  بايدن  جو  الأم��ريك��ي  الرئي�س  وك��ان  وال��ه��ادئ«.  الهندي  املحيطني  منطقة  يف 
اجلاري ت�سكيل حتالف ا�سرتاتيجي جديد ي�سّم كاًل من الوليات املتحدة واأ�سرتاليا وبريطانيا، يف مبادرة 

كانت من اأوىل ثمارها ن�سف �سفقة �سخمة اأبرمتها كانبريا مع باري�س ل�سراء غوا�سات فرن�سية ال�سنع.
 

عطفاً  لبنان  يتخذها  �سوف  التي  والإج����راءات 
اإىل  التي وجهها بهذا اخل�سو�س  الر�سالة  على 

الأمم املتحدة.
“هاليربتون”  �سركة  منحت  اإ�سرائيل  وك��ان��ت 
عقدا للقيام بعمليات تقييم للتنقيب عن النفط 

والغاز يف املنطقة املتنازع عليها مع لبنان.
اأعلن  ب���ري  نبيه  ال���ن���واب  جمل�س  رئ��ي�����س  وك���ان 
عن  امل��ا���س��ي  اأول(  اأك��ت��وب��ر)ت�����س��ري��ن  ب���داي���ة  يف 
احلدود  تر�سيم  على  للتفاو�س  اإط����اري  ات��ف��اق 
امل��ت��ح��دة وحتت  الأمم  ب��رع��اي��ة  ل��ب��ن��ان  ج���ن���وب 
املتحدة  الوليات  من  م�سّهلة  وبو�ساطة  رايتها، 
الأمريكية، حيث يواجه لبنان نزاعاً حول تر�سيم 

منطقته القت�سادية اخلال�سة، مع اإ�سرائيل.
امل��ف��او���س��ات غري  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  وانطلقت 
لبنان  بني  البحرية  احل��دود  لرت�سيم  املبا�سرة 
واإ�سرائيل، بو�ساطة الوليات املتحدة الأمريكية 
اأك��ت��وب��ر- م��ن   14 امل��ت��ح��دة، يف  الأمم  ورع���اي���ة 
م�ساحة  اأن  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي  اأول  ت�����س��ري��ن 
املنطقة املتنازع عليها املحددة تبلغ حوايل 860 

كيلومرتاً مربعاً.
وعقدت اجلولة الثانية من املفاو�سات يوم 28 
من اأكتوبر)ت�سرين اأول( املا�سي، وتلتها الثالثة 
الرابعة يف  واجل��ول��ة   ، ال�سهر  نف�س  29 من  يف 

11 نوفمرب-ت�سرين ثاين املا�سي.

•• بريوت-وكاالت

ب��ح��ث ال��رئ��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين م��ي�����س��ال ع����ون اأم�س 
ال���ث���الث���اء م���ع رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء نحيب 
وامل��غ��رتب��ني عبداهلل  اخل��ارج��ي��ة  ووزي���ر  ميقاتي 
اأقدمت  ن�ساأت بعدما  التي  التطورات  بو حبيب، 
القيام  اأم��ري��ك��ي��ة  ���س��رك��ة  تكليف  ع��ل��ى  اإ���س��رائ��ي��ل 
غاز  اآب���ار  ع��ن  للتنقيب  تقييم  خ��دم��ات  بتقدمي 

ونفط يف املنطقة املتنازع عليها.
اأن  اأم�س  لالإعالم”  الوطنية  “الوكالة  وذك��رت 
ب��ع��ب��دا خ�س�س  ع��ق��د يف ق�سر  ال���ذي  الج��ت��م��اع 
الإ�سرائيلية  اخل����ط����وة  ت����داع����ي����ات  ل����درا�����س����ة 

•• عو��شم-وكاالت

ي���ط���ل���ق عليه  مل�����ا  ال�����ع�����راق  ي�����س��ت��ع��د 
موعد  وه���و  ت�سرين”  “ا�ستحقاق 
الن��ت��خ��اب��ات امل��ب��ك��رة يف ال��ع��ا���س��ر من 
فيه  يتناف�س  وال���ذي  امل��ق��ب��ل،  ال�سهر 
وياأتي  م��ر���س��ح،  اآلف   3 م���ن  اأك�����رث 
ذلك و�سط حمالت مقاطعة خلو�س 
الن��ت��خ��اب��ات امل��ق��ب��ل��ة م��ن ق��ب��ل بع�س 
ل�����س��ح��ف عربية  ووف���ق���اً  الأح��������زاب. 
����س���ادرة اأم�����س ال��ث��الث��اء، اإن ال����دورة 
الوحيدة  ه���ي  احل���ال���ي���ة  ال���ربمل���ان���ي���ة 
التي جترى قبل موعدها الد�ستوري 
باأكرث من 6 �سهور، والتي جاءت بناء 
اأكتوبر  على احل��راك اجلماهريي يف 
وال���ذي   ،2019 الأول(  )ت�����س��ري��ن 
اأطلق عليه “انتفا�سة ت�سرين” وراح 

�سحيتها 600 �سخ�س.

ُم�شاركة املُ�شابني
وتناولت �سحيفة “النهار” اللبنانية 
اجتماع الكاظمي مع عدد من م�سابي 
وقال الكاظمي  “انتفا�سة ت�سرين”، 
اإنه ي�سعر باخلجل -وحريٌّ به ذلك- 

وبينما مل يك�سف مكتب “الرئي�س” �سبب اللقاء امل�سّور 
مع عدد من جرحى القمع ومعوقيه يف هذا التوقيت، 
يبدو اأن “اخلجل” فعاًل هو ما دفع الرجل اإىل ترتيب 
ال��ل��ق��اء، ف��امل��ت��ظ��اه��رون وال��ن�����س��ط��اء ال��ذي��ن ي��ئ�����س��وا من 
احلكومة، اتخذوا خطوة حمرجة للكاظمي وحكومته 
بالقمع،  املتورطة  ال�سالح  وق��وى  اأح��زاب  وم��ن خلفهم 
ح���ني ط���اف ع���دد م���ن امل��ت��ط��وع��ني و���س��ط ����س���وارع عدة 
امل�سلولني  م��ن  اجل��رح��ى  �سور  حاملني  عراقية،  م��دن 
واملعوقني، اإىل جانب �سناديق جلمع التربعات. واأ�سارت 
اآلف جريح وم�ساب   10 اأك��رث من  اأن  اإىل  ال�سحيفة 
التي  “تظاهرات ت�سرين”  التقديرات خلفتهم  اأقل  يف 
دفعت اإىل ا�ستقالة عادل عبد املهدي من رئا�سة الوزراء 
اأ�سيبوا   500 اأكرث من  وو�سول الكاظمي، من بينهم 
جميعهم  ال�سلل،  اإىل  ت�سل  خمتلفة،  بن�سب  ب��اإع��اق��ات 
“التفاتة كرمية من  ينتظرون  “ُم�ستعطني”  حتولوا 
ال�سباب  ع�����س��رات  م��ن  واح���د  وكميل  الرئي�س”،  دول���ة 
يف  اأ�سابعهم  غم�س  م��ن  “بالفعل  يتمكنوا  ل��ن  ال��ذي��ن 

احلرب الأزرق لأنهم بب�ساطة اأ�سيبوا بال�سلل.
وخ�س�س الكاظمي جزءاً من وقت اللقاء مع اجلرحى، 
واأنها  النتخابات،  يف  امل�ساركة  “�سرورة  عن  للحديث 
اعتاد  لزم���ٌة  وه��ي  واإلخ..”  للتغيري  الوحيد  ال�سبيل 
كان  مهما  الأخ��رية  الأ�سهر  يف  تكرارها  على  الكاظمي 

مو�سوع املنا�سبة التي يح�سرها.

•• فر�نكفورت-�أ ف ب

حني اأ�سبحت اأول امراأة تتوىل رئا�سة 
ك�سرت  اأمل��ان��ي��ا،  ت��اري��خ  يف  امل�ست�سارية 
اأن��غ��ي��ال م��ريك��ل احل���واج���ز وظهرت 

بني ال�سخ�سيات الأقوى يف العامل لكن  دون اأن جتعل 
املعركة يف �سبيل حقوق الن�ساء اأولوية لديها.

مل تعرتف اإل مع اقرتاب انتهاء وليتها بعد 16 عاما 
يف احلكم قائلة “اأنا موؤيدة حلقوق املراأة«.

واأو�سحت مريكل )67 عاما( يف مطلع اأيلول/�سبتمرب 
نغوزي  �سيماماندا  النيجريية  الكاتبة  م��ع  حديث  يف 
يف  املو�سوع  ه��ذا  ب�ساأن  “خجولة”  كانت  اأن��ه��ا  ادي�سي 

ال�سابق لكن تفكريها تغري.
وقالت “من حيث املبداأ، تقوم )احلركة الن�سائية( على 
اأ�سا�س اأن الرجال والن�ساء مت�ساوون من حيث امل�ساركة 

يف احلياة الجتماعية، وكل نواحي احلياة«.
هذه ال�سحوة املتاأخرة اعتربتها الن�ساء بانها “�سفعة” 
بح�سب اإيني�س كابريت مديرة موؤ�س�سة “غوندا فرينر” 

املتخ�س�سة يف درا�سة احلركة الن�سائية واجلندر.
عاما   16 لديها  “كان  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
اأملانيا  يف  اأو���س��اع��ه��ن  وحت�سني  الن�ساء  اإىل  لال�ستماع 

لكنها قررت عدم القيام بذلك«.
واأ�سافت كابريت انه اإذا كانت م�سرية مريكل “ت�ستحق 
نفوذها  ت�ستخدم  ك��ي��ف  ت��ع��رف  مل  ف��ان��ه��ا  الحرتام” 
املجتمع  يف  الن�ساء  ل�سالح  هيكلية  تغيريات  لإدخ���ال 
الأمل����اين. ال��ف��ارق يف ال��دخ��ل ب��ني ال��رج��ال وال��ن�����س��اء يف 
الأوروب����ي وو�سل  الأع��ل��ى يف الحت���اد  ب��ني  اأملانيا يبقى 
اىل %19 عام 2019، وذلك جزئيا لأن العديد من 

الأملانيات يعملن بدوام جزئي.
ب��دون حترك  اي�سا  املحافظون من ح��زب مريكل  بقي 
اأمام الدعوات لإ�سالح النظام ال�سريبي املوؤاتي لالأزواج 
ب�سكل خا�س. وهذا الأمر يجعل ال�سريك الذي يك�سب 

اأقل، وعموما املراأة، اأقل ميال للعمل بدوام كامل.
تقبل  ل��ك��ي   2020 ع���ام  ح��ت��ى  الن��ت��ظ��ار  ينبغي  وك���ان 

وال���دع���اي���ات ال��ت��ي ي��ت��ف��ن ب��ه��ا م��ع��ظ��م��ه��م، وت��ت��ن��وع من 
�سوئية  ولف��ت��ات  الثمن  باهظة  تلفزيونية  اإع��الن��ات 
م��ك��ل��ف��ة اإىل ولئ����م ي��ن��ح��ر يف ب��ع�����س��ه��ا م��ئ��ات اخل���راف 
البطاقات  ل�سراء  وه��ن��اك  هنا  ت��دف��ع  طائلة  اأم���وال  اأو 
تقلي�س  م��ع  خ�سو�ساً  اأ�سئلة،  تثري  كلها  النتخابية، 
الرواتب والمتيازات التي يتمتع بها النواب على مدى 

الدورات الأربع املا�سية.
متهمون  ال��ربمل��ان  اأع�����س��اء  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
باحل�سول على رواتب وامتيازات عالية ما جعل الفارق 
بينهم وبني باقي الدرجات الوظيفية، با�ستثناء اخلا�سة 

منها مثل الوزراء ومن هم يف درجتهم، كبرياً جدا..
 فاإن هذا ل ين�سحب على كل النواب، بل تاأتي المتيازات 
والأح����زاب  ال��ك��ت��ل  عليه���ا  حت�سل  ال��ت��ي  امل��ن��ا���س��ب  م��ن 
الكبرية، ما يجعل الفوارق �سا�سعة بني نائب م�ستقل اأو 
ينتمي اإىل كتلة �سغرية جداً وبني نائب ينتمي اإىل كتلة 
الوزارية  احل�س�س  من  كبري  عدد  على  حت�سل  كبرية 
التي  ال�����س��ارع  معادلة  اأن  ال�سحيفة  واأك���دت  وغ��ريه��ا. 
ميثلها على امل�ستوى التنفيذي رئي�س الوزراء م�سطفى 
لالنتخابات  م��ر���س��ح��اً  ل��ي�����س  اأن�����ه  رغ����م   - ال��ك��اظ��م��ي 
امل�ساركة  على  رهانها   - وال��ن��ف��وذ  ال�سلطة  ق��وى  وب��ني 
امل��ع��ادل��ة واخلريطة  ل��ت��غ��ي��ري  ال��وا���س��ع��ة  اجل��م��اه��ريي��ة 

ال�سيا�سية..
املتنفذة  ال��ق��وى والأح������زاب  ف����اإن ره����ان  امل��ق��اب��ل،   ويف 
ال�سابقة كتاًل برملانية كبرية  ال��دورات  التي متلك من 

اخلطرية  التداعيات  من  بعيداً  اأن��ه  ال�سحيفة  واأك��دت 
على م�ستوى نتائج النتخابات -على هيئتها احلالية- 
فاإن عامل “ال�سابقة” يلعب دوراً كبرياً يف ر�سم معظم 
ق��وى عديدة  اأن  ال��ع��راق، حتى  ال�سيا�سية يف  ال��ق��رارات 
كانت ترف�س ا�ستقالة عادل عبد املهدي -وحقن الدماء 
الأول  ت�سرين   1 منذ  ق��وات��ه  اأ�سالتها  ال��ت��ي  ال��غ��زي��رة 
مت�سكاً  لي�س  )م��ار���س(-  اآذار   2 اإىل   2019 )اأكتوبر( 
بعد  امل��ه��دي  ع��ب��د  ا�ستقالة  اأن  ب��دع��وى  ب��ل  ب�سخ�سه، 
تظاهرات �سعبية، �ست�سكل “�سابقة” قابلة للتكرار كلما 
�سهدت البالد تظاهرات �سد رئي�س وزراء، ولذا وا�سلت 
الدم  قطرة  حتى  ملهدي  عبدا  دع��م  ال�سيا�سية  ال��ق��وى 
متكن  التي  ال�سابقة  تلك  ت�سجيل  من  ح��ذراً  الأخ���رية 

املتظاهرون من انتزاعها بدمائهم.
 اأم���ا ال��ك��اظ��م��ي، ف��اإن��ه ي��و���س��ك ع��ل��ى اإف�����س��اد م��ا انتزعه 
ال�سبان، واإعادة عقارب ال�ساعة اإىل الوراء، عرب تر�سيخ 
اأن  ال�سيا�سية، موؤداها  القوى  جديدة مل�سلحة  “�ُسّنة” 
ُينتج  لن  وامل��ج��ازر،  بالقمع  اأي حكومة لحقة  “تورط 
وي�سمن  القمع  ملف  يغلق  جديد  وزراء  رئي�س  �سوى 

اإفالت اجلناة من العقاب«.

الرهان على املقاطعة
ومن جانبها ذكرت �سحيفة ال�سرق الأو�سط اأن املر�سح 
باهظاً  ثمناً  دف��ع  عليه  يتعني  العراقية  النتخابات  يف 
ال�329،  ال��ربمل��ان  مقاعد  م��ن  مقعد  على  للح�سول 

ح�سانة  خدمة  كانت  حيث  �سابقا  ال�سيوعية  ال�سرقية 
الأط���ف���ال ت��ق��دم جم��ان��ا لإف�����س��اح امل��ج��ال اأم����ام الن�ساء 
كانت  ال��روات��ب  يف  امل�����س��اواة  وحيث  العمل  اىل  للتوجه 

مدرجة يف الد�ستور.
الفيزياء،  درا���س��ة  اإن��ه بف�سل  الأخ���رية  الآون���ة  قالت يف 
بالتدافع  مذكرة  نف�سها  تفر�س  اأن  الق�س  ابنة  تعلمت 

من اأجل احل�سول على طاولة خالل التجارب.
الن�سائية  احل���رك���ة  “اكت�سفت  م��ريك��ل  اأن��غ��ي��ال  ل��ك��ن 
ال�سيا�سية  اخل��ب��رية  ت��ق��ول  كما  وليتها”  يف  م��ت��اأخ��رة 

جمال�س  يف  للن�ساء  اإل��زام��ي��ة  ح�سة  بو�سع  احل��ك��وم��ة 
الإدارات، وهو اإ�سالح جاء بدفع من احلزب ال�سرتاكي-

الدميوقراطي.
الرجال  الرواتب بني  ومل يعتمد قانون حول �سفافية 

والن�ساء اإل بعد مداولت طويلة بني املحافظني.
يعد  فانه  الأمل��اين،  النواب  البوند�ستاغ، جمل�س  اأم��ا يف 
اأق��ل من النائبات مما ك��ان عليه الأم��ر يف  اليوم ع��ددا 
عام   36% م��ن  انخف�س  فقد  م��ريك��ل،  حكم  م�ستهل 
اأملانيا  يف  م��ريك��ل  ن�����س��اأت  ال��ي��وم.   31% اىل   2013

التاريخ  ن��وع��ه يف  م���ن  الأغ������رب  ه���و 
اإذ  ال��ع��راق،  يف  لالنتخابات  الق�سري 
اإن��ه��ا ت��راه��ن ع��ل��ى امل��ق��اط��ع��ة و�سعف 
امل�ساركة اجلماهريية، بل بداأ بع�سها 
الإلكرتونية”  “اجليو�س  ع����رب 
و�����س����واه����ا م����ن اأمن��������اط ال���دع���اي���ات 
وا�سع  نطاق  على  احل��دي��ث  امل�سللة، 
اأن اجلماهري �ستقاطع النتخابات اأو 
وا�سع  اأن النتخابات �ست�سهد تزويراً 
ال��ن��ط��اق، لإح��ب��اط اجل��م��ه��ور ودفعه 

للغياب.

و�شيط ال�شرق االأو�شط
“العرب”  ���س��ح��ي��ف��ة  اع���ت���ربت  ف��ي��م��ا 
ال��ع��راق��ي م�سطفى  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 
ال�سرق  “و�سيط  مب��ث��اب��ة  ال��ك��اظ��م��ي 
الأو�سط” كونه اأول من يتحدث اإىل 
حديثاً،  املنتخب  الإي����راين  الرئي�س 
الإي���راين اجلديد  الرئي�س  اأراد  ف��اإذا 
ال��ع��رب فعليه الت�سال  م��ع  احل��دي��ث 

بالكاظمي اأوًل.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن زيارة رئي�س 
الوزراء العراقي اإىل اإيران عبارة عن 
م��ت��اب��ع��ة مل���ا ي��ب��دو وك���اأن���ه ان���ق���الب يف 
ال�سيا�سة اخلارجية للكاظمي فيما كان ميكن اأن يكون 
الأخ��رية يف من�سبه، وهو موؤمتر دويل عقده  اأ�سابيعه 
يف نهاية �سهر اأغ�سط�س يف مدينة بغداد، وجنحت تلك 
القمة يف اجلمع بني قادة ال�سرق الأو�سط الذين ترتاوح 

منط عالقاتهم ما بني الفاترة اإىل امللتهبة.
اإنه ل يكفي لدولة مثل  “العرب”  كما قالت �سحيفة 
حمورية،  دول��ة  كونها  الو�ساطة،  دور  تلعب  اأن  العراق 
اإىل  اأي�����س��ا  ال��ق��ادة  ي��ح��ت��اج  وحم��اط��ة ب�ست دول، ح��ي��ث 
خارج  ال�سيا�سات  ر�سم  يف  بفعالية  التاأثري  على  القدرة 
كافة  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  اأي  امل��ه��م��ة،  ه���ذه  واإن  ح���دوده���م، 
الأطراف ويف نف�س الوقت لها كلفة باهظة، وقد تهدد 

م�ستقبل الكاظمي ال�سيا�سي.
دور  تلعب  اأن  ال��ع��راق  مثل  ل��دول��ة  يكفي  “ل  وت��اب��ع��ت 
دول،  ب�ست  وحماطة  حمورية،  دول��ة  كونها  الو�ساطة، 
اأي�����س��ا اإىل ال��ق��درة ع��ل��ى التاأثري  ح��ي��ث ي��ح��ت��اج ال��ق��ادة 
ب��ف��ع��ال��ي��ة يف ر���س��م ال�����س��ي��ا���س��ات خ����ارج ح���دوده���م، واإل 
�سيتحول البلد اإىل جمرد ناقل للر�سائل، وهي ترقية 
يخو�س  �سطرجن  رقعة  عن  عبارة  فقط  تكون  اأن  من 
عليها الآخرون معاركهم، ولن ينجح لعب دور الو�سيط 
العراقي  ال��وزراء  اإذا كان رئي�س  اإل  الأو�سط  ال�سرق  يف 
ق�����ادراً ع��ل��ى خ��ل��ق ال���س��ت��ق��رار يف داخ���ل ب��ل��ده، وتاأمني 
به حول  يوؤخذ  راأي  لديه  يكون  واأن  �سيا�سي،  م�ستقبل 

ق�سايا املنطقة«.

مدير  م�ساعدة  ديفيد-فيلب  ���س��ودا 
اإيجاد  مع  الأمل���اين  مار�سال  �سندوق 
اأ�سباب تخفيفية لها يف الوقت نف�سه 
قائلة “كانت من�سغلة يف حل الأزمات، 

واحدة تلو الأخرى«.
عرفت  اأع�سابها  ب���ربودة  املعروفة  الأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة 
كيف تقف يف وجه �سخ�سيات حتب اإظهار قوة ذكورية 
والرئي�س  اردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س  مثل 
الرو�سي  الرئي�س  او  ترامب  دونالد  ال�سابق  الأمريكي 

فالدميري بوتني.
اأور���س��ول ف��ون دي��ر لي��ني وزيرة  اأ�سبحت  يف ع��ه��ده��ا، 
ترتاأ�س  ام������راأة  اأول  ح��ك��وم��ت��ه��ا،  يف  ال�����س��اب��ق��ة  ال���دف���اع 
وزيرة  با�سم  م���رارا  ال��ت��داول  مت  الأوروب���ي���ة.  املفو�سية 
الدفاع احلالية اأنيغريت كرامب-كارنباور لكي تخلفها 

يف من�سب امل�ست�سارة قبل ان ترتكب عدة هفوات.
كافية”  “غري  الأم�����ور  ه���ذه  اأن  ت��ع��ت��رب  ك��اب��ريت  ل��ك��ن 
اأكرب  ب�سكل  ت�سجع  اأن  كان يجب  امل�ست�سارة  اأن  معتربة 
ان��ب��ث��اق ن�����س��اء ت��ق��دم��ي��ات وم���وؤي���دات لق�سية امل�����راأة يف 

معرتك ال�سيا�سة.
امل�سيحي  “الحتاد  ح��زب��ه��ا  ي���واج���ه  ل���ذل���ك  ن��ت��ي��ج��ة 
“عودة  مع  “عودة للنهج الذكوري”  الدميوقراطي”، 
كل هوؤلء الرجال املحافظني واملنحازين للتمييز بحق 

املراأة، اىل الواجهة” كما ت�سيف.
هل اأنغيال مريكل داعمة حلركة الن�ساء؟ “نعم ول” ترد 
الن�سائية  احلركة  يف  البارزة  ال�سخ�سية  �سوارزر  األي�س 
وت�سيف “ل،  الأملانية يف حديث مع جملة “�سبيغل”. 
حقوق  حركة  م��ع  مرتاحة  تكن  مل  اأن��ه��ا  اأعتقد  لأن��ن��ي 
التي تتخيلها. لكن نعم  الن�ساء، على الأقل بالطريقة 

بالأفعال: حياتها وم�سريها وجناحها«.
ل�سيت  اأرم���ني  خلالفتها  املحافظ  املر�سح  اأع��ل��ن  وق��د 
الآونة  ال��راأي يف  ا�ستطالعات  يواجه �سعوبة يف  ال��ذي 
يف  اأ�سا�سيا  دورا  يلعب  اأن  ميكنه  امل�ست�سار  اأن  الأخ��رية 
دور  للرجل  يكون  “وقد  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  �سبيل 

اأكرب من املراأة” يف ذلك.

وا�سنطن  تدعو اإىل حل اخلالفات يف ال�سومال 
اخلارجية  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  وق����ال 
الأم��ريك��ي��ة ن��ي��د ب��راي�����س يف بيان 
ال�سومال  ق��ادة  بني  “التعاون  اإن 
فارماجو  الرئي�س  خ�سو�سا   --
)ل��ق��ب حم��م��د ع��ب��د اهلل حممد( 
ورئي�س الوزراء روبلي -- �سروري 
ل�سمان ا�ستكمال البالد عمليتها 

النتخابية اجلارية«.
الرئي�س  بني  “اخلالف  اأن  وتابع 

رئي�س الوزراء خمالفة للقانون.
ال�سومال  تنّظم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
من  العا�سر  يف  رئا�سية  انتخابات 
بني  اخل��الف  لكن  املقبل،  ال�سهر 
ف��ارم��اج��و ورئ��ي�����س ال����وزراء يهدد 
تاأجل  ال�����ذي  الق������رتاع  ب��ع��رق��ل��ة 
م���ّرات ع��دة و���س��رف الأن��ظ��ار عن 
اإ�سالمي  مت����ّرد  م��ك��اف��ح��ة  ج��ه��ود 

م�ستمر منذ مدة طويلة.

•• و��شنطن-�أ ف ب

رئي�س  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  دع����ت 
ال�سومال حممد عبد اهلل حممد 
ورئ��ي�����س ال������وزراء حم��م��د ح�سني 
منعا  “خالفهما”  حل��ل  روب��ل��ي 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  ل��ت��اأج��ي��ل 
ت�سرين  م��ن  ال��ع��ا���س��ر  امل���ق���ررة يف 

الأول/اأكتوبر.

روبلي  ال���وزراء  ورئي�س  فارماجو 
يهدد بتعقيد هذه العملية وينبغي 

حله فورا وب�سكل �سلمي«.
الرئي�س  ب����ني  اخل������الف  واأث���������ار 
ب�ساأن  ال��ق��ل��ق  ال��������وزراء  ورئ���ي�������س 
وت�ساعدت  ال�����س��وم��ال.  ا�ستقرار 
ح��ّدت��ه الأ���س��ب��وع اجل����اري عندما 
روبلي  ���س��ل��ط��ات  ف���ارم���اج���و  ع��ّل��ق 
اعتربها  خ��ط��وة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

بتاريخ: 2011/06/27  املودعة بالرقم: 159155 
بتاريخ: 2013/12/1٨ امل�سجلة حتت الرقم: 159155 

با�سم: �سركة جرال موتورز ال ال �سي
الوليات   ،3000-4٨265 مي�سيغان  ولية  ديرتويت،  اوف  �سيتي  �سنرت،  ريني�سانز   300 وعنوانه: 

املتحدة الأمريكية
ذات  الربية  للمركبات  دي��زل  بالفئة: 12 - حمركات  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 

املوتورات.
انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 

2021/06/27 وحتى تاريخ: 2031/06/27.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2011/03/24  املودعة بالرقم: 154٨55 
بتاريخ: 2013/04/04 امل�سجلة حتت الرقم: 154٨55 

با�سم: �سركة اون�ستار، ال ال �سي
وعنوانه: 400 ريني�سان�س �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، ولية مي�سيغان 4٨265، الوليات املتحدة 

الأمريكية
ذات  املركبات  وخدمة  وا�سالح  �سيانة   -37 بالفئة:  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
امل�ساعدة  املحركات،  ذات  للمركبات  الطريق  الطوارئ على جانب  واملحركات، خدمات  املوتورات 

التقنية مل�ستخدمي املركبة ذات املحرك.
انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 

2021/03/24 وحتى تاريخ: 2031/03/24.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2011/03/24  املودعة بالرقم: 154٨56 
بتاريخ: 2012/01/0٨ امل�سجلة حتت الرقم: 162591 

با�سم: �سركة اون�ستار، ال ال �سي
وعنوانه: 400 ريني�سان�س �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، ولية مي�سيغان 4٨265، الوليات املتحدة 

الأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3٨ - خدمات الت�سالت، الر�سال الإلكرتوين 

لل�سوت، والر�سائل والبيانات.
انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 

2021/03/24 وحتى تاريخ: 2031/03/24.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2011/03/24  املودعة بالرقم: 154٨57 
بتاريخ: 2013/04/04 امل�سجلة حتت الرقم: 154٨57 

با�سم: �سركة اون�ستار، ال ال �سي
وعنوانه: 400 ريني�سان�س �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، ولية مي�سيغان 4٨265، الوليات املتحدة 

الأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 39 - خدمات املعلومات ب�ساأن اأو�ساع الطريق 
وحركة املرور وب�ساأن احلالة الت�سغيلية للمركبات وخدمات التحذير للمركبة؛ معلومات موقع 
القمار  عرب  املالحة  اأنظمة  مب�ساعدة  املقدمة  اخل��دم��ات  ه��ذه  مثل  مت�سمنة  املركبة،  واجت��اه 

ال�سناعية؛ توفري معلومات الطريق وحركة املرور؛ توجيه املركبة بوا�سطة احلا�سوب.
انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 

2021/03/24 وحتى تاريخ: 2031/03/24.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2011/03/24  املودعة بالرقم: 154٨5٨ 
بتاريخ: 2016/06/19 امل�سجلة حتت الرقم: 154٨5٨ 

با�سم: �سركة اون�ستار، ال ال �سي
وعنوانه: 400 ريني�سان�س �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، ولية مي�سيغان 4٨265، الوليات املتحدة 

الأمريكية
وتعقبها  املركبة  �سرقة  ع��ن  الك�سف   -  45 بالفئة:  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
�سخ�سية  وحجوزات  ترتيبات  عمل  احلرا�سة،  خدمات  اللكرتونية؛  الأنظمة  و�سائل  بوا�سطة 

لالآخرين، خدمات تعقب املركبة امل�سروقة.
انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 

2021/03/24 وحتى تاريخ: 2031/03/24.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2011/03/24  املودعة بالرقم: 154٨54 
بتاريخ: 2012/01/0٨ امل�سجلة حتت الرقم: 162590 

با�سم: �سركة اون�ستار، ال ال �سي
وعنوانه: 400 ريني�سان�س �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، ولية مي�سيغان 4٨265، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9 - اأجهزة واأدوات الت�سالت، هواتف مت�سمنة الهواتف 
املتحركة واخللوية، اأجهزة ار�سال، اأجهزة ا�ستقبال، معاجلات دقيقة، اأجهزة حا�سوب، برجميات احلا�سوب؛ 
العاملي  املواقع  حتديد  نظام  املحرك؛  ذات  للمركبة  مالحة  نظام  ال�سرقة؛  �سد  والتح�س�س  الن��ذار  اأجهزة 
ال�سبكة؛ نظام  بينية  واأجهزة  ا�ستقبال،  اأجهزة  ار�سال،  اأجهزة  اأجهزة حا�سوب، برجميات حا�سوب؛  مت�سمن 
موقع املركبة ذات املحرك، اأجهزة تقدمي اخطار تلقائي عن بعد لن�سر الو�سادة الهوائية، رقائق دقيقة، اأجهزة 
اأجهزة  بها، مت�سمنة  والأج��زاء اخلا�سة  والفيديو  ال�سوت  وت�سجيل  ار�سال  ا�ستعادة،  لإنتاج،  اأجهزة  حتكم؛ 
ال�سوت،  م�سخمات  ال�سوت،  مكربات  املعلومات؛  واأنظمة  الرتفيه  اأنظمة  التليفزيون،  اأجهزة  الال�سلكي، 
م�سغالت،   ،MP3 و�سواقات  م�سغوطة  اأقرا�س  رقمية،  فيديو  اأقرا�س  كا�سيت،  �سريط  �سريط،  مودمات؛ 
الكرتونية؛  األ��ع��اب  معدات   ،LCD �سائلة  بلورية  عر�س  �سا�سات  فيديوية،  مراقبة  اأج��ه��زة  وم�سجالت؛ 
اأجهزة لالإنذار، التحذير، ال�سارة والإعالم ب�ساأن عمليات واأخطار املركبة، اأجزاء وجتهيزات ال�سلع ال�سالفة 

الذكر.
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2021/03/24 

وحتى تاريخ: 2031/03/24.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2011/03/24  املودعة بالرقم: 154٨49 
بتاريخ: 2013/04/04 امل�سجلة حتت الرقم: 154٨49 

با�سم: �سركة اون�ستار، ال ال �سي
وعنوانه: 400 ريني�سان�س �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، ولية مي�سيغان 4٨265، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9 - اأجهزة واأدوات الت�سالت، هواتف مت�سمنة الهواتف 
املتحركة واخللوية، اأجهزة ار�سال، اأجهزة ا�ستقبال، معاجلات دقيقة، اأجهزة حا�سوب، برجميات احلا�سوب؛ 
العاملي  املواقع  حتديد  نظام  املحرك؛  ذات  للمركبة  مالحة  نظام  ال�سرقة؛  �سد  والتح�س�س  الن��ذار  اأجهزة 
ال�سبكة؛ نظام  بينية  واأجهزة  ا�ستقبال،  اأجهزة  ار�سال،  اأجهزة  اأجهزة حا�سوب، برجميات حا�سوب؛  مت�سمن 
موقع املركبة ذات املحرك، اأجهزة تقدمي اخطار تلقائي عن بعد لن�سر الو�سادة الهوائية، رقائق دقيقة، اأجهزة 
اأجهزة  بها، مت�سمنة  والأج��زاء اخلا�سة  والفيديو  ال�سوت  وت�سجيل  ار�سال  ا�ستعادة،  لإنتاج،  اأجهزة  حتكم؛ 
ال�سوت،  م�سخمات  ال�سوت،  مكربات  املعلومات؛  واأنظمة  الرتفيه  اأنظمة  التليفزيون،  اأجهزة  الال�سلكي، 
م�سغالت،   ،MP3 و�سواقات  م�سغوطة  اأقرا�س  رقمية،  فيديو  اأقرا�س  كا�سيت،  �سريط  �سريط،  مودمات؛ 
الكرتونية؛  األ��ع��اب  معدات   ،LCD �سائلة  بلورية  عر�س  �سا�سات  فيديوية،  مراقبة  اأج��ه��زة  وم�سجالت؛ 
اأجهزة لالإنذار، التحذير، ال�سارة والإعالم ب�ساأن عمليات واأخطار املركبة، اأجزاء وجتهيزات ال�سلع ال�سالفة 

الذكر.
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2021/03/24 

وحتى تاريخ: 2031/03/24.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2011/03/24  املودعة بالرقم: 154٨50 
بتاريخ: 2012/01/0٨ امل�سجلة حتت الرقم: 1625٨٨ 

با�سم: �سركة اون�ستار، ال ال �سي
وعنوانه: 400 ريني�سان�س �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، ولية مي�سيغان 4٨265، الوليات املتحدة 

الأمريكية
ذات  املركبات  وخدمة  وا�سالح  �سيانة   -37 بالفئة:  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
امل�ساعدة  املحركات،  ذات  للمركبات  الطريق  الطوارئ على جانب  واملحركات، خدمات  املوتورات 

التقنية مل�ستخدمي املركبة ذات املحرك.
انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 

2021/03/24 وحتى تاريخ: 2031/03/24.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  

بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2010/06/10  املودعة بالرقم: 143455 

بتاريخ: 2011/10/24 امل�سجلة حتت الرقم: 157660 

با�سم: �سركة �سيتي جروب انك

وعنوانه: 3٨٨ �سارع جرينويت�س، نيويورك، نيويورك 10013، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36 - خدمات التاأمني، خدمات ال�سوؤون املالية 

وال�سوؤون التمويلية، اخلدمات مبجالت وم�سائل التداولت والعمليات النقدية، خدمات مكاتب 

وكالء و�سما�سرة الأمالك العقارية.

انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 

2020/06/10 وحتى تاريخ: 2030/06/10.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  

بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2000/09/27  املودعة بالرقم: 3٨553 

بتاريخ: 2002/10/30 امل�سجلة حتت الرقم: 34324 

با�سم: �سركة �سيتي غروب انك

وعنوانه: 3٨٨ �سارع جرينويت�س، نيويورك، نيويورك 10013، الوليات املتحدة الأمريكية

املالية  واخل��دم��ات  التاأمني  خ��دم��ات   -  36 بالفئة:  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 

وخدمات التعامل بالنقود والأموال وخدمات وكالت بيع و�سراء الأمالك العقارية.

انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 

2020/09/27 وحتى تاريخ: 2030/09/27.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  

بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2010/05/04  املودعة بالرقم: 142012 

بتاريخ: 2011/10/26 امل�سجلة حتت الرقم: 15٨339 

با�سم: �سركة �سيتي جروب انك

وعنوانه: 3٨٨ �سارع جرينويت�س، نيويورك، نيويورك 10013، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16 - بطاقات الت�سال الهاتفي املدفوعة م�سبقا 

امل�سفرة غري املمغنطة، يف الفئة 16..

انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 

2020/05/04 وحتى تاريخ: 2030/05/04.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  

بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2010/05/04  املودعة بالرقم: 142013 

بتاريخ: 2011/10/26 امل�سجلة حتت الرقم: 15٨340 

با�سم: �سركة �سيتي جروب انك

وعنوانه: 3٨٨ �سارع جرينويت�س، نيويورك، نيويورك 10013، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35 - خدمات م�ساعدة دليل الهاتف؛ الرتويج 

للب�سائع واخلدمات لالآخرين عرب الهاتف و�سبكات الت�سالت العاملية يف الفئة 35..

انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 

2020/05/04 وحتى تاريخ: 2030/05/04.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  

بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2010/05/04  املودعة بالرقم: 142014 

بتاريخ: 2011/10/26 امل�سجلة حتت الرقم: 15٨341 

با�سم: �سركة �سيتي جروب انك

وعنوانه: 3٨٨ �سارع جرينويت�س، نيويورك، نيويورك 10013، الوليات املتحدة الأمريكية

الهاتفية،  الت�سال  بطاقات  خدمات   -  36 بالفئة:  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 

والئتمان،  ال��دف��ع  بطاقات  �سفقات  معاجلة  خ��دم��ات  حت��دي��دا  اللكرتونية،  التجارة  خ��دم��ات 

الهاتف  بوا�سطة  املعلومات  توفري  خدمات  الفواتري،  ودف��ع  الأم���وال  حتويل  معاجلة  خدمات 

و�سبكات الت�سال العاملية يف جمال التمويل يف الفئة 36.

انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 

2020/05/04 وحتى تاريخ: 2030/05/04.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2010/05/04  املودعة بالرقم: 142015 
بتاريخ: 2011/10/26 امل�سجلة حتت الرقم: 15٨342 

با�سم: �سركة �سيتي جروب انك
وعنوانه: 3٨٨ �سارع جرينويت�س، نيويورك، نيويورك 10013، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3٨ - خدمات الت�سالت بعيدة املدى وتكنولوجيا املعلومات، 
حتديدا: الإر�سال الكهربائي والرقمي واخللوي والال�سلكي لل�سوت والبيانات واملعلومات وال�سور والإ�سارات 
واإر�سال  والإن��رتن��ت  الال�سلكية  الت�سالت  �سبكات  امل��دى،  بعيدة  الت�سالت  �سبكات  خ��الل  من  والر�سائل 
الأ�سوات والبيانات وال�سور وال�سمعيات واملرئيات واملعلومات بوا�سطة الهاتف؛ التزويد بو�سالت الت�سالت 
الر�سائل،  وخ��دم��ات  ال�سوتي  وال��ربي��د  الإل��ك��رتوين  وال��ربي��د  العاملية  الت�����س��الت  �سبكة  ع��رب  امل��دى  بعيدة 
حتديداً: الت�سجيل والإر�سال الالحق للر�سائل ال�سوتية بوا�سطة الهاتف؛ خدمات الت�سالت ال�سخ�سية؛ 

خدمات النداء الآيل، يف الفئة 3٨.
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2020/05/04 

وحتى تاريخ: 2030/05/04.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  

بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2010/05/04  املودعة بالرقم: 142011 

بتاريخ: 2011/10/26 امل�سجلة حتت الرقم: 15٨33٨ 

با�سم: �سركة �سيتي جروب انك

وعنوانه: 3٨٨ �سارع جرينويت�س، نيويورك، نيويورك 10013، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9 - الهواتف الال�سلكية واخللوية؛ البطاقات 

امل�سفرة واملمغنطة القابلة للقراءة بوا�سطة الآلت، حتديدا: بطاقات الت�سال الهاتفي املدفوعة 

م�سبقا وبطاقات الإمتان.

انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 

2020/05/04 وحتى تاريخ: 2030/05/04.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2011/03/24  املودعة بالرقم: 154٨51 
بتاريخ: 2013/04/04 امل�سجلة حتت الرقم: 154٨51 

با�سم: �سركة اون�ستار، ال ال �سي
وعنوانه: 400 ريني�سان�س �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، ولية مي�سيغان 4٨265، الوليات املتحدة 

الأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3٨ - خدمات الت�سالت، الر�سال الإلكرتوين 

لل�سوت، والر�سائل والبيانات.
انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 

2021/03/24 وحتى تاريخ: 2031/03/24.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2011/03/24  املودعة بالرقم: 154٨52 
بتاريخ: 2012/01/0٨ امل�سجلة حتت الرقم: 1625٨9 

با�سم: �سركة اون�ستار، ال ال �سي
وعنوانه: 400 ريني�سان�س �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، ولية مي�سيغان 4٨265، الوليات املتحدة 

الأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 39 - خدمات املعلومات ب�ساأن اأو�ساع الطريق 
وحركة املرور وب�ساأن احلالة الت�سغيلية للمركبات وخدمات التحذير للمركبة؛ معلومات موقع 
القمار  عرب  املالحة  اأنظمة  مب�ساعدة  املقدمة  اخل��دم��ات  ه��ذه  مثل  مت�سمنة  املركبة،  واجت��اه 

ال�سناعية؛ توفري معلومات الطريق وحركة املرور؛ توجيه املركبة بوا�سطة احلا�سوب.
انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 

2021/03/24 وحتى تاريخ: 2031/03/24.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2011/03/24  املودعة بالرقم: 154٨53 
بتاريخ: 2013/04/04 امل�سجلة حتت الرقم: 154٨53  

با�سم: �سركة اون�ستار، ال ال �سي
وعنوانه: 400 ريني�سان�س �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، ولية مي�سيغان 4٨265، الوليات املتحدة 

الأمريكية
وتعقبها  املركبة  �سرقة  ع��ن  الك�سف   -  45 بالفئة:  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
�سخ�سية  وحجوزات  ترتيبات  عمل  احلرا�سة،  خدمات  اللكرتونية؛  الأنظمة  و�سائل  بوا�سطة 

لالآخرين، خدمات تعقب املركبة امل�سروقة.
انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 

2021/03/24 وحتى تاريخ: 2031/03/24.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  

بيكر اآند ماكينزي حبيب املال بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2010/06/10  املودعة بالرقم: 143454 

بتاريخ: 2011/10/24 امل�سجلة حتت الرقم: 157659 

با�سم: �سركة �سيتي جروب انك

وعنوانه: 3٨٨ �سارع جرينويت�س، نيويورك، نيويورك 10013، الوليات املتحدة الأمريكية

خدمات  والإع���الن،  الدعاية  خدمات   -  35 بالفئة:  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 

اإدارة الأعمال التجارية، خدمات ت�سيري الأعمال وال�سراف عليها بالتفوي�س، خدمات الأعمال 

والن�ساطات املكتبية واعمال ون�ساطات املكاتب.

انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 

2020/06/10 وحتى تاريخ: 2030/06/10.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 22 �شبتمرب 2021 العدد 13347
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عربي ودويل

متا�شك  يهتز 
احل����������������زب 
ال�������ش���ي���وع���ي 
يظهر  عندما 
ع�����ن�����������ش�����ر 
ه�����ش��ا���ش��ة يف 
االق���ت�������ش���اد 
ال�������ش���ي���ن���ي

رمب������ا ي��ك��ون 
م�����ن اخل���ط���اأ 
االع����ت����ق����اد 
ب���اأن ك��ل هذه 
ال�����ق�����وان�����ني 
�شي  ات��خ��ذه��ا 
ج�����ني ب��ي��ن��غ 
مب��������ف��������رده

   ُح��ك��م ع��ل��ى ع��ل��ي ب���اب���ا، عمالق 
يعادل  مبا  الإلكرتونية،  التجارة 
اإ�ساءة  بتهمة  ي���ورو  م��ل��ي��ار   2.3
ا���س��ت��خ��دام م��وق��ع م��ه��ي��م��ن. كما 
ت��ورط��ت جم��م��وع��ة اآن����ت، ال���ذراع 
امل��ال��ي��ة ل�����س��رك��ة ع��ل��ي ب���اب���ا، منذ 
املالية  ال�سلطات  ا�ستهدفت  اأن 
�سركتها الفرعية، من�سة الهاتف 
ال�سركة،  ه��ذه  األ��ي��ب��اي.  املحمول 
مليار  م��ن  يقرب  م��ا  ي�ستخدمها 
هواتفهم  ي�����س��ت��ع��م��ل��ون  ���س��ي��ن��ي 
املحمولة بدًل من النقود للت�سوق 
اأو القرتا�س اأو حتى ال�ستثمار. 
تق�سيم  ���س��ي��ت��م  ال���ن���ت���ائ���ج،  وم�����ن 
اإحداهما  �سركتني،  اإىل  األ��ي��ب��اي 
امل�ستهلكني،  لقرو�س  خم�س�سة 

والأخرى ملعامالت الدفع.
   ويف عملية اإع��ادة الهيكلة هذه، 
ح�سوراً،  اأك����رث  ال���دول���ة  ���س��ت��ك��ون 
كل  مراقبة  على  اأق���در  وب��ال��ت��ايل 

�سيء ب�سكل اأكرب. 
حد  و����س���ع  اإىل  ه�����ذا  و�����س����ي����وؤدي 
كانت  ال��ت��ي  احل�سرية  للمعرفة 
زبائنها،  ل��ب��ي��ان��ات  األ��ي��ب��اي  ل���دى 
ال�سينية  ل��ل�����س��ل��ط��ات  و���س��ي�����س��م��ح 
التي  ل��ل��ق��رو���س  اأف�����س��ل  بتنظيم 
اأ���س��ب��ح��ت م��ن��ت�����س��رة ع��ل��ى نطاق 

وا�سع يف ال�سني.
لل�سلطات  امل���ع���ل���ن  احل����ر�����س     
للتطور  حد  و�سع  على  ال�سينية 
لالقت�ساد،  املنظم”  “غري 
ب�سركات  اله���ت���م���ام  اإىل  ق���اده���ا 
الأخرى.  ال��ك��ربى  التكنولوجيا 
يف  املتخ�س�سة  ميتوان،  ا�سطرت 
اخل���دم���ات ال��رتف��ي��ه��ي��ة، ودي����دي، 
جم��م��وع��ة ح��ج��ز ال�����س��ي��ارات مع 
�سائقني، بدورها اإىل دفع غرامات 
ك���ب���رية ل��ن��ف�����س ال�����س��ب��ب: اإ����س���اءة 
ومن  مهيمن...  موقع  ا�ستخدام 
القطاع  �سيخ�سع  ف�ساعًدا،  الآن 

للوائح جديدة ومتعددة.

الدعاية يف الربنامج
��ر هذا  ُي��ف�����َسّ اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن     
الإ�سراف على جنوم التكنولوجيا 
روؤيتها  برف�س  جزئًيا  ال�سينية 
-ومن  م��ت��زاي��دة  اأه��م��ي��ة  تكت�سب 
اأعني  يف  ت�سخمت  اأن��ه��ا  الوا�سح 
الخري  ه��ذا  ف��ان  لذلك  النظام. 
رق��اب��ة على  ف��ر���س  ع��ل��ى  م�سمم 
الكبرية  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال�������س���رك���ات 

والناجحة.
��ا يف     ي��ظ��ه��ر ه���ذا ال���ه���دف اأي�����سً
�سهر  ب��داي��ة  اأخ���رى. يف  قطاعات 
العام  ب����داي����ة  ح���ي���ث  ���س��ب��ت��م��رب، 
قررت  و�ساق،  قدم  على  الدرا�سي 
بالتعليم.  اله���ت���م���ام  احل��ك��وم��ة 
واأ�سبح على ما يقرب من 300 
وثانوي  اب��ت��دائ��ي  تلميذ  م��ل��ي��ون 
كتاب  ا�ستيعاب  جامعي،  وط��ال��ب 
�سي  فكر  ي�سمى  ج��دي��د  مدر�سي 
ذات  ال�سرتاكية  بينغ حول  جني 
لع�سر  ال�����س��ي��ن��ي��ة  اخل�����س��ائ�����س 

جديد. 
الرئي�سية  امل���و����س���وع���ات  وت�����دور 
ل���ه���ذا ال���ك���ت���اب ح�����ول ف���ك���رة “ل 
توجد �سني جديدة بدون احلزب 
مواطن  “كل  اأن  اأو  ال�سيوعي”، 

عليه واجب حماية اأمن الأمة«.
    ي��ح��ت��وي الإ�����س����دار ال�����ذي مت 
على  البتدائي  للتعليم  حتريره 
دادا”،  “�سي  ك���ث���رية.  ر���س��وم��ات 
�سي”  “العم  اأخ��������رى  ب����ع����ب����ارة 

للمناق�سة  ُي��ط��رح  مهم  م��و���س��وع 
اأو ما  ع��ل��ى ع�����س��ري��ن م�����س��ت�����س��اًرا 
يقارب ذلك من م�ست�ساري املكتب 
ال�سيا�سي، ويف بع�س احلالت، قد 
املركزية  اللجنة  لأع�����س��اء  ي��ك��ون 
ان يتم  راأيهم. ويحدث   200 ال� 
اإج������راء ت�����س��وي��ت م���ن اج���ل بلوغ 

الأغلبية.
   اىل درجة اأن القرارات العديدة 
التي اتخذتها ال�سلطات ال�سينية 
يف الأ���س��ه��ر الأخ���رية ه��ي توليفة 
تطويرها  مت  ال���ت���وج���ه���ات  م����ن 
ولعل  خم��ت��ل��ف��ة.  اج��ت��م��اع��ات  يف 
ان��ع��ق��دت يف منت�سف  ال��ت��ي  ت��ل��ك 
اغ�����س��ط�����س ط��ي��ل��ة ث��الث��ة اأي�����ام يف 
بي�سايه، �سمحت باإجراء عمليات 
ال��ت��ق��ي��ي��م. ل���ق���د ال���ت���ق���ى ال���ق���ادة 
ال��رئ��ي�����س��ي��ون، كما  ال�����س��ي��ن��ي��ون 
املدينة  تلك  يف  ع��ام،  ك��ل  يفعلون 
ال�ساحلية ال�سغرية الواقعة على 
�سواطئ البحر الأ�سفر، على بعد 

250 كم من بكني.
   وممار�سة ال�سلطة بهذا ال�سكل 
املجموعات  م���ن  ال��ع��دي��د  مت��ن��ح 
ترغب  م��ا  لفر�س  يكفي  ت��اأث��ريا 
ف��ي��ه. وق���د ي��اأت��ي ه���ذا م��ن الآراء 
التي  املقاطعات  يف  يرونها  ال��ت��ي 
دون  وه������ذا  اأو،  ب���ه���ا.  ي���ع���م���ل���ون 
يتعلق  ف���ي���م���ا  احل�������ال  ه����و  ����س���ك 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م، ت��ق��وم م���واق���ف بع�س 
م�����س��وؤويل احل���زب على ف��ك��رة اأنه 
ال�سباب  مراقبة  ال�����س��روري  م��ن 
و�سائل  وحم��ارب��ة  اأف�سل.  ب�سكل 
بالتاأكيد  هي  اجلديدة،  الرتفيه 
النظام  م��ن  قريبة  ذهنية  ح��ال��ة 

الأخالقي.
  من الوا�سح اأن هناك عالقة بني 
املتخذة  الأخ���رية  ال��ق��رارات  تنوع 
يف بكني والتحّولت العديدة التي 

مير بها املجتمع ال�سيني. 
عودة  خماطر  مراقبة  كانت  ومل��ا 
ظ���ه���ور ف���ريو����س ك���ورون���ا جتري 
القت�سادية  القوة  وان  عن كثب، 
ال�ساحة  ع��ل��ى  م�ستمرة  لل�سني 
ل��ق��ي��ادة البالد  ال���دول���ي���ة، مي��ك��ن 
ال����رتك����ي����ز ع���ل���ى ����س���ي���اغ���ة خط 
متا�سكها  لن  ج��م��اع��ي،  �سيا�سي 
عندما  خا�سة  بح�سا�سية  يت�سم 
يظهر عن�سر ه�سا�سة يف القت�ساد 

ال�سيني.
 وق���د ي��ك��ون ه���ذا ه���و احل����ال اإذا 
جمموعة  اإف�����ال������س  ت���اأك���ي���د  مت 
الباعث  ف����ه����ذا  اإي�����ف�����رج�����ران�����د، 
ال��ع��ق��اري، ال��ث��اين يف ال�����س��ني، ل 
بديونه  ال��وف��اء  على  ق���ادًرا  يبدو 
يوان  مليار   1.970 تبلغ  ال��ت��ي 
)260 مليار ي��ورو(، رقم قريب 
من حجم الناجت املحلي الإجمايل 
لدول مثل الدمنارك اأو ال�سويد.

ال�سينية،  لل�سلطات  بالن�سبة     
املفيد  م����ن  اأن�������ه  ال����وا�����س����ح  م����ن 
قطاعات  يف  م�����ب�����ادرات  اإط�������الق 
واملجتمع  الق��ت�����س��اد  م���ن  ب�����ارزة 
ي�ساعد  اأن  ومي���ك���ن  ال����ب����الد،  يف 
احلزب  �سفوف  متا�سك  يف  ه��ذا 
اآخر  لكن هناك هدف  ال�سيوعي، 
ُيفهم  اأن  وه����و  اأه���م���ي���ة،  ي��ق��ل  ل 
م��ن ال����راأي ال��ع��ام وي��واف��ق عليه. 
فرغم كونه �سلطويا، اإل اأن ذلك 
ي�سكل م�سدر ان�سغال دائم لنظام 
ال�سينية  الطريقة  على  احل��ك��م 
مدار  على  مالءمته  تقا�س  حيث 

الأ�سهر.

يظهر يف �سورة اأثناء زيارة اأ�سرة 
الأرز  ك��ع��ك��ات  ي�سنع  اأو  ف��ق��رية، 
م��ع ال��ق��روي��ني يف ي��ون��ان بجنوب 
ُيقراأ  ذل��ك،  على  ع��الوة  ال�سني. 
اىل  ي�سري  اآخ��ر  تو�سيحي  تعليق 
ما قالته جمموعة من الأطفال: 
ميكن  اأن���ه  �سي  ال��ع��م  لنا  “يقول 
من  ال��ع��دي��د  لل�سخ�س  ت��ك��ون  اأن 
اأه���م ط��م��وح يف  ول��ك��ن  التطلعات، 
ي��ك��ون مرتبطا  اأن  ي��ج��ب  احل��ي��اة 

بالبلد وال�سعب”. 
ب���ال���ن�������س���ب���ة لأج������������داد ال����ط����الب 
كله  هذا  ي�سري  اليوم،  ال�سينيني 
الدعاية  اأ���س��ك��ال  م���ن  ���س��ك��ل  اإىل 
التي �سادت قبل حوايل 50 عاًما 

يف الع�سر املاوي.
القب�سة يهم اجلامعات     احكام 
اأي�سا. ُيطلب من الطالب، بغ�س 
التي  امل���و����س���وع���ات  ع����ن  ال���ن���ظ���ر 
عن  التخلي  عدم  عليها،  يعملون 
الإيديولوجيا، والهتمام بالوطن 
لالن�سباط  والمتثال  ال�سيني، 
ال���ذي ف��ر���س��ه احل����زب. م��ن��ذ عام 
بينغ،  ج��ني  ���س��ي  اأ����س���ار   ،2016
تكون  اأن  اأن اجلامعات يجب  اإىل 
“تدافع  و  للحزب”،  “معاقل 
اجليدة”.  ال�سيا�سية  القيادة  عن 
توجيه  يطلب  ال��وق��ت،  نف�س  ويف 
ب�سدة  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  م��ن 
من الأ���س��ات��ذة ع��دم التحدث عن 

الأحداث اجلارية.
   هدف اآخر لل�سلطات ال�سينية: 
م���وؤ����س�������س���ات درو����������س ال�����ت�����دارك 
اخل���������س����و�����س����ي����ة. ت���ت���م���ت���ع ه����ذه 
يف  خا�سة  بديناميكية  الخ���رية 
ال�����س��ني، وي���ق���ّدر وزن��ه��ا بحوايل 
220 مليار يورو، وبع�سها مدرج 

يف بور�سة نيويورك.
   ي����ق����وم ال����ع����دي����د م�����ن الآب��������اء 
بت�سجيل اأطفالهم يف �سل�سلة من 
اأدائهم  املكثفة لتح�سني  ال��دورات 

التعليمي.
املوؤ�س�سات  اأك���رث ه��ذه  ب��ني   وم��ن 
اأوري���ن���ت���ال  “نيو  جن���د  اأه���م���ي���ة، 
“كولرين  و  اإدوكي�سن”، 

ال�ستهالكية  ال��ن��زع��ة  بت�سجيع 
ل����دى ال�����س��ب��اب. و���س��ي��ت��ع��ني على 
الباقني متابعة  التلفزيون  جنوم 

تكوين يف اأخالقيات املهنة. 
العام،  ه����ذا  خ�������الل  ان����ه  خ��ا���س��ة 
ب�سكل  بع�سه������م  اأخ���الق  اه��ت��زت 
خ���ط���ري: ت�����������م ات���ه���ام ك��ري�����س وو 
على  وحكم  بالغت�ساب،  ال�سهري 
بغرامة  ���س��وان��غ  ت�����س��������ن��غ  امل��م��ث��ل��ة 
ي�����ورو  م���ل���ي���ون   39 ت���ع���������������������������ادل 
ته����رب �سريبي  ملمار�ستها عملية 

�سخمة.
هيئة  �سجبت  مت�سل،  �سياق  ويف 
الأ�سلوب  الإع���الم���ي���ة  ال���رق���اب���ة 
مقدمي  ل���ب���ع�������س  “املخنث” 
اأن  يجب  اأن���ه  م�سيفة  ال��ربام��ج، 
للجمال  “معيار  ه���ن���اك  ي���ك���ون 

ال�سحيح”.
 وق��ام��ت ال�����س��ح��اف��ة امل��ق��رب��ة من 
هذه  بتف�سيل  ال�سيوعي  احل��زب 
الإر�سادات من خالل ن�سر مقالت 
ي�سعون  ال���ذي���ن  اأول���ئ���ك  ت��ن��ت��ق��د 

املكياج اأو ي�سبغون �سعرهم.

اليد املرئية للحزب
 ال�شيوعي ال�شيني

   رمبا يكون من اخلطاأ العتقاد 
ب���اأن ك��ل ه���ذه ال��ق��وان��ني اتخذها 
�سك  بينغ مب��ف��رده. ل  �سي ج��ني 
ال�سني  جمهورية  رئي�س  اأن���ه  يف 
ال�سيوعي،  العام للحزب  والأمني 
�سيا�سي  ق��رار  لأي  بالن�سبة  لكن 
ينجز  ان  ي��ج��ب  اق���ت�������س���ادي،  اأو 
العليا  ال�����س��ل��ط��ات  م���ع  ب��الت��ف��اق 

للحزب. 
وي�سعب تخيل اأنه يخاطر بو�سع 
م����ن جانب  ج����دي����دة  اجت�����اه�����ات 

واحد.
ال�سيا�سي  ال���ن���ظ���ام  ي��ت��ط��ل��ب    
�سياو  دن��غ  ال��ذي ط��وره  ال�سيني، 
ياأخذ  اأن   ،1979 ع��ام  م��ن  بينغ 
بعني  ال�����س��ني  يف  الأول  ال���رج���ل 
ال�ستة  الأع�����س��اء  اآراء  الع��ت��ب��ار 
اللجنة  م��ع��ه  ي�����س��ك��ل��ون  ال���ذي���ن 
واأي  ال�سيا�سي.  للمكتب  الدائمة 

بائعة حتمل �سورة الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ بجوار �سورة للزعيم ال�سيني ال�سابق ماو ت�سي تونغ

عززت بكني تدخلها يف جمال �سركات التكنولوجيا ال�سينية الكربى

العم �سي يف برامج التعليم

غرامة مالية على املمثلة ت�سنغ �سوانغ كتاب مدر�سي ابتدائي يحتوي على �سور ومقولت للرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ

يف  قيمتها  م���ن  ب��امل��ائ��ة   40 م���ن 
بور�سة هونغ كونغ.

القيود  ت��ك��ون  اأن  ُي�ستبعد  ول     
املفرو�سة يف هذا املجال مرتبطة 
تواجهها  ال�����ت�����ي  ب���ال�������س���ع���وب���ة 
احل���ك���وم���ة ال�����س��ي��ن��ي��ة يف اإع������ادة 

حتفيز معدلت الولدة.
ال��ت��خ��ل��ي عن  2015، مت  ع���ام    
�سيا�سة الطفل الواحد، ويف العام 
ال�سماح  ع��ن  الإع���الن  مت  املا�سي 
لالأزواج ال�سينيني باإجناب ثالثة 
اأطفال، غري ان العديد من الأزواج 
ب�سبب  الإجن��������اب  يف  ي��������رتددون 
يوؤدي  وقد  التعليم.  كلفة  ارتفاع 
حظر ال�سلطة لإمكانيات اللجوء 
اىل  اخل�سو�سية،  ال��درو���س  اإىل 
وبالتايل  امليزانية  ه��ذه  تقلي�س 

ت�سجيع الولدات.

انتهت اللعبة
ق��ررت احلكومة  اآخ��ر     مو�سوع 
ال�������س���ي���ن���ي���ة م���ع���اجل���ت���ه ب���ح���زم: 

تدري�س  يتم  حيث  تكنولوجي” 
ال�����درا������س�����ي�����ة عرب  ال����ف���������س����ول 
“ت�ساينا مابل ليف  و  الإن��رتن��ت، 
التي تعّد لمتحانات  اإدوكي�سن” 
الأمريكية  اجلامعات  يف  القبول 

والأوروبية.
اأ����س���ار مر�سوم  ي��ول��ي��و،   24    يف 
املوؤ�س�سات  ه��ذه  اأن  اإىل  حكومي 
جمعيات  الآن  ت�سبح  اأن  ي��ج��ب 

غري ربحية. 
اإىل ذل���ك، ل��ن تتمكن  ب��الإ���س��اف��ة 
درو������س  اإع����ط����اء  م����ن  الآن  ب���ع���د 
الأ�����س����ب����وع  ن���ه���اي���ة  ع����ط����الت  يف 
خالل  اأو  ال��ر���س��م��ي��ة  وال��ع��ط��الت 

العطالت املدر�سية.
  وال������ه������دف امل����ع����ل����ن م�����ن ذل����ك 
الطالب  اإره���������اق  حم����ارب����ة  ه����و 
التي  الكبرية  املالية  وال�سغوط 
التعليمي  ال��دع��م  ه���ذا  يفر�سها 
الأم���������ور. ويف كل  اأول�����ي�����اء  ع���ل���ى 
الح�������وال، ب��ع��د ه����ذه ال����ق����رارات، 
يقرب  ما  ال�سركات  ه��ذه  خ�سرت 

تين�سنت، مثل مناف�سيها، برتكيب 
وهذه  الوقت.  يف  التحكم  اأنظمة 
�سيتم  اأن��ه  اأعلنت املجموعة  امل��رة، 
الوجه  التعرف على  تثبيت نظام 
والهدف:  األ���ع���اب���ه���ا...  ب��ع�����س  يف 
اإليها  منع الأطفال من الو�سول 

با�ستخدام ح�ساب والديهم.
ال��ق��ادة ال�سينيون، يف     ث��م ق��رر 
اأغ�����س��ط�����س امل��ا���س��ي، ال��ت��دخ��ل يف 
التلفزيونية.  ال���ربام���ج  جم����ال 
الواقع،  تلفزيون  برامج  تعد  مل 
بني  كبرية  ب�سعبية  حتظى  التي 
املراهقني، مربجمة على �سبكات 
املو�سم ال�سمعي الب�سري احلايل، 
بربامج  الن  ا���س��ت��ب��دال��ه��ا  وي��ت��م 
القيم  م���ع  “تتوافق  اأن  ي��ج��ب 
حذف  مت  وق����د  ال�سرتاكية”، 
امل�ساهدين  تدعو  التي  ال��ربام��ج 
وج����ه  ع����ل����ى  ال����ت���������س����وي����ت،  اإىل 

اخل�سو�س.
  بالإ�سافة اإىل ذلك، مت ا�ستبعاد 
املتهمني  الأل�������ع�������اب  ����س���ان���ع���ي 

الفيديو  األ����ع����اب  ع��ل��ى  الإدم�������ان 
وامل���خ���اط���ر ال���ت���ي ت�����س��ك��ل��ه��ا على 
ال�سحف  ع��دي��د  ُك��ّل��ف��ت  ال�سباب. 
جت�ّسمها  وه���ي  ال��ر���س��ال��ة،  ب��ن��ق��ل 
على اأعمدتها من خالل تو�سيف 
“اأفيون  اأنها  الفيديو على  األعاب 
عقلي” و “عقاقري اإلكرتونية”. 
ب��اأن��ه��م يق�سون  ال��ط��الب  وي��ت��ه��م 
ثماين �ساعات يف لعب لعبة “اأونر 
اأوف كينغ” التي حتظى ب�سعبية 
جمموعة  وت��ي��ن�����س��ن��ت،  ك����ب����رية. 
الإن�����رتن�����ت ال���ت���ي اأط���ل���ق���ت هذه 
لكنها  بال�سم،  ُت��ذك��ر  مل  اللعبة، 
خ�سرت 17 باملائة من راأ�س املال 
يف البور�سة، اأي ما يعادل 92.6 

مليار يورو.
2019، �سبق ان ا�سطرت    عام 
قانون  م��ع  التكّيف  اإىل  ال�سركة 
يحظر على ال�سينيني الذين تقل 
ممار�سة  عاًما   18 عن  اأعمارهم 
ال�ساعة  ب����ني  ال���ف���ي���دي���و  األ����ع����اب 
وقامت  �سباًحا.  و8  م�ساًء   10

تدخل حقبة ماوية جديدة:

ال�سني: اليد املرئية للحزب ال�سيوعي ترّو�ض املجتمع...!

دعوة الطالب اإىل عدم التخلي عن االأيديولوجية
هناك عالقة بني تنوع القرارات االأخرية املتخذة يف

 بكني والتحّوالت العديدة التي مير بها املجتمع ال�شيني

يعّد احلزب ال�سيوعي ال�سيني لوائح جديدة ملحاربة االحتكار يف التكنولوجيا والتعليم والنقل وال�سحة

�•• لفجر -ريت�شارد �أرزت –ترجمة خرية �ل�شيباين
   لقد مرت عدة اأ�شهر منذ اأن اأظهر احلزب ال�شيوعي 
على  �شيطرته  ب�شط  يف  وا�شحة  رغ��ب��ة  ال�شيني 
�شهر  بداية  يف  املركزية  اللجنة  ون�شرت  املجتمع. 
اأغ�شط�س وثيقة ت�شري اإىل القطاعات التي �شت�شملها 

اأنظمة جديدة قيد االإعداد.
   ومتتد القائمة امل�شتهدفة من التكنولوجيا ومكافحة 
مثل  االحتكار, اإىل جماالت تو�شف باأنها “حيوية”, 
بينغ  جني  �شي  ن��ّزل  ال�شحة.  اأو  النقل  اأو  التعليم 
“الرخاء  حتقيق  �شياق  يف  الزجرية  املنظومة  هذه 
اأف�شل  توزيع  اإىل  يوؤدي  اأن  ينبغي  الذي  امل�شرتك” 

للرثوة, وكذلك العودة اإىل “القيم اال�شرتاكية«.

تغرمي التقنية
ال�شركات  يف  تدخلها  بكني  تعزز  اأ�شهر,  �شتة  منذ     
ال�شينية الكربى يف قطاع التكنولوجيا. فخالل ع�شر 
العامل,  بقية  ويف  ال�شني  يف  تطورا  حققت  �شنوات, 

م�شتفيدة من الت�شريعات ال�شينية املرنة للغاية. ويف 
الوقت نف�شه , كانت حممية من مناف�شة املجموعات 
االأرا�شي  على  االأخ��رية  هذه  وجود  الأن  االأجنبية, 
ال�شينية حمدود جدا. ولكن االآن, يتم و�شع مراقبة 
ال�شينية  التكنولوجية  املجموعات  على  ل�شيقة 

الرئي�شية.
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العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16585
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 
املنذر اليها   :  الوادي الذهبي لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة    .

نتيجة  دره��م   )36،533.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 52970 / خ�سو�سى/الفئة 15 / اأبوظبي  ( من نوع )  ميت�سوبي�سي 
ايه ا�س اك�س  _ ا�ستي�سن ( موديل )2015 ( _ لون ) ف�سي( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16306
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليه:  عبدالعزيز احمد حممد احمد �سند.
نتيجة  دره��م   )226،634.37( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 TOYOTA  ( ن��وع  ( من  دب��ي    /  S/رق��م ) ٨343٨ / خ�سو�سى ال�سيارة 
SUPRA    _ كوبيه ( موديل )2020 ( _ لون ) احمر( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16309
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع

املنذر اإليه   :  جانزن ماري كابع هوهوا   .
نتيجة  دره��م   )126،209.51( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 90112 / خ�سو�سى/16 / اأبوظبي  ( من نوع ) جي ام �سي اكاديا  
_ اأ�ستي�سن ( موديل )2019 ( _ لون ) اأزرق( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16320
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليه   :  علي حممود فوعاين    .
نتيجة  دره��م   )44،64٨.25( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 _   MG MG5 ( من نوع )دبي / R/ال�سيارة رقم ) 232٨9 / خ�سو�سى
�سالون ( موديل )2020( _ لون ) احمر( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16319
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليه   :  منار خفاجي    .
نتيجة  دره��م   )96،729.47( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 7٨056 / خ�سو�سى/13 / اأبوظبي  ( من نوع ) فولك�س واجن   _ 
اأ�ستي�سن ( موديل )2014 ( _ لون ) اأ�سود( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16322
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليه   :  ابراهيم علي �سامل مبارك املرر   .
نتيجة  دره��م   )327،1٨3.32( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 60712 / خ�سو�سى/16 / اأبوظبي  ( من نوع ) ني�سان باترول  _ 
اأ�ستي�سن ( موديل )2016 ( _ لون ) اأبي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16584
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليها :  �سمه ح�سن جمعه ربيع احلتاوي   .
نتيجة  دره��م   )٨1،630.14( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 5163٨ / خ�سو�سى/16 / اأبوظبي  ( من نوع ) �سيفروليه ماليبو  
_ �سالون ( موديل )2016 ( _ لون ) اأبي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16323
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليه   :  راميل فيول جو    .
نتيجة  دره��م   )34،636.49( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رق��م ) 766٨2 / خ�سو�سى/B  / دب��ي  ( من ن��وع ) ف��ورد ا�سكيب  _ 
اأ�ستي�سن ( موديل )2014 ( _ لون ) اأزرق( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16318
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليها   عال ح�سني ال�سيد فهيم     .
نتيجة  دره��م   )42،759.26( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رق��م ) 94720 / خ�سو�سى/P / دب��ي  ( من ن��وع ) ني�سان ج��وك   _ 
اأ�ستي�سن ( موديل )2016 ( _ لون ) اأحمر( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16583
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اليها   :  فيت لتاأجري ال�سيارات   .
نتيجة  دره��م   )125،242.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
بينتلي   ( ن��وع  م��ن   ) اأب��وظ��ب��ي    /  6 / خ�سو�سى/الفئة   91321  ( رق��م  ال�سيارة 
كونتيننتال جي تي �سي _ �سالون ( موديل )2009 ( _ لون ) اأ�سود  ( واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16586
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول �س م ع

املنذر اإليها:  ابت�سام العلمي    .
نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )111،770.25( درهم  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
   X TRAIL ال�سيارة رقم ) 7٨025 / خ�سو�سى/9 / اأبوظبي  ( من نوع ) ني�سان
_ اأ�ستي�سن ( موديل )201٨ ( _ لون ) برتقايل( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16311
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليه   :  �سامري ب�سري امينه    .
نتيجة  دره��م   )32،0٨4.3٨( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رق��م ) 20٨55 / خ�سو�سى/R  / دب��ي  ( من ن��وع ) هوندا اك��ورد  _ 
�سالون ( موديل )2012 ( _ لون ) ف�سي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

رقم  2021/16308
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليه:  �ساكر ح�سني نزمي الدين موندوبادات حيدرو�س موندوبادات.
نتيجة  دره��م   )25،339.30( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 12٨3٨ / خ�سو�سى/H  / دبي  ( من نوع ) تويوتا كورول    _ 
�سالون ( موديل )2014 ( _ لون ) اأزرق( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16312
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليه   :  عبداهلل حميى عبداهلل ابوطالب    .
نتيجة  دره��م   )75،٨50.29( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 39252 / خ�سو�سى/Q  / دبي  ( من نوع ) تويوتا كورول  _ 
�سالون ( موديل )2016 ( _ لون ) ف�سي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16580
املنذر :  حبيب بنك اي جي زيوريخ .

املنذر اليه:  خمزن دبا ذ م م   .
نتيجة  دره��م   )42،٨64.72( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية ل�سرف 
املبلغ لل�سيارة املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم ) 
59631 / خ�سو�سى/الفئة A / الفجرية  ( من نوع ) تويوتا هاي ا�س – ثالجه 
( موديل )2013 ( _ لون ) اأبي�س  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،   
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16321
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليه   :  ثاقب علي تاج حممد     .
نتيجة  دره��م   )56،0٨٨.27( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رق��م ) 75624 / خ�سو�سى/F  / دب��ي  ( من ن��وع ) هوندا اك���ورد  _ 
�سالون ( موديل )2016 ( _ لون ) اأبي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16581
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك اأبوظبي الوطني)�سابقا(

املنذر اإليها:  فيت لتاأجري ال�سيارات    .
نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )125،242.00( درهم  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 23599 / خ�سو�سى/7 / اأبوظبي  ( من نوع ) بي ام دبليو اي 316  
_ �سالون ( موديل )2011 ( _ لون ) اأبي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16310
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع.

املنذر اإليها   �سعاد في�سل النابل�سي     .
نتيجة  دره��م   )5٨،510.13( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 NASSAN  ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي    /  C/خ�سو�سى /  3514٨  ( رق��م  ال�سيارة 
KICKS   _ اأ�ستي�سن ( موديل )2019 ( _ لون ) ف�سي( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/16582
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك اأبوظبي الوطني)�سابقا(

املنذر اإليها:  فيت لتاأجري ال�سيارات    .
نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )125،242.00( درهم  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 7605٨ / خ�سو�سى/10 / اأبوظبي  ( من نوع ) ني�سان زد 370  _ 
كوبيه ( موديل )2011 ( _ لون ) اأحمر( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/5175

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�شاعة 
6:00 م�شاءا يوم االثنني 2021/09/27 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �شده مكتوب 

خلدمات متابعة املعامالت + من�شيد ر�شيد ر�شيد و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :  
�شعر التقييم                                                      الو�شف  

 5,790                                               اأغرا�س مكتبيه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/7799

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/27 االثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 
على  املحجوزات  او�شاف  و  م(  م.  ذ.  )���س.  العامة  للتجارة  االو�شط  ال�شرق  اي  تي  ام  �شده 

النحو التايل :  
�شعر التقييم                                                                 الو�شف  

 3,000                                                      اأغرا�س مكتبيه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/11671

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/27 االثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده كي �شتاك لتقنية املعلومات ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                           الو�شف  

 1,120                                               اأغرا�س مكتبيه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/6820

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/27 االثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده تهاين اخلليج للتجارة العامة )�س.ذ.م.م( و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                           الو�شف  

 138,000                                                             األعاب 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/9609

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/27 االثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده تهاين اخلليج للتجارة العامة )ذ.م.م( فرع و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                             الو�شف  

 12,995                                                              األعاب 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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املال والأعمال

االحتاد االأوروبي يحّذر مايل من اال�ستعانة بفاغرن الرو�سية 
يف  بارتكابها  الرو�سية  املجموعة  تتهم  التي  النتهاكات 
دبلوما�سية  رئي�س  و���س��ّدد  الو�سطى.  اأفريقيا  جمهورية 
اأّن�����ه يف ح���ال ا���س��ت��ع��ان��ت باماكو  الحّت�����اد الأوروب�������ي ع��ل��ى 
بخدمات املجموعة الرو�سية فاإّن “هذا الأمر من �ساأنه اأن 

يوؤّثر جّدياً على العالقة بني الحّتاد الأوروبي ومايل«.
واأمل��ان��ي��ا يف  اإىل فرن�سا  الأوروب����ي  الحّت���اد  وب��ذل��ك ين�سّم 
الأمن  ال��ت��ع��اون م��ع جمموعة  م��ن مغّبة  ب��ام��اك��و  حت��ذي��ر 
اأن حّذرتا من  وبرلني  لباري�س  و�سبق  الرو�سية اخلا�سة. 
القوات  ل��ت��دري��ب  ف��اغ��ر  مبجموعة  ب��ام��اك��و  ا�ستعانة  اأّن 
امل�سّلحة امل��ال��ي��ة و���س��م��ان اأم���ن ق���ادة ال��ب��الد م��ن ���س��اأن��ه اأن 
يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة  م�ساركتهما  يف  ال��ن��ظ��ر  لإع�����ادة  ي��دف��ع��ه��م��ا 
مايل. وجددت وزيرة اجليو�س الفرن�سية فلوران�س باريل 

•• �الأمم �ملتحدة-�أ ف ب

ح���ّذر وزي���ر خ��ارج��ي��ة الحّت����اد الأوروب������ي ج��وزي��ب بوريل 
مايل من اأّنها يف حال ا�ستعانت بخدمات جمموعة الأمن 
“�سيوؤّثر  الأم���ر  ه��ذا  ف���اإّن  “فاغر”،  اخلا�سة  الرو�سية 

جّدياً” على العالقات بني بروك�سل وباماكو.
وقال بوريل لل�سحافيني على هام�س اجتماعات اجلمعية 
ال�سلطات  اأّن  “يبدو  نيويورك  يف  املّتحدة  ل��الأمم  العامة 
ُيّتخذ  مل  علمي  ح��ّد  على   -- اإمكانية  تناق�س  النتقالية 

قرار بعد  دعوة جمموعة فاغر للعمل يف البالد«.
املجموعة  هذه  تت�سّرف  كيف  جّيداً  نعلم  “نحن  واأ�ساف 
اإىل  باخل�سو�س  م�سرياً  العامل”،  اأج��زاء خمتلفة من  يف 

الثنني هذا التحذير فقالت بعد لقاء مع نظريها املايل 
�ساديو كامارا خالل زيارة اإىل باماكو اإنها بحثت معه هذه 
ح�سدت  اأن  ي�سبق  مل  وق��ت  يف  اأن��ه  على  و”�سددت  امل�ساألة 
الأ���س��رة الدولية مثل ه��ذه الأع���داد ملكافحة الإره���اب )يف 
ال�ساحل(، فاإن خيارا كهذا �سيكون خيار العزلة«. واأ�سافت 
اإىل  التي كانت تعيدها  متحدثة لل�سحافيني يف الطائرة 
فرن�سا “يجب اأن يعي الكل عواقب” التعاون مع ال�سركة 
الرو�سية، م�سرية اإىل اأن كامارا اأكد لها اأنه مل يتم اتخاذ 
التي لديها نحو  املتحدة،  اأّم��ا الأمم  اأي قرار نهائي بعد. 
15 األف جندي من قوات حفظ ال�سالم يف مايل، ف�سّددت 
من جانبها على اأّن اأّي �سراكة بني حكومة وقوات ع�سكرية 

اأجنبية يجب اأن حترتم حقوق الإن�سان.

 اإ�سبانيا تطلب م�ساعدة اأوروبية ملراقبة احلدود مع جبل طارق
•• مدريد-وكاالت

ال��دول��ة الإ�سباين ل�سوؤون الحت��اد الأوروب����ي، خ��وان جونزاليث  اأك��د وزي��ر 
باربا، اأم�س الثالثاء اأن احلكومة الإ�سبانية ما زالت تعتزم مطالبة وكالة 
مراقبة احلدود التابعة لالحتاد الأوروبي، فرونتك�س، بامل�ساعدة يف مراقبة 
احلدود اخلارجية للبالد مع جبل طارق، بناء على ما اتفقت عليه اإ�سبانيا 

وبريطانيا على اأ�سا�س ثنائي.
ويف حديثه عند و�سوله اإىل جمل�س ال�سوؤون العامة لالحتاد الأوروب��ي يف 
بروك�سل، اأو�سح وزير الدولة اأنه على الرغم من اأن الطلب غري مدرج يف 
اأنه  اإل  الأوروب��ي،  باملفاو�سات الذي تعده دول الحت��اد  التفوي�س اخلا�س 
�سُينظر اإىل “طلب اإ�سبانيا اإىل فرونتك�س مل�ساعدتنا على الوفاء باللتزامات 

الناجمة عن هذه التفاقية«.

حمللون: االأولوية ا�شتئناف املفاو�شات مع النقد الدويل 

حتديات �سعبة تنتظر احلكومة اللبنانية اجلديدة 
•• بريوت-�أ ف ب

تقع على عاتق احلكومة اللبنانية 
والتي  م��ي��ق��ات��ي،  ب��رئ��ا���س��ة جن��ي��ب 
الثقة،  الث���ن���ني  ال���ربمل���ان  م��ن��ح��ه��ا 
انهيار  م��ن  ال��ب��الد  انت�سال  مهمة 
ي�سلها  م�����س��ب��وق  غ���ري  اق��ت�����س��ادي 
م��ن��ذ اأك����رث م���ن ع���ام���ني. ف��م��ا هي 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ن��ت��ظ��ره��ا وهل 

�ستكون قادرة على الت�سدي لها؟
13 عاماً من الفراغ، ت�سكلت  بعد 
العا�سر من  اللبنانية يف  احلكومة 
اأيلول/�سبتمرب بتوافق �سعب بني 
من  وتتاألف  ال�سيا�سيني،  الأفرقاء 
اخت�سا�سيون  بينهم  ع�سواً،   24

وامراأة واحدة فقط.
ي�سهد   ،2019 ����س���ي���ف  وم����ن����ذ 
مت�سارعاً  اقت�سادياً  انهياراً  لبنان 
الأ�سواأ  بني  ال��دويل  البنك  �سنفه 
اإذ   .1850 ال��ع��ام  منذ  ال��ع��امل  يف 
 90 نحو  اللبنانية  ال��ل��رية  فقدت 
الدولر،  اأم��ام  قيمتها  من  املئة  يف 
78 يف  امل��ت��ح��دة  وب���ات وف��ق الأمم 
حتت  يعي�سون  ال�����س��ك��ان  م��ن  امل��ئ��ة 

خط الفقر.
 كم������ا ارتفعت اأ�سعار املواد الغذائية، 
بح�سب مر�سد الأزمة يف اجلامعة 

الأمريكية يف بريوت، بن�سبة 700 
يف املئة.

مركز  م��دي��رة  يحيى،  مهى  ت��ق��ول 
كارنيغي لل�سرق الأو�سط، “اأولوية 

احلكومة هي يف احتواء النهيار«.
املحللون  ي���ق���ول  ال���غ���اي���ة،  ول���ه���ذه 
ا�ستئناف  يف  ت��ك��م��ن  الأول����ي����ة  اإن 
النقد  ����س���ن���دوق  م���ع  امل���ف���او����س���ات 

الدويل.
بعد اإعالن لبنان التخلف عن �سداد 
ديونه يف اأيار/مايو 2020، بداأت 
ح�سان  برئا�سة  ال�سابقة  احلكومة 
دياب مفاو�سات مع �سندوق النقد 
ع���دة ما  ال����دويل وع��ق��دت جل�سات 
لبثت اأن ُعلقت ب�سبب خالفات بني 

املفاو�سني اللبنانيني.
وت�سمل لئحة التحديات الطويلة: 
الوطنية  العملة  ا�ستقرار  حتقيق 
ومكافحة الت�سخم املفرط وال�سّح 

الذي يطال مواد رئي�سة.
امل�سرف  اح��ت��ي��اط��ي  ت���راج���ع  وم���ع 
الأجنبية،  ال��ع��م��الت  م��ن  امل��رك��زي 
الدعم  ب��رف��ع  ال�����س��ل��ط��ات  ���س��رع��ت 
اأبرزها  اأ�سا�سية  تدريجياً عن مواد 

الوقود والأدوية.
الدعم  رف���ع  ���س��ي��ا���س��ة  ت��خ��ف��ف  ومل 
املحروقات  اأزم��ة �سح ح��ادة يف  من 

املواطنون  زال  ف��م��ا  والأدوي����������ة. 
ي��ن��ت��ظ��رون ���س��اع��ات ط��وي��ل��ة اأم����ام 
ك���م���ا يطلب  ال���ب���ن���زي���ن،  حم���ط���ات 
كرث من معارفهم يف اخلارج �سراء 

الأدوية لهم.
وقال ميقاتي يف مقابلة مع �سبكة 
�سي اإن اإن اجلمعة اأن الدعم يجب 
اأن  اإىل  م�سرياً  مت��ام��اً،  يتوقف  اأن 
ف��ق��ط بدعم  ���س��ت��ك��ت��ف��ي  ح��ك��وم��ت��ه 
ال�سرورية  تلك  وخ�سو�ساً  اأدوي��ة 

لالأمرا�س املزمنة.
اللبنانية  احل��ك��وم��ة  على  �سيكون 
اأي�ساً ا�ستعادة ثقة املجتمع الدويل 
باإ�سالحات  القيام  ي�سرتط  ال��ذي 
����س���رورة م��ن اأج���ل ح�����س��ول لبنان 
ع���ل���ى دع�����م م�����ايل ي�������س���اع���ده على 

اخلروج من الأزمة.
و�سعت  ال�سابقة  احلكومة  وكانت 
اق��ت�����س��ادي��ة ك��ام��ل��ة ت�سمنت  خ��ط��ة 
قطاع  بينها  عدة  قطاعات  اإ�سالح 
الكهرباء املهرتئ والقطاع امل�سريف 
واإج��راء تدقيق جنائي يف ح�سابات 
مل  اخلطة  اأن  اإل  لبنان،  م�سرف 
ال��ن��ور ج���راء اعرتا�س  اإىل  ت��خ��رج 
اأط������راف ع���دة ع��ل��ي��ه��ا وم���ع توقف 

املفاو�سات مع �سندوق النقد.
واجلدل  املماطلة  من  اأ�سهر  وبعد 

وزير  وق��ع  املعنية،  الأط����راف  ب��ني 
ي��و���س��ف اخلليل  اجل���دي���د  امل���ال���ي���ة 
اجلمعة، بعد اأيام قليلة من ت�سلمه 
اجلنائي  التدقيق  عقد  من�سبه، 
ومار�سال”  “األفاريز  ���س��رك��ة  م��ع 
2020 بعد  ال��ذي ُعلق يف خريف 
كافة  على  ال�سركة  ح�سول  ت��ع��ذر 
امل�سرف  م��ن  املطلوبة  امل�ستندات 

املركزي.
اجلنائي  ال��ت��دق��ي��ق  ت��ن��ف��ي��ذ  وي��ع��د 
ك��ون��ه ورد �سمن  اأ���س��ا���س��ي��ة  خ��ط��وة 
بنود خارطة الطريق التي و�سعتها 
فرن�سا مل�ساعدة لبنان على اخلروج 
القت�سادي.  الن��ه��ي��ار  دوام���ة  م��ن 
ب���ه ���س��ن��دوق النقد  ك��م��ا ي��ط��ال��ب 

الدويل.
مايك  القت�سادي  اخلبري  وي��رى 
مع  ال��ن��ه��ائ��ي  الت����ف����اق  اأّن  ع������ازار 
يعني  ال�������دويل  ال���ن���ق���د  ����س���ن���دوق 
اإع������ادة  رئ��ي�����س��ي��ني:  “اإ�سالحني 
وامل�سرف  امل�سريف  القطاع  هيكلة 
القطاع العام، ول  املركزي، واأي�ساً 

�سيما ديونه«.
غري اأّن “اإعادة هيكلة القطاع العام 
لها تاأثري على الأحزاب ال�سيا�سية، 
لتمويل  ال��رئ��ي�����س  امل�������س���در  ف��ه��و 
ويت�ساءل  الزبائني”.  ن��ظ��ام��ه��ا 

التزم  والتي  املرتقبة،  الت�سريعية 
م��وع��ده��ا يف  اج���راءه���ا يف  ميقاتي 

اأيار/مايو املقبل.
 2019 خ��ري��ف  يف  �سهد  ب��ل��د  ويف 
م�سبوقة  غري  �سعبية  احتجاجات 
املتهمة  احل���اك���م���ة  ال��ط��ب��ق��ة  ���س��د 
ب��ال��ف�����س��اد وال���ه���در، ي��اأم��ل ك��رث اأن 
ُت�����س��ك��ل الن��ت��خ��اب��ات خ���ط���وة، واإن 
جتديد  ط����ري����ق  ع���ل���ى  �����س����غ����رية، 
ال��ن��خ��ب��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ال��ت��ي حتكم 
تتغرّي  ومل  ع���ق���ود  م���ن���ذ  ال����ب����الد 

اأّن  وت�����رى م��ه��ى ي��ح��ي��ى ب����دوره����ا 
اإح�����دى ال��ع��ق��ب��ات ال��رئ��ي�����س��ة اأم����ام 
الإ�سالح تكمن يف “عقلية” تقا�سم 
احلاكمة  الأح����زاب  ب��ني  احل�س�س 
احلكومة  ت�����س��ك��ي��ل  اأخ�������رت  ال���ت���ي 
عليها.  ج����دي����دة  م�����رة  وه��ي��م��ن��ت 
وتقول “ميكنهم ا�ستخدام الوزراء 
اإ�سالح  اأي  ل��ع��رق��ل��ة  احل��ك��وم��ة  يف 

يرون اأنه يقّو�س م�ساحلهم«.
احلكومة  ع����ات����ق  ع���ل���ى  ����س���ي���ك���ون 
اجل�����دي�����دة ت��ن��ظ��ي��م الن���ت���خ���اب���ات 

ذلك؟”.  �سيقبلون  “كيف  ع����ازار 
ا�ستقرار  بتحقيق  يتعلق  ما  اأما يف 
العملة والأ�سعار “فال �سيء ميكن 
القيام به” من دون عمليتي اإعادة 
الت�سخم  ه��ب��وط  اإّن  اإذ  ال��ه��ي��ك��ل��ة 
عليهما  يعتمدان  ال�سرف  و�سعر 
اإىل ح��د ك��ب��ري، وف���ق ع����ازار الذي 
اأن الإج��راءات اليتيمة لن  ي�سيف 
التاأثري  “حتويل  ع��ن  اإل  ت�سفر 
داخل  اآخر”  م��ك��ان  اإىل  والتكلفة 

القت�ساد.

ت���ق���ري���ب���اً م���ن���ذ احل�������رب الأه���ل���ي���ة 
.)1990-1975(

اإل اأن الباحث يف العلوم ال�سيا�سية 
الطبقة  اأن  ي���رى  دوي��ه��ي  مي�سال 
احلاكمة م�ستعدة للقيام باأي �سيء 

على األ تخ�سر �سيئاً من �سلطتها.
“ت�سعى هذه املنظومة من  ويقول 
النف�س  للتقاط  احلكومة  خ��الل 
جمدداً”، م�سيفاً ب�ساأن النتخابات 
“قد يوؤجلونها يف اللحظة الأخرية 

حفاظاً على اأنف�سهم«.

بعد �شفقة الغوا�شات الأ�شرتاليا 

اأ�سئلة حول خماطر االنت�سار النووي يف املنطقة 

باك�ستان تدعو لالإفراج عن اأ�سول اأفغانية جمّمدة 

•• و��شنطن-�أ ف ب

ت����ط����رح ���س��ف��ق��ة ب���ي���ع اأ����س���رتال���ي���ا 
ال���دف���ع، و�سط  ن���ووي���ة  غ���وا����س���ات 
م�سبوقة  غ��ري  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  اأزم����ة 
وفرن�سا،  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ب���ني 
اأ�سئلة كثرية حول خماطر انت�سار 
ال�����س��الح ال���ن���ووي يف امل��ن��ط��ق��ة وما 

وراءها، براأي حمللني.
وقعت اأ�سرتاليا بالأ�سا�س عقدا مع 
دفع  ذات  غوا�سات  ل�سراء  فرن�سا 
اأيام  ب�سعة  كل  تطفو  “تقليدي” 
الغوا�سات  اأما  بطارياتها.  ل�سحن 
والربيطانية،  الأمريكية  النووية 
ف��ه��ي جم���ه���زة ب��ن��ظ��ام دف����ع نووي 
ب�سكل  بطارياتها  �سحن  لها  يتيح 

الغوا�سات  اأم��ا  ع�سكرية.  لأه��داف 
الأم������ريك������ي������ة وال����ربي����ط����ان����ي����ة، 
العايل  ال���ي���وران���ي���وم  ف��ت�����س��ت��خ��دم 
 ،93% ب���اأك���رث م���ن  ال��ت��خ�����س��ي��ب 
ثالثني  اإىل  ح��ي��ات��ه  م���دة  وت�����س��ل 
تخ�سيبه  م�ستوى  اأن  غ��ري  ع��ام��ا، 
قنبلة  ل�سنع  با�ستخدامه  ي�سمح 
األن كوبرمان من  اأو���س��ح  ن��ووي��ة. 
م���ق���ال كتبه  ت��ك�����س��ا���س يف  ج��ام��ع��ة 
التحالف  ع����ن  الإع���������الن  ق���ب���ي���ل 
الأمريكي  الإ�سرتاتيجي  الأم��ن��ي 
الربيطاين الأ�سرتايل “اأوكو�س”، 
اأن “مفاعالت البحرية الأمريكية 
ت���������س����ت����خ����دم ح����ال����ي����ا ك����م����ي����ة من 
التخ�سيب  ال���ع���ايل  ال���ي���وران���ي���وم 
توازي مئة قنبلة نووية، اأكرث من 

متوا�سل، وباإمكانها بالتايل البقاء 
اإمدادات  نفاد  حني  اإىل  امل��اء  حتت 
ط��واق��م��ه��ا، وه����ي م��ه��ل��ة ن�����ادرا ما 

تتعدى ثالثة اأ�سهر.
التكنولوجيا  ب���اري�������س  مت���ت���ل���ك 
حاملة  جت����ه����ز  ال����ت����ي  ال�����ن�����ووي�����ة 
ال��ط��ائ��رات ���س��ارل دي��غ��ول وجميع 
ال��غ��وا���س��ات ال��ف��رن�����س��ي��ة، غ���ري اأن 
ف���رن�������س���ا ت�����س��ت��خ��دم ال���ي���وران���ي���وم 
بن�سبة  ال��ت��خ�����س��ي��ب  ال�������س���ع���ي���ف 
امل�ستوى  وه����و   ،20% ع���ن  ت��ق��ل 
النووية  امل��ح��ط��ات  يف  امل�����س��ت��خ��دم 
اليورانيوم  وهذا  الكهرباء.  لإنتاج 
يتطلب جتديده كل ع�سر �سنوات، 
وف�����ق ع��م��ل��ي��ة دق���ي���ق���ة وخ���ط���رية، 
غ���ري اأن����ه م���ن امل�����س��ت��ح��ي��ل حتويله 

العامل  ال��ن��ووي��ة يف  امل��ح��ط��ات  ك���ل 
باأ�سره معا«. واأو�سى هذا اخلبري يف 
النووية يف جملة  انت�سار الأ�سلحة 
املتخ�س�سة  ديفن�س”  “بريكنغ 
الذي  ال��ك��ون��غ��ر���س  يخ�س�س  ب����اأن 
الع�سكرية  امليزانية  حاليا  يناق�س 
لنتقال  اأم������وال   ،2022 ل��ل��ع��ام 
ا�ستخدام  اإىل  الأمريكية  البحرية 
التخ�سيب  ال�سعيف  ال��ي��وران��ي��وم 

لعتباره اأكرث اأمانا.
ي����رى ج��ي��م�����س اأك���ت���ون م���ن معهد 
كارنيغي اأن بيع اأ�سرتاليا غوا�سات 
كربى  “خماطر  ي���ط���رح  ن����ووي����ة 
ول  ال��ن��ووي��ة،  الأ�سلحة  بانت�سار” 
���س��ي��م��ا يف ظ����ل ف������راغ ق����ان����وين يف 

القانون الدويل.
واأو����س���ح ع��ل��ى ت��وي��رت اأن����ه مب���ا اأن 
الأ�سلحة  ان��ت�����س��ار  م��ن��ع  م��ع��اه��دة 
النووية ل حتظر على الدول التي 
�سراء  ال���ن���ووي  ال�����س��الح  ل مت��ل��ك 
الوكالة  ف�����اإن  ن����ووي����ة،  غ���وا����س���ات 
“ت�سمح  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية 
لها ب�سحب الوقود النووي من اأي 
‘اأن�سطة  يف  ل�ستخدامه  م��راق��ب��ة 

ع�سكرية غري حمظورة<«.
متتلك  اأن  اأخ�������س���ى  “ل  وت����اب����ع 
اأ����س���رتال���ي���ا اأ����س���ل���ح���ة ن����ووي����ة. ما 
يقلقني هو اأن ت�ستخدم دول اأخرى 
ه����ذه ال�����س��اب��ق��ة ل���س��ت��غ��الل ف���راغ 
ق��ان��وين ق��د ي��ك��ون خ��ط��ريا يف ظل 
النظام العاملي ملنع انت�سار الأ�سلحة 
روؤوف  ط�����ارق  وح�����ذر  ال���ن���ووي���ة«. 
اخلبري ال�سابق يف الوكالة الدولية 
اليوم  يعمل  ال��ذي  الذرية  للطاقة 
لل�سالم،  “تودا”  معهد  يف  باحثا 
من اأن هذا “قد يفتح فعال جمال 
لنت�سار” الأ�سلحة النووية. وقال 

اإن “دول ل متلك ال�سالح النووي 
وكندا  وال��ربازي��ل  الأرجنتني  مثل 
وال�سعودية  ال���ي���اب���ان  و  واإي��������ران 
وك����وري����ا اجل��ن��وب��ي��ة ���س��ت��ت��ج��ه اإىل 
وحتتفظ  ال���ن���ووي���ة  ال���غ���وا����س���ات 
رقابة  خ����ارج  النووي”  ب��ال��وق��ود 
الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة 
وراأى هان�س كري�ستن�سن من احتاد 
العلماء الأمريكيني اأن رو�سيا “قد 
مع  التكنولوجية  مبادلتها  تزيد 
الهند، وال�سني قد تقدم تقنياتها 
ال���ن���ووي���ة  امل����ف����اع����الت  يف جم������ال 
قد  وال��ربازي��ل  و�سواها،  لباك�ستان 
�سوقا  ال�سهولة  م��ن  مب��زي��د  جت��د 
لبناء مفاعل  املتعرث-   - مل�سروعها 

غوا�سة«.
التزامها  موؤخرا  وا�سنطن  واأك��دت 
الأ�سلحة  ان��ت�����س��ار  م��ن��ع  مب��ع��اه��دة 
املتحدثة  و����س���رح���ت  ال����ن����ووي����ة، 
�ساكي  جني  الأبي�س  البيت  با�سم 
الثنني اأن اأ�سرتاليا ت�سكل “حالة 
على  �سابقة”  تر�سي  ل  ا�ستثنائية 
كيمبال  داري��ل  لكن  ال�سعيد.  ه��ذا 
كونرتول”  “اأرمز  م��رك��ز  م��دي��ر 
“التو�سل  اأن  اع��ت��رب  ل��ل��درا���س��ات 
اإىل اتفاق تعاون دفاعي مع حليف 
ق��ري��ب اأم����ر، واإب������رام الت���ف���اق مبا 
الأ�سرة  وم��ب��ادئ  م��ب��ادئ��ن��ا  ينق�س 
ال���دول���ي���ة اأم������ر خم���ت���ل���ف«. وق����ال 
لوكالة فران�س بر�س “حني توا�سل 
اإنها  تقول  التي  املتحدة  ال��ولي��ات 
منع  �سعيد  على  متقدم  موقع  يف 
انت�سار الأ�سلحة النووية، اللتفاف 
على قواعد ومبادئ منع النت�سار 
اإىل  ي��وؤدي  مل�ساعدة حلفائها، فهذا 
تقوي�س النظام الدويل الذي توؤكد 

هذه الإدارة اأنها تدافع عنه«.

ال��ن�����س��اط الق��ت�����س��ادي يف ال���ب���الد ح��ي��ث ي����رى بع�س 
القت�ساد  يدفع  قد  الإغ��الق  متديد  اأن  القت�ساديني 
الأ�سرتايل البالغ 2 تريليون دولر اأ�سرتايل للدخول 

يف ثاين مرحلة من الركود خالل عامني.
اأكرب   ، وم��ل��ب��ورن  �سيدين  مدينتي  اأ�سرتاليا  واأغ��ل��ق��ت 
من  للحد  كانبريا  العا�سمة  وكلك  بالبالد،  مدينتني 
القيود  لكن هذه  العدوى.  �سديدة  دلتا  �ساللة  انت�سار 
اأدت اإىل اندلع م�سريات مناه�سة لالإغالق  ال�سارمة 
حيث اعتقلت ال�سرطة املئات يف املدينتني خالل عطلة 

نهاية الأ�سبوع.
اإ�سابة  ح����الت   603 جم��م��وع��ة  م��ا  ت�سجيل  وج����رى 
يومي  ارتفاع  اأك��رب  وهو  الثالثاء  فيكتوريا  يف  جديدة 
البالغ  ال�سابق  القيا�سي  الرقم  متجاوزا  العام  هذا  يف 
حالة  ت�سجيل  ومت  ال�سابق.  ال��ي��وم  يف  وامل�سجل   567

وفاة جديدة.
و�سجلت ولية نيو �ساوث ويلز 1022 اإ�سابة جديدة 
معظمها يف �سيدين عا�سمة الولية ارتفاعا من 935 

يوم الثنني كما �سجلت 10 وفيات.

•• �شيدين-رويرتز

اأم�س  الأ���س��رتال��ي��ة   م��ل��ب��ورن  امل��ئ��ات يف مدينة  تظاهر 
مواقع  يف  العمل  ال�سلطات  اأوق��ف��ت  اأن  بعد  ال��ث��الث��اء 
بناء يف املدينة ملدة اأ�سبوعني بدعوى اأن التنقل املتكرر 
املناطق  يف  كورونا  فريو�س  انت�سار  يف  يت�سبب  للعمال 

الإقليمية.
اأن حتولت  ب��ع��د  ال���ب���ن���اء  اأن�����س��ط��ة  ق�����رار وق����ف  ي���اأت���ي 
اح��ت��ج��اج��ات م��ن��اه�����س��ة ل��ل��ق��اح اإىل اأع���م���ال ع��ن��ف يوم 
جميع  م��ن  فيكتوريا  ولي��ة  حكومة  وتطلب  الث��ن��ني. 
على  واح���دة  لقاح  جرعة  على  احل�سول  البناء  عمال 

الأقل بحلول نهاية هذاالأ�سبوع.
وقال وزير ال�سحة يف الولية مارتن فويل لل�سحفيني 
�سوى  خيار  اأي  العامة  ال�سحة  فريق  اأم���ام  يكن  “مل 
العمل  وم��وا���س��ل��ة  امل��وؤق��ت  الإي���ق���اف  زر  ع��ل��ى  ال�سغط 
�سبل  لتح�سني  املقبلني  الأ�سبوعني  خالل  القطاع  مع 

المتثال... واإبطاء انت�سار الفريو�س«.
تراجع  اإىل  البناء  ملواقع  الق�سري  الإغ���الق  و�سيوؤدي 

احتجاجات يف ملبورن ب�سبب اإغالقات كورونا 

وفيات كوفيد تتخطى 
االإنفلزلونزا االإ�سبانية يف اأمريكا

•• و��شنطن-�أ ف ب

اأفادت بيانات ن�سرتها جامعة جونز هوبكنز التي تعترب مرجعاً يف تتّبع الإ�سابات 
والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 اأّن فريو�س كورونا ح�سد يف الوليات 
الزمن.  من  ق��رن  قبل  الإ�سبانية  الإنفلزلونزا  فعلت  مما  اأك��رث  اأرواح���اً  املتحدة 
ووفقاً لآخر ح�سيلة ن�سرتها اجلامعة فاإّن اأكرث من 675،700 م�ساب بفريو�س 
املا�سي.  ال��ع��ام  ب��داأ اجلائحة يف مطلع  ت��وّف��وا منذ  امل��ّت��ح��دة  ال��ولي��ات  ك��ورون��ا يف 
ووفقاً للموؤّرخني واملراكز الأمريكية للوقاية من الأمرا�س ومكافحتها، الوكالة 
�سربت  التي  الإ�سبانية  الإنفلونزا  ف��اإّن  املّتحدة،  الوليات  يف  الرئي�سية  ال�سّحية 
الب�سرية يف 1918-1919 ح�سدت اأرواح ما ل يقّل عن 50 مليون �سخ�س يف 

جميع اأنحاء العامل، ببينهم 675،000 يف الوليات املتحدة.
كاأخطر جائحة يف  لقبها  الثنني  قد خ�سرت  الإ�سبانية  الإنفلونزا  تكون  وبهذا   
للوفيات  الإجمالية  احل�سيلة  ناحية  من  اأقّله  احلديث،  املتحدة  الوليات  تاريخ 

الناجمة عنها.

•• نيويورك-�أ ف ب

طالبت باك�ستان قوى العامل الثنني 
بقيمة  اأفغانية  اأ���س��ول  ب��الإف��راج عن 
جتميدها  مت  ال�������دولرات  م���ل���ي���ارات 
بعدما ا�ستولت طالبان على ال�سلطة، 
ب��اأن يتم  اأن��ه��ا ل تتوقع  اأك���دت  لكنها 
العرتاف قريبا باحلكومة اجلديدة 

التي �سّكلتها احلركة.
يف  اأفغان�ستان  ب�ساأن  وقبيل حمادثات 
مقر اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، قال وزير اخلارجية الباك�ستاين �ساه 
حممود قري�سي اإن الأولوية الأكرث اإحلاحا تتمّثل بتجّنب انهيار اقت�سادي 

اأعمق يف الدولة اجلارة لبلده من �ساأنه اأن يت�سبب بكارثة اإن�سانية.
واأفاد قري�سي ال�سحافيني “من جهة، يتم جمع اأموال جديدة لتجّنب اأزمة 

فيما من جهة اأخرى، ل ميكنهم ا�ستخدام الأموال التابعة لهم«.

واأ�ساف “اأعتقد اأن جتميد الأ�سول ل ي�ساعد الو�سع. اأح�س ب�سدة القوى 
باأن تعيد النظر يف هذه ال�سيا�سة وتفكر يف الإفراج عن الأموال«.

ي�سّكل  اأن  وباإمكانه  اأي�سا  الثقة  لبناء  اإج��راء  مبثابة  ذلك  “�سيكون  وتابع 
حافزا ل�سلوك اإيجابي«.

وج��ّم��دت ال��ولي��ات املتحدة اأ���س��ول للبنك امل��رك��زي الأف��غ��اين ق��دره��ا 9،5 
اأفغان�ستان، لتجنب تقدمي  باأنف�سهم عن  ناأى املقر�سون  مليار دولر فيما 

اأموال ميكن لطالبان ا�ستخدامها.
وكانت باك�ستان اأبرز داعم لنظام طالبان الأول املت�سدد )2001-1996( 
ول��ط��امل��ا اّت��ه��م��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اأج���ه���زة ا���س��ت��خ��ب��ارات��ه��ا ب��دع��م احلركة 
ا�ستمرت لعقدين �سد قوات حلف �سمال  التي  الإ�سالمية خالل معركتها 
منهارة  باتت  والتي  الغرب  من  املدعومة  الأفغانية  واحلكومة  الأطل�سي 

حاليا.
وا�سنطن  ي�ساطر  قري�سي  اأن  ب��دا  طالبان،  م��ع  لالنخراط  دع��وت��ه  ورغ��م 
موقفها حيال م�ساألة اأنه ل يزال من املبكر اإقامة عالقات ر�سمية مع نظام 

احلركة.

وقال “ل اأعتقد اأن اأحدا على عجلة من اأمره لالعرتاف )بالنظام اجلديد( 
يف هذه املرحلة وعلى طالبان النتباه لذلك«.

وتابع اأنه اإذا كانت طالبان ت�سعى للح�سول على اعرتاف بحكومتها، “عليها 
اأن تكون اأكرث ح�سا�سية وتقّبال للراأي الدويل«.

بعدما  اأك��رب  ب�سكل  للجميع  �ساملة  ت�سبح طالبان  اأن  اأمله يف  واأع��رب عن 
القائمة  على  م��درج��ة  �سخ�سيات  ت�سم  اأع��م��ال  ت�سريف  حكومة  �سكلت 

ال�سوداء لالأمم املتحدة ب�سبهات تتعلق بالإرهاب.
ذلك  يف  مب������ا  طالب�������ان  من  “اإيجابي�������ة”  موؤ�س�������رات  اإل��������ى  لفت  لكن������ه 
اإعالنها عن عف������و وا�ستعدادها لإ�سراك جمموعات عرقية غري الب�ستون، 
الت�سجيع  ي��ج��ب  اجّت���اه���ات  “هذه  وق���ال  احل��رك��ة.  يف  املهيمنة  امل��ج��م��وع��ة 

عليها«.
الوعود  عن  متام������ا  خمتلف  الواق���������ع  ب��اأن  و�س��������هود  نا�س��طون  ويفي�����د 
اإذ يتم بالفعل ا�ستبعاد الن�ساء والفتيات من  التي تطلقه�������ا طالب���ان علنا، 
التوظيف والتعليم   دون �سدور اأي اإعالنات ر�سمية بهذا ال�ساأن من قبل 

احلركة.
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 243
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد : حممد ح�سن حممد احمد العبدويل ، اجلن�سية : الإمارات 
العربية املتحدة  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيدة/ 
نهى عبدالرحمن املن�سوري، اجلن�سية : �سوريا يف الرخ�سة )مركز مملكة نفرتيتي للتجميل( 
والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )774354( ال�سادرة من دائرة التنمية 
الإقت�سادية ، تعديالت اخرى : تغيري ال�سم التجاري من )مركز مملكة نفرتيتي للتجميل( اىل 

)مركز مل�سة نهى للتجميل( ، تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الت�سديق  على الجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 244

فل�سطني يرغب يف  املزيني، اجلن�سية  احمد  احمد حممد   : ال�ساده  ب��اأن  للجميع  ليكن معلوما 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 50% و ذلك اىل ال�سيد : عبدالهادي بن على بن يا�سني 
اخلواجه، اجلن�سية ال�سعودية ، كما يرغب ال�سيد : احمد مرجان احمد عبود، اجلن�سية فل�سطني 
50% وذلك اىل ال�سيد : عبدالهادي بن على بن  يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
تاأ�س�ست  والتي  املرجان(  فالفل  )كافترييا  الرخ�سة  يف  ال�سعودية،  اجلن�سية  اخلواجه،  يا�سني 
 ، القت�سادية  التنميه  دائ��رة  ال�سادرة من   )625780( رقم  رخ�سة  ال�سارقة مبوجب  باأم�ارة 
القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية. وعمالبن�س  ال�سكل  تغيري   : اخرى  تعديالت 
الكاتب  2013 يف �سان  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�سنة  امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0006634 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نور البحرين ملقاولت التك�سية والر�سيات  
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة ال�سويهيني �سارع الكورني�س حمل رقم 206 ملك حممد علي علي 

�سهراب حممد اهلي 066269599 0527745369 0559427343  
نعلمكم بان املدعي / م�سطفى حممد عامل اجلن�سية : بنجالدي�سي يف الدعوى رقم 6634/2021 
دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة - قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها : الزام  
مكلف  انت  وامل�ساريف.   الر�سوم  اىل  بالإ�سافة  درهم   12600 وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي 
الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/10/4 بجل�سة  باحل�سور 
املدنية - مكتب رقم 15 )مكتب مدير الدعوى الدائرة العمالية( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 

ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/9/20 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0006614 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : لقمان اكرم ملقاولت النجارة امل�سلحة  
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة مويلح خلف �سارع املدينة اجلامعية �سقة رقم جي 01 ملك عبداهلل 

را�سد �سالح الطنيجي 0509754256 065384232 0559632666 
يف  مالك  ح�سني  /�سجاد  املدعي  طلب  على  بناء   -: والجنليزية  العربية  باللغتني  بالن�سر  اعالن 
الدعوى املذكورة اأعاله فاإنه قد اقام الدعوى مطالبا احلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اإجمايل 
)4637( درهم والزامها بالر�سوم وامل�ساريف.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/9/23 اأمام 
مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
رقم 18( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/9/16 م.  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 تنازل/ بيع  - اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني 
الأطراف املذكورة.

من الطرف الأول : ورثة ال�سيخ �سقر بن حممد القا�سمي  - اجلن�سية : الإمارات. 
)الوكيل / ال�سيخة وفاء �سقر بن حممد القا�سمي - اإماراتية اجلن�سية( 

اإىل الطرف الثاين : غالم ار�سال غالم اف�سل - اجلن�سية : الهند 
بال�سم التجاري )ال�سيدلية املركزية اجلديدة( ن�ساط الرخ�سة )�سيدلية( واملرخ�س من 
دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 141645 ال�سادرة 

بتاريخ 1995/8/4 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.  

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 تنازل/ بيع  - اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني 
الأطراف املذكورة.

من الطرف الأول : مو�سى حممد عبداهلل الدرمكي  - اجلن�سية : الإمارات. 
اإىل الطرف الثاين  : حممد �سيف الرحمن حممد ريحان الدين - اجلن�سية : بنغالدي�س

بال�سم التجاري )العفاف للخياطة والتطريز( ن�ساط الرخ�سة )خياطة املالب�س 
الن�سائية، تطريز املالب�س الن�سائية ، خياطة وتطريز العبايات( واملرخ�س من دائرة 

التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 242016 ال�سادرة بتاريخ  
1998/8/23 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.  

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
جتاري   SHCAPCICOM-S2019/ M0001159 يف  الدعوى رقم

بالن�شر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�ستاأنف �سده : اإم بي اإ�س جروب )�س.م.ح( - ذ م م عنوانه : اإمارة ال�سارقة - املنطقة احلرة ملطار 

ال�سارقة الدويل - مكتب )كيو 4 - 253( �س ب 9293 
ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف : عبدالنا�سر حممد رفعت القادري  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر 
 SHCAPCICOM-S2019/ رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف    ،  20../.../... بتاريخ 
من  ح�سور  او  ح�سورك  فيقت�سي  جتاري.    - املدنية  الإ�ستئنافية  املحكمة    M0001159
ميثلك امام حمكمة ال�سارقة بدار الق�ساء ...... يوم ....... املوافق 2021/10/10 ال�ساعة 
9.00 �سباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا 

ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 
نهاد �شعيد البدواوي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
جتاري   SHCAPCICOM-S2019/ M0001159 يف  الدعوى رقم

بالن�شر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�ستاأنف �سده : عادل ح�سني مو�سى القراعني - عنوانه : اإمارة ال�سارقة - املنطقة احلرة ملطار 

ال�سارقة الدويل - مكتب )كيو 4 - 253( �س ب 9293 
ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف : عبدالنا�سر حممد رفعت القادري  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر 
 SHCAPCICOM-S2019/ رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،20../.../... بتاريخ 
من  ح�سور  او  ح�سورك  فيقت�سي  جتاري.    - املدنية  الإ�ستئنافية  املحكمة    M0001159
ميثلك امام حمكمة ال�سارقة بدار الق�ساء ...... يوم ....... املوافق 2021/10/10 ال�ساعة 
9.00 �سباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا 

ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 
نهاد �شعيد البدواوي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - موزه �شيف �شامل �شميل الكعبي   
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003422/ 

اإىل املحكوم عليه : موزه �سيف �سامل �سميل الكعبي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ دار التمويل - �س م ع  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 168240 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2020 /0002953 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / يونيلد تكنولوجيز )�س.م.ح(  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/1/20 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاله ل�سالح / كامالك�سا بادو بيدرى راو - بالتايل : ن�س احلكم 
حكمت املحكمة ح�سوريا ومبثابة احل�سوري : 

بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )294306 درهما( وتذكرة عودة اإىل موطنه 
عند الإلغاء او املغادرة ومنحه �سهادة خربة والر�سوم وامل�سروفات املنا�سبة واعفاء املدعي 
من باقي الر�سوم ورف�س الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ستئناف 

خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7784(

املنذر : بيمان احمد عبا�سي جال�سرتي و ميثله بالوكالة ال�سيد/ اأحمد اأبو الف�سل متويل اأحمد ال�سافعي 
مبوجب وكالة رقم 2021/1/32170 بتاريخ 2021/1/11  - العنوان /اإمارة دبي – اخلليج التجاري 

- بناية �سيلفر تاور – جانب بنك دبي الإ�سالمي - مكتب 2210 - هاتف رقم 047708999
املنذر اإليه : ال�سيد علي حيدر حيدري ، و عنوانه اإمارة دبي - ند ال�سبا 1 - جممع جراند فيوز ميدان - تاون 

هاو�س رقم T120 رقم الهاتف : 056277773
يخطر املنذر املنذر اإليه ب�سرورة �سداد مبلغ و قدره 490،480 درهم ) اأربعمائة و ت�سعون األفا و اأربعمائة و 
ثمانون درهم( يف موعد اأق�ساه خم�سة اأيام من تاريخه ، و يف حالة عدم ال�سداد، �سي�سطر املنذر اإىل اإ�ست�سدار 
اأمر اأداء �سد املنذر اليه باداء مبلغ و قدره 480 درهم )اأربعمائة و ت�سعون األفا و اأربعمائة و ثمانون درهم( 
12% من تاريخ  اإليها الفائدة القانونية مبعدل  مع حتميله كافة الر�سوم و امل�ساريف و الأتعاب م�سافا 

الإ�ستحقاق و حتى ال�سداد التام.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)كلي(  جتاري   /  SHCFICICOM2020 /0002628 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي : حممد ر�سا زارعي 
العمل  ه��ات��ف   -  )0557576004  ( م��ت��ح��رك  ه��ات��ف   - ه��ي��ل  اأب����و  م��ن��ط��ق��ة   - دب���ي  اإم�����ارة   : الإق���ام���ة  جم��ه��ول حم���ل 

 capt.zarei@gmail.com : 040439603( - هاتف املنزل )041065232( - الربيد الإلكرتوين(
نعلمكم باأن خ�سم متدخل هجومي / �سركة اأي �سى بي لل�سحن ذ م م - العنوان / حمل الإقامة : دبي- فندق ذا ات�س - �سارع 
ال�سيخ زايد - برج املكاتب - هاتف رقم 3588777-04 - املدعي )ة( / كادر ماجنمنت اآند �سيبينغ كومبانى م.د.م.�س 
اإعمار �سكوير،  اإم��ارة دبي، داون تاون،  اإ�سماعيل احلارثي الكائن يف  العنوان / حمل الإقامة: مكتب وكيلها املحامي �سامل 
تلتم�س   : ب�  للمطالبة  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  اأق��ام  قد   - رقم )8(  الطابق   ،)6 )رق��م  الإ�سالمي  ابوظبي  بناية م�سرف 
املدعية من حمكمتكم املوقرة ما يلي : 1- الت�سريح بالدعوى وقيدها وحتديد جل�سة لنظرها واإعالن املدعى عليها بها. 
باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 73،742،200 درهم )ثالثة و�سبعون مليون و�سبعمائة  الق�ساء   -2
واثنان واربعون األف ومائتي درهم(. 3- الق�ساء باإلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة الدائرة املدنية 
 09:00 ال�ساعة   2021/10/05 املوافق  الثالثاء  يوم  �سباح  الإحتادية  ال�سارقه  حمكمة  الكلية  والإداري��ة  والتجارية 
لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر 

الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7891(

املنذر / ا�سغر باير امعلى جليل بور
العقارية للو�ساطة  با�سيفيك   -2  ، احمد  الوهاب  عبد  فادي  املنذر اليهما / 1- 

ا�ستنادا اىل مذكرة التفاهم املوؤرخة يف 11/2/2014 و املربمة بني اطراف هذا الإنذار و املتعلقة ب�سراء اجلهة املنذرة 
من الكائنة يف برج امباير هاييت�س و حيث ان R 11 املنذر اليه الأول و بو�ساطة وكفالة املنذر اليه الثاين للوحدة العقارية 
،، حيث بلغ اجمايل املبالغ  اأعاله  رقم املنذر قد �سدد للمنذر اليهما متكافلني مت�سامنني مبالغ يف �سبيل ال�سراء املذكور 
اأربعة ع�سر الف وثالثمائة واثنان وخم�سون درهما(  1،714،352 درهم )مليون و �سبعمائة و  امل�سددة لهما ما مقداره 
و حيث ان املنذر اليهما قد عجزا عن تنفيذ عقد بيع الوحدة العقارية املذكورة اأعاله كما و ان الوحدة املذكورة مت بيعها 
باملزاد العلني لطرف ثالث نتيجة جمموعة من اللتزامات على املطور ... مما ا�سحى عقد �سراء الوحدة العقارية املذكورة 
اأعاله م�ستحيال كونه مت نقل ملكيتها مبوجب املراد لطرف ثالث لذلك نر�سل لكم هذا الإنذار بالوكالة عن اجلهة املندرة 
و  للمنذر  ب�سدادها  التي تعهدمت  املبالغ  واأداء  بتعهداتكم  الوفاء  املبادرة فورا اىل  والت�سامن  التكافل  طالبني منكم وعلى 
البالغة 1،714،352 درهم مليون و �سبعمائة و اأربعة ع�سر الف وثالثمائة واثنان وخم�سون درهما ،،، و يف حال ف�سلكم 
يف ذلك خالل خم�سة اأيام ،، عندها �سن�سر اللجوء اإىل الق�ساء للمطالبة بهذه املبالغ اإ�سافة للفائدة القانونية اعتبارا من 
و حتى ال�سداد التام ، و �ستتحملون يف هذه احلال اإ�سافة ملا ذكر اأعاله كافة ر�سوم و م�ساريف التقا�سي وكل   9/7/2014

عطل و �سرر يلحق باملنذر نتيجة لتاأخركم بال�سداد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/1/7843(
املن�ذر : ال�س�ادة �س�تون اأرب الف�ا 1 فن�د - �س�راكة حم�دودة ، ال�س�ادر ل�ه�ا رخ�س�ة جتاري�ة من مركز دبي املايل حتت رقم 
الأن�سه/ �ستيفانى موري�سيتى بريناديتى بو�سيو، فرن�سية اجلن�سية، حتمل بطاقة هوية  بالتوقيع  CL2539 وميثلها 
العنوان : دبي - الم��ارات العربية املتحدة. ت :   - بالتوقيع  املفو�س  ب�سفتها   ،784-1973-3079639-8 رقم 

 0559117877
املن��ذر اإلي�ه : ال�سيد / جواد بوهالوت�س ، هولدين اجلن�سية ، يحمل بطاقة هوية رقم 784-1985-3026152-2 
رقم   )Jumeirah Beach Residence( دب��ي  مر�سى   : وعنوانها   -  NTBP11RC3 رق��م  �سفر  وج��واز 
الر�س : 170 - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى : املرجان 3 - رقم العقار : 1402 - رقم الطابق : 14 - رقم البلدية 

 0556237771  : ت   - املتحدة  العربية  الإمارات   - دبي   12480  75308 مكاين  رقم   392-551
القانوني�ة  املهل�ة  انق�س�اء  بع�د  اخ�رى  ل�س�نة  اليج�ار  ع�ق�د  جت�دي�د  ف�ي  املن�ذر  ليرغ�ب  ب�اأن�ه  اإلي�ه  املن�ذر  املن�ذر  يخط�ر 
امل�ق�درة ب� )12( �سهرا، وذل�ك لرغب�ه املن�ذر ف�ي بي�ع العق�ار، وال �س�وف ي�س�طر املن�ذر لتخ�اذ كاف�ة الج�راءات القانوني�ة 
وم�س�اريف  ر�س�وم  بك�اف�ة  اإلي�ه  املن�ذر  حتمي�ل  م�ع  الداء،  ام�ر  وا�ست�س�دار  الق�س�ائية  ال�دعوى  اق�ام�ة  فيه�ا  مب�ا  �سده 

التقا�س�ي وال�سرر والعطل واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/1/7842(
املن�ذر : ال�س�ادة �س�تون اأرب الف�ا 1 فن�د - �س�راكة حم�دودة ، ال�س�ادر ل�ه�ا رخ�س�ة جتاري�ة من مركز دبي املايل حتت 
حتمل  اجلن�سية،  فرن�سية  بو�سيو،  بريناديتى  موري�سيتى  �ستيفانى  الأن�سه/  بالتوقيع  وميثلها   CL2539 رقم 
بطاقة هوية رقم 8-3079639-1973-784، ب�سفتها املفو�س بالتوقيع - العنوان : دبي - المارات العربية 

املتحدة. ت : 0559117877 
املن��ذر اإلي�ه : ال�سيد / فربد با�سا ا�سغر زاده ، كندي اجلن�سية - يحمل بطاقة هوية رقم 1980-0471475-8-
784 - وعنوانه : املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 55 ، رقم املبنى : 1 ، ا�سم املبنى : دبي جيت 1، رقم العقار : 
"3901 ، رقم الطابق : 39 - رقم مكاين : 74695 13009 - الإمارات العربية املتحدة. ت : 0506592574
يخط�ر املن�ذر املن�ذر اإلي�ه ب�اأن�ه ليرغ�ب املن�ذر ف�ي جت�دي�د ع�ق�د اليج�ار ل�س�نة اخ�رى بع�د انق�س�اء املهل�ة القانوني�ة 
الج�راءات  كاف�ة  لتخ�اذ  املن�ذر  ي�س�طر  �س�وف  وال  العق�ار،  بي�ع  ف�ي  املن�ذر  لرغب�ه  وذل�ك  �سهرا،   )12( ب�  امل�ق�درة 
اإلي�ه بك�اف�ة ر�س�وم  املن�ذر  ال�دعوى الق�س�ائية وا�ست�س�دار ام�ر الداء، م�ع حتمي�ل  اق�ام�ة  القانوني�ة �سده مب�ا فيه�ا 

وم�س�اريف التقا�س�ي وال�سرر والعطل واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - بدر حممد علي اأحمد اليا�شي   
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003107/ 

اإىل املحكوم عليه : بدر حممد علي احمداليا�سي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 304529.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7887(

1- هنا عبيد حممد عبد اهلل احللو. املنذرين / 
2- مرمي عبيد حممد عبد اهلل احللو  

املنذر اليهما/ 1-علياء اخلاجة لتجارة املالب�س اجلاهزة)�س.ذ.م.م( )املنذر اليها الأويل( 
– ب�سفته م�سدر ال�سيكات )املنذر الية الثاين(. �ساة  كانتيبهاي  تكومار  كيتا   -2

املو�سوع : تكليف بالوفاء وال�سداد لالجرة امل�ستحقة بقيمة )90،000.00 درهم( بخالف الفائدة 
القانونية يو اقع 9% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتي ال�سداد التام وكافة الر�سوم وامل�ساريف.

و عليه ، فاإننا نيابة عن املوكل تنبه املنذرتني وتكلف املنذر اليهما الأويل والثاين بالت�سامن والتكافل فيما 
بينهما ب�سرورة �سداد الجرة امل�ستحقة وق�درها مبلغ =/90،000.00 درهم )ت�س�ع�ون األ�ف دره�م( قيم�ة 
ال�دفعات الإيجاري�ة لل�وح�دة امل�س�تاأجرة املح�ل رق�م)2( واملو�سع و�سفاً اعاله واملحرر ب�ساأنها ال�سبكات اأرقام 
)000210 و000211 و000212( وامل�سحوبني على بنك راأ�س اخليمة اخلدمات امل�سرفية ال�سالمية 
والذين ارتدوا جميعاً دون �س�رف مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد 

وذلك خالل مدة ثالثني يوم من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإنذار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7886(

1- هنا عبيد حممد عبد اهلل احللو. املنذرين / 
2- مرمي عبيد حممد عبد اهلل احللو  

املنذر اليهما /  1- مقهى تي �سبوت �س.ذ.م.م 
اجلليل توندئيل - هندي اجلن�سية - حمرر ال�سيكات. عبد   -2

املو�سوع : انذار بالإخالء و تكليف بالوفاء بالجرة امل�ستحقة بقيمة )65،000 درهم( 
وما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى الخالء التام

تنبه املنذرتني املنذر اإليهما ب�سرورة اخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خاليه من ال�سخا�س وال�سواغل 
للمنذرتني. مع �سرورة �سداد الجرة امل�ستحقة بذمتها بقيمة )65،000 درهم فقط خم�سة و�ستون 
اأق�ساها  التام يف مدة  اإىل ما ي�ستجد من مقابل الإيجار حتى تاريخ الخ��الء  الف دره��م( بالإ�سافة 
كافة  اتخاذ  ايل  املنذرين  �سي�سطر  وال  الإن���ذار،  ه��ذا  ت�سلمه  تاريخ  من  يوما  ثالثون  يوما(   30(

الجراءات القانونية قبله حلفظ حقوقهم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7884(

1- هنا عبيد حممد عبد اهلل احللو. املنذرين / 
2- مرمي عبيد حممد عبد اهلل احللو  

املنذر اليه / حممد فواز ابازيد
املو�سوع : تكليف بالوفاء وال�سداد لالجرة امل�ستحقة بقيمة )65000 درهم( بخالف الفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتي ال�سداد التام وكافة الر�سوم وامل�ساريف. 
درهم(  بقيمة )65000  امل�ستحقة بذمته  الج��رة  �سداد  اإليه ب�سرورة  املنذر  املنذرين  ينبة 
فقط خم�سة و�ستون الف درهم بالإ�سافة اإىل ما ي�ستجد من مقابل الإيجار املاأجور يف مدة 
اأق�ساها )30 يوما( ثالثون يوما من تاريخ ت�سلمه هذا الإنذار، وال �سي�سطر املنذرين اىل 

اإتخاذ كافة الجراءات القانونية قبله حلفظ حقوقهم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0002885 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : افلح ل�سيانة املباين - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة : عجمان النعيمية 1 رقم مكاين 4481707980  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/10/3 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/9/19 م.

مدير اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0002088 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه �سريىل جريونا فابا
يف  املحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د   2021/08/23 بتاريخ  ب��اأن��ه  علما  نحيطكم 
وميثلها  العاملة  الي���دي  لتوريد  ال�سنيار  ل�سالح  اأع���اله  بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
ال�سيد/ حممد احمد ح�سن البلو�سي ، بالتايل : حكمت املحكمة: باإلزام املدعي عليها 
الف  ع�سر  واث��ن��ا  )ثالثمائة  دره��م   312.808 مبلغ  مالكها  و  للمدعية  ت���وؤدي  ب��اأن 
وثمامنائة و ثمانية دراهم( مع الفائدة عليه بواقع 6% �سنويا ت�سري من تاريخ قيد 
الدعوى يف 2021/1/16 وحتى ال�سداد التام والزامها بالر�سوم و امل�سروفات و مبلغ 
يوما   30 القانونية  امل��دة  قابال لال�ستئناف خالل  اأتعاب حماماة. حكما  دره��م  األفي 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1009
يرغب  :البحرين  اجلن�سية   - / ف�سل عبداخلالق عبدالرب  ال�سيد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
يف البيع والتنازل عن 50% من كامل ح�سته البالغه 100% ل�سالح ال�سيد/ دامر بباييف 
- اجلن�سية اأوزبك�ستان وكذلك يرغب يف بيع 50% من كامل ح�ستة البالغه 100% ل�سالح 
ال�سيد / بريتي فريندرا كاليناين اجلن�سية :الهند يف الرخ�سة امل�سماه )قرياط املا�س ل�سياغة 
الذهب( �سادرة من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة بالرقم )763106( تعديالت اخري 

:- تغري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية ايل وكيل خدمات. 
2013 يف  وعمالبن�س امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�سنة  
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1010

ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�س�يد: مكم�ل لي�ت ب�ون�دا - اجلن�سية : الهن�د، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل 
 - را�س�د حمم�د ح�س�ن غلب�ان  : عب�داهلل  ال�س�يد  اإل�ى  البالغ�ة )100%( وذل�ك  ك�ام�ل ح�س�ته  ع�ن 
ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  للرج�ال(  ال�س�فراء  ال�س�م�س  )�س�الون  امل�س�ماه  الرخ�س�ة  يف  الإم�ارات،   : اجلن�سية 
بال�سارقة.  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )709024( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 

تعديالت اخرى:- تغيري ال�سكل القانوين من )وكيل خدمات( اإىل )موؤ�س�سة فردية(.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1011

ف�ي  يرغ�ب  باك�ستان،   : - اجلن�سية  احم�د خ�ان  �س�وكت حي�ات   : ال�سيد  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�ا 
البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد : جعف�ر ح��س�ي�ن ت�اج حمم�د 
ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  للحالق�ة(  حي�ات  �س�وكت  )�س�الون  امل�س�ماه  الرخ�س�ة  ف�ي  باك�س�تان،   : اجلن�سية   -
بال�سارقة.  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )546196( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 
تعديالت اآخرى:- تغيري الإ�سم التجاري من )�سالون �سوكت حيات للحالقة( اإىل )�سالون ق�سر 
ال�سعادة للحالقة(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-�لفجر:

مقر  يف  الأول  اأم���������س  ان��ط��ل��ق��ت 
احت��اد الإم��ارات لكرة القدم بدبي 
حم����اور ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة لنيل 
 AFC B " الآ�سيوية  الرخ�سة 
ُينظمها  ال��ت��ي   "  Diploma
الحتاد  مع  بالتعاون  الكرة  احتاد 
الآ���س��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم يف الفرتة 
اأكتوبر   9 اإىل  �سبتمرب   20 م��ن 
م���درب���اً   24 ، مب�����س��ارك��ة  امل��ق��ب��ل 
امل��ح��رتف��ة والدرجة  الأن��دي��ة  م��ن 
ال����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  اف��ت��ت��ح  الأوىل. 
عمر يربودي الأمني العام امل�ساعد 
ل��ل�����س��وؤون ال��ف��ن��ي��ة ، ورا����س���د عامر 
الفنية  الإدارة  م��دي��ر  ال���ب���دواوي 

ودعم املنتخبات الوطنية.
بجميع  ي��������ربودي  ع���م���ر  ورح�������ب 
التدريبية  ال�����دورة  يف  امل�����س��ارك��ني 

اإدارة  جم��ل�����س  اأن  ل���ه���م  م�����وؤك�����داً 
ال�سيخ  ب���رئ���ا����س���ة  ال����ك����رة  احت�������اد 
را���س��د ب��ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي داعم 
رئ���ي�������س ل���ل���م���درب���ني امل���واط���ن���ني ، 
خرباتهم  تطوير  على  وح��ري�����س 

اأكادميي  م��ن��ه��اج  وف���ق  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
الآ�سيوي  الحت������اد  م���ن  م��ع��ت��م��د 
الو�سول  ب����ه����دف  ال����ق����دم  ل����ك����رة 
اإىل  الوطنية  واملنتخبات  بالأندية 
مراحل فنية متطورة تتما�سى مع 

جمال  يف  تطراأ  التي  امل�ستحدثات 
تدريب كرة القدم.

بدوره اأكد را�سد عامر اأن الدورات 
التدريبية لنيل الرخ�س الآ�سيوية 
تت�سمن تبادل واكت�ساب معلومات 

فنية وتدريبية كثرية ، ولكن يظل 
م�ستجدات  ع��ل��ى  امل�����درب  اط�����الع 
ب�سفة  ال���ق���دم  ك����رة  يف  ال���ت���دري���ب 
الأ�سا�س يف تطوير  العامل  دوري��ة 
احلالية  ال���دورة  وا�سفاً   ، خرباته 
ت�سم  ك���ون���ه���ا   ، ب���ال����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ة 
الالعبني  م���ن  جم��م��وع��ة مم��ي��زة 
واحلاليني  ال�����س��اب��ق��ني  ال��دول��ي��ني 
ولكافة  ل���ه���م  ن��ت��م��ن��ى  ال����ذي����ن   ،
امل�����س��ارك��ني ال��ت��وف��ي��ق وال���ن���ج���اح . 
وت���اأت���ي ال�����دورة الآ���س��ي��وي��ة �سمن 
الإم���������ارات لكرة  ب���رن���ام���ج احت�����اد 
ل��ت��ط��وي��ر خ����ربات مدربي  ال���ق���دم 
الدرجة  واأندية  املحرتفة  الأندية 
الأوىل واطالعهم على م�ستجدات 
ال��ربام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ، وال��ت��ي من 
العمل  اإث����راء  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها 
بكافة  القدم  كرة  ن�ساط  الفني يف 
مدربني  بوجود  العمرية  مراحله 

معتمدة  ���س��ه��ادات  يحملون  اأك��ف��اء 
الآ�سيوي  الحت���اد  م��ن  ومرخ�سة 
، ك��ون��ه��ا خ��ط��وة اأول���ي���ة م��ه��م��ة يف 
القدم  ك��رة  ن�ساط  تطوير  عملية 

يف الدولة.
وي�سمل برنامج الدورة التي ُيقدم 
الوطنيان  امل��ح��ا���س��ران  حم��اوره��ا 

ع���ب���د امل���ج���ي���د اإب����راه����ي����م ال���ن���م���ر ، 
احلو�سني  اإبراهيم  حممد  وخالد 
ملعب  يف  ع��م��ل��ي��ة  حم���ا����س���رات   ،
ذي���اب ع��وان��ة مبقر الحت���اد بدبي 
النظرية  املحا�سرات  تعقد  فيما   ،
بدبي.  مريكيور  جراند  فندق  يف 
الدورة م�ساركة جمموعة  وت�سهد 

م�����ن جن������وم ال�����ك�����رة الإم�����ارات�����ي�����ة 
اأبرزهم حممد عمر قائد منتخبنا 
الوطني املُتّوج يف خليجي 18 عام 
وحممد  م��ب��ارك  ون���واف   2007
واإ�سماعيل  �سهيل  وعبداهلل  قا�سم 
اإ�سماعيل  النجم  اإىل جانب  اأحمد 

مطر .

•• �أبوظبي - لوناتو-�لفجر: 

الإماراتي  الكارتينغ  جنم  يوا�سل 
الظاهري  را���س��د  امل��وه��وب  ال��ب��ط��ل 
تاألقه مع ا�ستئناف �سباق البطولة 
بعد عطلة ال�سيف. ويف اأول �سباق 
 Kart" ل��ه م��ع ف��ري��ق��ه اجل��دي��د
الظاهري  يعتلي   "Republic
لوناتو  �سباق مدينة  تتويج  من�سة 
يف �سمال اإيطاليا، يف ال�سباق الذي 
 Formula 4 منظمو  اأق���ام���ه 
الإيطاليون، منظمو بطولة العامل 

.WSK للكارتينج
اأك���رث من  م��ع  ال��ظ��اه��ري  وتناف�س 
 50 م��ن  اأك���رث  م��ن  �سائق   250
دول������ة. وي�������س���اف ه����ذا ال���ف���وز اىل 
لئ���ح���ة ال���ظ���اه���ري ال���ك���ب���رية من 
الإجن������ازات ال��ك��ربى ال��ت��ي حققها 
بطاًل  ت��وج  حيث  املو�سم،  بداية  يف 

مزدوجاً.
بدلة  م��رت��دي��اً  ال�سباق،  �سياق  ويف 
ال�����س��ب��اق الإم���ارات���ي���ة ذات الأل����وان 
الأح����م����ر والأخ���������س����ر والأب���ي�������س 

اجلديد  ف���ري���ق���ه  وم�����ع  والأ������س�����ود 
اأظهر   ،"Kart Republic"
قدراته  اأخ������رى  م����رة  ال���ظ���اه���ري 
هيكل  م��ع  التكيف  على  ال�سريعة 
وحم��������رك ج����دي����دي����ن، وك���ع���ادت���ه 
املوهوب  الإم���ارات���ي  النجم  اأظ��ه��ر 
اأنه يرتقي اإىل م�ستوى التحديات 
���س��ائ��ق��اً يف فئة   71 م��ع  م��ت��ن��اف�����س��اً 
كانت  ح��ي��ث   .OK-Junior
املناف�سة �سر�سة بني اأف�سل املواهب 
يف العامل هدفها الوحيد هو الفوز 

ب�سباق الفتتاح ملو�سم اخلريف.
املوؤهلة  الت�سفيات  جم��ري��ات  ويف 
 .P28 انطلق الظاهري من املركز
روحه  مظهراً  قوية  انطالقة  ويف 
ط��ق�����س جاف  ظ���ل  ويف  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
املركز  يف  ليحل  ال��ت��ق��دم  ا���س��ت��ط��اع 

الت�سفيات. هذه  يف   11P
الت�سفيات  ���س��ب��اق  اإق����ام����ة  اأث����ن����اء 
والإق�ساء يف اأجواء جافة، �سقطت 
الأمطار الغزيرة �سباح يوم الأحد 
قبل موعد ال�سباق النهائي. لُتربز 
املمطرة  امل�������س���ارات  خ��الل��ه��ا  م���ن 

املت�سابقني  م����ه����ارات  وال���رط���ب���ة 
اأك��رث تعقيداً. لكن  وجتعل الأم��ور 
على  ا���س��ت��ع��را���س  ويف  ال���ظ���اه���ري 
وعند  ال�سباق  انتهاء  وقبل  احللبة 
اللفة 17 ا�ستطاع اأن يثبت قدراته 
الرائعة على امل�سارات الرطبة. ومن 
املركز ال�ساد�س عند النطالق ومع 
كل لفة من ال�سباق وبرباعة كبرية 
جت��اوز جميع مناف�سيه واح��ًدا تلو 
الآخ�����ر، حم��ق��ق��اً اأ����س���رع وق���ت على 
الطالق يف فئته والفئات الخرى، 
ومت��ك��ن ال��ظ��اه��ري م��ن خلق فارق 
اأقرب  ع��ن  ث����واٍن  زم��ن��ي م��دت��ه 3 
املتميز  الأداء  هذا  ومع  مناف�سيه. 
���س��م��ن ال��ظ��اه��ري الن���ط���الق من 

املركز الأول يف ال�سباق النهائي.
ال��ن��ه��ائ��ي، توقفت  ال�����س��ب��اق  وق��ب��ل 
ال�سم�س وهداأت  واأ�سرقت  الأمطار 
الرياح وجف م�سمار احللبة خالل 
ا�سرتاحة الغداء. وكانت ال�سباقات 
ال�سباق  قبل  اأقيمت  التي  الأخ��رى 
النهائي الذي �سيخو�سه الظاهري 
التي  م�����س��ارات احللبة  ُج��ّف��ف��ت  ق��د 

را�سد  ووج��د  مت��ام��اً  عليها  اأقيمت 
نف�سه يبداأ من املركز الأول حماًطا 
انطالق  وم��ع  اأق��وي��اء.  مبناف�سني 
ال�����س��ب��اق ال��ن��ه��ائ��ي املُ���ك���ّون م��ن 17 
املركز  م��ن  ال��ظ��اه��ري  انطلق  لفة 
كبريين  وع����زم  وبت�سميم  الأول 
اإ�سرتاتيجية  اىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
لل�سيطرة  حم��ك��م��ني  وت��خ��ط��ي��ط 
البداية والتقدم  ال�سباق منذ  على 
الآخرين.  املناف�سني  جميع  على 
كانت بداية ال�سباق النهائي �سعبة 
ح��ي��ث ك��ان��ت امل��ن��اف�����س��ة ق��وي��ة على 
الظاهري  اأج���رب  م��ا  الأول  امل��رك��ز 
الثاين،  امل��رك��ز  اإىل  ال��رتاج��ع  على 
وت��وت��ر عايل،  اأج���واء �ساغطة  ويف 
الإماراتي  ال��ك��ارت��ي��ن��غ  جن��م  اأث��ب��ت 
الظاهري  را���س��د  امل��وه��وب  ال��ب��ط��ل 
كبرية  ب�سرعة  ف��ق��ط  لي�س  نف�سه 
بعقلية  اأي�����س��اً  ول��ك��ن  احللبة  على 
الظاهري  قوية ج��داً. فقد حافظ 
ع��ل��ى ه��دوئ��ه ط����وال ال�����س��ب��اق على 
ال��رغ��م م��ن ال�����س��غ��ط ال��ك��ب��ري من 
الرتكيز  مع  ولكن  ال�سائقني،  كل 

الفريدة،  القيادة  ومهارات  الكبري 
متكن الظاهري من الفوز باملركز 
الثالث بال�سباق من بني 32 �سائق 

على حلبة جافة.
التتويج  من�سة  ع��ل��ى  وق��وف��ه  ب��ع��د 
دولة  علم  رف��ع  مت  ال��ك��اأ���س  وت�سلم 
خالل  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
حفل التتويج، عّلق را�سد الظاهري 
قائاًل: "كان ال�سباق �سعباً. خالل 
مع  ج��م��ي��ع��اً  ك���ّن���ا  الأوىل  ال���ل���ف���ات 
الفوز.  اأردن��ا  كلنا  البع�س،  بع�سنا 
ل�����ذل�����ك، ك����ان����ت م���ع���رك���ة ك���ب���رية، 
ق�سارى  اأب�����ذل  اأن  ف��ي��ه��ا  ح���اول���ت 
ه���ن���اك بع�س  ب��ال��ط��ب��ع،  ج���ه���دي. 
الأ�سياء التي يجب تعلمها، كما هو 
احلال دائماً، وناأمل اأن نطبق هذه 
القادمة."  اجلولت  يف  املالحظات 
الفريق  "كان  ال��ظ��اه��ري  واأ���س��اف 
اأ�سكر  اأن  اأود  للغاية، هنا  متجان�ساً 
 Kart" عمل  فريق  اأف��راد  جميع 
اإنها  دعمهم.  Republic"على 
ب��داي��ة ج��ي��دة ل��ن��ا م��ع��اً. مت��ّك��ن��ا من 
جت���رب���ة ال���ك���ث���ري م����ن امل�������واد حتت 

ومتّكنا  اجل��اف  امل�سار  وعلى  املطر 
م��ن احل�����س��ول ع��ل��ى اإع�����داد جيد. 
نحن نعرف الآن ما يجب اأن نعمل 
عليه يف امل�ستقبل وناأمل يف ال�سباق 
اأن نكون  اأدري�����ا  م��دي��ن��ة  ال���ق���ادم يف 
قادرين على الفوز باملركز الأول".

م�����درب را�سد  ق����ال  وم����ن ج��ه��ت��ه، 
ال������ظ������اه������ري ال����ب����ط����ل ال�������س���اب���ق 
فاوت�سو  الإي��ط��ايل   2 للفورمول 
ال�سيف،  عطلة  "بعد  اإيبوليتي: 
ق��وة. يعترب  ال�سباق بكل  اإىل  عدنا 
ه��ذا الإجن���از مم��ت��از، �سعدنا على 
ب��ف��ري��ق جديد،  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن�����س��ة 
ومب��ح��رك ج��دي��د، وك����ارت جديد، 
وم��ي��ك��ان��ي��ك��ي ج����دي����د، وك�����ل ذلك 
مبزيد  وتعد  رائ��ع��ة  ببداية  ُيب�سر 
امل�ستقبل.  يف  ال���ن���ج���اح���ات  م����ن 
م�سامري  على  متميز  �سائق  را�سد 
ناأمل  كنا  ولذلك  الرطبة  ال�سباق 
اأي�ساً  الأم��ط��ار  تهطل  اأن  ونتمنى 
علينا  يتعني  ي��زال  ل  النهائي.  يف 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى امل����واد ل��ت��زوي��د را�سد 
باأف�سل حزمة ممكنة من املهارات 

اأي�ساً  املناف�سة  على  ق���ادراً  ليكون 
على امل�سار اجلاف. اأثبت را�سد مرة 
وت�سميمه  القتالية  روح��ه  اأخ���رى 
واإح�سا�سه  ال���ك���ب���ريي���ن  و���س��غ��ف��ه 
الفريد بالإعداد واكت�ساب املهارات. 
بهدوء ويخطط  ال��ك��ارت  يقود  اإن��ه 
لقد مترن  ب�سكل جيد.  لتحركاته 
كثرياً، وهو حمرتف جداً، وجاهز 
الكارتينغ  فئة  يف  النهائي  للتغيري 

الأخرية يف العام املقبل".

العاملي  ال��ك��ارت��ي��ن��غ  ���س��ب��اق  اأق���ي���م 
 Lonato ����س���ب���اق  ح��ل��ب��ة  ع���ل���ى 
متت  ال��ت��ي  املبتكرة   Karting
املوافقة عليها من الحتاد الدويل 
ل���ل�������س���ي���ارات وال�����ت�����ي ي���ب���ل���غ ط���ول 
والتي  م���رت   1200 م�����س��م��اره��ا 
عامل  "مركز  ا���س��م  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ط��ل��ق 
الكارتينغ" نظراً للعدد الكبري من 
تنظمها   التي  ال�سهرية  ال�سباقات 

احللبة.

مب�شاركة 24 دار�شًا من بينهم حممد عمر واإ�شماعيل مطر 

»AFC B Diploma« انطالق حماور الدورة التدريبية لنيل الرخ�سة االآ�سيوية

را�سد الظاهري يبداأ الن�سف الثاين من مو�سم �سباق بطولة كاأ�ض 
العامل للكارتينغ املفتوحة يف لوناتو -اإيطاليا من من�سة التتويج
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1012
اجلن�س�ية:   - الزع�ابي  حمي�دان  �س�يف  عي�س�ى  احم�د  ال�س�يد:  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
اإل�ى ال�سيد  الإم�ارات، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغة )100%( وذل�ك 
امل�س�ماه  الرخ�س�ة  ف�ي  الإم�ارات،  اجلن�سية:   - املرزوق�ى  عل�ى  احم�د  ب�ك�ر  اب�و  عب�داهلل   :
)اجللي�د الب�ي�س لالقم�س�ة( تاأ�س�س�ت باأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )533629( 

ال�س�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�س�ادية بال�سارقة. تعديالت اخرى:
 2013 ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1007

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�سيد/ �سيكور �سارما بن بيبني �سارما - اجلن�سية : بنغالدي�س 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )%100( وذلك اإىل ال�سيد/ كهكان �سيل 
للحالقة(  احلديث  امل�سلي  )�سالون  امل�سماه  الرخ�سة  يف  اجلن�سية:بنغالدي�س.  جقدي�س- 

ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم .)550388(
تعديالت اأخرى: - ليوجد. 

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

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1008

ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�س�يد: م�ردا�س م�س�طفى ال�رزوق - اجلن�سية: �س�وريا، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل 
ع�ن )50%( م�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد: خ�ل�ف ج�دوع احلدي�د - اجلن�س�ية: 
�س�وريا، ويرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن )50%( م�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغ�ة )%100( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد: 
قط�ع  لتج�ارة  ال�ذهبي  )اله�دف  امل�س�ماه  الرخ�س�ة  ف�ي  �س�وريا،  اجلن�س�ية:   - حم�ود  ح�اج  ال�دي�ن  ت�اج  عم�ار 
غي�ار ال�سيارات امل�ستعملة( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوجب رخ�سة رقم )760287( ال�سادرة من دائرة 
التنمية القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى: تغيري ال�سكل القانوين من )وكيل خدمات( اإىل )�سركة ذات 
امل�ستعملة(  ال�سيارات  لتجارة قطع غيار  الذهبي  التجاري من )الهدف  الإ�سم  م�سوؤولية حم��دودة(. تغيري 
املادة )14( فقرة )5(  امل�ستعملة)ذ.م.م((. وعمالبن�س  ال�سيارات  الذهبي لتجارة قطع غيار  اإىل )الهدف 
من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل   

ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة: كول وايف للخدمات الفنية - �س ذ م م 
IC1-RUS- رقم الرخ�سة : 653٨76 العنوان : نخيل - املدينة العاملية - دبي

بال�سجل  القيد  رق��م  حم��دودة  م�سئولية  ذات  القانوين:  ال�سكل   V4-S10
التجاري : 1116335 تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي بانهاب�سدد الغاء 
الرتخي�س اخلا�س بال�سركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���س  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

بهانورو   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الهند    ، خ���اج���وخ���ان  خ����ان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )J6980808( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0508834602

فقدان جواز �سفر
كي�سمر خان   / املدعو  فقد 
م�سعود ، باك�ستان اجلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )MC4148031 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0557133188

فقدان جواز �سفر
م�ست   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
عبدالعزيز  حممد  كاهينور 
اجلن�سية  ب���ن���غ���الدي�������س     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )BL0516163(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0556144331

فقدان جواز �سفر
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اإدارة االإمارات توؤكد وقفتها مع املدرب والالعبني

•• �أبوظبي -و�م:

القايد  الإم��ارات��ي حممد  البطل  اأك��د 
 800 مل�سافة  طوكيو  ف�سية  �ساحب 
وبرونزية  امل��ت��ح��رك��ة،  للكرا�سي  م��رت 
البطولة نف�سها يف م�سافة 100 مرت، 
الوحيد  الطريق  ه��ي  الت�سحيات  اأن 
واأن���ه  ال���ك���ربى،  الإجن�������ازات  لتحقيق 
يف  املت�سلة  اأ�سهر   7 ال���  مع�سكر  ل��ول 
بعيدا  طوكيو  مناف�سات  قبل  تايالند 
ع��ن بيته واأ���س��رت��ه، م��ا ك��ان ق��د و�سل 
املناف�سات  به  دخل  الذي  امل�ستوى  اإىل 
اأن  اإىل  م�سريا  الإجن�����ازات،  حقق  ومل��ا 
الكثري من التحديات قد واجهته قبل 
واأثناء دورة طوكيو، واأن الإ�سرار على 
ب���الأم���ل، والثقة  ال��ن��ج��اح، وال��ت��م�����س��ك 
يف  قيمتها  لها  ع��وام��ل  كلها  بالنف�س 

ر�سم مالمح الإجناز.
ت�سريحاته  يف  ال��ق��اي��د  حم��م��د  وق���ال 
 "  : وام"  الإمارات"  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
����س���ع���وري ب��ال��ف��رح��ة ك����ان ك���ب���ريا بعد 
يف  الأوىل  ال�����ربون�����زي�����ة  امل����ي����دال����ي����ة 
لبعثة  اإجن��از  اأول  كانت  لأنها  طوكيو 
اأن���ه���ا حتققت  الإم���������ارات، خ�����س��و���س��ا 
يف ظ���ل ظ�����روف ���س��ع��ب��ة واج��ه��ت��ن��ا يف 
جائحة  خلفية  على  الإع���داد  م��راح��ل 
لأول  لنا  ي�سمح  مل  اأن���ه  كما  ك��ورون��ا، 
بالتدريب  الأومل���ب���ي���اد  ت��اري��خ  يف  م���رة 
على ميادين التناف�س ولو ملرة واحدة 
املناف�سات، يف الوقت نف�سه الذي  قبل 
اآن  م��ن  تت�ساقط  الأم��ط��ار  فيه  ك��ان��ت 
والندفاع  احلركة  على  لتوؤثر  لآخ��ر 

وال�����س��ب��اق، وب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل��ك فاإن 
كانت  مرت   100 م�سافة  يف  امليدالية 
ب�سارة خري يل حيث اأن ال� 100 مرت 
اأحرزت  التي  امل�سافات  �سمن  تكن  مل 
فيها اإجناز يف باراملبية ريو دي جانريو 
الإجناز  اأم��ا عن قيمة   ."2016 عام 
القايد  اأك���د   .. �سخ�سيا  ل��ه  بالن�سبة 
طوكيو  ب��ارامل��ب��ي��ة  يف  م��ي��دال��ي��ة  اأي  اأن 
ت�ساوي الكثري فيما �سواها من دورات 
تاأجلت  اأنها  خا�سة  لحقة،  اأو  �سابقة 
اأن تقام  ملدة عام، فقد كان مقررا لها 
يف �سيف 2020، وتاأجلت اإىل �سيف 
وبالن�سبة  اجل��ائ��ح��ة،  ب�سبب   2021
ب�سبب  كثريا  ت�سرر  فقد  �سخ�سيا  له 
اإىل قمة  كان قد و�سل  لأن��ه  التاأجيل 
2019 حيث فاز ب�  م�ستواه يف نهاية 
4 ميداليات ملونة يف 4 فئات ببطولة 
العامل �سهر نوفمرب 2019، وعندما 
الن�ساط  ت����وق����ف  اجل���ائ���ح���ة  ج�������اءت 
والتدريب لفرتة ل تقل عن 6 اأ�سهر، 
البطولت،  وجتمدت  ال�سفر،  وتوقف 
الوقت  يف  م�����س��ت��واه  ت���اأث���ر  وب���ال���ت���ايل 
الفر�سة  التاأجيل  ه��ذا  اأع��ط��ى  ال���ذي 
اأف�سل  اآخرين مل يكونوا يف  لالعبني 

م�����س��ت��وي��ات��ه��م، ل��ال���س��ت��ع��داد جم����ددا، 
والتدريب بقوة لرفع م�ستواهم.

التحدي  ه��ذا  تعامله مع  وع��ن كيفية 
وم��اذا فعل .. قال : " مل يكن اأمامي 
���س��وى خ��ي��ار واح����د وه���و ال�����س��ف��ر اإىل 
املنتخب  م����ع  وال����ت����دري����ب  ت���اي���الن���د 
ال���ت���اي���الن���دي مب���وج���ب ب���روت���وك���ول 
ال����ت����ع����اون امل�������س���رتك ب����ني الإم���������ارات 
����س���اف���رت قبل  وت����اي����الن����د، ول����ذل����ك 
الدورة ب� 7 اأ�سهر كاملة، وكنت اأتدرب 
التايالندي  املنتخب  يومي مع  ب�سكل 
بورت  �سا  ال�سهري  امل��درب  قيادة  حتت 
الذي  الغربي  عبيد  الكابنت  ومدربي 
كان يزورين من وقت لآخر.. كان لبد 
اأرقامي  على  لأحافظ  الت�سحية  من 
املعدلت  اإىل  للو�سول  منها  واأط����ور 
واأ�سرتي  بيتي  عن  وابتعدت  العاملية، 
طوال هذه الفرتة، م�سافا اإليها �سهر 
باملناف�سات لأك��ون قد  اآخ��ر يف طوكيو 
الإمارات،  عن  بعيدا  اأ�سهر   8 اأكملت 
ومل ي��ت��وق��ف الأم�����ر ع��ن��د ذل���ك لكني 
و�سعني  موؤ�سف  اآخ��ر  بحدث  فوجئت 
اأمام حتد �سعب جديد قبل البطولة 

ب� 3 اأ�سهر اأثناء وجودي يف املع�سكر".

 3 ب����  ال������دورة  القائد:" ق��ب��ل  وت���اب���ع 
اأدخل به  اأ�سهر تعر�س الكر�سي الذي 
بالن�سبة  والكر�سي  للك�سر،  ال�سباقات 
اأج����ري عليها،  ال��ت��ي  يل م��ث��ل ق��دم��ي 
به  وحققت  عليه،  معتادا  كنت  لأن��ن��ي 
بالراحة  معه  واأ�سعر  اإجن��ازات��ي،  اأب��رز 
ال���ك���ب���ري عند  ال���ك���ام���ل���ة وال�����ت�����ف�����اوؤل 
العاملية،  ال�����س��ب��اق��ات  يف  ب��ه  م�ساركتي 
وعندما فكرنا يف ال�سفر لأمريكا من 
مبقا�ساتي،  ب��دي��ل  كر�سي  ���س��راء  اأج���ل 
ك������ان ال�������س���ف���ر م�����س��ت��ح��ي��ال، وك���ذل���ك 
عندما فكرت يف ال�سفر اإىل بريطانيا 
اأي�سا،  اأ���س��اف��ر  اأن  ال�����س��ع��ب  م��ن  ك���ان 
اجلديد  ال��ك��ر���س��ي  ب�����س��راء  فارت�سينا 
قبل  اإل  ي�سلني  ومل  الإمي���ي���ل،  ع��رب 
البطولة ب�سهر واحد، فلم يكن اأمامي 
اأجل  وم��ن  معه،  للتكيف  طويل  وق��ت 
تو�سف  ول  كبرية  فرحتي  ف��اإن  ذل��ك 
ظل  يف  حققتهما  اللتني  بامليداليتني 

هذه التحديات".
وع���ن ت��ك��ل��ي��ف��ه ب��رف��ع ع��ل��م ال���دول���ة يف 
ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ال��ر���س��م��ي ل���ل���دورة .. 
ق���ال : " رف���ع ع��ل��م ال���دول���ة يف حدث 
ريا�سي  لأي  كبري  �سرف  عاملي  اأوملبي 

وف��رح��ت��ي ب��رف��ع ال��ع��ل��م ك��ان��ت ت���وازي 
اأن  يل  و�سبق  ميدالية،  حتقيق  فرحة 
ري���و دي  دورة  ال��دول��ة يف  ع��ل��م  حملت 
الذي  ال��الع��ب  اأن  ج��ان��ريو، ويف ظني 
يتم تر�سيحه حلمل علم الدولة تكون 
عليه م�سوؤولية كبرية يف متثيل بالده 
يف احلدث، ومن واقع م�سوؤوليتي كنت 
اإجناز  لتحقيق  يوفقني  اأن  اهلل  اأدع��و 
من�سة  ���س��ع��ود  اإىل  ي��ق��ودن��ا  ل��وط��ن��ي 
التتويج، والحتفاء بالعلم عليها اأمام 
اأ���س��ك��ر اللجنة  ك��ل ال��ك��ام��ريات، وه��ن��ا 
واأثمن  ر���س��ح��ت��ن��ي،  ال��ت��ي  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
التوايل  على  الثانية  للمرة  يف  ثقتهم 

يف الدورة الباراملبية".
وفيما اإذا كان قد و�سلته م�ساعر فرحة 
ال�سعب الإماراتي وامل�سوؤولني لإجنازه 
يف فئتي ال� 100 مرت و800 مرت .. 
" كان كل تركيزي يف  اأو�سح القايد : 
الفرحة  حجم  مل�ست  ولكني  املناف�سة، 
م�سوؤويل  م���ن  ح����ويل  م���ن  ع���ي���ون  يف 
البعثة فور التتويج بامليدالية الأوىل، 
البعثة  على  انهالت  التي  والت�سالت 
من كبار امل�سوؤولني بعد الفوز، والأمر 
الثانية،  امل��ي��دال��ي��ة  ب��ع��د  ت��ك��رر  نف�سه 

وبالن�سبة يل فاإن معنى ال�سعادة هو اأن 
اأكون �سببا يف اإ�سعاد من حويل، و�سببا 
يف رفع علم بالدي يف املحافل الكربى، 
الفتتاح  حفل  يف  رفعته  ال��ذي  العلم 
والذي اأحمله على قمي�سي ويف قلبي، 

والذي اأعتز به يف كل مكان".
وع���ن جم��م��وع اإجن���ازات���ه يف ال����دورات 
 .. قلبه  اإىل  اأف����رب  واأي��ه��م��ا  الأومل��ب��ي��ة 
قال : " يف دورة لندن 2012 حققت 
�سباق  وبرونزية يف  ميداليتني ف�سية 
ال� 100 مرت وال� 200 مرت، ويف ريو 
دي جانريو حققت ذهبية 800 مرت، 
ثم ف�سية وبرونزية طوكيو يف 800 
مرت و100 مرت على التوايل، اأما عن 
ميداليتي طوكيو  فهي  لقلبي  اأقربها 
لأنها جاءت من رحم املعاناة، واأتوجه 
بال�سكر اإىل قيادة دولة الإمارات التي 
كل  واأ�سكر  لأبنائها،  الدعم  كل  توفر 
مع�سكري  يف  و���س��ان��دين  دع��م��ن��ي  م��ن 
اخلارجي، وخ�سو�سا اللجنة الباراملبية 
الإماراتية، ومنتخب تايالند ومدربه 
�سا بورت، ونادي الثقة للمعاقني الذي 
اأنتمي اإليه، واأ�سكر عائلتي اأي�سا التي 
تدريباتي  يف  الرتكيز  على  �ساعدتني 

وحتملت فرتة غيابي الطويلة".
وحول خطته لدورة باري�س 2024 .. 
اأ�ساف : " ل وقت للراحة .. لن اأدخر 
اأي جهد يف الإ�ستعداد لها ب�سكل جيد، 
ولن اتاأخر يف بدء برنامج الإعداد لها 
اأن  3 �سنوات لي�ست كثرية، يجب  لأن 
وقت،  اأي  ن�سيع  ول  الآن،  م��ن  نعمل 
جديد،  م��ن  للت�سحية  م�ستعد  واأن����ا 

اإجن���ازات���ي يف لندن  ت��ك��ون  اأن  وي��ج��ب 
يل  حافزا  وطوكيو  جانريو  دي  وري��و 
ول��ك��ل زم���الئ���ي وح��ت��ى الأ����س���وي���اء يف 
حت��ق��ي��ق اإجن�����ازات اأومل��ب��ي��ة ت��رف��ع علم 
بالدنا، وترتجم �سعار قادتنا بالبحث 
عن الرقم واحد على امل�ستوى العاملي، 
و�ساأ�ستقر مع املعنيني بربامج اإعدادي 
باري�س  لباراملبية  التجهيز  على خطة 
قبل نهاية العام اجلاري للبدء فيها".

وحول ا�ستقبال �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
العودة،  بعد  للبعثة  اهلل"  "رعاه  دب��ي 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ا�ستقبال  ث��م 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة ، 
القايد:  قال  اللحظات  بتلك  وفرحته 
اأن  زمالئي  ولكل  يل  كبري  �سرف   "
ح�سرة  يف  ال��ل��ح��ظ��ات  ببع�س  نحظى 

ل  الكثرية،  م�ساغلهم  فربعم  قادتنا، 
املناف�سات  الوطن يف  ين�سون من مثل 
ال��ري��ا���س��ي��ة، وه���ذه ال���س��ت��ق��ب��الت هي 
تعك�س  الريا�سيني  لكل  مهمة  ر�سالة 
بالريا�سة،  ال����ق����ادة  اه���ت���م���ام  م�����دى 
وت��ق��دي��ره��م لإجن���ازات���ه���ا، وم���ن اأجل 
ذلك فاأنا اأقول اإن الريا�سة حمظوظة 
املتوا�سل  وبدعمهم  الإم����ارات  ب��ق��ادة 
لها، كانت حلظات ل تن�سى يف ح�سرة 
اأي�سا  فر�سة  وكانت  ال�سمو  اأ�سحاب 
ك�����ي جن������دد ال���ع���ه���د ل���ه���م م�����ن اأج�����ل 
اأن�سى  م��وا���س��ل��ة الإجن������ازات، وه��ن��ا ل 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تغريدة  اأي�سا 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
لفتة  ا�سمي،  فيها  ذك��ر  التي  امل�سلحة 
و�ساأحتفظ  ���س��م��وه،  م��ن  اأن�����س��اه��ا  ل��ن 
لأنها  احل��ي��اة  م���دى  ال��ت��غ��ري��دة  بتلك 

و�سام على �سدري".

•• �أبوظبي-�لفجر:

اجلولة  امل��ق��ب��ل  ال�����س��ب��ت  تنطلق   
بطولة  م��ن  والأخ����رية  اخلام�سة 
ك�����اأ������س ن����ائ����ب رئ����ي���������س ال����دول����ة 
للجوجيت�سو التي �ستقام يف �سالة 
زايد  مب��دي��ن��ة  اأري���ن���ا  جوجيت�سو 

مب�ساركة  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��ري��ا���س��ي��ة 
اجلوجيت�سو  لع��ب��ي  م���ن  ن��خ��ب��ة 
واأكادمييات  اأندية  اإىل  املنت�سبني 

الدولة.
وت�����س��ه��د اجل���ول���ة اخل��ت��ام��ي��ة من 
البطولة مناف�سات يف ثالث فئات 
16 عاماً(،  النا�سئني )حتت  هي 

ع����ام����اً(،   18 وال�������س���ب���اب )حت�����ت 
وعلى  عاماً(.   18 )ف��وق  والكبار 
املا�سية  الأرب�����ع  اجل����ولت  م���دى 
والوحدة  ال��ع��ني  اأن���دي���ة  اأث��ب��ت��ت 
وال�سارقة  يا�س  وبني  واجل��زي��رة 
لريا�سات الدفاع عن النف�س علو 
اأداء  تقدمي  على  وقدرتها  كعبها 
و�ست�سعى  ال��ب�����س��اط،  ع��ل��ى  مم��ي��ز 
موا�سلة  اإىل  ب����ق����وة  ج��م��ي��ع��ه��ا 
واملحافظة  ال��ط��م��وح،  م�����س��واره��ا 
باللقب  ل��ل��ف��وز  ح��ظ��وظ��ه��ا  ع��ل��ى 
وال�سباب  النا�سئني  فئات  �سمن 

والكبار. 
ي��و���س��ف عبداهلل  ���س��ع��ادة  وي���وؤك���د 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  ال���ب���ط���ران 
للجوجيت�سو  الإم��������ارات  احت�����اد 
على  املناف�سني  ق��اع��دة  ات�ساع  اأن 
ال��ل��ق��ب ح��ت��ى اجل���ول���ة الأخ�����رية 
لالأندية  الكبري  التطور  يعك�س 

القليلة املقبلة.
واأكد البطران على اأهمية بطولة 
ك���اأ����س ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال����دول����ة يف 
تطوير م�ستوى املواهب ال�ساعدة 
اأن  اإىل  م�سريا  مهاراتها،  و�سقل 
جتني  ب���داأت  الوطنية  املنتخبات 
م��ن خالل  ال��ب��ط��ولت  تلك  ثمار 
اأثبتت  ال��ت��ي  ال�����س��اع��دة  ال���وج���وه 
مكانتها وح�سدت امليداليات على 
ومن  والعاملية  القارية  امل�ستويات 
ال�سحي  امل��واه��ب خالد  ب��ني ه��ذه 
وذياب النعيمي اللذين تنتظرهما 

م�سرية مميزة يف امل�ستقبل. 
واأع���������ل���������ن احت������������اد الإم�����������������ارات 
تخ�سي�س  ع����ن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
األف   720 ت��ب��ل��غ  م��ال��ي��ة  ج���ائ���زة 
الأوىل  باملراكز  للفائزين  دره��م 
األف   270 ب���واق���ع  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
دره��م لأ���س��ح��اب امل��راك��ز الثالثة 

والعمل  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
ال��ذي تقوم به يف تطوير  ال��رائ��ع 
الالعبني  وم������ه������ارات  ق���������درات 
املناف�سة  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  ل��ي��ك��ون��وا 
ع��امل��ي��ا مب��ا ي��واك��ب روؤي����ة الحتاد 
ورفع  باللعبة  الرت��ق��اء  اأج��ل  من 
البطولت  يف  املناف�سة  م�ستوى 

املحلية.
"نتوقع  ال��ب��ط��ران:  �سعادة  وق���ال 
امل�ستوى  عاملية  ن��زالت  م�ساهدة 
للبطولة  اخل��ت��ام��ي��ة  اجل��ول��ة  يف 
يف ظل جاهزية الالعبني الذين 
اآ�سيا  بطولة  يف  م��وؤخ��را  ���س��ارك��وا 
وجنحوا  باأبوظبي،  للجوجيت�سو 
امليداليات  م���ن  ع���دد  حت��ق��ي��ق  يف 
ت���ع���ت���رب حمطة  ك����م����ا  امل�����ل�����ون�����ة، 
اأ�سا�سية يف اإعدادهم للم�ساركة يف 
بطولتي العامل واأبوظبي العاملية 
الأ�سابيع  خ����الل  ل��ل��م��ح��رتف��ني 

 240 و  ال��ك��ب��ار،  ف��ئ��ة  يف  الأوىل 
األ������ف دره������م لأ����س���ح���اب امل���راك���ز 
ال�سباب،  فئة  يف  الأوىل  الثالثة 
لأ�سحاب  دره����م  اآلف   210 و 
فئة  يف  الأوىل  ال��ث��الث��ة  امل���راك���ز 
ال��ن��ا���س��ئ��ني.  وع���ل���ى ���س��ع��ي��د فئة 
يدخل  عاما   16 حتت  النا�سئني 
الدفاع  لريا�سات  ال�سارقة  ن��ادي 
اجلولة  يف  املناف�سات  النف�س  عن 
الأخرية وهو يف ال�سدارة بر�سيد 
ن����ادي  وي���ل���ي���ه  ن���ق���ط���ة،   7780
نقطة،   6570 بر�سيد  الوحدة 
 6239 بر�سيد  العني  ن��ادي  ثم 
ن���ق���ط���ة. اأم������ا ع���ل���ى ���س��ع��ي��د فئة 
18 عاما فيت�سدر  ال�سباب حتت 
امل��ن��اف�����س��ات بر�سيد  ال��ع��ني  ن���ادي 
بني  نادي  ويليه  نقطة،   9430
ثم  نقطة،   6360 بر�سيد  يا�س 
نقطة.   4280 بر�سيد  الوحدة 

وب��خ�����س��و���س ف��ئ��ة ال��ك��ب��ار فيحل 
بر�سيد  ال�������س���دارة  يف  ال����وح����دة 
على  م��ت��ف��وق��ا  ن��ق��ط��ة   6650

5240 نقطة،  ال�  العني �ساحب 
 3090 ال���  ثم اجل��زي��رة �ساحب 

نقطة.

حممد القايد بطل باراملبية طوكيو: الت�شحيات.. الطريق الوحيد لتحقيق االإجنازات الكربى

القايد: مع�سكر الـ 7 اأ�سهر يف تايالند و�سعني على الطريق ال�سحيح قبل املناف�سات

خم�شة اأندية تتناف�س على لقب كاأ�س نائب رئي�س الدولة للجوجيت�شو ال�شبت املقبل

البطران: ات�ساع قاعدة املناف�سة يعك�ض تطور اللعبة يف اأندية الدولة
 720األف درهم جمموع جوائز البطولة 

•• ر�أ�س �خليمة -�لفجر

اأكد �سعادة يو�سف عبد اهلل البطران رئي�س جمل�س اإدارة نادي الإمارات موا�سلة 
العطاء والعمل على تطوير كرة القدم يف النادي بداية من الفريق الأول وحتى 
مواجهة  على  الأول  الفريق  لعبي  ق���درات  يف  ثقته  جم���دداً   ، ال�سنية  امل��راح��ل 
التحديات والظهور بامل�ستوى الذي يليق ب�سمعة النادي بعد خ�سائره الأربع يف 

اأدنوك للمحرتفني ، لتحقيق النتائج الإيجابية يف  اجلولت املا�سية من دوري 
املباريات القادمة .

جاء ذلك خالل لقائه مع اجلهاز الإداري والفني ولعبي الفريق الأول بح�سور 
اإدارة النادي الالعبني مب�ساعفة اجلهود  اإدارة النادي وطالبت  اأع�ساء جمل�س 
لتحقيق  ت�ساعدهم  التي  الكاملة  اجلاهزية  اإىل  للو�سول  املقبلة  الفرتة  خالل 
النتائج الإيجابية يف املباريات القادمة لإ�سعاد جماهريهم ، موؤكدا حر�س اإدارة 

النادي على توفري كل عوامل النجاح ل�سمان حتقيق النتائج الإيجابية.
باللقاء الذي جمعهم مع  الفريق الأول عن �سعادتهم  اأعرب لعبو  من جهتهم 

اأع�ساء جمل�س اإدارة النادي ، موؤكدين اأن اللقاء جاء يف وقته.
واأع�ساء جمل�س  رئي�س  لقاء  اإن  الأول  الفريق  وحار�س  كابنت  علي �سقر  وق��ال 
اإدارة النادي يعطي الالعبني دفعة معنوية كبرية لأنهم يف حاجة ما�سة ملثل هذه 
الجتماعات واجلل�سات التي يتم خاللها تبادل الآراء، ومناق�سة حالت ال�سعف 

التي ظهرت خالل الفرتة املا�سية وحماولة معاجلتها، حتى ل تتكرر يف امل�سقبل 
، موؤكدا اأن زمالءه الالعبني على قدر عال من امل�سوؤولية، وميتلكون اإمكانيات 

فنية وبدنية عالية توؤهلهم لتحقيق النتائج التي ت�سعد جماهريهم.
جمل�س  اأع�ساء  بني  مفتوحا  نقا�سا  خلوة،  �سكل  على  ج��اء  ال��ذي  اللقاء  و�سهد 
اإىل  الالعبني  تواجه  التي  التحديات  مناق�سة  جرت  حيث   ، والالعبني  الإدارة 

جانب طرح عدد من املقرتحات التي ت�ساعد على حتقيق النتائج الإيجابية.

افتتاح الدورة �شرف كبري الأي ريا�شي  حفل  يف  الدولة  علم  • رفع 
• اجلائحة والتاأجيل وحتطم الكر�شي اأبرز التحديات قبل انطالق البطولة
وحافز ملوا�شلة التميز واالإجناز  تن�شى  ال  حلظات  ال�شيوخ  • ا�شتقباالت 

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - روبن برو�شرب روجه احللو  
جتاري   SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000622/ 

اإىل املحكوم عليه : روبن برو�سرب روجه احللو 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ايه تي اي انرتنا�سيونال ملواد البناء �س ذ م م )�سابقا - املوؤ�س�سة العربية الفنية ملواد البناء(  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 272031 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإخطار عديل باإلغاء وكالة  
برقم املحرر 2021/0017036

املخطر / حممد عبداهلل جمعه ال�سرى - اإماراتي اجلن�سية وميثله بالوكالة املحامي / ح�سن اأحمد عبدالعزيز ك�س�واين - اإماراتي 
اجلن�سية ويحمل رقم القيد 1953 ومبوجب وكالة م�سدقة لدى كاتب العدل باإمارة دبي برقم 2021/1/170100 - 

العنوان / دبى - �سارع خالد بن الوليد - بناية بنك �سادرات ايران الطابق ال�سابع مكتب 701 
هاتف متحرك رقم 111 0507271 - ثابت رقم 043528887

املخطر اإليه / عبداهلل جمعه ال�سرى - اإماراتي اجلن�سية ،
اللية - �سارع �سلطان الأول )نف�س طريق ميناء خالد - مبنى �سركة هورايرون للطاقة )فال للبرتول  ال�سارقة -  العنوان / 

�سابقا( هاتف متحرك رقم 0506779758 - ثابت رقم 06528111
املو�سوع / عزل من الوكالة

ال�ع�دل  ال�سيد ك�اتب  26-8-2008 وامل�سدق عليها من  اإلي�ه م�ن املخطر بتاريخ  الوكالة املحررة ل�سالح املخطر  اإىل  ب�سارة 
1985 واملعدل  5 ل�سنة  955 من قانون املعامالت املدنية رقم  2008/16841 وعمال لن�س املادة  باإمارة ال�سارقة برقم 
اإليها اأعاله  اإليه بعزله من الوكالة امل�سار  1 ل�سنة 1987 ،  لذلك ، فاإن املخطر مبوجب ه�ذا يخطر املخطر  بالقانون رقم 
اإعتبارا من تاريخ ت�سلمه لهذا الإخطار وعليه فاإن جميع ال�سلطات وال�سالحيات املمنوحة للمخطر اإليه مبوجب الوكالة امل�سار 

اإليها اعاله تكون لغية ول يجوز التعامل بهذة الوكالة ،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0019982
ب�سفته وكيال  املخطر : عبدالرحمن حممد فرح�ان – اجلن�سية : �سوريا – ويحمل هوية اماراتية رقم )784198773210624( 
التنمية القت�سادية يف  دائرة  ذ.م.م( رخ�سة �سادرة من  ابراهيم احلاج مدير �سركة )القيا�س ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة  عن حممد 
ال�سارقة بالرقم )733310( مبوجب وكال�ة م�سدق�ة لدى ال�سيد الكاتب العدل من وزارة العدل بالرقم )0019789_2021_

 0551221827 رقم:  هاتف  ال�سجعة   - ال�سارقة   : العنوان   -  )2021-  09-08( بتاري�خ   )MOJAU
 ،)A10393341( املخطر اإليه : �سيف اأزهر ابراهيم الراوي – اجلن�سية:العراق - ويحمل جواز �سفر رقم

العنوان : ال�سارقة - بناية الفردان – الطابق )506(، هاتف رقم: 0561463314 
مو�سوع الإخطار : اإخطار عديل بالوفاء بقيمة )64،176،01( درهم

ال�سيكات وعن�د  بتحرير  املخطر  وقام  بينهم،  �سيك مقابل معامالت جتارية فيما  اإليه  املخطر  ا�ستلم من  املخطر  اأن  الوق�ائ�ع:- حيث 
تق�دمي ال�سيكات للبنك اأعيدت ب�سبب اأنها اأعي�د بدون ر�سيد وعدم كفايته وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد وقام املخطر بالت�سال على 
1- �س�ي�ك رق�م )100186( ب�ق�ي�م�ة)31،326،76( درهم  اإليها مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى وبيانات اال�سيك كالآتي:   املخطر 
وتاري�خ ال�ستح�ق�اق )30/12/2020( و امل�سحوب على بنك دبي الإ�سالمي، 2- �سي�ك رق�م )100220( ب�ق�ي�م�ة)32،849.25( 
درهم وتاري�خ ال�ستح�ق�اق )30/03/2021( و امل�سحوب على بنك دبي الإ�سالمي، لذلك ، اأن املخطر يخطر املخطر اإليه ب�سرورة �سداد 
املبلغ املرت�سد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اأق�ساه )5( اأيام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار واإل �سوف ي�سطر املخطر اإىل 
اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع التعوي�س ومع حفظ باقي احلقوق،  لذلك ، فاملخطر يخطركم بهذا 

الإخطار للعمل مبا جاء به ونفاذاً ملفعوله ول�سريان كافة الآثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اإخطار عديل باإي�شال امانة  
برقم املحرر 2021/0020897

املخط�ر : عامر حممود زيدان- �سوري اجلن�سية 
و يحمل بطاقة هوية رقم )784198118375033(

العن�وان : ال�سارقة - �سارع الوحده - هاتف رقم : )0526231007(
املخطر اإليه : دروي�س خالد ق�ساب – ،�سوري اجلن�سية،

العن�وان : ال�سارقة - هاتف رقم : )0582419926(،)0543310313( 
مو�سوع الإخطار : املطالبة مببلغ )11،500( درهم

الف  ع�سر  )اأحد  درهم   )11،500( وقدره  مببلغ  امانة  اي�سال  يل  حرر  قد  اليه  املخطر  ان  حيث 
وخم�سمائة درهم( على اأن يقوم ب�سداد املبلغ كامال عند الطلب. 

حيث اأن املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة اي�سال الأمانة عند الطلب ،
و عليه يطلب املخطر من املخطر اليه اللتزام بدفع قيمة الي�سل )11،500( درهم يف فرتة اأق�ساها 
يلتم�س  عليه  و   ، املبلغ  ل�ستالم  القانونية  الجراءات  اتخاذ  �سيتم  اإل  و  الخطار  تاريخ  من  اأيام  خم�سة 

املخطر من �سعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�سميا وهذا اخطار منا بذلك،،،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

فقد املدعو / ابراهيم رم�سان 
م�سر   ، رم�������س���ان  زي�����د  اب�����و 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )A2518667(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  امل�سرية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ر���س��ول باخ�س  امل��دع��و /  ف��ق��د 
باك�ستان   ، ب���اخ�������س  غ����و�����س 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)AW3347033( يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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الفجر الريا�ضي

ياأمل باري�س �سان جرمان موا�سلة انطالقته القوية يف بطولة فرن�سا لكرة القدم من خالل 
حتقيق فوزه ال�سابع تواليا منذ انطالق املو�سم احلايل عندما يحل �سيفا على متز �ساحب 

املركز الأخري يف املرحلة ال�سابعة الأربعاء.
وحقق فريق العا�سمة الفرن�سية فوزا �سعبا 2-1 على �سيفه ليون الحد 

يف الرمق الخري عندما �سجل له مهاجمه الرجنتيني ماورو ايكاردي 
ا�ستحوذت  الرتجيح يف مباراة  املباراة هدف  ااأواخ��ر  بديال  ال��ذي دخل 
الرجنتيني  الفريق  م��درب  قيام  حلظة  �سيما  ول  النقاد  اهتمام  على 
ماوري�سيو بوكيتينو با�ستبدال جنم الفريق مواطنه ليونيل مي�سي يف 
الدقيقة 76 وا�سراك الظهري المين املغربي ا�سرف حكيمي بدل منه.

وفوجىء مي�سي املنتقل اىل �سان جرمان ال�سهر املا�سي قادما من بر�سلونة 
بخطوة مدربه ولرف�س م�سافحته لدى خروجه من ار�سية امللعب وتوجه 

اىل مقعد الالعبني الحتياطيني حيث بدا عليه الذهول.
ورد بوكيتينو على ا�سئلة ال�سحافيني عن ا�سباب هذا التبديل بعد املباراة 
بقوله "اعتقد بان اجلميع يدرك باأننا منلك العديد من الالعبني الكبار 
باملجموعة.  يتعلق  ما  يف  ق��رارات  اتخاذ  علينا  ويتعني  الفريق  �سفوف  يف 

 11 م��ن  ب��اأك��رث  اللعب  ق����راري، ل ميكننا  ه��ذا  35 لع��ب��ا.  م��ن  جمموعة 
لعبا".

الحيان  بع�س  يف  الفريق.  ل�سالح  ق���رارات  اتخاذ  علينا  "يتعني  وا���س��اف 
توؤدي هذه القرارات اىل امور ايجابية واحيانا اخرى خالف ذلك. 
انا هنا من اجل اتخاذ هذه القرارات، هذا المر قد يعجب البع�س 

او ل يعجبهم لكن هذا هو الواقع".
واأردف قائال بخ�سو�س غ�سب مي�سي وعدم م�سافحته "�ساألته 

عن حالته، فقال اإنه بخري".
واأ�سارت بع�س التقارير اىل اأن بوكيتينو اأخرج مي�سي ملعاناة 
الأخري من كدمة قوية يف ركبته تعر�س لها خالل تواجده 
يف �سفوف منتخب بالده خلو�س ت�سفيات اأمريكا اجلنوبية 

املوؤهلة اإىل مونديال قطر 2022.
وبالفعل و�سل مي�سي يف اليوم التايل اأم�س الأول الثنني 
اإىل مقر تدريبات �سان جرمان وهو يعرج وخ�سع للعالج 

طوال احل�سة التدريبية.
عن  الفرن�سية  ال��ري��ا���س��ي��ة  "ليكيب"  �سحيفة  ون��ق��ل��ت 

مي�سي  مع  اجتمع  بوكيتينو  ب��ان  النادي  داخ��ل  م�سادر 
وبان ملف هذه احلادثة اغلق متاما.

ويف وقت لحق الثالثاء، ا�سدر باري�س �سان جرمان 
بيانا اأكد فيه ا�سابة مي�سي يف ركبته وغيابه عن 

املباراة �سد متز.
ركبته  يف  �سربة  مي�سي  "تلقى  ال��ن��ادي  وق���ال 
ال��ي�����س��رى وق����د خ�����س��ع ���س��ب��اح ال���ث���الث���اء اىل 
اظهر  املغناطي�سي  ال��رن��ني  ب��اأ���س��ع��ة  ف��ح�����س 

عالمات ا�سابة بكدمات يف العظم".
ونادرا ما يتم ا�ستبدال مي�سي خالل املباريات 

فان  اوبتا لالح�سائيات،  �سركة  وبح�سب 
مي�سي خرج من امللعب يف مباراة بيتية 

منذ عام  مباراة   371 يف  مرة   18
الم���ر  ك����ان  ع��ن��دم��ا   2010

يكون  او  با�سابته  يتعلق 
النتيجة  ح�سم  قد  فريقه 
وق��ت مبكر  يف �ساحله يف 

م��ن امل��ب��اراة. ام��ا يف �سفوف 
جميع  ف����اأك����م����ل  الرج����ن����ت����ني 

مباريات منتخب بالده منذ عام 2014.
وخا�س مي�سي حتى الن ثالث مباريات منذ انتقاله اىل �سان جرمان من دون ان ينجح يف 

افتتاح ر�سيده التهديفي حتى الن.
5 نقاط مع �سان جرمان  الثاين بفارق  املقابل، لن تكون مهمة مر�سيليا  يف 
يحل  عندما  �سهلة  ني�س(،  م��ع  م��ع��ادة  م��ب��اراة  الول  )ميلك  املت�سدر 

�سيفا على اجنيه الرابع الذي يتخلف عنه بفارق نقطتني فقط.
وقد يعود اىل �سفوف مر�سيليا هدافه البولندي اركاديو�س ميليك 

بعد تعافيه من ا�سابة ابعدته منذ اواخر املو�سم املا�سي.
اأنه  ���س��ام��ب��اويل  خ��ورخ��ي  الرج��ن��ت��ي��ن��ي  مر�سيليا  م����درب  واأك����د 
لنه  ميليك  بعودة  "ارحب  بقوله  ميليك  مل�ساركة  قدما  يتطلع 
�سي�ساعف من خياراتي يف خط املقدمة". كما يتاألق يف �سفوفه 
مهاجمه ال�سنغايل بامبا ديينغ الذي �سجل 3 اهداف حتى الن 

هذا املو�سم.
موناكو  ب�����وردو،  م��ع  مونبلييه  يلتقي  الخ�����رى،  امل��ب��اري��ات  ويف 
مع  ري��ن  رين�س،  مع  وليل  بري�ست،  مع  نانت  ات��ي��ان،  �سانت  مع 
مع  ليون  �سرتا�سبورغ،  م��ع  لن�س  ك��ل��ريم��ون-ف��ريان، 

تروا ولوريان مع ني�س.

•• �لعني – �لفجر

�سمن اليوم العاملي للريا�سة اجلامعية 
وحتت رعاية اليوني�سكو نظمت وحدة 
الأن�سطة الريا�سية باحلياة اجلامعية 
داخل  ج��ري  �سباق  الإم����ارات  بجامعة 
احلرم اجلامعي م�سافة 1500 مرت 
امل�ساركون  ق�سم  وقد  اجلامعة  لأ�سرة 
 – ال���ط���الب  " ف��ئ��ة  اأرب������ع ف���ئ���ات  اإىل 
ف��ئ��ة ال��ط��ال��ب��ات – ف��ئ��ة اأع�����س��اء هيئة 
– فئة ع�سوات  التدري�س والإداري��ني 
هيئة التدري�س والإداريات " مب�ساركة 
ال���درم���ك���ي عميد  ن��ع��ي��م��ة  ال���دك���ت���ورة 
املركز  حققت  وق��د  الطالبية  احل��ي��اة 
التدري�س  هيئة  ع�����س��وات  ف��ئ��ة  الأول 

والإداريات .
نعيمة  ال��دك��ت��ورة  ق��ام��ت  اخل��ت��ام  ويف 
ال���درم���ك���ي ب��ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن حيث 
ال�سحي  اأمرية عبداهلل  الطالبة  األقت 
اإدارة  عريف احلفل كلمة �سكرت فيها 
الدكتور  ���س��ع��ادة  يف  متمثلة  اجل��ام��ع��ة 

اجلامعة  م���دي���ر  احل�����س��رم��ي  غ���ال���ب 
النائب  الظاهري  :عائ�سة  والدكتورة 

اإىل  اإ�سافة  الطلبة  ل�سوؤون  امل�سارك 
ال���دك���ت���ورة  ن��ع��ي��م��ة ال���درم���ك���ي عميد 

الكبري  دعمهم  على  الطالبية  احلياة 
لالأن�سطة  امل���ل���م���و����س  وت�����س��ج��ي��ع��ه��م 

نيابة  بال�سكر  توجهت  كما  الطالبية 
عن الطلبة اإىل ق�سم احلياة اجلامعية 

وجميع  الريا�سية  الأن�سطة  ووح���دة 
من�سقي ومن�سقات الأن�سطة الريا�سية 

على  خمتار  اإب��راه��ي��م  الكابنت  بقيادة 
احليوية  الأن�سطة  ه��ذه  مثل  تنظيم 

اأ�سرة  وح����اج����ات  م���ي���ول  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي 
اجلامعة والطلبة ب�سفة خا�سة .                                                                                                         

حتت رعاية اليوني�شكو

وحدة االأن�سطة الريا�سية باحلياة اجلامعية بجامعة االمارات تنظم �سباق جري الأ�سرة اجلامعة

•• �أبوظبي -و�م: 

اإط��الق حملة ترويجية لفرع حمكمة  اأبوظبي عن  اأعلنت دائ��رة الق�ساء يف 
اأحد  اأبوظبي - مركز ال�ستماع، الذي يعترب  "كا�س" يف  التحكيم الريا�سي 
اإطار  وذل���ك يف   ، ال��ع��امل  /ك��ا���س/ على م�ستوى  ل���  التابعة  ال��ث��الث��ة  امل��راك��ز 
ا�سرتاتيجية متكاملة تبنتها الدائرة بهدف الرتقاء بدوره مبا يليق باملكانة 

التي تتمتع بها دولة الإمارات.
باأبوظبي؛  الق�ساء  دائرة  وكيل  العربي  �سعيد  يو�سف  امل�ست�سار  �سعادة  وقال 
التحكيم  تعزيز فرع حمكمة  اإىل  تهدف  الدائرة  اعتمدتها  التي  اإن اخلطة 

الريا�سي يف اأبوظبي - مركز ال�ستماع، وتت�سمن �سقني الأول يتعلق بتطوير 
الأداء وفق اأف�سل املمار�سات املعتمدة عاملياً ، بينما يت�سمن ال�سق الثاين خطة 

ترويجية على امل�ستويني املحلي والدويل.
جهات  م��ن  املحليني  �سركائها  على  كبري  ب�سكل  اخلطة  اعتماد  اإىل  واأ���س��ار 
اإطار  يف  وذل��ك  الريا�سية  واملراكز  الأندية  اإىل  اإ�سافة  واإعالمية،  حكومية 
توجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�س دائرة الق�ساء- اأبوظبي؛ يف التعاون والتكامل مع 
خمتلف اجلهات املحلية والحتادية مبا ي�ساهم يف تقدمي خدمات تتوافق مع 

اأف�سل املمار�سات العاملية.

ال�سرتاتيجية  لبداأ خطته  الريا�سي  للتحكيم  اأبوظبي  اأكد جاهزية فرع  و 
اجلديدة، وذلك من حيث و�سائل الدعم وامل�ساندة لعقد جل�سات ال�ستماع، 
وموؤهلة،  ب�سرية متخ�س�سة  ك��وادر  الإمكانيات من  توفر جميع  اإىل  اإ�سافة 
وقاعات جمهزة باأحدث و�سائل الت�سال لعر�س مداخالت اخلرباء وال�سهود 
من اأي مكان يف العامل خالل النظر يف الق�سايا الريا�سية حال تطلب الأمر 
ذل���ك. ويف اإط���ار تنفيذ اخل��ط��ة ال��رتوي��ج��ي��ة؛ عقد وف��د م��ن دائ���رة الق�ساء 
برئا�سة اأحمد املرزوقي املدير التنفيذي لقطاع امل�ساندة الإدارية بالدائرة ؛ 
اجتماعاً تن�سيقياً مع جمل�س اأبوظبي الريا�سي؛ مت خالله مناق�سة الآليات 
اأبوظبيى- مركز  املقرتحة لتفعيل دور لفرع حمكمة التحكيم الريا�سي يف 

املراكز  م��ع  بالتن�سيق  والت�سويقي  الإع��الم��ي  ال��رتوي��ج  وخطط  ال�ستماع، 
الريا�سية املحلية.

وا�ستعر�س املرزوقي خالل اللقاء الذي ح�سره عارف حمد العواين الأمني 
اأبوظبي  ف��رع  لأداء  امل�ستقبلية  املنهجية  الريا�سي؛  اأبوظبي  ملجل�س  العام 
ملحكمة التحكيم الريا�سي، وخطة متكينه اإدارياً واإعالمياً. كما األقى ال�سوء 
والألعاب  املحافل  خمتلف  يف  والت�سويقي  الإع��الم��ي  ال��رتوي��ج  خطط  على 
والأندية  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ع  بالتن�سيق  وذل���ك  والإق��ل��ي��م��ي��ة،  املحلية  ال��ري��ا���س��ي��ة 
والتن�سيق  التعاون  اإىل  الق�ساء  دائرة  اإىل تطلع  ، م�سرياً  املحلية  الريا�سية 

مع جمل�س اأبوظبي الريا�سي يف تنفيذ خطتها الرتويجية.

»ق�ساء اأبوظبي« تطلق حملة ترويجية لفرع »كا�ض« يف االإمارة

�سان جرمان لتحقيق فوزه ال�سابع
 يف غياب مي�سي 

 اجتماع جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة الريا�شي

علي املدفع: دعم حاكم ال�سارقة 
ي�سعنا يف �سلب املناف�سة

••  �ل�شارقة-�لفجر

����س���امل املدفع  ����س���ع���ادة ع��ل��ي  وج����ه 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة 
الريا�سي �سكره وامتنانه ل�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
الأع����ل����ى ح���اك���م ال�������س���ارق���ة، وويل 
املادي  الدعم  على  ونائبيه،  عهده 
للنادي  ال�����الحم�����دود  وامل���ع���ن���وي 
املو�سم  اإن����ه����اء  يف  ���س��اه��م  وال������ذي 
عدة  بتحقيق  ال�����س��اب��ق  ال��ري��ا���س��ي 
عدم  اإىل  اإ�سافة  واأل��ق��اب  بطولت 
ت�سجيل اأي التزامات مالية عالقة 
واعترب  الإدارات،  ج��م��ي��ع  ل����دى 
تتلقاه  ال���ذي  ال��دع��م  اأن  ���س��ع��ادت��ه 
القيادة  م��ن  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأل���ع���اب 
الرئي�سية  العوامل  اأح��د  الر�سيدة 
املناف�سة بني  يف التواجد يف �سلب 
كبار الأندية وك�سب الألقاب ورفع 
القارية.   املحافل  يف  ال��دول��ة  ا�سم 
ج��اء ذل��ك خ��الل اج��ت��م��اع جمل�س 
الريا�سي  ال�����س��ارق��ة  ن����ادي  اإدارة 
علي  �سعادة  تراأ�سه  وال��ذي  ال�سابع 
اأع�ساء  ب��ح�����س��ور  امل���دف���ع  ����س���امل 
الثنني  م�����س��اء  الإدارة،  جم��ل�����س 
اأثنى  وق����د  "�سنرتو"،  ف���ن���دق  يف 
بني  التوا�سل  عملية  على  امل��دف��ع 
والأعمال  املهام  ومتابعة  الإدارات 
الإدارات  روؤ�ساء  مبا�سر من  ب�سكل 
والتي تكللت بتحقيق البطولت يف 
خمتلف الألعاب باملو�سم الريا�سي 
والنجاح  التوفيق  متمنياً  ال�سابق، 
جل��م��ي��ع الأل����ع����اب ال��ري��ا���س��ي��ة يف 

ال�ستحقاقات  خ������الل  ال�����ن�����ادي 
�سلطان  �سعادة  وا�ستعر�س  املقبلة. 
الع�سكر رئي�س اإدارة ال�سوؤون املالية 
والإداري��ة التقرير املايل والإداري 
اخلا�سة  وامل������وازن������ات  واخل����ط����ط 
ب��امل��و���س��م ال��ري��ا���س��ي ال���ق���ادم، ومن 
جانبه قدم �سعادة ابراهيم اجلروان 
والتطوير  ال�ستثمار  اإدارة  رئي�س 
امل�ساريع  اأبرز  عن  �سرحاً  التجاري 
للنادي  ال���ت���اب���ع���ة  ال����س���ت���ث���م���اري���ة 
وخطط تطويرها اإ�سافة اإىل ملف 
الرعايات لفرق الألعاب اجلماعية 
ال��ب��ط��ولت اخل��ارج��ي��ة. تطرق  يف 
الهاجري  �سليمان  املهند�س  �سعادة 
اإىل  الفردية  الألعاب  اإدارة  رئي�س 
للمو�سم  املو�سوعة  امل��وازن��ة  خطة 
مت  وقد  الإدارة  واحتياجات  املقبل 
الإدارة  قبل جمل�س  اعتمادها من 
خ���الل الج��ت��م��اع وال��ت��ي تت�سمن 
امل��ك��اف��اآت واحل���واف���ز وامل�����س��ارك��ة يف 
واخلارجية  الداخلية  ال��ب��ط��ولت 
واأع����م����ال ال�����س��ي��ان��ة، اإ����س���اف���ة اإىل 

الفائز  امل�����ب�����ارزة  ف����ري����ق  ت����ك����رمي 
لالأندية  العربية  البطولة  بلقب 
يف  موؤخراً  اأقيمت  والتي  للمبارزة 
ا�ستعر�س  وق���د  ال�����س��ارق��ة.  اإم�����ارة 
اإدارة  رئي�س  امل��دف��ع  ط���ارق  ���س��ع��ادة 
نتائج  واجل������ودة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�سرتاتيجية  امل���ب���ادرات  تنفيذ 
الإجناز.  ون�سب  الإدارات  جلميع 
���س��ع��ادة حم��م��د احل�سان  وحت���دث 
رئي�س اإدارة الألعاب اجلماعية عن 
م�ساركة الفريق الأول لكرة ال�سلة 
ن�سختها  يف  العربية  البطولة  يف 
نادي  ي�ست�سيفها  وال��ت��ي   ،33 ال��� 
بجمهورية  ال���س��ك��ن��دري  الحت����اد 
م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة، يف ال���ف���رتة من 
اأكتوبر   10 ولغاية  �سبتمرب   29
اإىل  اإ���س��اف��ة  ن���ادي،   20 مب�ساركة 
ال�سوبر  ل���س��ت�����س��اف��ة  ال���س��ت��ع��داد 
اليد  ل��ك��رة  البحريني  الإم���ارات���ي 
ال�سارقة  ف��ي��ه��ا  ���س��ي��ق��اب��ل  وال�����ذي 
 25 يف  البحريني  النجمة  فريق 

�سبتمرب اجلاري.



خالف على كمامة ينتهي بجرمية قتل
اعتقلت ال�سرطة الأملانية رجال يبلغ من العمر 49 عاما، لال�ستباه 
بعد خالف  وق��ود،  بحق عامل يف حمطة  قتل  ارتكابه جرمية  يف 
ترير غربي  بلدة  ال�سلطات يف  وقالت  ال��وج��ه.  قناع  ارت���داء  ح��ول 
"بدافع  ت�سرف  اأن���ه  ال�سرطة  رج���ال  اأب��ل��غ  ب��ه  امل�ستبه  اإن  اأمل��ان��ي��ا، 
الغ�سب" بعد اأن طلب منه العامل يف حمطة الوقود، وعمره 20 

عاما، ارتداء قناع وجه.
واأفادت ال�سرطة يف بيان "قال امل�ستبه به كذلك اأثناء ال�ستجواب 

اإنه يرف�س الإجراءات املرتبطة لفريو�س كورونا".
ووفق التحقيقات، فاإن الرجل غادر حمطة الوقود يف البداية بعد 
اخلالف، لكنه عاد بعد ذلك مرتديا قناع وجه، واأطلق النار على 

العامل قبل اأن يلوذ بالفرار.
ومل تعلن ال�سرطة هوية امل�ستبه به، وهو مواطن اأملاين، متا�سيا مع 

قوانني اخل�سو�سية، ح�سبما ذكرت "الأ�سو�سيتد بر�س".
ويعد ارتداء قناع الوجه من بني الإج��راءات املعمول بها يف اأملانيا 

لوقف انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.

يتعاي�ض مع ورم يف الدماغ 15 عامًا
الأ�سرتايل  ُنقل  ال�سدر،  يف  متوقعة  غري  اآلم  من  ال�سكوى  بعد 
ريكي كارول )33 عاماً( اإىل امل�ست�سفى، حيث طماأنه الأطباء باأن 

قلبه على ما يرام، وُطلب منه اإجراء مزيد من الختبارات.
امل��خ من  ب���ورم يف  اإ�سابته  اإج���راء الخ��ت��ب��ارات مت ت�سخي�س  وب��ع��د 
الدرجة الثانية. ومل يتم اإعالم املري�س فيما اإذا كان الورم حميداً 

اأم خبيثاً، ومت اإخراجه من امل�ست�سفى بعد وقت ق�سري.
وخالل الأيام والأ�سابيع التي تلت ت�سخي�س مر�سه، تدهورت حالة 

ريكي ال�سحية ب�سرعة، وبداأ يعاين من اآلم �سديدة يف الراأ�س.
ال��ذي تطور  ال��ورم  اإن  الأطباء  قال  ثانية،  للم�ست�سفى  نقله  وبعد 
خالل 15 عاماً بحاجة اإىل جراحة عاجلة ل�ستئ�ساله بعدما بات 

قريباً من البطني الأمين للدماغ، وقد ي�سكل خطراً على حياته.
وحل�سن احلظ، اأجريت العملية على دماغ الرجل بنجاح وتبني باأن 
تعافيه،  الرغم من  لي�س خبيثاً. وعلى  ا�ستئ�ساله  الذي مت  الورم 
واأ�سابته  العقلية  �سحته  على  اأث��رت  جانبية  اآث��ار  من  يعاين  ب��داأ 

بالكتئاب. و�ساءت الأمور لدرجة اأنه قرر النتحار.

رد طلب زوجني ت�سمية طفلهما بوتني 
ت�سمية  زوج���ني  طلب  ال�سويد  يف  امل��دن��ي��ة  الأح����وال  �سلطات  رّدت 
ابنهما "فالدميري بوتني"، باعتبار اأن ا�سم الزعيم الرو�سي يدخل 
يف فئة الألقاب "غري املنا�سبة" املحظورة، بح�سب ما اأفادت الهيئة 

املعنية.
وجاء يف قرار م�سلحة ال�سرائب املعنية بالبّت يف هذه امل�ساألة الذي 
"ال�سم ينبغي األ  اطلعت وكالة فران�س بر�س على ن�سخة منه اأن 
يكون مهينا اأو يت�سّبب ب�سيق ما حلامله اأو يعّد غري منا�سب لأّي 
اإىل  يعود  ال��ذي  قرارها  الهيئة يف  واعتربت  الأ�سباب".  �سبب من 
مطلع اأيلول-�سبتمرب اأن "من غري اجلائز اأن تكون ال�سهرة ا�سم 

علم وينطبق الأمر اأي�سا على الأ�سماء التي ت�سبه اأ�سماء عائلة".
با�سم  ابنهما  ت�سمية  ال�سويد  جنوب  يف  املقيمان  الزوجان  واختار 
"فالدميري بوتني". ورف�ست الهيئة ال�سويدية اعتبار فالدميري 

وبوتني ا�سمي علم منف�سلني.
وهي اأرفقت ر�سالة الرف�س املوّجهة اإىل الأهل با�ستمارة لت�سجيل 

ا�سم جديد ملولودهما.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ب�سرى �سارة لذوي النظارات.. اإجناٌز علمي يكبح ق�سر النظر
ب�"حلقات"، يف م�سعى اإىل كبح  اأن علماء �سينيني متكنوا من تطوير نظارات مزودة  ذكرت تقارير طبية، موؤخرا، 

�سعف الب�سر وق�سره لدى الإن�سان.
تركيز  اأجل  النظارات من  املركزة" جرى ت�سميمها يف  ب�"احللقات  فاإن ما يعرف  "ديلي ميل"،  وبح�سب �سحيفة 

ال�سوء ب�سكل اأف�سل يف �سبكية العني، وذلك لأجل اإ�سفاء مزيد من الو�سوح على ال�سورة.
وعندما يح�سل هذا التحول بف�سل اإ�سافة احللقات املركزة، فاإنه ي�ساعد على اإبطاء التغيري يف �سكل مقلة العني، 

وهذا الأخري �سمة بارزة من بني �سمات ق�سر النظر الب�سر لدى الإن�سان.
اأنهم  النتائج  فك�سفت  اليوم،  يف  �ساعة   12 مدى  على  النظارات  هذه  بارتداء  طفال   167 قام  �سينية،  درا�سة  ويف 
"وينزهو" الطبية يف ال�سني، فلوحظ بعد عام واحد من  باإ�سراف جامعة  ا�ستفادوا ب�سكل كبري. وجرت الدرا�سة 
ارتداء النظارات اجلديدة، اأن منو العني لدى اأولئك الأطفال اأ�سحى مماثال اأو اأبطاأ بقليل من نظرائهم الذين ل 
يعانون اأي ق�سر يف الب�سر. واأظهرت الدرا�سة اأن النظارات اجلديدة عملت على اإبطاء تقدم ق�سر الب�سر لدى ما 
يزيد عن 70 يف املئة من الأطفال. وك�سفت النتائج اأي�سا اأن ثلثي الأطفال امل�ساركني يف الدرا�سة، مل يحتاجوا اإىل 

اأي و�سفة من اأجل ارتداء نظارات جديدة، وهذا معناه اأن م�سكلتهم الب�سرية مل تتفاقم.
الأجهزة  ا�ستخدام  ك��رثة  ظ��ل  يف  �سيما  ل  ال��ع��امل،  ح��ول  الكثريين  ي���وؤرق  �سحيا  م�سكال  الب�سر  ق�سر  واأ���س��ح��ى 

الإلكرتونية والتعامل ب�سكل اأكرب مع ال�سا�سات.
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�سر  تنقل م�سا�سة الدماء اخلطرية يف االأمازون
ك�سفت درا�سة حديثة عن معلومات مثرية تتعلق ب�سمكة ال�سلور "م�سا�سة 
بكونها  "كانديرو"،  اأو  الدماء"  "م�سا�سة  ال�سمكة  وت��ع��رف  الدماء". 
اأن الأن��واع الأ�سغر حجما منها ميكن  طفيلية، ومتت�س دم الأ�سماك، كما 

اأن تغزو جمرى البول لدى الب�سر.
ويعد نهر الأمازون املوطن الأ�سلي لهذه ال�سمكة التي ميكن اأن تنمو لي�سل 

طولها اإىل 40 �سنتيمرتا، والبع�س الآخر اأ�سغر من ذلك بكثري.
وعادة ما تاأكل ال�"كانديرو" اأجزاء من ال�سمكة امل�سيفة لها بعد تغلغلها يف 
 Acta Ichthyologica ج�سدها. و�سلطت درا�سة ن�سرت نتائجها يف جملة
للتنقل عرب  ال�سمكة  تعتمدها  التي  الآلية  على  ال�سوء   ،et Piscatoria

نهر الأمازون.
وتو�سلت كيارا لوبيت�س، عاملة الأ�سماك يف اجلامعة الفيدرالية يف اأمازونا�س 
بفنزويال، اإىل اأن هذه ال�سمكة تتنقل من خالل النتقال اإىل ج�سم �سمكة 

اأخرى، تلعب دور امل�سيف لل�"كانديرو".
اأثناء  ال�سائكة  ال�سلور  ال�"كانديرو" باأ�سماك  تعّلق  الأ�سماك  ووجدت عاملة 
اأجل الغذاء، واإمنا  اأن يكون ارتباطها بها من  عبورها نهر الأم��ازون، دون 
يف  الأ�سماك  عامل  عن  ميل" الربيطانية  "ديلي  �سحيفة  ونقلت  للتنقل. 
كانديرو  "ت�ستخدم  قوله:  بيدج  لري  الطبيعي،  للتاريخ  فلوريدا  متحف 

ال�سمكة الأكرب ك�سيارة اأجرة للتنقل مل�سافات طويلة".

طفل يلف مثل املومياء ب�سبب االأكزميا 
يعاين طفل بريطاين من حالة �سديدة من الأكزميا، مما دفع الأطباء للف 

ج�سده بال�سمادات مثل املومياء.
يعاين  اأجنيلو  ال�سغري  ابنهما  اأن  وزوجها جوناثان  كيارا بريي  واكت�سفت 
من هذه احلالة عندما كان يبلغ من العمر �ستة اأ�سابيع فقط، وبعد وقت 
ق�سري من ولدة اأجنيلو، البالغ من العمر الآن اأربع �سنوات، مت نقله اإىل 

م�ست�سفى األدر هاي لالأطفال، وفًقا لتقارير ليفربول اإيكو.
وقالت كيارا "لقد كان بعمر �ستة اأ�سابيع عند اإجراء الفح�س، ولحظنا اأن 
ب�سرته كانت جافة جًدا". وت�سف ممر�سة ال�سحة العقلية ب�سرة ابنها باأنها 
"حمراء ودموية وجافة ومتق�سرة"، وحذرها الأطباء من اأن �سدة الأكزميا 

التي يعاين منها ابنها قد ت�سبب له ندوباً مدى احلياة.
ابنها  تركت  احلالة  لأن  كبرية،  معاناة  ك��ان  طفلها  حمل  اأن  كيارا  وذك��رت 
دهن  مت  الأك��زمي��ا،  ع��الج  يف  وللم�ساعدة  �سديد.  اأمل  م��ن  يعاين  ال�سغري 
بالكامل  ج�سمه  لف  قبل  قوية،  �ستريويد  بكرميات  اأجنيلو  الطفل  ج�سم 

بال�سمادات.
واأ���س��اف��ت ك��ي��ارا "و�سع الأط��ب��اء ك��رمي خ��ا���س على ج��ل��ده ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
كرميات ال�ستريويد القوية اخلا�سة املوجودة يف ال�سمادات نف�سها، وقاموا 

بلفه مثل املومياء، وكان لبد من تغيري ال�سمادات كل يوم".

اأ�سرتاليا تفقد ثلث حيوانات 
الكواال ب�سبب اجلفاف 

معنية  اأ���س��رتال��ي��ة  موؤ�س�سة  ق��ال��ت 
اإن  ال��ك��وال  ح��ي��وان  على  باحلفاظ 
باملئة   30 البالد �سهدت فقد نحو 
م��ن اأع����داد ه���ذا ال��ن��وع ع��ل��ى مدى 
ب�سبب  املن�سرمة  الثالث  ال�سنوات 
اجل��ف��اف وح��رائ��ق ال��غ��اب��ات وقطع 
�سركات التطوير العقاري مل�ساحات 

متزايدة من الأ�سجار.
وحثت موؤ�س�سة الكوال الأ�سرتالية 
احل���ك���وم���ة ع��ل��ى ب����ذل امل���زي���د من 
الطبيعي  املوطن  حلماية  اجلهود 

لذلك احليوان.
وه���ي م�ستقلة  امل��وؤ���س�����س��ة،  وق����درت 
اأع�����داد  اأن  ل��ل��رب��ح،  وغ����ري ه���ادف���ة 
 58 دون  ما  اإىل  انخف�ست  الكوال 
األ��ف��ا ه��ذا ال��ع��ام م��ن اأك���رث م��ن 80 
األفا يف 2018 م�سرية اإىل اأن اأكرب 
ولية  �سهدته  الأع����داد  يف  ت��راج��ع 
ن�سبته  بلغت  اإذ  وي��ل��ز،  ���س��اوث  نيو 

41 باملئة.
الرئي�سة  ت���اب���ارت  دي���ب���ورا  وق��ال��ت 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل���ل���م���وؤ����س�������س���ة اأم�������س  
�سادم  "النخفا�س  ال����ث����الث����اء  

للغاية".
اأن البالد بحاجة اإىل  واأ�سارت اإىل 
واأ�سافت  ال��ك��وال.  حلماية  ق��ان��ون 
التحرك  ب����اأن  "اأعتقد  ل���روي���رتز 
اأ���س��ب��ح ملحا الآن...ف�����الأرق�����ام ل 
اأكرث  الأرج���ح  تكذب. والأم���ر على 

�سوءا" مما تظهره تلك الأرقام.

ف�سيحة اأخالقية تالحق 
جنل ملكة بريطانيا

الأمري  اأن  اأظهرت وثائق ق�سائية 
اآندرو،البن الثاين مللكة بريطانيا 
ر�سميا  اإ���س��ع��ارا  ت��ل��ق��ى  اإل��ي��زاب��ي��ث، 
ام���راأة  رفعتها  ق�سائية،  ب��دع��وى 
باأنه  تتهمه  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  يف 
كان  عندما  جن�سيا،  عليها  اعتدى 
ي�ستغلها  اإب�ستني  جيفري  �سديقه 

جن�سيا.
فرجينيا  امل��������راأة  حم���ام���و  وق������ال 
املحكمة  اأم����ام  دع���وى  ج��وف��ري يف 
الدعوى  اأر�سلوا  اإنهم  يف مانهاتن، 
الأم�������ري  حم����ام����ي  اإىل  امل����دن����ي����ة 
اآن�����درو ف��ي��ل��و���س اأجن��ل��ي�����س ويدعى 
الربيد  ع��رب  وذل��ك  بريتلر  اآن���درو 
"فيديك�س"  و�سركة  الإل��ك��رتوين 
ا�ستالم  ومت  ال�������س���ري���ع،  ل���ل���ربي���د 

الن�سختني بحلول �سباح الثنني.
ومب����وج����ب ال���ل���وائ���ح الحت����ادي����ة، 
21 يوما  ي��ورك  اأم��ام دوق  �سيكون 
حكم  عليه  ي�سدر  فقد  واإل  للرد، 

غيابي.
وق�������������ال حم�������ام�������و ج��������وف��������ري يف 
وق���ت ���س��اب��ق، اإن���ه���م اأب��ل��غ��وا اآن����درو 
ذكرت  ح�سبما  ب��ال��دع��وى،  اأي�����س��ا 

"رويرتز".
ب�سدة  وحم����ام����وه  اآن��������درو  ون���ف���ى 
مزاعم جوفري، علما اأنه مل توجه 
لالأمري البالغ من العمر 61 عاما 

اأي اتهامات ر�سمية.
وت�������س���ع���ى ج������وف������ري م������ن خ����الل 
التا�سع  يف  اأقامتها  التي  ال��دع��وى 
م���ن اأغ�����س��ط�����س، ل��ل��ح�����س��ول على 

تعوي�سات مل يتم الك�سف عنها.

جناة رجل من لدغة 
اأفعى كبرية

اأظهر مقطع فيديو مت تداوله على 
م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل، حل��ظ��ة هجوم 
اأفعى كبرية على رجل يف تايالند. 
وب��ي��ن��م��ا ك���ان ال���رج���ل ي��ق��رتب من 
اأفعى  م��ن��زل��ه، ظ��ه��رت  ط���اول���ة يف 
على  النق�سا�س  ح��اول��ت  ك��ب��رية، 

�ساق الرجل.
وم���ن ح�����س��ن ح��ظ ال��رج��ل اأن ردة 
حيث  للغاية،  �سريعة  ك��ان��ت  فعله 
ان���دف���ع ه���ارب���ا م���ن الأف����ع����ى التي 

هاجمته بغتة وبحركة �سريعة.
وح�سبما ذكر موقع "اإن دي تي يف" 
�سلوك  ف��اإن  الفيديو،  ن�سر  وال��ذي 
ولول  للغاية،  عدائيا  ك��ان  الأفعى 
حت���رك ال��رج��ل ال�����س��ري��ع ل��ك��ان قد 

تعر�س للدغة.

تغني قبل حلظات من مقتلها احلزين
ل��ب��ن��ان، فيديو  ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي يف  ت�سدر م��واق��ع 
�سحية  راح���ت  ال��ت��ي  واك��ي��م،  تاتيانا  لل�سابة  "حمزن" 
اأ�سدقاء  اأح����د  ون�����س��ر  ل��ب��ن��ان.  ال��ط��ائ�����س يف  ال��ر���س��ا���س 
املغدورة تاتيانا فيديو على ح�سابه اخلا�س على في�سبوك، 

ّور قبل دقائق من رحيلها املفجع. اأعلن فيه اأنه �سُ
وتظهر تاتيانا يف الفيديو وهي تغني وترق�س قبل دقائق 
م��ن وق����وع احل���ادث���ة يف امل��ط��ع��م، وظ��ه��رت وه���ي تتفاعل 
عائلة  �سديق  وعّلق  ا�ستقتلك"  فل  ما  "قبل  اأغنية  مع 
بالقول:  الفيديو  على  معلويل  ط��وين  تاتيانا  ال�سحية 
يا  يرحمك  اهلل  ن�ستقلك،  رح  دقيقة  بكم  تفلي  ما  "قبل 
تاتيانا، رح ن�سليلك، هيدا بلدنا �سار الإن�سان بريوح فيه 
بر�سا�سة". وقال معلويل: " بعد اأن تناولنا الغداء العائلي 
جمتمعني قررت مغادرة املطعم حيث وقع الإ�سكال قبل 
دقائق من وقوعه برفقة اأولدي ". واأردف " علمت بوقوع 
اإ�سكال حيث كنا جنل�س، مل اأ�سدق لكني �سرعان ما علمت 
اأن ر�سا�سة اأ�سابت قلب تاتيانا، فتّم نقلها اإىل امل�ست�سفى، 
وحاول الأطباء اإنقاذها لكن دون جدوى "، وفق معلويل 
الذي اأ�ساف: "اأّي �سخ�س يف املطعم كان معّر�سا للموت. 
فاأنا مثال كنت اأجل�س اإىل جانب تاتيانا، ولو بقيت لرمبا 
اأو  ال�سحّية  توا�سله مع خطيب  فارقت احلياة". وحول 
اآخر من عائلتها بعد احل��ادث، قال معلويل:  اأي �سخ�س 
اأطلعتني  التي  تاتيانا  خطيب  والدة  مع  توا�سلت  "نعم، 

على رحيلها الأبدي".

حريق يحول حفل زفاف اإىل كارثة
حتول حفل زفاف عرو�سني يف املك�سيك، اإىل كارثة، بعدما 

�سّب حريق كبري ناجم عن األعاب نارية.
و�سط  يرق�سان  وهما  العرو�سان  فيديو  مقطع  واأظ��ه��ر 
فرحة احل�سور، بينما كانت الألعاب النارية تنطلق على 
امل�سرح. ول�سوء احلظ، فقد ت�سببت �سرارة �سادرة عن تلك 

الألعاب يف اإ�سعال الزينة التي كانت خلف م�سرح احلفل.
بع�سهم  ظهر  بينما  احلفل،  لإخ��الء  احل�سور  وا�سطر 
وهو ي�سور م�سهد احلريق. وذكرت �سحيفة "ديلي �ستار" 
الربيطانية، اأن حفل الزفاف الذي �سهد احلادثة، كان يف 

املك�سيك، ومل تذكر اأي معلومات عن وقوع �سحايا.

عري�ض ذهب ل�سراء االأثاث فقتله التاجر 
بدل من اأن يزفوه اإىل عرو�سه، �سيعوا جثمانه اإىل مثواه 
اأه��ايل منطقته وعائلته  اأدم��ى قلوب  الأخ��ري، يف م�سهد 

وكل من عرف بق�سته.
ه���ذا م��ا ج���رى يف ���س��ارع ال��ور���س��ة مبنطقة امل���رج �سمايل 
القاهرة، حيث قتل �ساب قبل ليلة زفافه ب�20 يوما على 
يد �ساحب معر�س لالأثاث الذي ذهب ل�سراء منقولت 

الزواج منه.
فبعد خطوبة ملدة عام، قرر حممد ال�سرقاوي، 25 عاما، 
اأن يجمع �سمله مع �سريكة ق�سة  يعمل مر�سدا �سياحيا، 
حبه التي تعمل مدر�سة لغة عربية، وحدد موعد الزفاف 

مع اأ�سرتها.
ال�ساب  جت��ول  اأ���س��ه��ر،  بعدة  ال��زف��اف  موعد  حلول  وقبل 
بني معار�س الأثاث لختيار و�سراء اأثاث البيت اجلديد، 
حتى اتفق مع اأحد اأ�سحاب املعار�س على ت�سنيع الأثاث 

له ب�سكل خا�س بدل من �سرائها جاهزة.

العراق ي�ستعيد لوحًا م�سماريًا عليه جزء من ملحمة جلجام�ض
لوحاً  اخلمي�س  �سي�ستعيد  العراق  اأّن  اليوني�سكو  اأعلنت 
م�سمارياً اأثرياً عمره 3500 عام يحتوي على جزء من 
الأمريكية  لل�سلطات  تبنّي  "ملحمة جلجام�س" بعدما 
ُه���ّرب بعد  1991 ث��ّم  اأّن���ه �سرق م��ن متحف ع��راق��ي يف 

�سنوات عديدة اإىل الوليات املّتحدة.
وال���ّل���وح الأث�����ري م�����س��ن��وع م���ن ال��ط��ني وم��ك��ت��وب عليه 
التي  جلجام�س"  "ملحمة  م��ن  ج���زءا  ب�"امل�سمارية" 
للب�سرية وتروي  الأدب���ي���ة  الأع���م���ال  اأق����دم  اأح���د  ُت��ع��ت��رب 
مغامرات اأحد امللوك الأقوياء لبالد ما بني النهرين يف 

�سعيه اإىل اخللود.
ووفقاً لل�سلطات الأمريكية فاإّن هذا الكنز الأثري �ُسرق 
اإّب����ان ح��رب اخل��ل��ي��ج، ثم  م��ن متحف ع��راق��ي يف 1991 
اأ�سرة  اأعمال فنّية اأمريكي من  2003 تاجر  ا�سرتاه يف 
اأردنية تقيم يف لندن و�سحنه اإىل الوليات املتحدة   دون 

اأن ي�سّرح للجمارك الأمريكية عن طبيعة ال�سحنة.
التاجر  باعه  املّتحدة  الوليات  اإىل  اللوح  و�سول  وبعد 
يف 2007 لتّجار اآخرين مقابل 50 األف دولر وب�سهادة 

من�ساأ مزّورة.
ويف 2014 ا�سرتت هذا اللوح ب�سعر 1.67 مليون دولر 

"هوبي لوبي"  اأ�سرة غرين التي متتلك �سل�سلة متاجر 
يف  عر�سه  بق�سد  وذل��ك  امل�سيحي  بن�ساطها  واملعروفة 

متحف الكّتاب املقد�س يف وا�سنطن.
لكن يف 2017، اأعرب اأحد اأمناء املتحف عن قلقه ب�ساأن 
اأُبرزت  التي  امل�ستندات  اأّن  له  تبنّي  بعدما  اللوح  م�سدر 

خالل عملية �سرائه مل تكن مكتملة.
هذه  الأمريكية  ال�سلطات  �سادرت   2019 �سبتمرب  ويف 
نهاية  ف��درايل يف  قا�ٍس  �سّدق  اأّن  اإىل  الأثرية  القطعة 

يوليو على اإعادتها اإىل العراق.
اللوح  ه��ذا  قيمة  ف���اإّن  م��ن �سغر حجمه،  ال��ّرغ��م  وعلى 

الأثري هائلة.
والثنني قالت املديرة العامة لليوني�سكو اأودري اأزولي 
ال�سلطات  ت�سليم  ح��ف��ل  وا���س��ن��ط��ن  يف  �ستح�سر  ال��ت��ي 
اإّن  الأثرية  القطعة  العراقية هذه  الأمريكية نظريتها 
"انت�ساراً  ميثل  اأ�سحابه  اإىل  الثقايف  الكنز  ه��ذا  اإع��ادة 

كبرياً على اأولئك الذين ي�سّوهون الرتاث".
�ستتيح  الأث���ري���ة  القطعة  ه���ذه  ا���س��ت��ع��ادة  اأّن  واأ���س��اف��ت 
من  �سفحة  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  اإع����ادة  ال��ع��راق��ي  "لل�سعب 

تاريخهم".

باري�س جاك�شون حت�شر حفل كرة اإليزابيث تايلور الإنهاء االإيدز يف وي�شت هوليود , كاليفورنيا.  ا ف ب

مرمي اأوزريل تعايد والدها 
ب�سورة جتمعهما

عايدت النجمة الرتكية مرمي اأوزريل والدها مبنا�سبة عيد ميالده ب�سورة 
جتمعهما ن�سرتها يف �سفحتها اخلا�سة على موقع التوا�سل الجتماعي.

ولقيت ال�سورة تفاعاًل وا�سعاً خ�سو�ساً بعد اأن لحظ متابعيها ال�سبه الكبري 
القائم بينهما.

اجلدير ذكره اأن مرمي حتدث �سجة بني متابعيها يف كل مرة تن�سر �سورة 
اأن ن�سرت اأوزريل جمموعة من ال�سور اجلديدة لها يف  جديدة لها. و�سبق 
�سفحتها اخلا�سة على موقع التوا�سل الجتماعي، وخطفت اأنظار متابعيها 

�سعرها  وت��رك��ت  �سيفية،  األ��وان��اً  حملت  ال��ت��ي  الكال�سيكية  مبالب�سها 
ماكياجاً  معتمدة  جم��ع��دة،  بت�سريحة  كتفيها  على  من�سدًل 

ناعماً.


