
   

قيادات العدالة والتنمية تدعو رئي�س احلزب لال�ستقالة
هزمية تاريخية للإخوان يف االنتخابات املغربية

•• الرباط-وكاالت:

الدين  �سعد  العام  اأمينه  والتنمية،  العدالة  ح��زب  من  قيادات  دع��ت 
العثماين، اإىل اال�ستقالة من رئا�سة احلزب بعد الهزمية املدوية يف 

االنتخابات الربملانية.
وُمني حزب العدالة والتنمية بهزمية قا�سية يف االنتخابات الربملانية 
اأع��وام ق�ساها يف رئا�سة احلكومة، ل�سالح حزب  املغربية بعد ع�سرة 
باملقرب  يو�سف  الذي  اأخنو�ش  االأعمال عزيز  برئا�سة رجل  التجمع 

من الق�سر، وفق نتائج جزئية اأعلنت ليل االأربعاء اخلمي�ش.
يف  اأ�سا�سية  اأدواراً  لعب  وال���ذي  ليربالياً  امل�سنف  التجمع،  وت�سدر 
 97 على  بح�سوله  االن��ت��خ��اب��ات  نتائج  والي��ت��ه��ا،  املنتهية  احلكومة 
مقعداً من اأ�سل 395 بعد فرز 96 % من االأ�سوات، وفق ما اأعلن 

وزير الداخلية عبد الوايف لفتيت خالل موؤمتر �سحايف.
اأما حزب العدالة والتنمية االإخواين، الذي و�سل اإىل رئا�سة احلكومة 
 125 من  ح�سته  انخف�ست  اإذ  م��دوي��اً  تراجعاً  ف�سجل   ،2011 يف 
الربملان  فقط يف  12 مقعداً  اإىل  املنتهية واليته  الربملان  يف  مقعداً 
املقبلة  االأي��ام  خالل  ال�ساد�ش  حممد  امللك  يعني  اأن  املقبل.ويرتقب 
رئي�ش وزراء من حزب التجمع يكّلف بت�سكيل فريق حكومي جديد 

خلم�سة اأعوام، خلفاً ل�سعد الدين العثماين.
اأع����وام ح��اف��ظ حزب  االإ���س��الم��ي��ني قبل خم�سة  ه��زم  وب��ع��د ف�سله يف 
املناف�ش  وكان  ب�82 مقعداً.  الثانية  املرتبة  واملعا�سرة على  االأ�سالة 
حممد  امللك  م�ست�سار  اأ�ّس�سه  اأن  منذ  والتنمية  للعدالة  الرئي�سي 

ال�ساد�ش فوؤاد عايل الهمة يف 2008، قبل اأن يغادره يف 2011.
مقعداً.   78 بنيله  الثالثة  املرتبة  يف  فحل  اال���س��ت��ق��الل،  ح��زب  اأم���ا 

واحلزبان من املعار�سة خالل الوالية الربملانية املنتهية.
وبلغت ن�سبة امل�ساركة يف االنتخابات %50.35  وفق ما اأعلن وزير 
اأنها املرة االأوىل يف تاريخ اململكة التي تقام فيها يف  الداخلية، علماً 

اليوم نف�سه انتخابات برملانية  وحملية وجهوية.

الفروف ي�سافح نظريه االإ�سرائيلي خالل موؤمتر �سحفي عقب حمادثاتهما يف مو�سكو  )رويرتز(

اللقاء الذي جمع �سعيد بالوفد احلقوقي

امل�ساعدات االإن�سانية االإماراتية اإىل ال�سعب االأفغاين 

حريق غري الواليات املتحدة والعامل

مقربة املهراجا مبدينة اأودايبور )الهند(

ج�شر جوي من موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل 
مكتوم لنقل 120 طن اإغاثة لل�شعب االأفغاين

•• دبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .. غادرت اأم�ش 
حممد  موؤ�س�سة  من  غذائية  مب��واد  حمملة  اإن�سانية  م�ساعدات  طائرة 
بن را�سد ال مكتوم لالأعمال اخلريية واالإن�سانية للم�ساهمة يف توفري 

االإحتياجات الغذائية ال�سرورية لل�سعب االأفغاين.
وقال �سعادة اإبراهيم بوملحه م�ست�سار �سمو حاكم دبي لل�سوؤون االإن�سانية 
والثقافية نائب رئي�ش جمل�ش اأمناء املوؤ�س�سة اإن طائرة امل�ساعدات التي 
غادرت هي الطائرة االأوىل يف اإطار اجل�سر اجلوي الذي وجه بت�سيريه 
الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" راعي املوؤ�س�سة لتقدمي املواد 
الغذائية من اأجل تخفيف معاناة ال�سعب االأفغاين وحت�سني اأو�ساعهم 
اإنطالقا من واجب دولة االإمارات  االإن�سانية يف هذه الظروف الراهنة 

االأخوي واالإن�ساين جتاه �سعوب الدول ال�سديقة.    )التفا�سيل �ش2(
حممد بن را�سد خالل لقائه اللجنة العليا الإدارة الكوارث واالأزمات 

التقى اللجنة العليا لإدارة الكوارث والأزمات يف دبي 

حممد بن را�شد: طريقتنا الوطنية يف التعامل مع اجلائحة كانت 
منوذجًا حكيمًا يف املوازنة بني اجلانبني ال�شحي واالقت�شادي

•• دبي-الفجر:

رئي�ش  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  التقى �ساحب 
اللجنة  اأم�ش  ال��وزراء حاكم دبي )حفظه اهلل(  الدولة رئي�ش جمل�ش 
العليا الإدارة الكوارث واالأزمات يف دبي واأ�ساد مبا قدمته خالل الفرتة 

املا�سية .

وقال يف تغريدة على ح�ساب �سموه ال�سخ�سي يف )تويرت(:
 .. دب��ي  واالأزم����ات يف  ال��ك��وارث  الإدارة  العليا  اللجنة  م��ع  لقائي  اأث��ن��اء 
منهم  وتوقعاتنا   .. املا�سية  الفرتة  امل�سوؤولية  ق��در  على  ك��ان  الفريق 
التعامل  الوطنية يف  .. وطريقتنا  القادمة  اإك�سبو  كبرية خالل فرتة 
ال�سحي  اجلانب  بني  امل��وازن��ة  يف  حكيماً  من��وذج��اً  كانت  اجلائحة  مع 

واجلانب االقت�سادي.

لفروف: مو�سكو تتم�سك ب�سمان اأمن اإ�سرائيل

البيد : ال ا�شتقرار يف �شوريا بتواجد اإيران
•• مو�سكو-وكاالت:

اأع���رب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الرو�سي 
�سريغي الف��روف، اخلمي�ش، عن 
مت�����س��ك م��و���س��ك��و ب�����س��م��ان اأم���ن 
اإ����س���رائ���ي���ل، حم�����ذراً م���ن حتويل 
اأرا�سي �سوريا اإىل �ساحة لت�سفية 

احل�سابات بني دول اأخرى.
ال��ي��وم، قال  لقناة رو���س��ي��ا  ووف��ق��اً 
�سحايف  م����وؤمت����ر  يف  الف���������روف، 
نظريه  م��ع  مو�سكو  يف  م�����س��رتك 
االإ�سرائيلي يائري البيد: اأما عن 
الغارات االإ�سرائيلية على �سوريا، 
فنحن نعار�ش حتويل �سوريا اإىل 
حلبة ل�سراع بني دول اأخرى، ويف 
اأن ت�ستخدم  هذا ال�سدد ال نريد 
ملهاجمة  ال�������س���وري���ة  االأرا�������س������ي 

اإ�سرائيل اأو اأي بلد اآخر.
ولفت الفروف اإىل اأن الع�سكريني 
يبحثون  واالإ�سرائيليني  الرو�ش 
امل�سائل الفنية  اأ�سا�ش يومي  على 
اأن  املتعلقة بهذا املو�سوع، موؤكداً 

هذه االت�ساالت اأثبتت فعاليتها.
واأعلن الفروف، اأن مو�سكو ترحب 
اإ�سرائيل  بني  العالقات  بتطبيع 
ودول عربية، م�سدداً على �سرورة 
اأن ت�سهم هذه العملية يف ت�سوية 

ال����ي����وم، زي����ارت����ه مل���و����س���ك���و، حيث 
الرو�سي  ن��ظ��ريه  م���ع  ���س��ي��ج��ت��م��ع 
�سريغي الفروف، وا�ستهل الوزير 
من  اإكليل  بو�سع  ال��زي��ارة  البيد 
التذكاري  الن�سب  على  ال��زه��ور 
للجندي  ال��ك��رم��ل��ني  ����س���ور  ع��ل��ى 
الذين  الرو�ش  وللجنود  املجهول 
العاملية  احل����رب  خ���الل  ���س��ق��ط��وا 

الثانية.
تقدر  اإ���س��رائ��ي��ل  اإن  وق����ال الب��ي��د 
الذي لعبه االحتاد  الدور  وتذكر 
ال�سوفياتي يف دحر اأملانيا النازية 
حترير  يف  االأح��م��ر  اجلي�ش  ودور 
والغيتوهات  االإب�����ادة  مع�سكرات 
مبا  النازي  الوح�ش  اأقامها  التي 
كان  ح��ي��ث  ب��وداب�����س��ت  غيتو  فيها 

والده حمتجزا .
الرو�سية  ال���ع���الق���ات  اأن  ي���ذك���ر 
توترا  ت�سهد موؤخرا  االإ�سرائيلية 
اجلوية  ال�����غ�����ارات  خ��ل��ف��ي��ة  ع���ل���ى 
والهجمات املن�سوبة الإ�سرائيل يف 
تهدف  والتي  ال�سورية،  االأرا�سي 
القدم  م���وط���ئ  ���س��ع�����س��ع��ة  اإىل 
وتعترب  البلد.  ه��ذا  يف  االإي����راين 
تعر�سا  ال��ه��ج��م��ات  ه���ذه  رو���س��ي��ا 
من  امل��دع��وم  االأ���س��د  ب�سار  لنظام 

جانبها.

�ساملة يف ال�سرق االأو�سط.
بدوره قال وزير خارجية اإ�سرائيل 
اإنه لن يكون  يزور مو�سكو  الذي 
ه��ن��اك ا���س��ت��ق��رار يف ���س��وري��ا طاملا 
اإىل  م�سريا  اإي���ران،  فيها  تتواجد 
النووي م�سكلة  اإيران  برنامج  اأن 

خطرية يف املنطقة.
واأ�ساف البيد يف ت�سريحاته من 
ل��ن تقف  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  م��و���س��ك��و، 

اأم����ام متو�سع  م��ك��ت��وف��ة االأي�����دي 
ال�سمالية،  ح��دوده��ا  عند  اإي����ران 
اإيران  ح�سول  منع  العامل  وعلى 
ف�سل  واإذا  ن��ووي��ة،  ت��ر���س��ان��ة  ع��ل��ى 
بحرية  اإ����س���رائ���ي���ل  ���س��ت��ح��ت��ف��ظ 

الت�سرف.
اخلارجية  وزي�������ر  اأع����ل����ن  ف���ي���م���ا 
ال��رو���س��ي ���س��ريغ��ي الف�����روف، اأن 
مو�سكو ترحب بتطبيع العالقات 

عربية،  ودول  اإ����س���رائ���ي���ل  ب����ني 
ت�سهم  اأن  ����س���رورة  ع��ل��ى  م�����س��ددا 
ت�سوية  حتقيق  يف  العملية  ه��ذه 

�ساملة يف ال�سرق االأو�سط.
رو�سيا  اأن  الف��������روف  واأ������س�����اف 
ت���رف�������ش ا����س���ت���غ���الل االأرا������س�����ي 
اأي  اأو  اإ�سرائيل  ال�سورية ملهاجمة 

جهة.
ب��داأ وزي��ر اخل��ارج��ي��ة يئري البيد 

مللء الفراغ الإداري:

هل تتعرف تون�س عن هوّية رئي�س حكومتها هذا االأ�شبوع؟

البيت الأبي�س: ل نعتزم العرتاف بحكومة طالبان

وزير الدفاع االأمريكي: م�شتعدون ملنع عودة القاعدة اإىل اأفغان�شتان
العامل لن يكون كما كان اأبًدا

احلادي ع�شر من �شبتمرب 
وحتّول الواليات املتحدة!

•• الفجر -جيم�س مكارتن –ترجمة خرية ال�سيباين

االنتقام  وع���ود  ال�����س��م��اء،  م��ن  االأب���ري���اء  �سقوط  امل�ستعلة،  االن��ف��ج��ارات 
الرئا�سية: يبدو اأن حرب اأمريكا على االإرهاب التي ا�ستمرت 20 عاًما 

تنتهي كما بداأت.
مهتّزون  ع�سكريون  -ق��ادة  العقدين  نهاية  تطبع  التي  الت�سابه  اأوج��ه 
يعدون باالنتقام من تفجري انتحاري مدمر؛ مقاتلو طالبان منت�سرون 
يف اأفغان�ستان، والهروب من كابول بالنقل الع�سكري، قد توحي جميعها 

باأن القليل قد تغرّي.
لكن بالطبع، منذ 11 �سبتمرب، تغرّي كل �سيء تقريًبا.

اأ�سود الذع  وت�ساعد دخان  العاملي،  التجارة  ملركز  الربج اجلنوبي  انهار 
من البنتاغون، وكانت رحلة يونايتد اإيرالينز 93 يف م�سار ت�سادم مع 

العا�سمة االأمريكية، وكان هاتف مايكل كريجني يرن.
)التفا�سيل �ش11(

•• الفجر -تون�س:

التون�سية  ال���راب���ط���ة  رئ��ي�����ش  ق����ال 
جمال  االن�سان  حقوق  عن  للدفاع 
م�سلم يف ت�سريح جلريدة ال�سباح 
اخلمي�ش  اأم�ش  ال�سادر  عددها  يف 
�سيعلن  �سعيد  قي�ش  ال��رئ��ي�����ش  اإن 
احلكومة  رئي�ش  عن  اال�سبوع  هذا 
اجلديد وذلك ملالأ الفراغ االإداري. 
ذل�����ك ع���ل���ى ه���ام�������ش لقاء  وج�������اء 
�سعّيد بق�سر  الرئي�ش قي�ش  عقده 
بودربالة،  اإب��راه��ي��م  م��ع  ق���رط���اج، 
عميد الهيئة الوطنية للمحامني، 
العام  ال��ك��ات��ب  ال��ع��ب��ي��دي،  وب�����س��ري 
ل��ل��راب��ط��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة ل��ل��دف��اع عن 
الطريفي،  وب�سام  االإن�سان،  حقوق 
مثل  حيث  ال��راب��ط��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب 

•• وا�سنطن-وكاالت:

تعتزم  امل��ت��ح��دة ال  ال��والي��ات  اإن  االأب��ي�����ش  البيت  ق��ال 
االإقرار بحكومة طالبان يف اأفغان�ستان.

�ساكي  ج��ني  االأب��ي�����ش  البيت  با�سم  املتحدثة  وق��ال��ت 
هذه  يف  اأح��د  ال  م��وؤق��ت��ة،  حكومة  ه��ذه  لل�سحافيني: 
االأمن  فريق  يف  �سخ�ش  اأي  وال  الرئي�ش  ال  االإدارة، 
العاملي  املجتمع  اأن طالبان ع�سو يف  يقرتح  القومي، 
باأي  ذل��ك  تك�سب  مل  واالح����رتام.  بالتقدير  ويحظى 
النحو  االأم��ر على هذا  نقيم  االأ�سكال، ومل  �سكل من 
اأبداً. هذا وقال وزير الدفاع االأمريكي لويد اأو�سنت اإن 
اأفغان�ستان  ا�ستخدم  الذي  املتطرف،  القاعدة  تنظيم 
 20 قبل  املتحدة  الواليات  ملهاجمة  انطالق  كقاعدة 
اإعادة الظهور هناك بعد االن�سحاب  عاًما، قد يحاول 

االأمريكي الذي ترك طالبان يف ال�سلطة.
اأيام  اأربعة  ا�ستمرت  الكويت يف ختام جولة  وقال من 
لدول اخلليج العربية: هذه هي طبيعة املنظمة. وقال 
يف  القاعدة  ع��ودة  ملنع  م�ستعدة  املتحدة  ال��والي��ات  اإن 
اأفغان�ستان والتي من �ساأنها اأن تهدد الواليات املتحدة. 
وكانت طالبان قد وفرت مالًذا للقاعدة اأثناء حكمها 
الأفغان�ستان من عام 1996 اإىل عام 2001. وغزت 

الواليات املتحدة طالبان واأطاحت بها بعد اأن رف�ست 
�سبتمرب   11 هجوم  اأع��ق��اب  يف  القاعدة  ق��ادة  ت�سليم 

2001 على الواليات املتحدة.
وخ���الل ح��رب ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ا�ستمرت 20 
ك��ب��ري، لكن  اإىل ح��د  ال��ق��اع��دة  ، تقل�ش ح��ج��م  ع��اًم��ا 
ظهرت اأ�سئلة حول اآفاقها امل�ستقبلية مع عودة طالبان 
يف كابل. وقال اأو�سنت: لقد اأبلغنا طالبان باأننا نتوقع 
منهم اأال ي�سمحوا بحدوث ذلك، يف اإ�سارة اإىل احتمال 
يف  ان��ط��الق  كقاعدة  الأفغان�ستان  القاعدة  ا�ستخدام 

امل�ستقبل.
دونالد  الرئي�ش  اإدارة  مع   2020 فرباير  اتفاق  ويف 
ت��رم��ب، تعهد ق���ادة ط��ال��ب��ان ب��ع��دم دع���م ال��ق��اع��دة اأو 
اجل��م��اع��ات امل��ت��ط��رف��ة االأخ�����رى ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا اأن 
االأمريكيني  امل�سوؤولني  لكن  املتحدة.  الواليات  تهدد 
ي��ع��ت��ق��دون اأن ط���ال���ب���ان حت���اف���ظ ع��ل��ى ع���الق���ات مع 
اأن  من  بالقلق  ت�سعر  ال���دول،  من  والعديد  القاعدة، 
عودة طالبان اإىل ال�سلطة قد تفتح الباب لعودة نفوذ 

القاعدة.
احتواء  قادر على  االأمريكي  اأن اجلي�ش  اأو�سنت  واأك��د 
القاعدة اأو اأي تهديد متطرف اآخر للواليات املتحدة 

ينبع من اأفغان�ستان با�ستخدام طائرات املراقبة.

البالد تفتقر اإىل عداد الوفيات:

ال اأحد يعرف عدد املوتى كل عام يف الهند!
•• الفجر –خرية ال�سيباين

مليون   9.7 ح��وايل  ميوت  الهندية،  للحكومة  الر�سمية  لالأرقام  وفًقا 
�سخ�ش كل عام يف البالد. هذا تقدير ولي�ش رقًما دقيًقا، البلد الذي يبلغ 
عدد �سكانه 1،366 مليون ن�سمة يجد �سعوبة يف حتديد اإح�ساء دقيق 
ح جملة ذي اتلنتيك، اأن هناك ما يقرب  لعدد الوفيات ال�سنوية. وتو�سّ
األف منطقة حملية يف الهند، لثالث وع�سرين لغة ر�سمية،   600 من 
واأن النظام ال�سحي يف البالد يفتقر ب�سدة اإىل التنظيم والهيكلة. ومن 
ال�سائع يف العديد من القرى، اأن حتدث الوفيات يف البيوت، واأن يقوم 
االأقارب باأنف�سهم بتنظيم مرا�سم دفن اأو حرق جثث املوتى يف احلقول 

املجاورة. كل هذا دون �سابق اإ�سعار لل�سلطات.       )التفا�سيل �ش9(

ال��ل��ق��اء م��ن��ا���س��ب��ة ال���س��ت��ع��را���ش كل 
عالقة  لها  التي  وامللفات  الق�سايا 
باحلقوق واحلريات وخا�سة ملف 

املمنوعني من ال�سفر او الذين مت 
و�سعهم حتت االإقامة اجلربية

)التفا�سيل �ش13(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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اأبوظبي حتافظ على �صدارتها العاملية 
يف اال�صتجابة جلائحة كوفيد- 19 

اأخبار االإمارات

اإزالة ن�صب ي�صكل رمزا 
ملا�صي العبودية يف اأمريكا

عربي ودويل

»االآ�صيوي« ير�صح العني للقب 
فريق ال�صهر يف دوريات غرب اآ�صيا

الفجر الريا�صي

االإمارات توؤكد اأمام االأمم املتحدة 
على اأهمية تعزيز ثقافة ال�شلم

•• نيويورك-وام: 

اأكدت دولة االإم��ارات اأن اإمكانات تعزيز ثقافة ال�سالم هي اليوم اأكرب من اأي وقت 
م�سى.

جاء ذلك خالل البيان الذي اأدىل به �سعادة ال�سفري حممد اأبو �سهاب، نائب املندوبة 
الذي  امل�ستوى  رفيع  املنتدى  اأم��ام  املتحدة،  االأمم  ل��دى  االإم���ارات  لدولة  الدائمة 
�سنوي  اجتماع  وهو  ال�سالم،  ثقافة  حول  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  نظمته 

يهدف اإىل تعزيز جمتمع عاملي اأكرث �سالما ومتا�سكا.
واأكد �سعادته - خالل البيان - اأن دولة االإمارات �ستظل �سريًكا موثوًقا به للمجتمع 
الدويل يف تعزيز ثقافة ال�سالم. كما �سلط ال�سوء على التزام دولة االإمارات بالقيم 

ال�سامية التي تقوم عليها هذه الثقافة.
)التفا�سيل �ش2(

ترف�س  االأردن��ي��ة  التمييز 
الفتنة املتهمني يف ق�شية  طعن 

•• عمان-وكاالت:

اأ�سدرت حمكمة التمييز قرارها يف 
طعن ابراهيم عو�ش اهلل، وال�سريف 
املتهمني  زي��د،  الرحمن ح�سن  عبد 
االأردن  ا�ستقرار  زع��زع��ة  ق�سية  يف 

التي عرفت با�سم ق�سية الفتنة.
وح�����س��ب وك���ال���ة االأن���ب���اء االأردن���ي���ة، 
اخلمي�ش،  اأم�����ش  امل��ح��ك��م��ة،  ق�����س��ت 
ب���رف�������ش ال��ت��م��ي��ي��ز وت���اأي���ي���د ق����رار 
القا�سي  ال����دول����ة،  اأم�����ن  حم��ك��م��ة 
على  بالتحري�ش  املتهمني  ب��اإدان��ة 
ال�سيا�سي  احل��ك��م  ن��ظ��ام  مناه�سة 
ال����ق����ائ����م ب���امل���م���ل���ك���ة ب����اال�����س����رتاك 
�ساأنها  من  باأعمال  القيام  وجناية 
امل��ج��ت��م��ع وامنه  ���س��الم��ة  ت��ع��ري�����ش 
للخطر واإح��داث فتنة باال�سرتاك، 
عبد  ال�سريف  الثاين  املتهم  واإدان��ة 
حيازة  بجنحة  زيد  ح�سن  الرحمن 
التعاطي،  ب��ق�����س��د  خم�����درة  م�����ادة 
وج��ن��ح��ة ت��ع��اط��ي امل������واد امل���خ���درة، 
واحلكم بو�سعهما باالأ�سغال املوؤقتة 
واحد  لكل  والر�سوم  عاماً   15 ملدة 
منهما.وخل�ست املحكمة يف حكمها، 
الدولة،  اأم��ن  حمكمة  حكم  اأن  اإىل 
الذي اأيدته "بني على وقائع ثابتة 
قانونية  ب��ي��ن��ات  م��ن  وم�ستخل�سة 
وفقاً  ال���ع���ام���ة  ال���ن���ي���اب���ة  ق��دم��ت��ه��ا 
لالأ�سول، حيث ا�ستجمعت االأفعال 
امل��رت��ك��ب��ة م���ن ق��ب��ل امل��ت��ه��م��ني كافة 
امل�سندة  اجل���رائ���م  ع��ن��ا���س��ر  اأرك�����ان 
جاء  جترميهما  ق���رار  وان  اإل��ي��ه��م��ا 

متفقا واأحكام القانون.
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي -وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
بفريو�ش كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 286،017 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 
واأحدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24

تقنيات الفح�ش الطبي.

اإج��راءات التق�سي والفح�ش يف الدولة وتو�سيع نطاق     و�ساهم تكثيف 
اإ�سابة  حالة   772 عن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ش  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 726،797 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 4 حاالت م�سابة نتيجة تداعيات االإ�سابة 
بفريو�ش كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،057 

حالة.

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

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
1،026 حالة جديدة مل�سابني بفريو�ش  اأعلنت ال��وزارة عن �سفاء    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ش املر�ش بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

حالة. جمموع حاالت ال�سفاء 717،257 

اأجرت 286,017 فح�سا ك�سفت عن 772 اإ�سابة 

ال�شحة تعلن �شفاء 1,026 حالة جديدة من كورونا

اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�شية تنظم الن�شخة االأوىل من برنامج االأكادميية ال�شيفية بالتعاون مع اخلارجية
•• اأبوظبي-الفجر: 

قرقا�ش  اأن�����ور  اأك���ادمي���ي���ة  ن��ظ��م��ت 
الدبلوما�سية وبالتعاون مع وزارة 
اخل���ارج���ي���ة وال����ت����ع����اون ال������دويل، 
من  االأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  م�����وؤخ�����راً 
ال�سيفية"  "االأكادميية  برنامج 
الهادف اإىل توفري من�سة معرفية 
ومهارات  خ���ربات  اإث����راء  ملوا�سلة 

الدبلوما�سيني االإماراتيني. 
و�����س����م����م����ت اأج��������ن��������دة ب����رن����ام����ج 
جرى  الذي  ال�سيفية  االأكادميية 
اجلامعي  احل�������رم  يف  ت��ن��ظ��ي��م��ه 
احتياجات  ل��ت��ل��ب��ي  ل��الأك��ادمي��ي��ة، 
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ني االإم����ارات����ي����ني 
ال��ذي��ن مل ي�سبق  اأول���ئ���ك  خ��ا���س��ة 
واأدار  باالأكادميية،  االلتحاق  لهم 
جل�ساته اأع�ساء هيئة التدري�ش يف 
اإىل جمموعة  اإ�سافة  االأكادميية، 
م����ن اخل�������رباء امل��ت��خ�����س�����س��ني يف 
جم��������االت دب���ل���وم���ا����س���ي���ة ال���ق���رن 

احلادي والع�سرين.
االأكادميية  اأج����ن����دة  غ��ط��ت  ك��م��ا 

بني خمتلف املجتمعات وفق روؤى 
الت�سامح والتعاون واحلوار."

خ������الل احل������دث،  ل�����ه  ك���ل���م���ة  ويف 
ب��رن��اردي��ن��و ليون،  ���س��ع��ادة  ت��وج��ه 
اأن��ور قرقا�ش  اأكادميية  مدير عام 
منت�سبي  اإىل  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة 
بالقول:  ال�����س��ي��ف��ي��ة  االأك���ادمي���ي���ة 
لدولة  ومم���ث���ل  "كدبلوما�سي 
والتوجهات  الروؤية  ذات  االإم��ارات 
اأن  بالفعل  ت���درك  ف��اأن��ت  امل��م��ي��زة، 
وخا�سة  احلوكمة  يف  امل��رن  النهج 
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة، هي  يف جم�����ال 
مبثابة �سرورة اأ�سا�سية للنجاح يف 

القرن احلادي والع�سرين."
وقتنا  "يف  ����س���ع���ادت���ه:  واأ������س�����اف 
احل�����ا������س�����ر، ت���خ���ت���ل���ف م�����ه�����ارات 
العالقات  اإدارة  يف  الدبلوما�سي 
كانت  ع��م��ا  ك��ب��ري  ب�سكل  ال��دول��ي��ة 
اأ�سهمت  ل��ق��د  ال�����س��اب��ق،  يف  ع��ل��ي��ه 
ال������ت������ط������ورات اجل���ي���و����س���ي���ا����س���ي���ة 
املت�سارعة واالنت�سار الكبري وغري 
يف  كوفيد–19  جلائحة  املتوقع 
الدبلوما�سية  االأ���س��ال��ي��ب  تغيري 

البيئية،  اجلمهور، والدبلوما�سية 
26 من  ل��ل��ن�����س��خ��ة  وال��ت��ح�����س��ري 
ب�ساأن تغري  املتحدة  موؤمتر االأمم 
االأو�سط،  وال�سرق  وال�سني  املناخ، 
وال�����ق�����ان�����ون ال�����������دويل؛ وك���ذل���ك 
العاملية:  ال�سيا�سية  اجل��غ��راف��ي��ا 

قبل، واأثناء، وبعد كوفيد19-. 
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���س��ع��ادة خالد 
ب���ال���ه���ول، وكيل  ع���ب���داهلل ح��م��ي��د 
وال����ت����ع����اون  اخل�����ارج�����ي�����ة  وزارة 
وزارة اخلارجية  "توؤمن  ال��دويل: 
اإبقاء  ب�سرورة  ال��دويل  والتعاون 
ك���اف���ة م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا ع��ل��ى ق����در من 
االحرتافية  وامل����ه����ارات  امل��ع��رف��ة 
موا�سلة  من  ال���وزارة  متكن  التي 
االرت���ق���اء مب��ك��ان��ة دول���ة االم����ارات 
على مدار  الدولية.  ال�ساحة  على 
تعاوننا  اأث��م��ر  امل��ا���س��ي��ة،  االأع�����وام 
قرقا�ش  اأن���������ور  اأك�����ادمي�����ي�����ة  م�����ع 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ع��ن رف���د ال����وزارة 
ب��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني م���وه���وب���ني ذوي 
يف  مميزة  وعملية  علمية  خ��ربات 
الدبلوما�سية  جم����االت  خم��ت��ل��ف 

وعناوين  م���وا����س���ي���ع  ال�����س��ي��ف��ي��ة 
خا�سة  ج��ل�����س��ة  ���س��م��ل��ت  اأخ��������رى 
افتتاح   خ���ط���ط  ع���ل���ى  ل���ل���ت���ع���رف 
اإك�سبو 2020 دبي، والتي قدمها 
وجل�سة  اإك�سبو2020،  ف��ري��ق 
"دبلوما�سية  اأخرى حملت عنوان 
قدمها  والتكنولوجيا"  ال��ع��ل��وم 
ال�سناعة  وزارة  م��ن  م��ت��ح��دث��ون 
امل���ت���ق���دم���ة. كما  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
االأك��ادمي��ي��ة كذلك  اأج��ن��دة  �سملت 
ت��ن��ظ��ي��م ج���ل�������س���ات وحم���ا����س���رات 
ح�����ول م�����ه�����ارات ال���ت���ح���دث اأم�����ام 

والعالقات الدولية".
واأ�ساف �سعادة بالهول، "تت�ساعف 
الدبلوما�سية  ال�����ك�����وادر  م���ه���ام 
يوماً  اأهميتها  وت���زداد  االإم��ارات��ي��ة 
اأم��ام تواجد  اليوم  بعد يوم، نحن 
اإم��ارات��ي ق��وي وم��وؤث��ر يف خمتلف 
املحافل الدولية، ونحن حري�سون 
دبلوما�سيونا  ي����ك����ون  اأن  ع���ل���ى 
التواجد  ه��ذا  اإدارة  على  ق��ادري��ن 
لتحقيق  �سعياً  وموا�سلة تطويره 
التي  ال��ر���س��ي��دة  قيادتنا  ت��وج��ه��ات 
التعاون  تتمحور حول مد ج�سور 

للمبادرات  داف���ع���ة  ك���ق���وة  دوره�����ا 
الرامية  اال�سرتاتيجية  الدولية 
لتعزيز مكانة دولة االإمارات على 
وجودها  وتعزيز  العاملي  امل�ستوى 
املحافل  خمتلف  يف  الدبلوما�سي 
ال����دول����ي����ة، وال����ت����ي ك�����ان اأب����رزه����ا 
م���وؤخ���راً، ان��ت��خ��اب دول���ة االإم����ارات 
كع�سو غري دائم يف جمل�ش االأمن 

للفرتة 2022 – 2023.  
"االأكادميية  ون����اق���������س����ت  ه�������ذا 

ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة وط��������رق االت�������س���ال 
اأقطاب  خمتلف  ب��ني  وال��ت��وا���س��ل 
اأكرث  االآن،  الدبلوما�سي.  العمل 
اأي وقت م�سى، نحن بحاجة  من 
دبلوما�سية  م���ه���ارات  اإىل  م��ا���س��ة 
اأكرث فعالية من �ساأنها اأن ت�ساعد 
دولة االإمارات على موا�سلة دورها 

الرائد على ال�ساحة الدولية."
واأكد �سعادته التزام اأكادميية اأنور 
مبوا�سلة  الدبلوما�سية  قرقا�ش 

يف  م��وا���س��ي��ع  ك��ذل��ك  ال�سيفية" 
املجاالت الدبلوما�سية والعالقات 
نقا�ش  ت�سمنت  وال��ت��ي  ال��دول��ي��ة، 
لالإدارة  ال�سيا�سة اخلارجية  حول 
ال�سرق  جت��اه  احلالية  االأمريكية 
االأو�سط واأفريقيا، والدبلوما�سية 
بعد  م����ا  ع�����امل  االق���ت�������س���ادي���ة يف 
����س���ارك  ح�����ني  يف  كوفيد19-، 
تفاعلية  جل�سة  الدبلوما�سيون يف 

حول املفاو�سات الدولية. 

ال�شحة تعلن تقدمي 89,830 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خلل ال� 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   89،830 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   18،726،541 اأم�ش  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 189.34 جرعة لكل 100 �سخ�ش.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد19-" و�سعياً اإىل 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�ش "كوفيد19-".

ج�شر جوي من موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم لنقل 120 طن اإغاثة لل�شعب االأفغاين

االإمارات توؤكد اأمام االأمم املتحدة على اأهمية تعزيز ثقافة ال�شلم

•• دبي-وام:

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" .. غادرت اأم�ش 
طائرة م�ساعدات اإن�سانية حمملة مبواد غذائية من موؤ�س�سة حممد بن را�سد 
االإحتياجات  توفري  يف  للم�ساهمة  واالإن�سانية  اخلريية  لالأعمال  مكتوم  ال 

اإب��راه��ي��م بوملحه  ���س��ع��ادة  ال�����س��روري��ة لل�سعب االأف���غ���اين. وق���ال  ال��غ��ذائ��ي��ة 
م�ست�سار �سمو حاكم دبي لل�سوؤون االإن�سانية والثقافية نائب رئي�ش جمل�ش 
اأمناء املوؤ�س�سة اإن طائرة امل�ساعدات التي غادرت هي الطائرة االأوىل يف اإطار 
اجل�سر اجلوي الذي وجه بت�سيريه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" راعي 
االأفغاين  ال�سعب  معاناة  اأجل تخفيف  الغذائية من  امل��واد  لتقدمي  املوؤ�س�سة 

وحت�سني اأو�ساعهم االإن�سانية يف هذه الظروف الراهنة اإنطالقا من واجب 
دولة االإمارات االأخوي واالإن�ساين جتاه �سعوب الدول ال�سديقة.

االأفغاين  لل�سعب  اإر�سالها  مت  التي  امل�ساعدات  اأن  بوملحه  امل�ست�سار  واأو�سح 
تاأتي ل�سد النق�ش يف الغذاء نتيجة للظروف الراهنة التي مير بها هذا البلد 
..م�سريا اإىل اأن الطائرة حتمل مواد غذائية اأ�سا�سية وجمموعة من املالب�ش 
املتنوعة. واأ�ساف بوملحه اأن اجل�سر اجلوي الذي اأقامته املوؤ�س�سة بالتعاون 

مع اجلناح اجلوي ي�سمل ت�سيري 8 رحالت لنقل امل�ساعدات االإن�سانية التي 
وفرتها املوؤ�س�سة على اأن تكون حمولة كل رحلة 15 طنا من املواد الغذائية 

املتنوعة مبا يبلغ 120 طنا من هذه املواد.
ا يبذله من جهود يف  وقدم بوملحه �سكره وتقديره للجناح اجلوي يف دبي ملمِ
االإن�سانية  االأعمال  تقدمي  وم�ساركته يف  االإن�سانية  االإم��ارات  ر�سالة  اإي�سال 

التي تقوم بها املوؤ�س�سة.

•• نيويورك-وام: 

اأكدت دولة االإمارات اأن اإمكانات تعزيز ثقافة ال�سالم هي اليوم اأكرب من اأي 
وقت م�سى.

جاء ذلك خالل البيان الذي اأدىل به �سعادة ال�سفري حممد اأبو �سهاب، نائب 
رفيع  املنتدى  اأم��ام  املتحدة،  االأمم  ل��دى  االإم���ارات  لدولة  الدائمة  املندوبة 
امل�ستوى الذي نظمته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، حول ثقافة ال�سالم، 

وهو اجتماع �سنوي يهدف اإىل تعزيز جمتمع عاملي اأكرث �سالما ومتا�سكا.
اأن دولة االإم��ارات �ستظل �سريًكا موثوًقا به  واأكد �سعادته - خالل البيان - 
للمجتمع الدويل يف تعزيز ثقافة ال�سالم. كما �سلط ال�سوء على التزام دولة 

االإمارات بالقيم ال�سامية التي تقوم عليها هذه الثقافة.
وقال �سعادته يف هذا ال�سدد: " اإن ثقافة ال�سالم را�سخة لدى دولة االإمارات 
�سيا�ستنا  وح���ددت  لدولتنا،  ال�سريع  التطور  ق���ادت  وال��ت��ي  تاأ�سي�سها،  منذ 
اخلارجية، و�سكلت عالقاتنا مع املجتمع الدويل. ولقد عززت ثالثة عوامل 

على  قدرتنا  من  واالن��دم��اج  والقبول  الت�سامح  وه��ي  جمتمعنا  يف  متاأ�سلة 
حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�سر".

بناء جمتمعات  ب��اإع��ادة  العاملي  االل��ت��زام  ���س��رورة جتديد  �سعادته على  واأك��د 
اأكرث ا�ستدامة و�سمواًل واإن�سافاً، م�سددا على ثالثة عوامل حا�سمة يف هذا 
االجتاه، وهي احل�سول على التعليم اجليد، وتعزيز ثقافة �ساملة لل�سالم، 

واال�ستثمار يف احلوار والتما�سك االجتماعي.
كما ا�ستعر�ش �سعادته جانبا من اإجن��ازات وجت��ارب دولة االإم��ارات يف �سياق 

باليوم  االحتفال  اإىل  وتطرق  واالأدي���ان،  الثقافات  بني  احل��وار  اإىل  دعوتها 
العاملي لالأخوة االإن�سانية الذي اأقيم والأول مرة يف فرباير من العام احلايل، 
لتكرمي القيم العاملية امل�سرتكة للقبول واالنفتاح والتعاطف جتاه االآخرين. 
واأ�سار �سعادته اإىل االأحداث القادمة االأخرى التي �ستعزز االإدماج وت�سهم يف 
ت�سجيع احلوار، مثل اإك�سبو 2020 دبي، الذي يهدف اإىل اأن يكون من�سة 
ح��ل��ول م�ستدامة  وت��ق��دمي  العمل  واإل��ه��ام  اجل�����س��ور  وب��ن��اء  احل���وار  لت�سجيع 

للتحديات التي ي�سهدها العامل.

�شرطة اأبوظبي : 500 درهم و 4 نقاط خمالفة 
�شري ال�شاحنات واحلافلت اأثناء  ال�شباب 

•• اأبوظبي-وام:

دع���ت م��دي��ري��ة امل����رور وال���دوري���ات يف ���س��رط��ة اأبوظبي 
م����الك امل���رك���ب���ات ال��ث��ق��ي��ل��ة وال�������س���اح���ن���ات واحل���اف���الت 
العمال  با�سات  ت��وزي��ع  وم�����س��وؤويل  ال�سركات  واأ���س��ح��اب 
الفئة  �سري هذه  منع  بقرار  بااللتزام  ال�سائقني  لتنبيه 
من املركبات اأثناء ال�سباب وتعزيز االإجراءات الوقائية 

لتجنب وق��وع احل���وادث يف مثل ه��ذه ال��ظ��روف اجلوية 
وذلك حفاظا على �سالمة اجلميع.

اأوق��ات ال�سباب مبخالفة  وذك��رت اأن خمالفة ال�سري يف 
500 دره����م و4 نقاط  امل��ع��ن��ي��ة ه��ي  ت��ع��ل��ي��م��ات اجل��ه��ة 
104 يف القرار ال���وزاري رقم  مرورية وف��ق امل��ادة رق��م 
ال�سبط  واإجراءات  قواعد  ب�ساأن   2017 ل�سنة   178

املروري.

مدر�س يف زايد العليا الأ�شحاب الهمم �شمن القائمة النهائية جلائزة املعلم العاملية 2021
•• دبي-وام:

غياثي  البدنية يف مركز  الرتبية  معلم  زم��ايل،  ريا�ش  اأختري 
الهمم  العليا الأ�سحاب  زايد  ملوؤ�س�سة  التابع  والتاأهيل  للرعاية 
يف اأبوظبي، �سمن القائمة النهائية الأف�سل 50 معلماً مر�سحاً 
"موؤ�س�سة  م��ن  امل��ق��دم��ة   2021 ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��ل��م  ج��ائ��زة  لنيل 

فاركي" بالتعاون مع منظمة اليون�سكو.
، وهي من طالبات مدر�سة  17 عاما  كما مت اختيار ملياء بات 
 50 الأف�سل  النهائية  القائمة  �سمن  اخلا�سة،  دب��ي  تالميذ 
2021 واملقدمة  العاملية  طالبا مر�سحا لنيل جائزة الطالب 

."Chegg.org - من موؤ�س�سة "ت�سيغ. اأورغ
8 اآالف مر�سح ومتقدم  اأك��رث من  وقد اختري زم��ايل من بني 
من 121 دولة حول العامل .. فيما اختريت ملياء من بني اأكرث 

من 3500 مر�سح ومتقدم من 94 دولة حول العامل.
وتعد جائزة املعلم العاملية، التي باتت اليوم يف عامها ال�سابع، 
اأكرب جائزة من نوعها بقيمتها البالغة مليون دوالر اأمريكي؛ 
فيما تبلغ قيمة جائزة الطالب العاملية، والتي مت اإطالقها هذا 

العام، 100 األف دوالر.
ومت اإطالق جائزة املعلم العاملية تقديراً للمعلم االأف�سل الذي 
والتعليم،  الرتبية  جم��ال  يف  متميزة  وم�ساهمات  اأداًء  يقدم 
يلعبه  الذي  والنبيل  املهم  ال��دور  ال�سوء على  ت�سليط  وبهدف 
الق�س�ش  اآالف  ا�ستك�ساف  خ���الل  م��ن  امل��ج��ت��م��ع،  يف  امل��ع��ل��م��ون 
اال�ستثنائية التي �ساهمت باإحداث نقلة نوعية يف حياة ال�سباب، 
التي  النبيلة  املهنة  ه��ذه  يف  احلياة  بث  اإىل  اجلائزة  تتطلع  اإذ 

ميتهنها ماليني االأ�سخا�ش حول العامل.
اأطلقتها  فقد  اأورغ"،  "ت�سيغ.  من  العاملية  الطالب  جائزة  اأم��ا 
الإر�ساء  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  �سابق  وق��ت  يف  فاركي"  "موؤ�س�سة 
الطالب  ج��ه��ود  على  ال�����س��وء  ت�سلط  وم��وؤث��رة  ج��دي��دة  من�سة 
على  حقيقي  اأث��ر  ت��رك  على  القادرين  العامل  ح��ول  املتميزين 

عملية التعلم، وحياة اأقرانهم، وحياة املجتمع عموماً.
وتتاح فر�سة الرت�سح للجائزة جلميع الطالب الذين ال تقل 
اأو  اأكادميية  موؤ�س�سة  يف  وامل�سجلني  ع��ام��اً،   16 عن  اأعمارهم 
برامج التدريب واملهارات.. كما يعترب الطالب ممن يدر�سون 
اأو امل�سجلني يف م�ساقات تدريبية عرب االإنرتنت،  بدوام جزئي 

موؤهلني للرت�سح اأي�ساً.
وتروي اجلائزتان ق�س�ساً ملهمة من جانبني خمتلفني لقطاع 
يبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  على  ال�����س��وء  ت�سلطان  كما   .. التعليم 
املعلمون يف اإعداد �سباب امل�ستقبل، واالإمكانات الواعدة للطالب 

الالمعني اأثناء م�سرية تعلمهم وما بعدها.
وا���س��ح��اً مب�ساعدة  ب��داي��ات��ه �سغفاً  واأظ��ه��ر ري��ا���ش زم��ايل منذ 
التالميذ على تطوير مهاراتهم و�سخ�سياتهم من خالل تعليم 
التون�سية  الريفية  املناطق  عمله يف  ورغم   .. البدنية  الرتبية 
التي تفتقر للبنية التحتية واملعدات املنا�سبة ملمار�سة الريا�سة 
النوادي  اأن��ه متكن م��ن اط��الق وق��ي��ادة ع��دد م��ن  اإال  البدنية، 
احتادات  اأول  افتتاح  ع��ن  ف�ساًل  البدنية،  للرتبية  املدر�سية 
غياثي  م��رك��ز  اإىل  الح��ق��اً  زم���ايل  وان�����س��م  للفتيات.  ري��ا���س��ي��ة 
للرعاية والتاأهيل التابع ملوؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم يف 
دولة االإمارات، حيث قدم توجهات جديدة ومبتكرة لريا�سات 

اأطلق   ،2019 عام  ويف   .. ة  اخلا�سّ التعليمية  الهمم  اأ�سحاب 
التعليمي"  مايكرو�سوفت  "برنامج  املنطقة  يف  م��رة  والأول 
الفوز  من  بعدها  طالبه  مّكن  ال��ذي  االأم��ر  الهمم،  الأ�سحاب 
باأكرث من 100 ميدالية متنوعة يف مناف�سات ريا�سية حملية 
له عالقات خمتلفة يف جميع  التابع  املركز  اأق��ام  كما  ودولية. 
اأنحاء املنطقة �ست�ساعد على دمج املزيد من الطالب اأ�سحاب 
للرعاية  غياثي  مركز  جعل  مم��ا  ��ة،  اخل��ا���سّ التعليمية  الهمم 
والتاأهيل يفوز بجائزة العطاء كاأف�سل مركز للرعاية والتاأهيل 
الأ�سحاب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  م�ستوى  على  الهمم  الأ�سحاب 

الهمم يف اأبوظبي الفئة ب لعام 2020 - 2021.
وح�سد زمايل يف عام 2020 جائزة "اأف�سل معلم" يف مراكز 
موؤ�س�سة زايد العليا، كما مت تر�سيحه لنيل "جائزة حممد بن 
النهائي؛  للتقييم  وبالن�سبة   .. خليجي"  معلم  الأف�سل  زاي��د 
�سيطلق زمايل يف حال فوزه بجائزة املعلم العاملية جمعية لدعم 
التكيفي  ال��ذك��ي  التعلم  با�ستخدام  الهمم  اأ���س��ح��اب  االأط��ف��ال 

واأدوات الواقع املعزز واالفرتا�سي .
دبي اخلا�سة  بات، فهي من طالبات مدر�سة تالميذ  ملياء  اأما 
بدولة االإمارات، حيث تدرك اأن التعليم اجليد يحتاج اإىل ال�سعي 
واملثابرة، ويتجلى اجتهادها وحما�سها من خالل االنخراط يف 
للتفوق  وال�سعي  القيادية،  االأدوار  وت��ويل  ال�سفية،  املناق�سات 
االإمارات  دول��ة  مراهقات" من  "م�ست�سارة  اأول  وه��ي   .. دوم��ا 
ت�سارك يف مبادرة "النهو�ش بالفتيات - Girl Up" التابعة 
منطقة  يف  اإقليمي  كقائد  دوره���ا  جانب  اإىل  امل��ت��ح��دة،  ل��الأمم 

ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.
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اأخبـار الإمـارات

�سجل الباحثون يف اجلامعة 3 براءات اخرتاع لدعم اجلهود العلمية يف حماربة اجلائحة

جامعة االإمارات تن�شر 204 ورقة بحثية مت�شلة بكوفيد- 19
•• العني -الفجر: 

العربية  االإم����ارات  جامعة  اأعلنت 
املتحدة م�ساهمتها يف دعم اجلهود 
اآث��ار كوفيد- الوطنية يف مكافحة 
ورقة    204 ق��دم��ت  حيث   .19
وقد   ،19 بكوفيد  مت�سلة  بحثية 
دعم  على  اجلامعة  جهود  ت��رك��زت 
خ���الل اجلائحة  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
االأن�سطة  ا���س��ت��م��راري��ة  و����س���م���ان 
ت�����س��اه��م يف دعم  ال���ت���ي  ال��ب��ح��ث��ي��ة 

الباحثون واأع�ساء هيئة التدري�ش 
عام  بحثية يف  ورق��ة   69 والطلبة 
بحثية  ورق����ة   135 و   2020
يوؤكد  م���ا  وه����ذا   ،2021 ع���ام  يف 
الزيادة امل�ساعفة يف الن�سر العلمي 
يف  ي�ساهم  مب��ا  باجلائحة  املت�سل 
اإيجاد احللول التي تخدم املجتمع. 
من  بحثية  اأوراق   9 ن�سر  مت  وق��د 
العلمي  للن�سر  ال��ك��ام��ل  امل��ج��م��وع 
علمية  م����وؤمت����رات  اإ������س�����دارات  يف 
ورقة   40 ن�سر  مت  ك��م��ا  حم��ك��م��ة، 

حيث �ساهم اأع�ساء هيئة التدري�ش 
والباحثني والطلبة يف دعم اجلهود 
جائحة  م���ك���اف���ح���ة  يف  ال���وط���ن���ي���ة 
البحث  خ����الل  م���ن  كوفيد19- 
حلول  اإي��ج��اد  يف  واالبتكار  العلمي 
عملية وتطبيقية والذي �ساعد يف 
فهم الفريو�ش و حتديد ميكانيكية 
انتقاله وانت�ساره بوا�سطة م�ساريع 
بحثية مت متويلها من قبل مكتب 

النائب امل�سارك للبحث العلمي.  
امل�����س��ارك للبحث  ال��ن��ائ��ب  واأ����س���ار 

التوجهات الوطنية.
اأح����م����د علي  ال����دك����ت����ور  واأو������س�����ح 
م���راد – ال��ن��ائ��ب امل�����س��ارك للبحث 
ال�سحة  ب���اأن  اجل��ام��ع��ة  يف  العلمي 
الرئي�سية  االأول��وي��ات  من  والطب 
حيث  للجامعة،  واال�سرتاتيجية 
قامت اجلامعة بدعم هذا التوجه 
التحتية  البنية  توفري  خ��الل  من 
البحث  اإج�������راء  يف  ت�����س��اع��د  ال���ت���ي 
البحثية  املمكنات  وتوفري  العلمي 
البحثية،  امل���خ���رج���ات  ت��ع��زي��ز  يف 

املخرجات  ب��اأن  باجلامعة  العلمي 
ال���ب���ح���ث���ي���ة جل�����ه�����ود ال���ب���اح���ث���ني 
التدري�ش  هيئة  واأع�ساء  والعلماء 
والطلبة اأدت اإىل ن�سر 204 ورقة 
�سكوب�ش  ب���ي���ان���ات  ح�����س��ب  ب��ح��ث��ي��ة 
م��ن��ذ ب����دء اجل��ائ��ح��ة ال��ف��ع��ل��ي من 
اأغ�سط�ش  نهاية  وح��ت��ى   2020
 17.2% يعادل  ما  وهو   2021
البحثية  االأوراق  جم��م��وع��ة  م���ن 
واملعاهد  اجلامعات  ن�سرتها  التي 
ال��ع��ل��م��ي��ة يف ال����دول����ة.  وق����د ن�سر 

درا�سات  ل��ن��ت��ائ��ج  ال��ع��ل��م��ي  بالن�سر 
مع  بكوفيد19-  مت�سلة  بحثية 
ب��اح��ث��ني وع��ل��م��اء م���ن 85 دول����ة، 
بحثية  ورق��ة   104 ن�سر  حيث مت 
امل��م��ل��ك��ة املتحدة  ب��اح��ث��ني م��ن  م��ع 
االأمريكية  امل���ت���ح���دة  وال�����والي�����ات 
والهند واأ�سرتاليا واململكة العربية 
 51% ال�سعودية، وهذا ما يعادل 
الباحثني  م��ع  الن�سر  جمموع  م��ن 
املختلفة.  ال�����دول  م���ن  وال��ع��ل��م��اء 
تعزيز  يف  ي�ساهم  التعاون  ه��ذا  اأن 

بحثية كاأوراق مراجعة علمية من 
يعزز من م�ساهمة  املجموع. وهذا 
امل���ع���رف���ة  ت����ط����وي����ر  اجل����ام����ع����ة يف 
الدكتور  واأك���د  ال��ع��امل��ي��ة.   العلمية 
االإمارات  جامعة  ب��اأن  م��راد  اأحمد 
البحثي  التعاون  تعمل على تعزيز 
العاملية  اجل����ام����ع����ات  ك�����ربى  م����ع 
على  يعمل  مب��ا  البحثية  واملعاهد 
تعزيز ال�سمعة العاملية وااليجابية 
�سارك  ح��ي��ث  وال���دول���ة،  للجامعة 
ال��ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة االإم�������ارات 

�سجل  ولقد  البحثية.   املخرجات 
من  ثالثة  اجلامعة  يف  الباحثون 
ب����راءات االخ����رتاع ل��دع��م اجلهود 

العلمية يف حماربة اجلائحة.

ت�سنيف الإمارة بني 50 مدينة قيادية اأثبتت فعالية ا�ستجابتها اقت�ساديًا وجمتمعيًا و�سحيًا  

اأبوظبي حتافظ على �شدارتها العاملية يف اال�شتجابة جلائحة كوفيد- 19 
•• اأبوظبي-الفجر: 

بعد   -19 كوفيد  جلائحة  اال�ستجابة  يف  عاملياً  �سدارتها  اأبوظبي  وا�سلت 
اأن حلت باملركز االأول بني 50 مدينة قيادية، وفق اأحدث ت�سنيف اأ�سدرته 
  Deep knowledge Groupالعميقة املعرفة  جمموعة  م��وؤخ��راً 

التي تتخذ من لندن مقرا لها.
واأ�سدرت جمموعة املعرفة العميقة تقرير "ت�سنيف املدن االأكرث اأماناً خالل 
جائحة كوفيد19- للربع الثاين من العام 2021"، الذي ا�ستند اإىل 114 
موؤ�سراً للقيا�ش ُتعنى مبختلف جوانب اال�ستجابة للجائحة. وركز الت�سنيف 
على 5 حماور رئي�سية �سملت: الكفاءة احلكومية، ومرونة االقت�ساد، وكفاءة 
منظومة احلجر ال�سحي، واإدارة الرعاية ال�سحية، ومنظومة التطعيم. ومت 
تطبيق املحاور على 72 مدينة وبلدية حول العامل، حيث مت اختيار وحتليل 
اأف�سل  على  للتعرف  بينها  من  االأعلى  التن�سيف  على  حا�سلة  مدينة   50

املمار�سات املتبعة فيها والتحديات التي تواجهها. 
وجاء هذا االإجناز ليتوج التوجيهات احلكيمة والدعم املتوا�سل من القيادة 

بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�ش  الوالد  ت�سري على خطى  التي  الر�سيدة 
"طيب اهلل ثراه" واإرث��ه اخلالد يف جعل االإم��ارات وجهة  اآل نهيان  �سلطان 
اآمنة ومالذاً لال�ستقرار والتعاي�ش. كما �ساهمت جهود االإدارات العليا وفرق 
الدفاع  خط  واأب��ط��ال  امليدانية  الفرق  وتفاين  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  العمل 
االأول يف القطاع ال�سحي يف اإثراء ا�ستجابة االإمارة للجائحة و�سدارتها مدن 

العامل. 
وكانت اأبوظبي قد جاءت باملركز االأول عاملياً يف اال�ستجابة جلائحة كوفيد-

اأبريل  يف  العميقة  املعرفة  جمموعة  عن  ال�سادر  ال�سابق  الت�سنيف  يف   19
مدينة.  25 على  متفوقة   ،2021

العاملية  مكانتها  تر�سخ  اأن  املا�سية  االأع��وام  مدى  على  اأبوظبي  وا�ستطاعت 
كحا�سنة للبحث العلمي واالبتكار واملبادرات الرقمية والتكنولوجيا، ووجهة 
يف  امل�ساركة  امل���دن  ���س��دارة  يف  االإم����ارة  وج���اءت  العالجية.  لل�سياحة  رائ���دة 
اأ�سهمت يف  التي  التدابري واالإج��راءات  العامل بف�سل  التقرير على م�ستوى 
تعزيز �سرعة وفعالية ا�ستجابتها للجائحة، ما انعك�ش على �سحة و�سالمة 
اأفراد املجتمع ودعم حافظ على ن�ساط القطاعات االقت�سادية املحلية. وحلت 

بعد اأبوظبي يف الرتتيب كل من �سنغافورة و�سيوؤول وتل اأبيب ودبي.  
يف  كفاءة  االأك��رث  باأنها  املعروفة  امل��دن  العميقة  املعرفة  جمموعة  و�سنفت 
اال�ستجابة للجائحة. واعتمد ت�سنيف املدن على اإدارة الرعاية ال�سحية من 
واأعداد  الت�سخي�ش  وفعالية نظم  الب�سرية  والكفاءات  التحتية  البنية  حيث 
وكفاءة  ال�سحية،  الرعاية  واالإنفاق على قطاع  ال�سحية  املن�ساآت  االأ�سرة يف 
منظومة احلجر من حيث نطاق احلجر املنزيل ومدته والدعم االقت�سادي 
على  املرتتبة  القانونية  واالإج���راءات  ال�سفر  وقيود  واإر���س��ادات  للمحجورين 
خمالفي تعليمات احلجر املنزيل، ون�سب التطعيم من حيث توافر التطعيم 
التطعيم  ال�سكان وخدمات  اإجمايل عدد  اللقاح من  ون�سبة احلا�سلني على 
والثقة  االأزم��ات  واإدارة  الرقابة  نظم  حيث  من  احلكومة  وكفاءة  املنزل،  يف 
باحلكومة واخلدمات الرقمية، ومرونة االقت�ساد، من حيث حزم التحفيز 

واالإعفاءات والدعم االجتماعي والت�سنيف االئتماين.
معدالت  على  احل��ف��اظ  يف  للجائحة  ال��ق��وي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ا�ستجابة  و�ساهمت 
فيه خدمات  تكيفت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  االإي��ج��اب��ي��ة،  احل���االت  م��ن  منخف�سة 
وخالل  املجتمع.  اأف���راد  جميع  حلماية  نطاقها  وتو�سع  ال�سحية  الرعاية 

فيها  مبا  الفح�ش،  ومراكز  ومن�ساآت  امليدانية  امل�ست�سفيات  اأجن��زت  اأ�سابيع، 
االأكرث  الفئات  املبادرات اجلديدة على  املركبة. وركزت  الفح�ش من  مراكز 
"كوفيد- فحو�سات  توفري  فيها  مبا  بالفريو�ش،  االإ�سابة  ملخاطر  عر�سة 
الوجبات  ماليني  وت��وزي��ع  االأخ���رى،  الطبية  والفحو�سات  جم��ان��اً   "19
لدعم  م��ب��ادرات  مع  ع��دة،  بلغات  �سحية  توعية  برامج  جانب  اإىل  املجانية، 

ال�سحة النف�سية.
ت�سهيل  على  وعملت  والتطوير،  البحث  جهود  بقيادة  االإم���ارة  قامت  كما 
الدولية  اجل��ه��ود  يف  و���س��اه��م��ت  ال��ف��ريو���ش،  مل��ع��اجل��ة  العلمية  االك��ت�����س��اف��ات 
للمرحلة  العاملية  ال�سريرية  التجارب  اأوىل  قيادة  وتولت  اللقاح،  الكت�ساف 

الثالثة من اللقاح غري الن�سط لفريو�ش "كوفيد19-".
اإىل  اأف�سى  ما  للتطعيم،  الوطنية  احلملة  يف  رئي�سياً  دوراً  اأبوظبي  ولعبت 
اللقاح  امل��وؤه��ل��ني على  االإم����ارات  �سكان دول��ة  %88 م��ن  اأك��رث م��ن  ح�سول 
وكفاءة  فاعلية  على  للحفاظ  والتطوير  العمل  اأبوظبي  وتوا�سل  جم��ان��اً. 
ا�ستجابتها للجائحة وم�ساركة جتربتها الرائدة وامللهمة عاملياً للم�ساهمة يف 

الق�ساء على الوباء يف خمتلف اأنحاء العامل. 

اأكادميية �شيف بن زايد تطلع على م�شروع املدينة التدريبية يف العني
•• العني-وام:

للعلوم  زاي��د  بن  �سيف  اأكادميية  مدير  ال�سام�سي  بطي  ث��اين  اللواء  اطلع 
ال�سرطية واالأمنية يف �سرطة اأبوظبي على �سري العمل يف املدينة التدريبية، 
واإدارة التاأهيل يف �سرطة اأبوظبي يف مدينة العني. وا�ستمع ل�سرح حول ن�سبة 
االإجناز احلالية يف م�سروع املدينة التدريبية والتطبيقات املبتكرة لالرتقاء 
بجودة باالأداء وال�سرعة والدقة.. كما اطلع على متطلبات اال�ستدامة وفقا 
خمطط  وعلى  لها،  التابعة  وامللحقات  املباين  جميع  يف  املتبعة  للمعايري 
تدريب  مدينة  يف  امللحقة  واخل��دم��ات  االإدارة  مبنى  وم�سروع  العام  املوقع 

ال�سرطة.
مت  التي  ال�سرطي  التاأهيل  اإدارة  مباين  م��ن  االأوىل  املرحلة  على  واط��ل��ع 
الرماية  وميادين  والتدريب  املحا�سرات  وق��اع��ات  وامل�ستودعات  اإن�ساوؤها 
والتدريب االأمني البيتتبول واللياقة والتحدي و�سالة الريا�سة و امل�سرح 
امل�ساريع  يف  املتبعة  ال��ت��داب��ري  على  ال��ت��ع��رف  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سباط  ون���ادي 
امل�ستقبلية واالإجراءات اخلا�سة واأف�سل املمار�سات يف التجهيزات النهائية.

ذ.م.م.  الغذائية  لل�سناعات  الم����ارات  �سركة  تعلن 
مبوجب  بالإجماع  �سركائها  موافقة  عن  )"ال�سركة"( 
على   2021 اأغ�سط�س   2 يف  ال�سادرة  اخلطية  ال��ق��رارات 
�سركة  اإىل  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  من  حتولها 
م�ساهمة خا�سة وفقا لأحكام القانون الحتادي رقم )2( 
ل�سنة 2015 ب�ساأن ال�سركات التجارية واملعدل بع�س مواده 

مبوجب القانون الحتادي رقم )26( ل�سنة 2020.
اإخطار  وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا القرار 
ال�سركة بذلك على الفور وت�سليمها ن�سخة من العرتا�س 
التي  والأ�سباب  املعرت�س مو�سوع اعرتا�سه  اأن يبني  على 
ي�ستند اإليها والأ�سرار التي يدعى اأن التحول قد اأحلقها 
وامل�ستندات  العرتا�س  وتقدمي  التحديد  وجه  على  به 

املت�سلة به على العنوان التايل:
�سركة المارات لل�سناعات الغذائية ذ.م.م.

الرئي�س   – كا�سو  على  جرب  و�سفي  الأ�ستاذ/  عناية: 
التنفيذي

 ,7 مكتب   ,-C176 4ق  غرب  ظبي,  اأب��و  جزيرة  عنوان: 
بلووم المارات للعقارات ذ.م.م.

اإع�����لن
العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
اإعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية 

املو�شوع 2020/4439 جتاري جزئي - حماكم دبي 
اىل املدعي عليهم : املدعي عليه 1/ جنمة حراء للتجارة العامة - �ش ذ م م

املدعي عليه / 2-عبدالروؤوف نور حممد ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية جنمة حراء للتجارة العامة - �ش ذ م م
مبا اأن هنالك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعى / م�سرف الهالل، وكيال عنه / بيت احلكمة للمحاماة 
واال�ست�سارات القانونية - و اأنه قد مت تكليفنا خبرياً م�سرفياً مبوجب احلكم التمهيدي ال�سادر يف الدعوى اأعاله 
فاننا ندعوكم حل�سور اجتماع خربة مرئي بوا�سطة برنامج زووم يف يوم الثالثاء املوافق 14/09/2021 يف 
متام ال�ساعة 12:00 ظهراً وعليه يرجى التواجد واحل�سور عن طريق الفيديو )برنامج زووم( باملوعد املحدد 
كما يرجى تزويدنا قبل موعد االجتماع بكافة امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم على الربيد االلكرتوين للخربة واملبني 

ادناه -للتوا�سل معنا يرجى االت�سال على الهاتف 0589323011 - هاتف 042206244  
intrafinance@intra.ae بريد الكرتوين

 مكتب اخلبري املحا�شبي وامل�شريف
د. علي را�شد الكيتوب 

اإجتماع خربة 
العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 4907/2021/60 اأمر اأداء 

املنظورة يف : اأوامر االأداء وانفاذ العقود التجارية رقم  203  
والفائدة  درهم   137،700 مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  االأم��ر  باإ�سدار  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

القانونية عن ذلك املبلغ بواقع 9% من تاريخ اإ�سدار االمر وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف. 
املدعى : ثابت حممد ثابت العريقي  

عنوانه : االإمارات - اإمارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع اخلان - مبنى املوارد - �سقة 204  
املطلوب اإعالنه : احمد علي حممد علي �سالح - �سفته : مدعى عليه 

مو�سوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االإبتدائية بتاريخ 2021/7/31 بالزام املعرو�ش �سده ان يوؤدي 
اىل طالب االمر مبلغ وقدره )137700 مائة و�سبعة وثالثون الف و�سبعمائة درهم والفائدة القانوينة 
درهم مقابل  امل�ساريف وخم�سمائة  والزمته  ال�سداد  2021/7/30 وحتى متام  5% �سنويا من  بواقع 

اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اعالن بالن�شر        
 18/2021/1012 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- غازي حممد احمد عبداهلل الياقوت  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )704،154 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد 
التام  و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 
2021/9/19 ال�ساعة 10.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 3219/2021/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية التجارية الثامنة رقم 137  

مو�سوع الدعوى :  �سم ملف النزاع رقم 2021/1965 نزاع جتاري. ثانيا : بالزام  املدعي عليها بان توؤدي للمتنازعة 
مبلغ 173،237.37 درهم فقط )مائة وثالثة و�سبعون الف ومائتان و�سبعة وثالثون درهم و�سبعة وثالثون فل�سا( 
بالر�سوم  عليها  املدعي  ال��زام   : ثالثا  التام.  ال�سداد  تاريخ  اال�ستحقاق حتى  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  املدعى : �سركة يونيمار للمعدات االن�سائية - �ش ذ م م. عنوانه : دبي - بردبي - �سارع 
 043296968 0551990199 ، فاك�ش  2205 ، متحرك  22 مكتب رقم  ال�سيخ زايد - لطيفة تاور ، الطابق 
جمعه  اأك��رب  ج��الل  م��ريه    : وميثله    hlp@hlplawfirm.com امييل   ،9063026848  : مكاين  رق��م   ،
البلو�سي. املطلوب اإعالنه : �سوبا للهند�سة واملقاوالت �ش ذ م م - �سفته : مدعى عليه. مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة اأوال : �سم ملف النزاع رقم 2021/1965 نزاع جتاري. ثانيا : بالزام  املدعي عليها بان 
توؤدي للمتنازعة مبلغ 173،237.37 درهم فقط )مائة وثالثة و�سبعون الف ومائتان و�سبعة وثالثون درهم و�سبعة 
وثالثون فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�ستحقاق حتى تاريخ ال�سداد التام. ثالثا : الزام املدعي عليها 
 10:30 ال�ساعة   2021/9/12 املوافق  االحد  يوم  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  بالر�سوم 
�سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر   AJCFICICPL2020 /0003217 يف  الدعوى رقم

اإىل :  املحكوم عليهم: 1- املنامة للمواد الغذائية  2- عبد القادر �سابر عبد القادر
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اأعاله  ل�سالح / االندل�ش للتجارة والتربيد ذ م م ، بالتايل : قرار القا�سي : ناأمر 
باإلزام الطرف املطلوب �سدهما : 1 - املنامة للمواد الغذائية ذ.م.م . 2 - عبد القادر �سابر 
عبد القادر باأن يوؤديا - بالت�سامن - للطرف الطالب ))االندل�ش للتجارة والتربيد ذ م م (( 
: مبلغا وقدره 49.458 درهما )ت�سعة واأربعون األفا واأربعمائة وثمانية وخم�سون درهما(، 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق املوافق 1/27 2019/ وحتى متام 
ال�سداد، مع االإلزام بامل�سروفات. حكما ً قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 15 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 234
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : �سياد باثاكا �سوبي باتاكا، اجلن�سية الهند يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 50% و ذلك اىل ال�سيد : �ساجان فريجي�سى 
�سريوفاثور فارييث اجلن�سية الهند يف الرخ�سة ) برج الهدى ل�سيانة ال�سيارات( والتي 
تاأ�س�ست باأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )785498( ال�سادرة من دائرة التنميه 
رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ش  االقت�سادية. 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه 
االعالن  تاريخ هذا  ا�سبوعني من  بعد  اليه  امل�سار  االجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف 
فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة -الفجر:

اختتمت يف ال�سارقة درو�ش املجل�ش العلمي يف قراءة كتاب " نظم قطف 
الثمر يف موافقات عمر " – لالإمام جالل الدين ال�سيوطي ت : 911 
الثقافة  ب��رام��ج  �سل�سلة  �سمن  االإ���س��الم��ي  امل��ن��ت��دى  نظمه  وال���ذي   ، ه���، 
اأحمد  اأ.د.  يد  على  اأ�سبوعني،  م��دار  على  افرتا�سياً  وعقد  االإ�سالمية، 
الكرمي  ال��ق��راآن  – بكلية  وعلومه  التف�سري  ق�سم  رئي�ش  اخلطيب  �سعد 
ب�سري  املهتمني  من  لفيف  ومب�ساركة  بال�سارقة-،  القا�سمية  اجلامعة 
من  االإ�سالمية  الدرا�سات  طلبة  من  وع��دد  عنهم،  اهلل  ر�سي  ال�سحابة 

داخل الدولة وخارجها.

وقال اأ.د اخلطيب اإن االإمام ال�سيوطي يف �ستى العلوم، فلم يكن متخ�س�ساً 
يف علم واحد، اإمنا كان مو�سوعة ع�سره، ونادرة زمانه، فقد برع يف �ستى 
العلوم واأل��ف فيها، برع يف التف�سري واأل��ف فيه، وب��رع يف احلديث واألف 
فيه، وبرع يف م�سطلح احلديث واأل��ف فيه، وبرع يف علوم القراآن واألف 
فيها، وبرع يف علوم العربية من نحوها و�سرفها وفقهها ولهجاتها واألف 
اأهل زمانه بعلم احلديث وفنونه رجااًل وغريباً ومتناً  اأعلم  فيها، وكان 
و�سنداً وا�ستنباطاً لالأحكام منه، واأخرب عن نف�سه اأنه يحفظ مائتي األف 
حديث، وقد اأثرى املكتبات االإ�سالمية والعربية مبوؤلفات عديدة يف �ستى 
العلوم واالخت�سا�سات، فال جتد علماً اإال وقد األف فيه، وال يخفى هذا 
اأن ال�سيوطي  اأي اخت�سا�ش اختاره؛ الأنه �سيجد  على اأي طالب علم يف 

حا�سر يف اخت�سا�سه بكتبه التي األفها، وال عجب يف ذلك اإذا عرف عنه 
اأنه تفرغ للعلم والتاأليف وهو غالم يافع.

املوافقة  االأب��ي��ات  و�سرح  ونظم  املجل�ش  درو���ش  يف  اخلطيب  واأ�ستعر�ش 
ال�ستنباطات اأمري املوؤمنني عمر االأحكام الفقهية، وقدم �سرحاً لالأبيات 
ال��ق��راآن الكرمي يف مواقف ع��دت موافقات  ن��زل  ل��الآي��ات، وق��د  وتف�سرياً 
الجتهاد عمر الفطنة، التي وافقت يف العديد من املرات الوحي القراآين، 
ال��ذي ن��زل م��وؤي��داً لها، وتطرق النظم اإىل فقه عمر  يف احل��وادث التي 
ال�سالم  للنبي عليه  ق��راين قد نزل وال  بالنا�ش ولي�ش فيها وحي  تنزل 
حكم، واإىل احلوادث التي يتجلى فيها فقه عمر يف رعاية ما ي�ستجد على 
العادلة  اخلالفة  يكفل  نحو  على  ورعياتها  وت�سيريها  العامة،  م�سالح 

ويحفظ احلقوق ويكفلها.
اإىل االأخذ ب�سرية اخلليفة عمر يف الورع  ودعا املنتدى يف ختام املجل�ش 
�سرية  م��ن  واالج��ت��ه��اد،  الفقه  الأخ��ذ  عُي  وال�سِّ بالعدل  والعمل  ��ق��ى،  وال��تُّ
ومل  احل��ق،  اأ�ستنباط  يف  احلكيمة  بالطرائق  زاخ��ر  عمر  فقه  و   ، عمر 
يتاأثر بع�سبية، بل نابع من فرا�سة وموهبة ونبوغ وفطنة ربانية خا�سة 

بالفاروق.
الثقافة  �سوؤون  لرعاية  اأهمية  يويل  االإ�سالمي  املنتدى  اأن  ويذكر  هذا 
�سري  م��ن  اال�ستباط  ثقافة  تاأ�سيل  اإىل   ويعمل  ب��االم��ارة،  االإ�سالمية 
ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم، �سواء يف تاأدية العبادات و الطاعات اجلليلة، 

ويف املعامالت املختلفة .

منتدى ال�شارقة االإ�شلمي يختتم افرتا�شيًا جمل�س الفاروق العلمي

عمار النعيمي يزيح ال�شتار عن لوحة 5 جنوم يف مركز �شعادة املتعاملني التابع لوزارة تنمية املجتمع بعجمان

االإم���������ارات ع��ل��ى ت��خ��ط��ي االأزم������ات 
النظام  اإىل كفاءة  والتحديات نظراً 
ال�سحي وقدرته على ابتكار احللول 
واال�ستجابة  وال��وق��ائ��ي��ة  العالجية 
ال��ف��ع��ال��ة يف ظ���ل م���ا ح��ق��ق��ت��ه دول���ة 
االإم��ارات من ري��ادة عاملية يف جمال 
اال���س��ت��ب��اق��ي��ة وامل���رون���ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
للتعامل  ال��وق��ائ��ي��ة  احل��ل��ول  اب��ت��ك��ار 
الأي  واجل���اه���زي���ة  كوفيد19-  م���ع 
ا�ستثمار  خ����الل  م���ن  م�����س��ت��ج��دات 
اخل����ربات وال��ب��ن��اء ع��ل��ى االإجن�����ازات 
ال��ت��ي اأب�����رزت ا���س��ت��ب��اق��ي��ة ال���دول���ة يف 
على  واحل��ف��اظ  للتعايف  التخطيط 
املجتمع  ث��ق��ة  وت��ع��زي��ز  امل��ك��ت�����س��ب��ات 
ال����دول����ة. وثمن  ب����ق����درات وك����ف����اءة 
���س��م��وه ال���دع���م امل�����س��ت��م��ر م���ن وزارة 
واملبادرة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة 
ال�سريعة يف توفري كافة االحتياجات 
وت��د���س��ني خدماته  امل��رك��ز  الف��ت��ت��اح 
وتوفري  لت�سهيل  امل�ستهدفة  للفئات 
كل االإمكانات الطبية الالزمة حتى 
يتمكن اجلميع من اإجراء امل�سوحات 
بالدور  ..م�سيدا  اللقاحات  وتلقي 
واالداري  ال��ط��ب��ي  ل��ل��ط��اق��م  امل��ت��م��ي��ز 
لتحقيق  ج���ه���ود  م����ن  ي���ب���ذل���ه  وم�����ا 
هذه االأه��داف. واأع��رب �سعادة حمد 
منطقة  م���دي���ر  ال�����س��ام�����س��ي  ت����رمي 
عجمان الطبية عن خال�ش التقدير 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
را�سد النعيمي ع�سو املجل�ش االعلى 
حاكم عجمان الذي ال يدخر جهدا 
للقطاع  وامل�ساندة  الدعم  تقدمي  يف 
القطاعات  م���ن  وغ�����ريه  ال�����س��ح��ي 
ال�����س��ك��ر واالم���ت���ن���ان ل�سمو  وج���زي���ل 

�سحية الأفراد املجتمع.
وي���اأت���ي اف��ت��ت��اح امل���رك���ز اجل���دي���د يف 
اإطار اال�سرتاتيجية املرنة ومتعددة 
ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا حكومة  ال��ت��ي  امل�������س���ارات 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع جائحة  االإم������ارات يف 
على  ت��ع��ت��م��د  وال���ت���ي  كوفيد19- 
اأكرب  باإجراء  قيام اجلهات املخت�سة 
الطبية  الفحو�ش  م��ن  ممكن  ع��دد 
وتقدمي الرعاية الالزمة للم�سابني 
للقاح  الوطنية  احلملة  يف  والتو�سع 
للتاأكيد  متزايداً  اإقبااًل  ت�سهد  التي 
على الثقة املجتمعية بكفاءة وجدارة 
حكومة  اتخذتها  ال��ت��ي  االإج�����راءات 
باملنظومة  ال��ث��ق��ة  وي��ع��زز  االإم�����ارات 

ال�سحية بالدولة.
اأق�سام  يف  واحل�سور  �سموه  وجت��ول 
امل���رك���ز ح��ي��ث اط���ل���ع خ��الل��ه��ا على 
ي�����س��ت��م��ل عليها  ال���ت���ي  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
عملية  و����س���ري  واأق�������س���ام���ه  امل����رك����ز 
واف  �سرح  اىل  وا�ستمع  الفحو�سات 
حول �سري العمل باملركز واخلطوات 
املتبعة فيه واالجراءات والت�سهيالت 
التي من �ساأنها خدمة افراد املجتمع 

باأ�سرع وقت ممكن.
���س��م��وه.. م��ع��ايل ح�سة بنت  وراف����ق 
تنمية  وزي��������رة  ب���وح���م���ي���د  ع��ي�����س��ى 
املجتمع وعدد من القيادات يف وزارة 
ووزارة  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة 
احلكومية  والهيئات  املجتمع  تنمية 

االحتادية واملحلية.
عجمان  ع���ه���د  ويل  ���س��م��و  واأث����ن����ى 
والتعاون  امل��ت��ك��ام��ل��ة  اجل���ه���ود  ع��ل��ى 
التي  احل����ك����وم����ي����ة  اجل�����ه�����ات  ب�����ني 
دولة  ب��ق��درة  الثقة  برت�سيخ  ت�سهم 

اإىل حر�ش �ساحب  ولفتت معاليها 
ومتابعته  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  ال�����س��م��و 
الدوؤوبة ملختلف املراحل واالإجراءات 
التفا�سيل  واأدق  واالإجن��������������ازات 
ال��ت��ي ت��ع��زز م�����س��رية ت��ق��دمي اأف�سل 
املجتمع  ف���ئ���ات  جل��م��ي��ع  اخل����دم����ات 
وان هذه اجلهود معاً �سّكلت الدافع 
يف  التميز  لتحقيق  وامل���ادي  املعنوي 
امل��ت��ع��ام��ل��ني بعجمان  ���س��ع��ادة  م��رك��ز 
جنوم"   5" تقييم  ع��ل��ى  وح�����س��ول��ه 

موؤخراً.
روؤية  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  معاليها  واأث���ن���ت 
الداعمة  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  ���س��م��و 
جلهود ال��وزارة وهو ما يعك�ش حالة 
املوؤ�س�سات  جت�����س��ده��ا  ال��ت��ي  ال��ت��م��ي��ز 
على  واملحلية  االحتادية  احلكومية 
تقدمي  �سبيل  يف  االإم�����ارة  م�ستوى 
لتعزيز  التنموية  اخل��دم��ات  اأف�سل 
االإماراتية  االأ�سرة  ومتا�سك  ترابط 

ودعم م�سرية التنمية االجتماعية.
ك��م��ا ت��ف��ق��د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م��ار بن 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
لفح�ش  م�����رك�����زاً  ال�����زي�����ارة  خ�����الل 
وتطعيم كوفيد19- والذي افتتح يف 
املتعاملني  �سعادة  قاعات مركز  اأحد 
والتن�سيق  بالتعاون  ل��ل��وزارة  التابع 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  م��ع 
امل���دار����ش  ل��ط��ل��ب��ة  ت��خ�����س��ي�����س��ه  ومت 
وك��ب��ار امل��واط��ن��ني واأ���س��ح��اب الهمم 
الوطنية  اجل���ه���ود  اإط�����ار  يف  وذل����ك 
املتكاملة لتعزيز اال�ستجابة الفعالة 
االأنظمة  وتطوير  ال�سحي  للقطاع 
الطاقة  تعزيز  خ��الل  من  الوقائية 
عناية  اأف�سل  وتوفري  اال�ستيعابية 

مالية وبع�ش حاالت اأ�سر امل�سجونني 
امل�ساعدات  اإىل  اح���ت���اج���وا  ال���ذي���ن 
امل�ساعدة  رب�����ط  حل����ني  ال����ط����ارئ����ة 
و�����س����داد بع�ش  ل��ه��م  االج��ت��م��اع��ي��ة 
فواتري  مثل  املتاأخرة  الفواتري  من 
الكهرباء وفواتري ال�سرف ال�سحي 

لبع�ش املتعاملني يف االإمارة.
تنمية  وزارة  توقيع  اإىل  وت��ط��رق��ت 
العمل  ت��ن�����س��ي��ق  امل��ج��ت��م��ع وجم��ل�����ش 
عجمان  يف  واالأوق������������اف  اخل�������ريي 
اجلمعيات  ب�����س��اأن  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
واملوؤ�س�سات االأهلية ذات النفع العام 
العمل  تن�سيط  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
واملوؤ�س�سات  اجل��م��ع��ي��ات  جم����ال  يف 
باالإ�سافة  العام  النفع  ذات  االأهلية 
 75 اإىل  مالية  م�ساعدات  منح  اإىل 
من  الفئات  خمتلف  م��ن  م�ستفيدا 
كوفيد  جائحة  ظ��ل  يف  املت�سررين 
19 ..كذلك هناك تعاون مثمر بني 
املواطنني  ����س���وؤون  وم��ك��ت��ب  ال�����وزارة 
املتعاملني  �سعادة  مركز  يقوم  حيث 
تف�سيلية  تقارير  باإ�سدار  بعجمان 
لبع�ش متلقي امل�ساعدة االجتماعية 
باالإ�سافة  ال��ب��ي��ان��ات  ك��اف��ة  تت�سمن 
املتعرثين  ح��االت  بع�ش  اإح��ال��ة  اإىل 
ممن  العمل  ع��ن  والعاطلني  م��ادي��اً 

تنطبق عليهم ال�سروط.
وا���س��ت��ع��ر���س��ت م��ع��ال��ي��ه��ا اجن������ازات 
عحمان  يف  املتعاملني  �سعادة  مركز 
ومنها ح�سله هذا العام على خم�ش 
جنوم وفق تقييم املراكز يف برنامج 
احلكومية  ل���ل���خ���دم���ة  االإم������������ارات 
املتميزة بنظام ال�سبع جنوم يف دورته 
الرابعة بعد اأن كان يف املركز الرابع 

واأ�سحاب  ال�������زواج  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل��ون 
الهمم العاملون يف م�سروع "م�ساغل 
وي���دع���م  مي����ّك����ن  ال��������ذي  وقالدة" 
اإب��راز مواهبهم  قدراتهم من خالل 
يف �سياغة املجوهرات باالإ�سافة اإىل 

م�ستل الزراعة املائية.
اإنه  وق��ال��ت معاليها خ��الل اجل��ول��ة 
املواطنني من  مت نقل خدمات كبار 
مركز �سعادة كبار املواطنني مبنطقة 
م�����س��ريف ال��ت��اب��ع ل���ل���وزارة وه���و قيد 
خدماته  لتتو�سع  ح��ال��ي��ا  ال�����س��ي��ان��ة 
�سعادة  م��رك��ز  �سمن  ج��دي��دة  بحلة 
حيث  اجل���رف  مبنطقة  املتعاملني 
الطبيعي  ال��ع��الج  خ��دم��ات  يتلقون 
التي  املتنقلة  اإىل الوحدة  باالإ�سافة 
ال��رع��اي��ة الطبية يف  ت��ق��دم خ��دم��ات 

بيوت كبار املواطنني.
واأكدت معاليها ل�سموه واحل�سور اأن 
وزارة تنمية املجتمع وبجهود وتعاون 
ا�ستطاعت  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ���س��رك��ائ��ه��ا 
اخل�����دم�����ات  خم����ت����ل����ف  ت�����ق�����دم  اأن 
دعم  ومنها  االإم��ارة  يف  واالإ�سهامات 
حملة "االإمارات تتطوع" من خالل 
ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع االأمانة 
باإمارة  التنفيذي  للمجل�ش  العامة 

عجمان لدعم العمل التطوعي.
تعاوناً  ه��ن��اك  اإن  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق���ال���ت 
وت��ن�����س��ي��ق��اً م���ع م��وؤ���س�����س��ة ح��م��ي��د بن 
عجمان  يف  اخلريية  النعيمي  را�سد 
متلقي  م�ساكن  �سيانة  عنه  نتجت 
امل�������س���اع���دة االج���ت���م���اع���ي���ة وت���وزي���ع 
مل�ستحقي  م�������س���رتي���ات  ك����وب����ون����ات 
باالإ�سافة  االج��ت��م��اع��ي  ال�����س��م��ان 
بديون  املتعرثين  ح��االت  اإعانة  اإىل 

العام  وال��ث��ال��ث يف   2017 ال��ع��ام  يف 
2013 وهذا النجاح مل يثمر لوال 
حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  دع��م 
املجل�ش  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
ال�سيخ  و�سمو  االأعلى حاكم عجمان 
عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار 
التنفيذي  املجل�ش  رئ��ي�����ش  ع��ج��م��ان 
التنمية االجتماعية وتعاون  مل�سرية 

ودعم �سركاء الوزارة يف االإمارة.
ونفذت الوزارة �سمن برنامج �سيفنا 
�سعادة وبالتعاون مع حكومة عجمان 
عددا من الربامج والفعاليات منها 
التي  االأم���ل  غ��ر���ش  م�سابقة  رع��اي��ة 
ال���زراع���ة املائية  حت��ث االأ����س���ر ع��ل��ى 
برنامج  تنظيم  مت  كما  االإم����ارة  يف 
اللياقة  وبرنامج  "التو�ستما�سرتز" 
مركز  يف  تنفيذه  مت  ال��ذي  البدنية 

�سعادة املتعاملني بعجمان.
املجتمع  تنمية  زي��رة  معايل  وثمنت 
حميد  ب��ن  عمار  ال�سيخ  �سمو  زي���ارة 
النعيمي ويل عهد عجمان وتف�سله 
ب���اإزاح���ة ال�����س��ت��ار ع���ن ل��وح��ة ال���� "5 
الزيارة  خ��ت��ام  يف  جنوم" ..م�����س��ي��دة 
وامل�ساندة  ال�����الحم�����دود  ب���ال���دع���م 
ال�سمو  �ساحب  قبل  من  املتوا�سلة 
النعيمي  را���س��د  ب��ن  ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د 
ع�سو املجل�ش االأعلى حاكم عجمان 
تنمية  وزارة  وم�����ب�����ادرات  جل���ه���ود 
املجتمع لتمكينها من حتقيق �سعادة 
اأف�سل  حياة  ج��ودة  وتعزيز  االأ���س��رة 
اىل  باالإ�سافة  املجتمع  اأف��راد  لكافة 
والرعاية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م���ب���ادرات  دع���م 
االجتماعية التي تنفذها الوزارة يف 

عجمان.

•• عجمان-وام:

حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  اأث��ن��ى 
ع��ج��م��ان على  ع��ه��د  ال��ن��ع��ي��م��ي ويل 
�سعادة  م���رك���ز  ع��م��ل  ف���ري���ق  ج���ه���ود 
تنمية  ل������وزارة  ال��ت��اب��ع  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
بح�سولهم  ع���ج���م���ان  يف  امل��ج��ت��م��ع 
نتائج  »5 جن��وم« ح�سب  على تقييم 
الذي   2021  -  2020 التقييم 
اأعلنه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" �سمن تقييم مراكز 
وفق  االحت��ادي��ة  باحلكومة  اخلدمة 
لت�سنيف  ال���ع���امل���ي  ال���ن���ج���وم  ن���ظ���ام 

اخلدمات.
تفقدية  زي�������ارة  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
باإزاحة  ق���ام  ح��ي��ث  للمركز  ل�سموه 
ال�����س��ت��ار ع���ن ل��وح��ة اخل��م�����ش جنوم 
 –  2020 ال��ت��ق��ي��ي��م  ن��ت��ائ��ج  ح�����س��ب 
ح�سة  معايل  فيها  رافقته   2021
تنمية  وزي��رة  حميد  بو  عي�سى  بنت 
اإ�سماعيل  ن��ا���س��ر  و���س��ع��ادة  املجتمع 
الرعاية  ل�����س��وؤون  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل 
و�سعادة  ب������ال������وزارة  االج���ت���م���اع���ي���ة 
اخلدمات  رئي�ش  طليعة  بن  حممد 
االإم��ارات وعدد  احلكومية حلكومة 
امل�����س��وؤول��ني. وا���س��اد �سموه  م��ن كبار 
ب��ج��ه��ود م��ع��ايل ح�����س��ة ب��ن��ت عي�سى 
بالوزارة  العاملني  وكافة  حميد  بو 
وامل�����رك�����ز ع���ل���ى م����ا ي���ق���دم���ون���ه من 
لبناء  و���س��ام��ل��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ���دم���ات 
وت��ن��م��ي��ة ال��وط��ن وااله��ت��م��ام بفئات 
التما�سك  ل��ت��ع��زي��ز  ك���اف���ة  امل��ج��ت��م��ع 
وال��رتاب��ط ل��دى االأ���س��رة االإماراتية 
وت��وف��ري ح��ي��اة ك��رمي��ة للجميع من 
خ���الل م���ا ي��ق��دم ل��ه��م م���ن خدمات 
ودعم وم�ساندة لتاأهيلهم وتدريبهم 

وتعليمهم.
امل���رك���ز وكافة  اأ����س���رة  ���س��م��وه  وه���ن���اأ 
حت�سني  عمل  وفريق  فيه  العاملني 
بهذا  ال���وزارة  يف  اخلدمات  وتطوير 
واحل�سور  �سموه  وا�ستمع  االإجن���از، 
م���ن م���ع���ايل ح�����س��ة ب���و ح��م��ي��د اىل 
امل��رك��ز وامل��ه��ام واالأن�سطة  ن��ب��ذة ع��ن 
خالل  م��ن  االجتماعية  واخل��دم��ات 
يتابعون  وم���وظ���ف���ة  م���وظ���ف���اً   14
من  اجتماعية  حالة  و260  الفني 
املركز  يقدم  االإم��ارة حيث  مواطني 
باقات  و4  رئ��ي�����س��ي��ة  خ��دم��ات   10
م��ن��ه��ا متلقو  ي�����س��ت��ف��ي��د  ل��ل��خ��دم��ات 
وال�سباب  االج���ت���م���اع���ي  ال�������س���م���ان 

النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��م��ار  ال�����س��ي��خ 
ويل عهد عجمان على زيارته املركز 
وملتابعته املتوا�سلة والدعم امل�ستمر 
ل��ل��م��ب��ادرات وامل�����س��اري��ع ال��ت��ي تخدم 
التنمية  اأه�����داف  وحت��ق��ق  امل��ج��ت��م��ع 
احلكومية.  ل��ل��خ��دم��ات  امل�����س��ت��دام��ة 
ت���اأت���ي وفق  امل���رك���ز  اأن اق���ام���ة  واأك�����د 
ب�سرورة  ���س��م��وه  واه��ت��م��ام  ت��وج��ي��ه 
وت�سهيل  ال�سحية  اخلدمات  توفري 

تقدميها جلميع �سرائح املجتمع.
واأ����س���اد ب��ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر م��ع وزارة 
القاعات  ت��وف��ري  يف  املجتمع  تنمية 
خدمة  لتقدمي  املنا�سبة  واالأم��اك��ن 
املواطنني  وك���ب���ار  ل��ل��ط��الب  مم��ي��زة 
جانبها  م����ن  ال���ه���م���م.  واأ�����س����ح����اب 
اأو�سحت الدكتورة فاطمة املرزوقي 
االأولية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م��دي��رة 
املركز ي�ساهم يف  افتتاح  اأن  بعجمان 
تلبية الطلب على اإجراء الفحو�سات 
مع بدء العام الدرا�سي اجلديد كما 
تقدمي خدمة  امل��رك��ز  ه��ذا  �سيتم يف 
اللقاح  اإعطاء  pcr وكذلك  م�سحة 
عجمان  م����دار�����ش  ط�����الب  جل��م��ي��ع 
املراجعني  امل���رك���ز  ي�����س��ت��ق��ب��ل  ح��ي��ث 
م���ن ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د الظهر 
من  م�ساء  التا�سعة  ال�ساعة  وح��ت��ى 
ي��وم اخلمي�ش ويوم  اإىل  ي��وم االأح��د 
اجل��م��ع��ة م��ن ال�����س��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة بعد 
ويوم  م�ساء  التا�سعة  وحتى  الظهر 
ال�سبت من ال�ساعة العا�سرة �سباحا 
واأ�سافت  م�����س��اء.  ال��ث��ام��ن��ة  وح��ت��ى 
لكبار  خ���دم���ة  ت��خ�����س��ي�����ش  مت  اأن������ه 
تنا�سب  الهمم  واأ�سحاب  املواطنني 
الظروف  فيها  وتتوفر  احتياجاتهم 
العدوى  التي حتميهم من  املالئمة 
ال�ساعة  م����ن  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��م  وي���ت���م 
ال�ساعة  وح��ت��ى  ���س��ب��اح��اً  ال��ت��ا���س��ع��ة 
ال��واح��دة ظهراً من ي��وم االأح��د اإىل 

اخلمي�ش.

خليفة الرتبوية  : املعلم املبدع ركيزة تطوير التعليم يف اخلم�شني املقبلة
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت االأمانة العامة جلائزة خليفة الرتبوية 
احليوية  الركائز  اأح��د  ميثل  امل��ب��دع  املعلم  اأن 
لتطوير ودعم منظومة التعليم يف اخلم�سني 
االإب���داع يف  ودور  اأهمية  اإىل  .. م�سرية  املقبلة 
االأ�س�ش  ك��اأح��د  وخ��ا���س��ة  التعليمية  العملية 
القوية يف تعزيز التفاعل بني املعلم والطالب.
جاء ذلك خالل ور�سة العمل التطبيقية التي 
 " بعد  "عن  للجائزة  العامة  االأمانة  نظمتها 
يف اإطار التعريف باملجاالت والفئات املطروحة 
يف دورتها اخلام�سة ع�سرة 2021 - 2022 
حمكم  النعيمي  �سمرية  ال��دك��ت��ورة  واأك����دت   .
جمال التعليم العام فئة املعلم املبدع والواعد 
احليوية  امل���رت���ك���زات  اأح����د  االإب������داع مي��ث��ل  اأن 
للمعلم يف م�سريته التدري�سية ويف تفاعله مع 
االإب���داع يحمل �سوراً  اأن  اإىل  .. الفتة  طالبه 
االإبداع  يكون  فقد  التعلم  بيئة  داخ��ل  كثرية 
من خالل موقف تربوي يقدمه املعلم للطلبة 
وهم بدورهم يتمثلون هذا املوقف ويطبقونه 
يف حياتهم اليومية والعملية وقد يكون اأي�ساً 
طريقة ما اأو منوذجاً يف التعامل مع فكرة اأو 

معلومة واآلية تطوير هذا التعامل مبا ينعك�ش 
اإيجابياً على م�ستوى الطالب علمياً وعملياً .

من جانبها قالت نظرية عمارة فائزة مبجال 
م�ستوى  على  املبدع  املعلم  فئة  العام  التعليم 
ال����دول����ة ب����ال����دورة ال���راب���ع���ة ع�����س��رة : " من 
هي  الرتبوي  م�سواري  يف  الفارقة  العالمات 
الرتبوية  خليفة  ب��ج��ائ��زة  وف���وزي  م�ساركتي 
اإىل  املعلم وت��دف��ع��ه  اإب����داع  ال��ت��ي حتفز وت��ع��زز 
اأدائ�����ه ح��ي��ث تك�سبه  م��زي��د م��ن ال��ت��ط��وي��ر يف 

على  وت�ساعده  اإمكانياته  و  ق��درات��ه  يف  الثقة 
التخطيط امل�ستقبلي بجودة عالية تتما�سى مع 
فتجعل  والع�سرين  احل��ادي  القرن  متطلبات 
باأدوات  التحدي وملماً  ق��ادراً على  منه معلماً 
العاملية  على م�سايرة  وق��ادراً  واالإب��داع  التميز 
باالإيجابية  بقوة وثبات وثقة ليعود ذلك كله 

على الطالب يف املدر�سة االإماراتية".
من جهته اأ�سار عبداملنعم علي العبداهلل فائز 
على  امل��ب��دع  املعلم  فئة  ال��ع��ام  التعليم  مبجال 

م�ستوى الوطن العربي بالدورة الرابعة ع�سرة 
مبجاالتها  ال��رتب��وي��ة  خليفة  ج��ائ��زة  اأن  اإىل 
والتميز  ل���الإب���داع  ال�سخ�ش  حت��ف��ز  املختلفة 
يف  ت�سهم  كما  والتفاعل  امل�ساركة  على  وحتثه 
تطوير االأداء و�سقله .. الفتا اإىل اأن للجائزة 
مهاراتي  وت���ط���وي���ر  مت���ي���زي  يف  ك���ب���ريا  دوراً 
اأن  كما  التعليمي  اأدائ���ي  مب�ستوى  واالرت��ق��اء 
االأهداف  لبلوغ  طريقاً  له  ر�سمت  معايريها 

وحتقيق الطموح والنجاح.
اأو  مكان  على  يقت�سر  ال  االإب����داع  اأن  واأو���س��ح 
امل��وىل �سبحانه وتعاىل  زم��ان بل هو هبة من 
ع���ن مواطن  ي��ب��ح��ث  اأن  ���س��خ�����ش  ك���ل  وع���ل���ى 
االإب������داع يف داخ���ل���ه واأن ي��ع��زز ق��ي��م��ة االإب�����داع 
ومن  ذات��ه  يف  اخلالقة  الطاقات  عن  ويك�سف 
ب��ل ومعلم  ك��ل �سخ�ش  ت��اأت��ي م�����س��وؤول��ي��ة  ه��ن��ا 
م��ن خالل  ل��دي��ه  االإب����داع  ينمي ملكات  اأن  يف 
العمل اليومي الذي يعود بالنفع على الطالب 
ويرتقي باالأداء يف بيئة التعلم واأن يكون هذا 
االأول  املقام  للطالب هدفه يف  املوجه  االإب��داع 
عري�سة  اآف��اق  وفتح  الطالب  م��دارك  تو�سيع 
اأمامه على العلوم واملعارف وجتارب االآخرين 

لالإفادة منها .

جون�سون   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اوغ������ن������دا    ، ك����اك����ي����ن����ج����ى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )B1381436( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0528414954

فقدان جواز �شفر
مم���ت���از   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الهند    ، م��ي��ان  روؤف  ع���امل 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )T2067667( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0543976738

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / فتح اهلل فرحات 
، م�سر  ع��م��ر ح���م���اده  ع���ب���ده 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)A12204211( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  امل�سرية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د امل��دع��و / ره������ودورا دى 
الفلبني   ، ك��ا���س��رتو ج��وي��ف��ارا 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)P0463527B( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
ع����ب����دال����ق����ادر   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
م�����س��ط��ف��ى ادري�����������ش اح����م����د، ا 
�سفره  ج��واز  اجلن�سية  ل�سودان 
  )P07585578( رق��������م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
اقرب  او  ال�����س��ودان��ي��ة  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
جيت  بريفيندر   / امل��دع��و  فقد 
�سودرى،  �سينغ  ج��اج��ري  �سينغ 
�سفره  ج���واز  اجلن�سية  ال��ه��ن��د 
يرجى   )J7235708( رق��م 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر

دورج���������ا   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الهند   ، ك��ي��ث��ا  رام��ي�����ش  ك��ي��ث��ا 
رقم  ���س��ف��ره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   )R2791508(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-وام: 

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأع��ل��ن 
تخ�س�سات  �ستطرح  خورفكان  جامعة  اأن  ال�سارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ش 
جديدة مثل الهند�سة والعلوم والتقنية باالإ�سافة اإىل التخ�س�سات ال�سابقة 

التي تدر�ش يف فرع جامعة ال�سارقة بخورفكان.
�سري  ملتابعة  اأم�ش اخلمي�ش  �سباح  التفقدية  �سموه  زي��ارة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
العام  اأن  اإىل  �سموه  .. م�سرياً  تو�سعة جامعة خورفكان  االأعمال يف م�سروع 

االأكادميي القادم �ستكون مباين اجلامعة ومرافقها جاهزة ال�ستقبال الطلبة 
وبدء الدرا�سة فيها.

واأ�سار �سموه اإىل اأنه �سيتم العمل على تطوير جامعة خورفكان لتكون على 
من  كبرية  اأع��دادا  و�ست�ستقبل  ال�سارقة  جامعة  عن  يقل  ال  متميز  م�ستوى 

الطالب والطالبات يف خمتلف التخ�س�سات.
ال�سويدي  �ساهني  ب��ن  علي  املهند�ش  م��ن  مف�سل  �سرح  اإىل  �سموه  وا�ستمع 
املنجزة  امل�سروع واملراحل  العمل يف  العامة حول �سري  رئي�ش دائرة االأ�سغال 

حتى االآن.

ومكاتب  اإداري����ة  مكاتب  ي�سم  اإداري  مبنى  م��ن  التو�سعة  م�سروع  ويتكون 
خدمات وغرف لالجتماعات، باالإ�سافة اإىل مبنى للطالب واآخر للطالبات 
وغرف  اإداري���ة  ومكاتب  كمبيوتر  ومعامل  درا�سية  ف�سول  منهما  كل  ي�سم 
ي�سم  كما  اخلدمية،  املرافق  اإىل  باالإ�سافة  لل�سالة  واأخ��رى  لالجتماعات 

امل�سروع تنفيذ �سبكة طرق داخلية ومواقف لل�سيارات.
اخلدمية  امل��ب��اين  م��ن  ع��دد  بتنفيذ  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  ووج���ه 
اجلديدة مثل ال�سكن اخلا�ش بالهيئة التدري�سية وال�سكن اخلا�ش بالطلبة، 

و�سالة ريا�سية للطالب اأ�سوة بال�سالة الريا�سية للطالبات.

مدرجات  ي�سم  رئي�سي  اأحدها  يكون  خارجية  مالعب  باإن�ساء  �سموه  ووجه 
ومرافق اأ�سا�سية باالإ�سافة اإىل مالعب فرعية ملختلف االألعاب.

اإىل  باالإ�سافة  اجلامعة  حل��رم  الداخلية  املنطقة  بت�سجري  �سموه  وج��ه  كما 
ت�سجري اجلبال املحيطة باملنطقة التي تقع فيها اجلامعة.

املكتب االإعالمي  ع��ام  راف��ق �سموه خ��الل زيارته ط��ارق �سعيد ع��الي مدير 
حلكومة ال�سارقة، والدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�سارقة، 
من  عدد  بجانب  خورفكان،  مدينة  بلدية  مدير  القا�سي  فوزية  واملهند�سة 

نواب مدير جامعة ال�سارقة.

حاكم ال�شارقة يتفقد �شري العمل يف م�شروع تو�شعة جامعة خورفكان

•• ال�سارقة-الفجر:

اأطلقها  التي  اخلريية  مبادرته  �سمن  اخلالدية  �ساحية  جمل�ش  ت�سلم 
اإن�سائها يف القرى التي  مطلع العام اجلاري عددا من االآب��ار التي جرى 
ين�سب فيها . وقامت جمعية ال�سارقة اخلريية بحفر اآبار مياه ك�سدقة 
اأطلقت ال�ساحية املبادرة  اأن  جارية لالأمهات من �ساحية اخلالدية بعد 
وتوفري  والرحمة  للمغفرة  رج��اء  بهن  وب��را  املتوفيات  لالأمهات  تكرميا 
للمياه للقرى املعوزة . وجنحت املبادرة يف اإن�ساء عدد من االآبار وت�سليمها 

اخلريية  اأهدافها  حتقيق  يف  اخلالدية  �ساحية  جمل�ش  اإىل  االأول  اأم�ش 
والتي تالقت مع روؤية املجل�ش وحر�سه على الوفاء بدور االأم ورد اجلميل 
للمتوفيات منهن بامل�ساركة يف حفر اآبار مياه للقرى الفقرية يف عدد من 
دول �سرق اآ�سيا ك�سدقة جارية تهب الأرواحهن طلبا للثواب واالأجر. واأفاد 
باأن جمل�ش  اخلالدية  �ساحية  رئي�ش جمل�ش  املري  �سعيد  �سعادة خلفان 
االآبار  حفر  تولت  التي  اخلريية  ال�سارقة  جمعية  من  ت�سلم  ال�ساحية 
من خالل مكاتبها يف خارج الدولة عدد من االآبار التي اأطلقت عليها ) 
بئر االأمهات املتوفيات ( تعبريا عن مكانة االأمهات وما قمن بها من دور 

لالأ�سر على فعل اخلري.  ودفعا  االأجيال  وتن�سئة  وتربية  اال�سرة  بناء  يف 
واأو�سح اأن تلك املبادرة هدفت وفق ما اأعلن عنه خالل يوم االأم باأنه تقدير 
لالأم ودعاء لهن بالرحمة  واأكد املري باأن املبادرة متثل اأقل واجب يقدم 
لالأمهات املتوفيات الفتا اإىل اأن مايقوم به املجل�ش من مبادرات اجتماعية 
وان�سانية تاأتي من منطلق دوره املجتمعي يف تكرمي االأم وتثمني عطائها. 
اأركان  اإياها ركناً من  واأ�ساد بدور االأم يف بناء االإن�سان واالأوط��ان معترباً 
املجتمع ، واأن التكرمي بطرح وتنفيذ هذه املبادرة من  املجل�ش ما هو اإال 

جزء ب�سيط ال يويّف االأمهات حقهن .

اأحمد بن �شعود بن را�شد املعل : وثيقة 
اخلم�شني خارطة الطريق ال�شيا�شية 

واالقت�شادية والتنموية ال�شاملة
•• اأم القيوين -وام:

اأكد ال�سيخ اأحمد بن �سعود بن را�سد املعال نائب رئي�ش املجل�ش التنفيذي 
�ساحب  بها  وج��ه  التي  اخلم�سني  مبادئ  وثيقة  اأن  القيوين  اأم  الإم���ارة 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
واعتمدها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش 
ال�سمو  "رعاه اهلل" و�ساحب  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ش جمل�ش  الدولة 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�سلحة متثل خارطة الطريق ال�سيا�سية واالقت�سادية والتنموية 

ال�ساملة.
الوثيقة  اإن  اأحمد بن �سعود بن را�سد املعال يف ت�سريح له  ال�سيخ  وقال 
احل�ساري  والبناء  التنمية  على  القائمة  الرئي�سية  القوانني  وفق  تاأتي 
القوانني  واح��رتام  ال�سلمي  والتعاي�ش  ال�سالم  مبادئ  ودعم  واالإن�ساين 
يف  م�سوؤولياتها  لتاأخذ  واملحلية  االحت��ادي��ة  املوؤ�س�سات  وب��ن��اء  ال��دول��ي��ة 
وبناء  امل��ن��ج��زات  على  واحل��ف��اظ  عاملية  اقت�سادية  بيئة  اأف�سل  حتقيق 
اخلربات  وتبادل  والتكامل  التعاون  على  املعتمدة  اخلارجية  العالقات 

وم�ساعدة الدول النامية.

جمل�س �شاحية اخلالدية يت�شلم اآبار مياه �شمن 
مبادرته اخلريية يوم االأمهات املتوفيات 

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/8796

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/15 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
�سده تهاين اخلليج للتجارة العامة )�س.ذ.م.م( )فرع(+ بيرت براكني و او�ساف املحجوزات على 

النحو التايل :
�سعر التقييم                                                       الو�سف  

 39,725                                                األعاب اطفال   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/7571

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/15 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مطعم ذا جاك �س.ذ.م.م + ر�ساد �سريينوف  و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                  الو�سف        �سعر التقييم  

                                                            معدات مطعم             29,300 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/9655

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/15 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده نيو ايج فتن�س �س.ذ.م.م  و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                        الو�سف  

 98,100                                          معدات �ساله ريا�سيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/1390

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/13 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده او زي ان ال للخدمات الرتفيهية م م ح و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                        الو�سف  

 39,725                                                 معدات مطعم    
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اجمد حممد زاهر الرئي�س  
مدين     SHCEXCICVS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003453/ 

اإىل املحكوم عليه :  اجمد حممد زاهر الرئي�ش 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد وحيد اال�سعد  
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 كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 42858 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - البارجيل ملقاوالت ال�شحية واال�شباغ  
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002327/ 

اإىل املحكوم عليه : البارجيل ملقاوالت ال�سحية واال�سباغ
العنوان : ال�سارقة - الريموك - �سارع ال�سيخ �سقر بن خالد القا�سمي �سقة رقم 5 ملك را�سد عبداهلل حممد 

حيان - هاتف : 0552800181 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ رام ادهار دوكهران - اجلن�سية : هندي  
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 كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 18048 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
 اعالن بالن�شر للح�شور اأمام اإدارة الدعوى

 SHCAPCICIVS2021/0001372  يف االإ�شتئناف رقم
بناء علي طلب امل�ستاأنف : خالد حممد كدفور املهريى 

اىل امل�ستاأنف �سدهم : 
املهنا عبداهلل  منري  �سعد  ورثة  من  ب�سفته  املهنا  عبداهلل  منري  �سعد  عبداهلل   -1
املهنا عبداهلل  منري  �سعد  ورثة  من  ب�سفتها  املهنا  عبداهلل  منري  �سعد  عائ�سة   -2
املهنا عبداهلل  منري  �سعد  ورثة  من  ب�سفتها  املهنا  عبداهلل  منري  �سعد  فاطمة   -3

املهنا عبداهلل  منري  �سعد  ورثة  من  ب�سفتها  املهنا  عبداهلل  منري  �سعد  حنني   -4
املهنا عبداهلل  منري  �سعد  ورثة  من  ب�سفتها  املهنا  عبداهلل  منري  �سعد  غدير   -5

املهنا عبداهلل  منري  �سعد  ورثة  من  ب�سفتها  املهنا  عبداهلل  منري  �سعد  منى   -6
املهنا عبداهلل  منري  �سعد  ورثة  من  ب�سفتها  املهنا  عبداهلل  منري  �سعد  �سناء   -7
املهنا عبداهلل  منري  �سعد  ورثة  من  ب�سفتها  املهنا  عبداهلل  منري  �سعد  رابعة   -8

املهنا عبداهلل  منري  �سعد  ورثة  من  ب�سفتها  املهنا  عبداهلل  منري  �سعد  غيداء   -9
املهنا عبداهلل  منري  �سعد  ورثة  من  ب�سفتها  املهنا  عبداهلل  منري  �سعد  علياء   -10

انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة ال�سارقة االإحتادية االإ�ستئنافية - بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف 
يوم االأحد املوافق 2021/9/19 يف املذكورة رقمها اأعاله - بو�سفك م�ستاأنف �سده.

مدير ادارة الدعوى / خليل الطاهري 

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

 اإعالن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر    
 2021/130 - مدين جزئي 

 / اجلن�سية   - ال�سحي  ال�سلحدي  �سعيد  علي  �سعيد   / مدعي  طلب  على  بناء 
الكيبايل  عبداهلل  حممد  حمد   : عليه  املدعي  اىل  املتحدة.  العربية  االإم���ارات 
اجلن�سية / االإمارات  العربية املتحدة.  فاأنت مكلف باحل�سور امام حمكمة راأ�ش 
اخليمة االإبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف ال�ساعة 9.00 من 
يوم اخلمي�ش املوافق 2021/9/16 لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ودف��وع ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر الدعوى غيابيا.
املالحظات : االإمارات / راأ�ش اخليمة / الدقداقة - راأ�ش اخليمة / رقم 2

رئي�س ق�شم الت�شجيل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
التالل  ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخل�سراء للخ�سار والفواكه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1275211 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبداهلل �سعيد عبداهلل حمود الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سعيد عبداهلل حمود الكعبي

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

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
لتجارة  ال�س�����ادة/واتر اليف  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

معدات واجهزة الري ولوازمها
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2111981 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبداهلل �سليمان م�سبح بطي الكتبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف احمد خليفة حميد كريه املرر

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

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
�سنبلة  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلقل الزراعية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1163878 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سامل عبداهلل �سعيد حممد ال�سيعري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سعيد �سامل حممد اخلن العفارى

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

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فاركو الكهروميكانيكية 

- �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4134007 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة امنه حممد را�سد البغام النقبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سمريه احمد عبداهلل

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

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية نك�ست هيلث 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:3997566 
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

تاجيندير بال �سينغ ماهيندير كومار من 49% اىل %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة هيما التا ديليب كومار %24
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو�ش  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN باال�سم التجاري:كرو�سيه ماما  رقم:2528731 
روري ، بالغاء طلب الغاء الرخ�سة واعادة الو�سع كما 

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

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�ستوديو الريف

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1117313 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبداهلل �سعيد عبداهلل حمود الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سعيد عبداهلل حمود الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ت�سامن

اال�سم التجاري:�سركة افغان التجارية
عنوان ال�سركة:اأبوظبي - �سارع مدينة زايد - بناية دائرة بلدية اأبوظبي

CN 1021162 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ،    2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/9/7 وذلك بناء على قرار 
حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/9/9  - بالرقم:2145002193  
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فان�سي 

�سويت للماأكوالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2969939 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

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

احمد الفالحي للمالب�ش الن�سائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1752428 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

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

للعناية والتجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2966623 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

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

ال�سموخ مل�ستح�سرات التجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2724806 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

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

ال�ساخمة للمقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1910045 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

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

املو�سمية لالقم�سة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1199300 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

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

ديزاين للمالب�ش
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2892190 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
ذ.م.م   والتطريز  للخياطة  ال�سحراء  ال�س�����ادة/ظبي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1548700 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سحر فتحى حممد من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سحر فتحى حممد من 50 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبيد عبداهلل مبارك عبداهلل العربى

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 2*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ظبي ال�سحراء للخياطة والتطريز ذ.م.م
DHABI AL SAHRA TAILORING & EMRBOIDERY L.L.C

اإىل/ ظبي ال�سحراء للخياطة والتطريز - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
DHABI AL SAHRA TAILORING & EMRBOIDERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / حذف خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018    
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مغ�سلة عبداحلكيم - فرع   

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1102874-3 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد اف�سل طاهر خان  %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة عبدالرحمن �سعيد را�سد مر�سد املقباىل
تعديل ورثة / حذف حممد اف�سل طاهر خان

تعديل وكيل خدمات / حذف �سعيد را�سد �سعيد مر�سد املقباىل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ورثة حممد طاهر خان

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

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم برياين في�ستفال   

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2892033 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة م�سلم عبداهلل غ�ساب اخلال�ش العامرى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل را�سد خلفان حممد النعيمي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيفا كري�سنا �سايتانيا باالدى

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
ذ.م.م    بايونري  ال�س�����ادة/مطبعة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1199171 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حم�سن احمد ح�سني العطا�ش الها�سمى  %51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سيمبيث كوجنى مون بابو  %24

 تعديل ن�سب ال�سركاء 
 اوتوماداتيل كونهومون عبدال�سالم من 24 % اإىل %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خلود �سعداهلل وليد فهد املهريى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيمبيث كوجنى مون بابو

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

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة �سبيد �ستيب�ش للمقاوالت 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة  رخ�سة رقم:1130725 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ح�سام �سليمان الطالب %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فاخره فار�ش نخريه بطى ال�سام�سى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة �سبيد �ستيب�ش للمقاوالت العامة
SPEED STEPS GENERAL CONTRACTING

اإىل/ �سبيد �ستيب�ش للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
    SPEED STEPS GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

�شقر غبا�س يلتقي رئي�س برملان البحر االأبي�س املتو�شط يف فيينا
•• فيينا-الفجر:

العا�سمة  يف  االحت���ادي  الوطني  املجل�ش  رئي�ش  غبا�ش  �سقر  معايل  التقى 
االأبي�ش  البحر  برملان  رئي�ش  ميغليوري  جينارو  مبعايل  فيينا،  النم�ساوية 
املتو�سط، وجرى خالل اللقاء بحث تعزيز العالقات الربملانية بني املجل�ش 

الوطني االحتادي وبرملان البحر االأبي�ش املتو�سط و�سبل تطويرها.
الربملانية  ال�سعبة  رئي�سة جمموعة  ثنية  بن  كل مرمي  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
فلكناز  و�سارة  املتو�سط،  االأبي�ش  للبحر  الربملانية  اجلمعية  يف  االإم��ارات��ي��ة 
ورئي�سة  ال���دويل  ال��ربمل��اين  االحت���اد  االإم��ارات��ي��ة يف  ال�سعبة  ع�سو جمموعة 
الب�سطي  وعفراء  االأوروب��ي��ة،  ال��دول  برملانات  مع  ال�سداقة  جلنة  جمموعة 

االأمني العام امل�ساعد لالت�سال الربملاين.
االأبي�ش  البحر  واأع��رب معايل �سقر غبا�ش عن تهنئته ملعايل رئي�ش برملان 
بعالقات  ال��دف��ع  يف  ب��ج��ه��وده  م�سيدا  املن�سب  ل��ه��ذا  انتخابه  على  املتو�سط 
موؤكدا  ال��ربمل��ان،  مظلة  حت��ت  املن�سوية  ال���دول  برملانات  ب��ني  قدما  التعاون 
املوافقة  املتو�سط منذ  البحر  برملان  اأعمال  امل�ساركة يف  املجل�ش على  حر�ش 
االأبي�ش  ال��ب��ح��ر  ل��ربمل��ان  ال��ع��ام��ة  للجمعية   14 ال����دورة  يف  ع�سويته  ع��ل��ى 
املتو�سط يف فرباير 2020م، كما وجه ملعاليه دعوة حل�سور معر�ش اك�سبو 
2020 الذي ت�ست�سيفه دولة االإمارات وينطلق يف �سهر اأكتوبر وي�ستمر مدة 
�ستة اأ�سهر. واأكد معايل �سقر غبا�ش على اأن الت�سامح واالعتدال واالنفتاح 
وقبول االآخر وقيم التعاي�ش االإن�ساين ومواجهة خطاب الكراهية، متثل اأحد 

اأهم اأدوات مكافحة التطرف واالإرهاب، وهي املبادئ التي تاأ�س�ست عليها دولة 
االإمارات على يد املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

طيب اهلل ثراه، وتوا�سل القيادة الر�سيدة للدولة هذا النهج.
االإرهاب  مواجهة  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  جهود  اللقاء  وت��ن��اول 
والتطرف العنيف، ودوره��ا يف الت�سدي للفكر املتطرف من خالل الرتكيز 

على تنمية الوعي الديني االإ�سالمي وثقافة االعتدال والت�سامح.
بدروه اأ�ساد معايل رئي�ش برملان البحر االأبي�ش املتو�سط بنهج دولة االإمارات 
املنطقة،  ودول  �سعوب  ل��دى  واال�ستقرار  واالأم��ن  لل�سالم  الداعمة  وروؤيتها 
موؤكدا دورها املحوري يف مكافحة االإرهاب والتطرف �سيما ا�ست�سافة "مركز 
هداية" كاأول مركز من نوعه على امل�ستوى الدويل الذي يهدف اإىل مكافحة 

االأن�سطة  ملواجهة  دولية  م��ب��ادرة  وه��و  "�سواب"  ومركز  العنيف،  التطرف 
الدعائية للتنظيمات االإرهابية، مثنيا على دور االإمارات يف تقدمي امل�ساعدات 

االإن�سانية وحماية االأطفال جراء خمتلف الظواهر واالأزمات.
اإىل جمموعة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  ان�سمام  اأهمية  اإىل  اأ�سار  كما 
بدور  م�سيدا  االحت���ادي،  الوطني  باملجل�ش  ممثلة  املتو�سط  البحر  برملانات 
االهتمام  ذات  الق�سايا  خمتلف  ومناق�سة  طرح  يف  الفاعل  ون�ساطه  املجل�ش 
االإم��ارات حتظى  دولة  اأن  واأك��د  والدولية،  االإقليمية  الفعاليات  امل�سرتك يف 
باهتمام ومتابعة العامل ملا تقدمه من منوذج ريادي دويل يف دعم اال�ستقرار 
واالأمن وال�سلم الدوليني، وجناحها يف ا�ست�سافة وتنظيم كربى الفعاليات 

والعامل معربا عن تطلعه لزيارة معر�ش اك�سبو 2020 دبي.

•• فيينا- الفجر

����س���ارك م��ع��ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���ش رئي�ش 
جل�سة  يف  االحت���ادي  الوطني  املجل�ش 
ح����واري����ة ع���ق���دت حت���ت ع���ن���وان "دور 
الربملانات يف منع النزعة اإىل التطرف، 
وخ����ط����اب ال����ك����راه����ي����ة، ال���ت���ح���دي���ات، 
واال�سرتاتيجيات  الربملاين،  واملنظور 
وذلك  املمار�سات"،  واأف�سل  الفعالة، 
الربملانية  ال��ق��م��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن 
العاملية االأوىل ب�ساأن مكافحة االإرهاب 
والتطرف، التي عقدت ام�ش اخلمي�ش 
العا�سمة  يف  2021م  ���س��ب��ت��م��رب   9
النم�ساوية فيينا، واأكد على اأن االإرهاب 
والتطرف العنيف ي�سكل حتدياً عاملياً 
وعلى املجتمع الدويل مكافحته ب�سكل 
بالت�سدي  االكتفاء  يتم  اأن  وال  فعال 
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  خ���الل  م��ن  ل��ه 

والتدابري االأمنية وحدها.
الوطني  املجل�ش  رئي�ش  معايل  وق��ال 
االحتادي يف مداخلته "اإن املجموعات 
االإره����اب����ي����ة وامل���ت���ط���رف���ة ت�����س��ع��ى اإىل 
ا����س���ت���خ���دام امل���ن���اط���ق امل��ه��م�����س��ة وغري 
واالأفراد،  ال�سباب  لتجنيد  امل�ستقرة، 
مما ي�ستدعي اأهمية معاجلة االأ�سباب 
اجل�����ذري�����ة ل�����ه، وم���ع���رف���ة ال����ظ����روف 

باالأفراد  ت����وؤدي  ق��د  ال��ت��ي  االأ���س��ا���س��ي��ة 
املجموعات  ه���ذه  اإىل  االن�����س��م��ام  اإىل 

االإرهابية اأو املتطرفة. 
و�سدد معايل �سقر غبا�ش على "اأهمية 
بالتعاون  لعملهم  الربملانيني  تكثيف 
مع اجلهات الفاعلة الرئي�سية يف تلك 
الدول واملناطق، والرتكيز خا�سة على 
املعنية  وال�سباب واجلهات  الن�ساء  دور 
ذلك  امل��دين، مبا يف  واملجتمع  املحلية 
القادة الدينيني، وقادة املجتمع، للعمل 
القدرة  وت��ع��زي��ز  ال��ع��ن��ف،  م��ع��اً يف منع 
التطرف  اإىل  ال��ن��زع��ة  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 

الكراهية، ف�سال عن اعتماد  وخطاب 
وتبني احلوكمة وتعزيزها من خالل 
حت�سني عمل املوؤ�س�سات احلكومية عرب 
�سيما  املجتمعية،  امل�ساركة  من  املزيد 
عمل امل��وؤ���س�����س��ات ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ت��ي هي 
الت�سريعات  وتقر  ال�سعوب  هذه  متثل 

وت�ساهم يف و�سع ال�سيا�سيات".
وكانت اأعمال القمة الربملانية العاملية 
االإره��������اب  م���ك���اف���ح���ة  ب�������س���اأن  االأوىل 
ملعايل  بكلمات  ب����داأت  ق��د  وال��ت��ط��رف، 
الدولة  ال��ن��م�����س��اوي  ال���ربمل���ان  رئ��ي�����ش 
واملديرة  ال��ق��م��ة،  الأع���م���ال  امل�����س��ي��ف��ة 

املعني  املتحدة  التنفيذية ملكتب االأمم 
االأمني  ووكيل  واجلرمية،  باملخدرات 
العام لالأمم املتحدة ملكافحة االإرهاب، 
الربملاين  ل���الحت���اد  ال���ع���ام  واالأم�������ني 
واأك����د م��ع��ايل �سقر غبا�ش  ال�����دويل.  
رئ��ي�����ش امل��ج��ل�����ش ال��وط��ن��ي االحت�����ادي 
على هام�ش القمة اأن املجل�ش الوطني 
االحتادي يحر�ش من خالل م�ساركته 
يف كافة الفعاليات الربملانية على دعم 
موقف وجهود دولة االإمارات العربية 
املحبة  ال���ع���امل  دول  وك���اف���ة  امل��ت��ح��دة 
لل�سالم والتعاي�ش، واملهتمة مبكافحة 

ح���ي���ث يحتل  وال����ت����ط����رف،  االإره���������اب 
�سمن  ا�ستثنائية  اأول���وي���ة  امل��ل��ف  ه���ذا 
موؤكدا  الر�سيدة،  قيادتنا  اهتمامات 
اأن ن�سر الت�سامح واالعتدال واالنفتاح 
وقبول االآخر وقيم التعاي�ش االإن�ساين 
متثل اأحد اأهم اأدوات مكافحة التطرف 
دولة  �سعب  م��ب��ادئ  وه���ي  واالإره������اب، 
االإمارات وقيمها االإن�سانية الرا�سخة، 
منذ تاأ�سي�سها على يد املغفور له باإذن 
اآل  ال�سيخ زايد بن �سلطان  اهلل تعاىل 
نهيان طيب اهلل ثراه، وتوا�سل القيادة 
ال��ر���س��ي��دة ه���ذا ال��ن��ه��ج، وق���د ر�سخت 

التي  اخلم�سني"  "مبادئ  وث���ي���ق���ة 
اأعلنتها الدولة موؤخرا منظومة دولة 
االإمارات الثابتة على القيم احل�سارية 
القائمة على ال�سلم وال�سالم واحلوار 
والت�سامن  وال��ت��ع��اي�����ش  وال��ت�����س��ام��ح 
ا�ستعرا�ش  اأن���ه مت  واأ���س��ار  االإن�����س��اين. 
ال��ن��ه��ج ال����ذي ت��ت��ب��ن��اه دول����ة االإم�����ارات 
�سراكات  �سمن  العمل  على  وامل�ستند 
التطرف  مكافحة  اإىل  ت��ه��دف  دول��ي��ة 
االإج���راءات  من  بالعديد  قامت  حيث 
ملكافحة اأ�سبابه وجتفيف منابعه، ومن 
هذه اجلهود، تاأ�سي�ش مركز "هداية"، 

دولية  �سراكة  م�سروع  عبارة عن  وهو 
التطرف،  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  اإىل  ي��ه��دف 
وكذلك مركز "�سواب"، والذي ي�سعى 
مواقع  ع��ل��ى  ال��ت��ط��رف  م��ك��اف��ح��ة  اإىل 
معاليه  و�سدد  االجتماعي.  التوا�سل 
العمل من  ت�سريع وترية  اإىل �سرورة 
يف  ي�سهم  ن��وع��ي  اإجن����از  حتقيق  اأج���ل 
ترجمة كل ما يتم طرحه خالل هذه 
تعقد  قمة  اأول  واأنها  �سيما  الفعاليات 
فاعلة  دولية  بال�سراكة بني موؤ�س�سات 
املتحدة  االأمم  م��ث��ل  االإط�����ار  ه���ذا  يف 
ال����دويل، موؤكدا  ال��ربمل��اين  واالحت����اد 

ن��وع��ي��ة الأن�سطة  اإ���س��اف��ة  اأن��ه��ا مت��ث��ل 
االحت��اد يف جم��االت حماربة االإرهاب 
للجهود  جاد  دعم  وتقدمي  والتطرف 
ول��ف��ت معايل  ال�����س��ل��ة.  ذات  ال��دول��ي��ة 
الراهن  الو�سع  اأن  اإىل  غبا�ش  �سقر 
م�ساعفة  ال����ربمل����ان����ات  ع���ل���ى  ي��ح��ت��م 
والتن�سيق  ال���ت���ع���اون  ع���رب  ج���ه���وده���ا 
الربملانات  ال��ف��ع��ال ومت��ك��ني  واحل����وار 
ال�سلطات  ب���ني  وال���ت���ع���اون  ال��وط��ن��ي��ة 
التعاون  الت�سريعية والتنفيذية ودعم 
وذلك  وال����دويل،  االإقليمي  ال��ربمل��اين 
اأهم  اأن م��ك��اف��ح��ة االإره�����اب م��ن  ك���ون 
املجتمع  عليها  ي��رك��ز  ال��ت��ي  امل��وا���س��ي��ع 
م��ن خ��ط��ورة على  ي�سكله  مل��ا  ال����دويل 
الدوليني. وي�سم وفد  االأمن وال�سلم 
امل��ج��ل�����ش ال��وط��ن��ي االحت������ادي معايل 
رئي�ش  النعيمي  را���س��د  علي  ال��دك��ت��ور 
جمموعة ال�سعبة الربملانية للمجل�ش 
ال����دويل ع�سو  يف االحت����اد ال���ربمل���اين 
اللجنة التنفيذية يف االحتاد، و�سعادة 
جمموعة  ع�سو  فلكناز  �سارة  من  كل 
الدويل  ال��ربمل��اين  ال�سعبة يف االحت��اد 
ال�سداقة  جل��ن��ة  جم��م��وع��ة  ورئ��ي�����س��ة 
مع برملانات الدول االأوروبية، وعفراء 
امل�ساعد  العام  االأم��ني  الب�سطي  را�سد 

لالت�سال الربملاين.

�سارك يف القمة الربملانية العاملية الأوىل ب�ساأن مكافحة الإرهاب والتطرف يف النم�سا

�شقر غبا�س يوؤكد اأهمية دور املجتمع الدويل يف مكافحة االإرهاب والتطرف من خلل معاجلة اأ�شبابه وجتفيف منابعه 

•• فيينا-الفجر:

رئي�ش  غ��ب��ا���ش  �سقر  م��ع��ايل  ب��ح��ث 
اأم�ش  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ش 
2021م،  ���س��ب��ت��م��رب   9 اخل��م��ي�����ش 
مع معايل اأوم بريال رئي�ش جمل�ش 
ال�����س��ع��ب يف ج���م���ه���وري���ة ال���ه���ن���د يف 
�سبل  فيينا،  النم�ساوية  العا�سمة 
الربملانية  التعاون  عالقات  تعزيز 
مبا يواكب العالقات اال�سرتاتيجية 
امل���ت���ن���ام���ي���ة ب����ني دول�������ة االإم���������ارات 
ال��ه��ن��د وال���ت���ي ت�سب  وج��م��ه��وري��ة 

ل�سالح ال�سعبني ال�سديقني.
بحث  ال�����ل�����ق�����اء  خ���������الل  وج�����������رى 
بني  القائم  التعاون  اأوج��ه  خمتلف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 

خمتلف  يف  ال���ه���ن���د  وج����م����ه����وري����ة 
امل���ج���االت، مب��ا ي��ح��ق��ق روؤي����ة قيادة 
ال�سعبني  وت���ط���ل���ع���ات  ال���ب���ل���دي���ن 
ويعك�ش عالقات ال�سداقة والتعاون 
اأكرث  منذ  تاأ�س�ست  والتي  املتجذرة 

من خم�سة عقود.
وتطرق اجلانبان اإىل اأهمية تاأطري 
التعاون الربملاين من خالل توقيع 
ل��ت�����س��ك��ي��ل جلنة  ت����ع����اون  م����ذك����رة 
تبادل  ب���ه���دف  ب���رمل���ان���ي���ة،  ����س���داق���ة 
الربملانية  واخل������ربات  امل��ع��ل��وم��ات 
وجهات  وتبادل  املمار�سات،  واأف�سل 
ال�سيا�سية  واملواقف  واالآراء  النظر، 
املختلفة،  ال��ربمل��ان��ي��ة  امل��ح��اف��ل  يف 
وم���ن���اق�������س���ة ف����ر�����ش ت�����ب�����ادل دع���م 
الربملانية  املحافل  يف  الرت�سيحات 

وتعزيزا  وال����دول����ي����ة،  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
غبا�ش  �سقر  معايل  وج��ه  للتعاون 
اأوم بريال دع��وة لزيارة دولة  ملعايل 
االإمارات العربية املتحدة ومعر�ش 

اأك�سبو.
واأ�����س����اد اجل���ان���ب���ان مب���ا و���س��ل��ت له 
�ستى  يف  الثنائية  التعاون  عالقات 
املجاالت، واأكد معايل �سقر غبا�ش 
والتعاون  ال�����س��راك��ة  ع���الق���ات  اأن 
والتي  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  وال�������س���داق���ة 
ت�����س��ه��د من�����وا م���ل���ح���وظ���ا وت���ط���ورا 
حتظى  ك��اف��ة  امل��ج��االت  يف  م�ستمرا 
قيادتي  قبل  م��ن  حم��دود  ال  بدعم 
ال����زي����ارات  اأن  م�����س��ي��ف��ا  ال��ب��ل��دي��ن، 
البلدين  م�سوؤويل  لكبار  امل�ستمرة 
�سيما زيارات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
العالقات  ه���ذه  اأع���ط���ت  امل�����س��ل��ح��ة، 

زخما ودفعت بها اإىل اآفاق ارحب.
والهند  االإم�������ارات  دول����ة  اإن  وق����ال 
ناجحا  ت��ن��م��وي��ا  ل��دي��ه��م��ا من���وذج���ا 
حكيمة  �سيا�سات  م��ن  مت��ث��اله  مب��ا 
االإقليمي  ال�سعيدين  على  ومتزنة 
وال����دويل، وم��ا ت��ول��ي��اه م��ن اهتمام 
لق�سايا ال�سالم واالأمن واال�ستقرار 
والتنمية �سواء يف املنطقة التي تعد 
دول��ة حمورية فيها، ويف  االإم���ارات 
جمهورية  تعترب  ال��ت��ي  اآ���س��ي��ا  ق���ارة 
قوة  وتعد  فيها  اأ�سا�سياً  ركنا  الهند 
اأن  م�سريا  موؤثرة،  ودولية  اإقليمية 
اإ���س��ه��ام��ات فاعلة يف  ل��دى ال��ب��ل��دان 

م��واج��ه��ة خم��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات من 
اإي��ج��اد حلول  خ��الل احل��ر���ش على 
عادلة لكافة االأزمات التي ت�سهدها 

منطقة ال�سرق االأو�سط والعامل.
بدوره اأ�ساد معايل اأوم بريال رئي�ش 
جمل�ش ال�سعب الهندي، مبا تتمتع 
ب���ه دول�����ة االإم���������ارات م���ن مت��ي��ز يف 
والتعاي�ش  الت�سامح  مبادئ  تطبيق 
ال�سلمي على اأر�سها، حيث حتت�سن 
اأك��رث م��ن مليوين مقيم  االإم����ارات 
ال��ه��ن��دي��ة، وجميعهم  م��ن اجل��ال��ي��ة 
ومتار�ش  وا�ستقرار  باأمن  يعي�سون 
خمتلف الطوائف �سعائرها الدينية 
ال���ذي يجعلها من  االأم����ر  ب��ح��ري��ة، 
رعاية  يف  تفوقا  ال��ع��امل  دول  اأك���رث 
احلقيقي  وال���ت���ط���ب���ي���ق  احل�����ق�����وق 

ل��ث��ق��اف��ة ال��ت��ع��اي�����ش ب����ني االأدي�������ان 
وال�سالم والت�سامح.

واأكد رئي�ش جمل�ش ال�سعب الهندي 
خمتلف  تعزيز  على  ب���الده  ح��ر���ش 
اأوج����ه ع��الق��ات ال��ت��ع��اون م��ع دولة 
االإمارات، يف ظل احلر�ش امل�سرتك 
وم�سروعات  ���س��راك��ات  اإق��ام��ة  ع��ل��ى 
املجاالت  م��ن  ال��ع��دي��د  ل��ل��ت��ع��اون يف 
ال�سعبني  ع��ل��ى  ب��اخل��ري  ي��ع��ود  مب���ا 

احلر�ش  اأك������د  ك���م���ا  ال�������س���دي���ق���ني، 
العالقات  ت���ط���وي���ر  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
ب��ني اجل��ان��ب��ني وتعزيز  ال��ربمل��ان��ي��ة 
الق�سايا  حيال  والت�ساور  التن�سيق 
م�سيدا  امل�������س���رتك،  االه���ت���م���ام  ذات 
بالدبلوما�سية الربملانية االإماراتية 
خمتلف  يف  الفاعلة  ومب�ساركاتها 

الفعاليات االإقليمية والدولية.
علي  الدكتور  معايل  اللقاء  ح�سر 

رئ��ي�����ش جمموعة  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����س���د 
ال�����س��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة ل��ل��م��ج��ل�����ش يف 
االحت�����اد ال���ربمل���اين ال�����دويل ع�سو 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف االحت�����اد، 
و�سعادة �سارة فلكناز ع�سو جمموعة 
ال����ربمل����اين  ال�������س���ع���ب���ة يف االحت���������اد 
ال����دويل، و���س��ع��ادة ع��ف��راء الب�سطي 
لالت�سال  امل�����س��اع��د  ال���ع���ام  االأم�����ني 

الربملاين.

•• فيينا-الفجر:

التقى معايل �سقر غبا�ش رئي�ش املجل�ش الوطني االحتادي االأربعاء 8 �سبتمرب 
بول�سني رئي�ش جمل�ش النواب يف جمهورية ت�سيلي  دييغو  معايل  2021م، 
يف العا�سمة النم�ساوية فيينا، وجرى خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز عالقات 
والت�ساور  التن�سيق  اأهمية  على  والتاأكيد  املجل�سني،  بني  الربملانية  التعاون 

حيال خمتلف الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك مبا يحقق تطلعات البلدين.
ال�سعبة الربملانية  اللقاء �سعادة كل من: �سارة فلكناز ع�سو جمموعة  ح�سر 
االإماراتية يف االحتاد الربملاين الدويل ورئي�سة جمموعة جلنة ال�سداقة مع 
برملانات الدول االأوروبية، ومرمي بن ثنية رئي�سة جمموعة ال�سعبة الربملانية 
االإماراتية يف اجلمعية الربملانية للبحر االأبي�ش املتو�سط، وعفراء الب�سطي 

االأمني العام امل�ساعد لالت�سال الربملاين.
ووقع معايل رئي�ش املجل�ش الوطني االحتادي ومعايل رئي�ش جمل�ش النواب 
يف جمهورية ت�سيلي خالل اللقاء على مذكرة تعاون، اأكدا فيها على امل�سالح 
امل�سرتكة بني املجل�سني يف تعزيز االأمن واال�ستقرار وال�سالم وحماية حقوق 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  تقوية  خ��الل  م��ن  امل�سرتكة  امل�سالح  وت��ع��زي��ز  االن�����س��ان، 

امل�ستدامة  التنمية  جم��االت  يف  امل�سرتكة  للم�سالح  اعتبارا  الطرفني،  ب��ني 
بني  الربملانية  املعرفية  اخل���ربات  وت��ب��ادل  واالب��ت��ك��ار  امل�ستقبل  وا�ست�سراف 
اجلانبني، وتعزيز الت�ساور وتبادل الراأي حيال خمتلف الق�سايا ذات االهتمام 
االأمم  ميثاق  ال��دول��ي��ة ويف مقدمتها  امل��واث��ي��ق  اح���رتام  والأه��م��ي��ة  امل�����س��رتك، 
الدولية  واالتفاقيات  االإن�ساين  الدويل  والقانون  الدويل،  والقانون  املتحدة، 
االأ�سا�سية  املبادئ  الوطنية، واعتباراً الحرتام  االإج��راءات  امل�سدق عليها وفق 
التدخل  الوطنية، وعدم  ال�سيادة  يتعلق مببادئ  فيما  �سيما  ال��دويل  للتعاون 
يف ال�سوؤون الداخلية للدول االأخرى، وعدم ا�ستخدام القوة يف حل املنازعات 

الدولية.
واإذ ي�سعى املجل�ش الوطني االحتادي وجمل�ش النواب الت�سيلي لتلبية اأهدافهما 
اتفقا على تعزيز اأطر الت�ساور والتن�سيق وتبادل الراأي حيال خمتلف الق�سايا 
ذات االهتمام امل�سرتك، وتعزيز التوا�سل من خالل تبادل الزيارات والفعاليات 
الربملانية بني الطرفني، وعقد لقاءات برملانية ثنائية بني ممثلي املجل�سني 

على هام�ش املنتديات االإقليمية والدولية امل�سرتكة.
ومعايل  االحت��ادي  الوطني  املجل�ش  رئي�ش  غبا�ش  �سقر  لقاء معايل  وتطرق 
تبذلها كال  التي  اإىل اجلهود  الت�سيلي  النواب  رئي�ش جمل�ش  بول�سني  دييغو 

وامل�ساعدات   ،19 كوفيد  جائحة  ومكافحة  اللقاحات  تقدمي  يف  الدولتني 
التي تقدم ملختلف الدول يف هذا اجلانب، كما تناول اللقاء ن�سبة متثيل املراأة 

وال�سباب يف الربملانني ال�سديقني. 
على  الربملانية  الدبلوما�سية  اللقاء حر�ش  غبا�ش خالل  �سقر  واأك��د معايل 
مواكبة توجهات الدولة وروؤيتها حيال خمتلف الق�سايا ويف مقدمتها تعزيز 
ال�سالم واالأم��ن واال�ستقرار لدى �سعوب املنطقة والعامل، ف�سال عن تفعيل 
الربملانية  واملنظمات  واالحت��ادات  الربملانات  خمتلف  مع  والتعاون  التوا�سل 
العاملية، الأهمية دور الربملانات يف متثيل �سعوبها يف ظل ما ي�سهده العام من 
يتطلب  وما  وال�سيا�سية  واالقت�سادية  ال�سحية  ال�سعد  خمتلف  على  تطور 
الناجتة  التداعيات  التعامل مع خمتلف  ذلك من دعم جلهود احلكومات يف 

عنها.
وتو�سيع  ال�سداقة  ج�سور  م��د  على  تعمل  االإم����ارات  دول���ة  �سيا�سة  اإن  وق���ال 
التعاون مع كافة دول العامل، واإر�ساء مفاهيم التعاون امل�سرتك وتبادل احلوار 
والتفاهم على اأ�س�ش الت�سامح ونبذ اخلالفات اأيا كانت طبيعتها، واتباع نهج 
الت�سامح والتعاي�ش وتقدمي الدبلوما�سية واحللول ال�سلمية يف حل ال�سراعات 

على اأية اعتبارات اأخرى.

لزيارة  بول�سني  دييغو  معايل  لنظريه  دع��وة  غبا�ش  �سقر  معايل  وج��ه  كما 
معر�ش اك�سبو2020 الذي ت�ست�سيفه الدولة، وتعزيز العالقات الربملانية 

وخمتلف جماالت اهتمام الدولتني.
بدوره رحب رئي�ش جمل�ش النواب الت�سيلي بدعوة معايل �سقر غبا�ش لزيارة 
دولة االإمارات، ووجه له دعوة مماثلة لزيارة جمهورية ت�سيلي، واأ�ساد بتطور 
يف  و�سلت  اأنها  موؤكدا  املجاالت،  خمتلف  يف  البلدين  بني  القائمة  العالقات 

التن�سيق والت�ساور اإىل اأعلى امل�ستويات من م�سوؤويل البلدين.
اآل  واأ�ساد معايل دييغو بول�سني بقرار �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل، برفع ن�سبة متثيل املراأة يف املجل�ش الوطني 
ي�سهم يف  القرار  اأن هذا  املجل�ش، موؤكدا  اأع�ساء  اإىل ن�سف  لت�سل  االحت��ادي 

تعزيز �سمعة االإمارات الرائدة يف امل�ساواة بني اجلن�سني.
واأ�سار اإىل اأهمية مذكرة التعاون التي مت توقيعها يف الدفع مبختلف العالقات 
الربملانية اإىل اآفاق اأرحب، ويف تعزيز التن�سيق وتبادل اخلربات والزيارات، مبا 
يعك�ش الدور املهم للربملانات يف ت�سهيل عمل احلكومات، �سيما يف �سرعة اإجناز 
االتفاقيات وتطوير الت�سريعات يف ظل ما ي�سهده العامل من تطورات تتطلب 

تعاون وتكاتف خمتلف املوؤ�س�سات واملنظمات على ال�سعد الوطنية والدولية.

الوطني االحتادي يوقع مذكرة تعاون مع جمل�س النواب الت�شيلي

�شقر غبا�س يبحث مع رئي�س جمل�س ال�شعب الهندي 
�شبل تعزيز علقات التعاون الربملانية
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العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 645/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 570 ل�سنة 2020 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )114040 
درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه : اإمارة دبي منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  9 هاتف رقم 0504643947 بريد 

اإلكرتوين execution1@omalc.ae  مكاين 3244594826 
042595777 هاتف    IBAN AE090500000000020106942

وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 
املطلوب اإعالنه : 1- �سارق �سعيب  - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 114040 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم وامل�ساريف.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 603/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 555 ل�سنة 2020 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )733761 

درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية

عنوانه : اإمارة دبي منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  9 هاتف رقم 0504643947 بريد 
اإلكرتوين execution1@omalc.ae  مكاين 3244594826 

042595777 هاتف    IBAN AE090500000000020106942
وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

املطلوب اإعالنه : 1- غالم د�ستغري يو�سفي  - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 733761 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم وامل�ساريف.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 609/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  
، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره  2020/571 عقاري جزئي  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 

)293185 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية

عنوانه : اإمارة دبي منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  9 هاتف رقم 0504643947 بريد 
اإلكرتوين execution1@omalc.ae  مكاين 3244594826 

فاك�ش   042595777 هاتف    IBAN AE090500000000020106942
وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

املطلوب اإعالنه : 1-حممد وايل  - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 293185 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم وامل�ساريف.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 639/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 319 ل�سنة 2019 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )539618 

درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية

عنوانه : اإمارة دبي منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  9 هاتف رقم 0504643947 بريد 
اإلكرتوين execution1@omalc.ae  مكاين 3244594826 

042595777 هاتف    IBAN AE090500000000020106942
وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

املطلوب اإعالنه : 1- مريزا زيدين حيدر - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 539618.00 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم وامل�ساريف.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  0 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 641/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 334 ل�سنة 2019 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)559،472 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
ع��ن��وان��ه : اإم�����ارة دب���ي م��ن��ط��ق��ة ب��ور���س��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة االع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق����م  9 ه��ات��ف رقم 

اإلكرتوين execution1@omalc.ae  مكاين 3244594826  بريد   0504643947
042595777 هاتف    IBAN AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنه :1- مينج�ستاب جيرب يجزابيهر - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
559577 اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم وامل�ساريف.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
ن�سر هذا  تاريخ  15 يوما من  املذكور خالل  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  االج��راءات 

االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 634/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/335 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )445087 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
ع��ن��وان��ه : اإم�����ارة دب���ي م��ن��ط��ق��ة ب��ور���س��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة االع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق����م  9 ه��ات��ف رقم 

اإلكرتوين execution1@omalc.ae  مكاين 3244594826  بريد   0504643947
042595777 هاتف    IBAN AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنه :1- اأف�سر اإ�سماعيل رياين  - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه فان املحكمة  وامل�ساريف.   الر�سوم  �ساملة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   445087
تاريخ  من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 600/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 250/2019  عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )560653 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية

ع��ن��وان��ه : اإم�����ارة دب���ي م��ن��ط��ق��ة ب��ور���س��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة االع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق����م  9 ه��ات��ف رقم 
اإلكرتوين execution1@omalc.ae  مكاين 3244594826  بريد   0504643947

 042595777 هاتف    IBAN AE090500000000020106942
املطلوب اإعالنه :1- يو�سف �سامل قا�سميان  - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه فان املحكمة  وامل�ساريف.   الر�سوم  �ساملة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   560653
تاريخ  من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 616/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 363 ل�سنة 2019 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )535،941 

درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية

عنوانه : اإمارة دبي منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  9 هاتف رقم 0504643947 بريد 
اإلكرتوين execution1@omalc.ae  مكاين 3244594826 

 : فاك�ش   042595777 هاتف    IBAN AE090500000000020106942
وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

املطلوب اإعالنه :1- حممد نا�سر - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 535941 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم وامل�ساريف.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 621/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/412 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )520765 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية

ع��ن��وان��ه : اإم�����ارة دب���ي م��ن��ط��ق��ة ب��ور���س��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة االع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق����م  9 ه��ات��ف رقم 
اإلكرتوين execution1@omalc.ae  مكاين 3244594826  بريد   0504643947

042595777 هاتف   IBAN AE090500000000020106942
املطلوب اإعالنه :1- ح�سان نور حممد - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه فان املحكمة  وامل�ساريف.   الر�سوم  �ساملة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   520765
تاريخ  من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 612/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  

، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره  2020/587 عقاري جزئي  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
)743،678 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه : اإمارة دبي منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  9 هاتف رقم 0504643947 بريد 

اإلكرتوين execution1@omalc.ae  مكاين 3244594826  - 042595777 فاك�ش 
وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

املطلوب اإعالنه :1- فرا�ش ع�سام عبدالرحمن - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 743678.00 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم وامل�ساريف.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 0 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 713/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/242 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )472،340 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه : اإمارة دبي �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  9 هاتف رقم 

اإلكرتوين execution1@omalc.ae  مكاين 3244594826   بريد   0504643947
املطلوب اإعالنه :1- ت�سليم كوثر حممد �سرفراز ا�سلم - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه فان املحكمة  وامل�ساريف.   الر�سوم  �ساملة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   472340
تاريخ  من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 711/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/166 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )481152 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه : اإمارة دبي �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم 9 هاتف رقم 

اإلكرتوين execution1@omalc.ae  مكاين 3244594826   بريد   0504643947
املطلوب اإعالنه :1- عرفان مياه روا�ش مياه - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه فان املحكمة  وامل�ساريف.   الر�سوم  �ساملة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   481152
تاريخ  من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 707/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  
املنفذ به  املبلغ  ، ب�سداد  2020/292 عقاري جزئي  ال�سادر يف الدعوى رقم  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�سوع 

وقدره )416،324 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية

عنوانه : اإمارة دبي منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  9 هاتف رقم 0504643947 
بريد اإلكرتوين execution1@omalc.ae  مكاين 3244594826   

وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 
املطلوب اإعالنه :1- بو�سورا تياميو اليبيو�سو  - �سفته : منفذ �سده   

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اأع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك���  اأق��ام  قد   : االإع���الن  مو�سوع 
416،324 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم وامل�ساريف.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 

االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 605/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 246 ل�سنة 2020 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)682929 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه : اإمارة دبي �سارع املطار  منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  9 هاتف رقم 

اإلكرتوين execution1@omalc.ae  مكاين 3244594826  بريد   0504643947
املطلوب اإعالنه :1- عبداملجيد ميمون عبدالرحمن - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه فان املحكمة  وامل�ساريف.   الر�سوم  �ساملة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   682929
تاريخ  من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 607/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/285 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )480692 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه : اإمارة دبي �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  9 هاتف رقم 

  3244594826 مكاين    omalc.ae@execution1 اإلكرتوين  بريد   0504643947
وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

املطلوب اإعالنه :1- �ساروات عليا  - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه فان املحكمة  وامل�ساريف.   الر�سوم  �ساملة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   480692
تاريخ  من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 637/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 336 ل�سنة 2019  ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)532.858( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
ع��ن��وان��ه : اإم�����ارة دب���ي م��ن��ط��ق��ة ب��ور���س��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة االع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق����م  9 ه��ات��ف رقم 

اإلكرتوين execution1@omalc.ae  مكاين 3244594826  بريد   0504643947
فاك�ش  - هاتف:042595777   -  IBAN AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنه : 1 - زهرة حممد ابتيدون  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
�ستبا�سر االجراءات  املحكمة  ، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  )532690.00( درهم اىل طالب 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )0( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 610/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 759 ل�سنة 2020 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)1،026،164 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( 
عنوانه : اإمارة دبي �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  9 هاتف رقم 

اإلكرتوين execution1@omalc.ae  مكاين 3244594826  بريد   0504643947
   IBAN AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنه :1- حممد امني ارين  - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه فان  وامل�ساريف.   الر�سوم  �ساملة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   1026164.00
من  يوما   0 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  بحقك يف  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 608/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/131 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )809556 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية

عنوانه : اإمارة دبي �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  9 هاتف رقم 
 3244594826 مكاين    omalc.ae@execution1 اإلكرتوين  بريد   0504643947

املطلوب اإعالنه : 1- يو�سف عبا�ش عبدالنبي - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه فان املحكمة  وامل�ساريف.   الر�سوم  �ساملة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   809556
تاريخ  من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 598/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
املبلغ  ب�سداد   ، عقاري جزئي   2020/118 رقم  الدعوى  ال�سادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

املنفذ به وقدره )2278870 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية

عنوانه : اإمارة دبي �سارع املطار  منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  9 هاتف رقم 
اإلكرتوين execution1@omalc.ae  مكاين 3244594826  بريد   0504643947

املطلوب اإعالنه : 1- �سيد هاري�ش علي - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
2278870 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم وامل�ساريف.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 604/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  2020 ل�سنة   171 الدعوى رقم  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

وقدره )744767 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية

عنوانه : اإمارة دبي �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  9 هاتف رقم 
 3244594826 مكاين    omalc.ae@execution1 اإلكرتوين  بريد   0504643947

املطلوب اإعالنه : 1- عمران نزير  - �سفته : منفذ �سده 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
744767 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم وامل�ساريف.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 606/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 211 ل�سنة 2020، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)479560 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه : اإمارة دبي �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  9 هاتف رقم 

 3244594826 مكاين    omalc.ae@execution1 اإلكرتوين  بريد   0504643947
وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

املطلوب اإعالنه : احت�سام احمد بن حممد - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه فان املحكمة  وامل�ساريف.   الر�سوم  �ساملة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   479560
تاريخ  من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7538(

املنذر : ريك�سل االمارات ذ.م.م - ميثلها ال�سيد / بيرت هاوكين�ش - اجلن�سية اململكة املتحدة، 
مبوجب وكالة م�سدقة، بوكالة املحامي / حممد عيد ال�سويدي

�سد/- املنذر اليه : �سركة الكرتوفو�ش اليكرتميكانيكال �ش ذ م م
املنذر اليها : �سا�سيكومار اوتايوت )جمهولني حمل االإقامة( )جمهولني العنوان(

�سيغة االإعالن بالن�سر
يخطركم املنذر ويكلفكم ب�سداد املديونية املرت�سدة يف ذمتكم ومقدرها )80،221،09( فقط ثمانني 
12%، وذلك خالل  الف ومائتني وواحد وع�سرون درهم وت�سعة فل�ش مع الفائدة القانونية بواقع 
خم�سة اأيام عمل من تاريخ اإ�ستالمكم هذا االإخطار واإال �سن�سطر اأ�سفني للجوء اإىل اجلهات الق�سائية 
املدنية منها واجلزائية للح�سول على حقوقنا كما �سلف بيانها و�سن�سطر اإىل اإتخاذ كافة االإجراءات 
التحفظية يف مواجهتكم كاحلجز على ح�ساباتكم البنكية وممتلكاتكم اأيا كانت اأماكن تواجدها وذلك 

حلني اإ�ستيفائنا حلقوقنا كاملة دون نق�ش فيها. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7539(

املنذر : ريك�سل االمارات ذ.م.م - ميثلها ال�سيد / بيرت هاوكين�ش - اجلن�سية اململكة املتحدة، 
مبوجب وكالة م�سدقة، بوكالة املحامي / حممد عيد ال�سويدي

�سد/املنذر اليها : �سركة النقيب لالعمال الكهربائية وامليكانيكية �ش ذ م م 
املنذر اليه : حممد اأبو م�سلم م�سلم النقيب )جمهولني حمل االإقامة( )جمهولني العنوان(

�سيغة االإعالن بالن�سر
يخطركم املنذر ويكلفكم ب�سداد املديونية املرت�سدة يف ذمتكم ومقدرها )112993904( فقط مليون 
من  القانونية  الفائدة  مع  فل�ش  واأربعة  دره��م  وثالثون  وت�سعة  وت�سعمائة  الف  وع�سرون  وت�سعة  ومائة 
واإال  االإخطار  اإ�ستالمكم هذا  تاريخ  اأي��ام عمل من  12%، وذلك خالل خم�سة  بواقع  اال�ستحقاق  تاريخ 
اأ�سفني للجوء اإىل اجلهات الق�سائية املدنية منها واجلزائية للح�سول على حقوقنا كما �سلف  �سن�سطر 
البنكية  على ح�ساباتكم  كاحلجز  التحفظية يف مواجهتكم  االإج��راءات  كافة  اإتخاذ  اإىل  و�سن�سطر  بيانها 

وممتلكاتكم اأيا كانت اأماكن تواجدها وذلك حلني اإ�ستيفائنا حلقوقنا كاملة دون نق�ش فيها. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0006319 يف  الدعوى رقم

اإل� �ش املدعي عليه : مطعم اليمن ال�سعيد للمندي واملظبي - جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�سارقة بو�سغارة ال�سارقة خلف 
مدر�سة القا�سمية حمل رقم 1.2.3.4.5 ملك فاطمة حمدان بن خادم

اجلن�سية“  “مينى  اليو�سفي  على  عبده  امللك  عبد  املدعى عليه الثاين / 2- 
بناء على طلب املدعية : عرب االإمارات للتموين باملواد الغذائية ) �ش. ذ.م.م(

قد اقامت عليك الدعوى وتطالبك فيها :
اأوال : قبول الئحة الدعوى ، مع اإعالن املدعى عليهما ب�سورة من الالئحة ومرفقاتها . 

“39،954،67” درهم  وق��دره  بينهما مبلغ  فيما  والتكافل  بالت�سامن  للمدعية  يوؤديا  ب��اأن  عليهما  املدعى  اإل��زام   : ثانيا 
)ت�سعة وثالثون األف وت�سعمائة واأربعة وخم�سون درهم و�سبعة و�ستون فل�ش(، باالإ�سافة اإىل القائدة القانونية عنه بواقع 

9%من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد.
ثالثا : ويف كافة االأحوال الزام املدعى عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة 

ال�سارقة االإحتادية املحكمة االبتدائية  اإدارة الدعوي حمكمة  اأمام مكتب   2021/09/16 اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 
املدنيه يف متام ال�ساعة 08:30 �سباحا - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 5( �سخ�سبا  اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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لقيت امراأة م�سرعها وال يزال ع�سرات االأ�سخا�ش يف عداد املفقودين يف 
حادث ت�سادم وقع بني عّبارتني يف نهر براهمابوترا يف �سمال �سرق الهند، 
بح�سب ما اأفادت ال�سلطات.واأعلنت ال�سرطة اإّن كّل عّبارة كان على متنها 
اأّن  اإىل  البع�ش، م�سرية  90 �سخ�ساً حني ا�سطدمتا ببع�سهما  حوايل 
احلادث اأّدى اإىل انقالب اإحدى العّبارتني، وهي قارب خ�سبي اأبحر من 
نيماتي غات يف مقاطعة جورهات بوالية اأ�سام.وقال اأنكور جني مفّو�ش 
عن  ك�سف  االأّويل  “التحقيق  اإّن  بر�ش  فران�ش  لوكالة  جورهات  �سرطة 
وجود ما بني 80 و90 �سخ�ساً على منت” القارب اخل�سبي الذي غرق.

واأ�ساف اأّن حادث اال�سطدام وقع بني القاربني ب�سبب خطاأ يف التوا�سل 
على ما يبدو.وجاب غّوا�سون النهر بحثاً عن ناجني حمتملني.

وم�ساء االأربعاء، اأعلنت ال�سلطات اأّنه مّت اإنقاذ 45 �سخ�ساً، لكّن امراأة، 
وهي معّلمة تبلغ من العمر 28 عاماً، �سرعان ما توفيت.

ومل حتّدد ال�سلطات عدد اجلرحى، م�سرية اإىل اأّن رّكاب العّبارة الثانية 
خرجوا من احلادث �ساملني جميعاً.واأّكد رئي�ش الوزراء ناريندرا مودي يف 

تغريدة على تويرت اأّن “كّل اجلهود تبذل الإنقاذ الركاب«.
يف  التيبت  ويعرب  الهيمااليا  جبال  م��ن  ينبع  ق��وي  نهر  وبراهمابوترا 
ارتفع  وق��د  بنغالد�ش،  يف  ي�سّب  اأن  قبل  الهند  �سرق  �سمال  ثم  ال�سني 

من�سوب مياهه يف االأ�سابيع االأخرية ب�سبب االأمطار املو�سمية الغزيرة.

“ميندي”  اال�ستوائية  العا�سفة  اأّن  لالأعا�سري  االأمريكي  املركز  اأعلن 
خليج  يف  ت�سكلها  على  �ساعات  بعد  فلوريدا  والي��ة  �سواحل  اإىل  و�سلت 
مدينة  من  القريبة  فن�سنت  �سانت  جزيرة  العا�سفة  املك�سيك.و�سربت 
باجتاه  تنتقل  وه��ي  ف��ل��وري��دا.  غ��رب  �سمال  ال��واق��ع��ة يف  اأب��االت�����س��ي��ك��وال 
ال�سمال ال�سرقي ب�سرعة 33 كلم يف ال�ساعة ترافقها رياح ت�سل �سرعتها 
اأن مرور  من  اجلوية  االأر�ساد  خرباء  ال�ساعة.وحّذر  يف  كلم   45 اإىل 
العا�سفة اال�ستوائية �سيوؤّدي اإىل هطول اأمطار غزيرة يف اأنحاء عّدة من 
فلوريدا ووالية جورجيا املجاورة.من جهتها قالت وكالة اإدارة احلاالت 
واأعا�سري”  في�سانات  ح�سول  املحتمل  “من  اإّن��ه  فلوريدا  يف  الطارئة 
من جّراء العا�سفة، منا�سدة ال�سّكان متابعة الن�سرات التحذيرية التي 
ت�سدرها ال�سلطات.وعلى الّرغم من اأّن فلوريدا ملّقبة ب�”والية ال�سم�ش 
مع  واالأعا�سري.لكن  العوا�سف  م��رور  على  معتادة  اأّن��ه��ا  اإال  امل�سرقة” 
ارتفاع حرارة �سطح املحيطات، اأ�سبحت هذه العوا�سف واالأعا�سري اأكرث 
�سّدة، كما يحّذر العلماء. وت�سّكل هذه الظواهر خطراً متزايداً وال �سّيما 

على املجتمعات ال�ساحلية.

يف اليوم الثاين من حماكمة اعتداءات 13 ت�سرين الثاين-نوفمرب 
2015 يف فرن�سا �سيكون �سلوك املتهم الرئي�سي يف هذه الهجمات 

�سالح عبد ال�سالم اأمام حمكمة اجلنايات اخلا�سة يف باري�ش.
ال��ت��ي ع��ق��دت االأربعاء،  ت��ل��ك  ت��ك��ون اجل��ل�����س��ة م��ث��ل  اأن  وي��ف��رت���ش 
خم�س�سة فقط لالإدعاء املدين لكن املحكمة لي�ست بعد عن فورة 
اإليه.  االأن��ظ��ار موجهة  ك��ل  �ستكون  ال��ذي  للرجل  ج��دي��دة  غ�سب 
اأكد  و”اال�ستثنائية”،  “التاريخية”  املحاكمة  ه��ذه  افتتاح  ويف 
احلياة  قيد  على  بقي  ال��ذي  الوحيد  الع�سو  ال�سالم  عبد  �سالح 
مئات  وجرحت  �سخ�سا   130 قتلت  التي  امل�سلحة  املجموعة  من 
املهن لي�سبح  “تخلى عن كل  اأن��ه  باري�ش و�سان دوين،  اآخرين يف 
من  البالغ  املغربي  الفرن�سي  ال�ساب  ي��رتدد  ومل  لداع�ش  مقاتال 
اآذار- 31 عاما والتزم ال�سمت منذ اعتقاله يف بلجيكا يف  العمر 
اإىل  دعوته  تتم  عندما مل  ال��ت��ح��دث... حتى  يف   ،  2016 مار�ش 
اأحد املتهمني االآخرين -  اأ�سيب بها  ذلك. و�سكلت وعكة ق�سرية 
عبد  ل�سالح  فر�سة   ،- اأ�سهر  ت�سعة  ملدة  �سخ�سا  ع�سرون  يحاكم 

ال�سالم ل�سن هجوم على الق�ساء الفرن�سي.

عوا�سم

نيودلهي

باري�ص

وا�صنطن

لبنان يطلق برنامج دعم نقدي 
للأ�شر االأ�شد احتياجا

•• بريوت-رويرتز

اأعلن وزير ال�سوؤون االجتماعية يف حكومة ت�سريف االأعمال اللبنانية اأم�ش 
اخلمي�ش اإطالق بطاقات دعم نقدي ت�ستفيد منها اأكرث من 500 األف اأ�سرة 
يف خطوة للحد من برنامج الدعم الذي يكلف الدولة �ستة مليارات دوالر يف 

العام واأدى ال�ستنفاذ االحتياطات االأجنبية بالكامل.
مير لبنان باأزمة مالية �سخمة و�سفها البنك الدويل باأنها واحدة من اأعمق 
االأمم  جلنة  تقديرات  احلديث.وت�سري  الع�سر  يف  امل�سجلة  الك�ساد  ح��االت 
اأن االأزمة دفعت  اإىل  اآ�سيا )اإ�سكوا(  املتحدة االقت�سادية واالجتماعية لغرب 
“�سحيح  اإىل الفقر.وقال رمزي م�سرفية  78 باملئة من ال�سكان  حتى االآن 
اإنه مت فتح بند ا�ستثنائي يف املوازنة لكننا نحاول اأي�سا احل�سول على متويل 
اإذا قدرنا  والعمالة  الطرقات  اإىل م�سروع  املوجه  ال��دويل  البنك  من قر�ش 
واأي�سا من حقوق ال�سحب اخلا�سة... التي يجيزها البنك الدويل للتعمري 

واالإن�ساء«.
ال�سلع  ا���س��ت��رياد  لتمويل  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  دع��م  ب��رن��ام��ج  احل��ك��وم��ة  ا�ستحدثت 
النقد  احتياطيات  ا�ستنزف  ال��ذي  واالأدوي���ة  والوقود  القمح  مثل  االأ�سا�سية 
اإن  ال��وزي��ر رم���زي م�سرفية  اإل��غ��اوؤه تدريجيا ح��ال��ي��ا.وق��ال  وي��ت��م  االأج��ن��ب��ي 

لتو�سيل  ت��ه��دف  ال��ن��ق��دي��ة  ال��ب��ط��اق��ة 
اإليه  اأم�ش احلاجة  ملن هم يف  الدعم 
اأ�سرة  ك���ل  اإذ حت�����س��ل  ال���ه���در،  وم��ن��ع 
املتو�سط  يف  �سهريا  دوالرا   93 على 
ومل��دة ع��ام كامل. واأ���س��اف يف موؤمتر 
النواب  جمل�ش  يف  القانون  اإق��رار  اأن 
واأن  امل��ا���س��ي  يونيو ح��زي��ران  ك��ان يف 
يونيو  واف������ق يف  ق����د  ك�����ان  ال����ربمل����ان 
اعتماد  “فتح  على  املا�سي  ح��زي��ران 
ا�ستثنائية  بقيمة  امل��وازن��ة  يف  اإ���س��ايف 

556 مليون دوالر«.

البالد تفتقر اإىل عداد الوفيات:

ال اأحد يعرف عدد املوتى كل عام يف الهند...!

•• مقدي�سو-اأ ف ب

ت�سهد ال�سومال حاليا �سراعا بني الرئي�ش 
حممد عبد اهلل حممد “فارماجو” ورئي�ش 
اأزم���ة  وزرائ�����ه حم��م��د روب��ل��ي ع��ل��ى خلفية 
ال�سيا�سية يف  انتخابية تنعك�ش على احلياة 
االإف��ري��ق��ي والذي  ال��ق��رن  ال��واق��ع يف  البلد 

يواجه متردا تخو�سه حركة ال�سباب.
مل تكن العالقات متوترة على ال��دوام بني 
وروبلي   ،2017 منذ  الرئي�ش  فارماجو، 
الذي عينه يف من�سبه منذ اأيلول-�سبتمرب 

.2020

وغالبا ما بقي رئي�ش الوزراء التكنوقراطي 
م��ه��ن��د���ش عا�ش  وه����و  ع���ام���ا،   57 ال���ب���ال���غ 
ال�سيا�سي  ال��رئ��ي�����ش،  ظ���ل  يف  ال�����س��وي��د،  يف 
خربة  ل��ه  وال���ذي  عاما   59 البالغ  املحنك 
طويلة بدءا بعمله يف وزارة اخلارجية منذ 
الوزراء  رئا�سة  يتوىل  اأن  قبل  الثمانينات 

بني 2010 و2011.
وع��ن��د ق��ي��ام اأزم����ة ه��ي م��ن اأ����س���واأ االأزم����ات 
ال�سيا�سية يف البلد خالل ال�سنوات االأخرية 
نتيجة متديد الوالية الرئا�سية يف ني�سان/
وزرائه  رئي�ش  اإىل  الرئي�ش  اجت��ه  اأب��ري��ل، 
التوافقي حللحلة الو�سع، فكلفه يف االأول 

لالنتخابات  االإع��داد  مهمة  اأيار/مايو  من 
ال��رئ��ا���س��ي��ة ال���ت���ي مل ي��ت��م��ك��ن ب��ن��ف�����س��ه من 

تنظيمها.
جن��ح روب��ل��ي يف ج��م��ع ك��ل االأط������راف حول 
ط��اول��ة امل��ف��او���س��ات ف��ات��ف��ق��وا ع��ل��ى جدول 

زمني لالنتخابات.
ب�سكل �سريح،  الرئي�ش  م��رارا  وه��و حت��دى 
بها.  يحظى  ال��ت��ي  ال�سعبية  اإىل  م�ستندا 
ليبا�سر  ك��ي��ن��ي��ا  زار  اآب/اأغ�������س���ط�������ش  ف��ف��ي 
تقاربا بني البلدين رغم اأن الرئي�ش حّظر 
اإب�����رام ات��ف��اق��ات م���ع ك��ي��ان��ات اأج��ن��ب��ي��ة قبل 

االنتخابات.

روبلي  ت�سدى  املا�سي،  االأ�سبوع  نهاية  ويف 
الوا�سعة  ال��وط��ن��ي��ة  اال���س��ت��خ��ب��ارات  ل��وك��ال��ة 
النفوذ فاأقال مديرها فهد يا�سني املقرب من 
االحتجاجات  موجة  خلفية  على  الرئي�ش، 
الوكالة  اأجرته  حتقيق  ا�ستخال�سات  على 
حول اختفاء اإحدى موظفاتها. ورد الرئي�ش 
املقرب  ال�سديق  يا�سني،  فعني  الفور  على 
الذي كان مهند�ش فوزه يف االنتخابات  له 
الرئا�سية عام 2017، يف من�سب امل�ست�سار 

االأمني للرئا�سة.
وق���ام روب��ل��ي م�����س��اء االرب���ع���اء ب��اإق��ال��ة وزير 
االأمن ح�سن حندوبي جمعايل وعني حمله 
للرئي�ش،  امل��ع��ار���ش  ن���ور  حم��م��د  اهلل  ع��ب��د 
�سباح  باكرا  القرار  هذا  فارماجو  فرف�ش 
د�ستوريا.  “باطل”  اأن��ه  معتربا  اخلمي�ش 
حتى  ت��اأخ��ريا  االنتخابية  العملية  �سجلت 
يجعل  ما  احلالية،  ال�سيا�سية  االأزم��ة  قبل 
املوعد  يف  الرئي�ش  انتخاب  امل�ستحيل  م��ن 

املقرر يف 10 ت�سرين االأول/اأكتوبر.
ويفرت�ش االآن اأن يتم تعيني اأع�ساء جمل�ش 
ال���ن���واب، اخل���ط���وة االأخ�����رية ق��ب��ل انتخاب 
االنتخابي  ال��ن��ظ��ام  ح�سب  ال��دول��ة  رئ��ي�����ش 
االأول  بني  املبا�سر،  غري  املعقد  ال�سومايل 
ت�سرين  و25  االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�سرين  م��ن 

الثاين/نوفمرب.
كاين  عبدي  ال�سابق  الكبري  املوظف  وحذر 
بر�ش  فران�ش  وك��ال��ة  اأ�سئلة  على  ردا  عمر 
باأنه “اإذا مل يتم حل هذا النزاع بالرتا�سي، 
ف�سوف يعقد كل اجلهود ال�سيا�سية اجلارية، 
مبا فيها العملية االنتخابية التي �ستتاأخر 

اإن مل تتوقف متاما«.
بال�سعي  ال��رئ��ي�����ش  روب��ل��ي  ات��ه��م  اأن  و���س��ب��ق 

االنتخابية  “امل�سوؤوليات  ال����س���ت���ع���ادة 
واالأمنية” التي اأوكلها اإليه.

ال��ت��وت��ر يف  ت�سعيدا يف  ال�����س��راع  ه��ذا  يثري 
على  ع�سكرية  وح��دة  و�سوهدت  مقدي�سو. 
ارت���ب���اط وث��ي��ق ب��ال��رئ��ا���س��ة حت��ر���ش مباين 

جهاز اال�ستخبارات االأربعاء.
وو�سف عن�سر من اجلهاز بدون ك�سف ا�سمه 
“مرتبكني”  وموظفني  “متوترا”  و�سعا 
اأخذوا  ال�سباط  بع�ش  اأن  “يبدو  م�سيفا 

طرفاً«.
اأح��د موظفي وزارة  ق��ال  اأخ���رى،  من جهة 
االإعالم لفران�ش بر�ش اإن �سحافيي و�سائل 
االإعالم الر�سمية تلقوا اأمراً بعدم ن�سر اأي 

بيانات ت�سدر عن الرئي�ش.
وتواجه ال�سومال منذ 2007 متردا ت�سنه 
حركة ال�سباب التي طردت من مقدي�سو يف 
على  ت�سيطر  ت����زال  ال  اأن��ه��ا  غ��ري   2011
بانتظام  وت�����س��ن  ���س��ا���س��ع��ة  ري��ف��ي��ة  م��ن��اط��ق 

هجمات يف العا�سمة.
اأ�سا�سيا يف  وتلعب وكالة اال�ستخبارات دورا 
ال�سماح  ميكن  وال  ال�سباب  حركة  مكافحة 

باإ�سعافها.
ني�سان/ نهاية  يف  االنتخابي  امل���اأزق  واأدى 
خلفية  على  م�سلحة  مواجهات  اإىل  اأب��ري��ل 
االن���ق�������س���ام���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ق��ب��ل��ي��ة يف 
مقدي�سو، اأعادت اإىل الذاكرة عقود احلرب 
االأهلية التي اجتاحت البالد بعد 1991. 
واأعرب عمر حممود املحلل لدى جمموعة 
االأزم�����ات ال��دول��ي��ة ع��ن خم��اوف��ه مو�سحا 
ميكن  �سرعة  ب��اأي  ني�سان-اأبريل  يف  “راأينا 
يف  مواجهة  ب��وؤرة  اإىل  مقدي�سو  تتحول  اأن 

�سياق انهيار �سيا�سي اأو�سع نطاقا«.

اأزمة يف الهرم ال�شيا�شي بال�شومال تهدد بتجدد العنف 

ق�شاء نيكاراغوا ي�شدر مذكرة توقيف بحق رامرييز 
•• ماناغوا-اأ ف ب

الكاتب  توقيف  نيكاراغوا  يف  الق�ساء  طلب 
مثل  “التاآمر”  بتهمة  رام��ريي��ز  �سريجيو 
دانيال  ال��رئ��ي�����ش  م��ع��ار���س��ي  م���ن  ك��ث��ريي��ن 

اأورتيغا ح�سبما اأعلن م�سدر ق�سائي.
 2017 ل��ع��ام  �سرفانت�ش  ح��ائ��ز  ورام���ريي���ز 
الذي  االإ�سباين،  االأدب  اأه��م جائزة يف عامل 
املا�سي،  يف  اأورتيغا  الرئي�ش  من  قريبا  كان 
الكراهية”  ع��ل��ى  ب”التحري�ش  م��ت��ه��م 
و”التاآمر”، وهما تهمتان ت�ستخدمان غالبا 
لالنتخابات  املر�سحني  اأو  املعار�سني  �سد 
الرئا�سية املقرر اإجراوؤها يف ت�سرين الثاين/

نوفمرب.كما اتهم بتلقي اأموال من موؤ�س�سة 
فيوليتا باريو�ش دي �سامورو املتهمة بدورها 

بتقوي�ش �سيادة البالد وغ�سل اأموال.
باالتهامات  الثالثاء  ر�سميا  الكاتب  واأب��ل��غ 

املوجهة اإليه.
1995 مع  ورام���ريي���ز ع��ل��ى خ���الف م��ن��ذ 
التي  ال�ساندينية  الوطنية  التحرير  جبهة 
ي��ق��وده��ا اأورت��ي��غ��ا. وق���د غ���ادر ن��ي��ك��اراغ��وا يف 
حزيران/يونيو بعدما اأدىل باإفادته ك�ساهد 
باريو�ش  فيوليتا  موؤ�س�سة  مع  التحقيق  يف 

دي �سامورو.
اأم�����وال من  اأي�����س��ا بتلقي  وات��ه��م رام���ريي���ز 
بهدف  الثقافية  م��ريك��ادو  ل��وي��زا  موؤ�س�سة 

مكتب  ح�سب  ال��ب��الد،  ا�ستقرار”  “زعزعة 
املدعي العام يف نيكاراغوا.

وكان �سريجيو رامرييز )78 عاما( ع�سوا 
ال�ساندينيني  ت���وىل  اأن  ب��ع��د  احل��ك��وم��ة  يف 
ال�سلطة يف 1979. وقد �سغل من�سب نائب 
االأوىل  الرئا�سية  ال��والي��ة  خ��الل  الرئي�ش 

الأورتيغا )1990-1985(.
اتهمت حكومة نيكاراغوا نحو 34 معار�سا 
بامل�سا�ش  للرئا�سة،  مر�سحني  �سبعة  بينهم 
مبوجب  ال��دول��ة  على  ال��ت��اآم��ر  اأو  بال�سيادة 
قوانني وافق عليها الربملان يف كانون االأول/

دي�سمرب املا�سي.
االإلهي”  “الهعقاب  رواية  موؤلف  ورامرييز 

)كا�ستيغو ديفينو(، ح�سل اأي�سا على جائزة 
األفاغوارا يف 1998 على روايته “مارغريتا 

البحر جميل«.
اأحال ق�ساء  وقبل �سهرين من االنتخابات، 
ع�سرين  من  اأك��رث  الق�ساء  على  نيكاراغوا 
ذل����ك خم�سة  م���وق���وف���ني مب���ا يف  م��ع��ار���س��ا 
كري�ستيانا  ب��ي��ن��ه��م  ل��ل��رئ��ا���س��ة  م��ر���س��ح��ني 
التي  ت�����س��ام��ورو  موؤ�س�سة  رئي�سة  ���س��ام��ورو 
دي  ب��اري��و���ش  فيوليتا  وال��دت��ه��ا  ا���س��م  حتمل 

�سامورو.
يف  رئي�سة  انتخب  �سامورو  فيوليتا  وك��ان��ت 
عاما(   75( اأورتيغا  يعود  اأن  قبل   1990

اإىل ال�سلطة يف 2007.

فرن�شا حتذر بريطانيا من »االبتزاز« على خلفية ق�شية املهاجرين
•• باري�س-اأ ف ب

اأعلن وزير الداخلية الفرن�سي جريالد دارمانان اأم�ش اخلمي�ش  اأن فرن�سا لن تقبل بانتهاك بريطانيا 
قانون املالحة الدويل وال باأي »ابتزاز مايل« يف وقت تعزز فيه لندن جهودها ملنع املهاجرين من عبور 
بحر املان�ش.وكتب دارمانان على »تويرت«: »فرن�سا لن تقبل باأي ممار�سة تنتهك قانون املالحة، وال باأي 
التزاماتها. قلت ذلك بو�سوح لنظريتي« بريتي  »يتعني على بريطانيا احرتام  ابتزاز مايل«، م�سيفاً: 
باتل خالل اجتماع االأربعاء.وتعك�ش ت�سريحات دارمانان قلقاً يف باري�ش اإزاء تقارير عن خطة للحكومة 
املان�ش.وباتل؛  بحر  الربيطانية يف  املياه  اإىل  و�سولها  قبل  املهاجرين  اإع��ادة مراكب  لبدء  الربيطانية 
وفق  جديدة،  �سارمة  ا�سرتاتيجية  على  وافقت  واجل��رمي��ة،  الهجرة  من  املت�سددة  مبواقفها  املعروفة 
تقارير �سحافية اخلمي�ش.ومما اأثار غ�سب امل�سوؤولني الفرن�سيني اأي�ساً اقرتاحات باأن جتمد بريطانيا 
جزءاً من مبلغ 62.7 مليون يورو )74.2 مليون دوالر( وعدت بتقدميها يف وقت �سابق من هذا العام، 

لتمويل الدوريات يف �سمال فرن�سا، ما مل ُيبذل مزيد من اجلهود ملنع عمليات العبور.

•• الفجر –خرية ال�سيباين

للحكومة  الر�سمية  لالأرقام  وفًقا     
9.7 مليون  الهندية، ميوت ح��وايل 
�سخ�ش كل عام يف البالد. هذا تقدير 
يبلغ  الذي  البلد  دقيًقا،  رقًما  ولي�ش 
ن�سمة  مليون   1،366 �سكانه  ع��دد 
يجد �سعوبة يف حتديد اإح�ساء دقيق 

لعدد الوفيات ال�سنوية.
��ح جم��ل��ة ذي ات��ل��ن��ت��ي��ك، اأن     وت��و���سّ
األ����ف   600 ي���ق���رب م����ن  ه���ن���اك م����ا 
ال��ه��ن��د، لثالث  م��ن��ط��ق��ة حم��ل��ي��ة يف 
النظام  واأن  ر�سمية،  لغة  وع�سرين 
اإىل  ب�سدة  يفتقر  البالد  يف  ال�سحي 
ال�سائع  وم���ن  وال��ه��ي��ك��ل��ة.  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
اأن حتدث  ال���ق���رى،  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
يقوم  واأن  ال����ب����ي����وت،  يف  ال����وف����ي����ات 
مرا�سم  بتنظيم  باأنف�سهم  االأق����ارب 
دفن اأو حرق جثث املوتى يف احلقول 
�سابق   اإ�سعار  امل��ج��اورة. كل هذا دون  
لل�سلطات.   ويو�سح اخلرباء، اأنه يف 
زمن كوفيد-19، من ال�سعب ب�سكل 
خ��ا���ش م��ع��رف��ة ع���دد ال��ه��ن��ود الذين 
ا�ست�سلموا للفريو�ش. الرقم الر�سمي 
)ثالثة اإىل اأربعة اآالف حالة وفاة يف 
ال��ي��وم( ه��و ب��ال �سك اأق���ل بكثري من 
الواقع. لقد اأعاد الوباء امل�سكلة مرة 
اأخرى: فالبلد غري قادر حالًيا على 
اأرا�سيه،  على  ال��وب��اء  تطور  حتديد 
فيما  كبري  ب�سكل  االأم���ور  يعّقد  مما 
الذي  ال�سحي  بالربوتوكول  يتعلق 
���س��ي��ت��م و����س���ع���ه.   »اإح�������س���اء املوتى 

برابهات  يلخ�ش  االأحياء”،  ي�ساعد 
تورنتو  بجامعة  االأوب��ئ��ة  ع��امل  جها، 
ومدير مركز اأبحاث ال�سحة العاملية، 
من  ملعرفة  كافية  بيانات  “امتالك 
مي����وت وم���ت���ى، ي��ج��ع��ل��ك ق������ادًرا على 
ذلك.«    على  رًدا  فعله  ميكن  ما  فهم 
التي  الوحيدة  الدولة  والهند لي�ست 
لي�ش لديها خدمة لالأحوال املدنية: 
اأمريكية،  ���س��ح��ي��ة  مل��ن��ظ��م��ة  وف����ًق����ا 
هو  ه��ذا  احل��ي��وي��ة،  اال�سرتاتيجيات 

العامل.  بالن�سبة ملئة دول��ة يف  احل��ال 
العاملية،  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  وح�����س��ب 
ثلثي  االإب���الغ عما يقرب من  يتم  ال 

الوفيات يف جميع اأنحاء العامل.

و���س��ه��ادات غ��ري جديرة  اأرق����ام 
بالثقة

   اأن اأ�سباب الوفاة مبثابة “باروميرت 
يوغي�ش  يوؤكد  ال�سحية”،  لالأنظمة 
العامة  ال�سحة  طبيب  ك��ال��ك��ون��دي، 

م��ق��ي��م يف ال���ه���ن���د. وي��ت��ف��ق اخل����رباء 
جمع  للغاية  ال�سعب  م��ن  اأن���ه  ع��ل��ى 
ال��ب��ي��ان��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��وف��ي��ات بني 
املتوفرة  ف���االأرق���ام  ال��ه��ن��ود،  ال�سكان 
حتى  اأو   ... دائ���ًم���ا  م��وث��وق��ة  لي�ست 
من  ن��وع  اإنها  اإليها.  الو�سول  ميكن 
ال���ق���دري���ة ال�������س���ائ���دة: ن���ظ���ًرا حلجم 
تعود  التي  املعلومات  ال�سكان ونق�ش 
تتكون  التي  القرى  من  العديد  اإىل 
ي����رى كيفية  اأح�����د  ال��ه��ن��د، ال  م��ن��ه��ا 

الق�ساء على امل�سكلة.
   متهمة بالرغبة يف الظهور مبظهر 
جمع  با�ستحالة  جدا  و�سعيدة  جيد، 
ال  كوفيد-19،  ل�  الر�سمية  االأرق���ام 
م�ستعدة  الهندية  احلكومة  اأن  يبدو 
ل���ل���ح�������س���ول على  ت����داب����ري  الت����خ����اذ 
-ناهيك  موثوقية  اأك���رث  اإح�����س��اءات 

عن ن�سرها ب�سفافية.
   ويثري يوغي�ش كالكوندي، انحراًفا 
اآخ��ر: مل يتم تدريب جميع االأطباء 

بوفاة �سخ�ش  الت�سريح  الهنود على 
ب�سكل �سحيح اأو اكت�ساف �سبب املوت 
ب�سكل فعال. “من بني �سهادات الوفاة 
املتاحة، غالًبا ما نقراأ ال�سبب التايل: 
والتي  الرئوية”،  القلبية  “ال�سكتة 
عن  توقف  ال�سخ�ش  اأن  فقط  تعني 
واأن قلبه مل يعد ينب�ش”،  التنف�ش، 
وهذه ال ت�سكل باأي حال من االأحوال 

ت�سخي�سا دقيقا...
عن ذي اأتلنتيك

•• طهران-اأ ف ب

ال�سيخ  ال��ق��ط��ري  ال��ت��ق��ى وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
اآل ث����اين  اأم�ش  حم��م��د ب��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن 
اخلمي�ش نظريه االإيراين ح�سني اأمري عبد 
اللهيان يف طهران للبحث يف اآخر التطورات 
نف�سه  ال��وزي��ر  اأف���اد  م��ا  على  اأفغان�ستان،  يف 

ووكالة اإ�سنا الطالبية االإيرانية.
اإ�سنا اأن حممد بن عبد الرحمن اآل  وذكرت 
ثاين “تباحث مع نظريه االإيراين و�سيلتقي 

م�سوؤولني اأخرين” خالل زيارته.

وب��ع��ي��د ذل���ك، اأك���د ال��وزي��ر ال��ق��ط��ري اللقاء 
م��ن��ه كان  ال���ه���دف  اأن  واأو�����س����ح  ت��غ��ري��دة  يف 
ومناق�سة  االأف���غ���اين  ال�����س��اأن  يف  “التباحث 
توؤمن  قطر  “دولة  اأن  موؤكدا  امل�ستجدات” 
الدولية  وال���روؤى  اجلهود  ت�سافر  ب�سرورة 
ل�������س���م���ان ح����ل كامل  اأف���غ���ان�������س���ت�����������ان  جت�����اه 

و�سامل«.
املتحدة،  ال����والي����ات  ح��ل��ي��ف��ة  ق��ط��ر،  ول��ع��ب��ت 
طالبان  حركة  بني  الرئي�سي  الو�سيط  دور 
العام  منذ  �سيا�سيا  مكتبا  فيها  اأقامت  التي 
ذلك  يف  مب���ا  ال������دويل  وامل��ج��ت��م��ع   ،2013

وا�سنطن اإىل اأن ا�ستكملت احلركة �سيطرتها 
على البالد يف منت�سف اآب-اأغ�سط�ش.

يف املقابل، 
اأع���رب���ت اإي������ران ال��ت��ي ت��ت��ق��ا���س��م ح�����دودا مع 
 900 اأفغان�ستان متتد على طول اأكرث من 
كيلومرت، عن قلقها حيال الو�سع يف الدولة 

املجاورة.
بالهجوم  االث��ن��ني  “ب�سدة”  ن��ددت  ك��ذل��ك،   
الذي �سنته طالبان على وادي بان�سري، اآخر 
معقل للمعار�سة امل�سلحة �سد احلركة التي 

اأعلنت �سيطرتها “الكاملة” على املنطقة.

وكانت طهران امتنعت حتى االآن عن انتقاد 
كابول  العا�سمة  على  �سيطرت  منذ  طالبان 

يف 15 اآب-اأغ�سط�ش.
ب��ح��رك��ة طالبان  اإي�������ران  ع���الق���ات  وك���ان���ت 

م�سطربة 
ب��ح��رك��ة طالبان  اأب����دا  ت��ع��رتف ط��ه��ران  ومل 
فيها  ح��ك��م��ت  ال��ت��ي  االأوىل  ال���ف���رتة  خ����الل 
و2001،   1996 العامني  بني  اأفغان�ستان 
وكانت العالقات بني الطرفني متوترة. غري 
اأن تقاربا بداأ يرت�سم بني طهران وطالبان يف 

االأ�سهر االأخرية.

وزير خارجية قطر يبحث يف اإيران م�شاألة اأفغان�شتان 

مقربة املهراجا مبدينة اأودايبور )الهند(
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عربي ودويل
رئي�س الوزراء الكندي يواجه انتقادات حادة من خ�شومه 

•• مونرتيال-اأ ف ب

ترودو  الكندي جا�سنت  ال���وزراء  رئي�ش  واج��ه 
وبتنظيم  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ت��ع��ل��ق  ح�����ادة  ان���ت���ق���ادات 
انتخابات يف خ�سم وباء كوفيد-19، من قبل 
مناظرة  يف  الرئي�سيني  ال�سيا�سيني  خ�سومه 
ث��ان��ي��ة ج����رت ق��ب��ل اأ���س��ب��وع��ني م���ن االق����رتاع 
التلفزيونية  امل��ن��اظ��رة  ه���ذه  ال��ت�����س��ري��ع��ي.ويف 
التي جرت باللغة الفرن�سية بني قادة االأحزاب 
اأوتول  اإري���ن  املحافظ  الزعيم  ق��ال  ال��ك��ربى، 

“يجب علينا اأن نعمل معا �سد الوباء«.

يتم  “ملاذا  ال��������وزراء  رئ��ي�����ش  اأوت�������ول  و�����س����األ 
اأوج وب��اء؟«.وداف��ع ترودو  تنظيم انتخابات يف 
ع���ن ق������راره ال����دع����وة اإىل ان���ت���خ���اب���ات. وق���ال 
وهذه  للوباء  روؤيتنا  يف  كبرية  ف��روق  “هناك 
ليقوموا  للكنديني  فر�سة  ت�سكل  االنتخابات 
ترودو  بقيادة  الليرباليون  باالختيار«.وكان 
بدء  ع��ن��د  ال����راأي  ا���س��ت��ط��الع��ات  متقدمني يف 
احلملة، لكن اأحزابا اأخرى باتت تتقدم عليهم 
اإىل  ال��ت��ي ت�سري  يف اال���س��ت��ط��الع��ات االأخ����رية 
34 باملئة  اأوت��ول يتمتع بتاأييد نحو  اأن ارين 
م���ن ال��ن��اخ��ب��ني م��ق��اب��ل 31 ب��امل��ئ��ة ل����رتودو.

زعيم احلزب  �سينغ  اأكد جاغميت  من جهته، 
ميكننا  “ال  الي�ساري  اجلديد  الدميوقراطي 
�سنوات  ارب��ع  ت��رودو  مبنح  الأنف�سنا  ن�سمح  اأن 
البيئة. اأدائ��ه يف جمال  اإىل  م�سريا  اأخرى”، 

الكالم  “كثري  ب��اأن��ه  ال����وزراء  رئي�ش  وو���س��ف 
قليل الفعل«.

اأ�سواأ �سجل  “خالل �ست �سنوات، لديك  وقال 
زيادة  اإىل  اإ����س���ارة  يف  ال�سبع”،  جم��م��وع��ة  يف 
ان��ب��ع��اث��ات غ������ازات االح��ت��ب��ا���ش احل�������راري يف 
اأن  اأدائ��ه موؤكدا  ت��رودو داف��ع عن  البالد.لكن 
والواقعي”  “الطموح  الربنامج  لديه  حزبه 

ال��وح��ي��د، م��ع��ت��ربا اأن ع����ودة امل��ح��اف��ظ��ني اإىل 
بيئية.ويف  “نك�سة”  اإىل  ���س��ت��وؤدي  ال�سلطة 
حيال  ج��دا  قا�سيا  ت��رودو  ب��دا  املناظرة  نهاية 
الرخوة«.بعد  “قيادته  اإىل  م�����س��ريا  اأوت�����ول، 
فران�سوا  اإي�����ف  م���ع  م��واج��ه��ة  وخ�����الل  ذل����ك 
ت��رودو وقد  بالن�سيه زعيم كتلة كيبيك، قال 
بدا عليه اال�ستياء “اأنا كيبيكي وفخور باأنني 
كيبيكي واأنت ال متلك اإجماعا ب�ساأن كيبيك! 
كيبيكيا«.وقد  ل�ست  ب��اأن��ن��ي  اتهمني  ل��ن  اأن���ت 
حا�سمة  بالفرن�سية  الناطقة  املقاطعة  تكون 

يف االنتخابات.

الوقود االإيراين... طهران متكن اال�شتثمار ال�شيني يف لبنان

ال�شحة العاملية جتدد معار�شتها 
للجرعات املعززة �شد كوفيد- 19 

•• القد�س-وكاالت

“مركز  يف  التنفيذي  املدير  اعترب 
التقارير  الإع���داد  االأو���س��ط  ال�سرق 
اأن  �سيث فرانتزمان  والتحليالت” 
اإي����ران حُت����اول اإق��ن��اع ال��ع��امل باأنها 
ح����زب اهلل يف  اإىل  ال���وق���ود  ُت��ر���س��ل 
جُترب  ذلك  مقابل  يف  لكنها  لبنان، 
ع��ل��ى تخفيف  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات 
�سوريا،  على  امل��ف��رو���س��ة  ال��ع��ق��وب��ات 
ومت���ك���ن اال����س���ت���ث���م���ار ال�����س��ي��ن��ي يف 

بريوت.
حتليل  يف  ف����ران����ت����زم����ان،  وك����ت����ب 
بو�ست”،  “جريوزاليم  ل�سحيفة 
اإي����ران االق��ت�����س��ادي على  اأن ه���دف 

امل���دى ال��ط��وي��ل مي��ت��د م��ن ال�سني 
عرب اأفغان�ستان، اإىل اإيران، ثم عرب 
العراق، اإىل لبنان. وهذا هو التاأثري 

االأو�سع حلرب الوقود احلالية.
واأ�ساف فرانتزمان اأن هدف اإيران 
اإر�سال الوقود هو اإفقار لبنان،  من 
والعليا،  املتو�سطة  طبقته  وتدمري 
وت�سجيع جمتمعه ال�سني وامل�سيحي 
ع��ل��ى ال��ه��ج��رة، ح��ت��ى ُت��ع��زز فر�سة 
لل�سلطة، ما  الو�سول  حزب اهلل يف 
يوؤدي اإىل دولة لبنانية فارغة عبارة 
عن مقاطعة داخل دولة “حزب اهلل 

�ستان” اأكرب واأقوى من لبنان.
ال����والي����ات  ح����اول����ت  امل����ق����اب����ل،  ويف 
جلب  على  لبنان  ت�سجيع  امل��ت��ح��دة 

وق�����ود ب���دي���ل وك���ه���رب���اء م���ن م�سر 
ميكن  قد  ما  �سوريا،  عرب  واالأردن 
النظام ال�سوري من م�ساعدة اإيران 

اأي�ساً.
ا�ستخدام  اأن���ه ميكن  اإي����ران  ُت���درك 
���س��الح ال��وق��ود الإج��ب��ار ل��ب��ن��ان على 
االعتماد على اإيران وحليفيها حزب 
اهلل  و���س��وري��ا. ويف احل��ال��ت��ني، فاإن 
�سفن  باإر�سال  الرابحة،  هي  اإي���ران 
بحمل  اأو  ل��ب��ن��ان،  اإىل  “النجاة” 
م�ساعدة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 

النظام ال�سوري.
من ناحية اأخرى، اأ�سار فرانتزمان 
فعل  ردة  ُت����راق����ب  اإي�������ران  اأن  اإىل 
على  ال�سمت  لزمت  التي  اإ�سرائيل 

�سالح  اأن  يعني  م��ا  ال�سفن،  ق�سية 
الوقود، هو االآن االأولوية الرئي�سية 

الإيران.
املعار�سة  ت�سعف  ذل��ك،  غ�سون  يف 
حلزب اهلل يف لبنان. وتزعم اإيران اأن 
التكتالت يف لبنان ت�سمل ال�سركات 
التي ُتخّزن الب�سائع والتي ت�سيطر 
عليها الواليات املتحدة، اأي اأن اإيران 
الواليات  م��ع  اق��ت�����س��ادي��اً  تتناف�ش 
وق��ت وقعت  املنطقة، يف  املتحدة يف 
ال�سني، بحيث  م��ع  ج��دي��داً  ات��ف��اق��اً 
حتول االقت�ساد اإىل خط اأمامي يف 

املواجهة.
الهدف  اأن  ف���ران���ت���زم���ان  واع���ت���رب 
احل���ق���ي���ق���ي ه����و ت���ر����س���ي���م احل�����دود 

اللبناين،  ال�ساحل  قبالة  البحرية 
اأن مُتهد  اخل��ط��وة  ل��ه��ذه  اإذ مي��ك��ن 
الطريق لدول مثل رو�سيا، واإيران، 
لبنان،  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  وال�������س���ني 
واإخ������راج االق��ت�����س��اد ال��ل��ب��ن��اين من 

ال�سيطرة الغربية.
اأن  اإي��ران  ترى  لفرانتزمان،  ووفقاً 
هناك “حتواًل تكتونياً” يف املنطقة. 
اإ�سرائيل،  عند  ك��ربى  ق�سية  وه��ي 
هند�سة  يف  اإي����ران  جنحت  اإذا  الأن���ه 
اهلل  حزب  لتمكني  اقت�سادية  حرب 
املرجح  ف��م��ن  ال�������س���وري،  وال���ن���ظ���ام 
النفوذ  ه���ذا  ط��ه��ران  ت�ستخدم  اأن 
ولبنان  �سوريا  يف  نف�سها  لرت�سيخ 

لتهديد اإ�سرائيل.

•• جنيف-اأ ف ب

طلبت منظمة ال�سحة العاملية جمددا عدم تلقي االأ�سخا�ش 
الذين مت تلقيحهم �سد كوفيد-19 جرعات معززة حتى 
يت�سنى اإر�سال اللقاحات اإىل البلدان الفقرية التي متكنت 

فقط من حت�سني جزء �سغري من �سكانها.
وقال املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية تيدرو�ش اأدهانوم 
غيربي�سو�ش يف موؤمتر �سحايف “حاليا ال نرغب يف اأن نرى 
الذين  لالأ�سخا�ش  امل��ع��ززة  للجرعات  معمًما  ا�ستخداًما 
“لن  اأنهوا تطعيمهم وهم ب�سحة جيدة«.وا�ساف بغ�سب 
اأبقى �سامتا عندما تعتقد ال�سركات وال��دول التي تتحكم 
اأن  العامل يجب  اأن فقراء  للقاحات  العاملية  االإم���دادات  يف 

يكتفوا بالفتات«.
العاملية  ال�سحة  منظمة  مدير  اأراد  اآب/اأغ�سط�ش،  مطلع 
نهاية  املعززة حتى  اعطاء اجلرعات  بتجميد  قرار  اإ�سدار 
عار�سته  الغنية  ال��دول  من  الكثري  لكن  اأيلول/�سبتمرب، 
من  الثالثة  اجل��رع��ة  اع��ط��اء  لبدء  حملتها  واأطلقت  علًنا 

اللقاح.
ومع ذلك، دعا تيدرو�ش االأربعاء اإىل “متديد قرار الوقف 
دولة  لكل  لل�سماح   2021 ال��ع��ام  نهاية  حتى  االأق���ل  على 

بتلقيح %40 على االأقل من �سكانها«.
ال�سحة  ن��داء منّظمة  رف�سها  االأرب��ع��اء  وا�سنطن  وج��ّددت 
االأبي�ش  البيت  با�سم  املتحّدثة  العاملية، موؤّكدة على ل�سان 
“م�سوؤولية  بايدن  الرئي�ش جو  اأّنه على عاتق  �ساكي  جني 
القيام بكّل ما بو�سعه حلماية النا�ش يف الواليات املّتحدة«.

و�سّددت �ساكي على اأّن اإعطاء جرعة معّززة يف الدول الغنية 
وقالت  ال��ف��ق��رية.  ل��ل��دول  بلقاحات  ال��ت��رّبع  م��ن  ال مينعها 

)اإع��ط��اء ج��رع��ة معّززة  ن��ق��وم بكال االأم��ري��ن م��ع��اً  “نحن 
ميكننا  اأّن���ه  ونعتقد  ال��ف��ق��رية(،  ل��ل��دول  بلقاحات  وال��ت��رّبع 
القيام بكال االأمرين معاً و�سنوا�سل القيام بكال االأمرين 
�سعوبات  با�ستمرار  العاملية  ال�سحة  منظمة  معاً«.وتدين 

ح�سول البلدان الفقرية على اللقاحات.
واأ�ساف اأن “االأهداف العاملية ملنظمة ال�سحة العاملية تبقى 
م�ساعدة كل بلد على حت�سني %10 على االأقل من �سكانه 
بحلول نهاية ال�سهر و%40 على االأقل بحلول نهاية العام 

و%70 من �سكان العامل بحلول منت�سف العام املقبل«.
���س��ارك يف االجتماع االأخ���ري لوزراء  اأن��ه  اإىل  اأ���س��ار  ك��ذل��ك، 
يف  ايلول/�سبتمرب  و6   5 يف  الع�سرين  جمموعة  �سحة 
�سيبذلون ق�سارى جهدهم  اأنهم  “اأكدوا يل  قائال  روم��ا: 
%40 بحلول  ه��دف  لبلوغ  ال��الزم��ة  ال��ل��ق��اح��ات  ل��ت��اأم��ني 

نهاية العام احلايل«.
“ذهل”  اإن��ه  ��ا  اأي�����سً العاملية  ال�سحة  منظمة  رئي�ش  وق��ال 
الثالثاء  اأ�سارت  التي  االأدوية  اأو�ساط �سناعة  لت�سريحات 
اإىل اأن اإنتاج اللقاحات امل�سادة لكوفيد �سيكون قريًبا اأكرث 

من كاٍف ل�سمان التطعيم للجميع.
القدرة  للم�سنعني  ك��ان  لطاملا  ال��واق��ع  “يف  تيدرو�ش  ق��ال 
لي�ش فقط على تلقيح جمموعاتهم التي حتظى باالأولوية 
نف�سها  املجموعات  تطعيم  ل��دع��م  نف�سه  ال��وق��ت  يف  ول��ك��ن 
انتقال  لوقف  احللول  “لدينا  البلدان«.واأو�سح  جميع  يف 
لي�ست  احل��ل��ول  ه���ذه  ل��ك��ن  االأرواح.  واإن���ق���اذ  )ال��ف��ريو���ش( 

م�ستخدمة ب�سكل جيد وال يتم تقا�سمها ب�سكل جيد«.
واأ�سف الأن الدول الغنية مل تعط �سوى %15 من املليار 
“ال نريد املزيد من الوعود.  جرعة التي وعدت بها. قال 

نريد اللقاحات فقط!«. 

اأجنبي ُينقلون جوا من كابول اإىل الدوحة   200
•• الدوحة-اأ ف ب

ي�ستعد مئتا اأجنبي بينهم اأمريكيون ملغادرة العا�سمة االأفغانية كابول عرب 
على  مّطلع  اأف��اد م�سدر  الدوحة، ح�سبما  اإىل  ال��دويل متوّجهني  مطارها 

امللف، يف اأول رحلة من نوعها منذ االن�سحاب االأمريكي.
لي�سوا   200 وعددهم  “امل�سافرون  بر�ش  فران�ش  لوكالة  امل�سدر  واأو�سح 
جميعهم من حاملي اجلن�سية االأمريكية. هناك مواطنون اأمريكيون بني 
جمموعات  لقطات  واأظهرت  الدوحة”.  اإىل  كابول  تغادر  التي  املجموعة 
من امل�سافرين بينهم ن�ساء واأطفال وكبار يف ال�سن ينتظرون واإىل جانبهم 

حقائبهم على املقاعد يف بوابات مطار العا�سمة االأفغانية.
ومن اأ�سل اأكرث من 120 األف �سخ�ش مت نقلهم جواً من اأفغان�ستان، عرب 
اأكرث من ن�سفهم من قطر التي تعمل اأي�سا على اإع��ادة فتح مطار كابول 

املتوقف عن العمل.

•• الفجر –خرية ال�سيباين

وحتى  ف��رتة طويلة،  منذ  الف�سيحة  ملك  ت��رام��ب  دون��ال��د     
2001، مل ي�سعف  �سبتمرب   11 امل��اأ���س��اوي، هجمات  احل��دث 
عمره  باأر�سيف  االإندبندنت،  �سحيفة  ت��ربزه  ما  هذا  حما�سه. 
20 عاًما. عندما انهار مركز التجارة العاملي، اأجرى تلفزيون 
WWOR مقابلة مبا�سرة عرب الهاتف مع دونالد ترامب، 
وكان الإمرباطور العقارات حينها رد فعل حمري: لقد تفاخر 

بامتالكه االآن اأطول مبنى يف مانهاتن.
عن  متحدثا  للملياردير،  بالن�سبة  جيد  ب�سكل  احل���وار  ب��داأ     
ن��اف��ذة مبنى  ل��ل��ت��و. م��ن  ال��ت��ي ح��دث��ت  “املذهلة”  ال��ه��ج��م��ات 
ترامب -الواقع يف 40 وول �سرتيت يف نيويورك -كان لرئي�ش 
الربجني  على  مبا�سرة  اإط��الل��ة  امل�ستقبلي  املتحدة  ال��والي��ات 
اإمباير  مبنى  وا�ساهد  اأمامي  انظر  �سنوات  “طيلة  التواأمني: 
�ستيت يف املقدمة، ومركز التجارة العاملي يف اخللفية... االآن ال 
قال. لكن �سوؤااًل من ال�سحفي اأالن  اأ�ستطيع روؤية اأي �سيء”، 

ماركو�ش غرّي املعطى.

اأخبار زائفة
دونالد  الربنامج،  مقدم  �ساأل  اأ�سرار؟”،  اأي��ة  طالتك  »ه��ل     
ترامب، الذي كان موجوًدا يف مبنى ترامب، وقد فقد 2977 
امللياردير:  اأج���اب   ،2001 �سبتمرب   11 يف  حياتهم  ا  �سخ�سً
مانهاتن،  و�سط  يف  ب��رج  اأط���ول  ث��اين  �سرتيت  وول   40 “كان 
العاملي. وعندما قاموا  التجارة  بناء مركز  االأط��ول قبل  وكان 

ببناء الربجني، اأ�سبح ثاين اأطول برج، وهو االآن االأعلى«.
   باالإ�سافة اإىل وقاحة هذا الرد، فاإنه يتنزل يف خانة االأخبار 
الزائفة. وهذا ما اأثبتته �سحيفة وا�سنطن بو�ست عام 2018. 
احل�سري،  واالإ���س��ك��ان  ال�ساهقة  املباين  جمل�ش  لبيانات  وفًقا 
مل يكن مبنى ترامب اأبًدا يف املركز االأول اأو الثاين من اأطول 

امل��ب��اين ق��ب��ل ب��ن��اء م��رك��ز ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي، ومل ي��ك��ن ه���ذا هو 
نعود  اأن  يجب  ال��ت��واأم��ني.  ال��ربج��ني  انهيار  بعد  ا  اأي�سً احل��ال 
اإىل الثالثينات حتى يكون هذا التاأكيد �سحيًحا ... قبل والدة 

دونالد ترامب بفرتة طويلة.
عن �سالت اف ار

ي�ستثمر حتى يف املاأ�ساة

رد فعل دونالد ترامب املذهل على هجمات 11 �شبتمرب...!
- بداأت املقابلة املبا�سرة بداية جيدة, لكن كان ل بّد لرتامب اأن يلعب دور ترامب

كوريا ال�شمالية تنظم عر�شا  دون �شواريخ يف ذكرى تاأ�شي�شها  اإزالة ن�شب ي�شكل رمزا ملا�شي العبودية يف اأمريكا
•• �سيول-اأ ف ب

االأربعاء  ليل  ال�سمالية  كوريا  نظمت 
زراعية  جل������رارات  ع��ر���س��ا  اخل��م��ي�����ش 
و���س��اح��ن��ات رج���ال االإط���ف���اء ب���دال من 
الدبابات وال�سواريخ كما كانت العادة، 
يف ال��ع��ر���ش ال��ث��ال��ث يف اأق���ل م��ن �سنة 
ال�سالح  ال��ت��ي متلك  ال��دول��ة  ه��ذه  يف 
االإعالم  و�سائل  اأف���ادت  كما  ال��ن��ووي، 

الر�سمية.
ك�����ان ال���ع���ر����ش اأق������ل ا����س���ت���ف���زازا من 
ال��ع��رو���ش ال�����س��اب��ق��ة و���س��م ه���ذه املرة 
احلديد  ال�����س��ك��ك  وزارة  م��ن  اأع�����س��اء 
او  “اير-كوريو”  ال��ط��ريان  و���س��رك��ة 
“هونغنام”  االأ����س���م���دة  جم��م��ع  ح��ت��ى 
اأ�سلحة  ل���ع���ر����ش  ذك������ر  اأي  ب��������دون 

ا�سرتاتيجية.
واأف����������ادت وك����ال����ة االن�����ب�����اء ال���ك���وري���ة 
كيم  الزعيم  اأن  الر�سمية  ال�سمالية 
اأم����ام احل�����س��ود عند  ج��ون��غ اأون ظ��ه��ر 
االألعاب  عر�ش  خالل  الليل  منت�سف 
النارية “ووجه حتيات حارة لكل �سعب 
البالد” بدون اأن تورد مقتطفات من 

خطابه.
واأع�ساء  العمال  حزب  حر�ش  و�سارك 
مظليون  وك���ذل���ك  ال���ع���ر����ش  يف  م��ن��ه 
ومت  م��وؤل��ل��ة  ع�سكرية  �سبه  ووح����دات 
ت��ن��ظ��ي��م ع����ر�����ش ج������وي اأي���������س����ا كما 

اأو�سحت و�سائل االإعالم.
الكورية  االن����ب����اء  وك���ال���ة  واأ����س���اف���ت 
تعاونيات قادوا  اأن مزارعي  ال�سمالية 
“جرارات تنقل قطع مدفعية لق�سف 
بقوة  لهم  التابعة  وال��ق��وات  املعتدين 

نريان مدمرة يف حالة الطوارئ«.
ال�سواريخ العمالقة املعتادة - حقيقية 
ما  ك��اأب��رز  ا�ستبدالها  مت   - وهمية  اأو 
التابعة  االإط���ف���اء  ب��ف��رق��ة  ال��ع��ر���ش  يف 

العام.بح�سب  االأم����ن  ل��ق��وات  ل��ق��وات 
ن�����س��رت ف���ان اجلمهور،  ال��ت��ي  ال�����س��ور 
بدون كمامات، متكن من روؤية طلبة 
وعنا�سر  ن���اري���ة  اأ���س��ل��ح��ة  ي��ح��م��ل��ون 
غاز  واأقنعة  برتقالية  ب��زات  ي��رت��دون 

ي�ساركون يف العر�ش.
وقال م�سوؤول يف وزارة الدفاع الكورية 
اجلنوبية كان اأ�سار �سابقا اىل احتمال 
لوكالة  ع�����س��ك��ري��ا،  ال��ع��ر���ش  ي��ك��ون  ان 
الو�سع  نراقب  “نحن  بر�ش  فران�ش 
بحاجة  “نحن  واأ���س��اف  كثب”.  ع��ن 
اإىل حتليل معمق اأكرث للح�سول على 

مزيد من التو�سيحات«.
العرو�ش  ي���ان���غ  ب��ي��ون��غ  ا���س��ت��خ��دم��ت 
الع�سكرية يف عدة منا�سبات يف املا�سي 
واإىل  اخل������ارج  اىل  ر����س���ائ���ل  ل��ت��وج��ي��ه 

�سعبها، عادة يف اأعياد ميالد معينة.
الثالثة  ال��ذك��رى  اخلمي�ش  ت�����س��ادف 
كوريا  جمهورية  لتاأ�سي�ش  وال�سبعني 
اال�سم   ، ال�����س��ع��ب��ي��ة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 

الر�سمي لكوريا ال�سمالية.لكن النظام 
اأقل  ن��ادرا ما ينظم ثالثة عرو�ش يف 
ع�سكري يف  ا�ستعرا�ش  - مع  عام  من 
كانون الثاين/يناير تزامنا مع موؤمتر 
حزب العمال واآخر يف ت�سرين االأول/

ال�سنوية  بالذكرى  لالحتفال  اأكتوبر 
اخلام�سة وال�سبعني لهذه املوؤ�س�سة.

جتارب  اأي  ال�سمالية  ك��وري��ا  جت��ر  مل 
بال�ستية  ���س��واري��خ  اإط���الق  اأو  ن��ووي��ة 

عابرة للقارات منذ عام 2017.
ب����دال ع���ن ذل����ك ، ���س��ع��ى ال��ن��ظ��ام اإىل 
“ر�سالة  لتوجيه  العرو�ش  ا�ستخدام 
اإىل املجتمع الدويل” بدون املخاطرة 
ب��ال��ت�����س��ع��ي��د، ك���م���ا ق�����ال ه���ون���غ مني 
الوطني  التوحيد  معهد  يف  ال��ب��اح��ث 

الكوري يف �سيول.
دولية  لعقوبات  يانغ  بوينغ  وتخ�سع 
النووي  للت�سلح  براجمها  ب�سبب  عدة 

وال�سواريخ البال�ستية املحظورة.
يكون  قد  “ال�سمال  اأن  هونغ  واأ�ساف 

على  �سغط  مم��ار���س��ة  ب�����س��رورة  �سعر 
طاولة  اىل  للعودة  املتحدة  ال��والي��ات 

املفاو�سات«.
وامل��ح��ادث��ات ح���ول امل��ل��ف ال���ن���ووي مع 
وا����س���ن���ط���ن م��ع��ل��ق��ة م���ن���ذ ف�����س��ل قمة 
والرئي�ش  اون  كيم جونغ  بني  هانوي 

ال�سابق دونالد ترامب.
�سبق اأن عرب ممثل الرئي�ش جو بايدن 
عدة مرات عن رغبته يف لقاء نظرائه 
مكان  اأي  “يف  ال�سماليني  ال��ك��وري��ني 
بايدن  اإدارة  وع���دت  وق���ت«.وق���د  واأي 
“مقاربة عملية وحم�سوبة”  باعتماد 
يانغ  بيونغ  حلمل  دبلوما�سية  بجهود 
على التخلي عن برنامج الت�سلح وهو 
ا�ستعدادا  ال�سمالية  كوريا  تبد  مل  ما 

اأبدا للقيام به.
على ال�سعيد الداخلي، ي�سكل العر�ش 
وتعزيز  امل���ع���ن���وي���ات  ل���رف���ع  ف���ر����س���ة 
كما  النظام”  م��ع  ال��ن��ا���ش  “ت�سامن 

اأ�ساف هونغ مني.

•• ريت�سموند -اأ ف ب

بعد عدة �سنوات من التوتر الناجم 
الواليات  يف  العبودية  ما�سي  عن 
اأزي���ل يف والي���ة فرجينيا  امل��ت��ح��دة، 
متثال �سخم لقائد قوات اجلنوب 
االأهلية، كان يعترب  خالل احلرب 
اأهم ن�سب ي�سكل رمزا عن�سريا يف 

البالد.
ومت اإنزال التمثال الذي اأقيم منذ 
130 عاما على قاعدة  اأك��رث من 
بهدوء  م��رتا،   12 ارتفاعها  يبلغ 
ريت�سموند  يف  راف���ع���ة  ب��وا���س��ط��ة 
لالنف�ساليني  ال�سابقة  العا�سمة 
التي جرت  االأهلية  خ��الل احل��رب 

من 1861 اإىل 1865.
ليتابعوا  االأ�سخا�ش  مئات  وجتمع 
البع�ش  ول���وح  بعيد.  م��ن  احل���دث 
ب��ق��ب�����س��ات��ه��م واأط���ل���ق���وا ن��ك��ات��ا اأو 
التمثال  ان���ت���زع  ع��ن��دم��ا  ه���ت���اف���ات 

ال�����ذي نحته  ال���ه���ائ���ل  ال����ربون����زي 
الفنان الفرن�سي اأنتونان مري�سييه 

عن قاعدتها.
الرئي�سي  الع�سكري  القائد  وك��ان 
يل  روب���رت  الكونفدرالية  للقوات 
حارب مع الواليات اجلنوبية �سد 
والي�����ات ال�����س��م��ال ال��ت��ي ك��ان��ت قد 

األغت العبودية.
املحلي  ال��ن��ق��اب��ي  امل�������س���وؤول  وق�����ال 
اإزال�����ة  اإن  ال��رح��م��ن  حم��م��د ع��ب��د 
“متحو و���س��م��ة ع���ار يف  ال��ت��م��ث��ال 

تاريخ فرجينيا وتاريخ اأمريكا«.
اأزي�������ل ال���ك���ث���ري م����ن ن�سب  ب��ي��ن��م��ا 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة 
ال����ب����الد م����وؤخ����را ب������دون ���س��ج��ة - 
اأح����ي����ان����ا -،  ال���ل���ي���ل  يف م��ن��ت�����س��ف 
“حياة  حت���ت ���س��غ��ط م���ن ح���رك���ة 
احلاكم  ح��ر���ش  مهمة”،  ال�����س��ود 
فريجينيا  ل��وري��ة  ال��دمي��وق��راط��ي 
لهذه  ي���ك���ون  اأن  ن�����ورث�����ام،  رال������ف 

اخلطوة طابعا وطنيا.
ويعترب جزء كبري من االأمريكيني 
الن�سب التذكارية التي تكرم روبرت 
يل و�سخ�سيات اأخرى يف الواليات 
بينما  عن�سرية  رم��وزا  اجلنوبية، 
اإرثهم  اأنها جزء من  اآخ��رون  يرى 
التاريخي. وما زالت هذه الق�سية 

تت�سم بح�سا�سية كبرية.
العميق  ال�سرخ  تعك�ش  خطوة  ويف 
الق�سية،  ه����ذه  ح����ول  ال���ب���الد  يف 
دون���ال���د  ال�������س���اب���ق  ال���رئ���ي�������ش  دان 
اإزال��ة هذا التمثال  ترامب يف بيان 
“اأحد  ي���ك���رم  ال������ذي  “الرائع” 
واأ�ساف  اال�سرتاتيجيني”.  اأعظم 
الراديكايل  “الي�سار  اأن  ت��رام��ب 
تاريخنا  ثقافتنا وق�سى على  دمر 

وتراثنا �سواء كان جيدا اأو �سيئا«.
وك��������ان احل�����اك�����م ن������ورث������ام اأع����ل����ن 
اجلرنال  متثال  اإزال���ة  على  عزمه 
حزيران/يونيو  يف  ال��ك��ون��ف��درايل 

اأيام على وفاة  2020 بعد ع�سرة 
مينيابولي�ش  يف  ف��ل��وي��د  ج�����ورج 
اختناقا حتت ركبة �سرطي اأبي�ش.

اأ�سل  م��ن  االأم��ريك��ي  وك���ان مقتل 
اإف��ري��ق��ي اأث����ار ح��رك��ة ع��امل��ي��ة تندد 
بقوة  واأح��ي��ت  العن�سري  بالتمييز 
يف  العبودية  ما�سي  حول  النقا�ش 

البالد.
موؤيدو  �سنها  ق�سائية  حرب  واأدت 
وهو   - الكونفدرالية  متثال  اإبقاء 
اإىل  ال��ب��الد - يف مكانه  االأك���رب يف 
ال��ت��ي متت  اإزال���ت���ه  ت��اأخ��ري عملية 
االأ�سبوع  اأخ����ريا  عليها  امل�����س��ادق��ة 
العليا  املحكمة  م��ن  ب��ق��رار  املا�سي 
اجلرنال  متثال  فرجينيا.يزن  يف 
ويعادل  طنا   12 ح�سانه  على  يل 
الن�سب يف ارتفاعه مبنى من �ستة 
اإن����زال����ه، مت قطع  ط���واب���ق. وب��ع��د 
التمثال مبن�سار من م�ستوى حزام 
ب�ساحنة  ذل��ك  بعد  ونقل  اجل��رنال 

م�سطحة.
“�سارع  يف  جت���م���ع  ح�����س��د  وه���ت���ف 
يف ريت�سموند  التذكاري”  الن�سب 
ال�����ذي ك����ان ي�����س��م ح��ت��ى 2020 
متاثيل اأخرى تكرم اخلا�سرين يف 
هذا  ميلك  “من  االنف�سال  ح��رب 
ال�سارع؟ نحن«.وهذا احلي الهادئ 
للتوتر  ب������وؤرة  اإىل  حت����ول  ع������ادة، 
والنزاع كما تك�سف قاعدة التمثال 
و�سعارات  ع���ب���ارات  تغطيها  ال��ت��ي 
رج����ال  “حما�سبة”  اإىل  ت���دع���و 
ال�سرطة.ونظرا حل�سا�سية الن�سب 
ال�سلطات  ات����خ����ذت  ال����ت����ذك����اري، 
اأمنية م�سددة. فقد منعت  تدابري 
امل������رور يف حميط  م��وق��ت��ا ح���رك���ة 
الطائرات  حتليق  وح��ظ��رت  احل��ي 

امل�سرية االأربعاء.

ترامب والبحث عن ال�سدارة و�سط اخلراب
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كان  ي��ك��ون كما  ل��ن  ‘العامل  »ق���ال،    
اأبًدا’”، يتذكر كريجني يف مقابلة... 
الب�سرية،  ح�سن  تعليًقا  هذا  و”كان 

ا مبكًرا. » قيل اأي�سً
ت��ك��ن ح��ت��ى كرة      وم����ع ذل�����ك، مل 
لتتنباأ  ال���وزراء،  لرئي�ش  الكري�ستال 
�سنة  الع�سرين  يف  اأم��ري��ك��ا  مب�سري 
ال��ق��ادم��ة.    لقد ن�سيت اأم��ة متحدة 
يف حلظة غ�سب، ولو لفرتة وجيزة، 
وال�سيا�سية  االجتماعية  اخل��الف��ات 
االنتخابات  اأع��ق��اب  ال��ت��ي ظ��ه��رت يف 
تعنّي  والتي   ،2000 عام  الرئا�سية 
ماأزقها.  ح��ل  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ح��ك��م��ة  ع��ل��ى 
اأنف�سهم  االأمريكيون  يجد  وال��ي��وم، 
يف  اآخ���ذة  �سيا�سية  ه��وة  جانبي  على 

االت�ساع.
2001، ال��ت��ف��وا ح��ول رودي     ع��ام 
“رئي�ش  ب���  اإي���اه  وا�سفني  جولياين، 
جراء رباطة جاأ�سه  اأمريكا”،  بلدية 
 ،2021 وع��ام  الهجمات.  اأعقاب  يف 
اأ�سبح املحامي االأ�سطوري اأ�سحوكة، 
على االأقل يف الدوائر الدميقراطية 

الليربالية.
   وبعد فرتتي والي��ة ب��اراك اأوباما، 
احت�سن  ل��ل��ب��الد،  اأ���س��ود  رئي�ش  اأول 
نيويورك،  من  عقارًيا  قطًبا  اليمني 
ال��ق��وم��ي املخزي  ب��ن��زوع��ه  م���ع���روف 
وع����دم ت�����س��احم��ه ال���وق���ح، مّم���ا �سمح 
القيم  ب���اإ����س���ق���اط  ال���غ���رائ���ز  الأرذل 

االأمريكية من عر�سها.
اأوائل  اإن نهاية احل��رب الباردة يف     
الثقة  م��ن  ع��ق��ًدا  غ��ذت  الت�سعينات، 
�سبتمرب،   11 يف  انهارت  االأمريكية 
الدبلوما�سي  ن����ورت����ون،  روي  ق����ال 
امل������ح������رتف وك���������ان م�������������س������وؤواًل عن 
العالقات الدولية حلكومة اأونتاريو 
»لقد كان فجر واقع    .2001 عام 
اإىل االأب���د، تلك  ي��دوم  جديد، قد ال 
ال��ت��ي ال مثيل  الهيمنة  م��ن  ال��ف��رتة 

ي�سري نورتون. لها”، 
مل  االأم�����ر  اأن  ل��ل��ده�����س��ة  و”املثري    
يحتاج اإىل اليابان اأو اأملانيا اأو رو�سيا 
التوازن اجلديد...  الإحداث خلل يف 
لقد تطلب االأمر رجاًل يف زاوية من 

اأفغان�ستان. »
ال�سحفي  اأك��رم��ان،  �سبن�سر     يقول 
املخت�ش يف االأمن القومي وامل�ساهم 
عدم  اإن  بي�ست”،  دي���ل���ي  “ذي  يف 
القومي  والنقد  واخلوف  اال�ستقرار 

   »اإن��ن��ي قلق م��ن اأن��ه اإذا ك��ان هناك 
هجوم اإرهابي وا�سع النطاق اآخر على 
اأمتنا، فاإن حكومتنا لن تكون قادرة 
على الرد بفعالية، وبطريقة تتطلب 
ال���ك���ث���ري م����ن احل����زب����ني م����ن جانب 
التنفيذية.  و�سلطتنا  ال��ك��وجن��ر���ش 
القانون  اأ���س��ت��اذة  كريب�ش،  ���س��ارة     «
كانت  واحلكومة يف جامعة كورنيل، 
�سالح  يف  اأج��ن��ب��ي��ة  منطقة  �سابطة 
اجل�����و االأم����ري����ك����ي يف ال����ي����وم ال����ذي 
�سقطت فيه االأبراج -كارثة حطمت 
فرتة  يف  ب��االأم��ن  العاملي  االإح�سا�ش 
ما بعد احلرب الباردة.  لكن ال�سيدة 
كانت  ل��و  حتى  اأن���ه  تعتقد،  كريب�ش 
تدخل  يف  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  �سهّية 
ع�سكري طويل املدى منخف�سة جدا، 
لالن�سحاب  املحتملة  العواقب  ف��اإن 
اأن  ميكن  اأفغان�ستان  من  االمريكي 

تغري ذلك.
  »اأعتقد اأن ما نراه “...” هو متكني، 
التي،  االأ���س��وات  تلك  مكانة  وارتفاع 
يف ال�سيا�سة اخلارجية، مّت تهمي�سها 
قالت  االأخرية”،  ال�سنوات  ن�سبًيا يف 

يف مقابلة.
واالأم�������ن  ال��������دويل  “االأمن  ان     
اإىل  ال��واق��ع  يف  يحتاجان  االإقليمي، 
اأن تركت  ه��ذا ال��وج��ود ال��ق��وّي، بعد 
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ب�����س��ك��ل م���ا هذا 
ا  الفراغ. »   بع�ش اآخر متفائل اأي�سً

ب�ساأن امل�ستقبل ال�سيا�سي للبالد.
ال�سابقني  االأغلبية  زعيما  يعتقد     
ت��ري��ن��ت لوت  ال�����س��ي��وخ،  يف جم��ل�����ش 
املتبادل  االح����رتام  اأن  دا���س��ل،  وت���وم 
من  حزبيهما  قيادة  على  �ساعدهما 
منق�سمة  م���رارة،  بكل  غرفة،  خ��الل 

اأي�سا عام 2001.
اأن    »ب���دون عالقة ج��ي��دة، ال ميكن 
الثقة،  وب������دون  ث���ق���ة،  ه���ن���اك  ت���ك���ون 
تفاو�ش،  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ال 
وبدون مفاو�سات، ال ميكن اأن يكون 
الدميقراطي  �سرح  تقدم”،  هناك 

دا�سل.
ل������وت، نظريه  ال�������س���ي���د  واأ������س�����اف    
ذلك  اأن  هي  “ر�سالتي  اجلمهوري: 

ا«. �سيمر اأي�سً
ون�ساء  رج�������ال  ه����ن����اك  »����س���ي���ك���ون    
ويف  احل��ك��وم��ة  ه���ذه  يف  �سيتدخلون 
بهذا  ‘�سنقوم  ويقولون،  الكوجنر�ش 

واآمل اأن يكون قريبا«. العمل’... 

اإىل  مبا�سرة  اأدى  ذلك،  اأعقب  الذي 
اإثارة  االأك���رث  اأم��ري��ك��ا  رئي�ش  �سعود 

للجدل و�سدامية.
  ل��ق��د ح����دث ك���ل ذل����ك حت���ت �ستار 
العادل”،  لالنتقام  وطني  “حجاب 
االأخري  كتابه  اأك��رم��ان يف  يقول  كما 
زعزعت  ك���ي���ف  االإره�����������اب:  “عهد 
اأمريكا  ا�ستقرار  11 �سبتمرب  حقبة 

واأنتجت ترامب«.
اأط��ل��ق��ت��ه��ا الواليات  ال��ت��ي  »ال���ق���وة     
املتحدة بعد 11 �سبتمرب “...”مثلت 
يف االأ�سا�ش باًبا الأكرث التيارات عنًفا، 
التيارات  واأك�����رث  ظ��ل��ًم��ا،  واأك����رثه����ا 
االأمريكي”،  ال��ت��اري��خ  يف  اأ���س��الن��ي��ة 
اأم��ام خرباء معهد كاتو  ا  اأي�سً �سّرح 

ال�سهر املا�سي.
اإن جمموعة متزايدة من  وق���ال،     
اهتزت  االأمريكي،  ال�سيا�سي  اليمني 
ب��ع��م��ق م���ن ق����درة ع���دو غ���ري وا�سح 
تركيع  على  التجهيز  و�سيء  املعامل 
اأق���وى اأم��ة يف ال��ع��امل، ب���داأت البحث 

اأبعد ما ميكن عن اإجابات. 
ت��ف�����س��ريات لها  اإىل  »ل��ق��د جل�����اأوا     
الداخلي  ب��ال��ت��خ��ري��ب  اأك����رب  ع��الق��ة 
اأن  يفرت�ش  مل��ا  الداخلية  واخل��ي��ان��ة 
تكون عليه اأمريكا، ولي�ش فقط من 
يقول اأكرمان. املفرت�ش اأن تفعله”، 

   و”هكذا ينزل �سخ�ش مثل دونالد 
ترامب امل�سعد الذهبي لربج ترامب 
... وي�سبح و�سيلة ال�ستخدام احلرب 
ع��ل��ى االإره������اب ���س��د االأع������داء داخل 

حلظة ا�سعار بو�ش بحدوث الكارثة حريق غري الواليات املتحدة والعامل

الن�سب التذكاري الأحداث 11 �سبتمرب يف مانهاتن، حيث مت �سرد اأ�سماء ال�سحايا

اجلرنال كري�ش دوناهو هو اآخر جندي اأمريكي يغادر اأفغان�ستان ما ا�سبه الليلة بالبارحة ن�سر جنود من اجلي�ش االأمريكي يف اأفغان�ستان يف دي�سمرب 2001 ، بعد ثالثة اأ�سهر من هجمات 11 �سبتمرب

االن�سمام  فر�سة  االأم��ري��ك��ي��ني  م��ن 
اإىل اجل��ي�����ش.   وق����ال، ق���ارن���وا ذلك 
ب���ال���رد احل���زب���ي وال�������س���دام���ي على 
اأال  ال�سعب  وم��ن  كوفيد-19،  وب��اء 
الواليات  �ستتعامل  ك��ي��ف  ن��ت�����س��اءل 

املتحدة مع اأزمة مماثلة.

الثانية.
ال��رئ��ي�����س��ي��ة الأمننا،  »ال��ت��ه��دي��دات     
يف راأي����ي، ه��ي االح��ت��ب��ا���ش احل���راري 
واالأم���������������ن ال�����������س�����ي�����رباين وخ����ط����ر 
االإرهاب، وب�سراحة، حكومة حزبية 
ومنق�سمة غري قادرة على الرد على 

ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، ال���ذي���ن يجب 
اإ�سدار حكم حقيقي �سدهم. »

   اأ�سبحت االختالفات اأكرث و�سوًحا 
كما  كوفيد-19،  ج��ائ��ح��ة  خ����الل 
االأمن  وزي���ر  جون�سون،  جيه  ي�سري 
اأوباما  ب��اراك  الداخلي خالل والي��ة 

�سبتمرب،   11 اأعقبت  التي  واالأي����ام 
والتعبريات  االأم���ري���ك���ي���ة  االأع������الم 
الوطنية  ال��ي��د ع��ن  ب��خ��ط  امل��ك��ت��وب��ة 
للطرق  ع����ل����وي  ج�������س���ر  ك�����ل  ع����ل����ى 
ال��ب��الد فكرة  تبنت  ل��ق��د  ال�����س��ري��ع��ة. 
العديد  واغ��ت��ن��م  اأف��غ��ان�����س��ت��ان،  غ���زو 

جون�سون،  اأعلن  التهديدات”،  هذه 
امل�ستديرة  امل��ائ��دة  يف  ل��ه  مداخلة  يف 
ن��ظ��م��ت��ه��ا جمموعة  ال��ت��ي  االأخ������رية 
���س��ي��ا���س��ات احلزبني  م���رك���ز  اأب���ح���اث 

ومقره وا�سنطن.
   وو�سف كيف ظهرت، يف ال�ساعات 

- �شقوط االأبراج, كارثة حطمت االإح�شا�س العاملي باالأمن ما بعد احلرب الباردة

العامل لن يكون كما كان اأبًدا

احلادي ع�شر من �شبتمرب وحتّول الواليات املتحدة...!
•• الفجر -جيم�س مكارتن 

–ترجمة خرية ال�سيباين

ال�سماء,  من  الأبرياء  �سقوط  امل�ستعلة,  النفجارات     
على  اأمريكا  حرب  اأن  يبدو  الرئا�سية:  النتقام  وعود 

الإرهاب التي ا�ستمرت 20 عاًما تنتهي كما بداأت.
-ق��ادة  العقدين  نهاية  تطبع  التي  الت�سابه  اأوج��ه     
ع�سكريون مهتّزون يعدون بالنتقام من تفجري انتحاري 
مدمر؛ مقاتلو طالبان منت�سرون يف اأفغان�ستان, والهروب 
باأن  جميعها  توحي  قد  الع�سكري,  بالنقل  كابول  من 

11 �سبتمرب, تغرّي  القليل قد تغرّي.    لكن بالطبع, منذ 
كل �سيء تقريًبا.

وت�ساعد  العاملي,  التجارة  ملركز  اجلنوبي  الربج  انهار     
يونايتد  رحلة  وكانت  البنتاغون,  من  لذع  اأ�سود  دخان 
الأمريكية,  العا�سمة  مع  ت�سادم  م�سار  يف   93 اإيرلينز 

كريتيان  جان  كان  ي��رن.   كريجني  مايكل  هاتف  وك��ان 
من  واأك��ر  املتحدة  الوليات  يف  �سفريه  حال  عن  ي�ساأل 
داخل  حمبو�سني  ي��زال��ون  ل  مذعورين  �سخ�س   300
ق�سرية  م�سافة  بعد  على  وا�سنطن,  يف  الكندية  ال�سفارة 

من تلة مبنى الكابيتول, الذي مت اإخالوؤه.

- يجد االأمريكيون اأنف�شهم اليوم, على جانبي 
هوة �شيا�شية اآخذة يف االت�شاع

- يحتاج االأمن الدويل واالإقليمي اإىل هذا الوجود 
القوّي, بعد اأن تركت الواليات املتحدة هذا الفراغ

- نهاية احلرب الباردة يف اأوائل الت�شعينات غذت 
عقًدا من الثقة االأمريكية, انهارت يف 11 �شبتمرب

- يبدو اأن حرب اأمريكا على االإرهاب 
التي ا�شتمرت 20 عاًما تنتهي كما بداأت
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العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
ايفر  فور  فيفا  ال�س�����ادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN للرجال   رخ�سة رقم:1198951 
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة على �سيدمن�سور قا�سم الها�سمى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة خورام �سهزاد حممد ا�سرف  %100

تعديل وكيل خدمات / حذف عي�سى عبداهلل حديد �سرور
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عمادالدين حممدغالب حم�سو

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

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اال�ستكانة كافيه ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1048591 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد بالل حممد خليفه من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد بالل حممد خليفه من 66 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد عبيد �سامل حممد احلب�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عمر حممد عبداهلل البحرى
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 24*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اال�ستكانة كافيه ذ.م.م

AL ISTIKANA CAFE L.L.C
اإىل / اال�ستكانه كافيه - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

    ALISTIKANA CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/بنك ات�ش ا�ش بي �سي ال�سرق االو�سط  تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان 

قد تقدموا الينا بطلب  CN املحدود - ابوظبي   رخ�سة رقم:1001997 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بنك ات�ش ا�ش بى �سى ال�سرق االو�سط املحدود

HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بنك ات�ش ا�ش بى �سى ال�سرق االو�سط املحدود 

تعديل اإ�سم جتاري من/ بنك ات�ش ا�ش بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود - ابوظبي

HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED - ABU DHABI

اإىل/ بنك ات�ش ا�ش بى �سى ال�سرق االو�سط املحدود

    HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
لل�سيانة  لبنان  �سحر  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة والديكور  رخ�سة رقم:1071217 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ه�سام �سوكت االحمد  %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ح�سن على مبارك على اللوغانى  %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف طارق ن�سيب على داوود الفالحى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة �سحر لبنان لل�سيانة العامة والديكور

LEBENESE MAGIC GENRAL MAINTENANCE AND DECOR EST

اإىل/ �سحر لبنان لل�سيانة العامة والديكور ذ.م.م
    LEBENESE MAGIC GENRAL MAINTENANCE AND DECOR L.L.C.

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

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
خلدمات  فلري  ال�س�����ادة/تا�سك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الو�ساطة  رخ�سة رقم:3910682 
 تعديل اإ�سم جتاري من/ تا�سك فلري خلدمات الو�ساطة

TASKFLARE BROKERAGE SERVICES

اإىل/ تا�سك فلري تكنولوجيز
TASKFLARE TECHNOLOGIES

املواقع  خالل  من  االإلكرتونية  املتاجرة  اإ�سافة   / ن�ساط  تعديل   
االإلكرتونية  4791018

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

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دمي للتمويل ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1146143 
تعديل مدير / اإ�سافة كري�ستيان جوهاني�ش دى بروين

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سركة ترو�سل لال�ستثمار ذ م م
Trucial Investment CO LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف الواحة كابيتال - �ش م ع
AL WAHA CAPITAL - PJSC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف الفا انف�ستمنت كومبني ذ م م
ALPHA INVESTMENT COMPANY L L C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بوجيز انف�ستمينت�ش -موري�سو�ش-برايفت ليمتد
Bugis Investments -Mauritius-Pte Ltd

تعديل مدير / حذف كري�ستيان جوهاني�ش دى بروين
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سركة م�ساريع ع . اأ . املو�سى ).ذ.م.م.( 

تعديل راأ�ش املال / من 889583000 اإىل 1039583000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ دمي للتمويل ذ.م.م
DEEM FINANCE L.L.C

اإىل / دمي للتمويل - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
      DEEM FINANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية - مكتب تنمية ال�سناعة باأن / ال�سادة :�سوجنوون بولي�س�ش للم�سافات 

قد تقدموا الينا بطلب  IN ذ.م.م  رخ�سة رقم:1002247 
تعديل مدير / اإ�سافة ح�سن �سريف ح�سن ح�سني عبدالغنى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سوجنوون جروب هولدينغ ايه جي
Songwon Group Holding AG

تعديل مدير / اإ�سافة هان�ش دا نيل�ش
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بولي�س�ش لل�سناعات

POLY SYS INDUSTRIES
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سوجنوون جروب هولدينغ ايه جي

Songwon Group Holding AG
قانوين تعديل نوع / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سوجنوون بولي�س�ش للم�سافات ذ.م.م
SONGWON POLYSYS ADDITIVES L.L.C

اإىل/ �سوجنوون بولي�س�ش للم�سافات - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
SONGWON POLYSYS  ADDITIVES - SOLE PROPRIETORSHIP L L C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية - مكتب تنمية 
ال�سناعة خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1129215 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عابد �سالح زايد حممد الفالحي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �ساهني �سعيد �سامل بر�سم املهريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
لتجارة  الند  ال�س�����ادة/ندى  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الهدايا رخ�سة رقم:2892195 
تعديل وكيل خدمات 

 اإ�سافة خمي�ش �سامل خمي�ش حممد بن �سويدان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة وليد �سوقى عثمان احمد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف خمي�ش �سامل خمي�ش حممد بن �سويدان
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/79  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

برقر
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4059720 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

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

ديزاين للت�سميم الداخلي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3888714 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

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

ار�ش املاأكوالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1036451 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/باكال�ش مارين الدوات ال�سيد

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3665088 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نوره عيد مبارك املن�سورى %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مبارك حممد حمد عي�سى املن�سورى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / مبارك حممد حمد عي�سى املن�سورى من 100 % اإىل %50

تعديل راأ�ش املال / من 100000 اإىل 150000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ باكال�ش مارين الدوات ال�سيد

BACKLASH MARINE FOR FISHING GEAR
اإىل/ باكال�ش مارين الدوات ال�سيد ذ.م.م

    BACKLASH MARINE FOR   FISHING GEAR L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/هارد للهواتف املتحركة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2861689 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة م�سعود احمد ر�سيد مياه  %24

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عرفات ح�سني ليت عبداحلى  %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبداهلل �سعيد مبارك رباعى املن�سورى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل �سعيد مبارك رباعى املن�سورى من 100 % اإىل %51
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ هارد للهواتف املتحركة
HARD MOBILE PHONES

اإىل/ خري وبركة للتجارة العامة ذ.م.م
KHAIR AND BARAKA GENERAL TRADING   L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة عامة  4690018
تعديل ن�ساط / حذف بيع �سرائح الهواتف االلكرتونية- بالتجزئة  4741012

 تعديل ن�ساط / حذف بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة  4741011      
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

الرتاث انرتنا�سيونال لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م
AIC :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 
بتاريخ:2021/9/1 املودعة بالرقم : 358548 

بيانات االأولوية :
باإ�سم : الرتاث انرتنا�سيونال لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م

املوطن : اأبوظبي ، مع�سكر اآل نهيان ، �سارع االأع�سم ، بناية رقم 4 )بناية اأحمد املزروعي(، ، هاتف: 
024041444 ، فاك�ش: 026788620 -امييل: admin@altorath.ae : �سندوق الربيد: 4644 

�سورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42
اال�ست�سارات الهند�سية املعمارية واملدنية

و�سف العالمة : عبارة عن معني باللون االأزرق الغامق ، ومعني اآخر غري كامل باللون االأ�سفر، 
AIC ويف الو�سط االأحرف

اال�سرتاطات :
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اإع��رتا���ش  لديه  من  فعلى 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 10 �شبتمرب 2021 العدد 13337

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 10 �شبتمرب 2021 العدد 13337

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 10 �شبتمرب 2021 العدد 13337

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 10 �شبتمرب 2021 العدد 13337

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 10 �شبتمرب 2021 العدد 13337 Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication

In Case No. 121/2021/22-Civil Plenary
Sixth Case Management Department No. 405

Case Subject: First: Accepting the registration of the case and notifying the defendants of it, and 
determining the nearest session to consider it. Second: The judiciary, in its urgent capacity to 
suspend the execution of the judgment issued in Case No. 711/2014 commercial plenary, until a 
decision is made in the appeal for forging the custody contract dated 22/3/2007. Third: 1- Before 
deciding on the matter by referring the custody contract dated 22/3/2014 and the documents attached 
to it, the final judgment deed issued in Case No. 711/2014, commercial plenary, to the competent 
expert to conduct matching and prove the forgery of the plaintiff's signature on those documents. 
2- In the subject matter of the case, the judgment for forgery of the plaintiff's signature on the custody 
contract dated 22/3/2007 and the documents attached to it, the judgment deed issued in Case No. 
711/2014 commercial plenary and obligating the defendants to pay the expenses and attorney fees. 
Plaintiff: Said Muhammad Ali Balaghi - Address UAE Emirate of Dubai Al Safa First Dubai - Al 
Wasl Street - Al Ferdous Building 4 - Apartment 128 
Represented by: Amani Darwish Ahmed Abdel Hamid Al Zarooni
The defendant: - Asghar Razaqli Sadeghi, Capacity: a Defendant
Notification Subject: Has filed a lawsuit. Its subject: First: Accepting the registration of the case 
and notifying the defendants of it, and determining the nearest session to consider it. Second: 
The judiciary, in its urgent capacity to suspend the execution of the judgment issued in Case No. 
711/2014. commercial plenary, until a decision is made in the appeal for forging the custody contract 
dated 22/3/2007. Third: 1- Before deciding on the matter by referring the custody contract dated 
22/3/2014 and the documents attached to it, the final judgment deed issued in Case No. 711/2014, 
commercial plenary, to the competent expert to conduct matching and prove the forgery of the 
plaintiff's signature on those documents. 2- In the subject matter of the case, the judgment for forgery 
of the plaintiff's signature on the custody contract dated 22/3/2007 and the documents attached to it, 
the judgment deed issued in Case No. 711/2014 commercial plenary and obligating the defendants to 
pay the expenses and attorney fees. A session is set on Tuesday, corresponding 14-09-2021 at 09:00 
Am in Case Management Office BUIDLING_DESC&. Therefore, you must attend or whoever 
represents you legally, and submit what you have of notes and documents to the court at least three 
days before the session.
Prepared by/Amira Hussein Karam

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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عربي ودويل

 14 قتيل بحريق يف م�شت�شفى ملر�شى كوفيد يف مقدونيا 
•• �سكوبيي -اأ ف ب

اأعلنت �سلطات مقدونيا ال�سمالية  اأم�ش اخلمي�ش مقتل 14 �سخ�سا 
انفجار يف وحدة ملعاجلة م�سابني  اأثر  اندلع على  يف حريق عنيف 
كان  اإذا  م��ا  مل��ع��رف��ة  جت���ري  حتقيقات  اأن  مو�سحة  بكوفيد-19، 
هناك مزيد من ال�سحايا.وكان فينكو فيليبت�سي وزير ال�سّحة يف 
هذا البلد الواقع يف منطقة البلقان حتدث ليل االأربعاء اخلمي�ش 
عن مقتل ع�سرة اأ�سخا�ش يف احلريق الذي وقع يف تيتوفو ب�سمال 
غرب البالد.لكن النيابة العامة ذكرت يف بيان اخلمي�ش اإنها اأمرت 
بت�سريح جثث 14 �سخ�سا لقوا حتفهم يف احلريق، م�سرية اإىل اأن 
التحقيقات م�ستمرة لتحديد ما اإذا كان هناك اأي �سحايا اآخرين. 

وقال البيان اإن “املدعني اأمروا بت�سريح اجلثة والتعرف على جثث 
اإذا كانت هناك  14 �سخ�سا لقوا حتفهم يف احلريق ونحقق يف ما 
الذي  زاييف  زوران  ال���وزراء  رئي�ش  اأخ��رى.«م��ن جهته كتب  وفيات 
تفقد هذه البلدة ال�سغرية فور االإعالن عن احلريق، “ماأ�ساة كبرية 
وقعت يف مركز كوفيد-19 يف تيتوفو”، مو�سحا اأن “انفجارا ت�سبب 
“مت اإخماد احلريق لكن خ�سرنا العديد  واأ�ساف  باندالع حريق”. 
م��ن االأرواح«.ووق������ع احل��ري��ق يف وح��دة معاجلة مر�سى ك��ورون��ا يف 
مركز م�ست�سفى تيتوفو بينما كانت هذه اجلمهورية اليوغو�سالفية 

ال�سغرية ال�سابقة حتتفل بالذكرى الثالثني ال�ستقاللها.
عر�ش  �سيما  ال  �سكوبيي  يف  احتفاالت  نظمت  متاما،  ذل��ك  وقبيل 
لالأورك�سرتا  اإىل حفل مو�سيقي  باالإ�سافة  ال�سرطة  وقوة  للجي�ش 

الوطنية الفيلهارمونية.
اأم��ام مركز  اأن�سئت م��وؤخ��را  ال��ن��ريان ج��زءا من البنى التي  ودم��رت 

امل�ست�سفى ال�ستقبال مر�سى م�سابني بفريو�ش كورونا.
وذكر �سحايف من وكالة فران�ش بر�ش اأنه بعد �ساعات على الكارثة، 
يتنقل  بينما  متفحمة  حاويات  اأم��ام  بقلق  يتجولون  اأ�سخا�ش  كان 

حاملو نقاالت ذهابا وغيابا اإىل جانب �سيارات االإ�سعاف.
من  ق�ساة  خم�سة  وتفقد  بعد.  تعرف  مل  الأ�سباب  االنفجار  ووق��ع 

النيابة املكان ملحاولة حتديد اأ�سباب املاأ�ساة.
وقالت اإدارة االإطفاء التي اأبلغت باحلريق حواىل ال�ساعة 19،00 
اإنها اأخمدت احلريق خالل 45 دقيقة لكنها مل تتمكن من جتنب 

وقوع �سحايا.

•• الفجر -تون�س

   قال رئي�ش الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق االإن�سان 
جمال م�سلم يف ت�سريح جلريدة ال�سباح يف عددها ال�سادر 
اأم�ش اخلمي�ش اإن الرئي�ش قي�ش �سعيد �سيعلن هذا االأ�سبوع 

عن رئي�ش احلكومة اجلديد وذلك ملالأ الفراغ االإداري. 
�سعّيد  الرئي�ش قي�ش  ذل��ك على هام�ش لقاء عقده     وج��اء 
بق�سر قرطاج، مع اإبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية 
للمحامني، وب�سري العبيدي، الكاتب العام للرابطة التون�سية 
رئي�ش  نائب  الطريفي،  وب�سام  االإن�سان،  حقوق  عن  للدفاع 
الرابطة حيث مثل اللقاء منا�سبة ال�ستعرا�ش كل الق�سايا 
التي لها عالقة باحلقوق واحلريات وخا�سة ملف  وامللفات 
االإقامة  حت��ت  و�سعهم  مت  ال��ذي��ن  او  ال�سفر  م��ن  املمنوعني 

اجلربية
او  التنقل  حرية  على  االع��ت��داء  لنا  بالن�سبة  م�سلم  وق��ال    
قانون  الطوارئ وهو  بقانون حالة  التجمع مازال حمكوما 
واحلريات  احل��ق��وق  ���س��ارخ  ب�سكل  وينتهك  د���س��ت��وري  غ��ري 
رئي�ش اجلمهورية م�سروع قانون  اإىل  كنا قد قدمنا  ونحن 

م�ساد ينظم حالة الطوارئ.

طعون
   ويف هذا ال�سياق، اأكد عماد الغابري الناطق با�سم املحكمة 
االن  ح��د  اىل  تلقت  املحكمة  ان  اخلمي�ش،  اأم�����ش  االداري����ة، 
10 طعون يف ق��رارات االقامة اجلربية ال�سادرة عن وزارة 

الداخلية بعد يوم 25 يوليو املا�سي.
اأن عدد امل�سوؤولني والنواب والق�ساة     واأك��د عماد الغابري 
روؤ���س��اء احلكومات  م�ست�ساري  م��ن  وع���دد  االأع��م��ال  ورج���ال 
ال�����س��اب��ق��ة ال��ذي��ن مت و���س��ع��ه��م حت��ت االق���ام���ة اجل��ربي��ة قد 
يتجاوز ال� 50 �سخ�سا، الفتا اىل ان قرارات االقامة اجلربية 

اتخذها القائم باأعمال وزارة الداخلية.
  واأبرز الغابري يف حوار اإذاعي، ان املحكمة االدارية �سرعت 
يف تلقي الطعون منذ مفتتح �سهر اغ�سط�ش املنق�سي، الفتا 
الية  ع��رب  اال�ستعجايل  التقا�سي  اإط���ار  يف  مت  ذل��ك  ان  اىل 

ايقاف التنفيذ.

  وامتنع عن ذكر ا�سماء اال�سخا�ش الذين تقدموا بالطعون، 
مربزا ان احلق يف التقا�سي هو حق �سخ�سي.

    واأ�ساف ان املحكمة با�سرت اإجراءات التحقيق عرب اإحالة 
ال��ط��ع��ون ع��ل��ى اجل��ه��ة االإداري�����ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا وه���ي وزارة 
تلك  اإ���س��دار مثل  اأ���س��ب��اب  وال��ب��ح��ث يف  للتق�سي  ال��داخ��ل��ي��ة 
القا�سي  م��ازال��ت حمل نظر  الطعون  اأن  م��وؤك��دا  ال��ق��رارات، 

االإداري. 
�سرعية  قا�سي  هو  االداري  القا�سي  اأن  الغابري،  واأو���س��ح    
يف الدولة وانه يحمي ال�سرعية عرب مبا�سرة رقابة ق�سائية 

على القرارات التي تتخذها ال�سلطة التنفيذية.
   ولفت اىل انه يتم اتخاذ القرارات االدارية عادة يف اإطار ما 

ي�سمى بال�سرعية العادية اأو ما ي�سمى ب�سرعية اال�ستثناء. 
25 يوليو  اأن القرارات التي مت اتخاذها بعد  ‘اإىل     واأ�سار 
مثل قرارات املنع من ال�سفر والو�سع حتت االإقامة اجلربية 
اأن الطعن يف مثل  اإطار �سرعية اال�ستثناء، مربزا  تندرج يف 

هذه القرارات مفتوح اأمام املحكمة االإدارية. 
اأن ال���ق���رارات ال��ت��ي ت��ت��ن��زل يف اإط����ار �سرعية     و���س��دد ع��ل��ى 
اأنها تخ�سع لرقابة  اال�ستثناء ال تخرج عن ال�سرعية وعلى 

القا�سي االداري. 
مدى  يتفح�ش  االداري  ال��ق�����س��اء  اأن  ال��غ��اب��ري،  واأو����س���ح     
برف�ش  �سيق�سي  وانه  والد�ستور  القانون  القرارات  احرتام 

الطعون اإذا تاأكد من �سرعيتها.
  واأ�ساف اأنه اإذا تبني للق�ساء االإداري اأن تلك القرارات غري 
مبنية على �سند قانوين وتنال من احلقوق واحلريات فاإنه 

�سيق�سي باإلغائها. 
   وذك��ر الغابري ب��اأن القانون حدد للمحكمة االإداري��ة اأجل 

�سهر للنظر يف الطعون من تاريخ ن�سر الق�سية. 

االإق��ام��ة اجلربية جند وزير  بقرار  امل�سمولني     وم��ن بني 
النائب  بينهم  ون��واب من  اأن��ور معروف،  ال�سابق  االت�ساالت 
املجمد زه��ري خم��ل��وف، ورج���ال اأع��م��ال وق�����س��اة م��ن بينهم 
ال��ع��ك��رم��ي، والرئي�ش  ال��ب�����س��ري  ال�����س��اب��ق  وك��ي��ل اجل��م��ه��وري��ة 
من  عدد  اإىل  اإ�سافة  را�سد،  الطيب  التعقيب  ملحكمة  االأول 
ال�ساهد  يو�سف  عهد  يف  �سواء  احلكومة  روؤ���س��اء  م�ست�ساري 
اإليا�ش الفخفاخ، وهم كل من مفدي امل�سدي ولطفي بن  اأو 
الرئي�ش  الطبيب  �سوقي  واأي�سا  عمر،  بن  وبلح�سن  �سا�سي 

ال�سابق للهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.

مللء الفراغ الإداري:

هل تتعرف تون�س على هوّية رئي�س حكومتها هذا االأ�شبوع...؟

�شيدين تعد برفع قيود مكافحة 
كوفيد للح�س على التلقيح 

•• �سيدين-اأ ف ب

اأع��ل��ن��ت ال�����س��ل��ط��ات اال���س��رتال��ي��ة  اأم�����ش اخل��م��ي�����ش اأن 
�سكان �سيدين الذين فر�ش عليهم اإغالق منذ ع�سرة 
االأول-اكتوبر  ت�سرين  يف  جم��ددا  �سيتمكنون  اأ�سابيع 
من التوجه اإىل احلانات يف حال بلغ معدل االأ�سخا�ش 

امللقحني بالكامل �سد كوفيد-19، �سبعني باملئة.
تلقوا  الذين  لالأ�سخا�ش  االإغ��الق  اإج���راءات  �سرتفع 
هذا من  ال�سكان  تلقيح  بلوغ هدف  اذا مت  اجلرعتني 
ت�سمل  التي  ويلز  ���س��اوث  نيو  والي��ة  يف  البالغني  فئة 
�سيدين بح�سب “خارطة طريق نحو احلرية” ن�سرت 

اخلمي�ش.
مل ي��ت��م حت��دي��د اأي م��وع��د ل��ك��ن االأرق�����ام ت��دف��ع على 
ت�سرين  يف  يح�سل  اأن  ميك����ن  ه����ذا  ب�����ان  االع��ت��ق��اد 
االأول/اك����ت����وب����ر اي ب��ع��د ح�����وايل اأرب���ع���ة اأ���س��ه��ر من 

االإغالق.
“تناول  اإن  ال��وزراء جون باريالرو  وقال نائب رئي�ش 
وج��ب��ة م��ع اأق���رب���اء او اخل����روج م��ع اأ���س��دق��اء ب���ات يف 

متناول اليد«.
بعد ع�سرة اأ�سابيع من االإغ��الق، يعطي هذا االإعالن 
ب��ارق��ة اأم���ل ل�����س��ك��ان ���س��ي��دين ال��ب��ال��غ ع��دده��م خم�سة 
امل���زي���د من  اأن ي��ح�����ش  ن�����س��م��ة وي���ف���رت����ش  م���الي���ني 

االأ�سخا�ش على تلقي اللقاح.
�ستتمكن �سالونات ت�سفيف ال�سعر وقاعات الريا�سة 
اأي�سا  اأبوابها  فتح  اإع��ادة  ال�سينما من  ودور  واملطاعم 
و�سيعود الطالب اىل املدار�ش اعتبارا من 25 ت�سرين 

االأول/اأكتوبر.
�ساوث  ن��ي��و  والي���ة  �سجلت  فيما  االإع����الن  ه���ذا  ي��اأت��ي 
ويلز اخلمي�ش 1405 اإ�سابات جديدة فيما يتخوف 

االأطباء من �سغط متزايد على امل�ست�سفيات.
الوالية  وزراء  رئي�سة  بريجيكليان  غالدي�ش  وقالت 
ارت��ف��اع عدد  ت��وق��ع  ال��والي��ة، ميكن  فتح  نعيد  “حني 
املح�سنني  ال�سكان  ي�سمل  كان هذا  اذا  لكن  احل��االت، 

فان نظامنا ال�سحي لن يتاأثر«.
انت�سار  األ��ف حالة منذ جت��دد   39 م��ن  اأك��رث  �سجلت 
الوباء الناجم عن املتحورة دلتا يف منت�سف حزيران/

يونيو يف �سيدين.
%80 من  ي�سبح  ح��ني  اأخ����رى  اج������راءات  ���س��رتف��ع 
ال�سكان حم�سنني بح�سب برجيكليان التي اأملحت اىل 
ان ال�سفر اىل اخلارج قد ي�ستاأنف للمرة االأوىل منذ 

اإغالق احلدود اال�سرتالية يف اآذار/مار�ش 2020.
ال����وزراء �سكوت  اأق��ر رئي�ش  ي��اأت��ي ه��ذا االإع���الن فيما 
ع�سرات  عليها  وافق  التي  ب”الت�سحية”  موري�سون 
وال��ذي��ن مل  اخل���ارج  املقيمني يف  اال���س��رتال��ي��ني  اآالف 

يتمكنوا من العودة اىل بالدهم.
اعتماد  اأي�����س��ا اىل  اال���س��رتال��ي��ة  ت��ط��رق��ت احل��ك��وم��ة 
ا�ستئناف  قبل  يعتمد  اأن  لقاحي يفرت�ش  �سفر  جواز 

الرحالت الدولية املرتقب هذه ال�سنة.
به على  ي�سمح  اأن  ا�سرتاليا ميكن  داخ��ل  التنقل  لكن 
امل����دى ال��ط��وي��ل، ح��ي��ث ان ال���والي���ات وامل��ن��اط��ق التي 
توا�سل اتباع هدف “الق�ساء على كوفيد” ال ترغب 

يف ال�سماح بحرية التنقل.

�سحافيان يرويان تفا�سيل تعر�سهما لل�سرب من احلركة

اأفغان يخ�شون على وظائفهم واأموالهم بعد �شيطرة طالبان
•• كابول-اأ ف ب

ممر�سة  تعمل  زادة  علي  لطيفة  ك��ان��ت  عندما 
كانت  ك��اب��ول،  يف  الرئي�سية  امل�ست�سفيات  اأح��د  يف 
ثالثة  من  املكونة  لعائلتها  العي�ش  لقمة  توؤمن 
اأبناء وزوج عاطل عن العمل. لكن االآن وبعد اأن 
هي  باتت  احلكم  مقاليد  على  طالبان  ا�ستولت 

اأي�سا عاطلة عن العمل وقلقة على امل�ستقبل.
وال�����س��ي��دة ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 27 ع��ام��ا تركت 
وظيفتها يف “م�ست�سفى جمهورية” الأن احلركة  
وفر�ست  ُتدفع،  لن  الرواتب  اإن  قالت  املت�سددة 
قواعد من �ساأنها اأن جتربها على و�سع احلجاب 

والعمل ب�سكل منف�سل عن الزمالء الرجال.
وقال وهي مت�سك بيدي اثنني من اأبنائها وهما 
ياأكالن الذرة “تركت عملي لعدم دفع رواتب. ال 

راتب على االإطالق«.
كابول  يف  �سوق  يف  بر�ش  فران�ش  لوكالة  وقالت 
“اإذا ذهبُت اإىل هناك �سيقولون +ال تعملي وانت 
مع  تعملي  ال  اللبا�ش.  النمط من  هذا  ترتدين 
م�ستحيل”.  وه��ذا  الن�ساء+  مع  اعملي  الرجال. 
الرجال  ب���ني  ف���رق  ال  ل��ن��ا  “بالن�سبة  اأ���س��اف��ت 

والن�ساء الننا نعمل يف قطاع ال�سحة«.
االأفغان  زادة يخ�سى كثري من  غ��رار علي  وعلى 

مما هو قادم حتت حكم طالبان.
االأ�سواق،  يف  الغذائية  امل��واد  اأ�سعار  ارتفعت  وقد 
كما ارتفع �سعر الوقود وهناك فر�ش اأقل لك�سب 

املال.
من  امل����ت����ح����دة  االأمم  ح�������ذرت  االأ�����س����ب����وع  ه������ذا 
يف  كبري  ب�سكل  االأ�سا�سية  ال�سلع  اأ�سعار  ارت��ف��اع 
اأفغان�ستان. وقالت “هناك خماوف من نق�ش يف 
قيمة  وتراجع  الت�سخم  وارتفاع  الغذائية  امل��واد 
الطوارئ  مفاقمة  يف  ي�سهم  ذل��ك  وك��ل  العملة، 

االإن�سانية يف اأنحاء البالد«.
يف  �سنغي  ك��وت��ه  منطقة  يف  ل�����س��وق  ع���ام  م�سهد 

كابول، يف 8 اأيلول/�سبتمرب 2021
يف  �سنغي  ك��وت��ه  منطقة  يف  ل�����س��وق  ع���ام  م�سهد 
كابول، يف 8 اأيلول/�سبتمرب 2021 وكيل كو�سر 

ا ف ب/ار�سيف
والعديد من اخلدمات احلكومية مل تعد تعمل، 
فيما املجتمع الدويل الذي كثريا ما كان يدعم 
االق��ت�����س��اد امل��ع��ت��م��د ع��ل��ى امل�����س��اع��دات، ي���رتدد يف 

متويل اأفغان�ستان.

�سح ال�سيولة النقدية 

يف بع�ش القطاعات التي ال تزال تعمل، عر�ست 
طالبان اأجورا خمتلفة للغاية.

وق����ال م�����س��وؤول ���س��اب��ق يف اجل���م���ارك ط��ل��ب عدم 
فران�ش  لوكالة  اأمنية،  ل��دواع  ا�سمه  الك�سف عن 
بر�ش اإنه عمل على معرب �سبني بولداك احلدودي 

مع اأفغان�ستان الأكرث من �سبع �سنوات.
يف ظل احلكومة ال�سابقة كان يك�سب نحو 240 
�ستدفع  اإن��ه��ا  قالت  طالبان  لكن  �سهريا،  دوالر 

110 دوالرات فقط.
القرار  ات���خ���اذ  ل���ك  “يعود  احل���رك���ة  واأب���ل���غ���ت���ه 

مبوا�سلة العمل اأو اال�ستقالة«.
راتبه  ق��ارن  اأن  بعد  ا�ستقال  اإن��ه  امل�����س��وؤول  وق��ال 

بكلفة النقل من واإىل العمل.
امل�سارف  اأم�����ام  ال��ط��وي��ل��ة  االن���ت���ظ���ار  وط���واب���ري 
م�ساهد  ب��ات��ت  ن��ق��دي��ة،  ���س��ي��ول��ة  ع��ل��ى  للح�سول 

عادية يف اأنحاء اأفغان�ستان.
اإال  وال ميكن للبنك املركزي االأفغاين الو�سول 
اإىل جزء �سغري من موارده العادية، بعد اأن ُقطع 
عن النظام املايل الدويل وحرم من الو�سول اإىل 

احتياطي البلد من العملة االأجنبية.
�سحيحة، علما  النقدية  ال�سيولة  اأن  يعني  وهذا 
يتعدى  ال  لل�سحب  �سقفا  ح���ددت  ط��ال��ب��ان  ب���اأن 

200 دوالر لل�سخ�ش اأ�سبوعيا.
150 رجال  ق��راب��ة  ك��ان  العا�سمة،  االأرب��ع��اء يف 
اأمام فرع مل�سرف  اأ�سعة ال�سم�ش  ينتظرون حتت 
يف  احلكوميون  املوظفون  يحتفظ  حيث  كابول، 

االإدارة ال�سابقة بح�سابات م�سرفية.
حمل عن�سر حرا�سة م�سلح كابال كهربائيا بنية 
ا�ستخدامه ك�سوط يف حال عال �سخب احل�سود 
اأث���ن���اء ان��ت��ظ��اره��م اأم�����ام اأح����د ج���ه���ازي ال�سرف 

االآيل.
لوكالة فران�ش  وي��دع��ى عبد اهلل  اأح��ده��م  وق��ال 
ت��خ��ار )�سمال  �سافر ليال م��ن والي���ة  اإن���ه  ب��ر���ش 
اإىل  للو�سول  لطاجيك�ستان،  وامل��ح��اذي��ة  ���س��رق( 
اآخ����ر الطابور  ي����زال يف  ال��ف��رع ف��ج��را، وك����ان ال 

ظهرا.
 

قلق ب�ساأن امل�ستقبل 
بالن�سبة لهذا الرجل الذي كان من اأفراد القوات 
اخلا�سة يف اجلي�ش والبالغ من العمر 31 عاما 
احلكومة  ان��ه��ي��ار  ب��ع��د  اأن����ه  يف  امل�����س��ك��ل��ة  “تكمن 

اأغلقت جميع امل�سارف«.
الع�سكريني  ب��ع�����ش  اإن  ب���ر����ش  ل��ف��ران�����ش  وق�����ال 
مرتباتهم  اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  يتمكنوا  مل  مثله 

ا���س��ت��ي��الء ط��ال��ب��ان عن  ال��ت��ي �سبقت  يف االأ���س��ه��ر 
واأ�ساف  اآب/اأغ�����س��ط�����ش.  منت�سف  يف  ال�سلطة 
راتبي  اأ�سهر.  اأربعة  اأو  لثالثة  نقطتي  “كنت يف 
كان يف امل�سرف ومل امتكن من احل�سول عليه«.

االأم���ن من  ق���وات  م��ن  اآخ���رون  وا�ستكى عنا�سر 
االأ�سهر  يف  االإط����الق  على  اأج��وره��م  ت�سلم  ع��دم 

التي �سبقت �سيطرة طالبان.
وق��ال بائع ل��وازم مطبخ يف العا�سمة طلب عدم 
الك�سف على ا�سمه ال�سباب اأمنية، لوكالة فران�ش 
“نواجه  واأ���س��اف  زب��ائ��ن.  ل��دي��ه  لي�ش  اإن  ب��ر���ش 
لعدم  منازلهم  يف  باقون  النا�ش  ع��دة.  م�سكالت 
ي�سرتي  �سخ�ش  اأي  هناك  لي�ش  وظائف.  توفر 

منا«.
وم��ع ارت��ف��اع ب���دالت االإي��ج��ار وم��داخ��ي��ل �سئيلة 
من  عائلة  اإع��ال��ة  اإزاء  بالقلق  ي�سعر  ف��اإن��ه  ج��دا، 

خم�سة اأ�سخا�ش.
امل����ال ل�سراء  ع��ل��ى  “ال مي��ك��ن احل�����س��ول  وق����ال 
وجباتهم  ت��اأم��ني  ب�ساأن  قلقون  النا�ش  الطعام. 
�سباحا وم�ساء.اجلميع قلقون اإزاء م�ستقبلهم«.

�سرب �سحفيني
هذا وتبدو على ج�سمي �سحافيني اأفغانيني اآثار 
ر�سو�ش وكدمات بالغة اأ�سيبا بها بعد اأن تعر�سا 
عنا�سر  اأي��دي  على  ل�ساعات  واالعتقال  لل�سرب 
احتجاج  ب�سبب تغطيتهما تظاهرة  من طالبان، 

يف العا�سمة االأفغانية.
اأوق�����ف ال�����س��ح��اف��ي��ان خ���الل ت��ظ��اه��رة االأرب���ع���اء 
حيث  العا�سمة،  يف  لل�سرطة  مركز  اإىل  واقتيدا 
قاال اإنها تعر�سا لللكم وال�سرب بع�سي وكابالت 
كهرباء و�سياط قبل اأن ُيتهما بتنظيم التظاهرة. 
ل��وك��ال��ة فران�ش  ن��ق��دي  امل�����س��ور نعمة اهلل  وق���ال 
على  قدمه  و�سع  طالبان  عنا�سر  “اأحد  بر�ش 
راأ�سي و�سغط وجهي على اال�سمنت. ركلوين يف 

الراأ�ش ... اعتقدت اأنهم �سيقتلونني«.
ورغم الوعود بنظام اأكرث �سموال، بادرت طالبان 

اإىل اإخماد اأي معار�سة تت�سكل �سد حكمهم.
م�����س��اء االأرب���ع���اء اأع��ل��ن��ت احل��رك��ة ع���دم �سرعية 

التظاهر من دون اإذن م�سبق من وزارة العدل.
دريابي،  تقي  املرا�سل  وزميله  نقدي  من  وُطلب 
وك���اله���م���ا ي��ع��م��الن ل�����س��ح��ي��ف��ة اإط����الع����ات روز 
حمدودة  تظاهرة  تغطية  م��ع��ل��وم��ات(،  )يومية 
اأمام مركز لل�سرطة يف كابول، ت�سارك فيها ن�ساء 
نقدي  وق���ال  وال��ع��م��ل.  التعليم  بحق  للمطالبة 
بدئه  ف��ور  اق���رتب منه  م��ن ط��ال��ب��ان  اإن مقاتال 

بالتقاط ال�سور.
الت�سوير+”.  ميكنك  +ال  يل  “قالوا  واأو����س���ح 
“اعتقلوا جميع  ب��ر���ش  ف��ران�����ش  ل��وك��ال��ة  اأ���س��اف 

الذين كانوا ي�سورون واأخذوا هواتفهم«.
انتزاع  ح��اول��وا  طالبان  عنا�سر  اإن  نقدي  وق��ال 
ال��ك��ام��ريا م��ن��ه، لكنه مت��ك��ن م��ن اإع��ط��ائ��ه��ا اإىل 

�سخ�ش كان بني احل�سد.
لكن اعتقله ثالثة مقاتلني من طالبان واقتادوه 
ال�سرب. ومل يرد  بداأ  ال�سرطة حيث  اإىل مركز 
م�سوؤولو طالبان على طلبات متكررة من فران�ش 

بر�ش للتعليق.
اإهانتي  يف  ط��ال��ب��ان  ع��ن��ا���س��ر  “بداأ  ن��ق��دي  ق���ال 
التظاهرة.  بتنظيم  اُت��ه��م  اأن��ه  م�سيفا  وركلي” 
و�ساأل عن �سبب �سربه وقيل له “انت حمظوظ 

الأن راأ�سك مل تقطع«.
مكتظة حيث  زنزانة  اإىل  بعد  فيما  نقدي  ونقل 
ب��دوره قد اعتقل  ال��ذي كان  وجد زميله دريابي 

رب. و�سُ
نتمكن  �سديد مل  باأمل  ن�سعر  “كنا  دريابي  وقال 

معه من احلراك«.
بعد ب�سع �ساعات اأفرج عن ال�سحافيني من دون 
تقدمي اأي تف�سري، واأر�سال يف �سبيلهما مع الكثري 

من االإهانات. وقال تقي “يعتربوننا اأعداء«.
حرية  على  احلفاظ  تعهدت  قد  طالبان  وكانت 
اإ���س��الم��ي��ة غري  ال�����س��ح��اف��ة، متا�سيا م��ع م��ب��ادئ 
يتعر�سون  ال�����س��ح��اف��ي��ني  ب�����اأن  ع��ل��م��ا  حم������ددة، 
مل�سايقات متزايدة خالل تغطيتهم االحتجاجات 

يف اأنحاء البالد.
ع�سرات  اأف�������اد  امل���ا����س���ي���ة،  ال��ق��ل��ي��ل��ة  االأي��������ام  يف 
واالعتقال،  لل�سرب  تعر�سهم  عن  ال�سحافيني 
االحتجاجية،  التظاهرات  تغطية  اأو منعهم من 
والتي مل ميكن التفكري بها خالل فرتة احلكم 
ال�سابقة لطالبان يف الت�سعينات املا�سي. ومعظم 
اأولئك ال�سحافيني من االأفغان الذين ت�سايقهم 
اأكرث من ال�سحافيني االأجانب. ومتثل  طالبان 
بعد  التي  لطالبان،  مبكرا  اختبارا  التظاهرات 
اآب/  15 ا���س��ت��ي��الئ��ه��ا ع��ل��ى م��ق��ال��ي��د احل��ك��م يف 

اأغ�����س��ط�����ش، وع����دت ب��ن��ظ��ام ح��ك��م اأك����رث ت�ساهال 
والعمل يف �سبيل “�سالم وازدهار البلد«.

وقال زكي دريابي، رئي�ش �سحيفة اإطالعات روز، 
اإن وعود طالبان جوفاء.

اخلطاب  “هذا  ب���ر����ش  ف��ران�����ش  ل��وك��ال��ة  واأك�����د 
الر�سمي خمتلف متام عن احلقيقة التي ميكن 

معاينتها على االأر�ش«.

املحكمة االدارية �ستنظر يف طعون اللقاء الذي جمع �سعيد بالوفد احلقوقي

- املحكمة االإدارية تلّقت 10 طعون
 يف قرارات االإقامة اجلربية

-عدد الذين مت و�شعهم حتت االإقامة 
اجلربية قد يتجاوز ال� 50 �شخ�شا
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام: 

اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن اأحمد 
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  وزي����ر  اجل���اب���ر 
املتقدمة الرئي�ش التنفيذي ل�سركة برتول 
وجمموعة  “اأدنوك”  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي 
برتول  ل�سركة  املنتدب  الع�سو  �سركاتها 
التحول  اأن  “اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي 
يخلق  ال��ك��رب��ون  منخف�ش  اق��ت�����س��اد  اإىل 
االقت�سادي، م�سرياً  للنمو  فر�ساً جمدية 
و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  اأن  اإىل 
اأف��ري��ق��ي��ا مت��ت��ل��ك م����وارد وف����رية وخ���ربات 
املنطقة  م��ك��ان��ة  ي��ع��زز  م��ا  م��ت��م��ي��زة،  وروؤى 
كركيزة اأ�سا�سية وحمورية يف هذا التحول، 
ويوؤهلها خللق فر�ش اقت�سادية كبرية من 

م�سارات التحول.
 جاء ذلك خالل م�ساركة معاليه يف جل�سة 
افرتا�سية �سمن فعاليات احلوار الوزاري 
واملعادن  الطاقة  وزارة  ا�ست�سافته  ال��ذي 
الدولية  وال���وك���ال���ة  ع���م���ان،  ���س��ل��ط��ن��ة  يف 
ل��ل��ط��اق��ة، ح���ول حت����والت ال��ط��اق��ة يف دول 

اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
الدول لتعزيز  اأمام تلك  املتاحة  والفر�ش 
للمنطقة  واالزده����ار  االقت�سادية  امل��رون��ة 

و�سعوبها.
 واأو�سح معاليه اأن اال�ستفادة من التحول 
م�ستقبل  نحو  والتوجه  الطاقة  قطاع  يف 
ركائز  م��ن  ي��ع��ت��ربان  ال��ك��رب��ون  منخف�ش 
االإم���ارات  دول���ة  ب��ه  ال���ذي تقدمت  الطلب 
والع�سرين  ال��ث��ام��ن��ة  ال����دورة  ال�ست�سافة 
»COP28« يف  االأط�����راف  م��وؤمت��ر  م��ن 
2023، م��وؤك��داً حر�ش  اأب��وظ��ب��ي يف ع��ام 
دولة االإمارات على حتقيق اأق�سى ا�ستفادة 
من هذا احلدث البارز، واأن العمل املناخي 
للنمو  فر�ساً  �سيوفر  وامل�ستمر  امل�سرتك 

االقت�سادي امل�ستدام للمنطقة وللعامل.
اأن ال��رثوات الطبيعية، من   واأك��د معاليه 
م�����وارد ت��ق��ل��ي��دي��ة وط���اق���ة م��ت��ج��ددة التي 
االأو�سط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  دول  متتلكها 
تناف�سية  م��ي��زة  ت�سكل  اأف��ري��ق��ي��ا،  و���س��م��ال 
لال�ستفادة  ق��وة  وعن�سر  للمنطقة  قوية 
منه وا�ستثماره من خالل التعاون وتعزيز 

االإم����ارات،  دول���ة  اأن  مو�سحاً  ال�����س��راك��ات، 
تعد  الر�سيدة،  قيادتها  توجيهات  بف�سل 
من اأوىل الدول يف املنطقة التي ا�ستثمرت 
واأثبتت ريادتها عاملياً  املتجددة  الطاقة  يف 

يف خلق مزيج متنوع من م�سادر الطاقة.
الر�سيدة،  القيادة  روؤي���ة  “بف�سل  وق���ال:   
ك��ان��ت دول����ة االإم�������ارات م���ن اأوىل ال����دول 
ا���س��ت��ف��ادت م��ن مكانتها  ال��ت��ي  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
الهيدروكربونية  امل��وارد  اإنتاج  يف  ال��رائ��دة 
لتحقيق مراكز ريادية يف خمتلف جماالت 
القيادة  15 عاماً، وجهت  ..فقبل  الطاقة 
�سركة  بتاأ�سي�ش  االإم��ارات  لدولة  الر�سيدة 
اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل “م�سدر” لرتكز 
االقت�سادية  ال��ف��ر���ش  وت��ع��زي��ز  خ��ل��ق  ع��ل��ى 
داخل  املتجددة  الطاقة  قطاع  يف  ال��واع��دة 
كانت  الوقت،  ذل��ك  ..يف  وخارجها  الدولة 
ذات  نا�سئة  تقنية  تعترب  املتجددة  الطاقة 
اإمكانات حمدودة وباهظة التكلفة ..ولكن 
االقت�سادية  ج��دواه  اأثبت  اال�ستثمار  ه��ذا 
اأ�سبحت دولة  ال��وق��ت، وال��ي��وم  م��ع م���رور 
اأك��رب م�ساريع  ت�سّغل ثالثة من  االإم���ارات 

ال���ط���اق���ة ال�����س��م�����س��ي��ة واأق���ل���ه���ا ت��ك��ل��ف��ة يف 
العامل«.

االإم������ارات  دول����ة  “ا�ستثمرت  واأ�����س����اف:   
ال�����س��م�����س��ي��ة وطاقة  ال��ط��اق��ة  م�����س��اري��ع  يف 
ال���ع���امل، ويف  ال���ري���اح يف ال��ك��ث��ري م���ن دول 
واالأردن وم�سر  املغرب  املنطقة، مثل  دول 

وال�سعودية و�سلطنة عمان«.
 وقال معاليه اإن العامل، وعلى الرغم من 

التحديات التي فر�ستها جائحة “كوفيد-
اإنتاج  ارتفاعاً يف معدالت  قد �سهد   ،”19
الطاقة املتجددة اأكرث من اأي وقت م�سى، 
ك��م��ا ارت���ف���ع اإن���ت���اج ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة يف 
اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 
بن�سبة %5، م�سرياً اإىل اأن اإجمايل القدرة 
االإنتاجية احلالية من الطاقة املتجددة يف 
القدرة  اإج��م��ايل  م��ن   1% ميثل  املنطقة 
االإنتاجية يف العامل، واأن هذا يتيح فر�ساً 
املجال  ه����ذا  وال��ت��و���س��ع يف  ل��ل��ن��م��و  ك���ب���رية 
التنمية  اأه��داف  �ست�سهم يف حتقيق  والتي 
دول  منها  ت�ستفيد  ع��ن��دم��ا  واال���س��ت��دام��ة 

املنطقة.
ال��واع��د يف  امل�ستقبل  “اإىل ج��ان��ب  وق���ال:   
منطقة  متتلك  امل��ت��ج��ددة،  الطاقة  جم��ال 
ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا اإمكانيات 
من  لال�ستفادة  توؤهلها  مثالية  وق����درات 
منخف�سة  ل��ل��ط��اق��ة  ال��ن��ا���س��ئ��ة  احل����ل����ول 
ال��ك��رب��ون واخل��ال��ي��ة م���ن ال���ك���رب���ون، مثل 
..فالدول  واالأخ�سر  االأزرق  الهيدروجني 
لديها  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة  ب���امل���وارد  الغنية 

ب��ال��ف��ع��ل ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ل��ل��غ��از مت��ّك��ن��ه��ا من 
اإن�ساء �سل�سة التوريد الالزمة الإنتاج ونقل 

الهيدروجني على نطاق وا�سع«.
 واأ���س��اف: “جنحت دول��ة االإم���ارات خالل 
الثالثة  �سحنتها  اإر�سال  يف  املا�سي  ال�سهر 
ك��وق��ود ناقل  ال��ي��اب��ان  اإىل  م��ن االأم��ون��ي��ا 
للهدروجني الإثبات جدوى تطوير اقت�ساد 
احلاملة  ال���وق���ود  واأن�������واع  ال��ه��ي��دروج��ني 
الهيدروجني  ���س��وق  ي��ع��ت��رب  ..وف���ي���م���ا  ل���ه 
تتمتع  منطقتنا  ف��اإن  نا�سئاً،  �سوقاً  العاملي 
من  متكنها  ك��ب��رية  وم��ق��درات  باإمكانيات 

ريادة دول العامل يف هذا املجال«.
االفرتا�سية  اجلل�سة  يف  كلمته  ختام  ويف   
“�سمان  ع��ن��وان  حت��ت  تنظيمها  مت  ال��ت��ي 
ال�سناعات  خ��الل  م��ن  التناف�سية  ال��ق��درة 
وجه  الكربون”،  منخف�سة  الت�سديرية 
وال�سراكة  التعاون  لتعزيز  دع��وة  معاليه 
يف القطاعني احلكومي واخلا�ش يف كافة 

جماالت الطاقة، وعلى كافة امل�ستويات.
واالأنظمة  ال�سيا�سات  “من خالل  وق��ال:   
لدينا  �ستكون  املنا�سبة،  املالية  واحل��واف��ز 

فر�ش ا�ستثنائية لكي ن�سع منطقتنا على 
اقت�سادي  من��و  حتقيق  نحو  جديد  م�سار 
اأن  ..ومي��ك��ن��ن��ا  ال��ك��رب��ون  منخف�ش  ك��ب��ري 
جن��ع��ل م��ن ج��ه��ود ال��ت��ح��ول ن��ح��و الطاقة 
االزدهار  نحو  م�ساراً  الكربون  منخف�سة 
والنمو امل�ستدام ..ونحن يف دولة االإمارات 
ومن خالل روؤية القيادة، نركز على حتقيق 
االزدهار والنمو عرب بناء ال�سراكات الذكية 
النمو  ملوا�سلة  اأ�سا�سية  كركيزة  والنوعية 
خ���الل اخلم�سني  امل�����س��ت��دام  االق��ت�����س��ادي 
احلوار  اأن  بالذكر  القادمة«.اجلدير  �سنة 
ا�ست�سافته من قبل معايل  ال��وزاري متت 
الطاقة  وزي��ر  الرميحي،  بن حمد  حممد 
فاحت  والدكتور  عمان،  �سلطنة  يف  واملعادن 
بريول، الرئي�ش التنفيذي لوكالة الطاقة 
التحديات  احل������وار  ..وت����ن����اول  ال���دول���ي���ة 
اخلا�سة التي تواجهها حتوالت الطاقة يف 
وكذلك  اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 
لزيادة  املنطقة  دول  اأم��ام  املتاحة  الفر�ش 
للمنطقة  واالزده����ار  االقت�سادية  امل��رون��ة 

و�سعوبها.

•• اأبوظبي- وام: 

موعد  عن  والنقل  البلديات  دائ��رة  اأعلنت 
الذكية،  ل��ل��م��دي��ن��ة  اأب��وظ��ب��ي  ق��م��ة  ان��ع��ق��اد 
ال��ت��ن��ازيل الن��ط��الق فعاليات  ال��ع��د  وب����دء 
نوعه  م��ن  االأك���رب  للحدث  الثانية  ال���دورة 
يف املنطقة يف جمال تطوير املدن الذكية، 
واملزمع انعقاده يف العا�سمة اأبوظبي يومي 
23 و24 نوفمرب املقبل، يف فندق كونراد 

اأبوظبي - اأبراج االحتاد.
ل��ل��م��دي��ن��ة الذكية  اأب��وظ��ب��ي  وت�����س��ك��ل ق��م��ة 
م���ن�������س���ة ح����������وار ت���ت�������س���م���ن ن����خ����ب����ة من 
االخت�سا�سني، وامل�سوؤولني، ورواد القطاع، 
جانب  اإىل  ال��ق��رار،  و�سانعي  الفكر  وق���ادة 
واخلا�سة،  احلكومية  والهيئات  املنظمات 
ملناق�سة اأف�سل املمار�سات اخلا�سة بتطوير 
املدن الذكية واأهم التحديات التي تواجهها 
عاملياً، كما ي�سهم يف اإثراء معرفة امل�ساركني 
وو�سع خطط عمل ت�ساهم يف تنفيذ اأف�سل 

احللول الذكية.
وت�������اأت�������ي ال����ق����م����ة ب���ت���ن���ظ���ي���م م������ن دائ�������رة 
اخلريطة  م��ع  متا�سياً  وال��ن��ق��ل،  البلديات 
وا�سرتاتيجية  ل��ل��دائ��رة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
االإم�����ارات ل��ل��ذك��اء اال���س��ط��ن��اع��ي 2031، 
والتي متثل التوجه اجلديد الذي �ستعتمد 
والبنية  وال���ق���ط���اع���ات  اخل����دم����ات  ع��ل��ي��ه 
التحتية امل�ستقبلية يف الدولة. وتويل القمة 
اهتماماً با�ستعرا�ش اأطر العمل واخلطط 
ال��ط��م��وح��ة ل��ل��م��دن ال��ذك��ي��ة يف االإم������ارة، 

واالطالع على م�ستجدات التكنولوجيا يف 
وابتكارات  عرو�ش  خ��الل  من  املجال  ه��ذا 
اإىل  باالإ�سافة  واخلا�ش،  العام  القطاعني 
�سمان توفري بنية حتتية عاملية املوا�سفات 
التقنيات  اال���س��ت��ث��م��ار يف  دع���م  ع��ل��ى  ق����ادرة 
الطرق  وم�ساريع  اأع��م��ال  �سمن  احلديثة 
والبنية  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  وامل���راف���ق  واحل���دائ���ق 

التحتية.
الذكية  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  ق��م��ة  و���س��ه��دت 
االأوىل يف عام 2019، جناحاً وا�سعاً بدعم 
الر�سيدة، مع م�ساركة  القيادة  مبا�سر من 
متحدثني من اأكرث من 20 جهة حكومية، 
اإىل  باالإ�سافة  م�سارك،   1000 وتفاعل 
 100 و  م��رم��وق��ة،  �سخ�سية   60 ح�سور 
من املديرين التنفيذيني و�سانعي القرار، 
واأ�سحاب  اخل���رباء  م��ن  متحدثاً   50 م��ع 
م�ستقبل  تطوير  على  ت��وؤث��ر  التي  ال���روؤى 

املدن الذكية.
اأبوظبي  لقمة  املنظمة  اللجنة  واأ����س���ارت 
الثانية،  ال���دورة  اأن  اإىل  الذكية  للمدينة 
ال�سحية  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وف���ق  تعقد  ال��ت��ي 
ب�سالمة  اخل���ا����س���ة  ال�������س���روط  وت��ط��ب��ي��ق 
مواجهة  ن��ح��و  امل��ج��ال  �ستفتح  احل�����س��ور، 
احلاجة امللحة لتعزيز التعاون بني اجلهات 
�سرورة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�سليط  ال��ف��اع��ل��ة، 
تركيز الالعبني الرئي�سيني يف قطاع املدن 
الذكية والذكاء اال�سطناعي على االبتكار 
ومزدهر،  اأف�سل  م�ستقبل  مالمح  لر�سم 
الإح�����داث ال��ت��غ��ي��ري احل��ق��ي��ق��ي امل��ط��ل��وب يف 

ا�ستفادة املجتمعات واالأفراد، وتعزيز مكانة 
اأبوظبي كجهة ومدينة رائ��دة عاملياً  اإم��ارة 
جميع  يف  اال�سطناعي  الذكاء  ا�ستثمار  يف 

القطاعات.
للمجل�ش  ال����ث����اين  االج���ت���م���اع  و���س��ي��ع��ق��د 
املقبل،  االأ�����س����ب����وع  ل��ل��ق��م��ة  اال����س���ت�������س���اري 
ج��ه��ة حكومية   20 م���ن  اأك����رث  مب�����س��ارك��ة 
حملية واحتادية ملناق�سة اإطار عمل موحد 
مدينة  اإىل  اأبوظبي  مدينة  حتويل  بهدف 
رائدة عاملياً يف جمال املدن الذكية والذكاء 
اال�سطناعي، باالإ�سافة اإىل تنمية القدرات 
القيادية للمهند�سني االإماراتيني يف جمال 
مناق�سة  �ستتم  كما  اال�سطناعي،  ال��ذك��اء 
واملعايري  ال���ق���ادم���ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل�����س��اري��ع 

الدولية والتقنيات واحللول املهمة.
املميزة من خالل  القمة مكانتها  وت�ستمّد 
تناول جميع جماالت الذكاء اال�سطناعي 
الذكية،  والتطبيقات  وامل�ساريع  والعمليات 
لت�سكل  احل���ي���وي���ة،  ال��ق��ط��اع��ات  ج��م��ي��ع  يف 
بذلك من�سة مثالية ملحادثات اأكرب واأكرث 
الذكية  امل�����دن  ت��ط��وي��ر  جم����ال  يف  ت���ن���وع���اً 
املوؤمتر  جل�سات  مو�سوعات  ..و�ستتمحور 
حول الرتكيز على التحول الذكي وتعزيز 
مناذج  وو�سع  املجال،  هذا  يف  اال�ستثمارات 
الديناميكية  ال��ت��غ��ريات  ودرا���س��ة  االأع��م��ال 

عاملياً يف هذا القطاع.
وي�ستهدف املوؤمتر ا�ستقطاب جمموعة من 
اأقوى االأ�سوات القادرة على اإحداث تاأثري 
حقيقي على كيفية تفكري العامل ونظرته 

ملدن امل�ستقبل، حيث يتم ا�ستعرا�ش اجلهود 
ال��ذك��ي��ة«، وحتديد  »امل���دن  الإدارة  امل��ب��ذول��ة 
يواجهها  التي  والتحديات  الفر�ش  جميع 
وال�سامل  الذكي  الو�سول  وتعزيز  العامل، 
بطريقة  اخل���دم���ات،  ل��ك��اف��ة  للمجتمعات 
على  والتاأكيد  البيئية،  االلتزامات  تراعي 
ا�ستدامة احللول التي تقدمها االجتاهات 
املبتكرة  التقنيات  وت��اأث��ري  القطاع  ه��ذا  يف 

على االأفراد واحلكومات.
واأ�سار �سعادة عمر اإبراهيم النعيمي، مدير 
البلديات  دائ��رة  يف  املوؤ�س�سية  ال�سوؤون  عام 
املن�سات  ت���وف���ري  �����س����رورة  اإىل  وال���ن���ق���ل، 
امل�سرتك  وال��ع��م��ل  احل����وار  يف  املتخ�س�سة 

للم�ساهمة يف تطوير املدن الذكية، وتعزيز 
للذكاء  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  االآل����ي����ات  ا���س��ت��خ��دام 
اال�سطناعي يف كافة القطاعات مبا ي�سمن 
وا�ست�سراف  امل�ستدام  والتنفيذ  التخطيط 

امل�ستقبل وتوظيف االبتكار.
امل�ستقبلي  العاملي  امل�سهد  “يطل  واأ�ساف: 
االأدوات  م���ن  ال�����س��ن��اع��ي مب���زي���د  ل��ل��ذك��اء 
م����ن تطوير  ال���ت���ي مت��ك��ن��ن��ا  وال���ت���ق���ن���ي���ات 
مناذج  وو�سع  التحتية،  والبنية  اخلدمات 
ا�سرتاتيجية  م��ع  تن�سجم  الذكية  للمدن 
دول����ة االإم������ارات واالأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة، ما 
ي��ت��ط��ل��ب ج����ه����وداً ك���ب���رية ل��ت��وظ��ي��ف هذه 
ا�ستدامة  ����س���م���ان  وت���ع���زي���ز  ال���ت���ق���ن���ي���ات 

اأهم  خدماتنا ومواردنا، والذي يعترب من 
البلديات  دائ���رة  ا�سرتاتيجية  يف  ال��رك��ائ��ز 
القيادة  توجيهات  من  ..وانطالقاً  والنقل 
قمة  خ��الل  م��ن  ال��دائ��رة  ت�سعى  الر�سيدة، 
من�سة  لتقدمي  الذكية  للمدينة  اأبوظبي 
واإثراء  املبا�سر،  ال��ت��اأث��ري  على  ال��ق��درة  لها 
اإحداث  من  ميكّنا  ح��راك  خللق  النقا�سات 
تغيري على اأر�ش الواقع، وحتديد الفر�ش 
وحتقيق  ال��ذك��ي��ة،  التقنيات  توفرها  التي 

املزيد من التطور والنمو واالزدهار«.
من  متكنت  االإم������ارات  اأن  النعيمي  واأك����د 
البحث  جم��ال  يف  نوعية  خ��ط��وات  حتقيق 
وال���ت���ط���وي���ر ال���ع���ل���م���ي يف جم�����ال ال���ذك���اء 

اأث��ر كبري يف  ك��ان له  اال�سطناعي، وال��ذي 
اال�ستجابة ال�سريعة والقدرة على التعامل 
..واأن  ال��ع��امل��ي��ة االأخ������رية  ال��ت��ح��دي��ات  م���ع 
الدائرة �ستعمل �سمن الدورة الثانية لقمة 
من  املزيد  اإ���س��راك  على  للمدينة  اأبوظبي 
من  ج��زءاً  �ستكون  التي  والعقول  اخل��رباء 
املرحلة القادمة، للم�ساهمة يف و�سع اإطار 
وت�سور وا�سح ت�سمن رفاهية العي�ش �سمن 
اأ�سرع  املدن وجعلها اأكرث مرونة، وبالتايل 
املهارات  وتوفري  للتحديات،  اال�ستجابة  يف 
والتقنيات  املجتمعية،  واملوؤ�س�سات  املحلية 
االقت�سادية  التنمية  ل��دع��م  /ال��رق��م��ي��ة/ 

امل�ستدامة«.

خالل م�ساركته افرتا�سيًا يف احلوار الوزاري الإقليمي لوكالة الطاقة الدولية

�شلطان اجلابر: التحول اإىل اقت�شاد منخف�س الكربون يخلق فر�شا جمدية للنمو االقت�شادي

البلديات والنقل: الدورة الثانية من قمة اأبوظبي للمدينة الذكية 23 و24 نوفمرب املقبل

جمل�س اإدارة غرفة عجمان يعقد اجتماعه الثالث للعام 2021
•• عجمان-الفجر: 

جمل�ش  رئي�ش  املويجعي  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة  ت��راأ���ش 
اجتماع  ع��ج��م��ان،  و���س��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة  ادارة 
جمل�ش اإدارة غرفة عجمان الثالث  للعام 2021، 
نائب  النعيمي  اأح��م��د  ب��ن  ���س��امل  ���س��ع��ادة  بح�سور 
االإدارة،  جمل�ش  واأع�����س��اء  االإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
ل��ب��ح��ث م�����س��ت��ج��دات ال��ع��م��ل وال���وق���وف ع��ل��ى اأخر 

تطورات م�ساريع ومبادرات غرفة عجمان.
ويف م�ستهل االجتماع رحب �سعادة عبداهلل املويجعي 
باحل�سور وتوجه نيابة عن اأع�ساء جمل�ش االإدارة 
ال��ع��ام��ل��ني واالأع�������س���اء يف غ��رف��ة عجمان  وك���اف���ة 

باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام �ساحب 
ع�سو   � النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�ش االأعلى حاكم عجمان مبنا�سبة مرور 40 
عاماً من العطاء للوطن واإم��ارة عجمان لت�ستمر 
امل�سرية والنه�سة ال�ساملة واحلياة الكرمية للفرد 
واملجتمع، داعني املوىل عز وجل ان يحفظ �سموه 
والعافية.وقال  بال�سحة  وميتعه  خطاه  وي�سدد 
طفرات  عجمان  اإم����ارة  �سهدت  ع��ق��ود   4 “خالل 
وتطورات ُي�سار اإليها بالبنان يف خمتلف القطاعات، 
واالقت�سادية  االجتماعية  امل�ستويات  كافة  فعلى 
والتعليمية وال�سحية وال�سياحية والبنية التحتية 
والنه�سة العمرانية حققت عجمان قفزات نوعية 

بف�سل الروؤية الوا�سحة واملنهجية ال�ساملة التي 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  دعائمها  اأر���س��ى 
را�سد النعيمي، واملتابعة الدائمة من �سمو ال�سيخ 
عمار بن حميد النعيمي � ويل عهد عجمان رئي�ش 

املجل�ش التنفيذي«.
“على امل�ستوى االقت�سادي ب�سكل خا�ش،  واأ�ساف 
االقت�سادية  واملقومات  التناف�سية  املزايا  تنوعت 
لالإمارة لتحجز عجمان مكانتها املرموقة حملياً 
واإقليميا كوجهة للم�ستثمرين واأ�سحاب االعمال 

وكربى ال�سركات وامل�سروعات ال�سناعية«.
اجتماع  حم�سر  على  االط���الع  االجتماع  وت��ن��اول 
واعتماده   2021 ل�سنة  ال��ث��اين  االدارة  جمل�ش 

امل���ايل للغرفة م��ن بداية  امل��رك��ز  ع��ل��ى  واالط����الع 
العام وحتى نهاية اأغ�سط�ش 2021 وكذلك نتائج 
للعام  وامل��ال��ي��ة  الب�سرية  امل���وارد  جلنة  اإج��ت��م��اع��ات 

اجلاري واعتمادها.
اأكد اع�ساء جمل�ش االإدارة على  وخالل االجتماع 
ال�سناعي  القطاع  ل��دع��م  اجل��ه��ود  تكثيف  اأهمية 
رواد  وال��ع��م��ل على حتفيز  االإم����ارة،  وت��ط��وي��ره يف 
الدعم  ب�سكل خا�ش وتوفري  ال�سناعيني  االعمال 
م�ساريع  تنفيذ  يف  لالنطالق  وتهيئتهم  امل��الئ��م 
���س��ن��اع��ي��ة ت�����س��ب يف من���و ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي يف 
االإمارة، ال�سيما يف ظل املمكنات الداعمة لالأن�سطة 

ال�سناعية التي توفرها الدولة.

)ويز اإير( اأبوظبي تطلقطريان االإمارات ت�شتاأنف رحلتها اإىل ال�شعودية و�شان بطر�شربغ 
 اأوىل رحلتها اإىل املنامة

•• اأبوظبي-وام: 

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة وي���ز اي���ر اأب��وظ��ب��ي اأم�������ش عن 
مطار  م���ن  اجل���وي���ة  رح��الت��ه��ا  اأوىل  ت�����س��ي��ري 
الدويل  البحرين  اإىل مطار  ال��دويل  اأبوظبي 

يف املنامة.
انطالقها يف  اأب��وظ��ب��ي، منذ  اي��ر  وي��ز  واأعلنت 
بداية العام، عن جمموعٍة وا�سعة من م�سارات 
االإماراتية  العا�سمة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��رح��الت 
فيها  العاملية، مب��ا  ال��وج��ه��ات  م��ن  ب��ع��دد كبري 
اأثينا واال�سكندرية والبحرين وبلغراد واأودي�سا 
االأخرى  امل��دن  وع��دد من  وت��ريان��ا  و�ساراييفو 
مع توقعات بزيادة الطلب عقب التغيريات يف 

القواعد التوجيهية املتعلقة بال�سفر.
الرئي�ش  ال��ه��ا���س��م��ي،  ه��ا���س��م  ���س��ري��ف  وق�����ال 
اإجناز  “يج�سد  اأبوظبي:  مل��ط��ارات  التنفيذي 
اإط���ار عملّية حتويل  ك��ب��ريًة يف  ال��ي��وم خ��ط��وًة 
مطار اأبوظبي الدويل اإىل مركز عاملي للنقل 
اجل����وي، ون��ه��ن��ئ ال���زم���الء وال�����س��رك��اء يف ويز 
اإىل  االأوىل  رحلتهم  ت�سيري  على  اأبوظبي  اير 
امل�سار  ه���ذا  �سيوفر  ح��ي��ث  ال��ب��ح��ري��ن،  مملكة 
لعمالئنا وجهات �سفر جديدة وممتعًة بف�سل 
اأع�ساء  جميع  بذلها  ال��ت��ي  ال��دوؤوب��ة  اجل��ه��ود 
لل�سحة  ال�سامل  برناجمنا  وتطبيق  فريقنا، 

وال�سالمة يف جميع مطارات اأبوظبي«.
العام  املدير  �سيك  ف��ان  كي�ش  ق��ال  من جانبه، 
ل�سركة ويز اإير اأبوظبي: “ُيعترب اإطالق اأول 
بالن�سبة لنا  رحلة اإىل البحرين اإجن��ازاً مهماً 
اأبوظبي، وي�سعدنا االحتفال بهذه  يف ويز اير 
املنا�سبة مع �سركائنا، �سركة اأبوظبي للمطارات 
و�سركة مطار البحرين ..ويوّفر اإ�سافة رحلة 
اأبو ظبي-املنامة خيار �سفر منخف�ش التكلفة 
اأكرث  ملحبي رح��الت الطريان عرب واح��د من 
وقال  اخلليج”.  منطقة  يف  ط��ل��ب��اً  امل�����س��ارات 
التنفيذي  امل���دي���ر  ف����الح،  ب���ن  ي��و���س��ف  حم��م��د 
بطريان  “نرحب  ال��ب��ح��ري��ن:  م��ط��ار  ل�سركة 
الدويل،  البحرين  مطار  يف  اأبوظبي  اإي��ر  ويز 
اأمام  ج��دي��داً  خ��ي��اراً  امل�سار  ه��ذا  �سي�سكل  حيث 
امل�سافرين، كما يوؤكد على التزام �سركة مطار 
البحرين بتعزيز الروابط العاملية ملطار، التي 
تهدف بدورها اإىل تعزيز االقت�ساد وقطاعات 
التعاون  جمل�ش  دول  يف  وال�����س��ف��ر  ال�����س��ي��اح��ة 
اخلليجي، خا�سًة خالل مرحلة التعايف وعودة 
معدالت ال�سفر اإىل طبيعتها يف اإطار تخفيف 

قيود ال�سفر على م�ستوى املنطقة والعامل«.
اإىل  اأ���س��ب��وع��ي��اً  رح���الت  ث���الث  ت�سيري  و�سيتم 
مطار البحرين الدويل، اأيام االأحد والثالثاء 

واخلمي�ش.

•• دبي- وام:

اأعلنت طريان االإمارات ا�ستئناف خدماتها اإىل اململكة 
11 �سبتمرب اجلاري  العربية ال�سعودية اعتبارا من 

واإىل �سان بطر�سربغ بحلول 8 اأكتوبر املقبل.
اإ�سافة مهمة لعمليات طريان  االإع��الن  وي�سكل هذا 
االإمارات التي توا�سل باأمان تو�سيع وا�ستعادة �سبكة 
جائحة  ق��ب��ل  م��ا  م�ستويات  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة  حمطاتها 
ب���روت���وك���والت الدخول  ل��ت��خ��ف��ي��ف  ن��ت��ي��ج��ة  ك���ورون���ا، 
على  الطلب  يف  امل�ستمر  للنمو  وا�ستجابة  ال��دول��ي��ة 
الوجهات  ق��ائ��م��ة  ت��ت�����س��در  دب����ي  ت�����زال  ال�������س���ف���ر.وال 
مزيجا  ت��وف��ر  حيث  ال��رو���ش  ال�سياح  يق�سدها  ال��ت��ي 
امل�ستوى  ذات  وال��ف��ن��ادق  �ستاء  ال��رائ��ع  الطق�ش  م��ن 
الت�سوق  امليزانيات وفر�ش  كافة  تنا�سب  التي  العاملي 
وجمموعة من عوامل اجلذب اجلديدة التي ت�سجع 
املقبل  اأكتوبر   8 من  ال��زي��ارات.واع��ت��ب��ارا  تكرار  على 
االإم��ارات بني دبي و�سان بطر�سربغ  �ست�سغل طريان 
-777 البوينج  بطائرات  االأ�سبوع  يف  رح��الت  اأرب��ع 
اخلدمة  و�ستتعزز  الثالث  ال��درج��ات  بتق�سيم   300

اإىل رحلة يومية اعتبارا من 21 اأكتوبر املقبل.
 ”173 كيه  “ئي  االإم����ارات  ط��ريان  رحلة  و�ستغادر 
واالأربعاء  االثنني  اأي��ام  �سباحا   9:10 ال�ساعة  دب��ي 
واجلمعة وت�سل اإىل مطار �سان بطر�سربغ بولكوفو 

يف ال�ساعة 2:15 بعد الظهر.
�سان  م���ن   ”174 ك��ي��ه  “ئي  ال���ع���ودة  رح��ل��ة  وت��ق��ل��ع 
بطر�سربغ يف ال�ساعة 4:45 ع�سرا لتحط يف مطار 
دبي الدويل وتعود اإىل دبي يف ال�ساعة 11:45 ليال 

بالتوقيت املحلي.
ال�ساعة  دبي يف   ”175 “ئي كيه  الرحلة  كما تغادر 

وال�سبت  واخل��م��ي�����ش  ال��ث��الث��اء  اأي����ام  ع�����س��را   3:45
واالأحد وت�سل اإىل �سان بطر�سربغ يف ال�ساعة 8:50 

م�ساء.
ال���ع���ودة م���ن م��ط��ار ���س��ان بطر�سربغ  وت��ق��ل��ع رح��ل��ة 
بولكوفو يف ال�ساعة 11:15 ليال لتهبط يف دبي يف 
املواعيد  “جميع  التايل  اليوم  6:15 �سباح  ال�ساعة 

بالتوقيت املحلي لكل من دبي و�سان بطر�سربغ«.
واعتبارا من يوم ال�سبت 11 �سبتمرب اجلاري �ستبداأ 
اإىل  اأ���س��ب��وع��ي��ا  24 رح��ل��ة  ت�سغيل  االإم�����ارات  ط���ريان 
يومية  رحلة  ذلك  يف  مبا  ال�سعودية  العربية  اململكة 
بطائرات  يومية  ورح���الت  ال��ري��ا���ش  العا�سمة  اإىل 
اإىل جدة ورحلة يومية اإىل الدمام وثالث   A380

رحالت اأ�سبوعيا اإىل املدينة املنورة.
و�سرتتفع خدمة الريا�ش اإىل رحلتني يوميا اعتبارا 
من 16 �سبتمرب اجلاري وهناك خطط اأي�سا لزيادة 
اأع����داد ال��رح��الت ع��رب امل���دن االأخ����رى بحلول نهاية 

�سبتمرب اجلاري.
وملدينة الريا�ش .. تغادر رحلة طريان االإمارات “ئي 
4:40 ع�سرا  ال�ساعة  يوميا يف  دبي   ”2817 كيه 
ال�ساعة  ال�����دويل يف  امل��ل��ك خ��ال��د  وت��ه��ب��ط يف م��ط��ار 
 ”2818 كيه  “ئي  ال��ع��ودة  رحلة  اأم��ا  م�ساء   5:50
فتغادر الريا�ش يف ال�ساعة 8:10 م�ساء وت�سل اإىل 

مطار دبي الدويل يف ال�ساعة 11:20 ليال.
وت��غ��ادر رح��ل��ة ط���ريان االإم�����ارات اإىل ج��دة “ئي كيه 
2803” دبي يوميا يف ال�ساعة 4 ع�سراً وتهبط يف 
مطار امللك عبد العزيز الدويل يف ال�ساعة 6 م�ساًء .. 
اأما رحلة العودة “ئي كيه 2804” فتغادر جدة يف 
ال�ساعة 9:20 ليال وت�سل اإىل مطار دبي الدويل يف 

ال�ساعة 1 بعد منت�سف الليل.

اأما الدمام .. تغادر رحلة طريان االإم��ارات “ئي كيه 
2821” دبي يوميا يف ال�ساعة 8:50 م�ساًء وتهبط 
9:20 ليال  ال�ساعة  ال��دويل يف  امللك فهد  يف مطار 
اأما رحلة العودة “ئي كيه 2822” فتغادر الدمام يف 
ال�ساعة 10:45 ليال وت�سل اإىل مطار دبي الدويل 

يف ال�ساعة 1 بعد منت�سف الليل.
املنورة  املدينة  اإىل  االإم���ارات  ط��ريان  رحلة  و�ستغادر 
يف  “3 م��رات يف االأ�سبوع”  دبي   ”2809 “ئي كيه 
ال�ساعة 4:30 ع�سرا وتهبط يف مطار االأمري حممد 
بن عبد العزيز الدويل يف ال�ساعة 6 م�ساء اأما رحلة 
املنورة يف  املدينة  فتغادر   ”2810 كيه  “ئي  العودة 
يف  ال���دويل  دب��ي  مطار  اإىل  وت�سل  م�ساًء   8 ال�ساعة 

ال�ساعة 11:40 ليال.
“مركز  ب��زي��ارة  عمالءها  االإم����ارات  ط��ريان  وتن�سح 
تفا�سيل  ع��ل��ى  ل���الط���الع  كوفيد19”  م��ع��ل��وم��ات 
متطلبات ال�سفر اإىل خمتلف دول العامل مبا يف ذلك 

من واإىل اململكة العربية ال�سعودية.
emirates. وتتوفر جداول مواعيد الرحالت على
املوقع  م���ن خ���الل  ال��ت��ذاك��ر  ومي��ك��ن ح��ج��ز   com
طريق  ع��ن  اأو  املحمول  الهاتف  تطبيق  اأو  ال�سبكي 

وكالء ال�سفر اأو مكاتب مبيعات طريان االإمارات.
وتوا�سل طريان االإمارات اإعادة بناء �سبكتها العاملية 
من  اأك��رث  اإىل  ال��رك��اب  خدمات  وا�ستاأنفت  تدريجياً 
120 وجهة ما يتيح لعمالئها ال�سفر براحة واأمان 
واأفريقيا  واأوروب��ا  االأمريكتني  اإىل  دبي وعربها  اإىل 
املحيط  ح��و���ش  م��ن��ط��ق��ة  ودول  االأو����س���ط  وال�����س��رق 

الهادئ االآ�سيوية.
2021 حتى  اأكتوبر  بداية  لزوارها من  دبي  وتتيح 
ب���زي���ارة معر�ش  اال���س��ت��م��ت��اع   2022 م��ار���ش  ن��ه��اي��ة 

اإك�سبو 2020 دبي واال�ستمتاع باخلربات والتجارب 
التي تنا�سب جميع االأعمار واالهتمامات مبا يف ذلك 

ور�ش العمل املتخ�س�سة والعرو�ش احلية وغريها.
اأجنحتهم  زي�����ارة  ك��ذل��ك  امل��ع��ر���ش  رواد  وي�����س��ت��ط��ي��ع 
الوطنية لتذوق اأطعمتهم التقليدية وكذلك اأجنحة 
الدول امل�ساركة البالغ عددها 190 لتجربة ثقافات 
االأجنحة  زي���ارة خمتلف  اأو  وع��رو���ش مميزة  اأخ���رى 
التي  واالبتكارات  امل�ستقبل  على  لالإطاللة  اخلا�سة 
�ستحدث فرقا يف عامل الغد .. وتقدم طريان االإمارات 
لزوار دبي اأو عربها يف اأي وقت خالل اإك�سبو 2020 
بطاقة دخول اإىل اإك�سبو ليوم واحد جماناً مقابل كل 
تذكرة طريان.وحتر�ش طريان االإمارات على حماية 
�سحة عمالئها ل�سمان �سعورهم باالأمان والثقة عند 
تدابري  اأح���دث  الناقلة  وتطبق  ال�سفر،  ق��رار  ات��خ��اذ 
ال�سحة وال�����س��الم��ة يف ك��ل خ��ط��وة م��ن ال��رح��ل��ة كما 
مرور  لت�سهيل  تالم�ش  ب��دون  تقنية  موؤخرا  اأدخلت 
ال��ع��م��الء ع��رب م��ط��ار دب���ي ال����دويل وع����ززت قدراتها 
اأكرث  بفر�ش  عمالئها  لتزويد  الرقمي  التحقق  يف 

لال�ستفادة من جواز �سفر IATA هذا ال�سيف.
وال تزال طريان االإم��ارات حمافظة على ريادتها يف 
املبتكرة  واخل��دم��ات  املنتجات  خ��الل  م��ن  ال�سناعة 
التي تلبي متطلبات امل�سافرين يف هذه الظروف غري 

العادية واملتغرية.
رعاية  جم��ال  يف  مبادراتها  م��وؤخ��را  الناقلة  وع���ززت 
ال��ع��م��الء م���ن خ����الل ���س��ي��ا���س��ات ح��ج��ز اأك����رث �سخاء 
وم���رون���ة وم����ددت اأي�����س��ا ال��ت��غ��ط��ي��ة ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة �سد 
املخاطر و�ساعدت عمالءها على االحتفاظ  خمتلف 
واردز  “�سكاي  ب��رن��ام��ج  ال��ف��ئ��ة يف  وح��ال��ة  ب��اأم��ي��ال��ه��م 

طريان االإمارات«.
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املال والأعمال

الرئي�س القريغيزي ي�شتقبل وفدا اإماراتيا برئا�شة �شهيل املزروعي
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل فخامة �سدير جباروف رئي�ش جمهورية قريغيز�ستان، 
الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي  �سهيل  برئا�سة معايل  اإم��ارات��ي��اً  وف��دا 
والبنية التحتية، وبحث معه عدداً من املو�سوعات ذات االهتمام 
امل�سرتك، يف املجاالت االقت�سادية والتجارية وقطاعات الطاقة 
تعزيز  و�سبل  اللوج�ستية،  واخل��دم��ات  وال���زراع���ة  وال�سياحة 

التعاون بني البلدين ال�سديقني.
�سهيل  معايل  قريغيز�ستان،  جمهورية  رئي�ش  فخامة  وحمل 
املزروعي حتياته اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانه  “حفظه اهلل”،  الدولة  رئي�ش  نهيان 

الزيارات بني  اإىل تكثيف  االإم��ارات، معربا عن تطلعاته  حكام 
م�سوؤويل البلدين، واحلر�ش على تعزيز وتطوير اأوجه التعاون 
امل�سرتك يف املجاالت كافة، م�سرياً اإىل اأن قريغيز�ستان مهتمة 
بتطوير العالقات مع االإمارات وتعزيزها يف امل�ساريع التنموية 

امل�سرتكة واال�ستثمارية واالقت�سادية.
نظم  ال���ذي  اال�ستقبال  خ��الل  امل��زروع��ي  �سهيل  م��ع��ايل  ون��ق��ل 
امل�سوؤولني  ع��ددا من  �سم  ال��ذي  االإم��ارات��ي  الوفد  �سرف  على 
اإماراتية كربى، حتيات �ساحب  �سركات  احلكوميني ومديري 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه 
واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم  اهلل”، 
“رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب 

نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب  اهلل”، 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، ومتنياتهم 
جلمهورية قريغيز�ستان ول�سعبها املزيد من التقدم واالزدهار 

والرخاء.
واأك������د امل����زروع����ي م��ت��ان��ة ال���ع���الق���ات ال���ت���ي جت��م��ع االإم�������ارات 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  دعائمها  اأر���س��ى  التي  وقريغيز�ستان، 
جباروف،  �سدير  الرئي�ش  وفخامة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اإىل اأن التعاون املتنامي بني البلدين ال�سديقني اأثمر  م�سرياً 
االزدهار  لتعزيز  امل�سرتكة  اجلهود  �سمن  متوا�سلة  جناحات 
تعزيز  اإىل  تطلعه  ع��ن  وم��ع��رب��اً  امل�ستدامة،  التنمية  وحتقيق 

م�سرية التعاون بني حكومتي البلدين.

اأكرب �سركات ال�سحن عامليًا, وتر�سخ مكانة  35 عامًا جتعل ميناء خليفة الوحيد يف املنطقة الذي يعد مركزًا لثالث من  ل�  - اتفاقية المتياز التي متتد 
اأبوظبي مركزًا عامليًا للتجارة البحرية وتعزز التنمية القت�سادية.

»اأبوظبي للزراعة« تطلق حملة للتوعية باأهمية 
ت�شغيل امل�شائد و�شيانتها بانتظام يف املزارع

يف اإطار جهودها لتعزيز دور الإمارة لتكون مركزًا عامليًا لالأعمال املبتكرة

غرفة دبي تطلق دورة جديدة من م�شابقة 
•• اأبوظبي-وام:»دبي لرواد االأعمال الذكية«

للزراعة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  اأط���ل���ق���ت 
للتوعية  حملة  الغذائية  وال�سالمة 
الفرمونية  امل�������س���ائ���د  ب���اأه���م���ي���ة 
النخيل  م���������زارع  يف  وال�������س���وئ���ي���ة 
و�سرورة املحافظة عليها و�سيانتها 
فاعليتها  ل�سمان  منتظمة  ب�سورة 
الآف���ات  امل��ت��ك��ام��ل��ة  االإدارة  ن��ظ��ام  يف 
مكافحة  ع��ل��ى  وق���درت���ه���ا  ال��ن��خ��ي��ل 
ال��ت��ي ت�سيب  االآف������ات، واحل�����س��رات 

اأ�سجار النخيل.
العام  نهاية  حتى  احلملة  وت�ستمر 
اجلاري حيث ت�ستخدم الهيئة كافة 
ال��و���س��ائ��ل ال��ت��وع��وي��ة واالإر����س���ادي���ة 
املتكاملة  امل��ك��اف��ح��ة  ث��ق��اف��ة  ل��ن�����س��ر 
الآفات النخيل وحث اأ�سحاب املزارع 
وت�سغيل  مب��ت��اب��ع��ة  االل����ت����زام  ع��ل��ى 
امل�سائد و�سيانتها والتوعية باأهمية 
هذه امل�سائد يف الق�ساء على �سو�سة 
النخيل احلمراء وغريها من االآفات 

التي ت�سيب اأ�سجار النخيل.
الدور  تعزيز  اإىل  احلملة  وت��ه��دف 
يخ�ش  ف���ي���م���ا  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال����رق����اب����ي 
ممار�سة  وا�����س����رتاط����ات  ����س���واب���ط 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الزراعي  الن�ساط 
حيث اأن االإهمال يف �سيانة امل�سائد 
يعر�ش  وال�������س���وئ���ي���ة  ال���ف���رم���ون���ي���ة 
�ساحب املزرعة للم�سائلة القانونية 
وذلك ح�سب الت�سريعات النافذة يف 
ذلك والتي تهدف اإىل تعزيز االأمن 
العمل  منظومة  وتطوير  احل��ي��وي 
اإمارة  يف قطاع ال��زراع��ة وال��غ��ذاء يف 

اأبوظبي.
الق�سيلي  علي  مبارك  �سعادة  وق��ال 
لقطاع  التنفيذي  املدير  املن�سوري 
اأبوظبي  هيئة  يف  الزراعية  ال�سوؤون 
ل��ل��زراع��ة وال�����س��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة اإن 

ال���ه���ي���ئ���ة ت���ب���ذل ج����ه����ودا ك���ب���رية يف 
النخيل  اآف��ات  على  ال�سيطرة  �سبيل 
وذلك من خالل اتباع نظام االإدارة 
امل��ت��ك��ام��ل��ة مل��ك��اف��ح��ة االآف�����ات ك��م��ا اأن 
وال�سوئية  ال��ف��رم��ون��ي��ة  امل�����س��ائ��د 
يف  الناجحة  االأ���س��ال��ي��ب  م��ن  تعترب 
وبالتايل  ال��ن��خ��ي��ل  اآف�����ات  م��ك��اف��ح��ة 
بت�سغيل  امل��زارع  اأ�سحاب  التزام  فاإن 
و���س��ي��ان��ة ه����ذه امل�����س��ائ��د ي��ع��زز من 
كفاءة زراعة النخيل واإنتاج التمور.

النخيل احلمراء  �سو�سة  اأن  واأو�سح 
االآف�����ات احل�سرية  ه��ي واح����دة م��ن 
اأ�سجار  ت���ه���اج���م  ال���ت���ي  اخل����ط����رية 
مبا�سرا  ت��ه��دي��دا  ومت��ث��ل  ال��ن��خ��ي��ل 
جذع  تهاجم  اأنها  اإذ  التمور  ملنتجي 
االلتزام  اأن  اإىل  م�سريا   .. النخلة 
ومتابعة  امل�����س��ائ��د  ه����ذه  ب��ت�����س��غ��ي��ل 
دون  ي��ح��ول  دوري  ب�سكل  �سيانتها 
ت���ه���دي���د اأ����س���ج���ار ال��ن��خ��ي��ل واإن����ت����اج 

التمور.
هيئة  اأن  اإىل  امل���ن�������س���وري  واأ�����س����ار 
اأب����وظ����ب����ي ل����ل����زراع����ة وال�������س���الم���ة 
كافة  توفري  على  حتر�ش  الغذائية 
بهذه  للعناية  ال��الزم��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
التوعية  احل��م��ل��ة  ومت��ث��ل  امل�����س��ائ��د 
التدابري  اأح��د  واالإر���س��ادي��ة احلالية 
ال���وق���ائ���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة ه�����ذه االآف������ات 
وتنمية زراعة النخيل واإنتاج التمور 
اأبوظبي وذل��ك من خالل  اإم���ارة  يف 
امل��زارع��ني وحثهم على  ق��درات  بناء 
موؤكدا   .. املمار�سات  اأف�سل  تطبيق 
االإدارة  ن���ظ���ام  ت��ع��ت��م��د  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
من  يعد  وال���ذي  ل��الآف��ات  املتكاملة 
اأف�سل اأنظمة ال�سيطرة على االآفات 
وتعزيز  ال��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ 

ا�ستدامة القطاع الزراعي.
التجاوب  اإىل  امل��زارع  اأ�سحاب  ودع��ا 
بت�سغيل  واالل�����ت�����زام  احل���م���ل���ة  م����ع 

الفرمونية  امل�������س���ائ���د  و����س���ي���ان���ة 
وال�����س��وئ��ي��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا يف 
بالن�سبة  اأنه  .. مو�سحا  و�سع جيد 
متابعة  يجب  الفرمونية  للم�سائد 
ب�سكل  وال����غ����ذاء  ال���ف���رم���ون  ت��غ��ي��ري 
يجب  ك���م���ا  ���س��ه��ر  ك����ل  م�����رة  دوري 
ك��ل��م��ا دع����ت احلاجة  امل�����اء  اإ����س���اف���ة 
امل�سيدة  ج��ف��اف  لتجنب  ذل���ك  اإىل 

ال�سوئية  للم�سائد  بالن�سبة  اأم���ا 
فين�سح بو�سع امل�سيدة يف منت�سف 
كهرباء  مب�سدر  وتو�سيلها  املزرعة 
ثابت وت�سغيلها بعد غروب ال�سم�ش 
م��ع مراعاة  ���س��روق��ه��ا  ق��ب��ل  م��ا  اإىل 
م�ساء  امل�����س��ب��اح  اأن  م���ن  ال��ت��ح��ق��ق 
امل�سيدة  ودرج  ال��ف��رتة  ه���ذه  ط���وال 

حمكم االإغالق.

•• دبي- الفجر:

النا�سئة”،  للم�ساريع  “دبي  اأطلقت 
اإح���دى م��ب��ادرات غ��رف��ة دب��ي املبتكرة 
ل��دع��م ري����ادة االأع���م���ال، اأم�����ش خالل 
ال�ساد�سة  ال������دورة  اف���رتا����س���ي  ح��ف��ٍل 
االأعمال  ل����رواد  “دبي  م�����س��اب��ق��ة  م��ن 
روؤي���ة  م��ع  مت��ا���س��ي��اً  وذل����ك  الذكية”، 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
املدينة  اإىل  دبي  بتحويل  -رع��اه اهلل- 

االأذكى عاملياً. 
رواد  مل�ساعدة  امل�سابقة  ه��ذه  وت��ه��دف 
من  ج���زءاً  ليكونوا  ال�سباب  االأع��م��ال 
مبادرات دبي اال�سرتاتيجية ومنظومة 
التي  امل�ستقبلية  امل��ب��ت��ك��رة  االأع���م���ال 
تعزز من مكانة االإم��ارة كمركز عاملي 
لالأعمال املبتكرة. و�سرتكز فئات هذه 
اال�ستدامة  على  امل�سابقة  من  ال��دورة 
وال��ف��ر���ش وال���ت���ج���ارة، ح��ي��ث يتطلب 
االأعمال  ورواد  النا�سئة  ال�سركات  من 
يف  للم�سابقة  التقدمي  طلبات  اإر�سال 

موعد اأق�ساه 30 �سبتمرب احلايل. 
احلفل  يف  الرتحيبية  كلمته  وخ��الل 
�سعادة حمد مبارك  االفرتا�سي، قال 

ب��وع��م��ي��م، م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة دبي:” 
االأعمال  ل��رواد  “دبي  م�سابقة  تعترب 
اأجنح  م��ن  واح���دة  ال�سنوية  الذكية” 
الربامج واملبادرات التي اأطلقتها “دبي 
للم�ساريع النا�سئة” والتي تهدف اإىل 
متكني رواد االأعمال ال�سباب واأ�سحاب 
امل�ساريع وتزويدهم باملعرفة واالأدوات 
ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ون اإل��ي��ه��ا ل��ت��ع��زي��ز منو 
ليكونوا جزءاً  و  التجارية  م�ساريعهم 
م���ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ح��ك��وم��ة دب����ي يف 
التحول الذكي والتفكري خارج النمط 

التقليدي للم�ساريع التجارية.«
امل�سابقة  ه���ذه  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���اف 
�سهدت اإقبااًل وجناحاً ملحوظاً خالل 
ال�������دورات ال�����س��اب��ق��ة، ح��ي��ث ب��ل��غ عدد 
امل�ساريع املقدمة للم�سابقة على مدى 
دورات���ه���ا اخل��م�����ش امل��ا���س��ي��ة اأك���رث من 
2،000 م�ساركاً، مع زيادة ملحوظة 
امل�ساركات  لعدد  االأخ��رية  ال�سنوات  يف 
امل�سابقة  عاملية  يعك�ش  مم��ا  ال��دول��ي��ة 

وريادتها. 
امل�سابقة  م��ن  احلالية  ال���دورة  وت��وف��ر 
للفائزين  وح�����س��ري��ة  مم��ي��زة  م���زاي���ا 
متخ�س�ش  ت���دري���ب  ت���وف���ري  ت�����س��م��ل 
اأي������ام   4 مل������دة   »bootcamp«

للمتاأهلني ال� 30 يف امل�سابقة، واإتاحة 
امل�سابقة  يف  املتاأهلني  للع�سر  الفر�سة 
حلولهم  وا����س���ت���ع���را����ش  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
معر�ش  يف  ال��ت��ج��اري��ة  وم�����س��اري��ع��ه��م 
2020 دب���ي واالج��ت��م��اع مع  اإك�����س��ب��و 
حني  يف  حم���ت���م���ل���ني،  م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
���س��ي��ح�����س��ل ال���ف���ائ���زون ال��ث��الث��ة على 
تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  م��ال��ي��ة  ج��وائ��ز 

150 األف درهم .
جل�ستني  ال��ف��ع��ال��ي��ة  خ�����الل  وج������رى 
نقا�سيتني، االأوىل مب�ساركة الفائزين 
وامل��ت��اأه��ل��ني يف ال�����دورة ال�����س��اب��ق��ة من 
مب�ساركة  الثانية  واجلل�سة  امل�سابقة، 
خ����رباء م���ن ب��ي��ئ��ة ري�����ادة االأع���م���ال يف 
امل�ساركني يف  قائمة  و�سملت  االإم���ارة. 
ال�سريك  لكاين،  ف��راك  االأوىل  جل�سة 
 ،»Arabee “عربي  ملن�سة  املوؤ�س�ش 
املوؤ�س�ش  ال�����س��ري��ك  ����س���ت���ايل،  واأم������ني 
وك����رمي  ميد”،  “بروفن  ل�����س��رك��ة 
“�سريبيان”.  م�سروع  موؤ�س�ش  عياد، 
اجلل�سة  يف  امل�������س���ارك���ني  ق��ائ��م��ة  اأم�����ا 
مدير  االأن�ساري،  تاال  �سملت  الثانية 
العاملي  االأع���م���ال  رواد  ب��رن��ام��ج  اإدارة 
اإك�سبو  يف   2020 دي�������س���رتك���ت   –
األبورنوز،  دي  وبيجونا  دب��ي،   2020

ال�����س��رك��ات يف �سركة  م��دي��ر م��واط��ن��ة 
وعمر  االأو�سط”،  ال�سرق  “اأك�سنت�سر 
خ�����ان، م���دي���ر امل���ك���ات���ب اخل���ارج���ي���ة يف 

غرفة دبي.
امل�سابقة  ه����ذه  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج���دي���ر 
االأعمال  رواد  جميع  اأم����ام  مفتوحة 
م��ن دول���ة االإم�����ارات وخ��ارج��ه��ا، حيث 
ي��ت��ط��ل��ب م���ن ج��م��ي��ع امل��ت�����س��اب��ق��ني اأن 
ال��ت��ج��اري��ة التي  اأف���ك���اره���م  ي���ق���دم���وا 
التكنولوجيا  االجت������اه������ات  ت����دع����م 
وت�سمل  ل��دب��ي  امل�ستقبلية  وال���روؤي���ة 
عرب  وال��ت��ج��ارة  والفر�ش  اال�ستدامة 
https://www. التايل  الرابط 
dubaichamber.com/
d u b a i s t a r t u p h u b /

ثم  وم����ن   /smartpreneur
�سيتم تقييم جميع الطلبات من قبل 
من  املحكمني  م��ن  متخ�س�سة  جلنة 
جمتمع ريادة االأعمال يف دبي الختيار 
�سيتم  ح���ي���ث  ال����ث����الث����ة،  ال���ف���ائ���زي���ن 
االإعالن عن الفائزين خالل فعاليات 

معر�ش اإك�سبو 2020 دبي.  
النا�سئة”،  للم�ساريع  “دبي  وتعترب 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال��غ��رف��ة خ���الل العام 
2016، االأوىل من نوعها يف منطقة 
ال�����س��رق االأو���س��ط واأف��ري��ق��ي��ا، وجت�سد 
العام  القطاعني  ب��ني  ال�سراكة  قيمة 
االبتكار  ت�����س��ج��ي��ع  ب���ه���دف  واخل���ا����ش 
االأعمال، حيث تعترب م�سدراً  وري��ادة 
لرواد  وال���دع���م  للمعلومات  رئ��ي�����س��ي��اً 
االأع�����م�����ال يف دب������ي، ومي���ك���ن ل���ل���زوار 
االطالع على فر�ش العمل اجلديدة، 
االأحداث  باأهم  اال���س��رتاك  ميكن  كما 
التكنولوجيا،  ع���ل���ى  ت����رك����ز  ال����ت����ي 
وال�������دورات وال���ل���ق���اءات وغ���ريه���ا من 
“دبي  ال���ه���ام���ة. وت���دع���م  امل���ع���ل���وم���ات 
ا�سرتاتيجية  النا�سئة”  للم�ساريع 
دع���م رواد  اإىل  ال��رام��ي��ة  دب���ي  غ��رف��ة 

االأعمال وت�سجيع االبتكار.

•• اأبوظبي-وام:

بن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  �سمو  التقى 
التنفيذي  املجل�ش  ع�سو  نهيان،  اآل  زاي��د 
اأبوظبي  مكتب  رئ��ي�����ش  اأب��وظ��ب��ي  الإم�����ارة 
رئي�ش  �سعادة  رودول��ف  ال�سيد  التنفيذي، 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������ش  االإدارة  جم��ل�����ش 
اإم”  ج���ي  ���س��ي  اإي�����ه  اإم  “�سي  مل��ج��م��وع��ة 
ع���امل���ي���اً يف جمال  ال�����رائ�����دة  ال��ف��رن�����س��ي��ة، 
وتقوم  اللوج�ستية،  واخل��دم��ات  ال�سحن 
 27 يف  بحرية  49 حمطة  ب���اإدارة  حالياً 
اإيه  اإم  “�سي  الفرعية  �سركاتها  دولة عرب 
واطلع  تريمينالز” و”تريمينال لينك”. 
���س��م��وه خ���الل االج���ت���م���اع، ال����ذي ح�سره 
ال�سرفاء  حم���م���د  ع���ل���ي  حم���م���د  م���ع���ايل 
احلمادي رئي�ش دائرة التنمية االقت�سادية 
حممد  ف�������الح  وم�����ع�����ايل  اأب�����وظ�����ب�����ي،   -
جمموعة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  االأحبابي، 
جمعة  حممد  والكابنت  اأبوظبي،  موانئ 
ال�سام�سي، الرئي�ش التنفيذي – جمموعة 
امل�ستوى من  رفيع  ووفد  اأبوظبي،  موانئ 
على  اإم”،  اإيه �سي جي  اإم  جمموعة “�سي 
تفا�سيل ال�سراكة اجلديدة بني جمموعة 
/ ل�”القاب�سة«  التابعة  اأبوظبي،  موانئ 

اأكرب  ت��ع��د واح����دة م��ن  وال��ت��ي   /ADQ
ال�سركات القاب�سة على م�ستوى املنطقة، 
اأن  واملجموعة الفرن�سية، التي من �ساأنها 
عاملياً  م��رك��زاً  اأب��وظ��ب��ي  مكانة  م��ن  تر�سخ 
التنمية  عجلة  وتدفع  البحرية  للتجارة 

االقت�سادية.
بني  امتياز  اتفاقية  توقيع  �سموه  و�سهد 

جمموعة موانئ اأبوظبي وجمموعة “�سي 
اإم اإيه �سي جي اإم”، مدتها 35 عاماً، تقوم 
بتاأ�سي�ش  مبوجبها  الفرن�سية  املجموعة 
اإقليمي جديد لها يف ميناء خليفة  مركز 
الأ�سواقها الرئي�سية يف جنوب وغرب اآ�سيا 

و�سمال و�سرق اأفريقيا وال�سرق االأو�سط.
وق����ام ���س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ال��د ب��ن حم��م��د بن 
ب��ج��ول��ة يف م��ي��ن��اء خ��ل��ي��ف��ة، واطلع  زاي����د 
على الر�سيف اجلنوبي للميناء الذي مت 
واأ�ساد  ال��ع��ام،  ه��ذا  م��ن تطويره  االن��ت��ه��اء 
�سموه بالتقدم الكبري الذي اأحرزه امليناء 
يف ت��رت��ي��ب��ه ب���ني اأف�����س��ل 100 م��ي��ن��اء يف 
م�ستوى  على  االأ�سرع منواً  لكونه  العامل، 
اال�ستمرار  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  واأك�����د  ال���ع���امل، 
امل���ي���ن���اء ورف�����ع ع����دد اخلطوط  ب��ت��و���س��ع��ة 
ال��ب��ح��ري��ة، ل��ي��ح��ق��ق ال���ه���دف امل���رج���و منه 
باالإ�سافة  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ت��ج��ارة  دع���م  وه���و 
االأولوية  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  من��و  دع���م  اإىل 

االإ�سرتاتيجية يف اإمارة اأبوظبي.
حمطة  اإن�����س��اء  االم��ت��ي��از  اتفاقية  وت�سمل 
حاويات جديدة يف ميناء خليفة، وهو اأول 
ميناء حاويات �سبه اآيل يف منطقة اخلليج 
العربي، �ستدار من قبل م�سروع م�سرتك 
تريمينالز”  اإي�����ه  اإم  “�سي  ���س��رك��ة  ب���ني 
جي  ���س��ي  اإي���ه  اإم  “�سي  ملجموعة  ال��ت��اب��ع��ة 
وجمموعة   70% ت��ب��ل��غ  ب��ح�����س��ة  اإم” 
موانئ اأبوظبي بح�سة تبلغ %30، حيث 
�سيقوم ال�سركاء بتخ�سي�ش ا�ستثمار يبلغ 
570 مليون درهم /154 مليون دوالر 

اأمريكي/ للم�سروع.
االإن�����س��اء يف املحطة هذا  اأع��م��ال  و���س��ت��ب��داأ 

ال��ع��ام، ل��ت��ك��ون ج��اه��زة يف ال��ع��ام 2024، 
االأوىل  املرحلة  يبلغ طوله يف  مع ر�سيف 
800 مرت وطاقة ا�ستيعابية �سنوية ت�سل 
ووفقاً  منطية.  ح��اوي��ة  مليون   1.8 اإىل 
���س��ت��ت��وىل جم��م��وع��ة موانئ  ل��الت��ف��اق��ي��ة 
اأبوظبي تنفيذ االأعمال البحرية واأعمال 
ال���داع���م���ة، م���ن �سمنها  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى 
اإجمايل ي�سل  اإقامة جدار ر�سيف بطول 
بطول  اأم���واج  وكا�سر  م��رت،   1،200 اإىل 
3،800 مرت، وحمطة لل�سكك احلديدية 
كاملة التجهيز، و�ساحة حاويات خم�س�سة 
للمحطة متتد على م�ساحة 700،000 

مرت مربع.
اإم”  ج���ي  ���س��ي  اإي�����ه  اإم  “�سي  واأ���س��ب��ح��ت 
مبوجب هذه االتفاقية املجموعة العاملية 
الثالثة من �سمن اأكرب اأربع �سركات �سحن 
يف ال��ع��امل ت��ت��ع��اون م��ع جم��م��وع��ة موانئ 
ميناء  يوؤكد مكانة  ال��ذي  االأم��ر  اأبوظبي، 
القليلة يف  املوانئ الرئي�سية  خليفة كاأحد 
ال���ذي يعد  املنطقة  وال��وح��ي��د يف  ال��ع��امل، 
ال�سحن  �سركات  اأك��رب  من  لثالث  م��رك��زاً 
ع��امل��ي��اً، وع��ن�����س��راً رئ��ي�����س��ي��اً ع��ل��ى خارطة 
ال��ت��ج��ارة العاملية ي��رب��ط ب��ني االأ���س��واق يف 

ال�سرق والغرب.
وذك���ر م��ع��ايل ف��الح حممد االأح��ب��اب��ي، اأن 
واملواتية  امل�����س��ت��ق��رة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
ل��ال���س��ت��ث��م��ارات االأج��ن��ب��ي��ة ك��ان��ت م��ن اأهم 
النمو  حتقيق  يف  اأ�سهمت  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل 
اأبوظبي  اإم�����ارة  م���ن  ك���ل  االق��ت�����س��ادي يف 
ودول��ة االإم��ارات ب�سكل ع��ام. وق��ال: “لقد 
ا�ستثمارية  اأ�سبحت دولة االإمارات وجهة 

رئي�سية بالن�سبة لكربى ال�سركات العاملية 
التي تتطلع اإىل تو�سيع ح�سورها لي�سمل 
م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق االأو�����س����ط، وال��ف�����س��ل يف 
التناف�سية  احل��رة  املناطق  اإىل  يعود  ذل��ك 
حتر�ش  التي  وامل��ب��ادرات  بها  نتمتع  التي 
با�ستمرار  اإطالقها  الر�سيدة على  القيادة 
لت�سهيل اإقامة مقرات لل�سركات االأجنبية 

يف الدولة«.
املتميز مع  االت��ف��اق  ه��ذا  “ اأن  واأ����س���اف: 
ياأتي  اإم”  اإيه �سي جي  اإم  “�سي  جمموعة 
ثمرة للجهود الدوؤوبة التي نبذلها وي�سهم 
والتطوير  ال���ت���ج���ارة  ح��رك��ة  ت��ن�����س��ي��ط  يف 
وخارجها.  االإم�����ارات  دول���ة  يف  ال�سناعي 
اال�ستيعابية  الطاقة  ت�سهم  اأن  نتوقع  كما 
التجارية  وال���ط���رق  اجل���دي���دة  للمحطة 
االإ�سافية التي �سيتم فتحها مع عدد من 
ال��ع��امل، يف ا�ستقطاب  ال��رائ��دة يف  امل��وان��ئ 
االأع���م���ال  م��ن��ظ��وم��ة  اإىل  اال����س���ت���ث���م���ارات 
وت�سريع  ال�سناعية،  ومناطقنا  املحلية 
تطوير عدد من القطاعات الرئي�سية من 
اللوج�ستية،  واخلدمات  الت�سنيع  �سمنها 
القوى  على  الطلب  زي��ادة  اإىل  باالإ�سافة 
العاملة. كما نتوقع اأن ي�سهم هذا امل�سروع 
امل�سرتك خالل االأعوام اخلم�سة املقبلة يف 
ال�سناعية،  خليفة  مدينة  اأعمال  تطوير 
ويقدم اإ�سافة ملمو�سة اإىل الناجت املحلي 

االإجمايل للدولة«.
جمعة  حممد  الكابنت  اأ���س��ار  جانبه،  م��ن 
حمطة  اإ�����س����اف����ة  اأن  اإىل  ال�������س���ام�������س���ي، 
م��ي��ن��اء خليفة عرب  اإىل  ج��دي��دة  ح��اوي��ات 
اإم  “�سي  ���س��رك��ة  م���ع  م�����س��رتك  ا���س��ت��ث��م��ار 

اإدارة  خالله  من  تتوىل  تريمينالز”  اإي��ه 
املحطة، ي�سكل ف�ساًل جديداً يف م�سريتنا 
اأبوظبي  موانئ  جمموعة  موقع  لرت�سيخ 
وتعزيز  العاملية،  للتجارة  رائ��د  كمحرك 
اإق��ل��ي��م��ي��اً وعاملياً  اأب��وظ��ب��ي م��رك��زاً  م��ك��ان��ة 

للتجارة البحرية.
وقال: “اإن اإ�سافة جمموعة �سحن عاملية 
اإىل حمفظتنا يجعل ميناء  اأخ��رى  رائ��دة 
ال�سركات  اأك��رب  من  لثالث  مركزاً  خليفة 
العاملية يف هذا املجال، كما تهيئ الظروف 
اأ�سواق  الالزمة الفتتاح طرق جتارية مع 
جديدة يف اأوروبا واأفريقيا وجنوب وغرب 

اآ�سيا«.
واأ�ساف: “نتوقع اأن ي�سهم تواجد املحطة 
التابعة ملجموعة “�سي اإم اإيه �سي جي اإم” 
ب�سكل مبا�سر مبحطة  �سيتم ربطها  التي 
القطارات املزمع اإن�ساوؤها يف ميناء خليفة 
يف ت�سريع احلركة التجارية من واإىل دولة 
املجموعة  متعاملي  وت�سجيع   ، االإم���ارات 
على تاأ�سي�ش مقار لهم يف اإمارة اأبوظبي«.

بدوره قال رودول��ف �سعادة : “ي�سكل هذا 
مع  اليوم  نطلقه  ال��ذي  الطموح  امل�سروع 
جمموعة موانئ اأبوظبي عالمة فارقة يف 
م�سرية جمموعة “�سي اإم اإيه �سي جي اإم” 

يف  اأعمالها  تطوير  ا�سرتاتيجية  لتحقيق 
املنطقة«.

املتطورة  امل��ح��ط��ة  “�ست�سهم  واأ�����س����اف: 
ميناء  مكانة  تر�سيخ  يف  اإن�����س��اوؤه��ا  امل��زم��ع 

خليفة مركزاً عاملياً رائداً،
وت�سريع  املنطقة،  يف  االقت�ساد  وحت�سني   
ح���رك���ة ال����ت����ب����ادل ال����ت����ج����اري م����ن اإم������ارة 
�ست�ساعد جمموعتنا  واإليها، كما  اأبوظبي 
واخلدمات  ال�����س��ح��ن  �سبكة  ت��و���س��ي��ع  ع��ل��ى 
املنطقة  هذه  يف  بها  اخلا�سة  اللوج�ستية 
التي تنطوي على اإمكانات هائلة لتحقيق 

النمو«.

اتفق ال�سركاء على ا�ستثمار 570 مليون درهم يف امل�سروع

خالد بن حممد بن زايد يلتقي رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة »�شي اإم اإيه �شي جي اإم« 
الفرن�شية.. وي�شهد توقيعها التفاقية امتياز مع جمموعة موانئ اأبوظبي
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Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/608 - Real Estate Execution

Heard in  : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject : Executing the verdict issued in Case No. "131/2020 Real  
   Estate Summary", by paying the execution amount of 
     (AED 809556), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address   : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  
             Point Building, Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 
     Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826
Party to be notified  : 1- Yousef Abbasi Abdulnabi - Capacity: Execution Respondent 
Service Subject  : The execution applicant filed the above mentioned execution 
case against you ordering you to pay the execution amount of (809556) dirhams and to deliver 
it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the 
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order within 15 days 
from the date of publishing this service.
Prepared by  Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhan

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/612 - Real Estate Execution

Heard in  : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject : Executing the verdict issued in Case No. "587/2020 Real  
   Estate Summary", by paying the execution amount of 
     (AED 743678), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address   : Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point  Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 
3244594826, 042595777 Fax 
Party to be notified  : 1- Feras Essam Abdurrahman - Capacity: Execution Respondent 
Service Subject  : The execution applicant filed the above mentioned execution 
case against you ordering you to pay the execution amount of (743678) dirhams and to deliver 
it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the 
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order within 0 days 
from the date of publishing this service.
Prepared by  Amal Abdullah Mohammed 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/711 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 166/2020 Real Estate Summary", by paying the 
execution amount of (AED 481152), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 
3244594826, 
Party to be notified  : 1- Irfan Miah Raws Miah - Capacity: Execution Respondent
Service Subject :
The execution applicant filed the above mentioned execution case against you ordering 
you to pay the execution amount of (481152) dirhams and to deliver it to the execution 
applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the execution 
procedures against you in case of non- compliance with the said order within 15 days 
from the date of publishing this service.
Prepared by  Muneira Abdurrahim Al Helow

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/713 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 242/2020 Real Estate Summary", by paying the 
execution amount of (AED 472,340), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 
3244594826
Party to be notified  : 1- Tasleem Kawthar Mohammed Serfraz Aslam - Capacity: 
Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (472340) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  Amnah Ahmed Felkaz

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/634 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 335/2019 Real Estate Summary", by paying the 
execution amount of (AED 445087), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine Floor, Office 
No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826, IBAN 
AE090500000000020106942, Tel. 042595777 
Party to be notified  : 1- Afsar Ismaeel Rayani - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (445087) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhan

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/621 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 412/2019 Real Estate Summary", by paying the 
execution amount of (AED 520765), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine Floor, Office 
No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826, IBAN 
AE090500000000020106942, Tel. 042595777 
Party to be notified  : 1- Hassan Nour Mohammed  - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (520765) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Amnah Ahmed Felkaz

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/645 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 570 of 2020, by paying the execution amount 
of (AED 114040), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine Floor, Office 
No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826, IBAN 
AE090500000000020106942, Tel. 042595777 
Represented by  : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
Party to be notified  : 1- shariq Shoeib - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (114040) dirhams and to deliver 
it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence 
the execution procedures against you in case of non- compliance with the said order 
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  Muneira Abdurrahim Al Helow

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/616 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 363 of 2019 by paying the execution amount of 
(AED 535,941), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine Floor, Office 
No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826, IBAN 
AE090500000000020106942, Tel. 042595777 Fax 
Represented by  : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
Party to be notified  : 1- Mohammed Naser - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (535941) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by   Hoda Ali Al Zarooni 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/637 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 336 of 2019 by paying the execution amount of 
(AED 532,858), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine Floor, Office 
No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826, IBAN 
AE090500000000020106942, Tel. 042595777 Fax 
Party to be notified  :
1- Zahra Mohammed Aptidon - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (532690.00) dirhams and 
to deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 0 days from the date of publishing this service.
Prepared by  Amal Abdullah Mohammed 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/609 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 571/2020 Real Estate Summary", by paying the 
execution amount of (AED 293185), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine Floor, Office 
No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826, IBAN 
AE090500000000020106942, Tel. 042595777 Fax 
Represented by  : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
Party to be notified  : 1- Mohammed Wali - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (293185) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  Muneira Abdurrahim Al Helow

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/707 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 292/2020 Real Estate Summary", by paying the 
execution amount of (AED 416324), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 
3244594826 
Represented by  : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
Party to be notified  : 1- Boswar Tiamio Aliboso - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (416324) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  Muneira Abdurrahim Al Helow

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/605 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No.187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 246  of 2020 by paying the execution amount 
of (AED 682929), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 
3244594826
Party to be notified
1- Abulmajeed Maimon Abdurrahman - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (682929) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  Amnah Ahmed Felknaz

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/607 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 285/2020 Real Estate Summary", by paying the 
execution amount of (AED 480692), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 
3244594826
Represented by  : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
Party to be notified  : 1- Sarwat Aliya - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (480692) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  Hajer Mohammed Al Bloushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/610 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 759 of 2020 by paying the execution amount of 
(AED 1,026,164), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Ajman Real Estate Corporation (AQAAR) 
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942 
Party to be notified  : 1- Mohammed Amin Arin - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (1026164) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 0 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Amal Abdullah Mohammed 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/639 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 319 of 2019,  by paying the execution amount 
of (AED 539618), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine Floor, Office 
No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826, IBAN 
AE090500000000020106942, Tel. 042595777 Fax 
Party to be notified  : 1- Merza Zeden Haidar - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (539618) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 0 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Amal Abdullah Mohammed 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/600 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 250/2019 Real Estate Summary", by paying the 
execution amount of (AED 560653), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine Floor, Office 
No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826, IBAN 
AE090500000000020106942, Tel. 042595777 
Party to be notified  : 1- Yousef Salim Qasimian - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (560653) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhan

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/641 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 334 of 2019, by paying the execution amount 
of (AED 559,472), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine Floor, Office 
No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826, IBAN 
AE090500000000020106942, Tel. 042595777 Fax 
Party to be notified  : 1- Mingstab Jeber Yegzabher - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (559577) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Amnah Ahmed Felkaz

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/603 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 555 of 2020, by paying the execution amount 
of (AED 733761), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine Floor, Office 
No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826, IBAN 
AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Represented by  : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
 Party to be notified  : 1- Gholam Dastgher Yousefi - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (733761) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  Muneira Abdurrahim Al Helow

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/604 - Real Estate Execution

Heard in  : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject : Executing the verdict issued in Case No. "171 of  2020   by  
    paying the execution amount of (AED 744767), including  
     the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address   : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  
             Point Building, Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 
     Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826
Party to be notified  : 1- Omran Nazeer - Capacity: Execution Respondent
Service Subject  : The execution applicant filed the above mentioned execution 
case against you ordering you to pay the execution amount of (744767) dirhams and to deliver 
it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the 
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order within 15 days 
from the date of publishing this service.
Prepared by  Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhan

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/606 - Real Estate Execution

Heard in  : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject : Executing the verdict issued in Case No. "211 of  2020   by  
    paying the execution amount of (AED 479560), including  
     the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address   : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  
             Point Building, Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 
     Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826
Represented by  : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
Party to be notified : 1-Ehtisham Ahmed Bin Muhammed - Capacity: Execution Respondent 
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case against you 
ordering you to pay the execution amount of (479560) dirhams and to deliver it to the execution 
applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the execution procedures 
against you in case of non- compliance with the said order within 15 days from the date of 
publishing this service.
Prepared by   Hoda Ali Al Zarooni 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/598 - Real Estate Execution

Heard in  : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject : Executing the verdict issued in Case No. "118/2020 Real  
   Estate Summary", by paying the execution amount of 
     (AED 2278870), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address   : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  
             Point Building, Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 
     Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826
Party to be notified  : 1- Sayed Haris Ali - Capacity: Execution Respondent
Service Subject  : The execution applicant filed the above mentioned execution 
case against you ordering you to pay the execution amount of (2278870) dirhams and to deliver 
it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the 
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order within 15 days 
from the date of publishing this service.
Prepared by  Hamad Essa Salman

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 9/ 2021  Issue No : 13337
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Court, Federal Civil Court of First Instance 
In Lawsuit No. SHCFICIREA2021/0006331/Civil (Partial)

To Defendant: Pradept Kishore Root Root Bawery Bandhu
Residence unknown: Outside the country according to residency details
To Second Defendant: Melanie Farias Anonuvo - Filipino Nationality 
Upon the appellant request:

Youssef Muhammad Suleiman Al-Tahri Al-Mazmi Emirati Nationality
Has filed the above-mentioned lawsuit against you to request:
1- Request the cancellation of the partnership contract, withdrawal from the trade license, 
and expulsion of the partners (defendants) in preparation for the transfer of the license in 
the name of the plaintiff. 
(This clause is stated in the Articles of Association)
2- The value of the company's capital (300,000 dirhams)
You are required to attend the hearing on 16/09/2021 before the Case Management 
Office, Sharjah Court, Federal Civil Court of First Instance at 08:30 am - Office No. (Case 
Manager Office No. 5) personally or through a legal proxy, and submit an answer note to 
the Lawsuit accompanied with all documents within a period not exceeding ten days from 
the date of the publication to consider the above mentioned Lawsuit - in your capacity as a 
Defendant. Notification by Publication of a Defendant in both Arabic and English.
Judicial Services Office / Aisha Ali Muhammad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 961
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيدة/ الينا ثوما�ش ا�سينكوجنو - هندية اجلن�سية ترغب يف بيع 
هندية   - جيفارغ�ش  بانكر  اك�سامول  ال�سيدة/  اىل  ذلك  وتنازل كامل ح�س�سها  100% و 
اجلن�سية يف الرخ�سة "�سالون �سما النباعة لل�سيدات" تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
رقم : 785000 ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة. مت تغيري ا�سم التجاري 
من اال�سم القدمي : �سالون �سما النباعة لل�سيدات "ايل اال�سم اجلديد" �سالون عامل املراأة 
للتجميل. وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13337 بتاريخ 2021/9/10 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 962

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�سيد/ عبدالقدو�ش حممدى - اجلن�سية : اأفغان�ستان يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/ عبداهلل حممد 
ح�سن - اجلن�سية : اأفغان�ستان. يف الرخ�سة امل�سماه )مطعم مدينة الربكة( ال�سادرة من 

دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )756931(. 
تعديالت اأخرى: اليوجد. 

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

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

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   



اجلمعة   10  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13337  
Friday    10   September   2021   -  Issue No   13337

19191917

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت رابطة املحرتفني االإماراتية عن ت�سمية اجلولة 
الثالثة من دوري اأدنوك للمحرتفني جولة "اأبطالنا يف 
اأبطال  الباراملبية من ذهب"، وذلك احتفااًل مبا حققه 
االإمارات يف دورة االألعاب الباراملبية - طوكيو 2020، 
ذهبية  منها  ملونة  ميداليات   3 بعثتنا  ح�سدت  بعدما 
لعبداهلل العرياين يف الرماية، وف�سية وبرونزية ملحمد 

القايد يف الكرا�سي املتحركة.
اأبطال  اإجن��ازات  ا�ستعرا�ش  �سيتم  اأن��ه  الرابطة  وذك��رت 
على  جهودهم  الإب��راز  املالعب،  �سا�سات  عرب  الباراملبية 
ال�ساحة الريا�سية من خالل دوري اأدنوك للمحرتفني 
ي�سكل  ول��ك��ن��ه  ف��ق��ط،  املناف�سة  اأه���داف���ه  تتخطى  ال���ذي 

�ستى  يف  الوطن  اأبناء  وم��ه��ارات  اإب��داع��ات  لتنمية  بوابة 
املجاالت.

وحقق البطل الباراملبي عبداهلل العرياين ذهبية الرماية 
الباراملبية  اإجنازاته يف االألعاب  اإىل ر�سيد  التي ت�ساف 
 3 و   2012 لندن  ذهبية يف  5 ميداليات  بلغ  وال��ذي 

ميداليات ف�سية يف ريو دي جانريو عام 2016.
فيما نال البطل الباراملبي حممد القايد على امليدالية 
املتحركة،  الكرا�سي  على  مرت   800 �سباق  يف  الف�سية 
ك��را���س��ي متحركة،  م��رت   100 ال��ربون��زي��ة  وامل��ي��دال��ي��ة 
ليوا�سل م�سرية ح�سد االألقاب الباراملبية بعد اأن ح�سل 
 ،2012 ل��ن��دن  يف  وب��رون��زي��ة  ف�سية  ميداليتني  على 
وذهبية يف ريو دي جانريو 2016 وبرونزية يف طوكيو 

.2020

•• اأبوظبي - وام: 

اأعلن نادي اجلزيرة الريا�سي عن �سراكة جديدة مع �سركة الياه 
اأبوظبي  �سوق  يف  امل��درج��ة  �سات"  "الياه  الف�سائية  لالت�ساالت 
التعريف  YAHSAT /رم���ز  ال��رم��ز:  امل��ال��ي��ة حت��ت  ل����الأوراق 
الرائدة  الوطنية  وال�سركة   /AEA007501017 ال��دويل: 
مبوجبها  لت�سبح  ال�سناعية  االأق���م���ار  ت�سغيل  جم���ال  يف  ع��امل��ي��اً 
املو�سم  خ��الل  االأول  الفريق  لتدريبات  الر�سميني  ال�سركاء  اأح��د 

الريا�سي 2021 - 2022.
اجلزيرة  ن��ادي  بني  اأك��رب  �سراكة  ال�سراكة كجزء من  ه��ذه  وتاأتي 
مبادلة  ���س��رك��ة  �سات"  "الياه  يف  االأك�����رب  وامل�����س��اه��م  ال��ري��ا���س��ي 

لال�ستثمار.
ومبوجب هذه ال�سراكة �ستتزين قم�سان التدريب لنادي اجلزيرة 
يرتديها  ال��ت��ي  القم�سان  وه���ي  �سات"  "الياه  ب�سعار  ال��ري��ا���س��ي 

جميع  يف  يخو�سونها  التي  املباريات  كافة  بداية  قبل  الالعبون 
امل�سابقات التي ي�سارك فيها الفريق االأول على مدار املو�سم.

باأبوظبي  االإم����ارات  ق�سر  يف  تدريباته  اجل��زي��رة  ف��ري��ق  وي��ج��ري 
بقيادة  املو�سم  م�سابقات  كل  يف  مل�ساركاته  حت�سرياً  يومي  ب�سكل 
الالعبني  اأب��رز  وم�ساركة  املعاون  وطاقمه  كايزر  مار�سيل  امل��درب 
االإماراتيني الذين يتقدمهم الهداف التاريخي للمنتخب الوطني 
علي مبخوت وقائد املنتخب علي خ�سيف واالأجانب مثل ثوالين 
التي  املواهب الوطنية  اإ�سافة ملجموعة من  �سرييرو وفيكتور �سا 

يتم ت�سعيدها ب�سكل منتظم من االأكادميية للفريق االأول.
واأعرب فادي زوين رئي�ش ق�سم التجارة والت�سويق مبجموعة نادي 
فخر  �سركاء  �سات" لعائلة  "الياه  بان�سمام  �سعادته  عن  اجلزيرة 
اأبوظبي. وقال اإننا فخورون بان�سمام "الياه �سات" لعائلة �سركاء 
نادي اجلزيرة فهم ميثلون �سريك التدريب االأمثل للفريق االأول 
والذي  املا�سي  املو�سم  يف  للمحرتفني  اأدن���وك  دوري  ب��درع  امل��ت��وج 

يطمح لتحقيق املزيد من النجاحات يف امل�ستقبل ..م�سريا اإىل اأنه 
ما يجمعنا مع الياه �سات �سعينا الدائم لتبووؤ املركز االأول وحتقيق 

التميز والريادة.
بف�سل  ال��دول��ة  اأب��ن��اء  لكافة  فخر  �سات" م�سدر  "الياه  اأن  واأك���د 

�سجلها احلافل باالإجنازات والنجاحات حملياً وعاملياً.
من جانبه قال املهند�ش خالد الكاف الرئي�ش التنفيذي لل�سوؤون 
الت�سغيلية يف "الياه �سات": "ي�سعدنا عقد هذه ال�سراكة مع نادي 
اجلزيرة اأحد اأبرز االأندية الريا�سية يف الدولة ويج�سد اختيارنا 
الريا�سيني  التزامنا بدعم  االأول  للفريق  ك�سريك تدريب ر�سمي 
وال�����س��ب��اب يف دول���ة االإم�����ارات وت��وج��ه��ن��ا ال��دائ��م خل��دم��ة املجتمع 
اأكرب  لتحقيق  امكانياتنا  كافة  وت�سخري  فئاته  بكافة  االإم��ارات��ي 
قدر من التوا�سل والتفاعل بني هذه الفئات". واأ�ساف اإننا نتمنى 
لنادي اجلزيرة ولفريق كرة القدم االأول التوفيق يف كل البطوالت 

وامل�سابقات التي ي�سارك فيها خالل هذا املو�سم".

•• ال�سارقة-وام: 

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
القا�سمي  حم���م���د  ب�����ن  ����س���ل���ط���ان 
حاكم  االأع������ل������ى  امل���ج���ل�������ش  ع�������س���و 
احلميدة  االأخ��الق  اأهمية  ال�سارقة 
ل��ك��اف��ة جم��ت��م��ع ال��ري��ا���س��ي��ني من 
واإداري���ني حيث  م�سجعني والعبني 
وب����ذل  ع���ط���اء  ه����ي  ال���ري���ا����س���ة  اإن 
وت��ن��اف�����ش ���س��ري��ف و����س���ل���وك طيب 
وحتٍل باالحرتام وامل�سوؤولية، داعياً 
اإىل  الالعبني  النا�سئني من  �سموه 
حتى  احل��م��ي��د  بال�سلوك  االق���ت���داء 

ين�سوؤوا عليه.
�سموه،  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الثقة  ن��������ادي  يف  اأم�������������ش،  ����س���ب���اح 
ل��ل��م��ع��اق��ني، ب��ع��ث��ة م��ن��ت��خ��ب دول����ة 
االألعاب  دورة  يف  امل�سارك  االإم���ارات 
والتي  ل��ل��م��ع��اق��ني  االأومل���ب���ي���ة  ���س��ب��ه 
اليابانية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  اأق���ي���م���ت 
ط��وك��ي��و، ي��ت��ق��دم��ه��م ال���الع���ب عبد 
اأح��رز ميدالية  الذي  العرياين  اهلل 
م   50 م�سابقة  يف  بالرماية  ذهبية 
���س��ك��ت��ون، وال��الع��ب حم��م��د القايد 
االأوىل  مب���ي���دال���ي���ت���ني  ف�����از  ال������ذي 

ف�سية يف �سباق 800 مرت والثانية 
برونزية يف �سباق 100 مرت.

حاكم  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وب���������ارك 
ال�سارقة االإجنازات الريا�سية لبعثة 
منتخب الدولة، متمنياً �سموه لهم 
التوفيق يف مقبل امل�ساركات املحلية 
وال����دول����ي����ة، ول���ك���ل ف�����رق ال���دول���ة 

الريا�سية يف خمتلف االألعاب.
امل�ساركات  اأهمية  اإىل  �سموه  واأ�سار 

الريا�سية،  ل��ل��ب��ع��ث��ات  اخل���ارج���ي���ة 
اإنها  ال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ي��ة، ح��ي��ث 
تعني اأن يرفرف علم دولة االإمارات 
الدول  ك��اف��ة  ب��ني  امل��ت��ح��دة  العربية 
امل�ساركة، وذلك فخٌر للدولة ورمٌز 
مل�ساركتها يف هذه االأن�سطة العاملية.
"هذا االإجناز يدفعنا  وقال �سموه: 
اإن كان على  العطاء  اإىل مزيد من 
االأن�سطة،  اأو  االأن����دي����ة  م�����س��ت��وى 

العربية  االإم�����ارات  ون��ح��ن يف دول���ة 
املتحدة نتطلع دائماً اإىل من يرفع 

علم هذه الدولة عالياً".
الالعبني  اإىل  ر�سالة  �سموه  ووج��ه 
ياأتيان  وال���ب���ذل  "العطاء  ق���ائ���اًل: 
منكم، وما نحن اإال و�سيلة، وطريق، 
واإمداد وعون، ولكن العطاء منكم، 
ال��ره��ان يف  تك�سبون  ببذلكم  واأن��ت��م 

م�ساركاتكم".

ال�����س��م��و حاكم  ����س���اح���ب  واخ���ت���ت���م 
من  ع��دد  بتوجيه  حديثه  ال�سارقة 
الريا�سي  امل��ج��ت��م��ع  اإىل  ال��ن�����س��ائ��ح 
اأن  اإىل  اإي���اه���م  داع���ي���ا  ع����ام  ب�����س��ك��ل 
ي��ت��ح��ل��وا ب��ال�����س��ل��وك ال����ق����ومي الأن 
ال��ري��ا���س��ة ت��ه��ذي��ٌب وم�����س��ارك��ة، كما 
التعامل  اإىل  االأن���دي���ة  اإدارات  دع���ا 
ال�سلوك  ع���ن  ي���خ���رج  م���ن  ك���ل  م���ع 
العباً  اأو  م�سجعاً  كان  اإن  الريا�سي 

لدى  الفا�سلة  القيم  ترّت�سخ  حتى 
�سغار الالعبني.

اأع�ساء املنتخب  من جانبهم، تقدم 
ب��ال�����س��ك��ر واالم����ت����ن����ان وال���ع���رف���ان 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 
ال�سارقة،  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ش 
حلر�سه على ا�ستقبالهم وتكرميهم، 
وقيادته  وال���وط���ن  اهلل  م��ع��اه��دي��ن 

احلكيمة على العمل بجد واجتهاد 
املحافل  الوطن يف كافة  راية  ورفع 
فيها  �سي�ساركون  والتي  الريا�سية، 
ما  بهم،  الكبري  االه��ت��م��ام  مثمنني 
لتحقيق  اجل��ه��ود  ك��ل  لبذل  دفعهم 
للوطن  اجلميل  ورد  االإجن����از  ه��ذا 

وقيادته احلكيمة.
ح�����س��ر اال���س��ت��ق��ب��ال ع��ي�����س��ى هالل 
ال�سارقة  جمل�ش  رئي�ش  احل��زام��ي 

الهاملي  فا�سل  الريا�سي، وحممد 
رئي�ش جمل�ش اإدارة احتاد االإمارات 
طارق  والدكتور  املعاقني،  لريا�سة 
رئي�ش  ن���ائ���ب  خ������ادم  ب����ن  ���س��ل��ط��ان 
املعاقني  لريا�سة  االإم�����ارات  احت���اد 
رئي�ش اللجنة الباراملبية االإماراتية 
ورئي�ش نادي الثقة للمعاقني، وعدد 
االحتاد  اإدارة  جمل�ش  اأع�����س��اء  م��ن 

ونادي الثقة للمعاقني.

»اأبطال الباراملبية من ذهب« �شعار اجلولة 
الثالثة من »دوري املحرتفني«

حاكم ال�شارقة ي�شتقبل بعثة منتخب الدولة امل�شاركة يف االألعاب الباراملبية بطوكيو

نادي اجلزيرة يعلن »الياه �شات« �شريك تدريب ر�شميا للفريق االأول

•• اأبوظبي - وام:

اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات  نظمت بلدية مدينة 
والنقل، من خالل مركز بلدية الوثبة فعالية ريا�سية 
مبادرة  �سمن  ريا�سي"  ملجتمع  "معاً  بعنوان  ُبعد  عن 
اأبوظبي  جمل�ش  مع  بالتعاون  حدود"،  بال  "ريا�سة 
واملناطق  امل����راف����ق  ت��ف��ع��ي��ل  ب���ه���دف  وذل�����ك  ال���ري���ا����س���ي، 
وتعزيز  وال��ري��ا���س��ي��ة،  ال�سحية  وال��ت��وع��ي��ة  الريا�سية، 

معايري جودة احلياة.
اإىل  هدفت  ُبعد  عن  توعوية  ور�سة  الفعالية  وت�سمنت 
اأف��راد املجتمع على  خلق وعي �سحي وريا�سي وت�سجع 

االأمرا�ش  وحماربة  املهارات  وتنمية  الريا�سة  ممار�سة 
اأ�سامة  ال��دك��ت��ور  ال��ور���س��ة  ال�����س��ائ��ع��ة، ح��ي��ث حت���دث يف 
الالال، اأخ�سائي التوعية ال�سحية الريا�سية يف جمل�ش 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي، ع��ن اأه��م��ي��ة مم��ار���س��ة الريا�سة يف 
تاأثريها على  تغيري منط حياة الفرد لالأف�سل ومدى 

�سحته اجل�سمية والنف�سية.
واحل�سور  املتحدث  ب��ني  نقا�ش  دار  الور�سة  نهاية  ويف 
عن اأبرز ما ورد فيها من معلومات، كما طرح احل�سور 
عدداً من االأ�سئلة التي اأجاب عليها املتحدث ب�سكل ر�سخ 
الريا�سة  اأكرث على ممار�سة  املعلومة لديهم و�سجعهم 

ب�سكل يومي.

بلدية اأبوظبي تنظم فعالية 
»معا ملجتمع ريا�شي«
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•• اأبوظبي -وام:

ر�سح االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم فريق العني االإماراتي للمناف�سة على لقب 
فريق ال�سهر بدوريات غرب اآ�سيا خالل �سهر اأغ�سط�ش.

واأكد املوقع الر�سمي لالحتاد اأن جماهري نادي العني ا�ستب�سرت خريا بفريقها 
الكروي بعد البداية اجليدة له يف م�سابقة الدوري حيث يحتل ال�سدارة بر�سيد 
6 نقاط بعد مرور جولتني، وبفارق االأهداف عن ال�سارقة و�سباب االأهلي دبي، 
عن  مو�سمني  مل��دة  غياب  بعد  الفريق  اآم���ال  اإع���ادة  مبثابة  االن��ط��الق��ة  لتكون 

من�سات التتويج يف البطوالت املحلية.
وتغلب العني يف اجلولة االأوىل على خورفكان 3 - 1 وكرر االنت�سار يف اجلولة 
يف  االآن  حتى  الكاملة  العالمة  ليحقق   ،0  -  2 االإم���ارات  �سيفه  على  الثانية 
انتظار ما �ست�سفر عنه  االأه��داف عن مالحقيه يف  باأف�سيلة  امل�سابقة، متفوقاً 
فيها  القيا�سي  الرقم  العني  يحمل  التي  البطولة  عمر  من  املقبلة  اجل��والت 
عليها  لال�ستفتاء  املر�سحني  قائمة  وت�سم  لقبا.   13 بر�سيد  االأل��ق��اب  بعدد 
والوحدات  ال�سعودية،  من  والفيحاء  والهالل  العني  اأندية  اآ�سيا  جماهري  من 
و�سحاب من االأردن، وحطني وت�سرين من �سوريا، وي�ستمر الت�سويت الإختيار 

فريق ال�سهر حتى م�ساء يوم ال�سبت املقبل.

•• اأبوظبي -وام:

اأدن�������وك  دوري  م���ن���اف�������س���ات  ت����ع����ود 
مرة  ال���واج���ه���ة  اإىل  ل��ل��م��ح��رتف��ني 
الدويل،  التوقف  بعد فرتة  اأخ��رى، 
اجلولة  مناف�سات  بانطالق  وذل��ك 
وغدا  ال��ي��وم  �ستقام  ال��ت��ي  ال��ث��ال��ث��ة، 
وم�����ث�����رية،  ق�����وي�����ة  ، مب�����واج�����ه�����ات 
و����س���ط ت���رق���ب ك��ب��ري م���ن االأن���دي���ة 

واجلماهري.
متام  يف  غ��د  م�ساء  اجل��ول��ة  و�ستبداأ 
ال�ساعة ال�سابعة اإال الربع، مبواجهة 
ا�ستاد  ع��ل��ى  وال����وح����دة  خ���ورف���ك���ان 
ال��ق��ا���س��م��ي، حيث  ب��ن حم��م��د  �سقر 
ثالث  اأول  حل�سد  خورفكان  ي�سعى 
نقاط، بعد التعرث يف اجلولة االأوىل 
والتعادل يف الثانية، يف مقابل رغبة 
الفوز  لتحقيق  ال��وح��دة  م��ن  كبرية 
الثاين له بعد تعادله مع بني يا�ش 
مت�سلحاً  ال��ث��ان��ي��ة،  اجل��ول��ة  ق��م��ة  يف 
اخل�سائر  م�����ن  اخل�������ايل  ب�����س��ج��ل��ه 
دوري  االأر��������ش يف  اأ����س���ح���اب  اأم������ام 

املحرتفني.
مباراة  ذات����ه  ال��ت��وق��ي��ت  و���س��ت��ق��ام يف 

ع���ل���ى ملعب  وال���ظ���ف���رة  االإم����������ارات 
املواجهة  �سعوبة  وتكمن  االإم���ارات، 
يف ت�سابه ظروف كال الفريقني بعد 
اأول جولتني، لذا ميثل  اخل�سارة يف 
ل��ه��م��ا ط����وق جن����اة للخروج  ال���ف���وز 
وحل�سد  الهزائم،  كبوة  من  �سريعاً 
اأول نقاط لهما يف م�سابقة الدوري.

والو�سل  ال�����س��ارق��ة  ق��م��ة  وت��خ��ت��ت��م 

�ستقام  التي  االأول،  ال��ي��وم  مباريات 
ال�ساعة  ال�سارقة يف متام  �ستاد  على 
نحو  م�ساعي  و�سط  م�ساًء،  التا�سعة 
اإليها  ي�سعى  التي  التا�سعة  النقطة 
الفوز  بتحقيق  االأر�������ش،  اأ���س��ح��اب 
تنحاز  فيما   ، ال��ت��وايل  على  الثالث 
للو�سل،  ال�سابقة  امل��واج��ه��ات  اأرق���ام 
الذي حقق الفوز يف 5 منا�سبات يف 

ال�سارقة  اأم�����ام  م��واج��ه��ات   9 اآخ����ر 
املحرتفني  رابطة  الإح�ساءات  وفقا 

االإماراتية.
اجلولة  م���واج���ه���ات  و���س��ت�����س��ت��ك��ت��م��ل 
مباريات   4 ب���  ال�سبت  ي��وم  الثالثة 
العروبة  ي�����س��ت�����س��ي��ف  ح��ي��ث  ق���وي���ة، 
االأه����ل����ي ع��ل��ى �ستاد  ���س��ب��اب  ف���ري���ق 
ال�سابعة  ال�ساعة  متام  يف  الفجرية، 

�سعبة  مواجهة  يف  م�ساًء،  الربع  اإال 
ال�ساعي  االأر����������ش  ����س���اح���ب  ع���ل���ى 
اجلولتني  يف  خ�سارته  من  للخروج 
�سباب  ي��ط��م��ح  ف��ي��م��ا  ال�����س��اب��ق��ت��ني، 
بتحقيق  ق���دم���اً  امل�����س��ي  يف  االأه���ل���ي 
بدوري  ال��ت��وايل  على  الثالث  الفوز 
منذ  االأوىل  ل���ل���م���رة  امل���ح���رتف���ني 
2017 وتقام يف   -  2016 مو�سم 
تعد  ق��وي��ة  م��واج��ه��ة  ذات���ه  التوقيت 
واحدة من قمم اجلولة، جتمع بني 
يا�ش مع �سيفه العني على �ستاد بني 
يا�ش، يف قمة حتفل دائما باالأهداف 
يف  الفريقان  تقابل  حيث  واالإث����ارة، 
20 مواجهة �سابقة، �سهدت ت�سجيل 
اأ�سحاب االأر�ش  62 هدفاً، وي�سعى 
لتحقيق الفوز االأول لو�سع قدمهم 
على الطريق ال�سحيح، بعد الهزمية 
باجلولة االأوىل والتعادل يف الثانية، 
اأمام  �سهلة  املهمة  ت��ك��ون  ل��ن  ول��ك��ن 
الرتتيب،  ج����دول  م��ت�����س��در  ال��ع��ني 
م�ستويات مميزة خالل  ق��دم  ال��ذي 
جولتني حقق فيهما الفوز بجدارة.

فيما تقام مواجهة اجلزيرة والن�سر 
ث��ال��ث��ة يف اجلولة  ق��م��ة  ت��ع��د  ال���ت���ي 

زاي��د يف متام  ب��ن  �ستاد حممد  على 
ال�ساعة التا�سعة م�ساًء، و�سط ترقب 
ويدخل  الناديني.  حمبي  من  كبري 
4 نقاط،  امل��ب��اراة بر�سيد  اجل��زي��رة 
االأوىل  ب���اجل���ول���ة  ال���ف���وز  ح�����س��ي��ل��ة 
فيما ميتلك  ال��ث��ان��ي��ة،  وال��ت��ع��ادل يف 
، ح���ي���ث ج����اءت  ن���ق���اط   3 ال��ن�����س��ر 
جلماهريه  م��ر���س��ي��ة  غ���ري  ب��داي��ت��ه 
بثالثية  ع��ج��م��ان  م���ن  ب��ال��ه��زمي��ة 
ما  �سرعان  ولكنه  االأوىل،  باجلولة 
الثانية  اجل��ول��ة  يف  ت��وازن��ه  ا�ستعاد 
العروبة  اأم��ام  عري�ساً  ف��وزاً  حمققاً 

بخما�سية نظيفة.
مباراة  ن��ف�����س��ه  ال��ت��وق��ي��ت  يف  وت���ق���ام 
احت���اد ك��ل��ب��اء وع��ج��م��ان ع��ل��ى ملعب 
االأف�سلية  عجمان  وميتلك  االأول، 
بالفوز يف 4 مواجهات �سابقة مقابل 
االأخ���ري  اأن  اإال  ك��ل��ب��اء،  الحت����اد   3
 3 اآخ����ر  ع��ج��م��ان يف  م��ن  مل يخ�سر 
املحرتفني،  دوري  يف  م���واج���ه���ات 
مفتوحة  االح���ت���م���االت  ك���ل  ل��ت��ب��ق��ي 
ال�ساعني  االأر�������ش  اأ����س���ح���اب  اأم������ام 
حل�سد اأول ثالث نقاط، وال�سيوف 

الباحثني عن الفوز الثاين.

•• اأبوظبي-وام:

وجه ال�سيخ حممد بن �سلطان بن خليفة اآل نهيان نائب رئي�ش 
ر�سالة  البحرية  للريا�سات  ال��دويل  اأبوظبي  نادي  اإدارة  جمل�ش 
وفريق  ال�سريعة،  ل��ل��زوارق  اأبوظبي  فريق  اإىل  وت�سجيع  حتفيز 
العامل  بطولة  من  االأوىل  اجلولة  يف  حاليا  امل�ساركني  ال�سارقة 
لزوارق الفورموال1 والتي تقام يف مدينة �سان نازارو االإيطالية، 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ب��داي��ة ع���ودة م��و���س��م ال��ب��ط��ول��ة ال��دول��ي��ة جمددا 

وا�ستعال التحدي على األقاب البطولة.
وال�سارقة  اأبوظبي  فريقي  اأن  �سلطان  ب��ن  حممد  ال�سيخ  واأك���د 
ي��ح��م��الن ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م��ا اأه��م��ي��ة ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ري��ا���س��ي امل�سرف 

م�سوؤولية  عليه  اأبوظبي  فريق  اأن  كما  البطولة،  يف  ل��الإم��ارات 
احلفاظ على لقب البطولة لل�سنة الرابعة على التوايل وللمرة 
الذي  بالدور  ال�سيخ حممد  واأ�ساد  تاريخ م�ساركاته.  ال�سابعة يف 
يف  ال���دويل  مو�سمه  ا�ستهل  اأن��ه  ال�سيما  حاليا  الفريق  ب��ه  يقوم 
حتدي  يف  وال��ث��اين  االأول  باملركزين  بالفوز  املا�سي  يوليو  �سهر 
اأوج�ستو الكال�سيكي لزوارق الفورموال2 . وقال: "البد اأن ن�سيد 
مب�ستوى فريق اأبوظبي وما يقوم به من عطاء واجنازات دولية 
يف كافة امل�ساركات التي يقوم بها، واالآن هو مقبل على حتد جديد 
من خالل اأوىل جوالت بطولة العامل لزوارق الفورموال1، وكلنا 
ثقة على قدرة الفريق على حتقيق لقب جديد يف هذه اجلولة 
واال�ستمرار يف املناف�سة والتحدي اللذين عهدناهما فيه". واأكد 

وم�ستمر  تراكمي  ب�سكل  املتكامل  الفريق  بناء  اأن  ال�سيخ حممد 
�سناعة  عن  اأثمر  قد  االآن  وحتى  املا�سي  القرن  ت�سعينيات  منذ 
املناف�سات التي  فريق قوي وقادر على ك�سب االألقاب، والفوز يف 

ي�سارك فيها.
امل�����س��ارك��ة وك�سب  اأج���ل  امل�����س��ارك��ة م��ن  "جتاوزنا م��رح��ل��ة  وق����ال: 
اخلربة منذ �سنوات عديدة، ويف كل م�ساركة حاليا يكون الطموح 
األقابا  هو املن�سة والو�سول للمراكز االأوىل، ووفقنا يف اأن نقدم 
للريا�سة  ن�سجل  واأن  م��وا���س��م،  ع���دة  غ�����س��ون  يف  ل��ه��ا  ح�سر  ال 
اإليها على  االإماراتية اإجن��ازات بحرية تليق باملكانة التي و�سلت 
امل�ستوى العاملي، ونحن ما�سون يف حتديات اأكرب ونطمح لتقدمي 
حممد  ال�سيخ  وحر�ش  بحري".  وحتد  م�ساركة  كل  يف  االأف�سل 

الداعمني  اأح��د  الريا�سي  اأبوظبي  ملجل�ش  ال�سكر  توجيه  على 
لفريق اأبوظبي من خالل م�ساركاته وح�سوره الدويل املتوا�سل 
..م�سيدا مبا يقدمه املجل�ش على الدوام ولكل الفرق الريا�سية 
قد  الفورموال1  ل���زوارق  اأبوظبي  فريق  وك��ان  االأن��دي��ة.  جلميع 
امل�����س��ارك��ة يف  اأج���ل  اإي��ط��ال��ي��ا م��ن  غ���ادر فجر ام�����ش اخلمي�ش اإىل 
اجلولة االفتتاحية من بطولة العامل لزوارق الفورموال1 ، ومن 
املقرر اأن تبداأ اأحداث البطولة اليوم اجلمعة مع الفح�ش الفني 
ت�سفيات  انطالق  ثم  البطولة،  الر�سمي يف  والت�سجيل  للزوارق 
�سباق اأف�سل زمن غدا، ثم انطالق ال�سباق الرئي�سي واخلتامي 
 2 اأب��وظ��ب��ي  زورق  املناف�سة  يف  وي�����س��ارك  املقبل،  االح���د  للجولة 

بقيادة ثاين القمزي وزورق اأبوظبي 1 بقيادة �سون تورنتي.

حممد بن �شلطان بن خليفة: واثقون من عودة اأبطال االإمارات بلقب مونديال اإيطاليا للزوارق ال�شريعة

ويل عهد الفجرية ي�شتقبل الفائزين يف بطولة االأندية العربية للمبارزة
•• الفجرية-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي ويل عهد الفجرية 
�سرورة االهتمام باإبراز الفنون القتالية مبختلف اأنواعها، 
ُم�سرياً اإىل توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد 
باأهمية  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�ش  ع�سو  ال�سرقي 
ت�سجيع النا�سئني وال�سباب على االنخراط فيها وامل�ساركة 
دولة  داخ��ل  تقام  التي  الريا�سية  واملناف�سات  البطوالت  يف 
االإم��ارات وخارجها، وتعزيز ح�سور الدولة على اخلريطة 
الريا�سية العربية والعاملية. جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سمو 

ويل عهد الفجرية، يف ق�سر الرميلة، العبي نادي الفجرية 
يف  خمتلفة  م��ي��دال��ي��ة   15 ب���  ال��ف��ائ��زي��ن  القتالية  للفنون 
بطولة االأندية العربية للمبارزة التي اأقيمت خالل الفرتة 
للمعاقني  ال��ث��ق��ة  ن���ادي  ���س��ال��ة  يف  اجل����اري  �سبتمرب   6-4
الدولية،  تيما  و���س��رك��ة  االإم���ارات���ي  االحت����اد  م��ن  بتنظيم 
واأحرز  العربية.  ال��دول  خمتلف  من  ن��ادًي��ا   12 وم�ساركة 
البطولة  يف  القتالية  للفنون  الفجرية  ن��ادي  فريق  العبو 
ميداليًة ذهبية، و�ست ميداليات ف�سية، وثماين برونزيات، 
�سنة   20 حت��ت  للبنات  ال�سابر  ���س��الح  ف��ري��ق  ح�سل  حيث 
الف�سّيات فريق  على  بينما ح�سل  الذهبية،  امليدالية  على 

فريق  من  كل  ية  بالف�سّ ف��از  كما  لل�سيدات،  ال�سابر  �سالح 
يف  البنات  وفريق  �سنة،   20 ل��الأوالد حتت  االإيبيه  �سالح 
�سالح الفلوريه لنف�ش الفئة العمرية، وفريق �سالح ال�سابر 
لل�سباب. ويف مناف�سات الفردي فازت الالعبة �سمة ال�سحي 
بف�سّية وبرونزية يف �سالح ال�سابر خالل يومني متتاليني، 
وفازت الهيام البلو�سي بف�سية �سالح الفلورية، بينما ح�سل 
امليدالية  �سنة على   20 �سباب حتت  الفلورية  �سالح  فريق 
�سن  حتت  بنات  االيبيه  �سالح  لفريق  ومثلها  ال��ربون��زي��ة، 
لل�سيدات، وفازت اأ�سيلة  الفلورية  �سالح  وفريق  �سنة   20
بربونزية  حممد  ومايد  ال�سابر،  �سالح  بربونزية  دروي�ش 

االأوالد يف �سالح االيبيه، و�سيف ال�سكري بربونزية الرجال، 
ومرمي النقبي بربونزية �سالح الفلورية لل�سيدات. واأ�ساد 
امل�ستمرة  الريا�سية  ب��االإجن��ازات  الفجرية  عهد  ويل  �سمو 
عرب  القتالية  للفنون  الفجرية  ن��ادي  العبو  يحققها  التي 
املناف�سات الريا�سية يف خمتلف الفئات القتالية،  خو�سهم 
النادي والفرق يف ت�سجيع الالعبني  اإدارة  كما ثّمن جهود 
وتدريبهم واالإ�سراف عليهم، منّوًها �سموه ب�سرورة موا�سلة 
التدريب اجلاد وامل�ساركة يف البطوالت الريا�سية، لتحقيق 
املزيد من النجاحات القيا�سية التي تعزز مهارات الالعبني 
ودولة  الفجرية  اإم���ارة  ا�سم  اإب���راز  يف  وُت�سهم  ال�سخ�سية، 

االإم����ارات يف امل��ج��ال ال��ري��ا���س��ي. ب��دوره��م ت��ق��ّدم الالعبون 
الفائزون واإدارة النادي اإىل �سمو ويل عهد الفجرية بال�سكر 
القتالية  الفنون  لريا�سة  ال��دائ��م  �سموه  لدعم  والتقدير 
بجميع فئاتها، واالحتفاء باإجنازاتهم وتقديرها، موؤّكدين 
موا�سلتهم التدريب والعمل نحو اإحراز املزيد من االأرقام 
�سامل  ���س��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�سر  املتقدمة.  وامل��راك��ز  القيا�سية 
و�سعادة  ال��ف��ج��رية،  عهد  ويل  �سمو  مكتب  م��دي��ر  الزحمي 
العميد اأح��م��د ح��م��دان ال���زي���ودي رئ��ي�����ش احت���اد االإم����ارات 
ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ن��ادي ال��ف��ج��رية للفنون 

القتالية، وطاقم املدّربني واالإداريني يف النادي.

»االآ�شيوي« ير�شح العني للقب فريق ال�شهر يف دوريات غرب اآ�شيا

 بيليه يوؤكد تعافيه بعد اجلراحة اجلولة الثالثة من دوري »اأدنوك« للمحرتفني.. »3 قمم«مثرية يومي اجلمعة وال�شبت
قال اأ�سطورة كرة القدم الربازيلي بيليه باأنه يتعافى جيدا من عملية جراحية 
م�ست�سفيات  اأح���د  يف  املا�سي  ال�سبت  لها  خ�سع  ال��ق��ول��ون  يف  ورم  ال�سئت�سال 
والية �ساو باولو. وقال بيليه البالغ من العمر 80 عاما على مواقع التوا�سل 
امل�ست�سفى الذي يتعالج فيه بيليه  اأتعافى ب�سكل جيد". وكان  "اأنا  االجتماعي 
لكنه  الفائقة،  العناية  غرفة  يف  يتعافى  ال�سابق  النجم  اأن  اإىل  االثنني  اأ���س��ار 
مل ي�سر يف بيان له االأربعاء ما اإذا كان بيليه ال يزال فيها. ومت اكت�ساف الورم 
خالل الفحو�ش الروتينية للقلب واالأوعية الدموية والفحو�ش املخربية التي 
بيليه،  وتدهورت �سحة  لعملية جراحية الزالته.  فورا  بيليه، فخ�سع  اأجراها 
ال�سنوات االأخ��رية، واأدخل  اأرانتي�ش دو نا�سيمينتو، يف  اإد�سون  وا�سمه احلقيقي 
باري�ش،  يف   2019 ني�سان/اأبريل  يف  اآخ��ره��ا  ك��ان  امل�ست�سفى،  اإىل  ع��دة  م��رات 
اإزالة  الربازيل، متت  اإىل  البولية. لدى عودته  امل�سالك  التهاب حاد يف  ب�سبب 
ح�سوات من الكلى. وعانى بيليه يف ت�سرين الثاين-نوفمرب 2014 من التهاب 
حاد يف امل�سالك البولية، ا�سطره لدخول غرفة العناية املركزة وخ�سع لغ�سيل 
العامل من احتمال وفاة الالعب الذي يعد من  الكلى، و�سط قلق كبري حول 
االأبرز على مر التاريخ. ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان العباً. وت�سبب 
ك�سر اإحدى ال�سلوع اأثناء احدى املباريات ب�سرر يف كليته اليمنى والتي متت 
اإزالتها يف النهاية. يف العام 2016، كان من املقرر اأن ي�سيء بيليه �سعلة دورة 
لكنه  ج��ان��ريو،  دي  ري��و  مدينة  ا�ست�سافتها  التي  ال�سيفية  االأومل��ب��ي��ة  االأل��ع��اب 
ا�سطر للغياب عن احلفل لظروف �سحية اأي�سا. كما اأنه يعاين من م�ساكل يف 
الفخذ. يف �سباط-فرباير 2020، طماأن بيليه معجبيه ب�ساأن �سحته العقلية، 
"نوًعا معيًنا من  "منعزل" ويعاين  اإنه  اإدينيو قال فيها  بعد ت�سريحات جنله 
العامل  بكاأ�ش  فاز  الذي  التاريخ  يف  الوحيد  الالعب  بيليه،  و�سجل  االكتئاب". 
ثالث مرات )1958 و1962 و1970(، 77 هدفا يف 92 مباراة بقمي�ش 
كاأحد  الدولية،  االأوملبية  اللجنة  قبل  من   1999 يف  اختري  وهو  ال�سيلي�ساو. 
نف�سه  القرن  كاأف�سل العب يف  بعام  الع�سرين، وبعدها  القرن  ريا�سيي  اأف�سل 
اأعظم العب  من قبل االحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(. ويعتربه الكثريون 

كرة قدم يف كل الع�سور.
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الفجر الريا�ضي

�سعادته  ع��ن  ليونيل مي�سي  االأرج��ن��ت��ني  اأع���رب جن��م 
بعودة اجلماهري اإىل املالعب ع�سية مواجهة فريقه 

اجلنوبية  اأمريكا  ت�سفيات  يف  لبوليفيا 
املوؤهلة اإىل مونديال قطر 2022، 

م������ا ����س���ي�������س���م���ح مل���ن���ت���خ���ب ب������الده 
باحراز  باالحتفال مع جمهوره 
كاأ�ش كوبا امريكا التي توج بها 

يف متوز-يوليو املا�سي.
بي  اأ����ش  "اإي  ل�سبكة  مي�سي  وق���ال 

اأن" االأمريكية "انه اأمر جنوين متاما. لكن لالأ�سف 
اجلائحة"  ب�سبب  بالكامل  ممتلئاً  امللعب  يكون  لن 
ن�سبته  م��ا  بح�سور  �سمحت  ال�سلطات  ب���اأن  ع��ل��م��اً 
املئة من �سعة ملعب "مونومنتال" يف  يف   30
العا�سمة االأرجنتينية بوينو�ش اأير�ش اأي 21 
الف متفرج. وهي املرة االأوىل ت�سهد املدرجات 
القيود  منذ  االأرجنتني  يف  جماهريياً  ح�سوراً 
عندما   2020 اآذار/م���ار����ش  يف  فر�ست  التي 
بداأت جائحة كوفيد19- تنت�سر حول العامل.

واأ�ساف مي�سي الفائز بالكرة الذهبية الأف�سل 
اللحظة  "�ستكون  م����ّرات   6 ال��ع��امل  يف  الع���ب 
ا�ستعرا�سية بالن�سبة لنا، اتطّلع قدما للم�ساركة 

فيها".
باكورة  اأح����رز  ع���ام���اً(   34( مي�سي  وك����ان 
االرجنتيني  املنتخب  ���س��ف��وف  يف  األ��ق��اب��ه 
االول عندما قاده اىل الفوز على الربازيل 
ماراكانا  ملعب  داره����ا  ع��ق��ر  يف  -1�سفر 
 10 لكوبا امريكا يف  النهائية  امل��ب��اراة  يف 
لقب  اأّول  كان  كما  املا�سي.  متوز/يوليو 
للمنتخب االرجنتيني منذ عام 1993 
الالعبني  لكن  ال��ق��اري��ة،  امل�سابقة  يف 
باخليبة  ���س��ع��روا  املنتخب  وان�����س��ار 
بهذا  االحتفال  من  متكنهم  لعدم 

التتويج.
�سان  باري�ش  الع��ب  مي�سي  وت��اب��ع 
هذه  "كّل  اجل���دي���د  ج���رم���ان 
االأم�������ور اأ���س��ب��ح��ت وراءن�����ا 
ت�ستمر  احل�����ي�����اة  االن، 
البال  راح������ة  م����ع  ل���ك���ن 
احللم  ح��ق��ق��ت  ب���اأن���ن���ي 
ال�����ذي ط���امل���ا ه����رب مني 
ا���س��ارة اىل  م���رات عدة" يف 
نهائية  مباريات  اأربع  خ�سارته 
البطوالت  يف  ب��الده  منتخب  مع 
م��رات يف كوبا امريكا  ال��ك��ربى )3 
و2016،  و2015   2007 اع����وام 

ونهائي مونديال 2014(.
ويف �سوؤال عن م�ساعره بعد تتويج باللقب 
اأ���س��ّدق ما ح�سل. كنت  اأك��ن  ال��ق��اري "مل 
اأحلم باحراز هذا اللقب بقّوة وبالتايل مل 
اأفهم ما كان يح�سل يل. كان مبثابة احللم، 
كانت حلظة رائعة واالآن اأكرث من اأي م�سى 
اللحظات  تلك  يف  الن��ه  ال�سور  اأرى  عندما 

كنت �سائعا، م�سلوال".
وي�����س��ع��ى امل��ن��ت��خ��ب االرج��ن��ت��ي��ن��ي م���ن خالل 
امل�ساركة  يف  اآماله  تعزيز  اإىل  بوليفيا  مباراة 
ب��ان��ه ي��ح��ت��ل املركز  يف م��ون��دي��ال ق��ط��ر، ع��ل��م��اً 
 15 امل���وّح���دة بر�سيد  امل��ج��م��وع��ة  ال��ث��اين يف 
الربازيل  عن  نقاط   6 بفارق  نقطة، 

املت�سّدرة.

ط��ل��ب ال���الع���ب ال�����س��اب اأن�����س��و ف���ات���ي م��واف��ق��ة ق���ادة 
كان  ال���ذي   10 ال��رق��م  االإ���س��ب��اين الرت����داء  بر�سلونة 
مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني  الفريق  اأ�سطورة  يحمله 
بح�سب  الفرن�سي،  ج��رم��ان  �سان  باري�ش  اإىل  املنتقل 
رئي�ش النادي جوان البورتا، فيما يبدو اأن عودته اإىل 

املالعب �ستتاأخر لعدم تعافيه نهائيا من اال�سابة.
وكان بر�سلونة قّرر مطلع ال�سهر اجلاري منح الرقم 

ابن ال�18 عاماً. ال�ساعد  للنجم   10
 "3 �سبورت  "اإي  قناة  وك�سف البورتا يف مقابلة على 
عن "حركة �سجاعة من جهته، وعندما طرحنا عليه 
موافقة  بحال   10 الرقم  �سيحمل  اإن��ه  قال  ال�سوؤال، 

قادة الفريق".
�سريجيو  من  املوهوب  الالعب  عليها  ح�سل  موافقة 

���س��ريج��ي روبرتو  ب��ي��ك��ي��ه،  ب��و���س��ك��ي��ت�����ش، ج����ريار 
وجوردي األبا.

 10 ال��رق��م  القمي�ش  ارت���دى  اأن  و�سبق 
كل  اأمثال  مي�سي  قبل  قدم  كرة  اأ�ساطري 
وريفالدو  رونالدينيو  الربازيليني  من 

وروماريو.
فاتي  ال���دويل  ال�ساعد  النجم  و���س��ريث 

الرقم 10 من مي�سي الذي بقي اأكرث من 
ع�سرين �سنة يف كاتالونيا، مدركاً العبء 

ال���ك���ب���ري ع���ل���ى ك���اه���ل���ي���ه، وهو 
اأكادميية  م���ن  ال���ق���ادم 

بر�سلونة،  يف  الكروية  املواهب  لتخريج  ما�سيا"  "ال 
حيث خطا خطواته االوىل يف عام 2019 يف �سن ال� 

عاماً.  16
للركبة  املف�سلي  الغ�سروف  ك�سر  من  فاتي  ويتعافى 
الثاين/نوفمرب  ت�����س��ري��ن  يف  ل���ه  ت��ع��ر���ش  ال��ي�����س��رى 

.2020
اإعادة  يف  بر�سلونة  ي��ت��اأن��ى  "اأ�ش"  �سحيفة  وبح�سب 
املخاطرة  ي��ري��د  وال  االأخ�����س��ر،  امل�ستطيل  اإىل  ف��ات��ي 
بالزج به مبكرا قبل تعافيه متاما، لتتاأخر عودته اإىل 
املقبل، عندما ي�ست�سيف  االأول/اأكتوبر  ت�سرين   17

بر�سلونة فالن�سيا يف ملعب كامب نو.
ان  اال�سبوع  ه��ذا  اإ�سبانية  �سحافية  تقارير  واأ���س��ارت 
الئحة  على  ك��ان  بي�ساو،  غينيا  م��ن  وج����ذوره  ف��ات��ي، 
مليون   100 مقابل  بر�سلونة  يف  الرحيل 
يورو، ب�سبب اأزمة الديون التي مير بها 
واأّدت اإىل رحيل مي�سي واإعارة املهاجم 
الفرن�سي اأنطوان غريزمان اإىل فريقه 

ال�سابق اأتلتيكو مدريد.
ل��ك��ن الب���ورت���ا ن��ف��ى ن��ي��ة ب��ي��ع فاتي 
اأبدا ببيعه. كتبت احدى  نرغب  "مل 
اإنكليزياً )مان�س�سرت  ال�سحف اأن نادياً 
ل�سمه.  ع��ر���س��ا  ق�����ّدم  ي��ون��اي��ت��د( 
العر�ش  ه���ذا  ي�����س��ل  مل 

اأبداً".

•• راأ�س اخليمة-وام:

حث ال�سيخ اأحمد بن �سقر القا�سمي 
الثقايف  االإم����������ارات  ن������ادي  رئ���ي�������ش 
الريا�سي الالعبني واجلهاز الفني 
بالنادي  االأول  ال��ق��دم  ك��رة  لفريق 
على م�ساعفة اجلهد خالل املو�سم 
�سورة يف  باأف�سل  للظهور  اجلديد 
واإ�سعاد  للمحرتفني  اأدن��وك  دوري 

اجلماهري.
جاء ذلك خالل زيارته مقر النادي 
ك���ان يف  اأم�������ش االأول ح��ي��ث  م�����س��اء 
ا�ستقباله يو�سف عبد اهلل البطران 
اإدارة النادي، ووليد  رئي�ش جمل�ش 
الثاين  النائب  الكرمي  حممد عبد 
واالأع�ساء  االإدارة،  جمل�ش  لرئي�ش 
و�سعيد علي  �سامل بن عنرب،  خلف 
ال�سحي،  ����س���امل  وث������اين  م�����س��ب��ح، 
وع������ب������داهلل اإب�����راه�����ي�����م ال���ط���وي���ل، 
ال��ب��ل��و���س��ي، وعارفة  ع��ل��ي  وي��و���س��ف 
اإبراهيم  وخليل  الفالحي،  �سالح 
القر�سي،  اأحمد  وجمال  الطويل، 

ونا�سر  اإبراهيم،  ح�سني  ومن�سور 
ال�سيخ  وح��ر���ش  النقبي.  طحنون 
اأح���م���د ب���ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي على 
ال��ف��ري��ق االأول  ب��الع��ب��ي  االل��ت��ق��اء 
االإداري  واجل��ه��ازي��ن  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
والفني، م�سريا اإىل متابعته للفريق 

بداية  م��ن  املا�سية  املرحلة  خ��الل 
االإعداد، و�سدد على اأهمية املرحلة 
التح�سري  و������س�����رورة  اجل����دي����دة 
امل�سرفة يف دوري  اجليد للم�ساركة 
اأدن�������وك ل��ل��م��ح��رتف��ني .. وق�����ال : 
اإدارة الفريق  �ساأكون متوا�ساًل مع 

ينجح  حتى  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل 
ع��ن��ده، مطالباً  م��ا  ك��ل  ت��ق��دمي  يف 
اأداء  ع���ل���ى  ب���احل���ر����ش  ال���الع���ب���ني 
التدريبات بكل جدية حتى ينعك�ش 
بطوالت  يف  م��������ردوده  ع���ل���ى  ذل�����ك 
اأ�ساد  جانبه  م��ن  اجل��دي��د.  املو�سم 

ال��ب��ط��ران رئي�ش  ي��و���س��ف ع��ب��د اهلل 
جمل�ش االإدارة بزيارة ال�سيخ اأحمد 
�ستنعك�ش  التي  القا�سمي  �سقر  بن 
خالل  الفريق  م�سرية  على  اإيجاباً 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  امل��ق��ب��ل��ة،  امل��رح��ل��ة 
النف�سي  ل��ه��ا وق��ع��ه��ا  ك���ان  ال���زي���ارة 

والالعبني  االإدارة  جم��ل�����ش  ل���دى 
لها  و�سيكون  االإداري  واجل��ه��ازي��ن 
ت�����س��ب يف م�سلحة  اإي��ج��اب��ي��ا  اأث�����را 
دف�����ع م�سرية  اأج������ل  م����ن  ال�����ن�����ادي 
لتحقيق  االأم��ام  اإىل  االأول  الفريق 

اآفاق النجاح.

ب����ن �سقر  اأح����م����د  ال�������س���ي���خ  وق�������ام 
ال���زي���ارة بجولة  ال��ق��ا���س��م��ي خ���الل 
النادي  م���راف���ق  ���س��م��ل��ت  م��ي��دان��ي��ة 
التجديدات  على  واط��ل��ع  املختلفة 
املرافق،  خمتلف  على  ط��راأت  التي 
واأ�����س����اد مب���ا ���س��اه��ده م���ن حتديث 

اإدارة  اإىل  بال�سكر  وتقدم  وجتديد، 
الكبرية منذ  اجل��ه��ود  ال��ن��ادي على 
اأنه يتابع كل  واأك��د  ت�سكيل املجل�ش 
واملجتمعية  امل��ي��دان��ي��ة  ب��راجم��ه��م 
وموا�سلة  امل���ث���اب���رة  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م 

اجلد والعمل والتميز.

اأحمد بن �شقر القا�شمي يحث العبي نادي االإمارات على م�شاعفة اجلهد يف املو�شم اجلديد

•• اأبوظبي-وام:

مو�سم  ال�ستئناف  واليخوت  ال�سراعية  للريا�سات  اأبوظبي  ن��ادي  ي�ستعد 
قرابة ثالثة اأ�سهر، وتنطلق  ا�ستمرت  �سيفي  توقف  فرتة  بعد   ،2021
للبواني�ش  العالية  ب�سباق  اجل��اري  �سبتمرب   18 يف  والفعاليات  ال�سباقات 

ال�سراعية، وت�ستمر حتى 18 دي�سمرب املقبل.
املو�سم  نهاية  النادي حتى  ينظمها  التي  واالأح��داث  ال�سباقات  ويبلغ عدد 
13 حدثاً بني ال�سباقات والبطوالت ال�سراعية وتلك التي تخت�ش بال�سراع 

احلديث.
وت�سم اأجندة ال�سباقات �سباقاً ثانياً خالل ال�سهر اجلاري حيث يقام �سباق 

�سهر  ي�سهد  فيما  �سبتمرب،   25 يف  اأي�سا  ال�سراعية  للبواني�ش  اأبوظبي 
43 قدماً يف  �سباق فئة  �سباقات وبطولة حيث يقام  اإقامة ثالثة  اأكتوبر 
التا�سع  البواني�ش يف  الرابعة لفئة  اأكتوبر، بينما تقام اجلولة  الثاين من 
اأما  ال�سهر،  نهاية  يف  قدماً   43 لفئة  الثالثة  اجلولة  تقام  اأكتوبرو  من 
وحتى   26 من  الفرتة  يف  فتقام  ل�"الريجاتا"  الدولية  اأبوظبي  بطولة 

نف�سه. ال�سهر  من   30
ويعد �سهر نوفمرب هو اأكرث ال�سهور ازدحاماً باالأحداث حيث ي�سهد اإقامة 
قدماً   22 �سباق  بتنظيم  نوفمرب  فعاليات  وت��ب��داأ  وبطولتني،  �سباقني 
اأبوظبي  ال�سهر، فيما تقام بطولة  ال�ساد�ش من  ال�سراعية عند  للمحامل 
للكايت �سريف يف الفرتة من 17 وحتى 20 من ال�سهر نف�سه، كما تقام 

اجلولة اخلام�سة لفئة 22 قدماً يف الع�سرين من نوفمرب ويخرج بحارة 
النادي خالل هذا ال�سهر للم�ساركة يف بطولتي م�سنعة لالإبحار ال�سراعي 

يف �سلطنة عمان وبطولة اآ�سيا لالأوبتم�ست يف تايالند.
باإقامة  املو�سم  وال��ي��خ��وت  ال�سراعية  للريا�سات  اأب��وظ��ب��ي  ن��ادي  ويختتم 
املقبل  دي�سمرب  يف  قدماً   22 فئة  ال�سراعية  للمحامل  ال�ساد�سة  اجلولة 
م�سنعة  التي  لل�سباب  العامل  بطولة  يف  ال�سباب  بحارته  م�ساركة  وكذلك 
لي�سدل  نف�سه  ال�سهر  من   18 وحتى   11 من  الفرتة  يف  عمان  ب�سلطنة 

النادي ال�ستار على املو�سم.
ال�سباقات  اأن جميع  واليخوت  ال�سراعية  للريا�سات  اأبوظبي  نادي  واأعلن 
املتبعة  االحرتازية  لالإجراءات  �ستخ�سع  املو�سم  بها  ي�ستكمل  �سوف  التي 

يف الدولة حيث �سيتوجب على امل�ساركني احل�سول على اجلرعات املطلوبة 
من لقاح كوفيد 19 فيما ي�ستثنى من ذلك الفئات املعفاة من اأخذ اللقاح 

مع �سرورة اإظهار نتائج الفحو�سات اخلا�سة بالفريو�ش.
نادي  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  الرميثي  مر�سد  ث��اين  اأحمد  اأع��رب  جهته  من 
املو�سم  با�ستكمال  �سعادته  عن  واليخوت  ال�سراعية  للريا�سات  اأبوظبي 
وعودة االأن�سطة بعد التوقف ال�سيفي ال�سنوي، موؤكداً اأن اجلميع يف النادي 

على اأهبة اال�ستعداد ال�ست�سافة كافة االأحداث من �سباقات وبطوالت.
اأنه ال  ..موؤكداً  املعتمدة  االإج��راءات االحرتازية  اتباع  و�سدد على �سرورة 
تهاون يف تطبيق تلك االإج��راءات .. وتوجه بال�سكر اإىل القيادة الر�سيدة 

على دعمها الدائم للريا�سات البحرية ب�سكل عام والرتاثية منها 

»اأبوظبي لل�شراع« ي�شتكمل مو�شم 2021 ب� 13 �شباقا وبطولة

مي�شي �شعيد بعودة 
اجلماهري اإىل امللعب 

فاتي يطلب موافقة قادة 
بر�شلونة حلمل الرقم 10 

بروفة اأخرية لليل و�شان جرمان 
قبل بداية امل�شوار القاري 

يخو�ش كل من ليل حامل اللقب وباري�ش �سان جرمان و�سيفه بروفة اأخرية 
قبل بدء م�سوارهما يف م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا منت�سف االأ�سبوع املقبل، 
الثاين  وي�ست�سيف  اجلمعة،  ل��وري��ان  على  �سيفا  االأول  يحل  عندما  وذل��ك 

كلريمون ال�سبت يف املرحلة اخلام�سة من الدوري الفرن�سي يف كرة القدم.
وتنتظر ليل مواجهة �سعبة اأمام �سيفه فولف�سبورغ االأملاين الثالثاء املقبل يف 
اجلولة االوىل من مناف�سات املجموعة ال�سابعة �سمن م�سابقة دوري اأبطال 

اأوروبا والتي ت�سم �سالزبورغ النم�سوي وا�سبيلية اال�سباين.
املو�سم قبل  العريقة  القارية  امل�سابقة  اأما باري�ش �سان جرمان، و�سيف بطل 
املا�سي، فيحل �سيفا على كلوب بروج البلجيكي االربعاء يف اأ�سهل مواجهات 
املجموعة االأوىل التي ت�سم مان�س�سرت �سيتي االنكليزي و�سيف بطل الن�سخة 

االأخرية واليبزيغ االأملاين.
وياأمل ليل يف موا�سلة �سحوته بعد بدايته املخيبة لالمال بتعادلني مع متز 
اأن ي�سّحح امل�سار بتحقيق فوزه االول  اأمام ني�ش، قبل  اإتيان وخ�سارة  و�سانت 

هذا املو�سم عندما تغلب على مونبلييه 2-1 يف املرحلة الرابعة.
ويحتل ليل الذي فّجر مفاجاأة مدوية املو�سم املا�سي بتتويجه باللقب على 
ح�ساب �سان جرمان، املركز العا�سر بر�سيد خم�ش نقاط بفارق االأهداف خلف 

لوريان ال�سابع ورين الثامن وليون التا�سع.
ويخو�ش البطل مباراة اليوم يف غياب جناحيه تيموثي وياه وجوناثان بامبا 
ب�سبب اإ�سابتهما بتمزق يف الفخذ، اإىل جانب العب الو�سط الدويل الربتغايل 

ريناتو �سان�سي�ش الذي ال يزال يعاين من ا�سابة يف الركبة.
واأبدى مدرب ليل جو�سلني غورفينيك عن �سعادته بنجاح فريقه يف االحتفاظ 
بالعبيه يف فرتة االنتقاالت ال�سيفية التي اأغلقت يف 31 اآب/اأغ�سط�ش املا�سي، 
دائًما  االأوق��ات، هناك  اأ�سباب. يف هذه  الو�سع غري م�ستقر لعدة  "كان  وق��ال 
 ، اأنهم كذلك. يف النهاية، احتفظنا باجلميع  اأو يعتقدون  العبون مطلوبون 
رحال  اللذين  �سوماري  و)باكاري(  مينيان  مايك(  املرمى  )حار�ش  با�ستثناء 
االنتقاالت  نافذة  تواليا(.  االنكليزي  �سيتي  ولي�سرت  االيطايل  ميالن  )اىل 

تكون ناجحة عندما حتتفظ بالالعبني وعمودك الفقري".
واأ�ساف "كانت فرتة االنتقاالت �سعبة من الناحية االقت�سادية. لقد جّربنا 
اأن تكون  االأ�سياء. الأ�سباب خمتلفة، مل نتمكن من حتقيق ذلك. كنت اأمتنى 

جتربة هجومية اإ�سافية. لكني اأوؤيد قرارات النادي. اأنا اأفهم �سروراتها".
الوافد  ام��ام  �سعبة  م��ب��اراة  جرمان  �سان  باري�ش  يخو�ش  الثانية،  امل��ب��اراة  يف 
اجلديد كلريمون الرابع من فوزين وتعادلني، خ�سو�سا واأن النادي الباري�سي 
�سيخو�ش املباراة يف غياب اأبرز اأ�سلحته الهجومية الوافد اجلديد االرجنتيني 
مع  مل�ساركتهم  نيمار  وال��ربازي��ل��ي  ماريا  دي  اأنخل  ومواطنه  مي�سي  ليونيل 
منتخبي بالدهما يف الت�سفيات االأمريكية اجلنوبية املوؤهلة ملونديال 2022 
عن  غاب  ال��ذي  مبابي  وكيليان  باريدي�ش،  ولياندرو  ماركينيو�ش  غ��رار  على 
كاأ�ش  لنهائيات  االأوروبية  الت�سفيات  يف  بالده  ملنتخب  االأخريتني  املباراتني 
يف  لها  تعر�ش  ال�ساق  ربلة  يف  االإ�سابة  ب�سبب  وفنلندا  اأوكرانيا  �سد  العامل، 

املباراة االوىل �سد البو�سنة.
"يوروبا ليغ"  االأوروب��ي  ال��دوري  وال تختلف حال ممثلي فرن�سا يف م�سابقة 
مبواجهة  املرحلة  مناف�سات  االأول  يختتم  حيث  ومر�سيليا،  وموناكو  ليون 
م�ساء  نارية  قمة  يف  والثالث  الثاين  يلتقي  فيما  املقبل،  االأح��د  �سرتا�سبورغ 

ال�سبت على ملعب "لوي�ش الثاين" يف االإمارة.
الثانية لالأندية  وتقام اجلولة االوىل من دور املجموعات للم�سابقة القرية 
اخلمي�ش املقبل، فيحل ليون �سيفا على رينجرز اال�سكتلندي �سمن مناف�سات 
الت�سيكي،  ب��راغ  و�سبارتا  الدمناركي  بروندبي  ت�سم  التي  االوىل  املجموعة 
ويلعب موناكو مع �ستورم غرات�ش النم�سوي �سمن مناف�سات املجموعة الثانية 
يحل  فيما  الهولندي،  واأي��ن��ده��وف��ن  اال�سباين  �سو�سييداد  ري��ال  ت�سم  التي 
مر�سيليا �سيفا على لوكوموتيف مو�سكو الرو�سي �سمن املجموعة اخلام�سة 

التي ت�سم غلطة �سراي الرتكي والت�سيو االإيطايل.
وي�ستعد رين لتد�سني م�ساركته يف امل�سابقة القارية اجلديدة "كونفرن�ش ليغ" 

با�ست�سافة رين�ش االأحد.
وتنتظر رين قمة �ساخنة �سد توتنهام االإنكليزي يف امل�سابقة القارية اجلديدة 

اخلمي�ش املقبل.
ويف باقي املباريات، يلعب مونبلييه مع �سانت اإتيان، وبري�ست مع اأجنيه، ومتز 

مع تروا، وبوردو مع لن�ش، ونانت مع ني�ش.



وفاة ع�شرينية اإثر عملية جراحة ب�شيطة
اأثارت وفاة �سيدة اأثناء اإجراء عملية جراحية لها يف االأردن موجة 
من الغ�سب والتعاطف مع ذويها مع اإعالنهم اأنها توفيت نتيجة 
خطاأ طبي. وعرب رواد مواقع التوا�سل االجتماعي يف االأردن عن 
بحق  العقوبات  ب��اإن��زال  طالبوا  حيث  الوفاة  حادثة  بعد  غ�سبهم 
املق�سرين، واأبدى املغردون تعاطفهم مع زوجها واأطفالها. وح�سب 
ذويها فقد اأدخلت رنيم اإىل امل�ست�سفى الإجراء عملية "تنظيف بعد 
العملية  تلك  اأن  من  الرغم  على  توفيت  اأنها  اإال  جنينها"،  وف��اة 

اجلراحية تعترب من العمليات ال�سغرى.
العام  امل��دع��ي  فتح  ال�سرعي حيث  ال��ط��ب  اإىل  اجل��ث��ة  ومت حت��وي��ل 
اإىل  املق�سرين  وحتويل  الوفاة  اأ�سباب  لتحديد  بالق�سية  حتقيقا 

اجلهات الق�سائية.
حممد اأبو م�سامح، زوج رنيم، قال ل�سكاي نيوز عربية اإنه متزوج 
من حوايل 10 اأعوام ولهما 3 اأبناء، واأن زوجته حامل يف �سهرها 
اأحد  اأن زوج��ت��ه راج��ع��ت  ت��ويف. واأ���س��اف  اأن اجلنني  اإال  اخل��ام�����ش، 
ل��ه��ا، وبعد  اإج����راء عملية ج��راح��ي��ة ب�سيطة  ق��رر  ال���ذي  االأط���ب���اء، 
االنتهاء من العملية اأبلغهم الطبيب اأنه ميكنها مغادرة امل�ست�سفى 
اأن  اأبلغوهم  امل�ست�سفى  يف  املمر�سني  اأن  اإال  العملية،  انتهاء  بعد 

الزوجة ال تزال حتت املراقبة ويجب اأن تبقى يف امل�ست�سفى.

قوة �شرطة مزيفة تداهم مراكز �شحية
قوة  �سفة  انتحال  حينما  �سالح  و�سعيد  اإم��ام  ع��ادل  طريقة  على 
اململوكة  اجل����زارة  حم��الت  وداه��م��ا  ال�سحة  م��ن  وطبيب  �سرطة 
باب  "على  ال�سهري  الفيلم  يف  العنتبلي"  "حالوة  نظمي  ل�سالح 
ب�سكل   نف�سه  امل�سهد  تقدمي  على  عاطلني   4 اأق��دم  فقد  الوزير"، 
امل�سرية  العا�سمة  جنوبي  باجليزة  اأك��ت��وب��ر   6 مدينة  يف  واق��ع��ي 
القاهرة. وبح�سب ما ك�سفته حتقيقات نيابة اأكتوبر، فاإن املتهمني 
االأربعة قلدوا م�ساهد راأوها يف اأفالم ال�سينما، فاختمرت يف ذهنهم 
على  ترخي�ش  دون  اأن�سطة  يف  تعمل  التي  املن�ساآت  ل�سرقة  الفكرة 
اأمرهم  يف  ي��رت��اب  وال  �سهلة  املهمة  تكون  حتى  اخل�سو�ش،  وج��ه 
اأحد. ولكن وفقا ملا جاء بالتحقيقات، وح�سب اعرتافات املتهمني، 
فقد حدث اأمر مل يتوقعوه، وهو ما اأدى لك�سف اأمرهم، حيث هرب 
لكنه  ال�سرطة،  زي  ي��رت��دون  وه��م  داه��م��وه  مبكان  العاملني  اأح��د 
الق�سة  وق��د مت ك�سف خيوط  وم���ات.   النوافذ  اإح��دى  �سقط من 
عرب بالغ لق�سم �سرطة اأول اأكتوبر مبديرية اأمن اجليزة، بالعثور 
على جثة �سخ�ش يعمل مبركز �سحي خا�ش دون ترخي�ش، يف اأحد 

املباين بدائرة الق�سم، وبها كدمات وجروح.

مفاجاأة غري متوقعة يف الفرا�س.. كوبرا عملقة
اأفعى  دخ��ول  هندية،  اإع��الم  و�سائل  تداولته  فيديو  مقطع  اأظهر 

كوبرا، فرا�ش �سخ�ش كان نائما على االأر�ش.
يف  معبد  اأر�سية  على  نائما  اأوب��ده��ي��اي  ج��اي  يظهر  الفيديو  ويف 
كوبرا  املراقبة  كامريات  �سورت  عندما  الهند،  �سمايل  راج�ستان 
لتنزلق  الرجل،  فرا�ش  من  وتقرتب  االأر����ش،  على  تتلوى  هندية 

حتت الغطاء.
وب��ع��د م���رور بع�ش ال��وق��ت، ي�سعر ج��اي ب��وج��ود ح��رك��ة غريبة يف 
فرا�سه، االأمر الذي يجعله يتحرك ب�سرعة ويقفز على قدميه بعد 

روؤيته لالأفعى ال�سخمة.
وتبداأ الكوبرا الغا�سبة يف التقو�ش واالندفاع نحو الرجل املرعوب، 
ثم ترتاجع بعيدا، ح�سبما ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية 

والتي ن�سرت الفيديو.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ر�شد دخان من حمطة الف�شاء الدولية 
اأف���ادت وكالة  ال��دول��ي��ة، وف��ق م��ا  الف�ساء  الرو�سي م��ن حمطة  الق�سم  ُر���س��د دخ��ان ورائ��ح��ة بال�ستيك حم��روق يف 

املحطة. حميط  يف  طلعة  موعد  على  اأبقى  وقد  باأمان  الطاقم  اأن  "رو�سوكو�سمو�ش" موؤكدة 
وجاء يف بيان �سادر عن هذه الوكالة الف�سائية الرو�سية اأن "جهاز ر�سد الدخان يف وحدة زفيزدا من الق�سم الرو�سي 
التغيري  خالل  اأيلول-�سبتمرب  من  التا�سع  يوم  رو�سيا  بتوقيت   4،55 ال�ساعة  عند  دّوى  الدولية  الف�ساء  ملحطة 
اأّي  "الإزالة  ا�سُتخدم  "رو�سوكو�سمو�ش" اأن فلرتاً جّوياً  التلقائي للبطارية و�سدحت اإحدى ال�سّفارات". واأو�سحت 
تلّوث حمتمل من الدّخان" ثّم اأم�سى الطاقم ليلته كاملعتاد. واأّكدت الوكالة اأن "كّل االأنظمة تعمل ب�سكل طبيعي"، 
احلادثة  هذه  وتاأتي  اخلمي�ش.  ظهر  بعد  اخلارجية" املقّررة  للطلعة  متريناته  يوا�سل  "الطاقم  اأن  اإىل  م�سرية 
الرو�سية  ال�سركة  اأعربت  الذي  الرو�سي من املحطة  الق�سم  �سل�سلة حوادث متعّددة �سهدها  اإىل  اجلديدة لت�ساف 
االأمريكية  الف�ساء  اأجرتها وكالة  اآب/اأغ�سط�ش. وبح�سب مكاملات  امل�سوؤولة عن �سيانته عن قلقها على و�سعه يف 
)نا�سا( مع الطاقم ن�سرت وكالة االإعالم الرو�سية "ريا نوفو�ستي" مقتطفات منها، دّوت �سّفارة يف وحدة "زفيزدا" 
باأن  بي�سكيه  توما  الفرن�سي  الرائد  اأف��اد  الوكالة،  وبح�سب  غريبة.  روائ��ح  و�سمّوا  دّخانا  ال��رّواد  و�ساهد  الرو�سية 
رائحة بال�ستيك حمروق و�سلت اإىل ال�سّق االأمريكي من ذاك الرو�سي بوا�سطة نظام التهوية. ومن املقّرر اأن ينفذ 
الرو�سية  الوحدة  اإر�ساء  اأعماال يف حميط املحطة ملوا�سلة  اأوليغ نوفيت�سكي وبيوتر دوبروف  رائدان رو�سيان هما 

العلمية "ناوؤوكا" التي التحمت باملن�ساأة الف�سائية بعد حواىل 15 �سنة من التاأخري.
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معر�س عن ديور يف نيويورك 
يحّط معر�ش "ديور" رحاله اعتباراً من اليوم اجلمعة يف متحف "بروكلني 
باري�ش  يف  ال�سابقتني  حمطتيه  خمتلفة  بحلة  ن��ي��وي��ورك،  يف  ميوزيوم" 

ولندن، توّفق بني ت�ساميم دار االأزياء الفرن�سية والثقافة االأمريكية.
و�سهد معر�ش "ديور م�سّمم االأحالم" يف العا�سمتني الفرن�سية عام 2017 
والربيطانية عام 2019 اإقبااًل قيا�سياً، و�ساءت الدار التي متلكها جمموعة 
"ال يف ام ات�ش" العمالقة اأن يتزامن معر�سها يف نيويورك مع اأ�سبوع املو�سة 
الذي ت�سهده املدينة، مرّكزة على اجلانب االأمريكي من �سرية كري�ستيان 
ديور. وحقق م�سمم االأزياء الفرن�سي جناًحا باهًرا يف باري�ش لدى طرحه 
"هاربرز  جمّلة  عليها  اأطلقت  "كورول" التي  االأوىل  ت�سكيلته   1947 عام 
اإذ  تلك احلقبة،  ث��ورة يف مو�سة  "نيو لوك" وكانت مبثابة  بازار" ت�سمية 
ات�سمت ت�ساميمها باخل�سر ال�سّيق واالأوراك امل�ستديرة والتّنورة املنتفخة.

الرفيعة  املالب�ش  لت�سّلم جائزة متاجر  داال���ش  اإىل  دي��ور  وُدع��ي كري�ستيان 
الطراز "نيمان ماركو�ش". وواجه خالل وجوده يف �سيكاغو احتجاجات من 
ن�ساء عرّبن عن رف�سهّن تنانري "اجلّدات" الطويلة جداً التي �سّممها. ومع 
ذلك، اأقام عام 1948 مقراً لداره يف اجلادة اخلام�سة يف مدينة نيويورك 

التي كانت تثري لديه "اإعجاباً دائماً"، على ما كتب الحًقا.

فيلم فروزين يتحول مل�شرحية غنائية 
و�سل فيلم الر�سوم املتحركة )فروزين( من اإنتاج ديزين الذي حقق جناحا 
مو�سيقي  كعمل  االأرب��ع��اء  ي��وم  ر�سميا  بافتتاحه  ل��ن��دن،  م�سرح  اإىل  كبريا 
املوؤلف  بتجديده حديثا  قام  م�سرح  على  يعر�ش  اإذ  اإن��د  و�ست  م�سرحي يف 

املو�سيقي اأندرو لويد ويرب.
اأنا واإيل�سا  ال�سقيقتني  اأو�سكار والذي يتناول ق�سة  والفيلم الفائز بجائزة 
من االأ�سرة املالكة يف مملكة اأرنديل املتخيلة ا�ستحوذ على جحافل املعجبني 
عام  وج��رى حتويله يف   .2013 ع��ام  منذ عر�سه يف  ال��ع��امل  ح��ول  ال�سبان 

2018 اإىل م�سرحية عر�ست على م�سارح برودواي.
االآن اأ�سبح لدى لندن ن�سختها اخلا�سة من امل�سرحية املو�سيقية، ببطولة 
املمثلة الربيطانية �سامانثا بارك�ش التي تقوم بدور اإيل�سا واملمثلة املولودة 

يف دبلن �ستيفاين مكيون يف دور اأنا.
�سعرت  اإنها  املحبوبة  ب��دور  قيامها  عن  ل��روي��رتز  متحدثة  مكيون  وقالت 
تكييف  ب��ع��د  ال�سخ�سية  م��ي��زة  ���س��ري��ع��ا  وج����دت  لكنها  ال��ب��داي��ة  يف  ب��ت��وت��ر 

ال�سخ�سية للم�سرح.
�سخ�سيات  ل�سنا  ب�سر  اأننا  امل�سرحية هو  العظيم يف  "ال�سيء  تقول  وم�ست 
اأنها  م�سيفة  لالأدوار"  اأنف�سنا  تهيئة  على  ق���ادرون  واأن��ن��ا  متحركة  ر�سوم 

�سعرت بالفخر لقيامها بدور اأنا.

جاين بريكني يف 
و�شع جيد 

بريكني  ج����اي����ن  امل���غ���ن���ي���ة  ب����ات����ت 
ما  ب��ح�����س��ب  جّيد"،  و����س���ع  "يف 
غان�سبورغ  ���س��ارل��وت  ابنتها  اأّك���دت 
لل�سينما  دوف��ي��ل  م��ه��رج��ان  خ���الل 
الذي  فرن�سا  �سمال  يف  االأمريكية 
فيه.  التحكيم  رئا�سة جلنة  تتوىل 
وقالت �سارلوت ابنة جاين بريكني 
"عندي  غان�سبورغ  �سريج  واملغني 
ر���س��ال��ة م��ن وال���دت���ي وق���د تكّلمت 
اأعلم  معها منذ فرتة ق�سرية واأنا 
يف  وه��ي  عليها.  قلقون  النا�ش  اأن 

و�سع جّيد".
واأ�سافت "�ساألتها اإن كانت تريدين 
ف����رّدت  ���س��ي��ئ��ا حم�������ّددا.  اأق������ول  اأن 

على خري ما يرام". "االأمور 
اأع��م��ال جاين بريكني  وك��ان وكيل 
املغنية  اأن  ال���ث���الث���اء  ك�����س��ف  ق����د 
البالغة 74 عاما تعّر�ست "جللطة 
املا�سي  ب�سيطة" االأ�سبوع  دماغية 
التزاماتها  ك��ّل  اإلغاء  اإثرها  ق��ّررت 

حّتى نهاية االأ�سبوع.
وقّدمت �سارلوت غان�سبورع وثائقيا 
"جاين  بعنوان  والدتها  �سرية  عن 
مهرجان  خ����الل  �سارلوت"  ب����ار 
دوفيل الذي ت�ستمّر فعالياته حّتى 

االأحد.
وي��ع��ر���ش ه���ذا ال��ع��م��ل ال���ذي �سبق 
ك���ان احلياة  م��ه��رج��ان  ُق����ّدم يف  اأن 
ب��ريك��ني وولعها  ال��ي��وم��ي��ة جل��اي��ن 
م�سائل  اإىل  التطّرق  مع  بالكالب 

موؤملة مثل الغياب واملر�ش.

اإ�شافة املياه املعدنية 
حت�شن الطبخ

امل���ي���اه امل��ع��دن��ي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة جيدة 
ل��ي�����ش ف��ق��ط الح��ت�����س��ائ��ه��ا ب����اردة يف 
يوم حار. فا�ستخدام املياه املعدنية 
اأن  اأو اخل��ب��ز مي��ك��ن  ع��ن��د ال��ط��ه��ي 
ُيرثي حقا الطعام وُيقلل ال�سعرات 
اأملانية  جمموعة  ح�سب  احلرارية، 

معنية باملياه املعدنية.
وين�سح بو�سع ماء معدين مكربن 
�ساخنة  �سينية  يف  ال��ف��وار(  )امل���اء 
قابلة لاللت�ساق عند طهي  وغري 
اللحم اأو ال�سمك، وترك املاء حتى 
ال�سمك  طهي  يتم  ثم  قلياًل  يفور 
اإ���س��اف��ة ماء  ف��ي��ه��ا م���ع  ال��ل��ح��م  اأو 
فيما  كبرية  طعام  مبلعقة  معدين 

يتبخر.
احل�ساء  اأن���واع  خفق  اأي�ساً  وميكن 
فواره  مبياه  والغمو�ش  وال�سل�سة 
اأك��رث بدون  الإع��ط��اء ق��وام كرميي 
اأو كرمية  احلاجة الإ�سافة كرمية 

الذعة.
اأي�����س��اً مع  اإن��ه��ا حيلة جت��دي نفعاً 
احل����ل����وي����ات. ف���م���زج ال���ق���ل���ي���ل من 
)رغوة  املو�سيه  م��ع  ال��ف��واره  امل��ي��اه 
اأكرث.  كرميي  جتعلها  م�سروبة( 
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى اإ���س��اف��ة تلك 
�سوف  ال�سلطة  تتبيلة  اإىل  امل��ي��اه 

تقلل احلاجة اإىل الزيت.
املحلى،  والكحك  للكيك  وبالن�سبة 
رمبا ميكن التفكري يف تقليل اللنب 
ويف  معدنية.  مياه  مكانه  وا�سافة 
البان  ف��ط��ائ��ر  اإىل  اأ���س��اف��ت��ه  ح��ال��ة 
كيك والوافل، �سوف يجعلها اأكرث 
نف�سا الأن حم�ش الكربونيك يكون 

مبثابة عامل تخمري طبيعي.  

البابا يقّدم املثلجات 
للم�شاجني

اأر�سل البابا فرن�سي�ش 15 األف قطعة مثّلجات ل�سجناء يف 
�سجنني يف روما خالل هذا ال�سيف ال�سديد احلّر، وفق ما 

ك�سف الفاتيكان يف بيان.
وك�����س��ف��ت خ��دم��ة االأع���م���ال اخل���ريي���ة يف ال��ف��ات��ي��ك��ان التي 
مل  اأنها  كراييف�سكي  كونراد  البولندي  الكاردينال  يرعاه 
تاأخذ عطلة �سيفية هذه ال�سنة، حر�سا منها على تكثيف 

الزيارات اإىل ال�سجون.
ك��وي��ل��ي وريبيبيا  ري��ج��ي��ن��ا  ���س��ج��ن��ي  ل��ل�����س��ج��ن��اء يف  وت�����س��ّن��ى 

الكبريين يف روما تذوق "جيالتو" قّدمه لهم البابا.
الفاتيكان  يف  اخلدمة  ه��ذه  على  القّيمون  ا�سطحب  كما 
جم��م��وع��ات ���س��غ��رية م���ن امل�������س���ّردي���ن ل��ال���س��رتخ��اء على 
للبيتزا.  مطعم  يف  لهم  ع�ساء  م��اآدب  تنظيم  مع  ال�ساطئ 
يف  اأي�سا  الفاتيكان  يف  اخل��ريي��ة  االأع��م��ال  خدمة  وتن�سط 
اإر�سال املعّدات الطبية واملنتجات ال�سيدالنية اإىل البلدان 
ت�سوير  ج��ه��از  تلّقت  ال��ت��ي  مدغ�سقر  مثل  ف��ق��را،  االأك���رث 

مقطعي بقيمة 600 األف دوالر.

تواأم يولدان بفا�شل عامني 
يكربها  ال��ت��واأم  �سقيقها  ب���اأن  اأ���س��رتال��ي��ة  �سابة  اكت�سفت 
التي حتملها  امللقحة  البوي�سة  لتجميد  نتيجة  بعامني، 

قبل زراعتها يف رحم والدتها.
باأن  تعلم  تكن  مل  اإنها  عاماً(   18( �سارجنت  �سارة  قالت 
�سقيقها االأكرب ويل )20 عاماً( هو �سقيقها التواأم، حتى 

اأخربها والدها بذلك.
وقد �ساركت �سارة، ق�ستها املذهلة على تيك توك قائلة: 
طريقة االإخ�ساب اال�سطناعي، واأنتجت  والداي  " اتبع 
اأم����ي ال��ك��ث��ري م��ن ال��ب��ي��و���ش، وح����اول االأط���ب���اء االأطباء 
ثم  عالية،  جناح  ن�سبة  وحققوا  البوي�سات  كل  تخ�سيب 

قاموا بفح�ش االأجنة وا�ستخدموا اأقوى اثنني اأواًل".
واأ���س��اف��ت: " مت زرع اأح���د ه��ذه االأج��ن��ة يف رح��م والدتي 
حتى ولد، وهذا اجلنني كان اأخي االأكرب "ويل"، يف حني 
للزرع يف  تكون متاحة  االأخ��رى حتى  االأجنة  مت جتميد 
النور  االأج��ن��ة، وراأي���ت  اأن��ا من بني ه��ذه  امل�ستقبل، وكنُت 
يف عام 2001 بعد 21 �سهراً من والدة �سقيقي". "نحن 
اأخرجوين  لكنهم  نف�سها،  الرحم  يف  ن�ساأنا  الأننا  تواأمان 
ملدة  كجنني  اال�سطناعي  التلقيح  ثالجة  يف  وو�سعوين 
اأنا  لكنت  ب�سكل طبيعي،  اأجنتنا  لو مت تخ�سيب  عامني. 

واأخي تواأمني غري متطابقني ولدا يف الوقت نف�سه ."

اإنقاذ امراأة يف عر�س البحر
اأنقذت �سّباحة كانت تعوم على بعد قرابة 10 كيلومرتات 
من ال�ساحل الهولندي بعدما راآها يخت، وفق ما ك�سف 

حر�ش ال�سواحل.
م�ست�سفى  اإىل  ونقلتها  املياه  انت�سلتها مروحية من  وقد 
اجل�سم،  ح���رارة  انخفا�ش  حالة  م��ن  لتعالج  روت���ردام  يف 
ال�سواحل. ورمى رّكاب  بح�سب ما جاء يف تغريدة خلفر 
هويتها  ع��ن  يك�سف  مل  التي  امل���راأة  ملحوا  ال��ذي��ن  اليخت 
بانتظار  بها  لتتم�ّسك  عّوامة  خيفينينغن  �ساحال  قبالة 
حتقيقا  ال�سرطة  فتحت  وق��د  ال�سواحل.  حر�ش  و�سول 
يف مالب�سات هذه احلادثة، وفق ما اأفاد ناطق با�سم خفر 
ترتدي  "كانت  قال  وهو  بر�ش.  فران�ش  وكالة  ال�سواحل 

بّزة لل�سباحة وهي بقيت يف املياه ل�ساعات طويلة".

تتحدى اإع�شار اآيدا لتلتقي بفتى اأحلمها
املتحدة،  ال��والي��ات  م��ن  اآي���دا الأج���زاء  اإع�سار  اجتياح  م��ع 
توقفت احلياة يف مدن باأكملها، لكن اإحدى م�ستخدمات 
تيك توك، حتدت االإع�سار واالأمطار الغزيرة التي غمرت 
نيويورك، للو�سول اإىل موعدها االأول مع �سخ�ش ظنت 
باأنه �سيكون فتى اأحالمها. يف مقطع فيديو انت�سر على 
6 مليون م�ساهدة  اأك��رث من  على  وا���س��ع، وح�سل  نطاق 
25 عاًما،  ع��ل��ى ت��ي��ك ت����وك، وث��ق��ت ك��ا���س��ي��دي داجن���ل���ر، 
رحلتها ال�ساقة اإىل موعدها االأول مع �ساب تعرفت عليه 
هطول  و�سط  ال�سخور،  ت�سلق  على  تدريب  جل�سة  اأثناء 
اأمطار غزيرة يف مدينة نيويورك يف االأول من �سبتمرب 
)اأيلول(. واأو�سحت كا�سيدي، باأنها غامرت بالذهاب اإىل 
موعدها الأن الرجل الذي تعرفت عليه، كان ال يزال يريد 
الئقاً.  اأم��راً  يكن  املوعد مل  اإلغاء  ب��اأن  و�سعرت  مقابلتها، 
بغطاء  �سرتة  مرتدية  كا�سيدي  ظهرت  الفيديو،  خ��الل 
مظلة  حت��ت  تكافح  وه��ي  باملطر،  خا�ساً  وح���ذاًء  ل��ل��راأ���ش 

دمرتها الرياح واالأمطار.

�شواران مللكة فرن�شا ب�112 ما�شة يف مزاد 
ُيعَر�ش للمرة االأوىل للبيع يف مزاد علني 
ت�سرين   9 يف  "كري�ستيز"  دار  ت��ق��ي��م��ه 
رائعان  �سواران  جنيف  يف  الثاين-نوفمرب 
اأنطوانيت  م���اري  فرن�سا  ملكة  ��ان  ي��خ�����سّ

عان بنحو مئة ما�سة. مر�سّ
وق�����ال�����ت اخ���ت�������س���ا����س���ي���ة امل�����ج�����وه�����رات يف 
�سي�سامولو  �سي�سيل  م���اري  "كري�ستيز" 
لوكالة فران�ش بر�ش اإن "هذين ال�سوارين 
من�ساأهما  حيث  م��ن  فقط  لي�ش  مم��ي��زان 
عا مبا  اإذ ر�سّ لكيفية �سنعهما  اأي�ساً  ولكن 
جمموعه 112 ما�سة من الَقطع القدمي، 
تتفاوت اأحجامها، اإذ يبلغ اأ�سغرها قرياطاً 
واحداً تقريباً ويتجاوز اأكربها املوجودة يف 
ال�سواران  وُيباع  قراريط".  اأربعة  الو�سط 
كمجموعة  زرق�����اء  ع��ل��ب��ة  يف  امل��و���س��وع��ان 
واح����دة يف امل����زاد. واأو���س��ح��ت اخل��ب��رية اأن 

دوالر  مليوين  بني  مبا  َنت  ُخممِ "قيمتهما 
واأرب���ع���ة م���الي���ني، وه���و ���س��ع��ر ال ي���اأخ���ذ يف 
االعتبار فقط قيمة املا�سات يف ذاتها، ولكن 
اأي�سا كون ال�سوارين �سنعا للملكة ال�سهرية 
ماري اأنطوانيت". اإال اأن من غري امل�ستبعد 
اأعلى  ب�سعر  التاريخيان  ال�سواران  يباع  اأن 
بكثري من املتوقع. ففي العام 2018، باعت 
اأق��ام��ت��ه يف جنيف  م��زاد  "�سوذبيز" يف  دار 
ق���الدة م��ن امل��ا���ش ع��ائ��دة مل���اري اأنطوانيت 
حجم  ذات  طبيعية  بلوؤلوؤة  ومزينة  اأي�ساً 
36 مليون دوالر، بينما  غري عادي مقابل 
ك���ان���ت ق��ي��م��ت��ه��ا خم��م��ن��ة مب���ا ب���ني مليون 
ومليوين دوالر. ويتكون كل من ال�سوارين 
من  للبيع  "كري�ستيز"  تعر�سهما  اللذين 
اأي�ساً  امل��ا���ش. ومي��ك��ن  م��ن  ث��الث��ة �سفوف 

جمع ال�سوارين لو�سعهما كعقد.

املمثلة جيمي يل كورتي�س تقف عند و�سولها حل�سور الدورة 78 ملهرجان البندقية ال�سينمائي الدويل, اإيطاليا.رويرتز

جنيفر لوران�س حبلى باأول طفل
االأو�سكار  االأمريكية احلائزة على جائزة  املمثلة  اأن  بيبول  ذكرت جملة 

جنيفر لوران�ش حبلى باأول طفل من زوجها كوك ماروين.
واأ�سافت املجلة اأن ممثل لوران�ش اأكد حملها بعد اأن انت�سر اخلرب على 

تويرت م�ساء يوم االأربعاء.
من  جيمز(  )هاجنر  اأف��الم  �سل�سلة  بطلة  عاما(   31( لوران�ش  تزوجت 

ماروين، وهو مدير معر�ش فني يف نيويورك، يف اأواخر عام 2019.
ح�سلت لوران�ش على اأو�سكار اأف�سل ممثلة يف 2013 عن دورها يف فيلم 

)�سيلفر الينينجز باليبوك( اأو "املعاجلة بال�سعادة".
وكانت لوران�ش املمثلة االأعلى اأجرا يف العامل عامي 2015 و2016 وفقا 

ملجلة فورب�ش.


