
   

•• اأبوظبي-وام :

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أم�س �ت�شاال هاتفيا من 
معايل لويد �أو�شتني وزير دفاع �لواليات �ملتحدة �ل�شديقة .. �أعرب 
خالله عن �شكره وتقديره للدعم �لهام �لذي قدمته دولة �الإمار�ت 
�أفغان�شتان  م��ن  �الأم��رك��ي��ني  �ل��رع��اي��ا  �إج���الء  ب��الده يف عمليات  �إىل 
�إ�شافة �إىل �الأجانب و�لدبلوما�شيني و�لعاملني يف �ملنظمات �الإن�شانية 

و�الأفغان �حلاملني لتاأ�شر�ت �لدول �ل�شديقة .)�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد يتلقى �ت�صال هاتفيا من وزير �لدفاع �لأمريكي �أعرب 
خالله عن �صكره لدعم �لإمار�ت عمليات �لإجالء من �أفغان�صتان 

رئي�س �لدولة ي�صدر مر�صوما ب�صاأن م�صاءلة �لوزر�ء و كبار موظفي 
�لحتاد بهدف تعزيز �ل�صفافية و�لنز�هة و�صيادة �لقانون

•• اأبوظبي-وام: 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
موظفي  وك��ب��ار  �ل����وزر�ء  م�شاءلة  ب�����ش��اأن  �حت��ادي��ا  مر�شوما  �هلل  حفظه 

�الحتاد وذلك عما يقع منهم من �أفعال يف �أد�ء وظائفهم �لر�شمية.
�للو�ئح  و  �لقو�نني  لتطوير  �حلكومية  �جلهود  �شوء  يف  �ملر�شوم  ياأتي 
�لقانون يف  �ل�شفافية و�لنز�هة و�شيادة  �شاأنها تعزيز  �لتي من  �لنظم  و 
�حلكومة �الحتادية. و حدد �ملر�شوم �شمن بنوده �آليات تلقي �ل�شكاوى 
و �لبالغات �شد �أي من كبار �مل�شوؤولني و �لتي �شيتم تلقيها من خالل 

�لنيابة �لعامة للنظر فيها و�تخاذ �لالزم قبل �إحالتها للتحقيق.
وحدد �ملر�شوم �أي�شا �الإجر�ء�ت �لتي �شيتم �تخاذها يف حال ثبوت �شحة 
�أو  �لوزير  مبنع  قر�ر  �إ�شد�ر  ت�شمل  و�لتي  بالتحقيق،  �لبدء  و  �لوقائع 

�مل�شوؤول من �ل�شفر �أو جتميد �أمو�له �أو �أمو�ل زوجه و �أوالده �لق�شر �أو 
منعه من �لت�شرف فيها كلها �أو بع�شها.

و ت�شمن �ملر�شوم عدد� من �جلز�ء�ت �لتي �شيتم �إيقاعها على �مل�شوؤول 
يف حال ثبوت �لتهم و �لتي ت�شمل �للوم �أو �الإحالة �إىل �ملعا�س �أو �لعزل 
من �لوظيفة �أو �لعزل من �لوظيفة مع �حلرمان من �ملعا�س �أو �ملكافاأة 

يف حدود �لربع.
و�ل�21  �إقليميا  �الأول  �ملركز  �حتلت  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  بالذكر  جدير 
عامليا على موؤ�شر مدركات �لف�شاد ل�شنة 2020، و�لذي ت�شدره منظمة 
�ل�شفافية �لدولية تر�ن�شبر�ن�شي �إنرتنا�شونال �الأملانية غر �حلكومية 
حر�س  ل��ل��دول��ة  �مل��ت��ق��دم  �ل��رتت��ي��ب  يعك�س  و  �لف�شاد.  مبكافحة  �ملعنية 
�لتي  �ملختلفة  �مل��ب��ادر�ت  و  كافة  باأ�شكاله  �لف�شاد  حماربة  على  �لقيادة 

�أطلقتها حكومة �الإمار�ت لالرتقاء بخدماتها ب�شفافية عالية.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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اجلناح الوطني للإمارات يفوز بجائزة 
الأ�سد الذهبي يف بينايل البندقية

اأخبار الإمارات

الف�سل الأفغاين يطرح ت�سا�ؤلت 
حول جد�ى التدخلت الغربية 

عربي �د�يل

الإمارات ت�ست�سيف الن�سخة اخلام�سة من 
بطولة اآ�سيا للجوجيت�سو يف �سبتمرب اجلاري

الفجر الريا�سي

مر�صد الدفاع عن مدنية الدولية يدعو لغلقه:
ل مربر لوجود فرع �حتاد 

�لقر�صاوي يف تون�س
•• الفجر - تون�س

عبرّ �ملر�شد �لوطني للدفاع عن مدنية �لدولة يف بيان عن ��شتغر�به من �نطالق 
�حتاد علماء �مل�شلمني يف �لت�شجيل ملجموعة من �لدور�ت �لتدريبية، يف وقت كانت 

�لدعو�ت تطالب بغلق مقر هذه �ملنظمة.
ر �ملر�شد من خطورة �مل�شامني �لتي يروجها هذ� �الحتاد، �ملُ�شنرّف �إرهابيرّا من  وحذرّ
ومع  �ملدنية  �لد�شتورية  �ملبادئ  مع  تتعار�س  و�لتي  �لعامل،  دول  من  �لعديد  قبل 
�لقو�نني �لتون�شية خا�شة يف جمال �الأحو�ل �ل�شخ�شية، و�إىل ما حتتويه من فكر 
ا يبعث يف �شبابنا روح �لكر�هية  ظالمي �شلفي ومن حثرّ على �لتكفر و�لعنف، ممرّ

و�الإرهاب.
)�لتفا�شيل �س9(

الواليات املتحدة تنهي ر�صميًا وجودها  الع�صكري يف اأفغان�صتان
بريطانيا تتوعد د�ع�س خر��صان.. ومتهد ل�صربات ��صتباقية

•• عوا�صم-وكاالت:

م��اي��ك وينغ�شتون،  �ل���بي���ط���اين، �جل�����ر�ل  ���ش��الح �جل����و  ق��ائ��د  �أع���ل���ن 
خر��شان  د�ع�س  تنظيم  �شد  هجمات  ل�شن  م�شتعدة  لندن  �أن  �لثالثاء، 
يف �أفغان�شتان.وجاء �الإعالن �لبيطاين بعيد �إعالن �أمركي عن وجود 
�أفغان�شتان. �الإرهابي يف  �لتنظيم  نحو 2000 مقاتل من عنا�شر هذ� 
و�أنهت �لواليات �ملتحدة، �لليلة �ملا�شية، وجود� ع�شكريا �متد لنحو 20 
عاما يف �أفغان�شتان، لتنتهي بذلك ف�شول �أطول حرب يف تاريخ �لواليات 
�ملتحدة.وكانت بريطانيا �أنهت وجودها �لع�شكري يف �أفغان�شتان، �الثنني.
لكن �لتطور�ت على �الأر�س ال ت�شي باأن �ل�شلة بني �لغرب و�أفغان�شتان 
�شتنتهي، خا�شة مع �شن تنظيم د�ع�س خر��شان هجمات د�مية يف كابل 

مطاحن لبنان حتذر من توقف �لإنتاج ب�صبب نق�س �لوقود 
•• بريوت-رويرتز:

�إنتاج  �إن نق�س �ملازوت بات يهدد  قال جتمع �ملطاحن يف لبنان �لثالثاء 
�خلبز و�إن �ملطاحن �شتتوقف عن �لعمل تدريجيا بعد نفاد �الإمد�د�ت.

و�نعك�س �النهيار �ملايل يف لبنان ب�شكل خا�س على نق�س حاد يف �لوقود 
مما �أدى �إىل توقف �لعديد من جو�نب �حلياة �ليومية.

�لكهرباء  �إم��د�د�ت  للدولة  �ململوكة  لبنان  كهرباء  �شركة  توؤمن  وبالكاد 
�للبنانية  و�ل�شركات  �الأ�شر  �عتماد  �إىل  �أدى  مما  يوميا  �شاعات  لب�شع 
ب�شكل متز�يد على �ملولد�ت �خلا�شة �لتي تعمل باملازوت و�لتي بدورها 

تعاين من نق�س حاد يف �الإمد�د.
ب�شرعة  للعمل  �ملعنيني  �مل�شوؤولني  كل  بيان  يف  �ملطاحن  جتمع  ونا�شد 
قبل فو�ت �الأو�ن الأن �ملخزون من �ملازوت لدى كل �ملطاحن �نتهى وقد 

تتوقف عن �لعمل تدريجيا �عتبار� من �ليوم على �الأكرث.

جولة جديدة من حمادثات �إعادة �لعالقات بني م�صر وتركيا
•• القاهرة-وكاالت:

�ملحادثات  من  جديدة  جولة  �نطالق  �مل�شرية  �خلارجية  �أعلنت 
�ال�شتك�شافية مع تركيا متهيد� لتطبيع �لعالقات بني �لبلدين.

وز�رة  �ملقدمة من  للدعوة  ��شتجابة  �إنه  �لثالثاء،  بيان،  وقالت يف 
�خلارجية �لرتكية، يقوم �ل�شفر حمدي لوز� نائب وزير �خلارجية 
الإج���ر�ء �جلولة  �ملقبلني،  �شبتمب  و8  يومي7  �أن��ق��رة  �إىل  ب��زي��ارة 
ينتظر  و�لتي  �لبلدين،  بني  �ال�شتك�شافية  �ملحادثات  من  �لثانية 
من  عدد  عن  ف�شال  �جلانبني،  بني  �لثنائية  �لعالقات  تتناول  �أن 

�مللفات �الإقليمية.
وياأتي ذلك بعد 4 �شهور من �نطالق �جلولة �الأوىل من �مل�شاور�ت 
�مل�شرية �لرتكية، و�لتي عقدت يف مايو �ملا�شي الأول مرة منذ �لعام 

.2013
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اأخبـار الإمـارات

من�صور بن ز�يد ي�صتقبل نائب وزير خارجية جمهورية تركمان�صتان

�لثقافة و�ل�صياحة تعلن حتديث قائمة �لدول 
�خل�صر�ء للم�صافرين �إىل �أبوظبي �عتبار� من �ليوم

•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة �أم�س بق�شر 
وزير خارجية  نائب  ماتييف  نياز  بردي  معايل  �لوطن 

جمهورية تركمان�شتان و�لوفد �ملر�فق له.
جرى خالل �للقاء بحث �لعالقات �لثنائية يف خمتلف 
�ملجاالت خا�شة �القت�شادية و �ال�شتثمارية و �لتنموية 
و�ل�شعبني  ل��ل��ب��ل��دي��ن  �مل�����ش��رتك��ة  �مل�����ش��ال��ح  ي��ح��ق��ق  مب���ا 

�لنظر  وج��ه��ات  �ل�شيف  و  �شموه  ت��ب��ادل  و  �ل�شديقني. 
ب�شاأن عدد من �لق�شايا ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.

رئي�س  �جلنيبي  ع��ب��د�هلل  حممد  م��ع��ايل  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
�مل��ر����ش��م �ل��رئ��ا���ش��ي��ة ب�����وز�رة ����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة ومعايل 
م�شرف  حمافظ  �لتميمي  بالعمى  �شامل  حممد  خالد 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي و �شعادة ر��شد �شعيد 
�لتن�شيق  لقطاع  �لرئا�شة  �شوؤون  وز�رة  وكيل  �لعامري 
عام  مدير  �ل�شويدي  �شيف  حممد  �شعادة  و  �حلكومي 

�شندوق �أبوظبي للتنمية.

•• اأبوظبي-ام:

�لقائمة  �أم�س  – �أبوظبي  و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئرة  �أعلنت 
�أبوظبي.  �إىل  �لقادمني  للم�شافرين  �ملحدثة  �خل�شر�ء" 
�ملدرجة يف  �لدول  �لقادمني من  �مل�شافرين  و�شُيعفى كافة 
�الإج��ب��اري��ة عند  �ل�شحي  ف��رتة �حلجر  م��ن  �لقائمة  ه��ذه 

زيارتهم �أبوظبي.
وي��ج��ب ع��ل��ى �مل�����ش��اف��ري��ن �إب������ر�ز ن��ت��ي��ج��ة ���ش��ل��ب��ي��ة لفح�س 
�شاعة   48 خالل  PCR" ��شتملت  "حتليل  كوفيد19- 
على �الأك��رث من موعد �مل��غ��ادرة، و�إج���ر�ء فح�س ث��اٍن عند 

و�شولهم مطار �أبوظبي �لدويل.
وي��ج��ب ع��ل��ى �مل�����ش��اف��ري��ن �حل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى �ل��ل��ق��اح �لكامل 
"�لقائمة  يف  �مل����درج����ة  �ل������دول  �إح������دى  م���ن  و�ل���ق���ادم���ني 
 "PCR "حتليل  كوفيد19-  فح�س  �إج���ر�ء  �خل�شر�ء" 
�أبوظبي  �آخر يف �ليوم �ل�شاد�س من تاريخ و�شولهم مطار 

�لدويل "يعد تاريخ �لو�شول هو �ليوم �الأول".
�للقاح  ع��ل��ى  �حل��ا���ش��ل��ني  غ��ر  للم�شافرين  بالن�شبة  �أم���ا 
"�لقائمة  يف  �مل����درج����ة  �ل������دول  �إح������دى  م���ن  و�ل���ق���ادم���ني 
كوفيد19-  فح�س  �إج�����ر�ء  عليهم  فيجب  �خل�شر�ء"، 
�ليومنيرّ �ل�شاد�س و�لتا�شع من تاريخ  PCR" يف  "حتليل 

و�شولهم مطار �أبوظبي �لدويل.
�جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �ل���دول و�مل��ن��اط��ق و�الأق��ال��ي��م �ملدرجة 

�لعاملية  �ل��ت��ط��ور�ت  على  ب��ن��اًء  دوري���اً  ث  �شُتَحدَّ �لقائمة  يف 
تتو�فق  �لتي  �لدول  �أ�شماء  و�شُتدرج  كوفيد19-،  جلائحة 
حماية  �أج��ل  م��ن  و�ل�شحة  ل��الأم��ن  �ل�شارمة  �ملعاير  م��ع 
�ملجتمع �ملحلي يف دولة �الإمار�ت . وتنطبق هذه �الإجر�ء�ت 
على دول �ملغادرة �لتي ي�شافر منها �لزو�ر فقط ولي�س على 

�جلن�شية.
و�الأقاليم  و�مل��ن��اط��ق  ل��ل��دول  �لكاملة  �لقائمة  يلى  وفيما 
مبا�شرة  �أب��وظ��ب��ي  �إىل  منها  بال�شفر  �مل�����ش��م��وح  و�مل��ن��اط��ق 
�شباحاً   12:01 �ل�شاعة  مت��ام  يف  �لتنفيذ  حيز  وت��دخ��ل 

بتاريخ 1 �شبتمب 2021 بتوقيت �الإمار�ت .
�أ�شرت�ليا و �أرمينيا، و�الأردن، �ألبانيا و�لبحرين و�لبتغال 
و�ل��ت�����ش��ي��ك و�ل���دمن���ارك و�ل�����ش��ع��ودي��ة و�ل�����ش��وي��د و�ل�شني 
و�لكويت و�أملانيا و�ملجر و�لرويج و�لنم�شا و�ليابان و�ليونان 
وبلغاريا  وبلجيكا  وبروناي  و�أيرلند�  و�إيطاليا  و�أوكر�نيا 
�ل�شعبية"  �ل�شني  "جمهورية  وت��اي��و�ن  وب��ول��ن��د�  وب��وت��ان 
وتركمان�شتان وجزر �لقمر وجزر �ملالديف ورومانيا و�شان 
و�شلوفينيا  و�شلوفاكيا  عمان  و�شلطنة  و�شنغافورة  مارينو 
و���ش��ي�����ش��ي��ل و���ش��رب��ي��ا وط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان وفنلند�  و���ش��وي�����ش��ر� 
وكوريا  وك��ن��د�  وك��رو�ت��ي��ا  وق��ط��ر  وقرغيز�شتان  وق��ب���س 
ومولدوفا  وموري�شيو�س  ومالطا  ولوك�شمبورج  �جلنوبية 
وم��ون��اك��و ون��ي��وزي��ل��ن��د� وه��ول��ن��د� وه���وجن ك���وجن "مناطق 

جمهورية �ل�شني �ل�شعبية �الإد�رية �خلا�شة ".

حممد بن ز�يد يتلقى �ت�صال هاتفيا من وزير �لدفاع �لأمريكي
 �أعرب خالله عن �صكره لدعم �لإمار�ت عمليات �لإجالء من �أفغان�صتان 

•• اأبوظبي-وام :

�أم�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى 
�ت�شاال هاتفيا من معايل لويد �أو�شتني وزير دفاع �لواليات �ملتحدة �ل�شديقة .. �أعرب خالله عن �شكره وتقديره للدعم 
�لهام �لذي قدمته دولة �الإمار�ت �إىل بالده يف عمليات �إجالء �لرعايا �الأمركيني من �أفغان�شتان �إ�شافة �إىل �الأجانب 

و�لدبلوما�شيني و�لعاملني يف �ملنظمات �الإن�شانية و�الأفغان �حلاملني لتاأ�شر�ت �لدول �ل�شديقة .
�لتي قدمتها عب مطار�تها  و�لت�شهيالت  �ملتحدة  �لواليات  �الإم��ار�ت مع  دولة  تعاون  �إن  �الأمركي  �لدفاع  وقال وزير 
و�أر��شيها كان لها �أثر كبر يف جناح عملية �الإجالء �الآمن من �أفغان�شتان لرعايا خمتلف �ل�شركاء . وبحث �شموه ووزير 
�لدفاع �الأمركي خالل �الت�شال عالقات �لتعاون يف �ل�شوؤون �لدفاعية و�لع�شكرية وتعزيز �لعمل �مل�شرتك بني �لبلدين. 

كما تبادل �شموه و�لوزير �الأمركي خالل �الت�شال .. وجهات �لنظر ب�شاأن عدد من �لق�شايا ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون ملك ماليزيا باليوم �لوطني

•• اأبوظبي-وام : 

�إىل  "حفظه �هلل" برقية تهنئة  �لدولة  نهيان رئي�س  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  بعث �شاحب 
جاللة �ل�شلطان عبد�هلل رعاية �لدين �مل�شطفى باهلل �شاه ملك ماليزيا وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني 
لبالده. كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لدين  �ل�شلطان عبد�هلل رعاية  �إىل جاللة  �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
�مل�شطفى باهلل �شاه. وبعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل تان �شري �إ�شماعيل �شبي بن يعقوب 

رئي�س وزر�ء ماليزيا مبنا�شبة �ليوم �لوطني لبالده.

» تنظيم �ل�صناعة �لأمنية « تطلق حملة 
�إعالمية بالتز�من مع »�إك�صبو 2020«

•• دبي-وام:
�ملن�شات  ع��ب  �إع��الم��ي��ة  حملة  �الأم��ن��ي��ة  �ل�شناعة  تنظيم  موؤ�ش�شة  �ط��ل��ق��ت 
�الإعالمية �لتقليدية و�لرقمية ويف مقرها مع موظفيها ومتعامليها ليكونو� 
جزء� من �حلدث �الأكب يف �لعامل بالتز�من مع �نطالق �إك�شبو 2020 بعد 
ثالثني يوما. تت�شمن �حلملة فيديو تعريفيا يو�شح دور �ملوؤ�ش�شة يف معر�س 
�إك�شبو  يف  عمل  ق�شم  كل  دور  تو�شح  تف�شيلية  ومطبوعات   2020 �إك�شبو 
2020. و�أجنزت �ملوؤ�ش�شة بن�شبة 100 يف �ملائة دورها يف تقدمي �ال�شت�شار�ت 
�الأمنية الإك�شبو 2020 ممثلة يف و�شع �ملو��شفات �لفنية ومنهجية موحدة يف 
ت�شاميم �لنظم �الأمنية �إىل جانب �لتدقيق على �الأجهزة �الأمنية �مل�شتخدمة 

يف �ملعر�س و�لتاأكد من مطابقتها للمو��شفات بن�شبة 100 يف �ملائة.

االإحاطة االإعالمية حلكومة االإمارات:

يناير  ب�صهر  مقارنة  �أغ�صط�س  خالل  كورونا  �إ�صابات  يف  % �نخفا�صا   62

•• اأبوظبي-وام:

ك�شفت �لدكتورة فريدة �حلو�شني 
�لقطاع  ع���ن  �ل��ر���ش��م��ي  �مل��ت��ح��دث 
�نخفا�س  عن  �ل��دول��ة  يف  �ل�شحي 
�الإ�شابة بفرو�س  كبر يف حاالت 
 "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا 
خالل  �مل��ائ��ة  يف   62 ن�شبته  بلغت 
مقارنة  �جل����اري  �أغ�����ش��ط�����س  �شهر 

ب�شهر يناير 2021.
�لدكتورة فريدة �حلو�شني  وقالت 
خ�������الل �الإح�������اط�������ة �الإع����الم����ي����ة 
حلكومة �الإمار�ت حول م�شتجد�ت 
فرو�س كورونا �مل�شتجد�ت "كوفيد 
�الإم�������ار�ت  دول�����ة  �إن   ":  "19  -
تت�شم  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات  و����ش���ع���ت 
باملرونة �لعالية و�ل�شرعة يف �تخاذ 
�لقر�ر�ت �ال�شتباقية وذلك بهدف 
و  �جلائحة  تد�عيات  مع  �لتعامل 

�لو�شول ملرحلة �لتعايف".
و  �مل�����ب�����ادر�ت  ج��م��ي��ع  �أن  �أك������دت  و 
�الإمكانيات  م���ن  ع����ززت  �جل���ه���ود 
عودة  ل�شمان  �لالزمة  و�لتد�بر 
�حلياة �لطبيعية �جلديدة و �الآمنة 
ما عزز ثقة جمتمع دولة �الإمار�ت 
و�لقطاعات  �حل���ك���وم���ة  ب���ج���ه���ود 

�ملعنية يف �حتو�ء �جلائحة.
�ل�شحي  �ل���ق���ط���اع  �أن  ذك�������رت  و 
�لو�شول  ب��ه��دف  ي��و����ش��ل ج��ه��وده 
خالل  م��ن  �ملجتمعية  �ملناعة  �إىل 
�ملوؤهلة  للفئات  �للقاحات  ت��وف��ر 
الأخذ �لتطعيم حيث و�شلت ن�شبة 
�حل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى �جل��رع��ة �الأوىل 
 87.19 �إىل  �إجمايل �ل�شكان  من 
يف �ملائة يف حني بلغت ن�شبة متلقي 
جرعتي لقاح 76.12 يف �ملائة من 

�لدكتورة  وقالت  �ل�شكان.  �إجمايل 
�لقطاع  "�إن  �حل��و���ش��ن��ي:  ف��ري��دة 
جمال  يف  ج��ه��وده  ك��ر���س  �ل�شحي 
�ل�شريرية  و�ل��در����ش��ات  �الأب���ح���اث 
ل�شمان فاعلية �للقاح وقد و�شلنا 
�ليوم �إىل نتائج مر�شية ومطمئنة 
م����ن ن�����ش��ب ت����وزي����ع �جل����رع����ات يف 
�ملجتمع يف  ل��ذ� نقدر ثقة  �ل��دول��ة 
�ل�����ش��ح��ي ل�شمان  �ل��ق��ط��اع  ج��ه��ود 

�شحة و�شالمة �جلميع".
عام  يناير  �شهر  منذ  و�أ�شافت:" 
�أغ�شط�س  ���ش��ه��ر  وح��ت��ى   2021
�نخفا�س  ن�شبة  �شهدنا  �جل����اري 
كبرة يف �حل��االت " و�أو�شحت �أن 
ن�شبة �نخفا�س جمموع �الإ�شابات 
باأغ�شط�س  مقارنة  يناير  �شهر  يف 
�ملائة  يف   62 بلغت   2021 ل��ع��ام 
�إ���ش��اب��ات �شهر  ب���اأن جم��م��وع  علما 
�إ�شابة   95787 ب��ل��غ��ت  ي��ن��اي��ر 
�أغ�شط�س  �إ�����ش����اب����ات  جم���م���وع  و 
�أرج���ع���ت  و  �إ�����ش����اب����ة.   36516
�ن��خ��ف��ا���س م��ع��دل �الإ����ش���اب���ات �إىل 
عو�مل عديدة �شاهمت يف �لو�شول 
�أب��رزه��ا جاهزية  �إىل ه��ذه �الأرق���ام 
�مل���ن���ظ���وم���ة �ل�������ش���ح���ي���ة و����ش���رع���ة 
�حلاالت  م��ع  للتعامل  ��شتجابتها 
وحت�شينه  �ملجتمع  حماية  بهدف 

من �نت�شار �لفرو�س.
�أي�شا  �ل���ع���و�م���ل  م���ن  �إن  ق��ال��ت  و 
�النخفا�س  ه��ذ�  يف  �شاهمت  �لتي 
تو�شيع  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �ت�����ب�����اع 
م�شتوى  على  �لفحو�شات  ن��ط��اق 
�حتو�ء  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  �ل����دول����ة 
�الإ���ش��اب��ات وت��ل��ق��ي �ل��ع��الج �لالزم 
�أم  لها �شو�ء كانت �حلاالت حرجة 
ثقافة  تعزيز  �إىل  �إ�شافة  ب�شيطة 

�لفحو�شات �لدورية و�أو�شحت �أنه 
تخفيفا للتكاليف مت �الإعالن عن 
�ملخبي  �لفح�س  �شعر  تخفي�س 
على  دره����م����ا   50 �إىل   PCR
م�شتوى �لدولة �إ�شافة �إىل توفر 
�ل��ل��ق��اح��ات �الآم���ن���ة جل��م��ي��ع فئات 
�ملجتمع و �لتي تتنا�شب مع �أعمار 
و�شالمة  �شحة  ل�شمان  خمتلفة 
�أكدت �لدكتورة فريدة  �ملجتمع. و 
عن  �لر�شمي  �ملتحدث  �حلو�شني 
�أن  �ل�����ش��ح��ي يف �ل���دول���ة  �ل��ق��ط��اع 
�شاهمت  للقاح  �لد�عمة  �جلرعات 
يف ت��ع��زي��ز �مل��ن��اع��ة ب�����ش��ك��ل ك��ب��ر و 
ب���ال���ت���ايل خ��ف�����س ع�����دد �حل�����االت 
�حلايل  �ل��وق��ت  يف  ن�شهدها  �ل���ذي 
�لد�عمة  �جل���رع���ة  �أن  م��و���ش��ح��ة 
جرعة  �مل��ت��ل��ق��ي  �إع���ط���اء  يف  تتمثل 
جرعة  على  ح�شوله  بعد  �إ�شافية 
�أ�شا�شية من �لتطعيم .. و �جلرعة 
�لتعر�س  �إعادة  �لد�عمة تتمثل يف 
و�لغر�س  �لتمنيع"  ل�"م�شت�شد 
م��ن��ه��ا ه��و حت�����ش��ني �مل��ن��اع��ة لت�شل 
ف��ي��ه��ا على  ق�����ادرة  م�����ش��ت��وي��ات  �إىل 
بعد  �لفرو�س  حماية �جل�شم من 
�لتعرف عليه مع  ذ�ك��رة  �نخفا�س 
م���رور �ل��وق��ت.. و �أو���ش��ت �الأف���ر�د 
�لد�عمة  �جلرعة  لتلقي  �ملوؤهلني 
باحلر�س على �أخذها مبوعدها".

�أه��م عو�مل  �أح��د  �أن  �إىل  نوهت  و 
جن������اح �ل�����دول�����ة يف خ���ف�������س ع���دد 
�ل��������دور   .. �مل���������ش����اب����ة  �حل�����������االت 
و�تباعه  �ملجتمع  الأف��ر�د  �الإيجابي 
�الإج��ر�ء�ت �لوقائية.. م�شرة �إىل 
دور �ل�شلوك �ملجتمعي يف �حلماية 
 - "كوفيد  ف���رو����س  �ن��ت�����ش��ار  م���ن 
على  و�حل��ف��اظ  وحت���ور�ت���ه   "19

مكت�شبات �لدولة.
و �أ�شارت �إىل �أهمية �حل�شول على 
�لعام  �ن��ط��الق  م��ع  للطلبة  �للقاح 
�ل��در����ش��ي �جل��دي��د جم���ددة تاأكيد 
�لدولة  يف  �مل��ت��وف��رة  �ل��ل��ق��اح��ات  �أن 
�ل�شالمة  ����ش���روط  ك��اف��ة  ت�����ش��ت��ويف 
�لعمرية  �لفئات  جلميع  و�الأم���ان 

�مل�شتهدفة.
وقالت : " ر�شالتنا الأولياء �الأمور 
�شعادتنا  م�����ش��در  ه��م  �أط��ف��ال��ن��ا  �أن 
على  ن��ح��اف��ظ  �أن  علينا  و�ج����ب  و 
وميكن  و����ش���الم���ت���ه���م  ���ش��ح��ت��ه��م 
�ملناعي  �أن يحفز �جلهاز  للتطعيم 
�لتقليل  وبالتايل  �مل�شاد�ت  الإنتاج 
بالفرو�س  �الإ�����ش����اب����ة  �أث������ر  م����ن 
جديد�  در��شيا  عاما  لهم  ونتمنى 

�آمنا مليئا بالنجاح و�لتوفيق".
بجميع  �حل����و�����ش����ن����ي  ورح������ب������ت 
�ل���ق���ادم���ني م����ن �ل�����ش��ف��ر م���وؤك���دة 
�أه���م���ي���ة �ل���ت���ز�م���ه���م ب�����االإج�����ر�ء�ت 
�لوقائية و�الحرت�زية كافة خالل 
 " وق���ال���ت:  �ل�����ش��ي��ف��ي��ة..  عطلتهم 
نود  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  باب  من 
�أنه على جميع �لقادمني  �أن نوؤكد 
م��ن خ��ارج �ل��دول��ة ���ش��رورة �إجر�ء 
و�اللتز�م  �ل���الزم���ة  �ل��ف��ح��و���ش��ات 
مب������دة �حل����ج����ر �مل���ع���ت���م���دة ل���دى 
�شالمتهم  ن�����ش��م��ن  ح��ت��ى  �ل���دول���ة 
حولهم".  م��ن  و�شحة  و�شحتهم 
بجانب  �أن�����ه  �حل��و���ش��ن��ي  وذك������رت 
و�ملقيمني  �مل���و�ط���ن���ني  ����ش��ت��ق��ب��ال 
�ل���دول���ة مت �الإع�����الن ع���ن فتح  يف 
تاأ�شر�ت  ط��ل��ب��ات  ����ش��ت��ق��ب��ال  ب���اب 
من  �مل��ط��ع��م��ني  لل�شياح  �ل�����ش��ي��اح��ة 
ج��م��ي��ع �ل�����دول و�حل��ا���ش��ل��ني على 
كوفيد- للقاح  �لكاملة  �جل��رع��ات 

منظمة �ل�شحة  من  �ملعتمدة   19
�ل��ع��امل��ي��ة �الأم�����ر �ل����ذي ي�����ش��ر �إىل 
حر�س �لدولة على �ملحافظة على 
�شحة و�شالمة كل من يعي�س على 
�لتعايف  حتقيق  جانب  �إىل  �أر�شها 
�لقطاعات  ج��م��ي��ع  يف  �مل�������ش���ت���د�م 

ومنها �القت�شادي.
باالإجر�ء�ت  �الل��ت��ز�م  �أن  �أك���دت  و 
�ل�����وق�����ائ�����ي�����ة م������ع ������ش����ت����م����ر�ري����ة 
�لفحو�شات للك�شف عن "كوفيد - 
19 " �شي�شهم ب�شكل كبر يف �حلد 
من �نت�شاره و �حلفاظ على �شحة 

�أفر�د �ملجتمع.
و قالت : " مل�شنا �لتغر�ت �جلديدة 
�لتدريجية  �ل��ع��ودة  م��ع  حياتنا  يف 
وعي  م�����دى  و الح���ظ���ن���ا  �الآم�����ن�����ة 
�جلديدة  �حلياة  مبفهوم  �ملجتمع 
مع �قرت�ب مرور نحو عامني من 

جائحة كوفيد - 19".
" �إن �لتكامل �ملجتمعي  و�أ�شافت: 
�حل��ال��ي��ة �شرورة  �مل��رح��ل��ة  خ���الل 
بجميع  �الل�����ت�����ز�م  ع��ل��ي��ن��ا  حت���ت���م 
�الإجر�ء�ت �لوقائية فقد عدنا �إىل 
�لطلبة  �أبناوؤنا  وع��اد  �لعمل  مقار 
�لطاقة  و�رتفعت  �لدر��شة  ملقاعد 
�ال�شتيعابية للمن�شاآت �القت�شادية 
�ل����ت����و�زن  �أن  ع���ل���ى  دل����ي����ل  وه�������ذ� 
�ل��دول��ة جن��ح يف  �ال�شرت�تيجي يف 

�لو�شول �إىل مرحلة �لتعايف".
" ن��ق��در م��دى �لتز�مكم  وق��ال��ت : 
�ملا�شية  �مل��رح��ل��ة  خ���الل  ووع��ي��ك��م 
�ملجتمعية  م�شاهماتكم  و��شتمر�ر 
�لدولة  ج��ه��ود  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  يف 
الحتو�ء فرو�س كوفيد19- غاية 
نود حتقيقها بتكاملنا وتو�فقنا مع 

�لقطاعات �حليوية كافة".

املتحدث الر�صمي عن القطاع ال�صحي يف الدولة: احلو�صني  فريدة  • الدكتورة 
تت�صم باملرونة �لعالية و�ل�صرعة يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�صتباقية على �صعيد مو�جهة كورونا ��صرت�تيجيات  و�صعت  •  �لإمار�ت 

�ملناعة �ملجتمعية من خالل توفري �للقاحات للفئات �ملوؤهلة لأخذها �إىل  �لو�صول  بهدف  جهوده  يو��صل  �ل�صحي  • �لقطاع 

�لأفر�د �ملوؤهلني للجرعة �لد�عمة باحلر�س على �أخذها يف موعدها  • نو�صي 

�جلناح �لوطني لالإمار�ت يفوز بجائزة �لأ�صد �لذهبي يف بينايل �لبندقية
•• اأبوظبي -ام:

بعدما  �لذهبي  �الأ�شد  بجائزة  ف��وزه  �الإم���ار�ت  لدولة  �لوطني  �جلناح  �أعلن 
حقق �أف�شل م�شاركة وطنية يف �ملعر�س �لدويل للعمارة يف بينايل �لبندقية 

2021، وذلك خالل حفل �جلو�ئز �لذي �أقيم �أم�س �الأول ندقية.
مت �ختيار �جلناح �لوطني لدولة �الإم��ار�ت للفوز باجلائزة خالل م�شاركته 
حتت  �أقيم  �ل��ذي  لدنة"  "�أر�س  معر�شه  عن  �لبندقية  بينايل  يف  �لعا�شرة 
�لفنيني و�ئل �الأعور وكينيت�شي تر�موتو، من قبل جلنة  �لقيمني  �إ�شر�ف 
حتكيم �لبينايل . و �أكدت كازيو �شيجيما رئي�شة �للجنة تفوق �جلناح �لوطني 
لدولة �الإمار�ت يف تطوير جتربة مفعمة باالأفكار �جلريئة تتناول �لعالقة 
و�لدويل،  �ملحلي  �مل�شتويني  على  �الإنتاج  وعمليات  �ل�شناعية  �لنفايات  بني 
وتفتح �آفاقا �أو�شع لالإمكانات �لهند�شية �ملعمارية جتمع بني ��شتخد�م �أحدث 

�لتكنولوجيات و�خلب�ت �الإن�شائية �ملعمارية.
وقالت ليلى بن بريك، مديرة �لتن�شيق يف �جلناح �لوطني لدولة �الإمار�ت يف 
بينايل �لبندقية: "�شارك �جلناح يف ع�شر دور�ت يف بينايل �لبندقية ب�شل�شلة 
�إبد�عية،  وحلول  ثاقبة  ب��روؤي��ة  �ملدعومة  �ال�شتثنائية  �ملعار�س  من  مميزة 

الأف�شل  متنح  �لتي  �لذهبي  �الأ�شد  بجائزة  �جلناح  بتكرمي  فخورون  ونحن 
تتويجا جلهود  ياأتي ذلك  و  �لعام  60 جناحا وطنيا هذ�  م�شاركة من بني 
بدولة  �ملتطور  و�ملعماري  �لفني  �مل�شهد  دعم  يف  �لكبرة  وم�شاهمته  �جلناح 
�الإم��ار�ت، وتقدير� للم�شاعي �ملبذولة يف �شرد ق�ش�س �الإمار�ت �مللهمة عب 
من�شة تتمتع بحظوة عاملية.. و يتز�من فوزنا بهذه �جلائزة مع م�شاركتنا 
�لعا�شرة يف �لبينايل.. فيما ت�شادف �لذكرى �خلم�شني لتاأ�شي�س دولة �الحتاد 

ما يجعلها حلظة ��شتثنائية بكل ما حتمله �لكلمة مع معنى.
و قال �لقيم �لفني و�ئل �الأعور، بعدما ت�شلم �جلائزة باالأ�شالة عن �جلناح 
ال�شيما  �لوطني  للجناح  �ملرموق  �لتكرمي  بهذ�  فخورون  "نحن  �لوطني: 
و�أنه ياأتي بالتز�من مع م�شاركته �لعا�شرة يف بينايل �لبندقية.. وال تفوتنا 
يف هذه �ملنا�شبة دون توجيه �ل�شكر و�لتقدير لفريق �جلناح �لوطني لدولة 
حمد�ن  بنت  �شالمة  موؤ�ش�شة  من  �ملقدم  بالدعم  �الإ�شادة  وكذلك  �الإم��ار�ت 
�ملتعاونة من خمتلف  �لثقافة و�ل�شباب وجميع �الأط��ر�ف  �آل نهيان و وز�رة 
لدنة/ على  /�أر���س  تنظيم معر�س  �شاهمو� جميعا يف  �لذين  �لتخ�ش�شات، 
�أكمل وجه بف�شل جهودهم �حلثيثة وتعاونهم �مل�شتمر. و يحت�شن معر�س 
مادة  من  م�شنوعا  �شخما  �أوليا  منوذجا  �الإم���ار�ت  لدولة  �لوطني  �جلناح 

مبتكرة بديلة لالإ�شمنت و�شديقة للبيئة مت تطويرها من نفايات �ملحلول 
�مللحي �ملعاد تدويره، للحد من تاأثر�ت �شناعة �لبناء و�لت�شييد وتد�عياتها 

�ل�شلبية �ملرتتبة على �شالمة �لبيئة.
نيويورك،  مدينة  يف  �ملقيمة  �لقا�شمي،  ف��رح  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لفنانة  ت�شارك  و 
�ملقبل  نوفمب   21 يف  فعالياته  يختتم  �ل��ذي  �لوطني،  �جلناح  معر�س  يف 
يف  �ل�شاحر  �جلمال  تر�شد  �لتي  �لفوتوغر�فية  �ل�شور  من  ر�ئعة  بت�شكيلة 
�لرت�ثية  �ملو�قع  قائمة  �إىل  لالن�شمام  تر�شيحها  �لتي مت  �ل�شبخة  منطقة 
�لدولية �لتابعة ملنظمة �ليون�شكو، و�لتي كانت م�شدر �الإلهام للعمل �لبحثي 
ور�ء �ملادة �لبديلة. و تعاون �لقيمان �لفنيان يف تطوير م�شروعهما �لبحثي 
مع فرق عمل متخ�ش�شة و �لتي �شملت خمتب "�أمب" يف جامعة نيويورك 
�أبوظبي وق�شم �الأحياء و�لكيمياء و�لعلوم �لبيئية �لتابع للجامعة �الأمريكية 
يف �ل�شارقة و"خمتب �أبوت�شي" و"خمتب �شاتو" �لتابعني جلامعة طوكيو، 

من �أجل تطوير �ل�شيغة �لكيمائية لالإ�شمنت.
�ل�شبخات"،  مناطق  "ت�شريح  بعنو�ن  كتاب  �ملعر�س  مع  بالتز�من  عر�س  و 
من تاأليف �لباحثني يف �لدر��شات �حل�شرية ر��شد و�أحمد بن �شبيب، و�لذي 

�شاهم يف حتريره �لقيمان و�ئل �الأعور وكينيت�شي تر�موتو.

ير�شد هذ� �لكتاب �الأهمية �لبيئية و�ملجتمعية و�القت�شادية �لكامنة يف هذه 
�لظاهرة �لطبيعية بالتف�شيل، �عتماد� على جمموعة من �لدر��شات �لبحثية 

و�ملقاالت �ل�شخ�شية و�ل�شور �لفوتوغر�فية.
يعد �الإع��الن عن فوز �جلناح �لوطني لدولة �الإم��ار�ت بهذه �جلائزة ثاين 
مملكة  ح�شلت  بعدما  �ملنطقة،  م��ن  �ل��ق��ادم��ة  �لوطنية  لالأجنحة  تتويج 
�لبحرين على جائزة �الأ�شد �لذهبي كاأف�شل م�شاركة وطنية يف �لن�شخة �ل� 

.2010 للعمارة  �لدويل  �ملعر�س  من   12
بنت  �شالمة  موؤ�ش�شة  رعاية  حتت  �الإم���ار�ت  لدولة  �لوطني  �جلناح  ويقام 
حمد�ن �آل نهيان، �لتي تتوىل مهام �ملفو�س �لر�شمي للجناح �لوطني لدولة 

�الإمار�ت يف بينايل �لبندقية وبدعم من وز�رة �لثقافة و�ل�شباب.
"�أر�س لدنة" حتت  ع��ن��و�ن  �ل��وط��ن��ي �حل���ايل حت��ت  وي��ق��ام معر�س �جل��ن��اح 
�ملهند�شني  ت��ر�م��وت��و  وكينيت�شي  �الأع����ور  و�ئ���ل  �لفنيني  �لقيمني  �إ���ش��ر�ف 
�ملعماريني و�ل�شريكني �ملوؤ�ش�شني ال�شتوديو "و�ي و�ي" �حلائز على �جلو�ئز 
و �ملتخ�ش�س يف جماالت �لهند�شة �ملعمارية و �مل�شاحات �خل�شر�ء و �لغر�فيك 
و �لت�شميم �حل�شري. جتدر �الإ�شارة �إىل �أن �لقيم �لفني كينيت�شي تر�موتو 

كان قد �أ�ش�س موؤخر� مكتبه �لهند�شي "تر�موتو" يف �ليابان.
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اأخبـار الإمـارات
�لإمار�ت تدين حماولة �حلوثيني ��صتهد�ف جنر�ن �ل�صعودية ب�صاروخ بالي�صتي

•• اأبوظبي-ام:اأ

�أعربت دولة �الإمار�ت عن �إد�نتها و��شتنكارها �ل�شديدين ملحاوالت ميلي�شيات 
مبنهجية  �أم�����س  �ملدنية  و�الأع��ي��ان  �ملدنيني  ��شتهد�ف  �الإره��اب��ي��ة،  �حل��وث��ي 
متعمدة يف جنر�ن باململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة، من خالل �شاروخ 

بالي�شتي، �عرت�شته قو�ت �لتحالف.
و�أكدت دولة �الإمار�ت - يف بيان �شادر عن وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
حتديها  يعك�س  �حلوثي  جلماعة  �الإره��اب��ي��ة  �لهجمات  ه��ذه  ��شتمر�ر  �أن   -
�ل�شافر للمجتمع �لدويل و��شتخفافها بجميع �لقو�نني و�الأعر�ف �لدولية.
�أن يتخذ موقفا فوريا وحا�شما لوقف  �ل��وز�رة �ملجتمع �لدويل على  وحثت 

هذه �الأعمال �ملتكررة �لتي ت�شتهدف �ملن�شاآت �حليوية و�ملدنية و�أمن �ململكة، 
هذه  ��شتمر�ر  �أن  موؤكدة  �لعامليني،  �القت�شاد  و��شتقر�ر  �لطاقة  و�إم���د�د�ت 
�لهجمات يف �الآونة �الأخرة يعد ت�شعيد� خطر�، ودلياًل جديد�ً على �شعي 

هذه �مللي�شيات �إىل تقوي�س �الأمن و�ال�شتقر�ر يف �ملنطقة.
وجددت �لوز�رة ت�شامن دولة �الإمار�ت �لكامل مع �ململكة �إز�ء هذه �لهجمات 
�الإره��اب��ي��ة، و�ل���وق���وف معها يف ���ش��ف و�ح���د ���ش��د ك��ل ت��ه��دي��د ي��ط��ال �أمنها 
و��شتقر�رها، ودعمها يف كل ما تتخذه من �إج��ر�ء�ت حلفظ �أمنها و�شالمة 
�لعربية  �الإم��ار�ت  �أمن  �أن  �لبيان  و�أكد  �أر��شيها.  و�ملقيمني على  مو�طنيها 
�ملتحدة و�أمن �ململكة �لعربية �ل�شعودية كل ال يتجز�أ و�أن �أي تهديد �أو خطر 

يو�جه �ململكة تعتبه �لدولة تهديد�ً ملنظومة �الأمن و�ال�شتقر�ر فيها.

�لإمار�ت تدين حماولة �حلوثيني ��صتهد�ف مطار �أبها بطائرتني بدون طيار مفخختني
•• اأبوظبي-وام :

�أعربت دولة �الإمار�ت عن �إد�نتها و��شتنكارها �ل�شديدين ملحاوالت 
�ململكة  يف  �أب��ه��ا  مطار  ��شتهد�ف  �الإره��اب��ي��ة،  �حل��وث��ي  ميلي�شيات 
مفخختني،  طيار  ب��دون  طائرتني  خ��الل  من  �ل�شعودية  �لعربية 
وت�شرر  �إ�شابات  وق��وع  عنها  وجنم  �لتحالف،  ق��و�ت  �عرت�شتهما 
ط��ائ��رة م��دن��ي��ة. و�ع��ت��بت دول���ة �الإم�����ار�ت - يف ب��ي��ان ���ش��ادر عن 
�مل��ط��ار يعد  ����ش��ت��ه��د�ف  �أن  �ل���دويل -  وز�رة �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون 
ت�����ش��ع��ي��د� خ��ط��ر� وع��م��ال ج��ب��ان��ا، ي��ه��دد �أم����ن و���ش��الم��ة وحياة 
�تخاذ  ت�شتدعي  حرب  جرمية  مبثابة  وهو  و�مل�شافرين،  �ملدنيني 

تهديد�ت  من  �ملدنية  �الأع��ي��ان  حلماية  �لالزمة  �الإج���ر�ء�ت  كافة 
�لكامل مع  �الإم���ار�ت  دول��ة  �ل���وز�رة ت�شامن  �حلوثيني. وج��ددت 
�شف  يف  معها  و�ل��وق��وف  �الإره��اب��ي��ة،  �لهجمات  ه��ذه  �إز�ء  �ململكة 
و�حد �شد كل تهديد يطال �أمنها و��شتقر�رها، ودعمها يف كل ما 
�أمنها و�شالمة مو�طنيها و�ملقيمني  �إج��ر�ء�ت حلفظ  تتخذه من 

على �أر��شيها.
و�أكد �لبيان �أن �أمن �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أمن �ململكة �لعربية 
�ململكة  ي��و�ج��ه  خطر  �أو  تهديد  �أي  و�أن  يتجز�أ  ال  ك��ل  �ل�شعودية 

تعتبه �لدولة تهديد�ً ملنظومة �الأمن و�ال�شتقر�ر فيها.

�صيف بن ز�يد يلتقي وزير �لعدل و�لأمن �لهولندي

ثاين �لزيودي : �صباب �لإمار�ت هم �ل�صتثمار �حلقيقي و�لرهان �لر�بح ل�صناعة غد مزدهر

••اأبوظبي-وام:

�لتقى �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية - يف مكتبه بوز�رة �لد�خلية - معايل فرديناند جر�برهاو�س 

وزير �لعدل و�الأمن يف مملكة هولند� �ل�شديقة و�لوفد �ملر�فق.
  ومت خالل �للقاء بحث عدد من �ملو�شوعات ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك خا�شة يف 

�ملجاالت �الأمنية و�ل�شرطية، و�شبل تعزيز �لتعاون بني �لبلدين �ل�شديقني 
يف هذه �ملجاالت وفر�س و�إمكانات تطويرها. ح�شر �للقاء .. معايل �لفريق 
�خلييلي،  و�للو�ء خليفة حارب  دبي  �شرطة  عام  قائد  �ملري  عبد�هلل خليفة 
وكيل وز�رة �لد�خلية، و�للو�ء �لدكتور �أحمد نا�شر �لري�شي مفت�س عام وز�رة 
�شوؤون  نهيان مدير قطاع  �آل  بن طحنون  �ل�شيخ حممد  و�للو�ء  �لد�خلية، 
�الأمن و�ملنافذ يف �شرطة �أبوظبي و�لعميد حممد حميد بن دملوج �لظاهري 

�الأمني �لعام ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، وعدد 
من �شباط �لوز�رة. و�شم �لوفد �ملر�فق للوزير �لهولندي هانيك �إيكيلمانز 
و�الأمن  �لعدل  ل��وز�رة  �لعام  �الأم��ني  �شوف  ودي��ك  �لهولندية  �ل�شرطة  قائد 
و�شعادة �لوي�شي�س �شوهان�س �دريان�س �أمبخت�س �شفر مملكة هولند� لدى 
�لهولندية  بال�شرطة  �ل��دويل  �لتعاون  ق�شم  رئي�شة  ه��رز  وليزيت  �ل��دول��ة 

وهندريك�س جوزيف �شابط �رتباط �ل�شرطة �لهولندية يف �الإمار�ت.

•• اأبوظبي -ام:

�أكد معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير دولة للتجارة �خلارجية 
�لتنمية  �الإم����ار�ت لدفع م�شرة  �شباب  ي��وؤدي��ه  �ل��ذي  �ل��ري��ادي  �ل���دور  على 
م�شدد�  ج��دي��دة،  �آف���اق  �إىل  بها  و�الرت��ق��اء  �ل��دول��ة  ت�شهدها  �لتي  و�لتطور 
�ل�شباب  م�شاهمة  ل��دع��م  �مل��ب��ذول��ة  �لوطنية  �جل��ه��ود  �أه��م��ي��ة  على  معاليه 
كمحرك رئي�شي لبناء م�شتقبل م�شتد�م لدولة �الإمار�ت، ومبا يتما�شى مع 

�أهد�فها للخم�شني عاماً �ملقبلة.
و�آفاق  �الإم���ار�ت،  "�قت�شاد  بعنو�ن  خ��الل جل�شة حو�رية خا�شة  ذل��ك  ج��اء 
�ملرحلة  �لدولة خالل  و�ال�شتثمار يف  �لتجارة  وتعزيز  �القت�شادية  �لتنمية 
�ملقبلة" عقدها "�ملخيم �ل�شيفي 2021" �لذي تنظمه �ملوؤ�ش�شة �الحتادية 

لل�شباب ووز�رة �لثقافة و�ل�شباب.
حماور   6 على  و�شابة  �شاباً   120 نحو  ح�شرها  �لتي  �جلل�شة،  وت��رك��زت 
رئي�شية حول �قت�شاد �الإمار�ت و�آفاق �لتنمية �القت�شادية، وتوجهات دولة 
�لتجارة  و�أهمية قطاع  �ملقبلة،  �ملرحلة  للتجارة �خلارجية خالل  �الإم��ار�ت 
�خلارجية، وكذلك �الأجندة �لوطنية لتنمية �ل�شادر�ت غر �لنفطية، ف�شال 
عن �ملمكنات و�لتطور�ت لقطاع �ال�شتثمار و�ال�شرت�تيجية �خلا�شة بتنمية 

�ملو�هب ومكانة �الإمار�ت على خارطة �القت�شاد �لعاملي، فيما �شارك معايل 
�لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي �ل�شباب يف حو�ر�ت ُمعمقة حول �جلو�نب 
�لعامل.  م�شتوى  على  وتقدمه  �الإمار�تي  �القت�شاد  بها  يتمتع  �لتي  �ملهمة 
�لر�بح  و�ل��ره��ان  �حلقيقي  �ال�شتثمار  هم  �الإم���ار�ت  �شباب   : معاليه  وق��ال 
�مل�شتقبل،  نحو  بنجاح  �الإم���ار�ت  دول��ة  م�شرة  وقيادة  مزدهر  غد  ل�شناعة 
وقد حر�شت �لقيادة �لر�شيدة على توفر �ملقومات �لكفيلة بتمكني �ل�شباب 
�لتخطيط  عملية  يف  و�إ�شر�كهم  �مل��ج��االت،  خمتلف  يف  مهار�تهم  وتطوير 

و�لتنفيذ يف كافة م�شار�ت �لتنمية �القت�شادية و�الجتماعية �مل�شتد�مة.
خالل  �ل�شباب  ل��دى  �لوعي  من  عالياً  م�شتوى  �شهدنا   : معاليه  و�أ���ش��اف 
�جلل�شة �خلا�شة باآفاق �لتنمية �القت�شادية �شمن �ملخيم �ل�شيفي 2021 
�لذي تنظمه �ملوؤ�ش�شة �الحتادية لل�شباب، ومل�شنا حر�شهم على تنمية ح�س 
�لوطني  �القت�شاد  بتطور�ت  �ملتعلقة  �جلو�نب  يف  لديهم  و�البتكار  �ملعرفة 
و�إجناز�ت دولة �الإمار�ت يف جماالت �لتجارة و�ال�شتثمار و�ل�شادر�ت وريادة 
�شعد�ء  ونحن  �لرئي�شية،  �القت�شادي  �لنمو  حماور  من  وغرها  �الأعمال، 
م�شرتهم  يف  و�لتمكني  �لتوعية  من  ملزيد  �ل�شباب  مع  �لد�ئم  بالتو��شل 
�لدر��شية و�لعملية، وم�شاعدتهم ليكونو� قادة �قت�شاديني يقدمون �الأفكار 
�جلديدة و�ملبدعة ويقودون �لتجارب �القت�شادية �لناجحة �شو�ء يف �لعمل 

�حلكومي �أو يف �أن�شطة �لقطاع �خلا�س.
دولة  وزي��رة  �ملزروعي  فار�س  بن  �شهيل  بنت  �شما  قالت معايل  من جانبها 
يعزز من قدر�تهم  و�ملعارف  باملهار�ت  �ل�شباب  ت�شليح  �إن   : �ل�شباب  ل�شوؤون 
على  نعمل  م��ا  وه���ذ�   .. �الإجن�����از�ت  ����ش��ت��د�م��ة  وي�شمن  �مل�شتقبل  مل��و�ك��ب��ة 
�لذي يحر�س على تقريب  �ل�شبابي  �الإمار�تي للعمل  �لنموذج  ترجمته يف 
وقد  معهم؛  و�لعمل  لهم  و�ال�شتماع  �ل��ق��ر�ر،  و�شناع  �ل�شباب  بني  �مل�شافة 
حظي �مل�شاركون يف ن�شخة هذ� �لعام يف �ملخيم �ل�شيفي بفر�شة للقاء عدد 
كبر من �ل�شخ�شيات �مللهمة �لتي خ�ش�شت وقتها وطاقتها لال�شتثمار يف 
�ل�شباب وو�شعت جتاربها �ملهنية و�الإن�شانية على مائدة �لنقا�س و�لتحليل 
لنقل �ملعرفة و�خلبة و�حلكمة. و�أ�شافت �ملزروعي : �شارك �ل�شباب �شمن 
معايل  قدمها  ث��ري��ة  ح��و�ري��ة  بجل�شة   2021 �ل�شيفي  �ملخيم  فعاليات 
�لدكتور ثاين �لزيودي حول �قت�شاد �لدولة �لذي ي�شكل ر�فد� مهما للدولة 
ب�شورة  للم�شتقبل  للتخطيط  فر�شة  لهم  يوفر  مبا  ولتطورها  ولتقدمها 
�أف�����ش��ل؛ وف��ق روؤي���ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة �ل��ت��ي و�شعت �ل��ع��دي��د م��ن �خلطط 
يف  �ل�شباب  و�إ���ش��ر�ك  �الأف����ر�د  متكني  جم��ال  يف  �لفاعلة  و�ال�شرت�تيجيات 
خمتلف �لب�مج �القت�شادية و�لتجارية و�ال�شتثمارية لدعم جهود �لتنمية 

�ل�شاملة.

هيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة و�لحتاد �لن�صائي ينظمان جل�صة حو�رية بعنو�ن �لربملانيات و�لطموح و�لعزمية
•• اأبوظبي - وام:

ن��ظ��م م��ك��ت��ب �ت�����ش��ال ه��ي��ئ��ة �الأمم 
جمل�س  دول  يف  ل���ل���م���ر�أة  �مل��ت��ح��دة 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل����دول  �ل���ت���ع���اون 
�لن�شائي  �الحت�����اد  م���ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 
حو�رية  جل�شة   /GWU/ �لعام 
�فرت��شية حتت عنو�ن "�لبملانيات 
، و�لطموح ، و�لعزمية " مب�شاركة 
ب��رمل��ان��ي��ات ب������ارز�ت م���ن �الإم������ار�ت 
وتنز�نيا وباك�شتان يف حو�ر تفاعلي 
�لبملانات  دور  على  �ل�شوء  الإلقاء 
يف مكافحة جائحة " كوفيد 19- 
�ل��دول��ي��ة يف  �خل�����ب�ت  " وت���ب���ادل 
غر  �جلائحة  �آث���ار  م��ن  �لتخفيف 

�ملتنا�شبة على �لن�شاء و�لفتيات.
وت�شليط �ل�شوء على �لدور �حلا�شم 
�الأولويات  تقييم  يف  ل��ل��بمل��ان��ي��ني 
�مل��ت��ط��ورة �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل�����ش��او�ة بني 
�جلن�شني ومتكني �لن�شاء و�لفتيات 
من خالل تبادل �خلب�ت و�أف�شل 
�مل�شتفادة.  و�ل���درو����س  �مل��م��ار���ش��ات 

وق��د رك��زت حم��اور �حل��و�ر - �لذي 
�مل����ر�أة  ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  تنظيمه  مت 
�الإم����ار�ت����ي����ة - ح����ول ت����اأث����ر�ت " 
حتقيق  ع���ل���ى   "  19  - ك���وف���ي���د 
�مل�شاو�ة  ب�شاأن  �لوطنية  �الأول��وي��ات 
ب����ني �جل��ن�����ش��ني ومت���ك���ني �مل��������ر�أة ، 
وك��ي��ف��ي��ة ���ش��م��ان �ل���بمل���ان���ات، �لتي 
و�أن  �جلل�شة،  يف  �مل�شاركات  متثلها 
�أزمة  تاأخذ تدخالت �حلكومات يف 
" كوفيد - 19 " يف �العتبار �الأبعاد 

�ملتعلقة بالنوع �الجتماعي.
�ل�شويدي  ن����ورة  ���ش��ع��ادة  و�أع���رب���ت 
�لن�شائي  لالإحتاد  �لعامة  �الأمينة 
�لذي  ب��ال��ق��ر�ر  ع��ن فخرها  �ل��ع��ام، 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أ�����ش����دره 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
ع���ام  يف  �هلل"  "حفظه  �ل�����دول�����ة 
مقاعد  ن�شف  بتخ�شي�س   2019
للمر�أة  �الحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
، مم��ا ي���دل ع��ل��ى �ل��ت��ز�م �حلكومة 
�ل��دول��ة و�جلهود  �مل���ر�أة يف  بتمكني 
�لدولة  تبذلها  �لتي  �مل��دى  طويلة 

ل�����زي�����ادة ن�����ش��ب��ة م�������ش���ارك���ة �مل�������ر�أة 
ومتثيلها.

�ل��دك��ت��ورة موزة  ق��ال��ت  م��ن جهتها 
�ل�شحي مديرة مكتب �ت�شال هيئة 
بد�ية  يف   - ل��ل��م��ر�أة  �ملتحدة  �الأمم 
�لبملانية  �مل���ر�أة  دور  �إن   - �جلل�شة 
لي�س فقط على �ل�شعيد �ل�شيا�شي 
م�شتوى  على  �أي�شا  بل  و�لقيادي، 
�لعام، لتحقيق  �لر�أي  �لتاأثر على 
م�شاركة  م����ن  م����ع����دالت  �أف�������ش���ل 
�ل��ق��ط��اع��ات، و�أثنت  �مل����ر�أة يف ك��اف��ة 
على جت��رب��ة �الإم�����ار�ت �ل��ر�ئ��دة يف 
متكني �مل��ر�أة. و �شاركت يف �جلل�شة 
�شعادة �لدكتورة توليا �أك�شون وهي 
�لوطنية  �جل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ة 
�نتخبت  و�لتي  تنز�نيا  جلمهورية 
د�ئ��رة مبيا  �لبملان عن  كع�شو يف 
ت�شاما  �حلاكم  �حل��زب  قيادة  حتت 
ت�شا مابيندوزي /CCM/ خالل 
 ..2020 لعام  �لعامة  �النتخابات 
و�لتي �أكدت �أن وجود رئي�شة �شيدة 
ل��ت��ن��ز�ن��ي��ا ق���د ���ش��م��ن وج�����ود �أط���ر 
وتاأ�شي�س  للمر�أة  �حلماية  لتوفر 
عدة بر�مج لتدريب �ل�شباب و�ملر�أة 
لتمكني  �مل���ال���ي���ة  �مل�������و�رد  وت���وف���ر 
وحتقيق  عملها  تاأ�شي�س  من  �مل��ر�أة 

�ال�شتقالل �القت�شادي.
�شاركت  باك�شتان،  جمهورية  وم��ن 
و�لتي  ���ش��م�����س،  ����ش���وم���ر�  ����ش���ع���ادة 

ع�����ش��و�ً يف جمل�س خيب  �ن��ُت��خ��ب��ت 
 ،2018 يوليو   20 يف  بختونخو� 
�نتخابه  يتم  �شخ�س  �أ�شغر  وه��ي 

كع�شو يف �ملجل�س �الإقليمي.
تاأثر�ت  �إن  مد�خالتها  يف  وقالت 
19" على �لن�شاء حول  " كوفيد - 
زيادة  يف  وتتمثل  مت�شابهة،  �لعامل 
�لعنف �شد �ملر�أة يف �ملنزل، وكذلك 
ب�شبب  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل���ت���د�ع���ي���ات 
ف���ق���د�ن �ل���دخ���ل وزي�������ادة �الأع���ب���اء 
يف  م�شاركتها  يتم  ال  �لتي  �ملنزلية 

معظم �الأحيان.
�لدكتورة  �شاركت  �الإم���ار�ت،  و من 
ن�����������ش�����ال حم�����م�����د �ل����ط����ن����ي����ج����ي، 
للثقافة  ز�ي����د  ل����د�ر  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر 
�الإ�شالمية، ع�شو �ملجل�س �لوطني 
�شمولية  �أك����دت  �ل��ت��ي   ، �الحت�����ادي 
حتقيق  على  وت��اأث��ره��ا  �مل����ر�أة  دور 
ككل  �ملجتمعي  و�ل�����ش��الم  �ل��ع��د�ل��ة 
ولي�س فقط للمر�أة �الإمار�تية ويف 
�الإمار�ت  ��شرت�تيجية  �إىل  �إ���ش��ارة 
�حتو�ء  يف  وجن��اح��ه��ا  �ال���ش��ت��ب��اق��ي��ة 
" كوفيد -  �أزم���ة  ت��د�ع��ي��ات  معظم 

."19
لبت  ق����د  �الإم������������ار�ت  �إن  وق����ال����ت 
�ملجتمع  �أف����ر�د  جميع  �ح��ت��ي��اج��ات 
مت�شاٍو،  ب�����ش��ك��ل  �جل��ائ��ح��ة  خ����الل 
ون����ف����ذت �حل���ك���وم���ة �ل���ع���دي���د من 
و�ل�شريعة  �ل���ك���ب���رة  �خل����ط����و�ت 

لتوفر �لدعم لل�شيد�ت �لعامالت 
وال�شيما يف قطاع �ل�شحة و�لتعليم، 
لرعاية  م����ر�ف����ق  ت���وف���ر  وم���ن���ه���ا 
�خلطوط  على  �ل��ع��ام��الت  �أط��ف��ال 
�أ�شارت  مد�خلتها  ويف  �الأم��ام��ي��ة. 
عائ�شة ر�شا �لبرق، ع�شو �ملجل�س 
�لوطني �الإحتادي، وع�شو �ملجل�س 
بني  �ل�شارقة  الإم����ارة  �ال�شت�شاري 
دور  �إىل   -2019  2016 ع��ام��ي 
�لثقافة �ملجتمعية �لد�عمة للمر�أة 
و�لتي تاأ�ش�شت عب عقود طويلة يف 
�لقيادة  �الإم��ار�ت، وتاأثر توجهات 
�ل��ر���ش��ي��دة �ل��د�ع��م��ة ل���ل���م���ر�أة، �إىل 
ج��ان��ب �حل��ق��وق �ل��د���ش��ت��وري��ة �لتي 
��ن��ت �مل������ر�أة دخ����ول م���ن جمل�س  م��كرّ

وحتقيق  �الحت������������ادي،  �ل����وط����ن����ي 
ومنها  وم��وؤث��رة،  �إيجابية  م�شاركة 
�ملر�أة  م�شاهمة  �مل��ث��ال  �شبيل  على 
�لعامة،  �ل�شحة  ق��ان��ون  و���ش��ع  يف 
و�ل����������ذي ك�������ان ل�����ه �أث��������ر ك����ب����ر يف 
�ملر�أة  الحتياجات  �لت�شريع  عك�س 
��شتعر�شت  وق��د  �جلائحة.  خ��الل 
�مل�����ش��ارك��ات م��ن �ل��بمل��ان��ي��ات جهود 
�مل�شاو�ة  ت��ع��زي��ز  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
ب���ني �جل��ن�����ش��ني ومت��ك��ني �مل������ر�أة يف 
�ل�شر�كات  �إىل  باالإ�شافة  بلد�نهم. 
�لرئي�شية �ملبتكرة �أو �آليات �لتمويل 
تطبيقها  ميكن  �ل��ت��ي  و�مل��م��ار���ش��ات 
�مل�شاو�ة بني  ير�عي  برملان  ل�شمان 

�جلن�شني.

جمل�س �صاحية �خلالدية �ملر�أة �لإمار�تية قدمت �أروع �لأمثلة يف �لعمل لأجل �لوطن
•• ال�صارقة-الفجر:

�خلالدية  ���ش��اح��ي��ة  جم��ل�����س  �أك������د 
�ملري  �شعيد  خلفان  �شعادة  برئا�شة 
دولة  يف  �مل������ر�أة  �أن  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
�الإم������������ار�ت وب����دع����م م����ن �ل���ق���ي���ادة 
�الأم��ث��ل��ة يف  �أروع  ق��دم��ت  �ل��ر���ش��ي��دة 
و�الإخ��ال���س الأجل  و�ل��ع��ط��اء  �لعمل 
للنهج  �����ش���ت���م���ر�ر�  وذل�����ك  �ل����وط����ن، 
�ملغفور  دعائمه  �أر�شى  �لذي  �لر��شخ 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 

-طيب �هلل ثر�ه.
ن���ي���اب���ة ع����ن جمل�س  �مل������ري  و�أ������ش�����ار 

�ملر�أة  م�شاهمات  �أن  �إىل  �ل�شاحية 
و�أن  و����ش��ح��ة،  �أ�شبحت  �الم��ار�ت��ي��ة 
�شتكون  �ل��ق��ادم��ة  ع��ام��ا  �خل��م�����ش��ني 
الفتا  �الإمار�تية،  للمر�أة  ��شتثنائية 
و�ملوقف  �ل��ك��ب��رة  �ل��ت�����ش��ح��ي��ة  �إىل 
�لبطالت  �الإم����ار�ت  لبنات  �مل�����ش��رف 
يف خط �لدفاع �الول خ�شن معركة 
�إىل جنب مع  �ل��وب��اء جنبا  مو�جهة 

�لرجال حلماية �لوطن.
�لكرمية  �ل��رع��اي��ة  تلك  �أن  و�أو���ش��ح 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  قبل  من 
�لن�شائي  �الحت����اد  رئ��ي�����ش��ة  م���ب���ارك، 
�ل�����ع�����ام رئ���ي�������ش���ة �مل���ج���ل�������س �الأع����ل����ى 

�لرئي�شة  و�ل���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
�الأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى 
ودعم  متابعة  بجانب  �الإم���ار�ت«  »�أم 
حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ري��ن��ة  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
�ملر�أة  مكن  �الأ���ش��رة  ل�شوؤون  �الأع��ل��ى 
يف  و�لتقدم  �لنجاح  م��ن  �الإم��ار�ت��ي��ة 
كافة �ملجاالت. وهناأ جمل�س �شاحية 
�خلالدية �ملر�أة �الإمار�تية �شو�ء �الأم 
و�الأخ�����ت و�الب���ن���ة ب��ه��ذه �الإجن�����از�ت 
على  تتو��شل  �ل��ت��ي  �لب�شمة  وت��ل��ك 

�شفحات �لوطن �خلالدة.

»فاطمة بنت مبارك .. �إ�صاء�ت يف 
�لفكر و�لعمل« .. كتاب مليثاء �ل�صام�صي 

ي�صتعر�س دور �أم �لإمار�ت يف نه�صة �لدولة
•• اأبوظبي -ام:

�شدر ملعايل �لدكتورة ميثاء بنت �شامل �ل�شام�شي، وزيرة دولة، كتاب بعنو�ن 
�شخ�شية  فيه  تتناول  و�لعمل"،  �لفكر  �إ�شاء�ت يف   .. بنت مبارك  "فاطمة 
رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
و�لبحوث  للدر��شات  �الإم��ار�ت  مركز  ن�شره  وقد  "�أم �الإمار�ت"،  �الأ�شرية 

�ال�شرت�تيجية بالتز�من مع يوم �ملر�أة �الإمار�تية.
وي�شتعر�س �لكتاب باأ�شلوب علمي، وبناء منهجي، وروؤية حتليلية، ما تتميز 
�أدو�ر  به من  قامت  وما  بنت مبارك من �شفات،  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  به 
�الإمار�ت،  نه�شة  طريق  على  فريدة  �إجن���از�ت  خاللها  من  حققت  ريادية 
�نطالًقا من مبادئها �الأ�شيلة، وقدر�تها �لقيادية، و�شالبة �إر�دتها، وحكمة 
خطاها، و�إميانها �لر��شخ باأنَّ �لعزمية �ملا�شية هي �لو�شيلة �ملثلى للتغلب 
بعيدة  تبدو  �لتي  �الأه��د�ف  �إىل حتقيق  و�ل�شبيل  �لكبرة،  �لتحديات  على 
�ملنال. وي�شر �لكتاب �إىل �أن �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك عملت منذ 
�للحظات �الأوىل لبناء �لدولة على ترجمة روؤية �ملغفور له، �ل�شيخ ز�يد بن 
م  �شلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، ب�شاأن �ملر�أة ودورها يف نه�شة �الأمم وتقدُّ
ها �لدوؤوبة يف �إر�شاء دعائم �أ�شا�شية  �الأوطان؛ ويلقي �ل�شوء على جهود �شمورّ

لعهد جديد للمر�أة �الإمار�تية يف �ملجاالت و�مليادين كافة.
�الإد�ري���ة  وق��در�ت��ه��ا  �مللِهمة،  �مل��وؤث��رة  ها  �شمورّ �شخ�شية  �أن  �لكتاب  ��د  وي��وؤكرّ
حتقيق  �أت��اح��ت  �شمات  �الأه����د�ف،  وب��ل��وغ  و�لتنفيذ  �لتخطيط  يف  �ملتميزة 
و�لتنمية؛ من  �لتحديث  نحو  �الإم���ار�ت  دول��ة  حت��والت جذرية يف م�شرة 

خالل �ال�شتثمار �الأمثل لقدر�ت �ملر�أة �الإمار�تية.
�الإمار�ت"  "�أم  �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  �لكتاب مبادر�ت �شمو  ويتناول 
ب�شمات  ها  ل�شمورّ ك��ان  �لتي  �ملجاالت  �أح��د  ُيعد  �ل��ذي  �الإن�شاين،  �لعمل  يف 
�لعاملية؛  �الإم��ار�ت و�شورتها  �إىل ر�شيد دولة  �لكثر  �أ�شافت  خالدة فيها، 
فقد �أ�شبحت �شموها، رمًز� عامليًّا لكل �ملعاين �ل�شامية، بالنظر �إىل عطائها 
و�شموله  تنوعه  يف  ح���دوًد�  يعرف  مل  �ل��ذي  و�ملتجدد  �ملتو��شل  �الإن�شاين 
الفًتا  ومناطقه،  �لعامل  بقاع  كل  �إىل  و�م��ت��د�ده  ومظاهره،  �أمناطه  د  وتعدُّ
�لعمل  �أو�شمة  باأرفع  ا  ودوليًّ و�إقليميًّا  �شموها حمليًّا  تكرمي  �أن  �إىل  �لنظر 

�الإن�شاين ميثرّل �أبلغ تعبر عن �ملكانة �لتي حتظى بها يف هذ� �ملجال.

�لر�صمية  للبو�بة  ز�ئر  مليون   8.5
حلكومة �لإمار�ت خالل �لن�صف �لأول

•• اأبوظبي -وام:

 8.5 �ل�  �الإم��ار�ت حاجز  �لر�شمية حلكومة دولة  �لبو�بة  زو�ر  جتاوز عدد 
مليون ز�ئر خالل �لن�شف �الأول من �لعام �جلاري، بزيادة ن�شبتها 42% 

مقارنة بعام 2020.
على  �الإقبال  هذ�  �أن  �لرقمية  و�حلكومة  �الت�شاالت  تنظيم  هيئة  وذك��رت 
�لبو�بة يف  �لتي يبذلها فريق  �مل�شتمرة  ياأتي نتيجة �جلهود  �لبو�بة  زي��ارة 
تطويرها وما تقدمه من خدمات ومعلومات تتما�شى مع متطلبات �ملرحلة 
�مل�شدر  �أ�شبحت  �لبو�بة  �أن  �إىل  �لنتائج  �لر�هن، كما ت�شر هذه  و�لظرف 
و�لقو�نني  و�خلدمات  �ملعلومات  على  للح�شول  �لدولة  �شكان  لدى  �الأول 

و�الأنظمة، خ�شو�شاً تلك �ملتعلقة بالظرف �لر�هن.
لتقدم  �الآيل  �لتعلم  �آل��ي��ات  �الإم����ار�ت  حلكومة  �لر�شمية  �لبو�بة  ووظ��ف��ت 
�لبحث  خ��و�رزم��ي��ات  خ��الل  م��ن  �ملتعامل  ح��ول  ف��ري��دة متمحورة  جت��رب��ة 
 Named" �لذكي �لتي توظف خا�شية �لتعرف على م�شميات �لكيانات 
�لكيانات  ت��ك��ون  م��ا  وع�����ادًة   "Entity Recognition-NER
لتقدم  ذل��ك،  �إىل  وما  و�ملوؤ�ش�شات،  و�مل��و�ق��ع،  �الأ�شخا�س،  �أ�شماء  عن  عبارة 
للم�شتخدم نتائج بحث م�شممة خ�شي�شا للكلمات �ملفتاحية للكيانات �لتي 
يبحث عنها، مت�شمنة �شور�ً �أو رو�بط �شريعة حول مو�شوع �لبحث عو�شاً 

عن �لرو�بط �لتقليدية.
جديدة  �شفحة  �إط���الق  �لبو�بة  على  ح�شلت  �لتي  �لتحديثات  ب��ني  وم��ن 
حتليالت  م��ن  تلقائًيا  ت��ق��ر�أ  �الإم����ار�ت،  حكومة  ب��و�ب��ة  موقع  الإح�شائيات 
�لتطبيقات  برجمة  و�جهة  على  باالعتماد  حلظية  بيانات  وتوفر  جوجل، 
"�مل�شاعد  �لفورية  �ل��درد���ش��ة  روب���وت  �إط���الق  �إىل  باالإ�شافة   "APIs"
ب�شكل  �لعمالء  ��شتف�شار�ت  7/24" لالإجابة على  �الفرت��شي على مد�ر 
طرح  للعميل  ميكن  بحيث  �ال�شطناعي،  �ل��ذك��اء  تقنيات  با�شتخد�م  �آيل، 
يف  م�شاعدته  �الفرت��شي  �مل�شاعد  وي�شتطيع  حمادثة،  �شكل  على  �الأ�شئلة 

حت�شني �لبحث من خالل �لرد و�أ�شئلة �ملتابعة.
و�شملت �لتحديثات على �لبو�بة تعزيز �ملحتوى �خلا�س بالتحول �لرقمي 
لدولة �الإمار�ت، و�جلهود �حلكومية يف حت�شني �خلدمات، و�إ�شر�ك �جلمهور 
يف ت�شميمها، وتعزيز �ملحتوى �خلا�س بامل�شاركة �لرقمية، و�إ�شر�ك �ملجتمع 
يف �شنع �لقر�ر، وتعزيز �ملحتوى �خلا�س باالقت�شاد و�ال�شتثمار يف �لدولة، 
و�جلهود  كوفيد19-  ل�شفحة  م�شتمر  وحت��دي��ث  �حلكومية،  و�مل��ي��ز�ن��ي��ة 
�شفحة  حتديث  على  �لبو�بة  فريق  عمل  كما  للوباء،  للت�شدي  �حلكومية 
�الأجندة �لوطنية لدولة �الإم��ار�ت ودور �للجنة �لوطنية الأهد�ف �لتنمية 

�مل�شتد�مة يف حتقيق �الأهد�ف.
هي  �ل��زو�ر  قبل  من  م�شاهدة  �ملو��شيع  �أك��رث  كانت  �الح�شائيات  وبح�شب 
تلك �ملتعلقة بال�شفر �إىل �الإمار�ت يف ظل كوفيد19-، و�لتاأ�شر�ت ومتابعة 
و�شعية �لفيز�، و�إجر�ء�ت �حلجر �ل�شحي للم�شافرين �إىل دولة �الإمار�ت، 

و�للقاحات �شد كوفيد19-.
جدير بالذكر �أن �لبو�بة �لر�شمية حلكومة دولة �الإمار�ت تتكون من �أربعة 
�الإمار�ت،  دولة  وبابا عن  �ملعلومات و�خلدمات،  باب  ت�شمل  رئي�شية  �أب��و�ب 

وباب �مل�شاركة �الإلكرتونية، وباب �الإعالم.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -ام:

تفقد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
مبدينة  �حلديثة  �لتنموية  �مل�شروعات  من  �أم�س  �شباح  �ل�شارقة  حاكم  �الأعلى 
�أعمال  متابعة  على  �لد�ئم  حر�شه  �شمن  �لتفقدية  �شموه  زي��ارة  وتاأتي  كلباء. 
�مل�شروعات �حلديثة و�لوقوف على م�شتجد�تها ورفدها مبر�فق وخدمات مميزة 

تو�كب �لتطور �لكبر �لذي ت�شهده �الإمارة.

وتفقد �شموه ��شرت�حة �لكتاب و�لتي تقع على جبال و�دي �حللو مبدينة كلباء 
�لت�شاميم  على  �شموه  �طلع  حيث  �لبحر،  �شطح  عن  م��رت�   850 �رت��ف��اع  على 
بت�شمينها  �شموه  وج��ه  �لتي  �لتوجيهات  من  �لعديد  �شمت  �لتي  و�ملخططات 
للم�شروع لت�شفي طابعاً جمالياً �أكب ولتوفر خدمات �أكرث ملرتادي �ال�شرت�حة 

بعد �النتهاء من تنفيذها.
كما �طلع �شموه على خمطط �لطريق �جلديد �ملوؤدي �إىل �ال�شرت�حة و�لتي وجه 
�أقل لتوفر درجة عالية من �الأمان  �شموه بجعله �أكرث �ن�شيابية وبدرجة ميول 

و�ل�شالمة. ووجه �شموه بالبدء بتجهيز كافة �لتمديد�ت وتهيئة �لرتبة للبدء 
�أك��رث من  وب��زر�ع��ة  �ال�شرت�حة،  عليه  تقع  �ل��ذي  �لكتاب  وت�شجر جبل  بزر�عة 

بق�شر �لبديع. �شموه  م�شتل  من  �شتله   3500
لثالثة  �شتله  و300  �لتفاح،  من  �أ�شناف  الأربعة  �شتله   300 �ل�شتالت  وت�شم 
�أ�شناف من �لكمرثى، و300 �شتله ل�شنفني من �لكرز، و300 �شتله ل�شنفني 
خلم�شة  �شتله  و300  �خل��وخ،  من  �أ�شناف  الأرب��ع��ة  �شتله  و200  �مل�شم�س،  من 
�أ�شناف من �لبقوق، و300 �شتله لثالثة �أ�شناف من �لتني، و220 �شتله من 

�للوز "بيذ�م" و160 �شتله ل�شنفني من �جلوز، و100 �شتله من �لكاكا، و300 
�شتله الأربعة �أ�شناف من �لورد و300 �شتله الأربعة �أ�شناف من �لعنب، و400 

�شتله من �لرمان، و30 �شتله من �لزيتون، و30 �شتله من �لبا�شن فروت.
و�لذي  �جل��دي��د  كلباء  كورني�س  �أي�����ش��اً  �ل�شارقة  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  وتفقد 
مو�قع  على  �شموه  و�ط��ل��ع   .. �حلديثة  �مل�شروعات  م��ن  �لعديد  �إق��ام��ة  �شي�شهد 
�جتماعياً  �ملتكاملة  و�مل��ر�ف��ق  �خلدمات  من  باملزيد  ووج��ه  �جلديدة  �مل�شروعات 

وثقافياً و�شياحياً وريا�شياً.

•• ال�صارقة - وام: 

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل 
�لعهد نائب حاكم �ل�شارقة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي وبح�شور 
�شمو �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم 
�ملجل�س  �جتماع  �حلاكم  �شمو  مكتب  يف  �أم�س  �شباح  �ل�شارقة 

�لتنفيذي الإمارة �ل�شارقة.
�مل��درج��ة على جدول  �مل��و���ش��وع��ات  م��ن  ناق�س �الج��ت��م��اع ع���دد�ً 
�أعماله و�ملتعلقة بتطوير �لعمل �حلكومي من خالل م�شروعات 
حكومية  خدمات  وتوفر  �حليوية  �لقطاعات  كافة  يف  تنموية 
ر�ئ����دة وت��وف��ر �ل��ع��ي�����س �ل��ك��رمي للقاطنني ع��ل��ى �أر�����س �إم���ارة 

�ل�شارقة.
�إبر�م د�ئرة �لتنمية �القت�شادية ملذكرة تفاهم  و�عتمد �ملجل�س 
ل��دع��م م�شروعات  �ل��ت��ج��اري��ة ذ�ت �الخ��ت�����ش��ا���س  �ل�����ش��رك��ات  م��ع 
رخ�����ش��ة �ع��ت��م��اد �مل��ن��زل��ي��ة، وت��ه��دف �مل��ذك��رة �إىل ت��وف��ر �لدعم 
و�لتاأهيل و�لتدريب و�لتطوير و�لت�شويق للم�شروعات �ملنزلية، 
باالإ�شافة �إىل مز�يا �أخرى ت�شهم يف تطوير �أن�شطتهم �لتجارية 
�أكب  �شر�ئح  �إىل  مبنتجاتهم  للو�شول  �شعياً  �إد�رت��ه��ا  و�أنظمة 

ومن�شات متعددة.
د�ئرة  بني  �بر�مها  �ملزعم  �لتفاهم  مذكرة  �ملجل�س  �عتمد  كما 
�لعامة  و�الإد�رة  �حليو�نية  و�ل��رثوة  و�لزر�عة  �لبلديات  �شوؤون 
للدفاع �ملدين يف �ل�شارقة ب�شاأن تنظيم �إجر�ء�ت و�شو�بط تركيب 

�أنظمة ك�شف �حلر�ئق يف �ملنازل �ل�شكنية و�آلية تنفيذها.
وتهدف �ملذكرة �إىل تنفيذ بر�مج �لتوعية �لوقائية و�لتي ت�شمل 
�لزيار�ت �مليد�نية لالأعمال �ملنجزة يف �ملنازل �ل�شكنية، و�لربط 
لتب�شيط  �الم���ارة  وبلديات  �لطرفني  �أنظمة  بني  �الل��ك��رتوين 

�الجر�ء�ت وحت�شني دقة �لبيانات.
يف  �ملم�شى  م�����ش��ار  وت��ط��وي��ر  �شيانة  م�����ش��روع  �ملجل�س  و�ع��ت��م��د 
ت��وف��ر مم�شى  �مل�����ش��روع  و�شيت�شمن  خ��ال��د،  ب��ح��رة  ك��ورن��ي�����س 
مطاطي بطول 2 كم وعر�س 3 مرت على �جلزء �ملمتد من قناة 
مميزة  فر�شة  �ملم�شى  و�شيوفر  �خلالدية،  ج�شر  �إىل  �لق�شباء 
�شينفذ  �ل��ذي  �ملم�شى  على  و�لتنزه  �لريا�شة  ملمار�شة  ملرتاديه 

وفق مو��شفات عالية.

•• دبي-وام:

�أطلقت وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية 
�شمن  باأمان"  "�إبحاركم  م����ب����ادرة 
�شعيها �لد�ئم حلماية �لبيئة �لبحرية 
�لبحرية  و�ل�����ش��الم��ة  �الأم����ن  وت��ع��زي��ز 

وحماية �الأرو�ح .
�إطالق برنامج تدريب  �ملبادرة  �شملت 
مكثف جماين لقائدي و�شائل �لنزهة 
�ل��ب��ح��ري��ة وق�����و�رب �ل�����ش��ي��د م��ن �أجل 
�ملعاير  ب���اأع���ل���ى  �ل���ت���ز�م���ه���م  ���ش��م��ان 
لتفادي  �ل�����ش��ن��اع��ة  يف  ب��ه��ا  �مل���ع���م���ول 

�حلو�دث �لبحرية وحماية �الأرو�ح.
�ل���������وز�رة م����ن خ�����الل هذ�  ت��ت��ط��ل��ع  و 
�ل�شهر  خ��الل  �نطلق  �ل��ذي  �لبنامج 
�أ�شحاب  �شالمة  تعزيز  �إىل  �جل���اري 
�لقو�رب و�لو�شائل �لبحرية �شيما و�أن 
ع���دد� ك��ب��ر� م��ن �حل����و�دث �لبحرية 
�لتي  �ل�����ش��غ��رة  �ل���ق���و�رب  ب��ه  تت�شبب 
�لتي  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �ل��و���ش��ائ��ل  �إىل  ت��ف��ت��ق��ر 
ت�شاعد على �الإبحار ب�شكل �شليم ف�شال 
عن �شعف �خلبة و�ملعرفة لدى قادة 

�ل�شغرة.  و�ل����ق����و�رب  �ل�����ش��ف��ن  ت��ل��ك 
�ملبادرة قال معايل �شهيل  وحول هذه 
�ملزروعي وزير  فار�س  بن حممد فرج 
ي�شكل   : �ل��ت��ح��ت��ي��ة  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة 
�لبحر �لذي متتد �شو�حله الأكرث من 
1،650 كم بالن�شبة لدولة �الإمار�ت 
نعتمد  �ل��ذي  �لرئي�س  �حلياة  �شريان 
ملعي�شتنا  �إل��ي��ه  نحتاج  م��ا  ك��ل  يف  عليه 
وت�شكل  ���ش��رب��ن��ا  م���ي���اه  ن��ح��ل��ي  ف��م��ن��ه 
رئي�شا  ركنا  �ملائية  و�أح��ي��اوؤه  �أ�شماكه 
�أمننا �لغذ�ئي وحتت قاعه  �أرك��ان  من 
ت��رق��د �أه����م ح��ق��ول��ن��ا �ل��ن��ف��ط��ي��ة �لتي 
 30% على  يزيد  م��ا  منها  ن�شتخرج 
ذلك  �أج��ل  �لنفطي.. من  �إنتاجنا  من 
�لبحرية  بيئتنا  على  �ملحافظة  متثل 
بالن�شبة  �لبقاء  �شرور�ت  �شرورة من 
�شكل  ب��اأي  نتهاون  �أن  ميكننا  ال  و  لنا 
م��ن �الأ���ش��ك��ال يف ك��ل م��ا م��ن ���ش��اأن��ه �أن 
�ل�شالمة  يهدد  �أو  �لبيئة  تلك  مي�س 

�لبحرية".
و�أ�شاف معاليه : " �لتز�ما منا بتعزيز 
كدولة  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل�����ش��الم��ة  م�شتوى 

�أطلقنا  �ل��ب��ح��ري  �ل��ق��ط��اع  يف  ر�ئ�����دة 
نكر�س  كي  باأمان"  "�إبحاركم  مبادرة 
�لوعي و�ملعرفة لدى جمتمع وقو�رب 
و�ل�شيادين  �ل�شيد  و���ش��ف��ن  �ل��ن��زه��ة 
ل��الل��ت��ز�م ب����اإج����ر�ء�ت �ل�����ش��الم��ة على 
م�����ن ق�����و�رب�����ه�����م و�����ش����م����ان ت���اأه���ي���ل 
�لقو�رب  تلك  يقودون  �لذين  �الأف��ر�د 
وتزويدهم باملعرفة �لتي متكنهم من 
�ل��ب��ح��ري��ة وحماية  �حل�����و�دث  ت��ف��ادي 
نحافظ  ب��ذل��ك  و  �ل��ب��ح��ري��ة..  �لبيئة 
�لبيئة �لبحرية ون�شبح منوذجا  على 
يحتذى يف حتقيق �ال�شتد�مة ال�شيما 
و�أن �لدولة ع�شو يف �ملجل�س �لتنفيذي 
للمنظمة �لبحرية �لدولية عن �لفئة 
جتديد  �إىل  �الآن  ت��ت��ط��ل��ع  و  /ب/ 
�لتو�يل  �لثالثة على  ع�شويتها للمرة 
وهو ما يلقي مب�شوؤولية �إ�شافية علينا 

لتبني وتطبيق �أف�شل �ملمار�شات".
�ل�������وز�رة  ج���ه���ود  �أن  م��ع��ال��ي��ه  �أك������د  و 
�ملجتمع  وتوعية  تاأهيل  يف  �ملتو��شلة 
يف  خف�شا  �أثمرت  �لدولة  يف  �لبحري 
�إىل  بن�شبة و�شلت  �لبحرية  �حل��و�دث 

�إ�شافة  �جلهود  تلك  وت�شهم   50%
�حلديثة  �لتقنيات  تبني  تكري�س  �إىل 
يف  �مل���ت���ط���ورة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و�أدو�ت 
معد�ت �الإبحار على �لقو�رب �لعاملة 
يف �لدولة بتحقيق �ملزيد من �خلف�س 
�الأرو�ح  وحماية  �لبحرية  ل��ل��ح��و�دث 
على حد  �لبحرية  و�لبيئة  و�ملمتلكات 
�شو�ء.. وت�شم دولة �الإمار�ت ما يزيد 
على 310 مر�شى للقو�رب و�ليخوت 
�ليخوت  ع����دد  ي��ب��ل��غ  ف��ي��م��ا  و�ل�����ش��ف��ن 

وقو�رب �لنزهة حو�يل 20 �ألفا.
�ملهند�س  ���ش��ع��ادة  �أو����ش���ح  م���ن ج��ان��ب��ه 
وكيل  �ملن�شوري  جمعة  حممد  ح�شن 
وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية لقطاع 
�الأهمية  و�ل���ن���ق���ل  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
بالن�شبة  �ملبادرة  لهذه  �ال�شرت�تيجية 
�ملجل�س  يف  ع�شو�  باإعتبارها  للدولة 
�لتنفيذي للمنظمة �لبحرية �لدولية 

عن �لفئة "ب".
وقال : " تعتب وز�رة �لطاقة و�لبنية 

�ل��ت��ح��ت��ي��ة ���ش��ب��اق��ة يف ت��ع��زي��ز �الأم����ن 
عدد  خ��الل  م��ن  �لبحرية  و�ل�شالمة 
�لتي  و�ل��ل��و�ئ��ح  �لت�شريعات  م��ن  كبر 
�لبحري  �ل��ق��ط��اع  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ت�����ش��ه��م 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  وت��ب��ن��ي  �ل��دول��ة  يف 
�لبيئة  ب��ح��م��اي��ة  �الل���ت���ز�م  �ل��ع��امل��ي��ة يف 
�مليد�ن  يف  وج��ودن��ا  وبحكم  �لبحرية 
�حل���و�دث  م��ع  ل��وج��ه  وج��ه��ا  وتعاملنا 
ل��ه��ا كجهة  �ل��ب��ح��ري��ة و�ال����ش���ت���ج���اب���ة 
م�شوؤولة عن �لتاأكد من �اللتز�م بتلك 

نلم�س  فاإننا  و�ل�شو�بط  �لت�شريعات 
و�ملعرفة  �ل��وع��ي  �شعف  يت�شبب  كيف 
للقو�رب  �ل�شليمة  �ل��ق��ي��ادة  مب��ب��ادئ 
يف  �حلديثة  �الأدو�ت  ��شتخد�م  وع��دم 
�ل�شفن يف حدوث  م��ن  �الإب��ح��ار على 
معظم �حلو�دث �لبحرية وهنا تعتب 
قيمة  ذ�ت  باأمان"  "�إبحاركم  م��ب��ادرة 

عالية للحد من تلك �حلو�دث.
�لقا�شمي  ن��ا���ش��ر  �ل�شيخ  ق���ال  ب����دوره 
�لبنية  تنظيم  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل 
�لتحتية وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية 
�شل�شلة  �شمن  ت��اأت��ي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �إن 
تكري�س  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �مل���ب���ادر�ت  م��ن 
�ملجتمعية  و�مل�����ش��وؤول��ي��ة  �ال���ش��ت��د�م��ة 
بد�أناها  و�ل��ت��ي  �ل��ب��ح��ري  �ل��ق��ط��اع  يف 
�الأزرق" �لتي  "دعما جلي�شنا  مببادرة 
�لبحارة  ح���ق���وق  ح��م��اي��ة  ت�����ش��ت��ه��دف 
�ل�شفن  �أ���ش��ح��اب  عنهم  يتخلى  �ل��ذي 
لنو��شل  �ملهملة  �ل�شفن  يف  �لتجارية 
�ليوم جهودنا بالرتكيز على مرتادي 
�لبحر من �ل�شيادين وقائدي و�شائل 
باملعرفة  ت��اأه��ي��ل��ه��م  ل�����ش��م��ان  �ل��ن��زه��ة 

�لالزمة لتاأمني �شالمتهم وحمايتهم 
من �الأ�شباب �لتي قد توؤدي �إىل تعر�س 

قو�ربهم للحو�دث �لبحرية.
و�أ������ش�����اف: " ن�����ش��ع��ى ب���ال���ت���ع���اون مع 
تبني  رفع م�شتوى  �أج��ل  �شركائنا من 
جميع  يف  �حل���دي���ث���ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لدولة  يف  �لعاملة  و�ل�شفن  �ل��ق��و�رب 
ق����ادة  ���ش��ت��م��ك��ن  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ت���ل���ك  الأن 
�الإبحار  من  �ل�شفن  وم��الك  �لقو�رب 

بدرجة �أعلى من �الأمان".
ت����اأت����ي ه������ذه �مل������ب������ادرة يف وق������ت ه���ام 
�ن��ط��الق فعاليات  ي��ت��ز�م��ن م��ع ق���رب 
�شت�شهد  و�ل���ذي  دب��ي   2020 �إك�شبو 
فيه �ل��دول��ة ت��و�ف��د �أع���د�د ك��ب��رة من 
�إطالق  مع  بالتز�من  و�ل�شياح  �ل��زو�ر 
�لتطوير  م�����ش��اري��ع  م���ن  ك��ب��ر  ع����دد 
ومر��شي  �ملائية  و�لو�جهات  �لعقاري 
وب��ذل��ك تتكامل  و�ل��ي��خ��وت  �ل���ق���و�رب 
�لن�شاط  م���ع جم��م��ل  �ل������وز�رة  ج��ه��ود 
�لدولة  ت�����ش��ه��ده  �ل����ذي  �الق��ت�����ش��ادي 
رئي�شا  العبا  �لبحري  �لقطاع  ليكون 

يف �لتنمية �ل�شاملة.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أك����د �الأ���ش��ت��اذ ح��م��د �ل��ك��ع��ب��ي رئي�س 
حترير �شحيفة �الحتاد �أن �الإعالم 
�لتو��شل بني  �أدو�ت  �أهم  يعتب من 
�إي�شال  على  �ل��ق��ادر  وه��و  �ل�شعوب، 
�شبل  و�إي�����ج�����اد  و�مل�����ع�����ارف  �الأف�����ك�����ار 
�ل��ت��ف��اه��م و�حل������و�ر �مل�����ش��رتك حول 

�لعامل.
نقا�شية  ح��ل��ق��ة  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
للبحوث  "تريندز  م��رك��ز  ن��ظ��م��ه��ا 
�لكعبي  زي���ارة  ل��دى  و�ال�شت�شار�ت" 
�ل���رو����ش���ة يف  م���ق���ره مب��ن��ط��ق��ة  �إىل 
بح�شور  �ل���ت���ق���ى  ح���ي���ث  �أب����وظ����ب����ي، 
�لعلي  ع����ب����د�هلل  حم���م���د  �ل���دك���ت���ور 
مع  ل�"تريندز"  �لتنفيذي  �لرئي�س 

باحثي وباحثات تريندز �ل�شباب.
�لباحثني  ج���ه���ود  �ل��ك��ع��ب��ي  ���ن  وث���مَّ

�أه��م��ي��ة تعاون  و�ل��ب��اح��ث��ات م���وؤك���د�ً 
ت��ري��ن��دز و���ش��ح��ي��ف��ة �الحت�����اد لن�شر 

حمتوى معريف جاد ور�شني ويتمتع 
مب�شد�قية وقادر على �الإقناع.

و�أو�شح �شرورة �ل�شر�كات �الإعالمية 
و�لبحثية و�أهميتها لتعزيز �لتعاون 
و�ل�شالم  ن�شر قيم �خل��ر  �أج��ل  من 
دولة  بثقافة  و�لتعريف  و�لت�شامح 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة على نطاق 

عاملي.
هناك  �أن  �إىل  �لكعبي  حمد  و�أ���ش��ار 
�ملوؤ�ش�شات  ب���ني  م�����ش��رتك��ة  ع���و�م���ل 
�الإع����الم����ي����ة وم�����ر�ك�����ز �الأب�����ح�����اث، 
�شناعة  يف  منها  ك��ل  ي�شرتك  حيث 

�ملحتوى. 
ودعا رئي�س حترير �شحيفة �الحتاد 
جديد  ك���ل  م��ت��اب��ع��ة  �إىل  �ل��ب��اح��ث��ني 
�لعلمي  �لبحث  باأ�شاليب  و�ل��ت��زود 
�شيا�شة  و����ش��ت��ل��ه��ام  وق�����ر�ءة  �مل���وث���ق 
له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  وقائدها  �لدولة 

الأنها  ث���ر�ه؛  �هلل  طيب  ز�ي��د  �ل�شيخ 
فكر  بناء  يف  �أ�شا�شية  ق��اع��دة  ت�شكل 

�العتد�ل و�ل�شالم و�خلر.
وتطرق �الأ�شتاذ �لكعبي �إىل �تفاقية 
عة بني دولة  �ل�شالم �الإبر�هيمي �ملوقرّ
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�إ�شر�ئيل، 
�لعلمي  �لبحث  �أهمية  على  م�شدد�ً 
لتو�شيح  �مل��ج��ال  ه���ذ�  و�ل��ت��ع��اون يف 
تفاهمات  �إىل  و�ل��ت��و���ش��ل  �لق�شايا 
حولها تهدف �إىل ن�شر قيم �ل�شالم 

و��شتمر�رها. 
م��ن ج��ان��ب��ه رح���ب �ل��دك��ت��ور حممد 
�ل���ع���ل���ي مب�������ش���ارك���ة �الأ�����ش����ت����اذ حمد 
�لكعبي يف �حللقة �لنقا�شية و�الأفكار 
�لتي طرحها، موؤكد�ً حر�س تريندز 
�لنقا�شات  ه���ذه  م��ث��ل  �إج������ر�ء،  ع��ل��ى 

�لباحثني  ���ش��ب��اب  م���ع  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
وتبادل  وع��ي��ه��م  ل��ت��ع��زي��ز  �مل���رك���ز  يف 
على  �لعلي  �لدكتور  و�شدد  �الأف��ك��ار، 
�لبحثية  �ملر�كز  بن  �لتعاون  �أهمية 
�ملعرفة  ل��ن�����ش��ر  �الإع�������الم  وو����ش���ائ���ل 
للخروج  ودعمهم  �ل�شباب  ومتكني 
مب��ن��ت��ج ث��ق��ايف ج��ي��د وم��ف��ي��د يخدم 

�ملجتمع و�شناع �لقر�ر.
�ل�شباب عن  �ل��ب��اح��ث��ون  �أع���رب  وق��د 
ل���زي���ارة رئ��ي�����س حترير  ت��ق��دي��ره��م 

�شحيفة �الحتاد، وقالو� �إن "تريندز 
" �أتاح لهم �لفر�شة للبحث �لعلمي 
عاملية،  خ��ب�ت  خ��الل  �لر�شني من 
�شحيفة  ت����ع����اون  �أن  �أك���������دو�  ك���م���ا 
�أن مي��ن��ح هذه  ���ش��اأن��ه  �الحت�����اد م���ن 
و�إي�شال  للن�شر  ط��ري��ق��اً  �ل��ب��ح��وث 
ر�شالة مفادها �أن �ملعرفة و�العتد�ل 
�إىل  �ل��ط��ري��ق  ه��ي  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث 
ة  و�الأُُخوَّ و�ال�شتقر�ر  �ل�شالم  ثقافة 

و�ملحبة �الإن�شانية.  

حاكم �ل�صارقة يتفقد �مل�صروعات �لتنموية �حلديثة مبدينة كلباء

ويل عهد �ل�صارقة يرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي

»�لطاقة و�لبنية �لتحتية« تطلق مبادرة »�إبحاركم باأمان« لتعزيز �لأمن و�ل�صالمة �لبحرية

يف حلقة نقا�صية مع الباحثني ال�صباب بـ »تريندز«

حمد �لكعبي: �ملحتوى �ملعريف �ملقنع �صروري لن�صر ثقافة �ل�صالم و�لت�صامح

••   اأبوظبي -وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�شيا 
�مل�شابة  �حل���االت  وح�شر  �ملبكر  �الكت�شاف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات 
 .. وعزلهم  لهم  و�ملخالطني   "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 329،146 فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل� 24 
تقنيات  و�أح��دث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�شية 

�لفح�س �لطبي.

نطاق  وتو�شيع  �ل��دول��ة  يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج�����ر�ء�ت  تكثيف    و�شاهم 
�لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 996 حالة �إ�شابة جديدة 
بفرو�س كورونا �مل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حاالت م�شتقرة 
وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلاالت �مل�شجلة 

حالة.  718،370
�الإ�شابة  تد�عيات  نتيجة  م�شابتني  حالتني  وف��اة  عن  �ل���وز�رة  �أعلنت    كما 
 2،041 �لدولة  يف  �لوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  �مل�شتجد،  كورونا  بفرو�س 

حالة.

تعازيها  وخ��ال�����س  �أ���ش��ف��ه��ا  ع��ن  �مل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة    و�أعربت 
�مل�شابني،  جلميع  �لعاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  �ملتوفني،  ل��ذوي  ومو��شاتها 
بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية  �جلهات  مع  �لتعاون  �ملجتمع  باأفر�د  مهيبة 
و�اللتز�م بالتباعد �الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.   كما �أعلنت 
�لوز�رة عن �شفاء 1،515 حالة جديدة مل�شابني بفرو�س كورونا �مل�شتجد 
بعد تلقيها �لرعاية  �ملر�س  �أعر��س  من  �لتام  وتعافيها   "19  - "كوفيد 
حاالت  جمموع  يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها  منذ  �ل��الزم��ة  �ل�شحية 

�ل�شفاء 705،118 حالة.

»ال�صحة« تعلن �صفاء  1,515 حالة جديدة من كورونا

�أجرت 329,146 فح�صا ك�صفت عن 996 �إ�صابة
 �ل�صحة تعلن تقدمي 63,831 جرعة من لقاح 

كوفيد- 19 خالل �لـ24�صاعة �ملا�صية
•• اأبوظبي-وام:

63،831 جرعة من لقاح  �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي  �أعلنت وز�رة   
24 �ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات  �ل�  "كوفيد19-" خالل �ل�شاعات 
�للقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   18،174،994 �ليوم  حتى  تقدميها  مت  �لتي 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   183.76
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �ل��وز�رة لتوفر لقاح " كوفيد - 19" و�شعياً �إىل 
تقليل  �شت�شاعد يف  و�لتي  �لتطعيم  �لناجتة عن  �ملكت�شبة  �ملناعة  �إىل  �لو�شول 

�أعد�د �حلاالت و�ل�شيطرة على فرو�س " كوفيد - 19".
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اأخبـار الإمـارات
تاأمني 770 وحدة دم بالتعاون بني �صحة دبي و دبي �لقاب�صة

•• دبي-وام:

�أ�شفرت �ل�شر�كة �الإ�شرت�تيجية و�لتعاون �ملثمر بني هيئة �ل�شحة بدبي 
770 وحدة دم مت جتميعها  وجمموعة دبي �لقاب�شة عن تاأمني قر�بة 
وتوفرها من خالل 26 جولة نفذتها حافلة �لتبع بالدم �لتي وفرتها 
دعماً منها جلهود حمالت �لتبع �لتي تو�شعت  �لقاب�شة" للهيئة  "دبي 
�لرحبة  ووجهاتها  للمجموعة  تابعني  �إ�شافياً  موقعاً   16 ب���  نطاقها 
لقائمة  جن�شية   71 م��ن  متبعاً   920 �ن�شمام  �شهدت  �ل��ت��ي  دب��ي  يف 

�ملتبعني بالدم.
�أم�س  �ل�شحة  هيئة  نظمته  �ل��ذي  �لتكرمي  حفل  خ��الل  ذل��ك  عن  �أعلن 
�لالحمدود  لدعمها  و�متنانا  �لقاب�شة  دبي  ملجموعة  وتقدير�  �حتفاء 

و�ملتو��شل للهيئة . و�أكد �لدكتور يون�س كاظم �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة 
�ملميزة  �ل�شر�كة  جن��اح  �حلفل  خ��الل  كلمته  يف  �ل�شحية  للرعاية  دب��ي 
حتقيق  يف  �لقاب�شة"  "دبي  و  دبي"  "�شحة  جتمع  �لتي  �الأم���د  طويلة 
�أرو�ح  الإن��ق��اذ  �ملطلوبة  �ل��دم  وح���د�ت  بتوفر  �ملت�شلة  �لنبيلة  �أه��د�ف��ه��ا 

�مل�شابني و�ملر�شى ممن تتوقف حياتهم على قطرة دم.
جتمعها  �لتي  �لقوية  �ل�شر�كة  لهذه  �لهيئة  تقدير  ع��ن  كاظم  و�أع���رب 
..م�شر�  و�لفاعل  �مل��وؤث��ر  �لتنموي  دوره��ا  لها  ومميزة  ر�ئ��دة  مبوؤ�ش�شة 
�إىل �أن "دبي �لقاب�شة" مل تدخر و�شعاً يف توفر حافلة متطورة للتبع 
�لكبر  و�لطبي  �الإن�شاين  �لعمل  ه��ذ�  الإجن��از  و��شعة  �آف��اق  وفتح  بالدم 
�لذي ي�شاف لر�شيد �إجناز�ت �ملجموعة على �ل�شعد �لتنموية و�ل�شحية 

و�الجتماعية كافة.

و�أكد خالد �ملالك �لع�شو �ملنتدب ل�"دبي �لقاب�شة" �اللتز�م بدعم وقيادة 
�ملبادر�ت �لتي ت�شاعد على �إثر�ء حياة �أفر�د �ملجتمع وتعزيز رفاهيتهم .. 
وقال : من خالل حمالت �لتبع بالدم على غر�ر حملة "�أف�شل هدية 
�إن�شانية  �آالف �الأ�شخا�س يف رحلة  �إنقاذ حياة" متكنا معاً من جمع  هي 
لتحقيق هدف م�شرتك وت�شجيعهم على �أن ينقذو� حياة َمن هم بحاجة 

للدم.
وعلم  �ملختب�ت  �إد�رة  مدير  �ل�شمت  ح�شني  �لدكتور  �أو�شح  جانبه  من 
�لور�ثة بهيئة �ل�شحة بدبي �أن مركز �لتبع بالدم �لتابع للهيئة يخدم 
يف  خا�س  م�شت�شفى   41 جانب  �إىل  �ل�شحة  هيئة  م�شت�شفيات  جميع 
�أن �لهيئة  �إىل  �ل�شاعة ..م�شر�  �أيام �الأ�شبوع وعلى مد�ر  �الإم��ارة طو�ل 
يجعل  ما  وه��و  �لدولة  م�شتوى  على  �ل��دم  خم��زون  من   50% توفر 

�أولوية  �ل��دم  نقل  �مل�شتمر يف خدمات  للتو�شع  و�حلاجة  �أك��ب  �مل�شوؤولية 
مهمة.

�لقاب�شة"  "دبي  �لتي وفرتها  بالدم  للتبع  �ملتنقلة  �أن �حلافلة  و�أو�شح 
�الأجهزة  باأف�شل  جتهيزها  مت  حيث  �لدولة  م�شتوى  على  �الأح��دث  هي 
�إ�شرت�تيجية دبي  �لطبية و�لتقنيات �ملتطورة و�الأنظمة �لذكية لتو�كب 

للخدمات �لالورقية وتوفر �لر�حة و�ل�شالمة للمتبعني بالدم.
ويف ختام حفل �لتكرمي �شلم �لدكتور يون�س كاظم درع �لتكرمي �لتذكاري 
�لدكتورة  بح�شور  �لقاب�شة  لدبي  �ملنتدب  �لع�شو  �ملالك  خالد  ل�شعادة 
�مل�شاندة  �لطبية  �خل��دم��ات  لقطاع  �لتنفيذية  �مل��دي��رة  �خل��اج��ة  ف��ري��دة 
و�لتمري�س �إىل جانب عدد من �مل�شوؤولني و�ملخت�شني يف �لهيئة و�ملجموعة 

من بينهم �لدكتورة مي روؤوف مدير مركز دبي للتبع بالدم.

عمار �لنعيمي يرت�أ�س �جلل�صة �ل�صابعة للمجل�س �لتنفيذي للعام 2021
•• عجمان-ام:

تر�أرّ�س �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س �ملجل�س 
فيها  �طلع  �لتي  �لتنفيذي جل�شة �ملجل�س �لتنفيذي �ل�شابعة لعام 2021 
على جمموعة من م�شاريع تطوير �لبنية �لتحتية يف �الإم��ارة وعدد� من 

�لتقارير �لدورية.
�لدولة  تبذلها  �لتي  �لكبرة  باجلهود  �جلل�شة  م�شتهل  يف  �شموه  و�أ���ش��اد 
مع �نطالقة �لعام �لدر��شي �جلديد الإجناح �ملنظومة �لتعليمية وت�شغيل 
�لطالب  جلميع  متمنياً  و�ل�شالمة..  �الأم��ن  معاير  �أعلى  وفق  من�شاآتها 

و�لطالبات عاماً حافال بالنجاحات و�الإجناز�ت.
�الحرت�زية  �ل��ت��د�ب��ر  �ت��خ��اذ  �شتو��شل  عجمان  حكومة  �أن  �شموه  و�أك���د 
�لتفاوؤل  ظ��ل  يف  �ملجتمع  و�شالمة  �شحة  ل�شمان  �لوقائية  و�الإج����ر�ء�ت 
�لذي ي�شهده �لعامل لتخطي تاأثر�ت �جلائحة وتهيئة �حلياة للعودة �إىل 
يف  �القت�شادية  �ملكا�شب  تعزيز  على  برتكيز  و�شتعمل  �هلل  ب��اإذن  طبيعتها 

�لفرتة �لقادمة.
و�أطلع �شموه و�أع�شاء �ملجل�س على �آليات �لعمل و�الإجر�ء�ت �لتي تتخذها 
جلنة �الأزمات و�لطو�رئ يف �الإمارة وفق توجهات �لدولة مع بد�ية �لعام 
�لدر��شي �جلديد وتطبيق �ال�شرت�طات �لتي ت�شمن �لعودة �الآمنة لت�شغيل 

�ملن�شاآت �لتعليمية.
يف  �للوج�شتية  �خلدمات  وتطوير  دعم  �أهمية  على  �ملجل�س  �أع�شاء  و�أك��د 
�ملعنية  �جلهات  مع  بالتعاون  �لكبر  �لتو�فد  ال�شتيعاب  �لفح�س  مر�كز 

ل�شبط وتنظيم عمليات �لفح�س وت�شهيلها على �لفاح�شني.
كما �طلع �أع�شاء �ملجل�س على م�شروع �ملخطط �حل�شري �ملروري �ل�شامل 
�لطرق  مل�شاريع  متعددة  بد�ئل  �إيجاد  �إىل  يهدف  �لذي  لعجمان 2030 
وحت�شني  �مل�شتقبلية  �ل�شكاين  �لنمو  �حتياجات  وتلبية  �لتحتية  و�لبنية 
�القت�شادية  �لتنمية  بنية حتتية قوية حتفز  لتوفر  �ل�شكان  جودة حياة 

و�ال�شتثمارية يف �الإمارة.
�ال�شرت�تيجي  �الأد�ء  تقرير  �ىل  �جلل�شة  خالل  �ملجل�س  �أع�شاء  و��شتمع 

وتقييم  �ملتحققة  و�ملنجز�ت  و�مل�شتهدفات   2021 لعام  �شنوي  �لن�شف 
�ل��و���ش��ع �حل���ايل وو���ش��ع �حل��ل��ول �مل��ث��ل��ى ل��ل��م��وؤ���ش��ر�ت �مل��ت��اأث��رة باجلائحة 
�لفرتة  يف  م�شتهدفاتها  يحقق  �ل���ذي  �ل�شحيح  �مل�����ش��ار  نحو  وتوجيهها 

�لزمنية �ملحددة.
يتيح  و�ل��ذي  �الإم���ارة  يف  �ملتبع  �لبالغات  �إج��ر�ء  �آلية  �ملجل�س  و��شتعر�س 
لالأفر�د تقدمي �لبالغات بطريقة مبا�شرة عن طريق تطبيقات خمتلفة 
�لبالغات  تلقي  ل�شمان  معها  �لتعامل  وكيفية  عجمان  �شرطة  توفرها 

�ل�شحيحة و�ال�شتجابة لها يف �لفرتة �لزمنية �ملحددة.
 2021 ع��ام  م��ن  �الأول  للن�شف  �ل�شر  وف��ي��ات  م��ع��دالت  ��شتعر�س  كما 
ومقارنتها مبعدالت �لعام 2020 وبحث �شبل تطبيق �إجر�ء�ت ومبادر�ت 

حلماية �الأرو�ح وحتقيق �أعلى درجات �ل�شالمة.
�لنفايات  م��وؤ���ش��ر  لتوجيه  م��ق��رتح��ات  �جلل�شة  خ��الل  �الأع�����ش��اء  ون��اق�����س 
�لتي طر�أت على �مللف  �مل�شتجد�ت  �مل�شار �ل�شحيح بناًء على  �ل�شلبة نحو 

�شمن �الأجندة �لوطنية.

�الإنفاق  �إجمايل  �لت�شغيلية من  �لنفقات  ن�شبة  �ملجل�س على  �أع�شاء  �طلع 
و�ل�شيا�شات و�الإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها بهدف �لتح�شني.

كما �أكد �الأع�شاء خالل �جلل�شة على �أهمية �لتعامل �اليجابي مع �شكاوى 
جمهور  مع  �لفعال  بالتو��شل  تعنى  �لتي  �مل�شتهدفات  وحتقيق  �جلمهور 

وجمتمع �الإمارة.
كذلك �طلرّع �شموه و�أع�شاء �ملجل�س على مبادرة �أخ�شائي �لتجربة �ل�شاملة 
�لتي تهدف �إىل تعزيز �ل�شر�كة بني �جلهات �حلكومية وتر�شيخ مفاهيم 
ت�شعى  �لتي  �الإم���ارة  يف  �حلكومية  باخلدمات  لالرتقاء  �جلماعي  �لعمل 
�إىل توفر جتربة وو�جهة للمتعامل مالئمة وذ�ت جودة لر�شد وحتليل 

�ملرئيات و�الآر�ء من منظور �ملتعامل.
�ملبادر�ت  ملجموعة  متعمقة  در����ش��ات  �إج����ر�ء  باأهمية  �الأع�����ش��اء  و�أو���ش��ى 
�ملرتبطة بذلك على م�شتوى �جلهات �ملعنية لتطوير وحت�شني �ملخرجات 
�خلدمات  وت��وف��ر  حت�شينية  فر�س  خلق  يف  ت�شاهم  �أن  �شاأنها  م��ن  �لتي 

�ال�شتباقية و�حللول �حلكومية �مل�شرتكة على �لنحو �الأمثل.

خالل اجتماع تن�صيقي للوقوف على ا�صتعدادات املنافذ

�للجنة �لتنظيمية للمنافذ و�لنقاط �حلدودية يف �ل�صارقة توؤكد جهوزيتها �لكاملة ل�صتقبال �لأ�صقاء �لعمانيني من �ملنافذ �لربية لالإمارة
•• ال�صارقة-الفجر:

�لتنظيمية  �ل���ل���ج���ن���ة  �أع����ل����ن����ت 
يف  �حل���دودي���ة  و�ل��ن��ق��اط  للمنافذ 
�ل�����ش��ارق��ة، ع��ن ����ش��ت��ع��د�ده��ا لفتح 
�الإمار�ت  دول��ة  بني  �لبية  �ملنافذ 
ُعمان  و�شلطنة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ملقرر يف �الأول من �شهر �شبتمب، 
�لكاملة  �جل��ه��وزي��ة  ع��ل��ى  م���وؤك���دة 
ل��ل��م��ن��اف��ذ و�ل����ن����ق����اط �حل����دودي����ة 
حيث  من  �شو�ء  �لتنقل  ال�شتئناف 
�لطبي  �لفح�س  ق��اع��ات  ج��اه��زي��ة 
�لت�شغيلية  و�ل��ك��و�در  و�ملتطوعني 
وت����ن����ظ����ي����م �حل������رك������ة �مل�������روري�������ة، 
تطبيق  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د  ع��ن  ف�شال 
باإجر�ء�ت  �خلا�شة  �لبوتوكوالت 
و�لبوتوكوالت  للدولة،  �لدخول 
�ل��ط��ب��ي��ة م��ن ح��ي��ث وج����ود فح�س 
م�شدق  تقرير  مب��وج��ب   PCR
�شاعة   48 ت��ت��ج��اوز  ال  و�شالحية 

تاأ�شرة  وج��ود  ح��ال  و�ملر�فقني يف 
ب�شكل  طلبها  ويتم  م�شبقة  زي���ارة 

�إلكرتوين.

بروتوكول خا�ص
و�أ�شار �لرئي�شي، �إىل �أن �لتجهيز�ت 
دب��ا �حل�شن جت��ري على  يف منفذ 
وتنظيم  ال���ش��ت��ق��ب��ال  و����ش���اق  ق����دم 
عملية مرور �أكرث من 260 طالبا 
وطالبة من �ل�شلطنة ممن يتلقون 
وجامعات  م���د�ر����س  يف  ت��ع��ل��ي��م��ه��م 
ل��بوت��وك��ول خا�س  �ل��دول��ة، وفقا 
مع  بالتن�شيق  �للجنة  عليه  عملت 
حمافظة  يف  �مل��خ��ت�����ش��ة  �جل���ه���ات 
�لعمل  و�شركاء  �لعمانية  م�شندم 
يف منفذ دبا �حل�شن، الفتا �إىل �أن 
�ملنفذ  �فتتاح  الإع���ادة  توجه  هناك 
�حل��دودي �ل�شرقي يف دبا �حل�شن 
�ل�شغط  لتخفيف  )�ل��ك��ورن��ي�����س( 
و�شيكون  �ل���غ���رب���ي  �مل���ن���ف���ذ  ع���ل���ى 

�ل�شمايل  �ل��ق��ط��اع  ق��ائ��د  �ل��زع��اب��ي 
�حلدود،  ح��ر���س  جمموعة  لقيادة 
و�ملقدم حمد �شيف �ملزروعي مدير 
مركز مر�قبة جو�ز�ت منفذ خطم 
م����الح����ة، و�مل�����ق�����دم ول���ي���د حممد 
�ملناطق  منافذ  ق�شم  رئي�س  �لنهم 
وعدد  �ل�شارقة  ب�شرطة  �خلارجية 

من �ل�شباط.

ت�صهيل ان�صيابية احلركة
�إبر�هيم  حم��م��د  ����ش���ع���ادة  ورح�����ب 
على  مثنيا  ب��احل�����ش��ور،  �لرئي�شي 
ممثلي  م��ن  �الأع�����ش��اء  كافة  جهود 
بالعمل  �ملعنية  �لر�شمية  �جل��ه��ات 
�لعمانيني  �الأ�شقاء  ��شتقبال  على 
و�لرتحيب بهم مبايليق مبكانتهم 
وحمبتهم، م�شر� �إىل �أن �الجتماع 
ياأتي يف �إطار �حلر�س على �لوقوف 
على كافة �ال�شتعد�د�ت لفتح �ملنافذ 
خ��ط��م مالحة  م��ن��ف��ذ  �ل���بي���ة يف 

�ل�شحية  �مل�����ر�ك�����ز  �إح���������دى  م�����ن 
�ملعتمدة يف �ل�شلطنة. 

ج��������اء ذل��������ك خ��������الل �الج����ت����م����اع 
موؤخر�  �ن��ع��ق��د  �ل����ذي  �لتن�شيقي 
�حلدودي  مالحة  خطم  منفذ  يف 
مب��دي��ن��ة ك��ل��ب��اء، ب��ح�����ش��ور  �شعادة 
مدير  �لرئي�شي  �إب��ر�ه��ي��م  حممد 
�حلدودية  و�لنقاط  �ملنافذ  �شوؤون 
�لتنظيمية للمنافذ  �للجنة  رئي�س 
و�ل����ن����ق����اط �حل������دودي������ة ب�����اإم�����ارة 
�ل�����ش��ارق��ة، و���ش��ع��ادة �ل��ع��م��ي��د فرج 
قيادة  ق���ائ���د  �ل�����ش��ام�����ش��ي  م���ب���ارك 
جمموعة حر�س �حلدود يف �لقيادة 
و�لعميد  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لعامة 
يون�س �لهاجري مدير �إد�رة �شرطة 
�ملنافذ و�ملطار�ت ب�شرطة �ل�شارقة، 
�لعوي�س  ع��م��ر  �ل��دك��ت��ور  و�ل��ع��ق��ي��د 
مدير �إد�رة جو�ز�ت �ملنافذ باالإد�رة 
�الأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة 
�شيف  �إبر�هيم  و�لعقيد  بال�شارقة، 

ت�شهيل  و���ش��ب��ل  �مل�����ش��اف��ري��ن  �أم�����ام 
�ن�شيابية �حلركة �لتجارية وعبور 
�لبية  �مل���ن���اف���ذ  ب���ني  �مل�����ش��اف��ري��ن 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة 
ونظرتها ب�شلطنة عمان �ل�شقيقة، 
حيث مت �لتاأكيد على تطبيق كافة 
�ل�شحية،  و�ل��ت��د�ب��ر  �الإج������ر�ء�ت 
كما مت �عتماد �إجر�ء فح�س �أثناء 
 EDE بتقنية  للمنفذ  �لو�شول 
وهي تقنية تكميلية تقوم مب�شحة 
لل�شخ�س و�إعطائه �لنتيجة خالل 
�لتاأكيد  و���ش��ي��ت��م  ث������و�ين،  ث���الث���ة 
حتميل  ب�����ش��رورة  �مل�شافرين  على 
وعلى  �حل�شن  تطبيق  و��شتخد�م 
ملدة  �لدولة  يف  باالإقامة  �لر�غبني 
يف   PCR فح�س  �إج��ر�ء  �أي��ام   4
��شتمر�ر  ح��ال  ويف  �ل��ر�ب��ع،  �ل��ي��وم 
�الإق���ام���ة مل���دة 8 �أي����ام ي��ت��م �إج����ر�ء 
�لثامن،  �ل��ي��وم  يف  ذ�ت����ه  �ل��ف��ح�����س 
�الأجانب  ب��دخ��ول  �ل�شماح  و�شيتم 

�ل�����ش��ي��ادي��ن فيما  ط��ل��ب ج��م��ع��ي��ة 
نقل  �شاحنات  ب�شماح دخول  يتعلق 
�ل���ع���دد وتغر  �الأ����ش���م���اك وزي������ادة 
�إطار  �إىل ج��ان��ب و���ش��ع  �ل��ت��وق��ي��ت، 
�حلدودية  �لنقاط  الفتتاح  زمني 
�ملنفذ �حل���دودي يف دبا  يف كل من 
�حل�����ش��ن �ل�����ش��رق��ي وم��ن��ف��ذ �مل���د�م، 
�لتعميم  ع��ل��ى  �الط������الع  مت  ك��م��ا 

�لطلبة،  خلدمة  �الأوىل  مبرحلته 
والحقا �شيتم جتهيزه بالكامل من 
حيث �لتجهيز�ت �لطبية و�لكو�در 
�لوقت  يف  ك��ل��ي��ا  �ف���ت���ت���اح���ه  ل��ي��ت��م 

�لقريب.

اإطار زمني 
على  �مل��و�ف��ق��ة  �الج��ت��م��اع  وت�شمن 

�ل�شادر من �لهيئة �لوطنية الإد�رة 
�لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث ب�شاأن 
�إجر�ء�ت دخول وخروج �مل�شافرين 
���ش��ل��ط��ن��ة عمان  م����ن  و�ل����ق����ادم����ني 
و�لر�شالة �لو�رة من �لهيئة �لعامة 
و�ملناطق  و�حل����دود  �مل��ن��اف��ذ  الأم���ن 
�حل���رة ب�����ش��اأن ف��ت��ح �مل��ن��اف��ذ �لبية 

و�ال�شتعد�د�ت �جلارية لذلك.

جامعة �ل�صارقة تعقد �للقاء �لإر�صادي �لتعريفي لأع�صاء �لهيئة �لتدري�صية �جلدد

مر�فق  من  �لتحتية  �لبنية  �أو�شح 
وخم������ت������ب�ت وم����ع����ام����ل جم���ه���زة 
�لعملية  مل�شاندة  �الأج��ه��زة  ب��اأح��دث 
قدم  ك��ذل��ك  و�لتعليمية،  �لبحثية 
ن����ب����ذة ع����ن ت����ع����اون �جل���م���اع���ة مع 
وقدم  �لعاملية،  �لعلمية  �ملوؤ�ش�شات 
�لن�شر  عن  �الإح�شائيات  من  ع��دد� 
�لعاملية  �لبيانات  قو�عد  يف  �لعلمي 
خالل  �لتدري�شية  �لهيئة  الأع�شاء 

�الح�����ش��ائ��ي��ات �ل��ت��ي ت��و���ش��ح تطور 
�جلامعة خالل �الأع��و�م �ملا�شية يف 
وكيفا  كما  �لعلمي  �لبحث  جم��ال 

ون�شبة �الأ�شاتذة �إىل �لطلبة.
ب���اأن جامعة  �ل��ت��اأك��ي��د  �إىل  و�ن��ت��ه��ى 
�ل�شارقة لديها ثقة كبرة بخب�ت 
�أع�شاء هيئتها �لتدري�شية �حلاليني 
يقدمونه  �����ش����وف  وم������ا  و�جل���������دد 
�لتعليمية  للمنظومة  �إث�����ر�ء  م��ن 

�لب�مج  �عتماد  �آلية  وعن  �لعمادة 
�عتماد  و�إع����ادة  �عتماد  ومتطلبات 
�جلامعة  تطرحها  �ل��ت��ي  �ل��ب�م��ج 

من �جلهات �ملخت�شة بالدولة.
عمر،  ماهر  �لدكتور  �الأ�شتاذ  و�أك��د 
�لتعليم  يف  �ل��ق��ي��ادة  م��ع��ه��د  م��دي��ر 
�ل����ع����ايل ع���ل���ى �أه���م���ي���ة �ل���ل���ق���اء�ت 
�الإر�شادية �لتعريفية و�لتي تنظمها 
�جلامعة الأع�شاء �لهيئة �لتدري�شية 

لقاعدة  ط��ب��ق��ا  �ل��ب��ح��ث��ي  �الإن����ت����اج 
.)Scopus( لبيانات �لعاملية�

ثم حتدث �ملدير عن خطة �جلامعة 
خالل  و�لتعلم  بالتعليم  �خل��ا���ش��ة 
�الأك����ادمي����ي �حل�����ايل، و�لتي  �ل���ع���ام 
�شتكون وفق �لتعليم �لهجني و�ملرن، 
�لبحث  �أه���م���ي���ة  ع����ن  ك���م���ا حت�����دث 
�لعلمي �لتطبيقي ودوره يف خدمة 
وتنمية �ملجتمع، وعر�س عدد� من 

�الأعو�م �ملا�شية.
ع�شام  �ل����دك����ت����ور  �الأ�����ش����ت����اذ  �أم�������ا 
عجمي، �لقائم باأعمال نائب مدير 
�جل���ام���ع���ة ل���ل�������ش���وؤون �الأك���ادمي���ي���ة، 
و�لفعالية  �جل���ودة  �شمان  وعميد 
�الأكادميي،  و�الع��ت��م��اد  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
ف��ق��دم ن��ب��ذة ع���ن �جل��ام��ع��ة ب�شفة 
ع����ام����ة وع������ن ب����رن����ام����ج �الع���ت���م���اد 
�أن�شطة  وعن  باجلامعة،  �الأكادميي 

و�الهتمام بتعليم �لطلبة.
وحت����دث �الأ���ش��ت��اذ �ل��دك��ت��ور معمر 
علي بالطيب، نائب مدير �جلامعة 
و�لدر��شات  �لعلمي  �لبحث  ل�شوؤون 
�لعليا، عن منظومة �لبحث �لعلمي 
هيكلية  م���و����ش���ح���ا  �جل����ام����ع����ة  يف 
�لعلمي  �لبحث  ���ش��وؤون  ق��ط��اع  ب��ن��اء 
�لعليا و�ملر�كز و�ملعاهد  و�لدر��شات 
�إليها وكذلك  �لتي ينتمي  �لبحثية 

•• ال�صارقة -الفجر:

�فرت��شيا  �ل�شارقة  جامعة  عقدت 
�للقاء �الإر�شادي �لتعريفي الأع�شاء 
و�لذي  �جل���دد،  �لتدري�شية  �لهيئة 
�لتعليم  يف  �ل��ق��ي��ادة  م��ع��ه��د  ن��ظ��م��ه 
�لدكتور  �الأ�شتاذ  بح�شور  �ل��ع��ايل، 
مدير  �ل���ن���ع���ي���م���ي  جم������ول  ح���م���ي���د 
وروؤ�شاء  �لكليات  وعمد�ء  �جلامعة، 
�الأق�شام ومديري �ملر�كز و�الإد�ر�ت 

�ملختلفة يف �جلامعة. 
�شعادة  نقل  �الفتتاحية،  كلمته  ويف 
م��دي��ر �جل��ام��ع��ة، حت��ي��ات وترحيب 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد 
�ل�شارقة،  ح��اك��م  �الأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
باأع�شاء  �ل�شارقة  جامعة  ورئي�س 
�لهيئة �لتدري�شية �جلدد، مو�شحا 
باأن �جلامعة ت�شهد تقدما ملحوظا 
بف�شل  �مل�شتويات  كافة  على  �شنويا 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ع��و�م��ل �أه��م��ه��ا دعم 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �الأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
رئ��ي�����س �جل��ام��ع��ة، وه���ذ� م��ا توؤكده 
وتطور  �لعاملية  �لت�شنيفات  نتائج 

�جل������دد، مل���ا ل��ه��ا م���ن دور ك��ب��ر يف 
زمالئهم  ب�����ني  دجم����ه����م  ����ش���رع���ة 
ثم  �جلامعة،  �إد�رة  على  و�لتعرف 
و�الأن�شطة  �ملعهد  عن  نبذة  عر�س 
و�لفعاليات �لتي يقدمها على مد�ر 
�ل��ع��ام �الأك���ادمي���ي م��ن ور�����س عمل 

وحما�شر�ت وبر�مج تدريبية. 
ث��م ق���دم �ل��دك��ت��ور ح�����ش��ني �ملهدي، 
عميد �خلدمات �الأكادميية �مل�شاندة 
�ل�شيا�شات  ع��ن  ن��ب��ذة  �جل��ام��ع��ة  يف 
بالتدري�س،  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
وت������ن������اول ع���������دد� م�����ن �مل���و�����ش���ي���ع 
�الأكادميي  �ل��ت��ق��ومي  م��ث��ل  �ل��ه��ام��ة 
�ل�شفوف  و�إد�رة  و�الم���ت���ح���ان���ات 
�لدر��شية، وتناول مو�شوع �الإر�شاد 
للطلبة،  �أهميته  وو�شح  �الأكادميي 
م���ن �خلدمات  ع����دد  ع���ن  وحت�����دث 
موقع  يقدمها  �ل��ت��ي  �الل��ك��رتون��ي��ة 
معلومات  منظومة  مثل  �جلامعة 

�لطلبة ومنظومة �إد�رة �مل�شاقات.
ب�شام  �ل���دك���ت���ور  �الأ����ش���ت���اذ  وحت����دث 
و�لتعلم  �لتعليم  ثقافة  عتيلي، عن 
�ل�شارقة و��شرت�تيجيات  يف جامعة 
�جلامعة  وروؤي���ة  �لفعالة،  �لتعليم 
ملنظومة �لتدري�س و�لبحث �لعلمي 

وخدمة �ملجتمع.
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تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
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تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم 

ذ� دي بي فوود
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2866512 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بلو  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ويفز لالد�رة �مل�شاريع
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3701245 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�إ�س  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�إت�س كي لال�شت�شار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2492853 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/باور  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شاين للنقليات �لعامه و�شحب �ل�شيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1840981 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم 

�ل�شليلة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1014971 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كنوز �نرتنا�شيونال 

�لعقاريه ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3716708 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة حممد يو�شف ح�شني حممود �لعو�شي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف مبارك حمد �شامل يزرب �لعامري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز رونز� �شبا 

للعناية باجل�شم
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1656315 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة خمي�س علي خمي�س �شامل �لبادي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف رميا �شالح كده �لكثري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
نو�شيكا  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�شيد�ت 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1302024 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �ذهيبه ح�شن حمد عايظ �الحبابي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف مبارك �شليم حماده مبارك �لعامري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملحرتف لرتكيب 

�ملطابخ ذ.م.م 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1698546 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة حممد �حمد نا�شد %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف عبد�لقادر �حمد نا�شد

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/زركو لل�شفر ذ.م.م  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2242002 
 تعديل ن�شب �ل�شركاء تنازل وبيع 

�ل�شيد حافظ طارق حممود علي ��شغر من 24% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف �ل�شيد حممد �مني �شاحب جان
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:�إفنت ميكرز لتنظيم و�إد�رة �لفعاليات و�ملنا�شبات ذ.م.م
بناية/يو�شف   7 ، حمل  �لدفاع  �شارع   ، �بوظبي  �ل�شركة:جزيرة  عنو�ن 

حممد �مني باقر خوري
CN 1254029 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،    2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/15 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/8/31  - بالرقم:2150014821  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�شخ�س  �ملتقدمه لل�شيانه و�ملقاوالت - �شركة  �لتجاري:��شا�س  �ال�شم 
�لو�حد ذ.م.م

عنو�ن �ل�شركة:م�شفح م 14 - ق 17 - مكتب 23 ، وحدة �ملالك/ر��شد 
حممد عبد�هلل �ملزروعي

CN 2245966 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات ،  كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/8/24 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150016082  
- تاريخ �لتعديل:2021/8/30

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:خلدمات �لتنظيف ذ.م.م 71
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �بوظبي - غرب 0.10 مبنى �ل�شيخ �شيف حممد 

خليفة و�خرين
CN 3016332 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات ،  كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/8/30 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150016397  
- تاريخ �لتعديل:2021/8/30

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شيدلية جيانت  �لتنمية �القت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2973176 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة ر�جي�س كومار �تام ر�م  %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �مر�ت كومار ماهي�شو�رى �شي�شبال د��س ماهي�شو�رى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شانكار الل مانوهار الل

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شكنتود للعناية 
�لينا  تقدمو�  قد   CN رقم:2879752  رخ�شة  بال�شيار�ت 

بطلب
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة على ح�شن �شامل حممد �حلو�شنى %100
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد �حمد على �حمد �ملهرى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �لفا�شل عبد�لعظيم �شيد خليل

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيوتي كوين للعبايا  

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1133246 
تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة �شالمه �شيف �شامل �شيف �خلييلى

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة حممد نظر �لهدى حممد �شافى �هلل  %100

تعديل وكيل خدمات / حذف �شالمه �شيف �شامل �شيف �خلييلى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد م�شطفى زين �لعابدين
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
�لعامة  �ملو�د  لنقل  �مبيال  �ل�ش�����ادة/ريد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN بال�شاحنات �لثقيلة رخ�شة رقم:2283600 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ريا�س ح�شني حممد ح�شني  %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شامل على حم�شن �ملحرمى �لعامرى من مالك �إىل �شريك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شامل على حم�شن �ملحرمى �لعامرى من 100 % �إىل %51

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ريد �مبيال لنقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة

 RED UMBRELLA GENERAL TRANSPORT BY HEAVY TRUCKS 

�إىل/ ريد �مبيال لنقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة ذ.م.م
  RED UMBRELLA GENERAL TRANSPORT BY HEAVY TRUCKS L.L.C. 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

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

••اأبوظبي-الفجر

وقعت �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي 
�أبوظبي  ب���ن���ك  م����ع  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
خ���دم���ات مالية  ل��ت��ق��دمي  �ل���ت���ج���اري، 
م�شممة  م�شرفية  ومنتجات  مبتكرة 
منت�شبي  متطلبات  لتلبية  خ�شي�شاً 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ، 
�لعميد خالد  ب��ع��د  ع��ن  �مل��ذك��رة  وق���ع 
�ملالية  قطاع  مدير  �خل���وري  ع��ب��د�هلل 
�أبوظبي  ب�شرطة  باالإنابة  و�خلدمات 
، وع��ن بنك �أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ج��اري عالء 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  عريقات 

بنك �أبوظبي �لتجاري.
و�خلدمات  �ملالية  قطاع  مدير  و�أك���د 
�ل�شرطية  �ل��ق��ي��ادة  �ه��ت��م��ام  ب��االإن��اب��ة 
جت�شيد�ً  و�الإي��ج��اب��ي��ة  �ل�شعادة  بن�شر 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  وح��ر���س  اله��ت��م��ام 
�الإن�شان يف مقدمة  �شعادة  و�شع  على 
�أول��وي��ات��ه��ا وج��ه��وده��ا يف ج��ع��ل دولة 

م�شاف  يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
�لدول �ملتقدمة عاملياً يف موؤ�شر �شعادة 

�ل�شعوب .
و�أو����ش���ح �أن ت��وق��ي��ع �مل���ذك���رة  ي��اأت��ي يف 
�إط�����ار ح��ر���س ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي على 
للمنت�شبني  تقدمي خدمات  متميزة  
و�إ�شعادهم م�شيد�ً بال�شر�كة و�لتعاون 
م��ع ب��ن��ك �أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ج��اري و كافة 
خمتلف  يف  �ال�شرت�تيجيني  �ل�شركاء 

�حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  و  �ل��ق��ط��اع��ات 
و�خلا�شة . وذكر �لعقيد حممد ح�شني 
�خلوري رئي�س جلنة �لرعاية �لتجارية 
�ملذكرة  مبوجب  �أنه  �أبوظبي  ب�شرطة 
�شيتم �إطالق بطاقة �ئتمان م�شرتكة 
خا�شة وح�شرية ال�شتخد�م �ملنت�شبني 
وبنك  �أبوظبي  �شرطة  �شعاري  حتمل 
�لقادمة  �لفرتة  يف  �لتجاري  �أبوظبي 
وذلك باالإ�شافة �إىل ت�شهيل �إجر�ء�ت 

�لعقارية  �لتمويالت  على  �حل�شول 
ومت������وي������الت �ل�����������ش�����ي�����ار�ت وت����ق����دمي 
لل�شروط  وفقا  �ل�شخ�شية  �لقرو�س 

�ملعتمدة من �جلهتني.
�لرتويج خلدمات  يتم  �أنه  �إىل  و�أ�شار 
متخ�ش�شة  م��ن�����ش��ات  ع����ب  �ل���ب���ن���ك 
ملنت�شبي �شرطة  �ملقدمة  �ملز�يا  تو�شح 
�لتابعة  �مل��ق��ر�ت  خمتلف  يف  �أب��وظ��ب��ي 
�أبوظبي  ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام���ة  ل��ل��ق��ي��ادة 
يف �ل��ع��ا���ش��م��ة و�ل���ع���ني و�ل��ظ��ف��رة �إىل 
خمتلف  يف  �مل�شرتك  �لت�شويق  جانب 
�الجتماعية  و�مل��ن��ا���ش��ب��ات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 

و�لريا�شية و�لثقافية و�لوطنية.
عريقات  ع������الء  رح������ب  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة بنك 
�أب���وظ���ب���ي �ل���ت���ج���اري ب���ال���ت���ع���اون مع 
�أبوظبي  ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة 
نكون  ب����اأن  ف���خ���ورون  "نحن  ب��ق��ول��ه: 
�أبوظبي،  ل�شرطة  �مل�شريف  �ل�شريك 
مالمح  �التفاقية  ه��ذه  جت�شد  حيث 

تربط  �ل��ت��ي  �ال�شرت�تيجية  �لعالقة 
�ملوؤ�ش�شتني و�لتي تاأتي يف �إطار �لعمل 
�لتعاون  منظومة  تعزيز  على  �لوثيق 
�حلكومية،  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
�لتي  �لتعاون  م��ذك��رة  �أن  �ىل  م�شر�ً 
مت �لتوقيع عليها �ليوم تهدف الإ�شعاد 
�أبوظبي  ل�شرطة  و�ملنت�شبني  �الأف���ر�د 
�أمن  يحمي  �ل���ذي  �ل���درع  باعتبارهم 
وي�شمن  �مل��ج��ت��م��ع  و�أف��������ر�د  �ل���وط���ن 

�الأمن و�الأمان للجميع.
�لقيادة  مع  �لتفاهم  مذكرة  �أن  و�أك��د 
�أبوظبي متثل خطوة  �لعامة ل�شرطة 
�إىل  خاللها  م��ن  �لبنك  ي�شعى  هامة 
خ��دم��ة ك��اف��ة م��ن��ت�����ش��ب��ي �ل�����ش��رط��ة يف 
�إمارة �أبوظبي وتقدمي منتجات مالية 
ح�شرية  م�شرفية  وخدمات  مبتكرة 
وجهودهم  ل����دوره����م  ت���ق���دي���ر�ً  ل���ه���م 
�لوطن  �أم������ن  ح���م���اي���ة  يف  �حل���ث���ي���ث���ة 
و�ل�������ش���ه���ر ع���ل���ى �����ش���ت���ق���ر�ره ورخ���ائ���ه 

وتقدمه و�زدهاره.

 ن���ف���ذت ���ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي م����ب����ادرة " 
" على م�شتوى  للمد�ر�س  �آمنة  ع��ودة 
�مل���دي���ري���ات و�مل����ر�ك����ز �ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف 
�أب���وظ���ب���ي و�ل���ع���ني و�ل���ظ���ف���رة ورك����زت 
ع���ل���ى ت����اأم����ني ع�������ودة  �ل����ط����الب  �إىل 
�ملحافظة  �لدعم  يف  بتقدمي  �ملد�ر�س 
�لوقائية  �الإج���������ر�ء�ت  �ت���خ���اذ  ع���ل���ى  
ك����ورون����ا  موؤكدة  م���ن  و�الح�����رت�زي�����ة 
لتعزيز  �لتوعية   بتكثيف  �هتمامها  
لل�شائقني  �الإي���ج���اب���ي���ة  �ل�����ش��ل��وك��ي��ات 
و�ل���ت���ع���ري���ف ب���ال���ق���و�ن���ني و�الأن���ظ���م���ة 
�أثناء  �ل��ط��الب  �شالمة  على  ح��ف��اظ��اً  

توجههم  وعودتهم  من �ملد�ر�س. 
وك���ث���ف���ت دوري����������ات م����دي����ري����ة �مل������رور 
�ملركزية  �لعمليات  بقطاع  و�لدوريات 
تو�جدها  يف خمتلف  �ملناطق لتنظيم 
حركة �ل�شر وتوعية  �شائقي �ملركبات 
و�ملرور،  �ل�شر  باأنظمة  �الل��ت��ز�م  �إىل 
�ملدر�شية  �حلافالت  �شائقي  خ�شو�شاً 
�ل�شرعة  �أو  �لتجاوز،  بعدم  و�جلمهور 
ع��ل��ى �ل���ط���رق���ات، ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى حياة 

�الأطفال وطلبة وطالبات �ملد�ر�س . 
ودع�������ت  �مل����دي����ري����ة �ل�������ش���ائ���ق���ني  �إىل  
�ل�شرعات  وخف�س  �الن��ت��ب��اه  ���ش��رورة  
تقل  �لتي   وع��دم م�شايقة �حلافالت 
�لطالب و�لطالبات من �خللف و ترك 
م�شافة كافية خلف �ملركبات  و�لتوقف 
�إ�شارة  »قف« �جلانبية  �لتام عند فتح 

عند �شعود �لطلبة ونزولهم منها.
�ل���دوري���ات  �ملرورية  وح��ث��ت ع��ن��ا���ش��ر 
بتذليل حركة �ل�شر ملنع �الختناقات 
�مل���روري���ة �أم����ام �مل���د�ر����س ك��م��ا نا�شدت 
�الأ�����ش����ر �ل���ت���ي ت���ق���وم ب��ن��ق��ل �أب���ن���اءه���ا 
�لطالب  رك����وب  وم��ن��ع  �الن��ت��ب��اه  �إىل 
�ل���ع���ا����ش���رة يف  ���ش��ن  و�ل���ط���ال���ب���ات دون 

تركهم  وع�������دم  �الأم����ام����ي����ة  �مل���ق���اع���د 
يعبون �ل�شو�رع دون رقابة �أويعبون 
حلو�دث  يعر�شهم  مما  �ملركبات  بني 
�مل����و�ق����ف  يف  �ل������وق������وف  و  �ل����ده���������س 
حتى  �ملد�ر�س  من  بالقرب  �ملخ�ش�شة 

اليت�شببو� يف عرقلة حركة �ل�شر.
ونا�شدت  �مل�شوؤولني عن نقل �لطالب 

و�ل����ط����ال����ب����ات و����ش���ائ���ق���ي �حل����اف����الت 
حر��س  و  و�مل�������ش���رف���ات  و�مل�������ش���رف���ني 
�مل��د�ر���س �لذين يقومون  �أم��ام  �الأم��ن 
�ملركبات  وق������وف  ع���ل���ى  ب����االإ�����ش����ر�ف 
�لطالب  ت��ق��ل  و�ل���ت���ي  �خل�����ش��و���ش��ي��ة 
و�إعطاء  �النتباه  ب�شرورة  و�لطالبات 
�لكاملة  �لفر�شة  و�لطالبات  �لطالب 
حلني ركوبهم وجلو�شهم يف مقاعدهم 
�النتباه  و  �حل����اف����الت  حت����رك  ق��ب��ل 
للطالب من �العمار �ل�شغرة و�لتاأكد 
من نزولهم و�بتعادهم عن �حلافالت 
وعدم وقوفهم خلفها �أو بجانبها قبل 
�ملد�ر�س  ط��ل��ب��ة  وت���ع���رف   . �ل��ت��ح��رك 
�لطفل  دوري������ة  م���ه���ام  �إىل  �ل���ع���ني  يف 
�مل��رور لدى  �ملرورية، يف تعزيز ثقافة 
ذكية،  �شيارة  عن  عبارة  وه��ي  �لن�سء، 
بيئة حمببة  ت��وف��ر  ���ش��غ��رة �حل��ج��م، 
�لعمل  طبيعة  على  للتعرف  للطفل 
�ل�شرطي، ومزودة ب�شا�شة عر�س ذكية 
وعبار�ت  مل�شقات  وعليها  وك��ام��ر�، 

توعوية ب�شورة جذ�بة.

تفاهم بني �صرطة �أبوظبي و »�أبوظبي �لتجاري« لإ�صعاد �ملوظفني 

 �صرطة �أبوظبي: مبادرة »عودة �آمنة للمد�ر�س« عززت �ل�صالمة للطالب

•• دبي-وام:

�لقا�شمي،  �شقر  بن  �شلطان  بن  �شامل  �ملهند�س  �ل�شيخ  �أك��د 
جمل�س  رئي�س  �خليمة  بر�أ�س  �مل��دين  �لطر�ن  د�ئ��رة  رئي�س 
ل��الإم��ار�ت جهود�  �أن  �لتطوعي  للعمل  ج��ائ��زة �خل��ر  �أم��ن��اء 

م�شهودة عامليا مبجاالت �لعمل �خلري و�لتطوعي.
�لقا�شمي  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  ���ش��امل  لل�شيخ  ك��ل��م��ة  يف  ذل���ك  ج����اءت 
�لتطوعي  �لعمل  يف  �ملهني  �لدبلوم  دورة   " �فتتاحه  خ��الل 
�إم��ارة دبي مب�شاركة وح�شور �لعديد من  يف  �أقيمت  " �لتي 
�ل�شخ�شيات �لنا�شطة يف �ملجاالت �الإن�شانية وت�شتهدف تعزيز 
�لقدر�ت �ملعرفية لدى �ملتطوعني مبجاالت �أعمال �خلر من 

�ملقيمني و�ملو�طنني يف �الإمار�ت.

�خلرية  و�ملنظمات  �الإن�شانية  وموؤ�ش�شاته  �لعامل  �إن  قال  و 
تقدر �جلهود و �خلطى �ملباركة لدولة �الإم��ار�ت على �شعيد 
�ل��ث��اق��ب��ة و  ت��رج��م��ة للتوجيهات  �ل��ع��م��ل �خل���ري  و  �ل��ع��ط��اء 
جانب  �إىل  ل��ل��دول��ة  �ل��ر���ش��ي��دة  للقيادة  �الإن�����ش��ان��ي��ة  �لفل�شفة 
جهودها �مل�شهودة لرت�شيخ ثقافة وممار�شات �لعمل �لتطوعي 
بد�ية من �ملوؤ�ش�شات �لتطوعية �لعديدة �لتي مت �إن�شاوؤها يف 
خمتلف �إمار�ت �لدولة و�شوال �إىل قنو�ت متعددة لتقدمي يد 
�لعون، ف�شال عن ت�شجيع وحتفيز وتكرمي موؤ�ش�شات �ملجتمع 
و �أبنائه من �ملو�طنني و�ملقيمني ممن لهم ب�شمات جلية يف 
تعاليم  �إن  �لقا�شمي  �شامل  �ل�شيخ  ق��ال  و  �لتطوعي.  �لعمل 
م�شاعدة  و  �خل��ر  عمل  على  حثت  �حلنيف  �الإ���ش��الم  ديننا 
�لتي  �مل�شوؤولية  تلك  عظم  يوؤكد  مبا  �ملكروبني  و  �ملحتاجني 

يجب علينا جميعا �أن ن�شخر لها جزء� من طاقاتنا وقدر�تنا 
�أعمال �خلر لها م��ردود�ت كبرة يف �زده��ار �ملجتمعات  الأن 
وتلبية �حتياجات �ملحتاجني و�لفقر�ء و�ملر�شى و�ملت�شررين 
م��ن �الأزم�����ات و�ل���ك���و�رث. و�أ����ش���اف �إن ف��ع��ل �خل���ر و �لعمل 
�لتطوعي يتطور يوما بعد يوما بتغر ممار�شاته و م�شار�ته 
حتى بتنا نر�ه �ليوم علما و منهجا قائما بذ�ته .. م�شر� �إىل 
بالتدرب  �ل�شلة  ذ�ت  و�لتعليمية  �لدر��شية  �ملبادر�ت  �إط��الق 
�لذي قبل  �ملمار�شات على درب عمل �خلر  �أف�شل  و�كت�شاب 
فثو�به  �ملجتمعات  و�شيانة  وركيزة حلماية  يكون �شمانة  �أن 
كبر .. موؤكد� �أهمية توجه �ملوؤ�ش�شات �لدر��شية من �لقطاع 
ميادين  يف  �لدر��شية  و  �لعلمية  �الأط���ر  تعزيز  �إىل  �خل��ا���س 

�لعمل �خلري و �الإن�شاين كافة.

�صامل بن �صلطان �لقا�صمي : جهود عاملية م�صهودة لالإمار�ت مبجالت �لعمل �خلريي

•• اأبوظبي- الفجر

بحثت �شعادة �شناء حممد �شهيل مدير 
�ملبكرة،  للطفولة  �أبوظبي  هيئة  ع��ام 
مع �شعادة تيد �شيبان �ملدير �الإقليمي 
للطفولة  �مل���ت���ح���دة  �الأمم  مل��ن��ظ��م��ة 
�الأو�شط  �ل�شرق  ملنطقة  )�ليوني�شف( 
تعزيز  �شبل  موؤخر�ً،  �أفريقيا،  و�شمال 
�لتعاون �مل�شرتك للتعريف مببادرة ود 
على م�شتوى �لعامل، وجماالت تنمية 
�الآثار  م��ن  و�حل���د  �مل��ب��ك��رة،  �لطفولة 
�لناجمة عن جائحة كوفيد- 19 على 
�ل�شر�كة  وتطوير  و�ملجتمع،  �الأطفال 
�لبحثية  �مل���ج���االت  �جل��ان��ب��ني يف  ب��ني 
الإمارة  �ال�شرت�تيجية  �الأه��م��ي��ة  ذ�ت 
�أب��وظ��ب��ي و�ل���دول���ة، وت��ط��وي��ر �ملعرفة 
�ل��ت��ي تت�شمنها  �الإمن��ائ��ي��ة  و�ل��ب�م��ج 
��شرت�تيجية قطاع �لطفولة �ملبكرة يف 

�إمارة �أبوظبي 2035.
�شعادتها  ����ش��ت��ق��ب��ال  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
�الإقليمي  �ملدير  �شعادة  برئا�شة  لوفد 
باأبوظبي،  �لهيئة  مقر  يف  للمنظمة، 
وب����ح���������ش����ور ع��������دد م������ن �مل����دي����ري����ن 
�طلع  �ل��ه��ي��ئ��ة،  وق���ي���اد�ت  �لتنفيذيني 
خ���الل���ه���ا �ل����وف����د ع���ل���ى �أب�������رز خطط 
حتقيق  جم�����ال  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  وب����ر�م����ج 
�لطفولة  لقطاع  و�الزده����ار  �لتنمية 
وجهودها  �أب��وظ��ب��ي،  �إم���ارة  يف  �ملبكرة 
يف ���ش��م��ان ت��وف��ر �خل���دم���ات و�مل�����و�رد 
�ملنا�شبة للو�لدين و�الأطفال ومقدمي 
�الأمثل  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ل�����ش��م��ان  �ل���رع���اي���ة 
يعزز  متكامل  نظام  وخلق  لالأطفال، 
دعم  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  دور 

�لرعاية  �شبل  �أرق���ى  وت��وف��ر  �لطفل 
و�لتنمية له.

�ملنظمة  جهود  على  �شعادتها  و�طلعت 
وب����ر�جم����ه����ا �خل����ا�����ش����ة ب���ال���ط���ف���ل يف 
و�لتعليم  و�لتغذية،  �ل�شحة  جماالت 
�لطفل،  وحماية  �ملبكرين،  و�لرعاية 
�ملوؤ�شر�ت  و�أب�����رز  �الأ����ش���ري،  و�ل���دع���م 
تعك�س  و�ل��ت��ي  للمنظمة،  �لرئي�شية 
تنفذها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  فاعلية  م���دى 
و�الإقليميني  �ملحليني  �ل�����ش��رك��اء  م��ع 
�الأطفال  ورف���اه  من��و  تعزيز  �شبيل  يف 
كما  ل��ه��م،  �مل�شتمر  �ل��ت��ط��ور  وحت��ق��ي��ق 
�لتعاون  فر�س  �شعادتها  ��شتعر�شت 
ب���ني �جلانبني  �مل�����ش��رتك��ة  و�مل�����ش��اري��ع 
و�أف�شل  �مل��ب��ك��رة  �ل��ط��ف��ول��ة  يف جم���ال 
�ملمار�شات �ملحلية و�الإقليمية و�لعاملية 
يف جماالت ��شت�شر�ف �مل�شتقبل وو�شع 
للق�شايا  �لعملية و�البتكارية  �حللول 
�مل�شتقبلية �لتي قد توؤثر على �لطفل 

و�لقطاع.
من جانبه �طلع �شعادة تيد �شيبان على 
��شرت�تيجية قطاع �لطفولة �ملبكرة يف 
�إمارة �أبوظبي 2035، ودور �لهيئة يف 
مر�جعة �ل�شيا�شات و�لب�مج �ملتعلقة 
بالطفولة �ملبكرة يف �الإمارة، و�قرت�ح 
و�الأنظمة  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
و�إع����د�د  �مل��ب��ك��رة،  ب��ال��ط��ف��ول��ة  �ملتعلقة 
�إىل  �ملتخ�ش�شة،  و�لدر��شات  �لبحوث 
و�لتعاون  �لتن�شيق  يف  جهودها  جانب 
�خلطط  ل��و���ش��ع  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع 
�لطفولة  ب���ر�م���ج  ل��ت��ط��وي��ر  �ل���الزم���ة 

�ملبكرة و�خلدمات �ملتعلقة بها.
من  ع���دٍد  ��شتعر��س  �ل��ل��ق��اء،  وتخلل 
و�ملبادر�ت  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل���ب�م���ج 
�لهيئة  ت���ن���ف���ذه���ا  �ل���ت���ي  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
���ش��رك��ائ��ه��ا يف خمتلف  ب��ال��ت��ع��اون م���ع 
�لطفولة  ب��ق��ط��اع  �مل��ت�����ش��ل��ة  �مل���ج���االت 
�مل��ب��ك��رة، ج��اء يف مقدمتها م��ب��ادرة ود 

�لعاملية لتنمية �لطفولة �ملبكرة و�لتي 
�أطلقتها �لهيئة يف مار�س �ملا�شي �شعياً 
��ات �لتي  م��ن��ه��ا ل��ر���ش��د �أب�����رز �ل��ت��ح��ديرّ
تو�جه �الأطفال و�قرت�ح حلول فعالة 
للت�شدي لها من خالل قيادة وتوحيد 
�جل���ه���ود وح�����ش��د �مل�������و�رد و�خل�����ب�ت 
تنمية  جم��االت  يف  �لعاملية  و�لكفاء�ت 
�شاملة  روؤية  وبلورة  �ملبكرة،  �لطفولة 
وو��شحة حول و�قع �الأطفال �ل�شغار 
�لعاملي  �ل���وع���ي  وت���ع���زي���ز  و�أ�����ش����ره����م، 
بتنمية  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  ب���امل���و����ش���وع���ات 
�مل�شاركة  وت�شجيع  �مل��ب��ك��رة  �لطفولة 
�ل��ع��ام��ة يف ع��م��ل��ي��ة و���ش��ع �أط����ر عمل 
لقطاع  مو�شوعية  وتو�شيات  �شاملة 
ت��ن��م��ي��ة �ل��ط��ف��ول��ة �مل��ب��ك��رة وف����ق نهج 

��شتباقي و�شر�كات م�شتد�مة.
ممثل  �ن�شمام  على  �جلانبان  و�ت��ف��ق 
�ليوني�شف للجنة مبادرة  عن منظمة 
مع  و�لتعاون  �ل�شر�كة  لتعزيز  "ود"، 

�لدوليني  و�ل�����ش��رك��اء  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
�أجندة  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  و�الإق���ل���ي���م���ي���ني 
لقطاع  وع����امل����ي����ة  رق���م���ي���ة  ت���ق���دم���ي���ة 
جهود  ودع��م  �ملبكرة،  �لطفولة  تنمية 
م�شتوى  "ود" على  مببادرة  �لتعريف 
تنمية  �أج�����ن�����دة  وت����ط����وي����ر  �ل�����ع�����امل، 
�إعد�د  يف  و�مل�شاركة  �ملبكرة،  �لطفولة 
�ملو�شوعات  �أب���رز  ح��ول  بحثية  ورق���ة 
�إىل جانب  �مل��ب��ادرة،  مع  تتما�شى  �لتي 
�ملتحدثني  �أم��������ام  �ل���ف���ر����س  �إت�����اح�����ة 
�ل��ر���ش��م��ي��ني ب��ا���ش��م �ل��ه��ي��ئ��ة و�مل���ب���ادرة 
�لو�قعية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف  ل��ل��ح��دي��ث 
و�الفرت��شية �لتي ت�شرف �ليوني�شف 
ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا، وت�����ش��ج��ي��ع خ����ب�ء 
�جلهات  م��ن  �ملبكرة  �لطفولة  تنمية 
كمتحدثي  �الن�����ش��م��ام  ع��ل��ى  �ل��ع��امل��ي��ة 
مبادرة  ف��ع��ال��ي��ات  و���ش��ف��ر�ء يف  ���ش��رف 
تنظيمها  ي��ت��م  �ل���ت���ي  و�ل����ن����دو�ت  ود، 
�لوثائقية،  و�الأف���الم  �الإن��رتن��ت،  عب 
و�مل����ح����ت����وى �مل���خ�������ش�������س ل���الأط���ف���ال، 
و�مل�شاهمة كذلك يف �لرتويج ملبادرة ود 
و�أن�شطتها �لتوعوية، وذلك من خالل 
�إعالمية  �إنتاج مقاطع ق�شرة ومو�د 
ذ�ت هوية م�شرتكة ملجموعات �الأدو�ت 

�ملخ�ش�شة للو�لدين و�الأطفال.
وق��ال��ت ���ش��ع��ادة ���ش��ن��اء حم��م��د �شهيل: 
مع  �ملثمرة  �ل�شر�كة  بهذه  �شعد�ء   "
ب�شكل  �شتنعك�س  و�ل��ت��ي  �ليوني�شف، 
كبر على �إر�شاء دور مبادرة ود �لعاملية 
ب�شكل خا�س ودفعها الإحد�ث �لتغير 
وتبادل  وخ���ل���ق  �مل��ن�����ش��ود،  �الإي���ج���اب���ي 
�ملعرفة بني �ملكونات �ملختلفة للمبادرة 
�أج��م��ع، لتعزيز �الب��ت��ك��ار من  و�ل��ع��امل 

للم�شتقبل،  �الأط����ف����ال  �إع�������د�د  �أج�����ل 
�الأطفال  رفاهية  مب�شتوى  و�الرت��ق��اء 
يف �أب����و ظ��ب��ي و�ل���ع���امل. ون��ت��ط��ل��ع من 
م�شاركة  �إىل  �ل���ت���ع���اون  ه����ذ�  خ����الل 
و�أف�شل  �ليوني�شف  منظمة  �أب��ح��اث 
�ملمار�شات ذ�ت �ل�شلة بتنمية �لطفولة 
�ملبكرة مع جمموعات �البتكار �ملعريف 
�ملنظمة  ودع�����م  ود،  مل���ب���ادرة  �ل��ت��اب��ع��ة 
�ملبادرة،  و�أج��ن��دة  �ملعرفة  �إد�رة  ملن�شة 
و�إمكانيات  خ���ب�ت  م��ن  و�ال���ش��ت��ف��ادة 
�ملبادرة،  خمرجات  لتعزيز  �ليوني�شف 
و�عتماد �إمارة �أبوظبي كمن�شة �ختبار 
�شامل  وطني  الإط��ار  م�شودة  لتطوير 

لتعزيز قطاع �لطفولة �ملبكرة".
�شيبان  تيد  �شعادة  ��ب  رحرّ جهته  وم��ن 
للطفولة  "�أبوظبي  م���ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 
�أعمال  على  لعت  "�طرّ وق���ال:  �ملبكرة" 
�ملبكرة  �ل��ط��ف��ول��ة  ت��ن��م��ي��ة  يف  ر�ئ������دة 
�أبوظبي،  �إم�����ارة  يف  �ل��ط��ف��ل  وح��م��اي��ة 
وهي حًقا ت�شتحق �لثناء وميكن لها �أن 
�خرى  ومناطق  دول  يف  مفيدة  تكون 
بالرتكيز  ��ا  �أي�����شً ن�شيد  �ل��ع��امل.  ح��ول 
"�أبوظبي  وم����ب����ادرة  �الب���ت���ك���ار  ع��ل��ى 
�ملجتمع  الإ���ش��ر�ك  �ملبكرة"  للطفولة 
�إب��د�ع��ي��ة ولذ�  �ل��ع��امل��ي يف خلق ح��ل��ول 
�لتعاون  لتكثيف  م�شتعدة  �ليوني�شف 
يف  �ملبكرة"  للطفولة  "�أبوظبي  م��ع 

تعزيز تنمية �لطفولة �ملبكرة وحماية 
�لطفل حملًيا وعاملًيا".

وياأتي �إطالق �لهيئة ملبادرة ود �لعاملية 
مع  متا�شياً  �ملبكرة  �لطفولة  لتنمية 
بتح�شني  �أب���وظ���ب���ي  ح��ك��وم��ة  �ل����ت����ز�م 
�خل��دم��ات و�ل��ن��ت��ائ��ج يف جم��ال تنمية 
�شتقدم  ح���ي���ث  �مل����ب����ك����رة،  �ل���ط���ف���ول���ة 
�لعديد  ي�شم  ع��م��ل  ب��رن��ام��ج  �مل���ب���ادرة 
م���ن �مل����ب����ادر�ت �ل��ف��اع��ل��ة �ل��ت��ي تعتمد 
�إىل  تهدف  وم��وؤث��رة  و��شحة  معاير 
زيادة م�شتوى �لوعي بتنمية �لطفولة 
وثائقية  �أف������الم  خ����الل  م���ن  �مل���ب���ك���رة 
لتبادل  ت��ف��اع��ل��ي��ة  وم��ن�����ش��ة  مم���ي���زة، 
�ملعلومات و�ملعرفة، تعد مبثابة حلقة 
�لن�شطة يف جمال  �لهيئات  و�شل بني 
�لعامل،  �مل��ب��ك��رة يف  �ل��ط��ف��ول��ة  ت��ن��م��ي��ة 
�ملعارف  وت��ب��ادل  �ل��ت��و����ش��ل  ل��ه��ا  تتيح 
�ل��ن�����ش��خ��ة �الأوىل  و�خل������ب�ت، وت��رك��ز 
مو��شيع  ث���الث���ة  ع��ل��ى  �مل����ب����ادرة  م���ن 
�الإن�شانية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف  ت��ت��م��ث��ل 
لالأطفال لتمهيد �لطريق نحو �لثورة 
�حلياة  و�أ�شلوب  �خلام�شة،  �ل�شناعية 
يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين لت�شجيع 
�أ�شلوب  تبني  على  و�أ�شرهم  �الأط��ف��ال 
حياة �أف�شل يعزز من �شحتهم �لبدنية 
ومي��ك��ن��ه��م م��ن �ت��ب��اع �أمن����اط غذ�ئية 
�لعاطفي  �لرفاه  �إىل  �إ�شافة  �شحية، 

يف  للم�شاهمة  �الجتماعي  و�لتفاعل 
خ��ل��ق ب��ي��ئ��ات رع��اي��ة ل��الأط��ف��ال تدعم 

منوهم �الجتماعي و�لعاطفي.
لتنمية  �لعاملية  �ملبادرة  على  وي�شرف   
�البتكار  جمموعات  �ملبكرة  �لطفولة 
�أف�شل  م��ن  نخبة  ت�شم  �ل��ت��ي  �مل��ع��ريف 
�لقطاع  و�شركات  و�ملبدعني  �خل��ب�ء 
�خلا�س يف �لعامل، و�أع�شاء من جامعة 
ويوتيوب  �ل����دويل  و�ل��ب��ن��ك  ه���ارف���ارد 
وم�شت�شفى  و�آي����ك����ي����ا  و�ل���ي���ون���ي�������ش���ف 
نانيانغ  وج��ام��ع��ة  ل��الأط��ف��ال  بو�شطن 
�شيجتمعون على مد�ر  �لتقنية، حيث 
�لعام لو�شع خطط �لعمل و�الإجر�ء�ت 
�ت��خ��اذه��ا و�مل��ت��ع��ل��ق��ة بقطاع  �ل���و�ج���ب 

تنمية �لطفولة �ملبكرة. 

وت�������ش���ت���ه���دف �مل�������ب�������ادرة �ل����و�ل����دي����ن 
���اع  و�الأط�������ف�������ال، و�ل���������ش����رك����اء، و����ش���نرّ
�ل�شيا�شات �حلكومية و�ملجتمع �ملدين 
و�ملر�كز �لبحثية و�شناديق �ال�شتثمار 
�الجتماعي ومر�كز �البتكار باالإ�شافة 
وتنمية  لتعزيز  �خل��ا���س  �لقطاع  �إىل 
قطاع �لطفولة �ملبكرة على �مل�شتويني 
�حت�شان  خ��الل  من  و�لعاملي،  �ملحلي 
وتنفيذ ��شرت�تيجيات �لتدخل �لنا�شئة 
عن �لبنامج وتطبيقها كذلك يف �أي 

�شياق قابل للتطبيق.  

التعاون على تطبيق اأجندة تقدمية رقمية وعاملية لقطاع الطفولة املبكرة

»�أبوظبي للطفولة �ملبكرة« و»�ليوني�صف« تبحثان 
تعزيز �لتعاون للتعريف مببادرة »ود« عامليًا

•• عجمان-الفجر:

ذهني  ع�شف  جل�شة  ع��ج��م��ان  يف  �ل��ن��ق��ل  هيئة  نظمت 
مب�شاركة �شعادة عمر حممد لوتاه �ملدير �لعام ومدير 
�ملبادر�ت  ملناق�شة  وذل��ك  �لتجارية،  �خلدمات  موؤ�ش�شة 
�ملزيد من  �إىل حتقيق  تهدف  �لتي  �الإبد�عية  و�الأفكار 

�الإجناز�ت.
مع  �لتطويرية  �الأف��ك��ار  مناق�شة  �جلل�شة  خ��الل  ومت 
�لتجارية  �ملوؤ�ش�شة  وتطوير  �الإي���ر�د  لزيادة  �مل�شاركني 
�لتي ت�شم �أجرة عجمان و�أجرة مهرة ومركبات �شو�ري 
تاك�شي  وروت  �ل��ت��ج��اري  �ل��ن��ق��ل  وح���اف���الت  ل��ي��م��وزي��ن 

وخدمات ك�شته وغرها.

�الأفكار  هذه  تطوير  على  �ملوظفني  �لعام  �ملدير  وحث 
ي�شهم  مما  �ل��و�ق��ع،  �أر���س  على  للتحقيق  قابلة  لتكون 
يف جناح �ملوؤ�ش�شة �لتجارية خا�شة وهيئة �لنقل عامة، 
�أد�ئهم  لتطوير  �ل����دوؤوب  و�شعيهم  بكفاءتهم  م�شيد�ً 

وحت�شني م�شتوى جودة �خلدمات �ملقدمة للجمهور.
و�أ�شار �أحمد �شقر �ملطرو�شي �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة 
�أن جل�شة  �إىل  �ل��ن��ق��ل   – ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��ج��اري��ة  �خل���دم���ات 
ومقرتحات  �أفكار  توليد  �إىل  تهدف  �لذهني  �لع�شف 
وتطوير  �لعمل  بيئة  جاذبية  زي��ادة  يف  ت�شهم  �إبد�عية 
�أد�ئه، ليكون  م�شرة �ملوظف �ملهنية وحت�شني م�شتوى 
قادر�ً على تقدمي �أف�شل ما لديه مما يعود �لنفع على 

�ملوؤ�ش�شة.

جل�صة ع�صف ذهني بهيئة �لنقل يف عجمان

•• راأ�س اخليمة-وام:

عام  ق��ائ��د  �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  �هلل  �ل��ل��و�ء علي عبد  �أك���د 
���ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر ع��م��ل غرفة 
وبر�مج  �أنظمة  و����ش��ت��ح��د�ث  �لعمليات،  ب����اإد�رة  �لعمليات 
بالغات  لكافة  �الإ�شتجابة  �شرعة  زم��ن  من  تعزز  مبتكرة 

�جلمهور و�ل�شيطرة على �حلاالت �لطارئة.
ب�شرطة  �لعمليات  ب��اإد�رة  تفقدية،  جولة  خالل  ذلك  جاء 
ر�أ�س �خليمة �شعياً نحو تعزيز ثقة �جلمهور يف �خلدمات 
ر�أ�����س �خليمة،  ���ش��رط��ة  م��ن  �مل��ق��دم��ة  و�الأم��ن��ي��ة  �ل�شرطية 
لدعم ن�شر �الأم��ن و�الأم���ان يف �الإم���ارة وك��ان يف ��شتقباله 

مدير  �ل��درم��ك��ي  �شلطان  �شامل  �لعميد  �لعمليات،  ب����اإد�رة 
و   ، �خليمة  ر�أ���س  ب�شرطة  باالإنابة  �ملركزية  �لعمليات  عام 
�لعميد علي حممد �لنقبي مدير �إد�رة �لعمليات، وعدد من 
�إجر�ء�ت  ، على �شر  �لنعيمي  �للو�ء علي  �ل�شباط. �طلع 
تطوير �خلدمات يف �الإد�رة ووجه بالتدريب �مل�شتمر لكو�در 
غرفة �لعمليات يف جمال �الت�شال و�لتو��شل مع �ملتعاملني 
ومهار�ت �إد�رة �حلدث فيما مت مناق�شة �الأهد�ف و�ملبادر�ت 
و�مل��وؤ���ش��ر�ت �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ب�����اإد�رة �ل��ع��م��ل��ي��ات، و�خلطط 
و�لقدر�ت  و�ل���ك���و�رث  �الأزم����ات  الإد�رة  �ملعتمدة  �ل�شنوية 
�للوج�شتية للتعامل معها بكفاءة وفاعلية وتعزيز �ل�شر�كة 

�ملوؤ�ش�شية على م�شتوى �الإمارة.

•• دبي-ام:اأ

�أعلنت �لقرية �لعاملية جهوزيتها النطالق مبيعات باقات 
كبار �ل�شخ�شيات �ملخ�ش�شة ملو�شمها �جلديد يوم �ل�شبت 
�ملقبل 4 �شبتمب 2021 ح�شرياً عب �ملوقع �الإلكرتوين 

لفرجني ميغا�شتور للتذ�كر.
لدى  ك��ب��رة  ب�شعبية  �ل�شخ�شيات  ك��ب��ار  ب��اق��ات  وحت��ظ��ى 
�ل�شابقة  �ل�شنو�ت  �شهدت  حيث  �لعاملية  �لقرية  ع�شاق 
ي�شعى  ح��ني  يف  قيا�شي  وق��ت  يف  منها  خمتلفة  فئات  بيع 
�لباقات  ت��ل��ك  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��وف للح�شول  م��ن  ك��ب��ر  ع���دد 
كهد�يا  لتقدميها  �أو  �شخ�شياً  مبميز�تها  لال�شتمتاع 
ل��ل��ع��ائ��ل��ة و�الأ����ش���دق���اء مل���ا ت���وف���ره م���ن جت����ارب ح�شرية 
غاية  �لعاملية  �لقرية  �إىل  زيارتهم  وت�شهيالت جتعل من 

يف �لتميرّز.
و�لبالتينية  �مل��ا���ش��ي��ة  ه��ي  ف��ئ��ات   4 �ل��ب��اق��ات يف  وت��ت��وف��ر 
و�لذهبية و�لف�شية حيث ميكن لالأ�شخا�س �لذين تزيد 
�إمار�تية  هوية  يحملون  و�لذين  عاماً   18 عن  �أعمارهم 
���ش��اري��ة �مل��ف��ع��ول ���ش��ر�ء م��ا ي�شل �إىل ث��م��اين ب��اق��ات كحد 

�أق�شى.

وت�شتمل �لباقات على مل�شقات �ل�شيار�ت لدخول مو�قف 
كبار �ل�شخ�شيات �إ�شافًة �إىل تذ�كر �لدخول عب مد�خل 
و�لبو�بة  �لعامل  بو�بة  عند  �ملتو�جدة  �ل�شخ�شيات  كبار 
�لثقافية �إ�شافة �إىل بطاقات وجهات ترفيهية �لتي متنح 
كرنفال  وج���والت  ب��األ��ع��اب  �ال�شتمتاع  �إم��ك��ان��ي��ة  حامليها 

و�لدخول �إىل متحف ريبليز �شدق �أو ال ت�شدق.
بطاقات  �ملو�شم  لهذ�  �ل�شخ�شيات  كبار  باقات  ت�شمرّ  كما 
 2020 �إك�شبو  �إىل  �ل��دخ��ول  متعددة  وت��ذ�ك��ر  مو�شمية 
و�ل��ب��ط��اق��ات و�الإمتياز�ت  �ل��ت��ذ�ك��ر  دب��ي وجم��م��وع��ة م��ن 
�حل�شرية �لتي ميكن ��شتخد�مها يف وجهات دبي بارك�س 
�آند ريزورت�س وكاًل من �شينما روك�شي والجونا ووتر بارك 
وذ� جرين بالنيت لال�شتمتاع بتجارب ترفيهية متكاملة 
�أف��ر�د �لعائلة يف خمتلف �لوجهات �لرتفيهية يف  جلميع 

دبي.
��شتثنائية  ميرّز�ت  و�لبالتينية  �ملا�شية  �لباقات  وتت�شمن 
وج��دي��دة مب��ا يف ذل��ك خ��دم��ة غ�شيل �ل�����ش��ي��ار�ت وخدمة 
ال مع عربة ت�شوق وخدمة �لتاك�شي يف د�خل �لوجهة  �حلمرّ
بينما تتيح جميع �لباقات �أي�شاً خدمة حجز �لطاوالت يف 

جمل�س �لعامل خالل �شهر رم�شان �ملبارك.

�صرطة ر�أ�س �خليمة تناق�س �ملوؤ�صر�ت �لإ�صرت�تيجية باإد�رة �لعمليات

 �لقرية �لعاملية تطلق باقات كبار �ل�صخ�صيات للمو�صم 26 �ل�صبت �ملقبل
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العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيدلية جولدن كيور ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2013778 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ح�شني على عبد�هلل ح�شني �حلو�شنى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شانى ر�فيندر�ن �نوب نيليبيلى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممود �شديق حممد نظام �ملن�شورى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف رميون ماتيو �شيليكوزييل ماتيو ماتيو

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لنا�شر ميد� بار�مبيل
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شيدلية جولدن كيور ذ.م.م
GOLDEN CURE PHARMACY L.L.C

�إىل / �شيدلية جولدن كيور - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
    GOLDEN CURE PHARMACY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة كونكورد �لفنية

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1015418 
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �ىل 300000

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة كونكورد �لفنية
CONCORDE TECHNICAL ESTABLISHMENT

�إىل / كونكورد �لفنية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
    CONCORDE TECHNICAL SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �نديجو لل�شيد�ت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2854879 
تعديل وكيل خدمات / حذف عنود �شامل �شعيد �شامل �ملظاوى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شالون �نديجو لل�شيد�ت

INDIGO LADIES SALON

�إىل/ �شالون �نديجو لل�شيد�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
     INDIGO LADIES SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�وكولو�س للتكنولوجيا ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1538233 

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / ه�شام �ملعناوى من 10 % �إىل %32

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / بوجد�ن ماترنا من 18 % �إىل %15.3

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �ندرى ماركوف من 18 % �إىل %15.3

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �عتماد �لقاب�شة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

ETIMAD HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة دميرتو كوكولنياك  %5.4

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد عبيد �شامل �لعثمان �ل على    

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

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ن�شبكتا �نرتنا�شيونال ذ م م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1035587 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ن�شبكتا �لدولية ذ م م

INSPECTA INTERNATIONAL W.L.L
حافظ  جناه  ملالكتها  و  �س  �س  �لدولية  �ن�شبكتا  حذف   / وبيع  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 

�ل�شيد �أحمد
Inspecta International S.S.C. Owned by Nagat Hafez Elsayed

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات �لفح�س �لال�إتاليف  7120020
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة ��شت�شار�ت �ل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية  7020018

 تعديل ن�شاط / حذف خدمات �إ�شد�ر �شهاد�ت �جلودة و�لتقييم و�ملعايرة و�لتقي�س  7120022    
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �ل خاجة �لقاب�شة ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1272329 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة على �بر�هيم فتح على عبد�هلل �خلاجه %1.0400

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة في�شل �بر�هيم فتح على عبد�هلل �خلاجه %1.0400
تعديل ن�شب �ل�شركاء / فاخره ��شماعيل فتح على عبد�هلل �خلاجه من 5.20 % �إىل %5.1125
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / طه ��شماعيل فتح على عبد�هلل �خلاجه من 10.40 % �إىل %10.2150

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �بر�هيم ��شماعيل فتح على عبد�هلل �ل خاجه من 12.40 % �إىل %10.2150
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / هاجر ��شماعيل فتح على عبد�هلل �خلاجه من 5.20 % �إىل %5.1125

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / ها�شم ��شماعيل فتح على عبد�هلل �خلاجه من 10.40 % �إىل %10.2150
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شاره ��شماعيل فتح على �خلاجه من 5.20 % �إىل %5.1125
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / نوره ��شماعيل فتح على �خلاجه من 5.20 % �إىل %5.1125

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد ��شماعيل فتح على عبد�هلل �خلاجه من 10.40 % �إىل %10.2150
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / علياء ��شماعيل فتح على �خلاجه من 5.20 % �إىل %5.1125

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / ح�شه ��شماعيل فتح على �ل خاجه من 5.20 % �إىل %5.1125
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / مهره ��شماعيل فتح على �خلاجه من 5.20 % �إىل %5.1125

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / ��شماء ��شماعيل فتح على عبد�هلل �خلاجه من 5.20 % �إىل %5.1125
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شاره عبد�لرحيم فتح على عبد�هلل �خلاجه %0.3500

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عي�شى عبد�لرحيم فتح على عبد�هلل �خلاجه  %0.7000
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حمد عبد�لرحيم فتح على عبد�هلل �خلاجه %0.7000

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة رمي عبد�لرحيم فتح على �خلاجه %0.3500
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / فاطمه عقيل عبا�س �خلاجه من 14.80 % �إىل %14.0600    

�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيك�شبر لتجليد �لكتب

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2978269 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شيك�شبر لتجليد �لكتب

SHAKESPEARE BOOK BINDING

�إىل/ �شك�شبر للتغليف
  SHAKESPEARE PACKAGING 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات �عادة �لتعبئة و�لتغليف  8292003
 تعديل ن�شاط / حذف جتليد �لكتب  1812001.1    

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
بل�س  �ل�ش�����ادة/�شكاي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�شيانة �لعامة 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1953907 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �شم�شه عبد�هلل �شعيد �شلطان �لبدو�وى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف ح�شني �شالح �شامل �ل�شلحى �حلامد

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لر�هي 

للماأكوالت �ل�شعبية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2828560 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:طاقات اليف �شتايل لال�شت�شار�ت ذ.م.م
�شرور  �حمد  �ل�شيخ  مبنى   0.6 �شرق  �بوظبي  �ل�شركة:جزيرة  عنو�ن 

�شلطان
CN 2844586 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�كتيف د�يريكتوري - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م   2
،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/25 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/8/31  - بالرقم:2105024514  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:�شبات �لدولية لالن�شاء�ت �ملعدنية ذ.م.م
نا�شر  ر��شد  بهاء  -بناية  �ل�شناعية  م�شفح   - �ل�شركة:�بوظبي  عنو�ن 

�ملزروعي
CN 1010829 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة وذلك بناء على حكم حمكمة �بوظبي   1

�البتد�ئية - �ملحكمة �لتجارية بتاريخ:2021/6/6 للق�شاء يف �مارة 
�بوظبي

- تعيني �ل�شيد/ه ظافر حممد كنان �حلرة كم�شفي ق�شائي   2
تاريخ �لتعديل:2021/8/31  - لل�شركة بتاريخ:2021/6/6  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

  اإعــــــــــالن
الفلني  �شي  �ن  �ل�شادة/��س  باأن  �القت�شاد  وز�رة  تعلن 
�شجل  يف  مقيدة  �ملتحدة(  )�ململكة  �شركه  فرع  �لعاملية 
 )1214( رقم  حتت  �لوز�رة  لدى  �الجنبية  �ل�شركات 
وقد تقدمت �ل�شركة �ىل �لوز�رة بطلب لتعديل �ال�شم 
�إن �شي الفالني �لعاملية �لعربية  �إ�س  �لتجاري لي�شبح/ 
�ملحدودة ، وتعديل بياناتها يف �شجل �ل�شركات �الجنبية 
�لتقدم  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . لذلك  تبعا 
باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �أ�شبوع من 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
حترير� يف 2021/8/31

اأحمد علي احلو�شني
 مدير ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 1 �شبتمرب 2021 العدد 13329

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 1 �شبتمرب 2021 العدد 13329

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 1 �شبتمرب 2021 العدد 13329

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 1 �شبتمرب 2021 العدد 13329

�شهز�نيب   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
باك�شتان   ، رف���ي���ق  حم��م��د 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )HD5158841( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0509204175

فقد�ن جو�ز �صفر
�مل��دع��و / ق��م��ر �شامل  ف��ق��د 
�ليمن     ، ���ش��ع��ن��ه��ن  ع���ام���ر 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )08336923( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0503989821

فقد�ن جو�ز �صفر

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن بدعوة الدائنني بالدعوي 2019/12 اجراءات افال�ص - دبي

بتاريخ 2021/02/28 �شدر حكم حمكمة دبي �البتد�ئية يف �لدعوى 2019/12 �جر�ء�ت �فال�س 
�ملرفوعه من “ �ملدعية )�لد�ئن( / جمموعة �شركات �ملدين ذ.م.م.” 

بي �ند تي �ركيتكت�س �ند �جنينرز ليمتد )فرع دبي( “   / )�لد�ئن(  �لهجومي  �ملتدخل  “و�خل�شم 
�شد �ملدعى عليها �الوىل )�ل�شركة �ملدين(/ �شركة �ليا�س وم�شطفى كلد�ري الد�رة �ال�شتثمار و�لتطوير 

ذ.م.م. “
�شركة  مدير  وب�شفته  �ل�شخ�شية  ب�شفته  كلد�ري  �بر�هيم  �لوهاب  عبد  �ليا�س  �لثاين/  عليه  و�ملدعى 

�ليا�س وم�شطفى كلد�ري الد�رة �ال�شتثمار و�لتطوير ذ.م.م. 
و�ملدعى عليه �لثالث/ م�شطفى عبد �لوهاب �بر�هيم كلد�ري ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته مدير �شركة 

�ليا�س وم�شطفى كلد�ري الد�رة �ال�شتثمار و�لتطوير ذ.م.م.  
ر��شد  علي  �خل��ب��ر/  تعيني  و  �ملدينة  لل�شركة  �الف��ال���س  �ج���ر�ء�ت  فتح  طلب  “قبول  على  ن�س  و�ل���ذي 
�شلطان ر��شد �لكيتوب )�خلبر �ملعتمد باجلدول يف �شئون �عادة �لتنظيم �ملايل و�الفال�س( �مني تفلي�شة 

بالدعوى �عاله ح�شب �حلكم“
وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة ) د�ئنني ( �شد �ل�شركة �ملدين / �شركة �ليا�س وم�شطفى كلد�ري 
�ع��اله، م�شطحبني  �ملحكمة  �ملعني من  �لتفلي�شة  �لتقدم �يل �مني   ، ذ.م.م.  �ال�شتثمار و�لتطوير  الد�رة 
معهم كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة ملطالبتهم مرتجمة ��شوال �يل �لعربية وت�شليمها �ليه خالل مدة ال تزيد 
على )20( ع�شرين يوم عمل من تاريخ �لن�شر وذلك مبا ال يتجاوز يوم �الأربعاء �ملو�فق 2021/09/29 
يف متام �ل�شاعة 12 ظهر� مبقر مكتب �خلبر / علي ر��شد �لكتيوب ) �نرت� لتدقيق �حل�شابات- �نرت� 
لال�شت�شار�ت �ملالية ( علي �لعنو�ن �لتايل: دبي– �شارع بروت – بناية �مليز�ن ) بالبناية �لهيئة �الحتادية 
للكهرباء و�ملياه( – �لطابق �لثالث – مكتب 303 – تليفون 042206244 و 042206899 – 

intrafinance@intra.ae بريد �لكرتوين
اخلبري يف �صئون اعادة التنظيم املايل واالفال�ص 

د. علي را�صد الكيتوب

اإعـــــــــــــــالن 

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  5924/2019/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/2590 جتاري كلي، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)36340009.39 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف

طالب �لتنفيذ:بنك برود�  
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - �ل�شوق �لكبر ملك عقار�ت حكومة دبي مكتب 201  

وميثله : عبد�هلل رحمه عبد�هلل نا�شر �لعوي�س �ل�شام�شي  
�ملطلوب �إعالنه : عبد�حلميد عبد�ملجيد  

3251397512( موبايل :  170 )مكاين  �أبوهيل - فيال رقم  �إم��ارة دبي - منطقة �بوهيل - �شارع  عنو�نه : 
 0&0  -   0552465863  -  0506455377

مو�شوع �الإعالن : �ملنفذ �شدهما : ك�شارة ونقليات �الوزة �لذهبية - ذ م م ، �الوزة �لذهبية للتجارة 
�حلال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  ويف  05:00:00م  �ل�شاعة   2021/9/8 �ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  يف  �أن��ه 
وعلى  للمز�د�ت  �الإم���ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني اليقل  �يد�ع  �ل�شر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  موقعها �الإلكرتوين 
عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� 
مبا يبره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية 
�أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غر  وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة 
�أن ال تقل هذه �لزيادة  �مل��ز�د ب�شرط  �لتالية لر�شوم  �أن يزيد على �لثمن خالل �الي��ام �لع�شرة  ممنوع من �ملز�يدة 
�أو�شاف  بيان  �ملحكمة وفيما يلي  �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة  �لثمن  باإيد�ع كامل  �أن يقوم  �لثمن على  عن ع�شر 
�ملبنى :  ��شم   - 1  : �ملبنى  5 - رق��م  �لر�بعة - رق��م �الر���س  �ملنطقة : �حلبية  �ملمتلكات : ح�شة يف �شقة �شكنية - 
�حل�شة  قيمة   - مربع  مرت   19.09  - �حل�شة  م�شاحة   -  115  : �لعقار  رقم   -   RED RESIDINCE

)143.824.06( درهم العلى عطاء - مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2897/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �ل�شابعة رقم 136

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة ف�شخ �لعقد �ملبم بني �ملدعية �الوىل و�لثالث وبني �ملدعي عليهما �الوىل و�لثاين و�ملوؤرخ 
يف:2019/8/15 وف�شخ �لتعاقد �ملبم بني �ملدعي عليه �ل�شاد�س/�لعربية �لدولية للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية 
و�ملدعي �لثالث/بر��شاد دوجا بهاندري دوجا و�ملوؤرخ يف 2020/4/30 الخالل �ملدعي عليه �ل�شاد�س ببنوده وفقا ملا 
مت �ال�شارة �ليه �عاله يف بند �لوقائع وكونه تعاقد قام مبنا�شبة �لتعاقد �ملوؤرخ يف 2019/8/15 و�ملطلوب ف�شخه مع 
�لز�م �ملدعي عليهم جميعا بالت�شامن و�لت�شامم جمتمعني �و منفردين بان يردو� للمدعني جمتمعني �و منفردين 
ماقيمته )3.922.560( درهم ثالثة مليون وت�شعمائة و�ثنني وع�شرون �لف وخم�شمائة و�شتون درهم - و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع 

�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
�ملدعي:بر��شاد دوجا بهاندري دوجا - و�خرون

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - �لقرهود - ديره - دبي - مبنى �ركاد� - بجو�ر حمطة مرتو جي جيكو 
�ملطلوب �إعالنهما :  1- �شيلور للخدمات �لبحرية 2- حممد �حمد حممد علي �لزرعوين  -  �شفتهما : مدعي عليهما 

و�لثالث  �ملدعية �الوىل  �مل��بم بني  �لعقد  �ملطالبة ف�شخ  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  :  قد  �الإع��الن  مو�شوع 
وبني �ملدعي عليهما �الوىل و�لثاين و�ملوؤرخ يف:2019/8/15 وف�شخ �لتعاقد �ملبم بني �ملدعي عليه �ل�شاد�س/�لعربية 
 2020/4/30 يف  و�مل��وؤرخ  دوجا  بهاندري  دوجا  �لثالث/بر��شاد  و�ملدعي  �لقانونية  و�ال�شت�شار�ت  للمحاماة  �لدولية 
الخالل �ملدعي عليه �ل�شاد�س ببنوده وفقا ملا مت �ال�شارة �ليه �عاله يف بند �لوقائع وكونه تعاقد قام مبنا�شبة �لتعاقد 
�ملوؤرخ يف 2019/8/15 و�ملطلوب ف�شخه مع �لز�م �ملدعي عليهم جميعا بالت�شامن و�لت�شامم جمتمعني �و منفردين 
بان يردو� للمدعني جمتمعني �و منفردين ماقيمته )3.922.560( درهم ثالثة مليون وت�شعمائة و�ثنني وع�شرون 
�لف وخم�شمائة و�شتون درهم - و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �الحد  �ملو�فق  
2021/9/5  �ل�شاعة 09.30 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد ، لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    



األربعاء   1  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13329  
Wednesday    1   September   2021   -  Issue No   13329 عربي ودويل

09

يف  طالبان  حلركة  �ملعار�شة  �لرئي�شية  �جلماعة  من  ع�شو�ن  ق��ال 
د�ر بني قو�ت طالبان ومقاتلي جماعتهم يف  ��شتباكا  �إن  �أفغان�شتان 
عن  و�أ�شفر  �الثنني  م�شاء  كابول  �لعا�شمة  �شمايل  باجن�شر  و�دي 

مقتل �شبعة على �الأقل من �حلركة.
هو  باجن�شر  �إقليم  ك��ان  �آب  �أغ�شط�س   15 يف  كابول  �شقوط  ومنذ 
يف  �أي�شا  د�ر  ق��د  قتال  ك��ان  و�إن  طالبان،  �أم���ام  �شمد  �ل��ذي  �لوحيد 
�إقليم بغالن �ملجاور بني طالبان وف�شيل حملي م�شلح. وقال فهيم 
د�شتي �ملتحدث با�شم قو�ت �ملقاومة �لوطنية �ملو�لية للزعيم �ملحلي 
�أحمد م�شعود �إن �لقتال د�ر عند �ملدخل �لغربي للو�دي حيث هاجمت 

طالبان مو�قع للجماعة.
�ختبار�  كان  �ل��ذي رمبا  �لهجوم،  ق��و�ت �جلماعة �شدت  �أن  و�أ�شاف 
لدفاعات �لو�دي، و�أن ثمانية من عنا�شر طالبان لقو� م�شرعهم كما 
�أ�شيب عدد مماثل. و�أ�شار �إىل �إ�شابة �ثنني من �أع�شاء قو�ت �ملقاومة 

�لوطنية.
وقال ب�شم �هلل حممدي ع�شو �حلركة �ملعار�شة �لذي كان وزير� يف 
حكومة �لرئي�س �ل�شابق �أ�شرف غني على تويرت “يف �لليلة �ملا�شية 
عدد  و�أ�شيب  �شبعة  وُقتل  ُهزمت  لكنها  باجن�شر،  طالبان  هاجمت 

و�أ�شاف “�ن�شحبو� بعد تكبد خ�شائر ثقيلة«. �آخر”. 
على  للح�شول  ط��ال��ب��ان  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  يت�شن  ومل 

تعليق.
�ل�شوفيت،  �ل�شابق �شد  �لقائد  �شاه م�شعود،  �أحمد  �بن  وم�شعود هو 
خ و�شعه يف و�دي باجن�شر من خالل قوة من عدة �آالف ت�شم  وقد ر�شرّ

ميلي�شيات حملية وفلول �جلي�س ووحد�ت من �لقو�ت �خلا�شة.

قال متحدث با�شم رئي�س �لوزر�ء �لبيطاين بوري�س جون�شون �أم�س 
كانت  �إذ�  ما  بخ�شو�س  ق��ر�ر  �تخاذ  الأو�ن��ه  �ل�شابق  �إن من  �لثالثاء 
�لدولة  لتنظيم  �لت�شدي  بخ�شو�س  طالبان  مع  �شتعمل  �حلكومة 

�الإ�شالمية يف �أفغان�شتان وكيفية ذلك.
و�أ�شاف �ملتحدث �أن هذ� مرهون جزئيا بوفاء طالبان بتعهد�تها �إز�ء 

عدد من �لق�شايا من بينها �حرت�م حقوق �الإن�شان.
وقال “يف هذه �ملرحلة من �ل�شابق الأو�نه حتديد ما �إذ� كنا �شنعمل 
مع طلبان م�شتقبال وكيفية ذلك.. يعتمد �لكثر على حتركاتها من 
�ملعاير  ببع�س  للوفاء  عليهم  �ل�شغط  نعتزم  �إننا  د�ئما  قلنا  �الآن. 

و�ملطالب«.

�أجرى  ق��ط��ر  �ل��ه��ن��د يف  �شفر  �إن  �ل��ه��ن��دي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ق��ال��ت 
حمادثات مع قيادي كبر يف طالبان �لثالثاء، وذلك يف �أول تو��شل 

ر�شمي منذ �شيطرة �حلركة �ملت�شددة على �أفغان�شتان.
�شر  م��ع  �لتقى  ميتال  دي��ب��اك  �ل�شفر  �إن  �خلارجية  وز�رة  وق��ال��ت 
حممد عبا�س �شتانيكز�ي رئي�س �ملكتب �ل�شيا�شي لطالبان يف �لدوحة 

بناء على طلب �حلركة.
عالقاتها  ب�شبب  ط��ال��ب��ان  ح��ي��ال  خم���اوف  �لهند  ل��دى  ك��ان��ت  لطاملا 
�إن  �خلارجية  وز�رة  وقالت  باك�شتان.  �ل��ل��دود  خ�شمها  مع  �لوثيقة 

�جلانبني ناق�شا �شالمة �لهنود �لذين ما ز�لو� يف �أفغان�شتان.
وقالت وز�رة �خلارجية �إن ميتال نقل �أي�شا خماوف نيودلهي من �أن 
م�شلحني مناه�شني للهند قد ي�شتخدمون �الأر��شي �الأفغانية ل�شن 

هجمات.

عوا�صم

كابول

نيودلهي

لندن

جون كريي يعود �إىل �ل�صني 
ويزور �ليابان 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

للمناخ جون كري  �الأمركي  �ملبعوث  �إن  �الأمركية  وز�رة �خلارجية  �أعلنت 
�شيزور �ليابان و�ل�شني �عتبار� من �أم�س �لثالثاء ملناق�شة “�جلهود �ملبذولة 

ملعاجلة �أزمة �ملناخ«.
وق��ال��ت �خل��ارج��ي��ة �الأم��رك��ي��ة يف ب��ي��ان �إن ج��ون ك��ري �ل���ذي ز�ر �ل�شني يف 
حول  �ملناق�شات  “ملو��شلة  تياجنني  �إىل  �مل��رة  ه��ذه  �شيذهب  ني�شان/�بريل 

�جلو�نب �لرئي�شية الأزمة �ملناخ«.
وبعد زيارته ل�شنغهاي منت�شف ني�شان/�بريل، تعهد �لبلد�ن يف بيان م�شرتك 
“بالتعاون ملو�جهة �أزمة �ملناخ”. لكن بكني قالت يف نهاية متوز/يوليو �إن هذ� 
للعالقات �لثنائية.وخالل  “�ل�شحة �لعامة �جليدة”  �لتعاون �شيعتمد على 
رحلته �الآ�شيوية �لتي تنتهي �جلمعة، �شيلتقي جون كري نظر�ءه �لدوليني 
يف طوكيو، ح�شب وز�رة �خلارجية �لتي مل تذكر من هم “للتعاون يف جهود 

مو�جهة تغر �ملناخ«.
وتهدف جولة �ملبعوث �الأمركي �إىل �آ�شيا �إىل “تعزيز جهود �لواليات �ملتحدة 
�الأمم  قبل موؤمتر  �ملناخية”  �لطموحات  لرفع  �الأط��ر�ف  و�ملتعددة  �لثنائية 
ت�شرين  ��شكتلند� يف  �ملقرر عقده يف غال�شكو يف   )26 للمناخ )كوب  �ملتحدة 

�لثاين/نوفمب.
ون�����ش��ر خ���ب�ء �مل��ن��اخ �ل��ت��اب��ع��ون لالأمم 
�آب/ بد�ية  يف  خميفا  تقرير�  �ملتحدة 

�رتفاع  يبلغ  �أن  فيه  توقعو�  �أغ�شط�س 
1،5 درج����ة  ع��ت��ب��ة  �ل���ك���وك���ب  ح�������ر�رة 
مئوية مقارنة بع�شر ما قبل �ل�شناعة 
“ع�شر  قبل  �أي   ،”2030 بد�ية  “يف 
�ل�شابقة. �ل��ت��ق��دي��ر�ت  م��ن  �شنو�ت” 

م�شوؤولون  �لب�شر  �إن  �خل���ب�ء  وق���ال 
ولي�س  �مل��ن��اخ  تغر  ع��ن  نقا�س”  “بال 
�نبعاثات  تقليل  ���ش��وى  خ��ي��ار  ل��دي��ه��م 
غاز�ت �الحتبا�س �حلر�ري ب�شكل كبر 

�إذ� كانو� يريدون �حلد من �ل�شرر.

مر�صد الدفاع عن مدنية الدولية يدعو لغلقه:

ل مربر لوجود فرع �حتاد �لقر�صاوي يف تون�س 

•• اجلزائر-وكاالت

ب��ع��د �الإع�����الن ع��ن �إج�����ر�ء �ن��ت��خ��اب��ات حملية 
�ملقبل،  نوفمب   27 ي��وم  �جل��ز�ئ��ر  يف  مبكرة 
�حللقة  �شيكون  �ملوعد  هذ�  �أن  مر�قبون  يرى 
موؤ�ش�شات  و�إق���ام���ة  جت��دي��د  مب�����ش��ار  �الأخ�����رة 
�النتخابات  ب��ع��د  �جلديدة”،  “�جلمهورية 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة و�ال���ش��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى �ل��د���ش��ت��ور ثم 
يونيو  �شهر  جرت  �لتي  �لبملانية  �النتخابات 
�ملجيد  عبد  �جلز�ئري  �لرئي�س  �ملا�شي.ووقع 
يق�شي  رئا�شيا  مر�شوما  �ملا�شي  �ل�شبت  تبون 
�لناخبة حت�شبا لالنتخابات  �لهيئة  با�شتدعاء 
�ملقررة  و�ل��والي��ات،  �لبلديات  ملجال�س  �ملبكرة 

يوم 27 نوفمب �ملقبل.
نف�س  ف��اإن  �جلز�ئرية،  للرئا�شة  بيان  وح�شب 
�ال�شتثنائية  �ملر�جعة  ب��دء  “ت�شمن  �ملر�شوم 
�ملمتدة من  �لفرتة  للقو�ئم �النتخابية خالل 

5 �إىل 15 �شبتمب” �ملقبل.
يذكر �أن �جتماع �ملجل�س �الأعلى لالأمن �لذي 
تر�أ�شه تبون بتاريخ 4 �أغ�شط�س �ملا�شي، تطرق 
“حت�شر�ت �ال�شتحقاقات �ملحلية �ملقبلة  �إىل 
�إذ� حت�شنت �لو�شعية �ل�شحية يف  يف نوفمب، 

�لبالد«.

امتحان اآخر
ويعتب �ملوعد �النتخابي �ملقبل، ح�شب �لكثر 

�جلز�ئر  يف  �ل�شيا�شي  ل��ل�����ش��اأن  �مل��ر�ق��ب��ني  م��ن 
ثمة  �أن���ه  خا�شة  ل���الأح���ز�ب،  �آخر”  “�ختبار� 

دعوة �إىل �نتخابات مبكرة الأول مرة.
ف�شال عن ذلك، ال ميكن حل �لبملان وتنظيم 
�نتخابات حملية  �نتخابات ت�شريعية من دون 
تعمل على جتديد جمال�س �لبلديات و�لواليات، 
ال �شيما �أن هذه �ملجال�س هي �الأقرب مبا�شرة 

�إىل �ملو�طن وم�شاحله �حليوية.
وع���������ادة م�����ا ت����ك����ون م�������ش���ارك���ة �ل���ن���اخ���ب���ني يف 
�الن��ت��خ��اب��ات �مل��ح��ل��ي��ة �أك����ب م���ن ن��ظ��رت��ه��ا يف 
�ملو�طن  الهتمام  نظر�  �الأخ���رى،  �النتخابات 
به،  �حتكاك مبا�شر  باعتبارها على  بالبلديات 
�إ�شافة �إىل �أنها �آلية تطبيق خمطط �حلكومة 

على �مل�شتوى �ملحلي.
�لوطنية  �ل�شلطة  ك�شفت  ذل��ك،  مع  وب��امل��و�ز�ة 
تنظيم  على  �مل�شوؤولة  لالنتخابات،  �مل�شتقلة 
�الن��ت��خ��اب��ات يف �جل���ز�ئ���ر، ع��ن �ن��ت��ه��اء �للجنة 
�ملخت�شة من عملية �النتقاء �الأويل للمر�شحني 

ملن�شب �الأمني �لعام ل�”�ملندوبيات �لوالئية«.
�شبط  مت  �أن��ه  �النتخابات  ل�شلطة  بيان  و�أف��اد 
�ختيار  مت  حيث  �ملرت�شحني  من  �أولية  قائمة 
�لعا�شمة،  �جل��ز�ئ��ر  ملندوبية  مر�شحني   10
ووهر�ن  ق�شنطينة  �لثالث:  للمندوبيات  و5 

وعنابة.

االأحزاب ت�صتعد
��شتعد�د�تها  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل��ط��ب��ق��ة  و�أب�������دت 
على  �النتخابي،  �ال�شتحقاق  لهذ�  للتح�شر 
ر�أ�شها �الأحز�ب �ملعتادة على �مل�شاركة، فاأ�شرف 
�للجان  تن�شيب  ��شتكمال  على  منها  �لبع�س 
فيما  �ملحافظات،  م�شتوى  على  �لتح�شرية 
�أخرى لقاء�ت مع  برجمت ت�شكيالت �شيا�شية 

�لقو�عد ل�”ج�س �لنب�س«.
�لوطني  �ل��ت��ج��م��ع  ح����زب  يف  �ل���ق���ي���ادي  و�أك������د 
�شرع  �حل��زب  �أن  لعر�بي،  �شايف  �لدميقر�طي 
مبا�شرة  �ملحلية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �لتح�شر  يف 
ب��ع��د �الن��ت��ه��اء م��ن �الن��ت��خ��اب��ات �ل��بمل��ان��ي��ة يف 
12 يونيو �ملا�شي، وهذ� على م�شتوى قو�عد 

�حلزب عب حمافظات �لبالد.
“�شكاي  ملوقع  حديث  يف  ذ�ت��ه  �ملتحدث  و�أب���رز 

نيوز عربية”،
يطمح  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �ل��وط��ن��ي  “�لتجمع  �أن   
بعدما  �ل�شيا�شية،  �ل�شاحة  يف  موقعه  لتعزيز 
ح�شل على �ملرتبة �لر�بعة يف �لبملان �جلديد 
�النتخابات  “هذه  �أن  معتب�  مقعد�”،  ب�58 
عب  �ملن�شود،  �لتغير  م�شار  يف  لبنة  �ملحلية 
عن  بعيد�  جديدة  منتخبة  لهيئات  �لتاأ�شي�س 

ت�شرفات �ملا�شي«.

خارطة طريق
ويف �ملقابل، �شرع حزب جبهة �لتحرير �لوطني 
�النتخابات  يف  �الأوىل  �مل��رت��ب��ة  على  �حل��ا���ش��ل 
�ل���بمل���ان���ي���ة �ل�����ش��اب��ق��ة، يف ع��ق��د ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
�للقاء�ت مع �أمناء �ملحافظات وروؤ�شاء �للجان 
�النتقالية لكل حمافظة، يف حني ت�شتمر هذه 

�الجتماعات حتى 6 �شبتمب.
وبلغ عدد �ملحافظات �لتي �لتقاها �الأمني �لعام 
ل�”�الأفالن” بعجي �أبو �لف�شل �أكرث من 20 
بيان  ح�شب  �للقاء�ت  ه��ذه  وت��ن��درج  حمافظة، 
للحزب �طلع عليه موقع “�شكاي نيوز عربية”، 
يف �إطار �لتح�شر لالنتخابات �ملحلية �ملقبلة.

�ملرحلة،  “حتديات  �أن  ذ�ته  �عتب �حلزب  كما 
خ��ا���ش��ة ب��ع��د �ل���ف���وز �ل�����ذي ح��ق��ق��ه �حل�����زب يف 
�لت�شريعيات �ملا�شية، تدعو �إىل �الرتقاء باأد�ئه 
عاتقه،  على  تقع  �لتي  �مل�شوؤولية  م�شتوى  �إىل 
�ل��د�ئ��م م��ع �لر�أي  وه��ذ� م��ن خ��الل �لتو��شل 
و�الت�شال،  �الإع���الم  و�شائل  با�شتخد�م  �ل��ع��ام 
�ملو�طنني  الن�شغاالت  �جل��ي��د  �الإن�����ش��ات  وك���ذ� 
و�حلر�س على �لتعاطي مع ق�شاياهم و�لدفاع 

عن مطالبهم �مل�شروعة«.
�الأوىل  )�لغرفة  �الأم���ة  ملجل�س  بيان  يف  وج��اء 
ل���ل���بمل���ان �جل�����ز�ئ�����ري(، �الث����ن����ني، �أن�����ه “بعد 
����ش��ت��دع��اء �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ن��اخ��ب��ة حت�����ش��ب��ا الإج����ر�ء 
 27 يف  �ملرتقبة  �مل�شبقة  �ملحلية  �الن��ت��خ��اب��ات 
�لطريق  بخارطة  ينوه  ف��اإن��ه  �ملقبل،  نوفمب 
�ل�شيا�شية الإر�شاء دعائم �جلمهورية �جلديدة 
�ملنتهجة من قبل رئي�س �جلمهورية، ال�شتكمال 
بناء �لدولة و�ملوؤ�ش�شات �لد�شتورية ومبر�ميها 

يف تدبر حاجيات �ل�شعب �جلز�ئري«.
ومن �ملنتظر �أن جتدد هذه �النتخابات �ملبكرة، 
2022، جمال�س  ك��ان��ت م��ق��ررة يف ع��ام  �ل��ت��ي 
بعدما  �جل��دي��د،  �لتق�شيم  بعد  حمافظة   58
كانت 48 يف �النتخابات �ملحلية لعام 2017، 

�إ�شافة �إىل 1541 بلدية.

�جلز�ئر.. حتديات جديدة لالأحز�ب بعد �إعالن �لنتخابات �ملحلية

�إ�صر�ئيل ت�صجل رقما قيا�صيا جديدً� باإ�صابات كورونا 
•• القد�س-اأ ف ب

من  ج��دي��ًد�  قيا�شيا  رق��م��ا  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �شجلت 
�الإ����ش���اب���ات ب��ف��رو���س ك���ورون���ا م��ع ن��ح��و �أحد 
ع�����ش��ر �أل����ف �إ���ش��اب��ة خ���الل �ل�����ش��اع��ات �الأرب����ع 
و�لع�شرين �ملا�شية وذلك ع�شية �نطالق �لعام 
�لدر��شي �جلديد.و�شهدت �لدولة �لعبية يف 
�الأ�شابيع �الأخرة زيادة ملحوظة يف �الإ�شابات 
دلتا  �ملتحورة  �نت�شار  م��ع  خا�شة  بالفرو�س 
���ش��دي��دة �ل���ع���دوى يف ���ش��ف��وف �ل��ب��ال��غ��ني غر 
�لفرو�س  ���ش��د  �ل��ت��ط��ع��ي��م  ع��ل��ى  �حل��ا���ش��ل��ني 

وحتى �أولئك �لذين تلقوه.
جلميع  �ل�����ش��م��اح  �إىل  بال�شلطات  ذل���ك  ودف���ع 
عاما   12 عن  �أعمارهم  تزيد  �لذين  �ل�شكان 

ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى ج��رع��ة ث��ال��ث��ة م���ع���ززة �شد 
�لفرو�س.

وبح�شب بيانات وز�رة �ل�شحة، �شجلت �الثنني 
ترتفع  �أن  قبل  �إ�شابة،  �آالف  ت�شعة  من  �أك��رث 
�إىل  ت�����ش��ل  ب���زي���ادة   10947 �إىل  �ل��ث��الث��اء 

7،65 يف �ملئة.
وتتجاوز هذه �ملعطيات �لرقم �لقيا�شي �ل�شابق 
�لذي �شجل يف كانون �لثاين-يناير عندما مت 

�إح�شاء 10118 �إ�شابة يف يوم و�حد.
لكن هذه �الأرقام مل توؤثر على قر�ر �حلكومة 
�الإ�شر�ئيلية فيما يتعلق بافتتاح �لعام �لدر��شي 
�جلديد �إذ �شيتوجه �الأربعاء نحو 2،4 مليون 
رئي�س  وك����ان  �ل���در�����ش���ة.  م��ق��اع��د  �إىل  ط��ال��ب 
�لكو�در  على  �أن  �أعلن  بينيت  نفتايل  �ل���وزر�ء 

�لتطعيم  على  �حل�شول  �لر�ف�شة  �لتعليمية 
تقدمي نتائج �ختبارين �شلبيني للفرو�س.

وكانت �لدولة �لعبية قد �شرعت �أو�خر كانون 
�الأول-دي�شمب يف حملة تلقيح �شاعدتها على 
لكن  ك��ب��ر،  ب�شكل  �الإ���ش��اب��ة  م��ع��دالت  خف�س 
دلتا  �ملتحورة  �نت�شار  ب��دء  مع  �نقلبت  �الأم��ور 
�إىل  �ملن�شرم  �ل�شهر  �ل�شلطات  دف��ع��ت  و�ل��ت��ي 
حزير�ن- يف  رفعها  بعد  �لقيود  فر�س  �إع���ادة 
يونيو، مع خماوف من �إغالق ر�بع يف �الأعياد 

�ليهودية خالل �أيلول-�شبتمب.
�شكان  ن�شمة من  5،5 مليون  ح��و�يل  وح�شل 
على  ماليني   9،3 تعد�دهم  �لبالغ  �إ�شر�ئيل 
1،2مليون  تلقى  بينما  �للقاح  من  جرعتني 

حقنة ثالثة معززة.

•• الفجر -تون�س

للدفاع  �ل���وط���ن���ي  �مل���ر����ش���د  ع�����برّ 
ع���ن م��دن��ي��ة �ل���دول���ة يف ب���ي���ان عن 
“�حتاد  �ن���ط���الق  م���ن  ����ش��ت��غ��ر�ب��ه 
�لت�شجيل  يف  �مل�شلمني”  ع��ل��م��اء 
�لتدريبية،  �ل���دور�ت  من  ملجموعة 
يف وقت كانت �لدعو�ت تطالب بغلق 

مقر هذه �ملنظمة.
ر �ملر�شد من خطورة �مل�شامني  وحذرّ
�لتي يروجها هذ� �الحتاد، �ملُ�شنرّف 
�لعديد م��ن دول  ��ا م��ن قبل  �إره��اب��يرّ
�ملبادئ  مع  تتعار�س  و�لتي  �لعامل، 
�لقو�نني  وم��ع  �ملدنية  �لد�شتورية 
�لتون�شية خا�شة يف جمال �الأحو�ل 
من  حتتويه  م��ا  و�إىل  �ل�شخ�شية، 
فكر ظالمي �شلفي ومن حثرّ على 
����ا ي��ب��ع��ث يف  �ل��ت��ك��ف��ر و�ل���ع���ن���ف، ممرّ

�شبابنا روح �لكر�هية و�الإرهاب.
�ملر�شد  رئي�س  �ل�شريف  منر  و�ك��د 
�لدولة  �لوطني للدفاع عن مدنيرّة 
�لثالثاء،  �أم�������س  �ذ�ع�����ي  ت��دخ��ل  يف 
تقدمي  ��شتمر�ر  م��ن  منده�س  ���ه  �أنرّ
�الحتاد لدور�ت تدريبية، مت�شائال 
‘’كيف ماز�ل هذ� �ملقر موجود� يف 
ب��الدن��ا يف حرب  �أنرّ  و�حل���ال  تون�س 
لوكر  ن�شمح  ك��ي��ف  �الإره�����اب؟  ���ش��د 
جماعة �لقر�شاوي مبو��شلة �لعمل 

وهي منظمة م�شنفة �إرهابية؟«.
و�أ�شاف �أنرّ هذه �لدور�ت تقوم ببث 
ولعديد  للد�شتور  منافية  م��ب��ادئ 
دعو�ت  وفيها  و�ل��ب�م��ج  �ل��ق��و�ن��ني 

د �لزوجات على �شبيل �ملثال. لتعدرّ
“طالبنا بغلق مقري  وقال �ل�شريف 
�الحتاد يف تون�س و�شفاق�س لكن مل 

يتم �ال�شتجابة لهذ� �لطلب ب�شبب 
من  بها  يحظى  ك��ان  �لتي  �مل�شاندة 
�حلزب �حلاكم يف �إ�شارة �ىل حركة 

�لنه�شة...
���ه �ل����ن����د�ء �ل���ي���وم �إىل   ل���ه���ذ� ن���وجرّ
��د �ل����ذي �شنرّ  �ل��رئ��ي�����س ق��ي�����س ���ش��ع��يرّ
حربا �شدرّ �لف�شاد لكنه مل يتخذ �أي 

�ل�شيا�شي  �لف�شاد  �إجر�ء بخ�شو�س 
على  �ل�شيا�شي  �الإ���ش��الم  و�شيطرة 

ح�شب تعبره. �لدولة”، 
ه �حلزب �لد�شتوري  من جهته، وجرّ
�حلر، �لدعوة �إىل �ملنظمات �لوطنية 
�مل���دين يف  و�أب����رز م��ك��ون��ات �ملجتمع 
جم���ال ح��ق��وق �مل�����ر�أة و�ل���دف���اع عن 

�لدولة  وم��دن��ي��ة  �الإن�������ش���ان  ح��ق��وق 
�الحتجاجية  �لوقفة  يف  للم�شاركة 
�لن�شائية �لتي �شينظمها قرب مقر 
“�الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�شلمني” 

يوم 3 �شبتمب �جلاري.
�أن�������ه يهيب  و�����ش����دد �حل�������زب ع���ل���ى 
و�ملنخرطات  �ل��ق��ي��ادي��ات  ب��ال��ن�����ش��اء 

و�جلمعيات  �مل���ن���ظ���م���ات  ه�����ذه  يف 
�لقوى  م��ك��ون��ات  وك���اف���ة  وغ���ره���ا 
حول  لاللتفاف  �ملجتمع  يف  �حلية 
�مل�شرتكة  �ل��وط��ن��ي��ة  �لق�شية  ه���ذه 
�جلمعياتي  �الأخطبوط  “القتالع 
�خل���ط���ر �ل�����ذي �أ���ش�����ش��ه �الإخ������و�ن 
�أ�ش�س  لتقوي�س   2011 �شنة  منذ 
�ملدنية و�لنظام �جلمهوري  �لدولة 
�لتون�شي  �مل��ج��ت��م��ع��ي  و�ل����ن����م����وذج 
�ملكت�شبة  �حل��ق��وق  ع��ن  و�ل���رت�ج���ع 

للمر�أة«.
وق������د وج����ه����ت �ل�����دع�����وة ل���ك���ل من 
�لتون�شية  للمر�أة  �لوطني  �الحت��اد 
لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل��ع��ام  و�الحت�����اد 
�لتون�شي  و�الحت��اد  �لعاملة  -�مل���ر�أة 
و�ل�شناعات  و�ل��ت��ج��ارة  لل�شناعة 
�لتقليدية -غرفة �لن�شاء �شاحبات 
�لتون�شية  و�جل���م���ع���ي���ة  �الأع�����م�����ال 
وجمعيرّة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ات  للن�شاء 
حول  للبحث  ��ون�����ش��ي��ات  �ل��ترّ �����ش��اء  �ل��نرّ
و�لقيادة  �لن�شاء  وجمعية  �لتنمية 
�لوطني  و�ملر�شد  �شم���ود  وحركة 
للدفاع عن مدنية �لدولة و�لر�بطة 
�لتون�شية للحقوق �ل�شيا�شية للمر�أة 
�لتون�شيات  �ل���ن���اخ���ب���ات  ور�ب����ط����ة 
عن  ل��ل��دف��اع  �لتون�شية  و�ل��ر�ب��ط��ة 
�لتون�شية  و�ملنظمة  �الإن�شان  حقوق 

للرتبية و�الأ�شرة.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�شنرّ �أركان �حلزب �جلمهوري يف �لواليات �ملترّحدة 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي جو  �لرئي�س  على   ً� ح����ادرّ ه��ج��وم��اً 
�آخ��ر جندي  خ��روج  �لبنتاغون  �إع��الن  بعد  بايدن 
�إنرّه  ق��ال��و�  �ن�شحاب  يف  �أفغان�شتان،  م��ن  �أم��رك��ي 
“حتت  �أم���رك���ي���ني  م��و�ط��ن��ني  ” وي����رتك  “مذلرّ
�حلزب  رئ��ي�����ش��ة  ط��ال��ب��ان.وق��ال��ت  ح��رك��ة  رحمة” 
�جلمهوري رونا ماكد�نيل يف بيان �إنرّ بايدن “خلق 
كارثة وخذل �الأمركيني وم�شاحلنا«.و�أ�شافت �أنرّ 
�أ�شاًل:  نعرفه  كنرّا  ما  “ُيثبت  كابول  يف  ح�شل  ما 
�الأعلى  �لقائد  �أد�ء دور  بايدن غر قادر على  جو 

�مل��ت��ح��دة و�لعامل  �مل�����ش��لرّ��ح��ة، و�ل����والي����ات  ل��ل��ق��و�ت 
�الأقلية  زعيم  ق��ال  ب�شببه«.بدوره  �أم��ان��اً  �أق��لرّ  هما 
�إنرّ  مكارثي  كيفن  �ل��ن��و�ب  جمل�س  يف  �جلمهورية 
�لرئي�س ترك “�أمركيني حتت رحمة �إرهابيني«.

و�أعلن �لبنتاغون �أنرّ �جل�شر �جلوي �ل�شخم �لذي 
�أقامه منذ 14 �آب/�أغ�شط�س ع�شية �شقوط كابول 
�نتهاء  حني  �إىل  و��شتمررّ  طالبان  حركة  �أي��دي  يف 
�الن�شحاب �الثنني �شاهم باإجالء �أكرث من 123 

�ألف �شخ�س، غالبيتهم �لعظمى من �الأفغان.
�جلر�ل  �الأم��رك��ي��ة  �ملركزية  �لقيادة  قائد  لكنرّ 
نطاق  يف  �أفغان�شتان  تقع  �ل���ذي  ماكنزي  كينيث 
��ن �جلي�س من  ق��ي��ادت��ه �أق���ررّ ب���اأنرّ ع��دد �ل��ذي��ن مت��كرّ

�إج��الئ��ه��م م��ن ك��اب��ول قبل �إجن���از �الن�����ش��ح��اب هو 
�إجالء  “مل نتمكرّن من  ا كان ياأمل. وقال  �أقلرّ ممرّ
�خلارجية  لوزير  �إجالءهم«.ووفقاً  �أردن��ا  من  كلرّ 
�شئياًل من  ع��دد�ً  ف��اإنرّ  بلينكن  �أنتوين  �الأم��رك��ي 
�أمركي،  و200   100 بني  ما  �أي  ب��الده،  رعايا 
�لبنتاغون  �أعلن  �أن  �أفغان�شتان.وما  يف  يز�لون  ال 
�ن��ت��ه��اء �الن�����ش��ح��اب م��ن �أف��غ��ان�����ش��ت��ان ح��ت��ى تد�عى 
لالجتماع عدد من �لبملانيني �جلمهوريني، ومن 
�أفغان�شتان  يف  خدمو�  �شابقون  ع�شكريون  بينهم 
والية  �لنائب عن  و�ل��ت��ز.وق��ال  مايكل  �أم��ث��ال  من 
فلوريد� �إنرّه “يف �ملنطقة يقولون �إنرّ �جلهاد �نت�شر 
�أنرّ  معتب�ً  �إذالل”،  هذ�  ُهزمت،  و�لدميوقر�طية 

�لقو�ت �الأمركية �شت�شطر يوماً ما “للعودة �إىل 
هذ� �لبلد من �أجل �إد�رة هذه �لفو�شى«.

�ل��والي��ة نف�شها ريك  �ل�����ش��ن��ات��ور ع��ن  ب����دوره ق���ال 
�شكوت “ال ميكننا خو�س حروب ال نهاية لها، لكنرّ 

نطاق ف�شل بايدن وتد�عياته مذهلة«.
�ل����ذي مل  ل��ط��ال��ب��ان،  �الن��ت�����ش��ار �خل���اط���ف  و�أدرّى 
�إىل حدوث فو�شى يف �ن�شحاب  عه و��شنطن،  تتوقرّ
��ب يف  ك��اب��ول، وت�����ش��برّ �الأم��رك��ي��ني وحلفائهم م��ن 
�ملعركة  بفتح جبهة جديدة يف  �الأمركي  �لد�خل 
و�لدميوقر�طيني  �جل��م��ه��وري��ني  ب��ني  �ل�����ش��اري��ة 
عون عن خالفاتهم �حلزبية  و�لذين عادة ما يرتفرّ

عندما يتعلرّق �الأمر مب�شائل �الأمن �لقومي.

رو�صيا ت�صجل �أدنى ح�صيلة �إ�صابات يومية 
بـ»كورونا« منذ �أكرث من �صهرين

•• مو�صكو-وام:

كورونا  بفرو�س  جديدة  �إ�شابات  ح�شيلة  �أدن��ى  �ملا�شية  �ل�24  �ل�شاعات  خالل  رو�شيا  �شجلت 
�مل�شتجد منذ 20 يونيو �ملا�شي بعد ت�شجيلها 17813 �إ�شابة مقارنة بيوم �أم�س �الأول �لذي 
�شهد 18325 �إ�شابة ليبلغ �إجمايل عدد �الإ�شابات بالفرو�س �لتي مت ت�شجيلها يف رو�شيا 6 
ماليني و918 �ألفا و 965 �إ�شابة.و قال مركز �لعمليات �لرو�شي �خلا�س مبكافحة �لفرو�س 
يف بيان له �إن ح�شيلة �شحايا �لفرو�س يف رو�شيا �شهدت �رتفاعا طفيفا ب�ت�شجيلها 795 حالة 
 183 �إىل  �لوفيات  �ل�شابق لي�شل جمموع  �ليوم  792 وف��اة يف  24 �شاعة مقابل  �آخ��ر  خالل 
�ألفا و 224 حالة وفاة مع متاثل 18624 مري�شا لل�شفاء خالل �ليوم �الأخر ليبلغ جمموع 

�ملتعافني 6 ماليني و 181 �ألفا و 45 �شخ�شا.

�جلمهوريون يهاجمون بايدن ب�صبب �لن�صحاب »�ملذّل« 

-�لد�صتوري �حلر يدعو �ملنظمات �لوطنية �إىل �مل�صاركة يف حتّركه �لحتجاجي قرب �حتاد علماء �مل�صلمني

��شتنفار �لن�شاء ملقاومة �لظالمية
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عربي ودويل
�رتفاع عدد �لعتد�ء�ت �صد �لأمريكيني �ل�صود و�لآ�صيويني 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�لواليات  يف   2020 ع��ام  �لكر�هية  جر�ئم  عن  �لبالغات  �زد�دت 
ومن  �ل�شود  من  �شحايا  ��شتهدفت  �لتي  تلك  خ�شو�شاً  �ملتحدة، 
�ل�شرطة  �الث��ن��ني  ن�شرتها  �إح�����ش��اء�ت  بح�شب  �آ���ش��ي��وي��ة،  �أ����ش���ول 

�لفدر�لية.
يف �ملجمل، �أُبلغت قو�ت �الأمن �الأمركية �لعام �ملا�شي عن 7759 
�أ�شا�س  على  و�لتمييز  �ملثلية  وره���اب  �لعن�شرية  ب��د�ف��ع  ج��رمي��ة 
 7287 مقابل  �أقليات،  جت��اه  و�ل��ع��د�ء  �ل�شامية  وم��ع��اد�ة  �جلن�س 

جرمية عام 2019، يف زيادة بلغت ن�شبتها 6%.
من  �أمركيني  ��شتهدفت  و�لتي  �ملُ�شتنكرة  �جل��ر�ئ��م  ع��دد  و�رت��ف��ع 

 2755 �إىل  جرمية   1972 م��ن   ،40% بن�شبة  �إف��ري��ق��ي  �أ���ش��ل 
خالل هذ� �لعام �لذي �شهد تظاهر�ت حا�شدة حلركة “بالك اليفز 
لة �شد  (.كذلك، �زد�د عدد �لهجمات �مل�شجرّ ماتر” )حياة �ل�شود تهمرّ
عام  حادثة   274 مع   70% بن�شبة  �آ�شيوي  �أ�شل  من  �أمركيني 
2020 مقابل 161 عام 2019، بح�شب �أرقام مكتب �لتحقيقات 
“�ف بي �آي«.وق��ال وزير �لعدل مريك غ��ارالد �إن هذه  �لفدر�يل 
�شركائنا”  ومن  عملنا  يف  و�شمعناه  ر�أيناه  ما  “توؤكد  �الإح�شاء�ت 

و”ُتظهر �حلاجة �مللحة ال�شتجابة �شاملة«.
�أي  ��شتخال�س  م��ن  �حل���ذر  �إىل  ت��دع��و  �ل��ف��در�ل��ي��ة  �ل�شرطة  لكن 
ت��ن��مرّ عن  �أن  ر�ت مي��ك��ن  �ل��ت��ط��ورّ �أن  �إىل  ����ش��ت��ن��ت��اج م��ت�����ش��رع وت�����ش��ر 
ويرتكز  “م�شتوى م�شاركة خمتلف للر�أي �لعام مع مرور �لوقت”. 

�أكرث من ن�شف �النتهاكات �ملبلغ عنها على �لرتهيب. لكن 18% 
من �لهجمات كانت �عتد�ء�ت خطرة فيما �ُشجلت 22 جرمية قتل 

بد�فع �لكر�هية.
ل يف 2019 حني  �أق���لرّ م��ن �ل��ع��دد �مل�شجرّ ه��ذ� �ل��ع��دد �الأخ���ر ه��و 
نار  �إط��الق  2019 عملية  52 جرمية قتل. و�شهد عام  �أح�شيت 
�إىل  �أدت  �ملك�شيك  مع  �حل��دود  على  با�شو  �إل  يف  �لعن�شرية  بد�فع 

مقتل 23 �شخ�شاً معظمهم متحدرون من �أمركا �لالتينية.
�لواليات  يعني تقليدياً يف  �لكر�هية”  “�جلرمية بد�فع  م�شطلح 
خ�شائ�س  ب�شبب  م�شتهدف  �شخ�س  �شد  م��وج��ه��اً  ف��ع��اًل  �مل��ت��ح��دة 
تلقائياً  �جلرمية  بهذه  �ملتهم  �ل�شخ�س  يو�جه  هويته.  يف  معينة 

، لكن د�فع �رتكابها ي�شعب �إثباته �أمام �ملحاكم. عقوبة �أ�شدرّ

�لإع�صار �أيد� يلحق �أ�صر�ر� كارثية بلويزيانا 
•• نيو اأورلينز-اأ ف ب

بد�أ �شكان لويزيانا بتقييم حجم �الأ�شر�ر �لناجمة 
�ل��ت��ي و�شفها حاكمها  �أي���د�  ع��ن م���رور �الإع�����ش��ار 
باأنها كارثية مع �نقطاع �لتيار �لكهربائي وغمر 

�ملياه �ل�شو�رع و�نتز�ع �أ�شقف منازل.
�أول نتيجة ملمو�شة لهبوب �الإع�شار �أيد� �نقطاع 
�لتيار �لكهربائي عن �أكرث من مليون منزل م�شاء 
�المركي”  �أوت��ي��ج  “باور  مل��وق��ع  وف��ًق��ا  �الث��ن��ني، 
رياًحا  حمل  �ل��ذي  �الإع�����ش��ار  �شرب  �ملتخ�ش�س. 
�شو�حل  �ل�����ش��اع��ة،  يف  ك��ل��م   240 �شرعتها  بلغت 

لويزيانا مبا�شرة �الأحد.
ل�شبكة  لويزيانا  حاكم  �إدو�ردز  بيل  ج��ون  �أع��ل��ن 
وُقتل ما ال  “�الأ�شر�ر كارثية حًقا”.  �إن بي �شي 
�أحدهما جر�ء �شقوط �شجرة  يقل عن �شخ�شني 
�أثناء حماولته عبور  يف بلدة بر�يريفيل و�الآخ��ر 

طريق غمرته �ملياه يف نيو �أورلينز.
�إد�رة  وكالة  �أن  �الأمركية  �ل��دف��اع  وز�رة  و�أك���دت 
�ل��ك��و�رث �الأم��رك��ي��ة �أر���ش��ل��ت بدعم م��ن �حلر�س 
مل�شاعدة  ���ش��خ�����س   5200 م���ن  �أك����رث  �ل��وط��ن��ي 
�جتماع  يف  ب��اي��دن  ج��و  �لرئي�س  �مل��ن��ك��وب��ني.وق��ال 
�لكو�رث  الإد�رة  �لفدر�لية  �لوكالة  م�شوؤويل  مع 
وح��ك��ام وروؤ����ش���اء ب��ل��دي��ات �مل��ن��اط��ق �مل��ت�����ش��ررة �إن 

�مل�شاعدة �لفدر�لية �شت�شتمر “طاملا لزم �الأمر«.
يف مدينة البال�س غرب نيو �أورلينز �لتي �شربها 
�الإع�شار بقوة، �شرع �أفر�د من �حلر�س �لوطني يف 
�إنقاذ �ل�شكان �لذين حا�شرتهم �ملياه طو�ل �ليوم، 

مبوؤ�زرة عدة مروحيات و�شاحنات وقو�رب.
ع��ام��ا( وه��و يحمل  وق���ال ج��ون��اث��ان غيتي )30 
ر�شيعا �أنقذته مروحية “كنا حو�ىل 15 �شخ�شا 

يف فندق” ليلة �الإع�شار.
�أردنا  وعندما  عاتية  ري��اح  هناك  “كانت  و�أ�شاف 

�مل��ي��اه قد  �ل��ت��ايل كانت  �ل��ي��وم  م��غ��ادرة �لفندق يف 
غمرته” مبرتين على �الأقل.

�ملركز  �أك���ب يف  ب�شكل  �الأ����ش���ر�ر حم����دودة  ك��ان��ت 
�لتاريخي لنيو �أورلينز، �أكب مدن لويزيانا، حيث 
�أو�مر  متحدين  �ل�شارع  �إىل  �ل�شكان  بع�س  ن��زل 
ت�شكل  خماطر  �م��ام  �ملنازل  يف  بالبقاء  �ل�شلطات 

�شيول مفاجئة �أو �لتعر�س ل�شعق كهربائي.
تفقد كريج �أندر�شون )67 عاًما( �الثنني �شيارته 
�ل��ت��ي ت�شرر زج��اج��ه��ا �الأم��ام��ي ب�شبب  �حل��م��ر�ء 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  وق��ال  كبر.  حجر  �شقوط 

“�نا حمظوظ الأين مل �أكن د�خل )�ل�شيارة(«.
حمطات وقود مدمرة و�شاحنات منقلبة ومنازل 
��ملوؤ�شف  �مل�شهد  ه��و  ه��ذ�  �مل��ي��اه،  غمرتها  وط���رق 
�لواليات  م��ن  �جلنوبية  �ل��والي��ة  ه��ذه  يف  �ملتكرر 

�ملتحدة، حيث تكرث �الأعا�شر.
�رتفاع حر�رة  �أن��ه مع  �لعلماء يحذرون من  لكن 
�مل��ح��ي��ط��ات، ت����زد�د �ل��ع��و����ش��ف ق���وة. ف��ه��ي ت�شكل 

�شكان  على وجه �خل�شو�س خطًر� متز�يًد� على 
�الإع�شار  ي��ت��ذك��ر  �جل��م��ي��ع  ز�ل  �ل�����ش��و�ح��ل.وم��ا 
كاترينا �لذي �شرب �لياب�شة يف 29 �آب/�أغ�شط�س 
بالتمام من  عاًما   16 لويزيانا، قبل  2005 يف 
هبوب �الإع�شار �أيد�. ُقتل حينها �أكرث من 1800 

�شخ�س وبلغت �الأ�شر�ر مليار�ت �لدوالر�ت.
فر�ن�س  لوكالة  عاما(   53( تري  ديريك  وق��ال 
بر�س “كنت هنا قبل 16 عاما عند مرور �الإع�شار 
كاترينا لكن �لرياح كانت �أعنف هذه �ملرة ... لكن 

�أعتقد �أن �الأ�شر�ر �أقل هذه �ملرة«.
ت�شبب  �أي���د�  �الإع�����ش��ار  �أن  �لتاأمني  �شركات  تقدر 
باأ�شر�ر ترت�وح بني 15 و20 مليون دوالر، وفًقا 

للتقدير�ت �الأولية.
منخف�س  �إىل  ت�شنيفه  ت��خ��ف��ي�����س  مت  �أن  ب��ع��د 
����ش��ت��و�ئ��ي م�����ش��اء �الث���ن���ني، ك���ان �الإع�������ش���ار فوق 
�لبالد  يف  �ل���والي���ات  �أف��ق��ر  �إح����دى  �مل�شي�شيبي، 

و�ملهددة باأمطار غزيرة.

�لآلف يخلون منازلهم ب�صبب 
�لنري�ن يف كاليفورنيا 

•• �صووث الك تاهوي-اأ ف ب

تلقى �آالف �الأ�شخا�س �أمر�ً باإخالء منازلهم �لو�قعة على �ل�شفة �جلنوبية 
حريق  يهددها  ج��د�ً  �شياحية  منطقة  وه��ي  كاليفورنيا،  يف  تاهو  لبحرة 

مندلع منذ �أكرث من �أ�شبوعني.
�أكرث  على  “كالدور فاير”،  ت�شمية  �أُطلقت عليه  �لذي  �لغابة  و�أتى حريق 
ر مئات �ملباين كما �نبعث منه دخان كثيف ت�شبب  من 700 كلم مربعة، ودمرّ

ث كبر يف �شمال كاليفورنيا. بتلورّ
�ملدينة  تاهو،  اليك  �شاوث  �جت��اه  يف  متددها  تو��شل  �للهب  �أل�شنة  وكانت 
�ل�شياحية �لو�قعة على �شفاف �أكب بركة جبلية يف �أمريكا �ل�شمالية، على 

�حلدود مع والية نيفاد�، توؤججها �لرياح و�جلفاف �ل�شديد.
وق���ال ق��ائ��د ج��ه��از �الإط��ف��اء �ل���ذي يعمل على �إخ��م��اد �ل��ن��ر�ن جيف فيك 
�لقابلة  و�مل���و�د  “�لظروف  �إن  كرونيكل”  فر�ن�شي�شكو  “�شان  ل�شحيفة 
“�شنخمد هذ� �حلريق. لكني  م�شيفاً  لالحرت�ق غر م�شبوقة تاريخًيا”، 

لي�س �ليوم«.
لي�س �شوى و�حٍد من بني ع�شر�ت �حلر�ئق �لتي  “كالدور فاير”  وحريق 
�شة جلفاف مزمن تفاقمه �آثار  جتتاح غرب �لواليات �ملتحدة، �ملنطقة �ملعررّ
�أي  �آالف كلم مربعة،  �أكرث من �شبعة  و�أت��ت �حلر�ئق على  �ملناخي.  �لتغر 

ل �مل�شجل يف هذه �لفرتة من �لعام. �شعف �ملعدرّ

�جلي�س �لأمريكي �أعطب 
طائر�ت ومدّرعات يف كابول 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ليل   كابول  مطار  من  �ن�شحابه  قبل  �أعطب  ��ه  �أنرّ �الأم��رك��ي  �جلي�س  �أعلن 
ة  دفاعية م�شادرّ ع��ة ومنظومة  م��دررّ و�آل��ي��ات  ط��ائ��ر�ت  �الث��ن��ني  �الأول  �أم�����س 

لل�شو�ريخ.
خالل  ماكنزي  كينيث  �جل���ر�ل  �الأم��رك��ي��ة  �ملركزية  �لقيادة  قائد  وق��ال 
موؤمتر �شحايف �إنرّ قو�ته “نزعت �شالح” هذه �الأعتدة �أي �أعطبتها وجعلتها 

غر قابلة للت�شغيل مرة �أخرى.
و�أ�شاف �جلر�ل ماكنزي �لذي تتبع �أفغان�شتان لنطاق عمليات قيادته �أنرّ 
�أنرّ “هذه �لطائر�ت لن  د�ً  �لعتاد �لذي مترّ تعطيله ي�شمل 73 طائرة، موؤكرّ

حتلرّق مرة �أخرى«.
م�شر�ً �إىل �أنرّ “معظمها كان  ن �أحد من ��شتخد�مها”،  و�أ�شاف “لن يتمكرّ
د �أنرّها لن تتمكرّن من �لطر�ن مرة  �أ�شاًل خارج �خلدمة )...( لكن من �ملوؤكرّ
�ل��ذي ن�شر �شترّة  �أنرّ �جلي�س �الأم��رك��ي  �أخ��رى«.و�أو���ش��ح �جل��ر�ل ماكنزي 
�آب/  14 من  �عتبار�ً  وت�شغيله  كابول  مطار  على  لل�شيطرة  جندي  �آالف 
ي الإجالء ع�شر�ت �آالف �لرعايا �الأمركيني  �أغ�شط�س بغية تاأمني ج�شر جورّ
70 عربة  �ملطار  �أي�شاً خلفه يف  �الأفغان، ترك  �للجوء  و�الأجانب وطالبي 
حة مقاومة لالألغام - تبلغ كلفة �لو�حدة منها مليون دوالر - و27  م�شفرّ

مركبة هامفي مدررّعة خفيفة.

•• بريوت-اأ ف ب

�ملادية، قررت روال مر�د وزوجها  على وقع تر�جع قدرتهما 
نقل �بنهما �الأو�شط من مدر�شة خا�شة �إىل مدر�شة ر�شمية، 
رغم �إدر�كهما �لفرق يف م�شتوى �لتعليم بينهما يف لبنان، لكن 

�النهيار �القت�شادي �ملتمادي مل يرتك لهما خيار�ً �آخر.
وتعتزم �آالف �لعائالت �الإقد�م على �خلطوة ذ�تها، بعدما مل 
يبق قطاع مبناأى عن تد�عيات �النهيار وبينها قطاع �لتعليم 
ذ�ت  �مل��د�ر���س �خل��ا���ش��ة  م��ن  للتالمذة  ن��زوًح��ا  ي�شهد  �ل���ذي 
�الأق�شاط �ملرتفعة �إجمااًل نحو �ملد�ر�س �لر�شمية �لتي يعتب 
كثرون �أن �لتعليم فيها �أقل جودة، خ�شو�شاً يف �ملر�حل ما 
وز�رة  يف  مياومة  موظفة  وهي  روال،  وتقول  �لثانوية.  قبل 
“لطاملا  بر�س من منزلها يف بروت  فر�ن�س  لوكالة  �ملالية، 
ت  كان �أوالدي تالمذة �لتعليم �خلا�س، غر �أنرّ �الأمور تغررّ

كثر�ً«.
ل هذ� �لعبء«. وت�شيف “مل يعد باإمكاننا �أن نتحمرّ

 2019 �أو�خر �لعام  قبل بدء معامل �الأزمة �القت�شادية يف 
و�لتي �شنرّفها �لبنك �لدويل من بني �الأ�شو�أ يف �لعامل منذ 
�آالف  ت�شعة  ي��ع��ادل  م��ا  دف��ع  �لعائلة  �ع��ت��ادت   ،1850 �ل��ع��ام 
مدر�شية  ك��اأق�����ش��اط  �ل��ر���ش��م��ي،  �ل�����ش��رف  �شعر  وف���ق  دوالر، 

الأوالدها �لثالثة.
�أكرث من ت�شعني  �لتي خ�شرت  لكن مع تدهور قيمة �للرة 
يف �ملئة من قيمتها وتر�جع قدرتها �ل�شر�ئية، نقلت �لعائلة 
�بنها �لبكر رو�د �لعام �ملا�شي �ىل ثانوية ر�شمية الإمتام عامه 

�الأخر قبل �جلامعة.
وتو�شح روال “دفعنا 250 �ألف لرة لبنانية )170 دوالر� 
لل�شنة  ت�شجيل  ك��ر���ش��م  �ل��ر���ش��م��ي(  �ل�����ش��رف  ���ش��ع��ر  بح�شب 
�لدر��شية �ملا�شية)...( فيما كانت �لكتب جمانية”. و�شيحذو 
�شقيقه ريان )14 عاماً( حذوه نهاية �ل�شهر �حلايل، بعدما 

مل تعد �لعائلة قادرة على دفع ق�شطه يف �ملدر�شة �خلا�شة.
وبات 78 يف �ملئة من �للبنانيني يعي�شون حتت خط �لفقر، 
�حلادة  �القت�شادية  �الأزم���ة  ب�شبب  �ملتحدة،  �الأمم  بح�شب 
وباء  تد�عيات  وفاقمتها  �شنتني  م��ن  �أك��رث  قبل  ب���د�أت  �لتي 
عدة  منظمات  ونبرّهت  معقدة.  �شيا�شية  و�أزم��ة  كوفيد-19 
ل “عائقاً  بينها “�شايف ذي ت�شيلدرن” �إىل �أن �لفقر �شي�شكرّ
�لتعليم، حم���ذرة من  ع��ل��ى  �الأط���ف���ال  ح�����ش��ول  حاد�ً” �أم����ام 
�لفئات  من  �الأطفال  �نقطاع  خطر  ومن  تربوية”  “كارثة 

�الأ�شعف نهائياً عن �لتعليم.
فتح  �آب/�غ�����ش��ط�����س عزمها   23 يف  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 
�ملد�ر�س �لر�شمية بدء�ً من 27 �أيلول/�شبتمب، رغم �نقطاع 
�لكهرباء ل�شاعات طويلة يف �ليوم و�شح يف �ملازوت و�لبنزين 

تعيق �لتنقل و�حل�شول على وقود للمولد�ت �لكهربائية.
ومترّ   .2020 �آذ�ر/م��ار���س  يف  �ملد�ر�س  �إقفال  لبنان  وفر�س 
بني  فعاليته  تفاوتت  �ل��ذي  بعد  ع��ن  �لتعليم  نظام  �عتماد 

�ملد�ر�س �خلا�شة و�لر�شمية.
خملوف  �شامي  ��شتبق  �ل�شهري،  دخله  قيمة  ت��ر�ج��ع  وم��ع 
)55 عاماً( بدء �ملدر�شة �لعام �ملا�شي باالنتقال من بروت 
حيث  )���ش��رق(،  �لبقاع  منطقة  يف  �لنائية  �ل��ق��اع  قريته  �ىل 

�ن�شرف �ىل �لعمل يف جمال �لزر�عة.
موفر�ً  �لر�شمية،  �لقرية  مدر�شة  يف  �الأربعة  �أوالده  ل  و�شجرّ
على نف�شه عناء دفع نحو 13 �ألف دوالر )وفق �شعر �ل�شرف 

�لر�شمي( كاأق�شاط يف �ملدر�شة �خلا�شة.
�لتاأقلم”  على  “جمب�ً  نف�شه  وج��د  �أن��ه  خملوف  ويو�شح 
�لو�شطى، و�شرنا  �لطبقة  �الأزم��ة على  “ق�شت هذه  بعدما 

�لفقر�ء �جلدد«.
وبح�شب �إح�شاء�ت وز�رة �لرتبية، �نتقل �أكرث من ت�شعني �ألف 
تلميذ منذ �لعام 2019 �ىل �ملد�ر�س و�لثانويات �لر�شمية، 
�لوز�رة  �ملا�شي وح��ده. وتتوقع  �لعام  �ألفاً   55 بينهم قر�بة 
زيادة هذ� �لعام بن�شبة 14 يف �ملئة يف �ملرحلة �البتد�ئية و9 

يف �ملئة يف �ملرحلة �لثانوية.
وملو�جهة �لنزوح من �لتعليم �خلا�س �إىل �لعام �لذي ي�شم 
�إد�رة �الأزمة  �ل�شلطات  �أل��ف تلميذ، حت��اول   383 �أك��رث من 
غ��ر �مل�شبوقة ع��ب �الع��ت��م��اد ع��ل��ى م�����ش��اع��د�ت وه��ب��ات من 

�ملجتمع �لدويل و�جلهات �ملانحة.
طارق  �الأع��م��ال  ت�شريف  حكومة  يف  �لرتبية  وزي���ر  و�أع��ل��ن 
�مل���ج���ذوب م����وؤخ����ر�ً ع���ن ���ش��ل�����ش��ل��ة ت��ق��دمي��ات ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
ت�شم  �لتي  �لر�شمية  للمد�ر�س  خم�ش�شة  �ملانحة  �جلهات 
�إجمايل عدد �لطالب، ي�شمل  �أكرث من ثالثني يف �ملئة من 
�أبرزها تاأمني �لكتاب �ملدر�شي جماناً وتركيب �ألو�ح �لطاقة 
�ل�شم�شية يف 122 مدر�شة ر�شمية، على �أن ت�شتكمل يف 80 
�ملازوت”  م��ادة  توفر  “من عبء  للتخفيف  �أخ��رى  مدر�شة 

�ل�شرورية للتدفئة و�الإنارة.

هيلد�  �لرتبية  وز�رة  يف  و�لتوجيه  �الإر���ش��اد  مديرة  وتقول 
ياً كبر�ً”  ل “حتدرّ خوري لفر�ن�س بر�س �إن هذ� �لو�قع ي�شكرّ

لكنه �أي�شاً “فر�شة” الإ�شالح �ملدر�شة �لر�شمية.
يف �ملقابل، يخ�شى �لقيمون على �لتعليم �خلا�س من �الأ�شو�أ 
يف حال ��شتمررّ �النهيار، على وقع هجرة �لعديد من �الأ�شاتذة 
�أبو�بها و�عتمد بع�شها  �أغلقت مد�ر�س  و�لتالمذة. وبعدما 
فيرّة لتخفيف �الأعباء، ��شطرت �أخرى �ىل رفع  �شيا�شات تق�شرّ

�أق�شاطها بن�شبة تر�وحت بني 30 �إىل 35 يف �ملئة.
وخ�شرت �شبكة �ملد�ر�س �لكاثوليكية وحدها �لتي ت�شمرّ 321 
موؤ�ش�شة تربوية و185 �ألف تلميذ، نحو ت�شعة �آالف تلميذ 

خالل �لعام �ملا�شي، كما �أغلقت 14 مدر�شة.

ويقول �الأمني �لعام �ل�شابق للمد�ر�س �لكاثوليكية يف لبنان 
�لقطاع  ن��ح��ِم  مل  “�إذ�  ب��ر���س  لفر�ن�س  ع���از�ر  بطر�س  �الأب 

�خلا�س، �شتاأتي نهاية �لتعليم ذ�ت �جلودة �لعالية«.
ث نقيب �ملعلمني يف �ملد�ر�س �خلا�شة رودولف عبرّود  ويتحدرّ
عن “نزيف” يف �لهيئة �لتدري�شية مع هجرة “ب�شعة �آالف 
غ  م��در���س متفررّ �أل���ف   43 ن��ح��و  �أ���ش��ل  م��ن  �ملدر�شني”  م��ن 
باللرة  ُتدفع  �لتي  رو�تبهم  قيمة  تدنرّت  �أن  بعد  ومتعاقد، 

�للبنانية.
وت��ق��ول رئي�شة �حت��اد جل��ان �الأه���ل يف �مل��د�ر���س �خلا�شة ملى 
�لطويل لفر�ن�س بر�س “مل ن�شهد و�شعاً مماثاًل من قبل”، 

م�شيفة “حتى �لتعليم، ركيزة جمتمعنا، ينهار«.

يف املئة من اللبنانيني يعي�صون حتت خط الفقر   78

 نزوح �أبناء »�لفقر�ء �جُلدد« �إىل �ملد�ر�س �لر�صمية يف لبنان 

ولية يف �صمال نيجرييا تطلب م�صاعدة �حلكومة 
•• مايدوغوري-اأ ف ب

ن��ي��ج��ري��ا م�شاعدة  ���ش��م��ال  م�����ش��وؤول��ون يف  ط��ل��ب 
�آالف  ث��الث��ة  ��شت�شالم  ب��ع��د  �مل��رك��زي��ة  �حل��ك��وم��ة 
من  م��ئ��ات  بينهم  �الأخ�����رة  �الأ���ش��ه��ر  يف  �شخ�س 
يف  يعي�شون  و�آخرين  ح��ر�م  بوكو  جماعة  �أع�شاء 

ظل �حلكم �ملت�شدد.
�ال�شت�شالم  عمليات  �أن  �لنيجري  �جلي�س  و�أك��د 
هذه توؤكد جناحه يف مو�جهة �جلماعة �ملت�شددة 

يف �لنز�ع �مل�شتمر منذ 12 عاما.
بعد  �ال�شت�شالم  ب��د�أو�  وعائالتهم  �ملقاتلني  لكن 
�ل�شكوي خالل  بكر  �أب��و  ح��ر�م  بوكو  زعيم  مقتل 
�الإرهابي  د�ع�س  تنظيم  من  مت�شددين  مع  قتال 

لوالية غرب �إفريقيا يف �أيار/مايو.
وقال حاكم والية بورنو باباجانا زولوم يف �جتماع 

يف نهاية �الأ�شبوع للم�شوؤولني �الإقليميني “لدينا 
عدد �إجمايل يبلغ حو�ىل ثالثة �آالف منهم بني 

�أيدينا«.
��شت�شلمو�  �لذين  من  �لعديد  �أن  زول��وم  و�أو���ش��ح 
ه���م م���ن �ل��ن�����ش��اء و�الأط����ف����ال و�مل����ز�رع����ني �لذين 
�أجبو� على �لعمل يف �ملنطقة �لتي كانت ت�شيطر 
�أو   600 “حو�يل  �إن  وق���ال  ح���ر�م.  ب��وك��و  عليها 
700 مز�رع مت جتنيدهم ق�شر�”  دون �أن يذكر 

تفا�شيل عن عدد �لن�شاء و�الأطفال.
�لع�شكرية  �ال�شتخبار�ت  م��ن  فريقا  �أن  و�أو���ش��ح 
و�ل�شرطة و�حلكام �لتقليديني و�ملجال�س �ملحلية 
�أن  ����ش��ت�����ش��ل��م��و�، م�����ش��ر� �إىل  ���ش��ي��ق��اب��ل��ون �ل��ذي��ن 
يفعلو�  مل  �لذين  و�ملز�رعني  و�لن�شاء  “�الأطفال 
و�إط����الق  �أو���ش��اع��ه��م  يف  �ل��ن��ظ��ر  �شيتم  ���ش��يء  �أي 

�شر�حهم بعد �الإجر�ء�ت �لقانونية«.

“�شيتم �ل��ت��ع��ام��ل مع  �أن���ه  وت��اب��ع ح��اك��م �ل��والي��ة 
�الآخرين وفًقا للقو�عد و�للو�ئح«.

و�أثارت بر�مج �لعفو �خلا�شة مبقاتلي بوكو حر�م 
�لتائبني غ�شب �شحايا �جلماعة يف �شمال �شرق 
قتيل  �أل��ف  �أرب��ع��ني  ح��و�ىل  �شقط  نيجريا حيث 

ونزح مليونا �شخ�س.
ويدير �جلي�س �لنيجري خطة الإز�ل��ة �لتطرف 
“�ملمر  ت�����ش��م��ى ع��م��ل��ي��ة  �ل��ت��ائ��ب��ني  ل��ل��م��ت��ط��رف��ني 
تاأهيل  الإع����ادة  �إط���اره���ا  يف  ويخ�شعون  �الآمن” 

ويتلقون تدريبا مهنيا.
�ملوؤهلني  ت�شت�شيف  �لتي  �لرئي�شية  �ملن�شاأة  لكن 
للبنامج تبلغ طاقتها �ال�شتيعابية 700 �شخ�س 
“والية بورنو �شتعمل مع  �إن  فقط. وقال زول��وم 
ودعا  �ملحتجزين  فرز”  بهدف  �الأمنية  �الأجهزة 

�حلكومة �ملركزية �إىل تقدمي �ملزيد من �لدعم.

�لعامل يعاين يف مر�صيليا �أحو�ل �لطبيعة �ملهددة 
•• باري�س-اأ ف ب

�ل���������دويل حلفظ  ي���ع���ق���د �الحت���������اد 
�ل��ط��ب��ي��ع��ة �ع��ت��ب��ار� م���ن �جل��م��ع��ة يف 
ب�شبب  �مل���وؤج���ل  م���وؤمت���ره  مر�شيليا 
�حللول  على  للوقوف  كوفيد  وب��اء 
�ملت�شارع  �ل��دم��ار  لوقف  �ل�شرورية 
وحماية  �لطبيعية  باملو�ئل  �لالحق 
ب�شبب  باالنقر��س  �مل��ه��ددة  �الأن���و�ع 
�أن�������ش���ط���ة �ل���ب�������ش���ر.ت���ق���ول �����ش����وز�ن 
ليبمان، نائبة رئي�س جمعية حفظ 
�إن  �حلكومية  غ��ر  �ل��بي��ة  �حل��ي��اة 
�لطبيعة  حلفظ  �ل���دويل  “�الحتاد 
فريد حًقا الأنه يجمع بني �حلكومات 
و�مل���ن���ظ���م���ات غ����ر �حل���ك���وم���ي���ة ... 
فهو  و�ل�شغرة”،  م��ن��ه��ا  �ل��ك��ب��رة 
ي�شم 1400 ع�شو ويحظى بدعم 

16 �ألف خبر.
�لوباء،  ب�شبب  مرتني  تاأجيله  بعد 
ع��ادة كل  ُينظم  �ل��ذي  �ملوؤمتر  ُيعقد 
�إىل   3 �ل��ف��رتة م��ن  �أرب���ع �شنو�ت يف 

11 �أيلول/�شبتمب.
ومنذ دورت���ه �الأخ���رة يف ه���او�ي يف 
�الإنذ�ر  �إ���ش��ار�ت  ت�شاعفت   ،2016
خب�ء  يقول  �إذ  �لكوكب  حالة  على 
�ل��ت��ن��وع �ل��ب��ي��ول��وج��ي �ل��ت��اب��ع لالأمم 
�ملتحدة �إن ما ي�شل �إىل مليون نوع 
م��ن �حل��ي��و�ن��ات و�ل��ن��ب��ات��ات مهددة 
�ل���ي���وم ب���االن���ق���ر�����س. وه����م ح����ذرو� 
�لطبيعة  �أن  م���ن   2019 ع���ام  يف 
�أي وقت  �أ�شرع من  ب�شكل  “تتدهور 

م�شى يف تاريخ �لب�شرية«.
�أيلول/�شبتمب،   4 م��ن  و�ع���ت���ب���اًر� 
�حلمر�ء  �لقائمة  حتديث  �شي�شمح 
ل������الأن������و�ع �مل������ه������ددة ب���االن���ق���ر�����س 
�لطبيعة  حلفظ  �ل���دويل  ل��الحت��اد 

ا بالوقوف على �لو�شع. �أي�شً
ف��ب��ق��اء �ل��ب�����ش��ر ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى �شحة 
يدمرونها  �ل���ت���ي  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل��ن��ظ��م 
ب��اأن��ف�����ش��ه��م وذل�����ك ل��ل��ح�����ش��ول على 
م��ي��اه ن��ظ��ي��ف��ة ل��ل�����ش��رب وه�����و�ء نقي 
�حتياجاتهم  وعلى  تنف�شه  ميكنهم 

�لغذ�ء و�لطاقة و�الأدوي��ة و�إىل  من 
ما هنالك من �مل�شتلزمات �الأ�شا�شية 
ل��ل��ح��ي��اة.وجت��ري م��ف��او���ش��ات دولية 
مل���ح���اول���ة ع��ك�����س �الجت������اه �حل����ايل، 
ك��ج��زء م��ن م��وؤمت��ر �الأط�����ر�ف كوب 
�لذي  �لبيولوجي  �لتنوع  حول   15
ني�شان/�أبريل  �ل�شني يف  �شيعقد يف 

.2022
فعلية  م�شاحة  ي��ك��ون  �أن  دون  وم��ن 
�الحتاد  موؤمتر  �شيوؤدي  للتفاو�س، 
دوًر�  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  حل���ف���ظ  �ل��������دويل 
يف ذل������ك م����ن خ������الل �جل����م����ع بني 
وحتديد  �ملختلفة  �لفاعلة  �جلهات 
�الأولويات لل�شنو�ت �لقادمة. تو�شح 
يقول  “عندما  �أنه  �شوز�ن ليبمان 
�لطبيعة:  حلفظ  �ل���دويل  �الحت���اد 
هذ� هو موقفنا، فاإن �الأمر ال يتعلق 
حلماية  �أخ������رى  ج��م��ع��ي��ة  مب���وق���ف 
�مل�شتنر  �مل��وق��ف  ه��و  ب��ل  �لطبيعة، 
غر  و�ملنظمات  �حلكومات  جلميع 

�حلكومية تقريًبا«.

�مل����وؤمت����ر م����ن جانب  وم�����ا ي��ح��م��ل��ه 
�أكب  �لعام  “�لوعي  �أن  هو  �إيجابي 
عام  يف  ع���ل���ي���ه  ك�����ان  مم����ا  بكثر” 
�الأعمال،  ع��امل  يف  وكذلك   2016
�إدو�ردز من  ي��ق��ول غ��اف��ني  م��ا  وف��ق 

�ل�شندوق �لعاملي للطبيعة.
�الحتاد  ي�شوت  �أن  ا  �أي�شً �ملقرر  من 
�لدويل حلفظ �لطبيعة على �شل�شلة 
من �القرت�حات خالل هذ� �ملوؤمتر.

فهو �شيعتمد �إعالنا نهائيا ينبغي �أن 
يركز على “مكان �لطبيعة يف خطط 
�النتعا�س �القت�شادي بعد كوفيد”، 
“��شرت�تيجية  تبني  �شرورة  وعلى 
للتنوع  ط���م���وح���ة  ج����دي����دة  ع���امل���ي���ة 
“خطة  ت���ر�ف���ق���ه���ا  �لبيولوجي” 
و”م�شاهمة  لالأنو�ع”،  عاملية  عمل 
�لتغر  م���ك���اف���ح���ة  يف  �ل���ط���ب���ي���ع���ة 
�شيبا�شتيان  ي�شرح  كما  �ملناخي”، 
�لدويل  �الحت��اد  مدير  مونكورب�س 
لوكالة  فرن�شا  يف  �لطبيعة  حلفظ 
ب�شبب  تاأجل  �أن  بر�س.بعد  فر�ن�س 
�مل����وؤمت����ر  ���ش��ي��ع��ق��د  كوفيد-19، 
مب�شاركة  �النرتنت  وعب  ح�شورًيا 
�أكرث من 5000 �شخ�س م�شجلني 
3600 يف مر�شيليا يف حني  بينهم 
 15000 يح�شره  �أن  ي��وؤم��ل  ك���ان 
�لبلد�ن  م�شاركة  و�شتكون  �شخ�س. 
ب�شبب  �شيما  ال  �شعيفة،  �ل��ن��ام��ي��ة 
ن���ق�������س �ل����ل����ق����اح����ات.و�جل����دي����د يف 
�أنه �شي�شم ق�شًما  موؤمتر هذ� �لعام 

ا لعامة �لنا�س وجمانًيا. خم�ش�شً
�لفرن�شي  �لرئي�س  ح�شور  ويتوقع 
مر�شيليا  �إىل  م���اك���رون  �إمي��ان��وي��ل 
�إن�شاء  منذ  �الأوىل  �مل���رة  �أن��ه��ا  علًما 
�لطبيعة  حل��ف��ظ  �ل����دويل  �الحت����اد 
فونتينبلو  يف   1948 ع������ام  يف 
�ملوؤمتر  فيها  ُيعقد  �لتي  �لفرن�شية، 

�لعاملي حلفظ �لطبيعة يف فرن�شا.
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مقابل 2 يورو, الت�صويت مفتوح
   تتناف�س �مر�أتان وثالثة رجال يف هذه �النتخابات �لتمهيدية: دلفني باثو، 
و�شاندرين رو�شو، ويانيك جادو، و�إريك بيول، وجان مارك غوفرناتوري. وقد 
حت�شل جميعهم على �لعدد �ملطلوب من توقيعات رعاية �ملر�شحني من �أع�شاء 

جمل�س �لقطب �لبيئي �لذي ي�شم خم�س منظمات.
بينو� هامون،  �أ�ش�شه  )حزب  و”�جليل”  –�خل�شر”،  �لبيئة  “�أوروبا     وهي: 
م��ر���ش��ح �حل���زب �ال���ش��رت�ك��ي �ل�����ش��اب��ق ل��الن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة ل��ع��ام 2017(، 
�الأمني  روب��رت هيو،  2009 حول  عام  تاأ�ش�س  “حزب  �لتقدميني”  و”حركة 
عام  تاأ�ش�شت  “حركة  �لبيئة”  و”جيل  �ل�شيوعي”،  للحزب  �ل�شابق  �ل��ع��ام 
1990، وال �شيما من قبل بري�س اللوند، وجان لوي�س بورلو، ونويل مامر، 
غوفرناتوري  يعتب  �ل��ذي  �مل�شتقلني”،  �خل�شر  و”حتالف  ليباج”  وكورين 

�شخ�شيته �ملهيمنة.
   ل��ن ي��ك��ون �الق����رت�ع ح��ك��ر� على �ملنخرطني يف ه��ذه �الح����ز�ب، ب��ل �شيتمكن 
تكون  �أن  �ل�شروري  يكون من  ولن  �مل�شاركة.  ا من  �أي�شً و�ملتعاطفون  �ملوؤيدون 
ر��شد�ً، الأنه �شيكون مفتوحاً �إىل من هم يف �شن 16، مبا �أن �لدفاع عن �لبيئة 

و�لكوكب هو �أحد �الهتمامات �لرئي�شية لل�شباب.
على  و�لتوقيع  ي���ورو،   2 مبلغ  ودف���ع  �شبتمب،   12 قبل  �لت�شجيل  ويكفي     
�الإن�شانية يف حماية  “م�شوؤولية  �إىل  ميثاق قيم يدعو، على وجه �خل�شو�س، 
، و�العرت�ف ب� حالة �لطو�رئ �ملناخية، و�شرورة  �لتنوع �لبيولوجي وما هو حيرّ
�لتقليل من �لتفاوتات �الجتماعية، وحرية �لر�أي و�ل�شمر، وحق �ل�شعوب يف 

تقرير �مل�شر، و�لن�شوية كقيمة حتررية للجميع«.

اأخبار املناخ مواتية للخ�صر
 19 “�نطلقت  بو�تييه  يف  �لبيئية  للحركة  �ل�شيفية  �الأي���ام  �شمحت  وق��د     
�أغ�شط�س و�نتهت 21 �أغ�شط�س” للمتناف�شني �خلم�شة ب�شقل مالمح وحدود 
منطقتهم �ل�شيا�شية. وهذ� �لتمرين، �شلط، دون �شك، �ل�شوء على �الختالفات، 
�لعميقة يف بع�س �الأحيان، �شو�ء يف �لتموقع ميني - ي�شار، وكذلك على �مل�شتوى 
ا �ن وحدة �حلركة �لبيئية و�لت�شامن  �لب�مج، ويف جمال �لتحالفات. وكان جليرّ

د�خلها، جتد �شعوبة يف �لتعبر عن نف�شها.
��ح رينيه دوم���ون لالنتخابات     ك��ان ت��اري��خ ح��رك��ات �خل�����ش��ر، يف �أع��ق��اب ت��ر���شرّ
�لرئا�شية عام 1974 -�الأوىل ملر�شح بيئي وحت�شل حينها على 1.32 باملائة 
و�ملناف�شات  �الأج��ه��زة،  معارك  من  متو�لية  -�شل�شلة  بها  �مل��دىل  �الأ���ش��و�ت  من 
�ل�شخ�شية، و�مل�شاجر�ت بني �لغرور و�ملظالت... باخت�شار، كل ما ميكن فعله 

من �شيء يف �ل�شيا�شة.
�أب��رزت �لتقارير �لدولية، و�ح��دة تلو �الأخ��رى، وال �شيما    على مدى �شنو�ت، 
�ملخاطر  �مل��ن��اخ،  بتغررّ  �ملعنية  �لدولية  �حلكومية  للهيئة  �الأخ���رة  �مل�شاهمة 
�ل�شديدة �لتي يو�جهها �لكوكب. ومع ذلك، ف�شل دعاة حماية �لبيئة حتى �الآن 
�ملختلفة  �لرئا�شية  �النتخابات  خالل  �شيا�شياً  �أطروحاتهم  من  �ال�شتفادة  يف 

طيلة ع�شرين عاًما.

من اأق�صى ميني التيار...
باملائة   5.25“ مامر  نويل  م��ع  نتيجة  �أف�شل  على  ح�شلو�   2002 ع��ام     
للي�شار  بالن�شبة  كارثية  كانت  �النتخابات  تلك  �أن  وي��ذك��ر  �الأ�شو�ت”.  م��ن 
م على رئي�س �لوزر�ء ليونيل جو�شبان  �ال�شرت�كي مبا �أن جان ماري لوبان تقدرّ
“�حلزب �ال�شرت�كي” ومت �إق�شاوؤه يف �جلولة �الأوىل. خالل هذه �النتخابات، 
ا  مل يكن هناك مر�شح بيئي و�حد بل �ثنان، مبا �أنرّ كورين ليباج تقدمت �أي�شً
�إىل ت�شويت �لناخبني: ح�شلت وزيرة �لبيئة �ل�شابقة يف حكومات �آالن جوبيه 

“1995-1997” على 1.88 باملائة من �الأ�شو�ت.
�لي�شارية  �لبيئة  �أن  �لرئا�شية،  �أظهرت �النتخابات     قبل عقدين من �لزمن، 
)مامر( و�لبيئة �ليمينية )ليباج( يع�شر �لتعاي�س �جليد بينهما. فهل ميكن 
�أن يتجدد حدوث مثل هذ� �ملوقف عام 2022؟ �الأ�شو�أ غر موؤكد �أب��ًد�، لكن 
يجب د�ئًما �خلوف منه -خا�شة بالن�شبة للفاعلني يف �حلركة �لبيئية. وي�شدق 
هذ� ب�شكل �أكب، حيث �إن م�شرة وتطلعات وم�شروع ودعم �ل�شخ�شيات �خلم�س 

�ملتناف�شة توؤكد �لفجوة، ناهيك عن �لتعار�س �ملوجود بينها.
�ملرحلة  ه��ذه  يدين بح�شوره يف  عاما(  �ليمني، غوفرناتوري )62     ممثل 
�لتمهيدية �ىل قر�ر من �ملحكمة. بعد �أن مت ��شتبعاده يف �لبد�ية من قبل �لتيار 
�لرئي�شي لي�شار �حلركة �لبيئية، جلاأ هذ� �مل�شت�شار �لبلدي يف ني�س �ىل حمكمة 
بوبيني )�شني �شان ديني�س( ليتمكن من �لرت�شح لالنتخابات �لتمهيدية و�لتي 
�ن�شفته.   ويعتب تاجر �الأثاث �ل�شابق هذ�، وهو مر�شح ليمني متنوع يف عدة 
�لفيديو  مقاطع  عن  “ناهيك  كوفيد-19  �شد  �لتطعيم  ويعار�س  �نتخابات، 
م نف�شك  �أن “فرن�شا دولة ميينية، و�ن تقدرّ �ل�شريالية �خلا�شة به على تويرت”، 
ولي�س من  على �نك ي�شار يحكم عليك باحل�شول د�ئما على �ملركز �لثالث”. 

باب �إهانته �العتقاد باأنه يخاطر باحتالل �ملركز �خلام�س يف هذه �ملبار�ة.

...اإىل ي�صار الي�صار داخل احلركة
   يف �لطرف �الآخر، جند بيول )48 عاًما(، عمدة )�أوروبا �لبيئة �خل�شر( من 
�شابق يف  كادر  �لبيئية.  د�خل �حلركة  �لي�شار  ي�شار  )�إي�شر( وممثل  غرونوبل 
هيوليت باكارد، ومت ف�شله عام 2010 -عار�س خطة نقل �ملوؤ�ش�شة -و�ختطف 
2014، ع��ل��ى ر�أ�����س حتالف  ب��ل��دي��ة غ��رون��وب��ل م��ن �ال���ش��رت�ك��ي��ني، ع���ام  مبنى 
فرن�شا  م��وؤي��دي  ي�شتهوي  �ل��ذي  �ل��ن��وع  م��ن  �ىل �خل�شر،  م��ن �حلمر  مو�طني 
يزيد  م�شوؤواًل عن مدينة  ينتخب  �خل�شر  تيار  عن�شر يف  �أول  وك��ان  �ملتمردة. 

عدد �شكانها عن مائة �ألف ن�شمة.
   عالوة على ذلك، يف �النتخابات �لرئا�شية لعام 2017، دعا بيول �إىل �لت�شويت 
ل�شالح جان لوك ميلين�شون يف �جلولة �الأوىل بهدف “ت�شجيع جتميع �لي�شار 
�أعيد  �الأخ���رة،  �لبلدية  �النتخابات  ويف  �لبيئة”.  عن  و�ملد�فعني  و�ملو�طنني 
ميتد  �إن�شاين”  “قو�س  �ليوم عن  ر�أ���س نف�س �الئتالف، ويد�فع  �نتخابه على 
من �ال�شرت�كيني �إىل �ملتمردين، مرور� باخل�شر. ومن �ملحتمل جًد� وجوده يف 

�جلولة �لثانية )�إن وجدت( من �ملرحلة �لتمهيدية.

احلا�صرة اإعالميا جادو يف قلب اللعبة؟
   بني هذين �ملر�شحني، وبالذهاب من �لو�شط �إىل �لي�شار، هناك تباعا جادو 
وباثو ورو�شو. �ل�شخ�شية �الكرث ح�شور� �إعالميا بني �خل�شر، �المر �لذي قد 
�وروبية منذ عام  وبرملانية  كثًر�،  �لبيئة ال يحبون ذلك  دعاة  ي�شعفها الأن  ال 
2009، جادو )54 عاما(، �لرئي�شة �ل�شابقة ل� “غرينبي�س فرن�شا”، ترغب يف 
متوقع �لبيئة فوق �النق�شام ميني / ي�شار، وهذ� لي�س بال�شرورة �لتيار �ل�شائد 

يف قلب �حلركة.
�النتخابات  يف  �لت�شويت  ن��و�ي��ا  ح��ول  �ل���ر�أي  ��شتطالعات  جميع  يف  حا�شر     
مع  �لعام،  بد�ية  منذ  باملائة   8 �إىل  باملائة   6 على  ويح�شل  �ملقبلة،  �لرئا�شية 
�إب�شو�س. وللمقارنة، مت منح بيول  ��شتطالع ملعهد  10 باملائة يف  ذروتني عند 
�أغ�شط�س، وفًقا  �أبريل. ويف بد�ية �شهر  �يفوب يف  ��شتطالع  باملائة يف   2 ن�شبة 
�إيجابية عن جادو،  �شورة  �لي�شار  �أن�شار  من  باملائة   34 ل�  كان  �إيالبي،  ملعهد 
وكانو� 16 باملائة يف نف�س �لظروف جتاه بيول. �لرجالن يف مر�قبة ل�شيقة: 
�أعلن ع�شو جمل�س مدينة غرونوبل تر�شحه يف 29 يونيو، وجادو ... يف 30 
�ملرحلة  يف  �ثنني  �أول  بني  من  يكون  �أن  �ىل  يطمح  �أن  ا  �أي�شً وميكنه  يونيو! 

�لتمهيدية.
وز�ري���ة يف  ع��دة منا�شب  ع��ام��ا(  ب��اث��و )48  �شغلت  يوليو،   5 منذ     مر�شحة 
�نتقدت  لقد  �حلكومة:  من  �إنز�لها  يتم  �أن  قبل  هوالند  فر�ن�شو�  والي��ة  ظل 
�لنا�شطني  من  و�لطاقة.  �مل�شتد�مة  للتنمية  وز�رتها  خم�ش�شات  تر�جع  علًنا 
�ل�شابقني يف جمعية �س �و�س-ر��شيزم �ملناه�شة للعن�شرية، ورثت، عام 2007، 

بة منها. د�ئرة �شيغولني رويال )دو �شيفر(، و�لتي كانت مقررّ
�لبيئة”،  “جيل  رئا�شة  تولت   ،2018 عام  �ال�شرت�كي  �حل��زب  بعد مغادرة     
وهو حزب �أ�ش�شه على وجه �خل�شو�س بري�س اللوند. ومن بني موؤيديها، جند 
عامل �لريا�شيات �شيدريك فيالين، �لنائب �ملنتخب )�جلمهورية �ىل �المام( 
عام 2017، وهي حركة مت ��شتبعاده منها ب�شبب �ن�شقاقه خالل �النتخابات 
�لبلدية لعام 2020. �إن م�شرتها يف �حلزب �ال�شرت�كي لن ت�شاعدها كثًر� يف 
هذه �النتخابات �لتمهيدية، حتى لو كانت تدعو �إىل “بيئة �أخرى” “تتحمل 

�نخفا�س �لنمو«.

رو�صو تبحث عن مفاجاأة �صعيدة
م�شرتها  عاًما”   49“ رو���ش��و  �أم�شت  �لنمو،  تقلي�س  ع��ن  �أخ���رى  مد�فعة     
�لر�شمي  �ملتحدث  كانت  حيث  �خل�شر،  �لبيئة  �أوروب���ا  يف  باأكملها  �ل�شيا�شية 
و�ل�شخ�شية �لثانية يف �لتنظيم. نائب رئي�س �شابقة للمجل�س �الإقليمي يف نورد 
�شة و�لباحثة يف �القت�شاد، هي  با�س دي كاليه “�الآن �أوت دو فر�ن�س”، هذه �ملدررّ
ا �نتخابيا �ليوم “نائب، �أو ع�شو يف  �لوحيدة من بني �خلم�شة ال ت�شغل تفوي�شً

�لبملان �الأوروبي، �أو رئي�س بلدية، �أو م�شت�شار بلدي«.
   رو�شو، �شخ�شية بارزة يف مقاومة �لعنف �شد �ملر�أة: ��شتقالت من حركة �أوروبا 
�لبيئة �خل�شر، ونددت بالتحر�س �جلن�شي �لذي قالت �إنها كانت �شحيته من 
قبل زميلها ديني�س بوبني. هذ� �الأخ��ر، وهي نائب �شابق عن �خل�شر ونائب 
رفعها  ت�شهر  دع��وى  يف  الح��ًق��ا  ف�شله  مت  �لوطنية،  �جلمعية  لرئي�س  �شابق 
�لن�شوية  ل��و�ء  حاملة     .2020 �إىل حزب �خل�شر عام  ع��ادت  �شدها... وقد 
�لبيئية �لر�ديكالية، تتمتع بدعم �لن�شويات �الأكرث تقدميرّة، مثل �ألي�س كوفني 
ور�فائيل رميي ليليو، وكل منهما م�شت�شارة )�أوروبا �لبيئة �خل�شر( يف باري�س. 
وتظهر، مع جادو وبيول، من بني �ل�شخ�شيات �لثالث �الأف�شل و�شًعا للم�شاركة 
يف �جلولة �لثانية �ملحتملة من �النتخابات �لتمهيدية ... �إذ� مل حتدث مفاجاأة 

يف �جلولة �الأوىل –وهي مفاجاأة غر م�شتبعدة  تلقائًيا.

تر�ّصح مناف�ص وارد
�أن �نت�شار     ومهما كان �الأم��ر، فاإن لوحة �حل�شا�شيات �ل�شيا�شية هذه تظهر 
يحرك  �أن  ميكن  ال  ر�دي��ك��ال��ي��ة  �الأك���رث  يعتب  �ل���ذي  �أو  �لي�شار  �أق�����ش��ى  ج��ن��اح 
 ، ميلين�شون(  حملة  تعطيل  يف  )خا�شة  فقط  �لي�شار  ناخبي  د�خ��ل  �خلطوط 
ا رد فعل �لتيار �الأكرث �عتد�اًل د�خل �حلركة و�لذي ميكن �أن  ولكن يثر �أي�شً
ال يف �النتخابات �لرئا�شية. يعتب �أن �لبيئة لن يتم متثيلها ب�شكل �شحيح وفعرّ

ا يف حال فوز �جلناح     جتدر �الإ�شارة �ىل �إن حركة عك�شية ميكن �أن حتدث �أي�شً
�ملناف�شة من مر�شحة  �إذ� ج��اءت  تاأثر م��زدوج  �مل��رة، �شيكون لها  �ملعتدل. هذه 
فرن�شا  حركة  نتيجة  على  �ي�شا،  هنا  عو�قبها،  �شتكون  ر�ديكالية”:  “بيئية 
�ملركزي من  �أو  تقليديا  �لو�شطي  �لناخبني  ا على جمهور  �أي�شً �ملتمردة، ولكن 

خالل وجود مر�شح “بيئي معتدل«. 
�ملبار�ة مل حت�شم بعد، ر�هنو�...!

من �لي�شار �إىل �ليمني �إريك بيول، و�شاندرين رو�شو، ويانيك جادو، ودلفني باثو

ممثل �ليمني، غوفرناتوري�الأيام �ل�شيفية للحركة �لبيئية يف بو�تييهوحدة �لتيار�ت �لبيئية لي�شت م�شمونة

- تتناف�س �مر�أتان وثالثة رجال يف هذ� �ل�صباق �لتمهيدي

معتدل, راديكايل, مييني, ن�صوي

فرن�صا: من �صيفوز بالنتخابات �لتمهيدية للخ�صر...؟
بيفود  -اأول��ي��ف��ر  ••الفجر 

–ترجمة خرية ال�صيباين

يف االأيام القليلة القادمة, �صيعنّي 
اخل�صر من �صيمثلهم يف االنتخابات 
خالل   .2022 لــعــام  الرئا�صية 
انتخابات متهيدية, �صتعقد اجلولة 
�صبتمرب   19 اإىل   16 من  االأوىل 
ثانية  جولة  من  بد  ال  كــان  -اإذا 
احتلتا  �صخ�صيتني  بــني  للح�صم 
على  احل�صول  دون  االأول  املركز 
االأ�صوات  من  املطلقة  االأغلبية 

واحد”,  �صوت  زائد  باملائة   50“
�صبتمرب   28 اإىل   25 من  �صتجرى 
-و�صيتعنّي على الناخبني االختيار 

بني خم�صة اأ�صماء.
للخ�صر  يكن  مل   ,2017 ــام  ع    
“اأوروبا  جــادو  يانيك  الأن  ممثل 
ان�صحب  قــد  –اخل�صر”  البيئة 
بينوا  ل�صالح  االأوىل  اجلولة  قبل 
اال�صرتاكي”.  “احلزب  هــامــون 
م�صتوى  اإىل  النتيجة  تــرق  ومل 
التوقعات, بل ما جرى هو العك�ص 

متاما.

- لن يكون �لقرت�ع حكر� على 
�ملنخرطني يف هذه �لأحز�ب 

-  لن ي�صتبعد هذ� �لختيار 
بال�صرورة تر�ّصحا مناف�ًصا

- �صيعطي �قرت�ع �صبتمرب ��صم �ملر�ّصح 
لالنتخابات �لرئا�صية لعام 2022

- ف�صل �خل�صر حتى �لآن يف �ل�صتفادة من 
�أطروحاتهم �صيا�صيًا خالل �ملحطات �لرئا�صية �ملختلفة

دبلوما�صي مغربي يجدد تعليقات �أثارت غ�صب �جلز�ئر 
•• الرباط -رويرتز

جدد دبلوما�شي مغربي رفيع �مل�شتوى تعليقات ��شت�شهدت بها �جلز�ئر عندما قطعت 
�خل��الف بني  ح��دة  ت�شعد من  قد  �ملا�شي يف خطوة  �الأ�شبوع  �لرباط  مع  عالقاتها 
نقلتها  ت�شريحات  يف  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �ملغرب  �شفر  هالل  عمر  �لدولتني.وقال 
وكالة �ملغرب �لعربي لالأنباء، �إن هناك �أوجه �شبه بني �لنز�عات �لد�ئرة يف �الأر��شي 
�لقبائل  منطقة  يف  �لو�قعة  وتلك  �لغربية  �ل�شحر�ء  يف  �ملغرب  ل�شيطرة  �خلا�شعة 

�جلز�ئرية.
�أنها  �أعلنت �الأ�شبوع �ملا�شي  �أن تدفع ت�شريحاته �جلز�ئر للرد. وكانت  ومن �ملرجح 
قطعت �لعالقات �لدبلوما�شية مع �لرباط مع �إبقاء �لقن�شليات يف �لبلدين مفتوحة.
�أنها  �إىل  و�أ���ش��ارت �جلز�ئر   1994 عام  �ملغرب و�جلز�ئر مغلقة منذ  و�حل��دود بني 

�شتحول �شادر�ت �لغاز من خط �أنابيب مير عب �ملغرب كان من �ملقرر جتديده هذ� 
�لعام.

 ... )�لقبائل(  �لقبايل  “�شعب  قوله  ه��الل  ع��ن  �ملغربية  �لر�شمية  �لوكالة  ونقلت 
مغاربة  به  تطالب  ما  عليه  �جلز�ئر  تنكر  فلماذ�  �مل�شر.  تقرير  يف  �حلق  �أي�شا  له 
على  �ل�شيادة  لكن  �أر��شيه،  من  جزء�  �لغربية  �ل�شحر�ء  �ملغرب  �ل�شحر�ء؟«ويعتب 
�الإقليم متنازع عليها بني �لرباط وجبهة �لبولي�شاريو، وهي حركة ��شتقالل تدعمها 

�جلز�ئر منذ رحيل �إ�شبانيا كقوة ��شتعمارية يف �شبعينات �لقرن �ملا�شي.
وعلى �لرغم من �أن �لواليات �ملتحدة �أيدت �لعام �ملا�شي مطلب �ملغرب بال�شيادة على 
�ل�شحر�ء �لغربية مقابل تعزيز �لرباط للعالقات مع �إ�شر�ئيل، قالت معظم �لدول 
20 دولة،  �أك��رث من  �ل�شاأن. وفتحت  �ملتحدة يف هذ�  ق��ر�ر� تدعمه �الأمم  �إنها تريد 
�عرت�فها  يعني  ما  وهو  �لغربية  �ل�شحر�ء  يف  قن�شليات  وعربية،  �أفريقية  معظمها 

فعليا بال�شيادة �ملغربية عليها.
�لقبائل  منطقة  م�شر  تقرير  �أج���ل  م��ن  �حل��رك��ة  ب��دع��م  �مل��غ��رب  �جل��ز�ئ��ر  و�تهمت 
�شمال  �لقبائل يف  ��شتقالل منطقة  وتدعم  فرن�شا  )م��اك(، وهي جماعة مقرها يف 
�شرق �جلز�ئر. و�ألقت �جلز�ئر باللوم على �حلركة يف حر�ئق �لغابات �لتي �ندلعت 

هذ� �ل�شهر فاأوقعت قتلى. ونفت �حلركة ذلك.
ويف �شياق قر�رها بقطع �لعالقات، ��شت�شهدت �جلز�ئر مبوقف �ملغرب من �ل�شحر�ء 
�إنه جلوء �ملغرب  �لقبائل وما قالت  �ل�شابقة ب�شاأن منطقة  �لغربية وتعليقات هالل 

ال�شتخد�م برنامج بيجا�شو�س للتج�ش�س على م�شوؤولني جز�ئريني.
ورد� على ذل��ك، ق��ال �مل��غ��رب �إن ق��ر�ر �جل��ز�ئ��ر بقطع �ل��ع��الق��ات غ��ر م��بر و�أن ما 
برنامج  �متالكه  �ل�شابق  �ملغرب يف  ونفى  بل وعبثية”.  “ز�ئفة  م��بر�ت  �شاقته من 

بيجا�شو�س.
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اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/7050(

�ملخطر: �ل�شيافة لل�شياحة ) �س.ذ.م(
�شد / �ملخطر �ليه : �شفيه فغلو

بناء عليه ، فاإن �لد�ئنة متهل �ملدينه خم�شة �أيام من تاريخ �العالن 
درهم(  �أل��ف  )م��ائ��ة  دره��م   100،000 �لبالغ  �ل�شيك  قيمة  ل�شد�د 
�أمر�  ��شت�شد�ر  �لد�ئنه  تعتزم  ، وحيث  �ملبلغ  بكامل  بالوفاء  وكلفتها 
 ، �لدين  بقيمة  بالوفاء  �ملدينه  و�خطار  �لتنبيه  لذلك وجب  ب��االأد�ء 
�ىل  باالإ�شافة  �لتقا�شي  وم�شروفات  ر�شوم  كافة  �ملدينه  حتميل  مع 

مقابل �أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اإعالن ن�شر وتكليف بالوفاء 

جتاري تنفيذ   1911/2020/207
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر

مت�شامن  �شخ�شي  كفيل  ب�شفته   - ح�شن  �ح��م��د  ع��اط��ف  حم�شن  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
للت�شهيالت �ملمنوحة ل�شركة �يه �أو �إ�س تريدجن م د م �س - جمهول حمل �الإقامة  

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ / بنك م�شر - فرع دبي  - قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 
�خطاركم ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به و قدره 95311710 درهم خالل 15   2021-8-23
يوم من تاريخ �لتبليغ و �ال بيع �لعقار رقم �الر�س 267 مدينة �ملطار، ��شم �ملبنى جولف 
وفقاً  �لعلنية  باملز�يدة  لكم  و�لعائدة   714.712.113 �ل��وح��د�ت  رق��م   A بلوك  فيوز 
 75 رقم  �ملدنية  �الإج���ر�ء�ت  لقانون  �لتنظيمية  �لالئحة  152 من  �مل��ادة  ن�س  ملقت�شيات 
ن�شر هذ�  تاريخ  15 يوما من  �ملحكمة وذل��ك خالل  �و خزينة  2018 وتعديالته.  ل�شنة 

�الإعالن و�إال فاإن �ملحكمة �شتتخذ �الإجر�ء�ت �لقانونية بحقكم. 
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اعالن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر
رقم الدعوى 2021/117 جتاري كلي 

بناء على طلب / مدعي / �زوري لالن�شاء�ت م م ح �جلن�شية  
�ىل مدعي عليه / �شركة جوك يونيون �جلن�شية 

فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة ر�أ�س �خليمة �الإبتد�ئية �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد عنك يف �ل�شاعة 8.00 من يوم �خلمي�س 
�ملو�فق 2021/9/9 لالإجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنك 

يف �لوقت �ملحدد فاإن �ملحكمة �شتبا�شر �لدعوى غيابيا.
مدير دعوى 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر
رقم الدعوى 2021/576 جتاري جزئي 

بناء على طلب / مدعي / �شركة تيجان بينت�س م م ح وميثلها مديرها على �ح�شان ح�شن 
�لعاملي �جلن�شية - �ىل مدعي عليه / مانوج كوما �شارما جاني�س �جلن�شية / �لهند  فانت 
مكلف باحل�شور �مام حمكمة ر�أ�س �خليمة �الإبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد عنك 
2021/9/2 لالإجابة على �لدعوى وتقدمي  9.00 من يوم �خلمي�س �ملو�فق  �ل�شاعة  يف 
ما لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت 
�ن  عليه  �ملدعي  بالز�م   : �أوال   -: فيها  غيابيا. طالبا  �لدعوى  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��اإن  �ملحدد 
يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )45800( خم�شة و�ربعني �لف وثمامنائة درهم مقابل قيمة 
�ل�شيك �مل�شتحق  عليه مع �لفائدة �لقانونية �مل�شتحقة عن تاأخر �ملدعي عليها عن �شد�د هذ� 
12% مع  بو�قع  �ل�شد�د  متام  حتى   2019/7/10 �الإ�شتحقاق  تاريخ  من  �عتبار�  �ملبلغ 
بالر�شوم  �ل��ز�م �ملدعي عليه   : �لكفالة. ثانيا  �ملعجل �لطليق من قيد  بالنفاذ  �شمول �حلكم 

و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
مدير دعوى 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعـالن تنازل عن رخ�شة

يرجى �لعلم �نه �شيقوم �لكاتب �لعدل بالت�شديق على تنازل عن �لرخ�شة 
بني �الأطر�ف �ملذكورة ��شماوؤهم �دناه : من �لطرف �الأول : خالد رحمه 
�شعيد �خل�شر �ل�شام�شي - �جلن�شية : �الإمار�ت �ىل �لطرف �لثاين : �دهم 
حممد خلف �هلل بدوي - �جلن�شية م�شر.  باال�شم �لتجاري )�ملحرتف 
�لتنمية  د�ئرة  من  �شادرة  رخ�شة  �لهو�ء(  مكيفات  و�شيانة  الإ�شالح 
جتارة  بغرفة  و�مل�شجلة   )106712( ملف  برقم  بعجمان  �الإقت�شادية 
و�شناعة عجمان.  وعليه �شيقوم �لكاتب �لعدل بالت�شديق على �لتنازل 

بعد �نق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.  
الكاتب العدل العام 

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
 اعالن بالن�شر للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى

يف �شحيفتني اإحداهما ناطقة باللغة االإجنليزية
يف االإ�شتئناف رقم 2021/1472 مدين

بناء علي طلب �مل�شتاأنف : بيج كرين للنقل �لعام 
�مل�شتاأنف �شده : �لطاهر لتجارة �حلديد و�الألومنيوم - ذ م م 

�لدعوى )2( مبحكمة  �إد�رة  �مام مكتب  �نت مكلف باحل�شور 
��شتئناف �ل�شارقة - �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك 
�أع��اله -  �ملذكورة رقمها  �ملو�فق 2021/9/8يف  �الأرب��ع��اء  يوم  يف 

بو�شفك م�شتاأنف �شده.

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
 ق�شم احلجوزات والبيوع

الق�شية التنفيذية رقم 1776 ل�شنة 2018 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(

�ملنفذ �شدهم / ورثة نا�شر عبد�هلل �حمد �آل ثاين وهم:
2- مرمي نا�شر عبد�هلل �حمد �آل ثاين 1- عبد�هلل نا�شر عبد�هلل �حمد �آل ثاين  
ثاين �آل  �حمد  عبد�هلل  نا�شر  نورة   -4 ثاين  �آل  �حمد  عبد�هلل  نا�شر  هيا   -3
6- حممد نا�شر عبد�هلل �حمد �آل ثاين نا�شر عبد�هلل �حمد �آل ثاين  �شمية   -5

علي نا�شر عبد�هلل �حمد �آل ثاين  -8 ثاين  �آل  �حمد  عبد�هلل  نا�شر  �شعود   -7
10- نا�شر عبد�هلل �حمد �آل ثاين �حمد �آل ثاين  عبد�هلل  نا�شر  خالد   -9

عبد�هلل �حمد �آل ثاين ل�شالح طالب �لتنفيذ / �شركة �جناز ل�شيانة �ملباين ذ.م.م نا�شر  هميان   -11
www. للمز�د�ت  �الإمار�ت  موقع  على  علني  مز�د  �شينعقد  باأنه  للجميع  �الإحتادية  �الإبتد�ئية  �ل�شارقة  حمكمة  تعلن 

�لعائد  �لعقارين  لبيع  وذلك   2021/9/15 �ملو�فق  �الأربعاء  يوم  �لثانية ع�شر ظهر�  �ل�شاعة  emiratesauction.ae يف متام 
�لتثمني  ب�شعر  �ل�شارقة -  باإمارة  �ملجاز  48/�أ ملك مبنطقة  �لعقار رقم   : �لتايل  �لنحو  �لعقار�ت على  و�أو�شاف  ملكيته للمنفذ �شده 
90،000،000 درهم )ت�شعون مليون درهم(  يتوجب على �لر�غب باالإ�شرت�ك باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و مبوجب �شيك   :
و�لبيوع  ق�شم �حلجوز�ت  ذلك مر�جعة  �ال�شتف�شار عن  �و  بال�شر�ء  يرغب  فعلى من  للعقار.   �ملقدر  �لثمن  20% من  بقيمة  م�شدق 
له  من  كل  وعلى  �لبيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  لالإمار�ت  �اللكرتوين  �ملوقع  �و  باملحكمة 

�عرت��س �لتقدم باعرت��شه معزز� �إياه مبا يبره من م�شتند�ت قبل �ملوقع �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل.
عن / رئي�ص ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 1776 ل�شنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
�ملنفذ �شدهم / ورثة نا�شر عبد�هلل �حمد �آل ثاين وهم:

2- مرمي نا�شر عبد�هلل �حمد �آل ثاين 1- عبد�هلل نا�شر عبد�هلل �حمد �آل ثاين  
ثاين �آل  �حمد  عبد�هلل  نا�شر  نورة   -4 ثاين  �آل  �حمد  عبد�هلل  نا�شر  هيا   -3
6- حممد نا�شر عبد�هلل �حمد �آل ثاين نا�شر عبد�هلل �حمد �آل ثاين  �شمية   -5

علي نا�شر عبد�هلل �حمد �آل ثاين  -8 ثاين  �آل  �حمد  عبد�هلل  نا�شر  �شعود   -7
10- نا�شر عبد�هلل �حمد �آل ثاين �حمد �آل ثاين  عبد�هلل  نا�شر  خالد   -9

عبد�هلل �حمد �آل ثاين ل�شالح طالب �لتنفيذ / �شركة �جناز ل�شيانة �ملباين ذ.م.م نا�شر  هميان   -11
www. للمز�د�ت  �الإمار�ت  موقع  على  علني  مز�د  �شينعقد  باأنه  للجميع  �الإحتادية  �الإبتد�ئية  �ل�شارقة  حمكمة  تعلن 

�لعائد  �لعقارين  لبيع  وذلك   2021/9/15 �ملو�فق  �الأربعاء  يوم  �لثانية ع�شر ظهر�  �ل�شاعة  emiratesauction.ae يف متام 
�لتثمني  ب�شعر  �ل�شارقة -  باإمارة  �ملجاز  48/�أ ملك مبنطقة  �لعقار رقم   : �لتايل  �لنحو  �لعقار�ت على  و�أو�شاف  ملكيته للمنفذ �شده 
90،000،000 درهم )ت�شعون مليون درهم(  يتوجب على �لر�غب باالإ�شرت�ك باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و مبوجب �شيك   :
و�لبيوع  ق�شم �حلجوز�ت  ذلك مر�جعة  �ال�شتف�شار عن  �و  بال�شر�ء  يرغب  فعلى من  للعقار.   �ملقدر  �لثمن  20% من  بقيمة  م�شدق 
له  من  كل  وعلى  �لبيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  لالإمار�ت  �اللكرتوين  �ملوقع  �و  باملحكمة 

�عرت��س �لتقدم باعرت��شه معزز� �إياه مبا يبره من م�شتند�ت قبل �ملوقع �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل.
عن / رئي�ص ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : ا�ص ام اي ا�ص للتجارة - �ص ذ م م  
 PRIME BUSINESS CENTER  لعنو�ن : دبي - �لب�شاء �لر�بعة جنوب�
B-B804 �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : 645027  رقم 
1065484 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية  �لقيد بال�شجل �لتجاري : 
�أعاله  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  �لتاأ�شر يف  باأنه قد مت  بدبي 
�لعدل  ل��دى كاتب  و�ملوثق   2021/8/29 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2021/8/29 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�شفي �ملعني ابي حما�صب قانوين �لعنو�ن : مكتب رقم 306 -03 ملك عبد�جلليل 

يو�شف عبد�لكرمي دروي�س - ديرة - �لقرهود - هاتف : 4252890-04  فاك�س :  
  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : ئي ا�ص جي اي للكهروميكانيكية - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم )304( ملك كرمي ميرتي - بردبي / �خلليج �لتجاري - �ل�شكل 
بال�شجل  �لقيد  رقم   691535  : �لرخ�شة  رقم   ، ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة   : �لقانوين 
قد  باأنه  بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  1118268 مبوجب هذ�   : �لتجاري 
مت �لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/8/18 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2021/8/18
ميثاء الزعابي لتدقيق احل�صابات �لعنو�ن : مكتب رقم 1101 بناية ��شكون بارك 
بالي�س - �شارع �ل�شيخ ز�يد - �ملركز �لتجاري 1 - هاتف : 8768662-04  �ملحمول: 
خالل  وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   0555578859

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : فر�صت فينت�صر للتجارة العامة - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : نخيل - �ملدينة �لعاملية - IC1-Z05-S09 �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية 
 1283335  : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رق��م   781483  : �لرخ�شة  رق��م   ، حم��دودة 
�ل�شجل  يف  �لتاأ�شر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
�لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2021/7/1 وعلى من  2021/7/1 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني �صروق الغد للح�صابات - �ص ذ 
م م �لعنو�ن : مكتب رقم 102 ملك �ل�شيخ حممد بن علي بن ر��شد �لنعيمي - �لنهدة 
�الوىل - ديرة - هاتف :    فاك�س :   م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : اون بوينت موفر خدمات ال�صركات - ذ م م  
للعقار�ت  بناء  ملك   108-107-106-105-104-103 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
، رقم  ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�شكل   B ��شتد�مة   - بردبي - عود ميثاء   -
�لرخ�شة : 844607 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1434707 مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل 
�ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/7/28 و�ملوثق 
�أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2021/8/5 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى 
مكتب   : �لعنو�ن  احل�صابات  ملراجعة  �صالح  بدر  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة 
رقم 641 ملك رخ�شانية غوثية - بردبي - �خلليج �لتجاري - هاتف : 2833911-
04 فاك�س : 2833922-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ابي حما�صب قانوين
 - دروي�س  عبد�لكرمي  يو�شف  عبد�جلليل  ملك   03-  306 رقم  مكتب   : �لعنو�ن 
تعلن  ه�������ذ�  مب�����وج�����ب  ديرة - �لقرهود - هاتف : 4252890-04  فاك�س :   
�أعاله لت�شفية  �ملذكور  �مل�شفي  باأنه قد مت تعيني  �لتنمية �القت�شادية بدبي  د�ئرة 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ص   - للتجارة  ا�ص  اي  ام  ا�ص 
 2021/8/29 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2021/8/29
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ميثاء الزعابي لتدقيق احل�صابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 1101 بناية ��شكون بارك بالي�س - �شارع �ل�شيخ ز�يد - �ملركز 
0555578859 مبوجب  �ملحمول:    04-8768662  : - هاتف   1 �لتجاري 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله 
قر�ر  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  �ص   - للكهروميكانيكية  اي  ا�ص جي  ئي  لت�شفية  
2021/8/18 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ 
2021/8/18 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
�أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : �صروق الغد للح�صابات - �ص ذ م م
 - �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  ع��ل��ي  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د  م��ل��ك   102 رق���م  : مكتب  �ل��ع��ن��و�ن 
تعلن  ه����ذ�  �لنهدة �الوىل - ديرة - هاتف :    فاك�س :      مب���وج���ب 
�أعاله لت�شفية  �ملذكور  �مل�شفي  باأنه قد مت تعيني  �لتنمية �القت�شادية بدبي  د�ئرة 
ق��ر�ر حماكم دبي  العامة - �ص ذ م م وذل��ك مبوجب  فر�صت فينت�صر للتجارة 
بتاريخ  2021/7/1 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/7/1 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : بدر �صالح ملراجعة احل�صابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 641 ملك رخ�شانية غوثية - بردبي - �خلليج �لتجاري 
تعلن  هذ�  مبوجب   04-2833922  : فاك�س   04-2833911  : هاتف   -
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  
ق��ر�ر حماكم  اون بوينت موفر خدمات ال�صركات - ذ م م وذل��ك مبوجب 
بتاريخ  دب��ي  �ل��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2021/7/28 بتاريخ   دب��ي 
2021/8/5 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

  حمكمة خورفكان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - موؤ�ش�شة الوجه اجلميل للتجارة 
)ل�شاحبها / حممد �شليمان علي �شليمان ال�شحي(     

اأداء    اأمر   KHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000123/ 
�إىل �ملنفذ �شد : موؤ�ش�شة �لوجه �جلميل للتجارة )ل�شاحبها / حممد �شليمان علي �شليمان �ل�شحي(      

حيث �نه قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح  
�ملنفذ ورثة عبيد حممد هالل �لنقبي - �جلن�شية �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله.  
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  

تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 162950.0 درهم. 
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم �لثالثاء - �ملو�فق 
�شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملحكمة�ملذكورة  �أمام   -  10.00 �ل�شاعة   -  2021/9/7

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلبي �ملقررة قانونا
حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الواحة لتنظيف املباين   
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001558/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �لو�حة لتنظيف �ملباين 
�لعنو�ن : �ل�شارقة - �لنباعة - �شارع �ل�شيخ �شلطان بن �شقر �لقا�شمي 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ حممد ربيع �حل�شني حممد عبد�لرز�ق ، �جلن�شية بنجالدي�شي  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب   تنفيذه كاالآتي :
�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 10422 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلبي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الواحة لتنظيف املباين   
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001664/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �لو�حة لتنظيف �ملباين - �لعنو�ن : �ل�شارقة - �لنباعة - �شارع �ل�شيخ �شلطان بن �شقر 
�لقا�شمي - �شقة رقم 101 0522109009

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ حممد مانك مياه حممد عبد�ل�شوبان - �جلن�شية : بنغالدي�شي 

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب   تنفيذه كاالآتي :
�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 10872 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلبي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - افق اجلودة ل�شيانة ال�شيارات   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002250/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �فق �جلودة ل�شيانة �ل�شيار�ت 
�لعنو�ن : �ل�شارقة - �شناعية 4 - خلف �شارع �لر�بع �ل�شناعي 0564862276 - 0561450248 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ �شرير�ج ثانكيوناث وينو ثانيكونات - �جلن�شية : هندي  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب   تنفيذه كاالآتي :
�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 5550.0  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلبي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد �شادق ويل   
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001996/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حممد �شادق ويل 
�لعنو�ن : �ل�شارقة - منطقة �حلز�نة - �شارع �ل�شيخ حممد بن �شقر �لقا�شمي - فيال رقم 5 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ هنيد عبا�س طيب علي - �جلن�شية : هندي  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب   تنفيذه كاالآتي :
�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 159597 درهم مع �لفائدة بو�قع 5%   

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلبي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شارة بنت ب�شري �شالمي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002540/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شارة بنت ب�شر �شالمي
حيث �نه بتاريخ 2020/3/26 قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شركة �ل�شقر �لوطنية للتاأمني )�شركة م�شاهمة عامة(  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 39937 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلبي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - عفاف م�شعد عبداهلل قا�شم 
)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001676/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عفاف م�شعد عبد�هلل قا�شم - �لعنو�ن : تقيم مبنزل و�لدها بعجمان - �لرو�شة - 
فيال 1-4 بجو�ر كافتريا دينار - هاتف رقم 0507776366 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ مكتب مروه عبد�هلل للمحاماة و�الإ�شت�شار�ت �لقانونية  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 11397.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �الإخطار.   بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلبي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003288 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ديريك �شيكاجا �شيكاجا  
جمهول حمل �الإقامة : �ل�شارقة منطقة �لعزره �شارع �ل�شيخ �شامل بن �شلطان �لقا�شمي بناية 

�شكن �شائقي �جرة �ل�شارقة 
بناء على طلب �ملدعية : �جرة �ل�شارقة  

�ل�شارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/9/14 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
�و بو��شطة وكيل  3( �شخ�شيا  �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى  �ملحكمة �الإبتد�ئية 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ال 
تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/8/30 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      
جنود طالب العامري 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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عربي ودويل

 و��صنطن تطلب من �لأمريكيني عدم �ل�صفر �إىل �صوي�صر� �ملك�صيك متنع مرور قافلة مهاجرين 
•• تو�صتال غوتيريز-اأ ف ب

حو�يل  ت�شم  قافلة  �أوقفت  �أنها  �ملك�شيكية  �ل�شرطة  �أعلنت 
ت�شيابا�س  �لو�شطى يف  �أمركا  300 مهاجر معظمهم من 
�حل��دود مع  �إىل  �لو�شول  �أثناء حماولتها  �ملك�شيك  بجنوب 
�لواليات �ملتحدة.و�أوقفت قو�ت كبرة من �حلر�س �لوطني 
وهندور��شيني  غو�تيماليني  م��ن  ت��ت��األ��ف  �ل��ت��ي  �مل��ج��م��وع��ة 
�إىل  توجهها  �أثناء  �لهايتيني  قليل من  و�شلفادوريني وعدد 

�حلدود، ح�شب تقرير �شادر ل�شرطة والية ت�شيابا�س.
هوؤالء  و�شع  بالتدقيق يف  �ملك�شيكيون  �لهجرة  �شباط  وقام 
�ملهاجرين مبن فيهم �لن�شاء و�الأطفال قبل �عتقال ثمانني 

�إع����الم حملية  ل��و���ش��ائ��ل  ف��ي��دي��و  ت�شجيالت  م��ن��ه��م.وت��ظ��ه��ر 
�لوطني  �حل��ر���س  عنا�شر  ب��احل��ج��ارة  ير�شقون  مهاجرين 

�لذين كانو� يغلقون �لطريق.
وكانت هذه �ملجموعة من �ملهاجرين تتاألف يف �لبد�ية من 
700 �شخ�س غادرو� �ل�شبت تابات�شوال �لو�قعة على �حلدود 
�ل�شرطة  م��ع  متكررة  م��و�ج��ه��ات  بعد  لكن  غ��و�ت��ي��م��اال.  م��ع 

ف�شل �لعديد منهم و�أغلبهم عائالت �لتخلي عن رحلتهم.
وجلاأ �لذين متكنو� من �الإفالت من �ل�شرطة �إىل جمموعات 
ال�شتئناف  �شفوفهم  جتميع  �إع��ادة  قبل  �ملنطقة  يف  �شكانية 

رحلتهم.
�أوقف �ثنني من عنا�شره  �إنه  وقال �ملعهد �لوطني للهجرة 

ي�شربان  وهما  فيديو  �شريط  يف  ظهر�  بعدما  �لعمل  ع��ن 
مهاجرين من هذه �لقافلة �لتي حتركت �ل�شبت.

�ملدينة  �شخ�س  مئتي  ن��ح��و  ت�شم  �أخ����رى  ق��اف��ل��ة  وغ�����ادرت 
�إىل �لواليات �ملتحدة للعثور  �أي�شا  �الثنني بهدف �لو�شول 

على مالذ هناك.
ت�شاعفت قو�فل �ملهاجرين هذه �لتي ت�شم عدد� كبر� من 
�إىل  بايدن  جو  �الأمركي  �لرئي�س  و�شول  منذ  �لقا�شرين 

�ل�شلطة.
�لقو�ت  �أف����ر�د  م��ن   27500 م��ن  �أك���رث  �ملك�شيك  ون�����ش��رت 
مع  للتعامل  و�جلنوبية  �ل�شمالية  ح��دوده��ا  على  �مل�شلحة 

موجات �لهجرة هذه.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�لتوجه  �الأمركية مو�طنيها بعدم  �ل�شلطات  �أو�شت 
�إىل �شوي�شر�، ب�شبب �لو�شع �ل�شحي �ملرتبط بكوفيد-

�الأمركية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �ل��ب��الد.ورف��ع��ت  يف   19
�خلا�س  �لتنبيه  م�شتوى  �الث��ن��ني،  ���ش��درت  ن�شرة  يف 
�الأمركيني  د�ع��ي��ة  �ل��ر�ب��ع��ة،  �ل��درج��ة  �إىل  ب�شوي�شر� 
�ل�شلطات  وطلبت  �شوي�شر�.  �إىل  �ل�شفر”  “عدم  �إىل 
�إىل  رح��ل��ة  ك��ل  “جتنرّب  �أي�����ش��اً  �الأم��رك��ي��ة  �ل�شحية 

�شوي�شر�«.
وق��ال��ت �مل��ر�ك��ز �الأم��رك��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة م��ن �الأمر��س 

�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف  �ل�شحية  �ل��ه��ي��ئ��ة  وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا، وه���ي 
�لتوجه  عليكم  ك��ان  “�إذ�  بيان  يف  �ملتحدة،  �ل��والي��ات 
�إىل �شوي�شر�، تاأكدو� من �أنكم ملقحون بالكامل قبل 
�ل�شفر«.و�أ�شافت “ب�شبب �لو�شع �حلايل يف �شوي�شر�، 
حتى �مل�شافرين �مللقحني ب�شكل كامل ميكن �أن يكونو� 
كوفيد- ر�ت  متحورّ ون�شر  �الإ�شابة  خلطر  �شني  معررّ

�الأوروبية،  �ل���دول  م��ن  ع��دد كبر  غ��ر�ر  على   .”19
�الإ�شابات  ع���دد  يف  ح����اد�ً  �رت��ف��اع��اً  ���ش��وي�����ش��ر�  ت�شهد 
ت�شجيل  مع  دلتا،  رة  �ملتحورّ ظهور  منذ  بكوفيد-19 
بح�شب  �آب/�أغ�����ش��ط�����س،   16 منذ  �إ���ش��اب��ة   35150

بيانات �ملكتب �لفدر�يل �ل�شوي�شري لل�شحة �لعامة.

•• باري�س-اأ ف ب

ع�����ش��رون ع���اًم���ا م���ن �حل�����رب ووج����ود 
م��ك��ل��ف ك��ل��ه��ا ج���ه���ود مت حم���وه���ا يف 
�لف�شل  �أ�شابيع قليلة، ويطرح  غ�شون 
ت�شاوؤالت  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  �الأم���رك���ي 
�لغربية يف  �ل��ت��دخ��الت  ح��ول ج���دوى 
تو�جهها  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��ع��وب��ات  �خل����ارج 

لفر�س منوذج للحكم.
كابول   على  ��شتيالء طالبان  �أن  يبدو 
مدوية  ع���ق���وب���ة  وك����اأن����ه  ق����ت����ال،  دون 
�لتخطيط  ����ش���يء  ����ش���م���ويل  مل�������ش���روع 
��شت�شارتهم  خل��ب�ء  وف��ًق��ا  و�لتنفيذ، 

وكالة فر�ن�س بر�س.
�الأفغاين  �جلي�س  هزمية  جانب  فاإىل 
�ل���ذي �أن�����ش��اأت��ه و����ش��ن��ط��ن، ت��ب��ني ف�شل 
دبليو  ج��ورج   - روؤ���ش��اء  �أربعة  �شيا�شات 
بو�س وب��ار�ك �أوب��ام��ا ودون��ال��د تر�مب 

وجو بايدن.
غر  �لنتيجة  جميعهم  و�ج��ه��و�  فقد 
�لقابلة للحل ملا بد�أ كرد على هجمات 
11 �أيلول-�شبتمب 2001 ثم حتول 
عودة  ل��ت��ف��ادي  ����ش��ت��ن��ز�ف  ح����رب  �إىل 
�لبالد جمدد� الأن تكون مالًذ� �إرهابياً 
�أولويات  �إد�رة  عليهم  ت��ع��ني  ح��ني  يف 
يف  �حل���رب  مثل  �أخ���رى  ��شرت�تيجية 

�لعر�ق منذ عام 2003.
ح���اول���و� ق��ب��ل ك��ل ���ش��يء �إن�����ش��اء جي�س 
قابلة  دول��������ة  وت����اأ�����ش����ي���������س  �أف������غ������اين 
�أوباما  ب����ار�ك  وق����ال  ل��ال���ش��ت��م��ر�ري��ة. 
رك����زت  “كرئي�س   2016 ع�����ام  يف 
�لقو�ت  ت��دري��ب  ع��ل��ى  ��شرت�تيجيتنا 
“لقد  و�أ���ش��اف  وتعزيزها.  �الأفغانية 
طردنا تنظيم �لقاعدة من مع�شكر�ته 
بطالبان  لالإطاحة  �الأفغان  و�شاعدنا 

و�إقامة حكومة دميوقر�طية«.
لكن رغم م�شاعد�ت حكومية باملليار�ت 
و�ملنظمات  �ملانحة  �جلهات  وم�شاريع 

�ملجتمع  “جهود  فاإن  غر �حلكومية، 
�ل���دويل لبناء �ل��دول��ة �الأف��غ��ان��ي��ة من 
بالنجاح”  تتوج  مل  وتعزيزها  �ل�شفر 
على حد قول �شرج ميخائيلوف من 
موؤ�ش�شة �لدر��شات و�الأبحاث �لتنموية 

�لدولية.
ويوؤكد �أن بع�س �لنجاحات قد حققت 
موؤ�ش�شات  �أرب���ع  ب”�إن�شاء  م�شت�شهد�ً 
ب����ني عامي  ب�����ش��ك��ل ���ش��ح��ي��ح  ت���ع���م���ل 
�مل���ال  وز�رة  ه���ي  و2005   2002
�إعادة �الإعمار  و�لبنك �ملركزي ووز�رة 
و�ال�شتخبار�ت  �ل��ري��ف��ي��ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 

�لع�شكرية«.
من  �لع�شرون  �ل�شنو�ت  �شمحت  كما 
�الأفغان  م��ن  جل��ي��ل  عمليا  �حل�����ش��ور 

بالعي�س �أحر�ًر� من حكم طالبان.
ل��ك��ن ه���ذه �ل��ن��ج��اح��ات ���ش��م��دت و�شط 

�ملح�شوبية و�لف�شاد.
وقال عبد �لبا�شط �لباحث يف مدر�شة 
�لدولية يف  للدر��شات  ر�جار�تنام  �س. 
ه��ن��اك متا�شك  ي��ك��ن  “مل  ���ش��ن��غ��اف��ورة 

د�خ���ل �جلي�س وال ح�س  �أي��دي��ول��وج��ي 
وي�شف  �لوطني”.  �الن��ت��م��اء  ب��و�ج��ب 
ف�شاد� متاأ�شال يف �شفوف �جلي�س كما 
غياب  �إىل  وي�شر  �مل��دين.  �ملجتمع  يف 
مفهوم �لدولة �لقومية يف بلد تهيمن 
�حلياة  على  و�ل��ق��ب��ائ��ل  �لع�شائر  فيه 

�الجتماعية.
�أوروبي  ع�شكري  �شابط  يقول  ولكن، 
متخ�ش�س يف �لتدريب لوكالة فر�ن�س 
هويته،  عن  �لك�شف  عدم  طالبا  بر�س 
ولكن  ع�شكرية  �أد�ة  حت�شني  “ميكن 
�الأمر �شعب جد� �إذ� مل تكن مدعومة 
ب��ح��وك��م��ة م���وث���وق ب��ه��ا، ويف ح����ال مل 
�لع�شائرية  �لتوتر�ت  جت��اوز  يف  تنجح 
حتتية  ب���ن���ى  �إن�������ش���اء  ويف  و�ل���ق���ب���ل���ي���ة 
للدولة  ت�شمح  �القت�شادية  للتنمية 

بدفع مرتبات جي�شها«.
كما يتطرق �إىل �حلاجة لو�شع �أ�ش�س 
لكن  �شلبة”.  وحكومية  “�جتماعية 

“هذه مل تكن �حلال يف �أفغان�شتان«.
�شعور  �أي�����ش��ا  �لف�شل  ه���ذ�  ر�ء  وي��ق��ف 

ق���وة عظمى  �أول  ق��ب��ل  م���ن  ب��ال��ت��ف��وق 
و�شرورة  قيمها  من  و�ثقة  �لعامل  يف 

ت�شديرها.
�لعلوم  �أ����ش���ت���اذ  الي�����ك  دي���ف���ي���د  ود�ن 
دييغو  ����ش���ان  ج��ام��ع��ة  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�ل�������ش���دد  ه�������ذ�  )ك����ال����ي����ف����ورن����ي����ا( يف 
لالعتقاد  ت��دف��ع  �ل��ت��ي  “�لغطر�شة” 
باأن “كياًنا �أجنبًيا ميكنه �النتقال �إىل 
بلد م��ا وب��ن��اء دول��ة �شرعية ووف��ي��ة يف 
�آن«.م��ن جهته �نتقد بر�هما �شيالين 
�أ���ش��ت��اذ �ل��در����ش��ات �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف 
مركز  وه��و  �ل�شيا�شات،  �أب��ح��اث  مركز 
�أبحاث خا�س مقره نيودلهي، �لكذبة 

�الأمركية.
وقال �إن “�لواليات �ملتحدة مل تذهب 
�إىل �أفغان�شتان لبناء دولة بل لالنتقام 
�أيلول/�شبتمب”،   11 هجمات  م��ن 
كانت  �الأخ�����رى  “�لدول  �أن  م�شيًفا 
��شتثمرت  �ل��دول��ة.  بناء  عن  م�شوؤولة 
�لهند �أكرث من 3 مليار�ت دوالر ل�شق 
�مل�شت�شفيات  وب��ن��اء  �ل�شريعة  �ل��ط��رق 

و�ل�شدود و�لبملان«.
�الأمثلة  م��ن  �لعديد  م��ن  �ل��رغ��م  على 
�الأمركية  �الإخ��ف��اق��ات  على  �لالفتة 
يف بناء قو�ت م�شلحة حملية )فيتنام 
�لتدخالت  فاإن  و�أفغان�شتان(  و�لعر�ق 
كما  �لف�شل،  م�شرها  لي�س  �لغربية 
يوؤكد �شيث جونز من مركز �لدر��شات 
�ال�شرت�تيجية و�لدولية يف و��شنطن، 
م�شدًد� على جناح �لواليات �ملتحدة يف 

كولومبيا، و�أوروبا ويف �لبلقان.
�الأفغانية  �لنك�شة  بعد  �إن��ه  ق��ال  لكنه 
“�شتحجم �لواليات �ملتحدة ب�شدة عن 
�الن���خ���ر�ط يف ب��ن��اء دول���ة ع��ل��ى نطاق 
جًد�  �ل�شعب  “من  و�أو���ش��ح  و��شع”. 
�ل��ق��ي��ام ب��ذل��ك م��ن �خل����ارج ون�����ادًر� ما 

تكلل �ملحاولة بالنجاح«.
�ملتحدة  �ل����والي����ات  ح��ل��ف��اء  �أن  ي���ب���دو 
ال  “�أنا  �ل��ن��ت��ائ��ج  ��ا  �أي�����شً ي�شتخل�شون 
�أوؤم�����ن ب��امل�����ش��اع��دة يف ب��ن��اء دول����ة كما 
ل�شحيفة  م���اك���رون  �إمي��ان��وي��ل  �أع��ل��ن 
على  رد�  دميان�س”  دو  “جورنال  ل��و 

�شوؤ�ل حول �لتدخل �لفرن�شي ملكافحة 
عام  م��ن��ذ  �مل�شتمر  م���ايل  يف  �الإره�����اب 
طالبان،  مقاتلو  وج��ال  2012.هذ� 
�لقادة �جلدد الأفغان�شتان، منت�شرين 
�ل��ث��الث��اء يف م��ط��ار ك��اب��ول بعد  �شباح 
�الأمركيني،  �جل���ن���ود  �آخ�����ر  م���غ���ادرة 
ي���ر�ف���ق���ه���م ع��ن��ا���ش��ر ي����رت����دون ب����ز�ت 
�ملت�شددة  للحركة  تابعة  خا�شة  ق��و�ت 
با�شم  �ملتحدث  علمهم.تقدم  ور�فعني 
ط��ال��ب��ان ذب��ي��ح �هلل جم��اه��د جمموعة 
م���ن �مل�����ش��وؤول��ني ع��ل��ى �مل�����درج. وفيما 
�أية  ع���ام  ب�شكل  وج��ه��ه  ع��ل��ي  تظهر  ال 
عري�شة  �ب��ت�����ش��ام��ة  �أن  �إال  ت���ع���اب���ر، 

�رت�شمت عليه.
�ل���ق���و�ت �خلا�شة  وق���ف ع��ن��ا���ش��ر م��ن 
ى  وُت�شمرّ ط���ال���ب���ان  حل���رك���ة  �ل���ت���اب���ع���ة 
يرتدون  وه��م   ”313 “بدري  كتيبة 
�لكاكي  �ل��ل��ون  ذ�ت  و���ش��رت�ت  �أح��ذي��ة 
�شور،  اللتقاط  هة،  �ملمورّ بز�تهم  فوق 
�أم��رك��ي��ة ور�فعني  �أ���ش��ل��ح��ة  ح��ام��ل��ني 
ع��ل��م��ه��م �الأب��ي�����س �ل����ذي ُك��ت��ب��ت عليه 

باللون �الأ�شود �ل�شهادتان.
�س مطار كابول �ملدين للتخريب  تعررّ
�الأكرث  �مل��و�ق��ع  �أح��د  ُيعد  ك��ان  �أن  بعد 
�ل��ب��الد.، وم���الأت ر�شا�شات  يف  �أم��ان��اً 

فارغة �الأر�س قرب كل �ملد�خل.
�ل�15 �لتي تلت �شيطرة  خالل �الأيام 
�آب/  15 يف  �لعا�شمة  ع��ل��ى  ط��ال��ب��ان 
جتمع  �ملطار  حميط  �شهد  �أغ�شط�س، 
لل�شعود  حم���اول���ة  يف  ك��ب��رة  ح�����ش��ود 
ع���ل���ى م����ن رح������الت �الإج���������الء �لتي 
بقيادة  �الأج���ن���ب���ي���ة  �ل������دول  ��م��ت��ه��ا  ن��ظرّ
�ل�����والي�����ات �مل���ت���ح���دة.ل���ك���ن ب���ق���ي عدد 
خ��ارج هذه  �الأفغان عالقني  كبر من 
�ملنطقة ب�شبب �شل�شلة حو�جز �أقامتها 
�حلركة. و�أُزيلت �لثالثاء كافة نقاط 
�لتفتي�س هذه على �لطريق �ملوؤدي �إىل 

�ملطار، با�شتثناء و�حدة.
وت���غ���ررّ �أي�������ش���اً م�����ز�ج �ل����ق����ادة �جل���دد 
طالبان  مقاتلي  �إن  �إذ  الأفغان�شتان. 
باليد  �لت�شليم  ع��ب  فرحتهم  �أب����دو� 

على �ل�شائقني و�لركاب.

ال ت���ز�ل م�����ش��األ��ة ت��اأم��ني م��ط��ار حامد 
�أ�شا�شية.  ك��اب��ول،  يف  �ل����دويل  ك����رز�ي 
وقد كررت طالبان مر�ت عدة �أنها لن 
لهذ�  دول��ي��ة  ع�شكرية  م�شاعدة  تقبل 

�لغر�س.
ب��ق��ي��ت ع�شر�ت  �مل���ط���ار،  ود�خ�����ل ح���رم 
�لتي منحتها  و�مل��روح��ي��ات  �ل��ط��ائ��ر�ت 
فارغة  �الأف���غ���اين،  للجي�س  و��شنطن 
�الأمركية  �ل��ق��و�ت  �أعطبتها  بعدما 

قبل �ن�شحابها.
وقال قائد �لقيادة �ملركزية �الأمركية 
�جل��������ر�ل ك��ي��ن��ي��ث م����اك����ن����زي خ���الل 
“نزعت  ق���و�ت���ه  �إنرّ  ���ش��ح��ايف  م���وؤمت���ر 
�أي  ط�����ائ�����رة   73 ح��������و�ىل  �شالح” 
�أعطبتها وجعلتها غر قابلة للت�شغيل 
مرة �أخرى. و�أكد �أن “هذه �لطائر�ت 
“لن  م�شيفاً  �أخرى”  م��رة  لن حتلرّق 

ن �أحد من ��شتخد�مها«. يتمكرّ
��م��ت ن��و�ف��ذ ق��م��ر�ت �ل��ق��ي��ادة يف  وُح��طرّ

�لطائر�ت وُثقبت �إطار�تها.
 70 �أي�شاً  �الأم��رك��ي  �جلي�س  ل  وعطرّ
لالألغام  م���ق���اوم���ة  ��ح��ة  م�����ش��فرّ ع���رب���ة 
- ت��ب��ل��غ ك��ل��ف��ة �ل���و�ح���دة م��ن��ه��ا مليون 
مدررّعة  هامفي  مركبة  و27   - دوالر 
�أقيم  خ��ف��ي��ف��ة، يف خ��ت��ام ج�����ش��ر ج���وي 
باإجالء  و�شمح  �أ�شبوعني  م��دى  على 
حو�ىل 123 �ألف �شخ�س من �لبالد، 

معظمهم �أفغان.
�أي�شاً  �مل���ت���ح���دة  �ل�����والي�����ات  ��������رت  ودمرّ
م��ن طر�ز  ���ش��اروخ��ي��ة  دف���اع  منظومة 
مطار  حل��م��اي��ة  ُن�����ش��ب��ت  “�شي-ر�م” 
كابول، وهي �ملنظومة �لتي �عرت�شت 
�شاروخية  ه��ج��م��ات  خ��م�����س  �الث���ن���ني 

�شنرّها تنظيم د�ع�س على �ملطار.
و�أو�شح �جلر�ل ماكنزي �أنرّ “تفكيك 
د وي�شتغرق  �إج��ر�ء معقرّ �الأنظمة  هذه 
وقتاً طوياًل، لذلك قمنا بنزع �شالحها 

حتى ال يتمرّ ��شتخد�مها مرة �أخرى«.

عاًما من احلرب ووجود مكلف مت حموها يف اأ�صابيع        20

�لف�صل �لأفغاين يطرح ت�صاوؤلت حول جدوى �لتدخالت �لغربية 

�أزمة �ل�صحافة �ل�صود�نية تتفاقم.. وتدفع �ل�صحفيني نحو مهن �أخرى
•• اخلرطوم-وكاالت

تدهورت �أو�شاع �ل�شحافة �لورقية يف �ل�شود�ن ب�شكل كبر، 
�ل�شدور،  ع��ن  للتوقف  �ليومية  �ل�شحف  م��ن   7 دف��ع  مم��ا 
نحو وظائف  �ل�شحفيني  ه��ج��رة  ظ��اه��رة  م��ن  ذل��ك  وف��اق��م 

�أخرى، بع�شها �شاق.
�أ�شباب   4 �إىل  �ل�شود�نية  �ل�شحافة  �أزم���ة  خمت�شون  وع��ز� 
و�نخفا�س  باملئة،   60 بنحو  �الإع���الن  حجم  ت��ر�ج��ع  وه��ي: 
�الإنتاج  كلفة  �رتفاع  �إىل  �إ�شافة  باملئة،   25 �لتوزيع مبقد�ر 
�ل��ف��رتة ذ�ت��ه��ا، وع���دم توفر  500 باملئة خ��الل  ب��اك��رث م��ن 
�ل�شحفية  �لكو�در  �ملهنية و�ملادية �لالزمة ال�شتقر�ر  �لبيئة 

و�لفنية.
ويقول �الأمني �لعام للمجل�س �لقومي لل�شحافة و�ملطبوعات 
�ل�شحفية، ح�شام �لدين حيدر، ملوقع “�شكاي نيوز عربية” 
جديدة  تنظيمية  �أ�ش�س  و�شع  على  حاليا  يعمل  �ملجل�س  �إن 
�الإعالمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �أو�����ش����اع  حت�����ش��ني  �إط������ار  يف  ت�����ش��ب 
و�ل�شحفية ل�شمان توفر بيئة مهنية جاذبة حتافظ على 

حقوق �ل�شحفيني.

تراجع االإعالن والتوزيع
�حلكومي  �الإع���الن  حجم  يف  �لكبر  �ل��رت�ج��ع  �إىل  و�إ�شافة 

تقرير  ي�شر  �ملا�شية؛  �ل��ث��الث  �ل�شنو�ت  خ��الل  و�ل��ت��ج��اري 
�شادر عن �ملجل�س �لقومي لل�شحافة �إىل �نخفا�س و��شح يف 

توزيع نحو 31 �شحيفة يومية و�أ�شبوعية.
وت�شر تقدير�ت غر ر�شمية �إىل �أن معدل �لتوزيع �حلايل 
وه���و معدل  ي��وم��ي��ا  ن�شخة  �أل���ف   40 �إىل   35 ب��ني  ي����رت�وح 
�ل��ب��ال��غ نحو  �ل�����ش��ود�ن  �شكان  ب��ع��دد  م��ق��ارن��ة  منخف�س ج��د� 
ملنظمة  �لعاملي  �ملعيار  عن  بعيد  �أن��ه  كما  ن�شمة،  مليون   39
لكل  ن�شخة   100 توزيع  �لذي يفرت�س معدالت  �ليون�شكو 

�ألف من �ل�شكان.

هجر املهنة
ظاهرة  م��ن  �ل�����ش��ود�ن  يف  �ل��ورق��ي��ة  �ل�شحافة  �أزم���ة  فاقمت 
هجر �ل�شحفيني ملهنة �ل�شحافة و�لبحث عن �أعمال �أخرى 
تدين  ظ��ل  يف  �ملعي�شية،  باحتياجاتهم  �ل��وف��اء  م��ن  متكنهم 

�الأجور و�رتفاع تكاليف �حلياة ب�شكل كبر.
و�شجت و�شائل �لتو��شل �الجتماعي خالل �لفرتة �الأخرة 
يف  للعمل  جل���اأو�  �ل��ذي��ن  �ل�شحفيني  ق�ش�س  م��ن  بالعديد 
�أن�شطة �أخرى بعيدة عن �خلط �ملهني، مثل �مليكانيكا وقيادة 

�شيار�ت �الأجرة و�إد�رة حمال �لبقالة وغرها.
ووفقا لعثمان �لطيب �لذي عمل يف �ل�شحافة �أكرث من 15 
�ل�شحف  الإح���دى  تنفيذي  حترير  مدير  �إىل  وو���ش��ل  عاما 

�لريا�شية، فاإنه ورغم �خلب�ت �لرت�كمية �لتي �كت�شبها، �إال 
�أن ر�تبه �ل�شهري ال يكاد يكفي �حتياجاته �الأ�شرية الأ�شبوع 

و�حد، مما دفعه لرتك �ملهنة و�لعمل ك�شائق �أجرة.
ويقول �لطيب ملوقع “�شكاي نيوز عربية” �إن بيئة �لعمل يف 
�ل�شحافة �ل�شود�نية �أ�شبحت طاردة، وال تتوفر فيها �أب�شط 
�الحتياجات، مثل �الأجر �ملعقول وفر�س �لتدريب و�ملعينات 
�ملتغر�ت  ومو�كبة  نف�شه  �ل�شحفي من تطوير  �لتي متكن 

�لعاملية �ملتالحقة.

اأزمات متالحقة
�ل�شحافة  �أن  �مل��ك��ا���ش��ف��ي  ح��ي��در  �ل�����ش��ح��ف��ي  �ل��ك��ات��ب  وي����رى 
�ل�شود�نية تعاين �لكثر من �الأزمات �لتي تدفع �ل�شحفيني 
عربية”:  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع  �ملكا�شفي  خ��ارج��ه��ا.وي��و���ش��ح 
“تفاقمت حدة �أزمة �ل�شحافة �ل�شود�نية منذ نهايات �لقرن 
�ملا�شي ب�شبب �الرتفاع �جلنوين يف �أ�شعار �لورق وم�شتلزمات 
�النتاج و�لطباعة �إ�شافة �إىل �لر�شوم �ل�شريبية و�جلمركية 
�لعالية �الأمر �لذي �ثر �شلبا على �ل�شكل و�ملحتوى وم�شتويات 
�لتفات  ���ش��رورة  �إىل  �ملكا�شفي  �ل�شحفيني«.وي�شر  �ج���ور 
�لدولة حلقيقة �ملخاطر �لتي تتعر�س لها �شناعة �ل�شحافة 
و�لتفكر جديا يف �لبحث عن �شيناريوهات و�قعية الإنقاذها، 
عب خيار�ت مثل ت�شجيع �لدمج �و �لتدخل �حلكومي �لغر 
و�ل�شريبية  �جلمركية  �الإعفاء�ت  تقدمي  حيث  من  مبا�شر 

وتنظيم تدفق �الإعالن �حلكومي.

جهود حكومية
من جانبه، يوؤكد ح�شام �لدين حيدر، �الأمني �لعام للمجل�س 
�لوقومي لل�شحافة و�ملطبوعات �ل�شحفية �أن �ملجل�س يعمل 
على  �الخ��رى  �ملخت�شة  و�جلهات  �ل�شحفيني  مع  بالتعاون 
منها  يعاين  �لتي  �الأزم���ات  ملعاجلة  �ل��الزم��ة  �الأ�ش�س  و�شع 
تفاكرية  ل��ق��اء�ت  يف  ينخرط  �ملجل�س  �أن  �ل��ق��ط��اع.و�أو���ش��ح 
وور������س ع��م��ل م���ع �ل�����ش��رك��اء �مل��ع��ن��ي��ني ل��ل��و���ش��ول �إىل روؤي���ة 
متكاملة ت�شع حلوال مو�شوعية وقابلة للتنفيذ.و�شدد على 
ملمار�شة  �ل�شاحلة  �لعمل  بيئة  بتوفر  ملزمة  �ل�شحف  �أن 
�ملهنة، من حيث �ملقار �الآمنة و�لتجهيز�ت و�ملعينات �لد�عمة 
�مل�شتمر  �لتدريب و�لتاأهيل  �إىل بر�مج  �إ�شافة  �ملهني  للعمل 

�لتي تعزز وتطور قدر�ت �ل�شحفيني.
وقال �إن �ملجل�س ي�شع �شمن �أولويات �ملرحلة �حلالية تبني 
�الأ�ش�س �لالزمة لتح�شني �و�شاع �ل�شحفيني و�حلفاظ على 

حقوقهم.

�لرحيل عن �أفغان�صتان.. �صورة 
جلرن�ل �أمريكي حتتل موقعا يف �لتاريخ 

•• وا�صنطن-رويرتز

�مليجر  ك��ان  ي���ده،  يف  و�شالحه  �شائر� 
�لفرقة  قائد  دون��اه��و  كري�س  ج��ر�ل 
�ل�شيت  ذ�ئ���ع���ة  ج����و�  �مل��ح��م��ول��ة   82
�آخر ع�شكري �أمريكي ي�شتقل �لرحلة 
دقيقة  قبل  �أفغان�شتان  م��ن  �الأخ���رة 
و�حدة من �إعالن دقات �ل�شاعة حلول 

منت�شف ليل �الثنني.
للروؤية  ب��ج��ه��از  �ل��ُت��ق��ط��ت  �ل�������ش���ورة 
طائرة  يف  جانبية  ن��اف��ذة  م��ن  �لليلية 
بلونيها  وَت��ع��ر���س  �شي-17،  �ل��ن��ق��ل 
غائمة  ����ش���ورة  و�الأ������ش�����ود  �الأخ�������ش���ر 
�لطائرة  �إىل  ي��ت��ج��ه  وه���و  ل��ل��ج��ر�ل 
�مل��درج يف مطار حامد  �لر�ب�شة على 
وز�رة  ن�شرتها  وق���د  ب��ك��اب��ول،  ك����رز�ي 
بعد  )�لبنتاجون(  �الأمريكية  �لدفاع 
���ش��اع��ات م��ن �إن��ه��اء �ل��والي��ات �ملتحدة 
وجودها �لع�شكري �لذي د�م 20 عاما 

يف �أفغان�شتان.
والأن���ه���ا حل��ظ��ة ت��اري��خ��ي��ة، ق���د حتتل 
بجانب  موقعا  دون��اه��و  رحيل  ���ش��ورة 
يقود  ك���ان  �شوفيتي  جل���ر�ل  �أخ����رى 
رتال مدرعا عب ج�شر �ل�شد�قة �إىل 
�ن�����ش��ح��ب �جلي�س  �أوزب��ك�����ش��ت��ان، ح��ني 
�الأحمر �ن�شحابا نهائيا من �أفغان�شتان 
ع�شكرية  لعملية  1989.و�إمتاما  يف 
�إجالء  حليفة  دول  مب�شاعدة  �أمكنها 
�أفغان�شتان،  م��ن  م��دن��ى  �أل����ف   123
متنها  على  �آخ��ر طائرة حتمل  رحلت 

قو�ت �أمريكية يف جنح �لليل.
�أن��ه��ا ���ش��ورة ثابتة،  وعلى �ل��رغ��م م��ن 
بد� دوناهو يتحرك بخفة بينما خال 
وجهه من �لتعبر�ت. كان يرتدي زيه 
للروؤية  �لقتايل كامال، وي�شع نظارة 
�شالحه  ويتدىل  �لليلية فوق خوذته، 
�أن يرتك  من يده بجانبه. كان عليه 
�أفغان�شتان ور�ءه يف نهاية �ملطاف و�أن 

ي�شل لب �الأمان.
على �لنقي�س، ظهر �جلر�ل بوري�س 
�الأربعني  �جل��ي�����س  ق��ائ��د  ج���ورم���وف، 
�أفغان�شتان، يف  �ل�شوفيتي يف  لالحتاد 
�بنه  ذر�ع  متاأبطا  ي�شر  وه��و  �ل�شور 

على �جل�شر �ملمتد فوق نهر �آمو د�ريا 
�ل���زه���ور �حلمر�ء  ب��اق��ة م���ن  ح��ام��ال 

و�لبي�شاء.
ج������رت �الن���������ش����ح����اب����ات �الأم���ري���ك���ي���ة 
و�ل�����ش��وف��ي��ت��ي��ة م���ن �ل��ب��ل��د �ل����ذي بات 
ُيعرف مبقبة �الإمب�طوريات بطرق 
�الأقل  �شارخة �الختالف، لكنها على 
�لتي عانت  �لكارثية  �لهزمية  جتنبت 
منها بريطانيا يف �حلرب �الإجنليزية 

�الأفغانية �الأوىل عام 1842.
�ل�شر�ع  �لر��شخة من ذلك  و�ل�شورة 
�إليز�بيث  ب���ال���زي���ت  ر���ش��م��ت��ه��ا  ل���وح���ة 
توم�شون ��شمها )بقايا جي�س( ت�شور 
�ح  ف���ار����ش���ا وح���ي���د� م��ن��ه��ك��ا ه���و �جل�����ررّ
بريدون  ول��ي��ام  �لع�شكري  و�مل�����ش��اع��د 
من  على  �خللف  �إىل  مييل  وج�شده 
���ش��ه��وة ح�����ش��ان �أك����رث �إن��ه��اك��ا خالل 

�الن�شحاب من كابول.
ح�����ني �ن�������ش���ح���ب �جل����ي���������س �الأح����م����ر 
�لرو�شي، كانت هناك حكومة �شيوعية 
�ل�شلطة  يف  ز�ل���ت  م��ا  ملو�شكو  مو�لية 
�شنو�ت  لثالث  ي��ح��ارب  جي�شها  وظ��ل 
�أخرى، يف حني �أن �حلكومة �الأفغانية 
�ملتحدة  �ل�����والي�����ات  م����ن  �مل����دع����وم����ة 
كابول  و�شقطت  بالفعل  ��شت�شلمت 
م��ا يزيد قليال  ي��د طالبان خ��الل  يف 
يف  مهلة  �نق�شاء  قبل  �أ�شبوعني  ع��ن 
�لقو�ت  الن�شحاب  �آب  �أغ�شط�س   31

�الأمريكية من �لبالد.
كان �نح�شاب قو�ت جروموف منظما، 

وم��ع ه��ذ� و�ج��ه��ت �ل��ق��و�ت �ل��ت��ي كان 
قو�مها 50 �ألفا هجمات متفرقة �أثناء 
توجهها �شماال �إىل حدود �أوزبك�شتان، 
ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �أن���ه���ا ق���دم���ت �مل���ال 
ملجموعات من �ملقاتلني ل�شمان ممر 

�آمن على طول �لطريق.
وَع��ب �ل��رت��ل �ل��ذي ي��ق��وده جروموف 
فب�ير   15 يف  �ل�������ش���د�ق���ة  ج�������ش���ر 
�الحتاد  حرب  منهيا   ،1989 �شباط 
و�لتي  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  �ل�����ش��وف��ي��ت��ي 
��شتمرت ع�شر �شنو�ت ُقتل خاللها ما 

يزيد عن 14450 جنديا �شوفيتيا.
�لعودة  ل��دى  �شعوره  عن  �شئل  وح��ني 
�إن  ق���ي���ل  �ل�����ش��وف��ي��ت��ي،  �ل�������رت�ب  �إىل 
�إننا  بالبهجة،  “�شعور  رد  ج��روم��وف 
�أنظر  ال  للوطن.  وعدنا  و�جبنا  �أدينا 
على  �حل��ك��م  �ل��ور�ء«.و���ش��ي��ع��ت��م��د  �إىل 
�الإجالء �الأمريكي �لنهائي من كابول 
على عدد من مت �إجالوؤهم وعدد من 
ُتركو�.لكن دوناهو ورفاقه �شيحملون 
���ش��ور� م��روع��ة ع��ن �أي��ام��ه��م �الأخرة 
كابول،  ب��ال��ف��و���ش��ى يف  �ت�����ش��م��ت  �ل��ت��ي 
ع  �آب�����اء مي�����ررون �أط���ف���اال ر�شرّ وم��ن��ه��ا 
للجنود عب �ل�شلك �ل�شائك، و�شابان 
حتلق  طائرة  من  ي�شقطان  �أفغانيان 
يف �ل�شماء، و�الأ�شو�أ من ذلك كله.. ما 
تنظيم  نفذه  �نتحاريا  هجوما  �أعقب 
د�ع�����س-خ��ر���ش��ان خ��ارج �مل��ط��ار يف 26 
�أغ�شط�س �آب و�أ�شفر عن مقتل ع�شر�ت 

�الأفغان و13 جنديا �أمريكيا.
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العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0003671 يف  الدعوى رقم

�إىل: �ملحكوم عليه �نار تاليبوف �وقلو
هذه  عليك  حكمت  قد   2021/06/28 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

�ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله
ل�شالح  �ملهنة لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعمله وقطع غيارها ذ م م ، بالتايل

مبلغ  بدفع  عليها  �ملدعى  بالز�م   -: �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
85550 دوالر خم�شة وثمانني �لفا وخم�شمائة وخم�شني دوالر� �و ما 

يعادله بالدرهم �المار�تي بتاريخ �لوفاء و�ألزمته بالر�شوم و�مل�شاريف.
حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية. 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   M0006588/SHCFICIREA2021 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه متجر و�شوبر ماركت �ل�شوق �لب�شيط )�س.ذ.م.م( ،
�لعنو�ن: 824850 نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/06/26 قد حكمت عليك 
هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله ل�شالح دبى للمرطبات )�شركة م�شاهمة 

عامة(، بالتايل: ن�س �حلكم
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري :-

باإلز�م �ملدعى عليه/ متجر و �شوبرماركت �ل�شوق �لب�شيط باأن يوؤدي للمدعية / دبي 
للمرطبات مبلغ مايل �إجمايل )32.320،68 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع %5 
�ملبلغ  �أ�شل  على  تزيد  ال  �أن  على  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من 
�أتعاب  بالر�شوم و�مل�شاريف و )200 دره��م( مقابل  �ملدعى عليه  باإلز�م  و  به،  �ملق�شي 

�ملحاماة. حكما غرقابال لال�شتئناف.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء      اأمر   SHCFICICPL2021 /0005990 يف  الدعوى رقم

�إىل: �ملحكوم عليه �خلليج �لهند�شية )�س.ذ.م.م( - �لعنو�ن : 9328664
جميل �حمد حممد جعفر عثماين، �لعنو�ن : 9328665

نحيطكم علما باأنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�أعاله ل�شالح �لقوة �لقوى لتجارة �الدو�ت �حلديدية و�لكهربائية ذ.م.م ، بالتايل:

ن�س �حلكم - �نه بتاريخ :2021/08/08
بعد �الطالع على �الور�ق

نامر بالز�م �ملدعي عليهما �ن يوؤديا للمدعية بالت�شامن فيما بينهما مبلغا وقدره)25200(  
درهم )فقط خم�شة وع�شرون �لف ومائتان درهم( و�لزمتهما بالفائدة مبقد�ر 5%�شنويا من  
تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهما بامل�شروفات حكما قابال ً لال�شتنناف خالل 

�ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
�ل�شادة / �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة - فرع �شرطة �ملحاكم �ملحرتم

املو�شوع / املنـع من ال�شـفر
الق�شية رقم SHCEXCIREA2021 /0001997- مدين )جزئي(

قررت حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية بتاريخ
عليه  �مل��ح��ك��وم  مب��ن��ع  �ل���دول���ة  م��ن��اف��ذ  ك��اف��ة  ع��ل��ى  للتعميم  خماطبتكم 
رقم  بطاقة هوية  �أمريكي يحمل   : �جلن�شية   - ف��ايل  )1( على حممد 
يف  وذل��ك  �ل��دول��ة  وم��غ��ادرة  �ل�شفر  من   784197470863685
حدود �ملبلغ �ملطالب به 78017 درهم مع �لفائدة بو�قع 3% على ذمة 

�لق�شية �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله.  
يرجى �الإيعاز ملن يلزم بتنفيذ م�شمون �لقر�ر و�إعالمنا.

املحكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/7044(
�ملخطرة : �ل�شاحل �الأخ�شر �لعقارية - بوكالة �ملحامي /�حمد ح�شن �ملازمي

�ملخطر �إليهم:  1- مطعم فود �ند فود )�س.ذ.م.م(
& نا�شيور�ل)�شابقا(. فري�س  مطعم  )حاليا(  غارليك  جنجر  مطعم   -  2

�ل�شيكات. على  �ملوقع  وب�شفته  نف�شه  عن  كاالبيل  �يبود  م�شطفى   -3
مبلغ  و�لبالغ قدرها  �الإيجارية  �لقيمة  ب�شد�د  �إلز�مكم  بوجوب  فيه  �الإخطار نخطركم  جئنا مبوجب هذ� 
500،000 درهم )خم�شمائة �ألف درهم(، مع وجوب �شرعة �إخالء �لعني �ملوؤجرة، وذلك خالل 30 يوماً من 
تاريخ ��شتالمكم هذ� �الإخطار عمال باأحكام �ملادة رقم 25/ح من قانون �الإيجار�ت باإمارة دبي. على �أن ت�شلم 
�لعني �ملوؤجرة خالية من �أي �شو�غل، مع �إلز�مكم ببدل �الإيجار حلني متام ت�شليم �لعني �ملوؤجرة مع �إلز�مكم 
 8400 �ألف دره��م( ر�شوم �ل�شريبة �مل�شافة ومبلغ  21000 درهم )و�ح��د وع�شرون  ب�شد�د مبلغ وق��دره 
�شوف  و�إال  و�ملياه،  �لكهرباء  هيئة  من  ذمة  ب��ر�ءة  �ملخطرة  بت�شليم  و�إلز�مكم  �ل�شيكات،  �رجت��اع  ر�شم  دره��م 
بكافة  حمتفظني  ونفقتكم،  م�شوؤوليتكم  وعلى  بحقكم،  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  كافة  التخاذ  �آ�شفني  ن�شطر 

�حلقوق �لقانونية �الأخرى الأي جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/7136(
�ملنذر / حممد عبد �حلليم عبد �حلليم ��شماعيل �ل�شياد

بوكاله �ملحامي / عبد �لرحمن ن�شيب
�ملنذر �إليه / �حمد على �شعيد حرميي�س �حلب�شي

�مل���و����ش���وع : �ن�����ذ�ر م���ن �مل���ن���ذر ب�����ش��رع��ه ����ش���د�د �مل��ب��ل��غ �مل��رت���ش��د وق����دره 
200،000،00 درهم باال�شافه �ىل �لفائده �لقانونيه وقدرها %12 
ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �ملطالبه  تاريخ  من 

�تعاب �ملحاماه وذلك يف 5 �يام من تاريخ ت�شلم �النذ�ر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7158(

�ملنذر : هماي للتجارة �لعامة - رخ�شة جتاريه رقم )203016(
�لهاتف �ملتحرك / 971554244385+  هاتف / 97142222018+

info@amt-legal.com / لبيد �اللكرتوين�
�شد / �ملنذر �ليه : ماركيز للتجارة �لعامة )�س ذ م م( رخ�شة جتارية 539222 

 MARKIZ GENERAL TRADING LLC وميثلها/ حميد ر�شا ح�شني جو�هريان
 : م��ت��ح��رك   046463258 رق����م  ت��ل��ي��ف��ون  �ل��ب��ط��ني  رق����ة   - دي�����رة  م��ن��ط��ق��ة   - دب����ي  �م������ارة   : �ل���ع���ن���و�ن 

0504506941  /0506463285
�ملو�شوع / تعلن �ملنذر ، �ملنذر �ليه بتكلفته بالوفاء ب�شد�د مبلغ )400،000( �ربعمائة �ألف درهم �مار�تي 
�يل  باال�شافة   2013/2/20 بتاريخ  �لتجاري(  دبي  �مل�شحوب على )بنك   205168 رقم  �ل�شيك  قيمة 
�لتام و ذلك  �ل�شد�د  �ملبالغ و حتى تاريخ  ��شتحقاق تلك  12% من تاريخ  �لتاخرية بو�قع ن�شبة  �لفائدة 
خالل مدة )5( �يام ) خم�شة �يام ( و �ال �شوف ت�شطر �ملنذر ��شفا التخاذ كافة �جر�ء�ت �لقانونية للمطالبة 

مببلغ و فو�ئد �لقانونية ، و مطالبة �ملنذر �ليه بكافة �لر�شوم و م�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7157(

�ملنذر : �شركة �ف ثري لالن�شاء�ت ذ م م – رخ�شة جتارية رقم ) 776840(
�لهاتف �ملتحرك / 971554244385+   هاتف / 97142222018+

info@amt-legal.com / لبيد �اللكرتوين�
�شد / �ملنذر �ليه �الول : �شركة �يطال فلويد مغرب �شرفي�س برتويل �س م م - �بوظبي

ITALFLUID MAGHREB SERVICES PETROLIERS - ABU DHBI
�ملنذر �ليه �لثاين : نقوال دى باولو - �جلن�شية �يطالية

�لعنو�ن : �مارة �بوظبي – جزيرة �مليناء – ميناء ز�يد – خمزن رقم 327
متحرك رقم : 0529998847  - �س.ب : 29741 �أبوظبي

�ملو�شوع/- تعلن �ملنذر ، �ملنذر �ليهما ، بتكلفتهما بالوفاء ب�شد�د مبلغ )3680،000،00( ثالثة مليون و �شتمائة 
و ثمانون �لف درهم �مار�تي باال�شافة �يل 12% فو�ئد تاأخرية �لقانونية من تاريخ �رجتاع �ل�شيك و حتى تاريخ 
�ل�شد�د، و ذلك خالل مدة )5( �يام ) خم�شة �يام ( و �ال �شوف ت�شطر �ملنذر ��شفا التخاذ كافة �جر�ء�ت �لقانونية 

للمطالبة مببلغ و فو�ئد �لقانونية و مطالبة �ملنذر �ليهما بكافة �لر�شوم و �مل�شاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة االإ�شتئنافية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم /AJCAPCIREA2021/ 0000790 مدنى )جزئى(

�إىل ي �ملدعي عليه : 4( �أ�شف حم�شن عمر 
جمهول حمل �الإقامة : �إمارة عجمان / �لنخيل / �شارع �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي / بناية 
عبد �هلل �أمني �ل�شرفاء / �لطابق �الأر�شي / بجو�ر بنك �الإمار�ت دبي �لوطني / �شندوق بريد 

)775 عجمان( / �لهاتف : 7444277/ 06 - �لفاك�س 06/7444077 
عجمان  حمكمة  �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  �أم��ام   2021/09/20 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �أن��ت 
 )1 �ال�شتئناف   - �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �الإ�شتثنافية  �ملحكمة  �الحتادية 
كافة  بها  مرفقا  �ل��دع��وى  على  جو�بية  م��ذك��رة  وت��ق��دمي   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �أو  �شخ�شيا 
�مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �أعاله – بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/8/31 م 

مكتب اخلدمات الق�شائية 
علياء احمد عبيد الزعابي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0006129 يف  الدعوى رقم

�إل�ى �ملدعي عليه / ريا�س �حمد �حمد ح�شن ر��شد - جمهول حمل �الإقامة : دبي - �رجان - بناية فين�شيتور 
بوليفارد - �شقة رقم 226 - 0527437175 - 0506760077

بناء على طلب �ملدعي / قي�شر حممود رحمت على
قد �قام عليك �لدعوى ويطاليك فيها : �لز�م �ملدعى عليه بدفع مبلغ 23250 درهم )ثالثة وع�شرون �لف 
ومائتان وخم�شون درهم( - �لز�م �ملدعى عليه باعادة كافة �شيكات �الق�شاط �اليجارية ، باال�شافة �ىل �شيك 

و�مل�شاريف. بالر�شوم  عليه  �ملدعى  �لز�م   - �شيكات  �ل�شمان عدد 6 
�الإحتادية  �ل�شارقة  حمكمة  �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  �أم��ام   2021/09/12 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �أن��ت 
 )5 09:00 �شباحا - مكتب رقم ) مكتب مدير �لدعوى رقم  �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنيه يف متام �ل�شاعة 
�شخ�شيا �أو بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك 
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله – بو�شفك 

مدعى عليه. �عالن �ملدعى عليه بالن�شر وبلغتي �لعربية و�الجنليزية. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      
عاي�شه علي حممد 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
)حماكم دبى(

حمكمة دبي االتبدائية
مذكرة اإعالن املدعى عليها بالن�شر

يف الدعوى رقم 540-2021 جتارى جزئى
�إىل �ملدعى عليها/ ال�شكو لتجارة �ل�شحوم وزيوت �لتزليق �س.ذ.م.م ، جمهولة حمل �الإقامة،

مبا �أن �ملدعية/ تكنو لوب �س.ذ.م.م ،
�الب��ت��د�ئ��ي��ة قد  دب��ي  ب���اأن حمكمة  نعلنكم  و عليه  �أع����اله،  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �أق��ام��ت يف مو�جهتكم  ق��د 
28-7-201 �لقر�ر �لتايل: )تقرر ندب خبر �مللكية �لفكرية �ملخت�س �شاحب �لدور  �أ�شدرت بتاريخ 
�أبو ط�ه  �إ�شر�قة علي  �أم��ام �خلبرة/  �إجتماعات �خلبة  ب��اجل��دول...(،  و عليه نعلنكم ب�شرورة ح�شور 
�ملنتدبة يف �لدعوى، و عنو�نها: بناية �شيتي �فنيو – �لدور �ل�شابع مكتب رقم )704( منطقة بور�شعيد 
042959552، وقد حتدد  3225493941 هاتف رقم  �شيتي �شنرت، رقم مكاين:  - مقابل ديرة 

لالإجتماع يوم �خلمي�س �ملو�فق 9-9-2021 يف متام �ل�شاعة �لثانية ظهر� )2:00( ظهر�ً.
اخلبرية / اإ�شراقة علي اأبو طه 
خبرية ملكية فكرية

اإعـــــــــــالن 
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0002994 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه : بي�شت ملقاوالت بناء - ذ م م  

ن�شو�ن  �شامل بن  ربيع  بناية عمر   3 �لر��شدية  �إمارة عجمان منطقة   : �الإقامة  جمهول حمل 
وحممد �شامل �حمد باف�شل وبرغ�س �شعيد باقطيان �ل�شقة رقم 109 هاتف 0526667748 

رقم مكاين 4360210904  
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/9/9 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة 
�الإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 8( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على 
بو�شفك مدعي   - �عاله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�شر  تاريخ  �يام من  ع�شرة 

عليه.  حرر بتاريخ  2021/8/26  
مدير اخلدمات الق�شائية      
خلود �شامل ال�شويدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية ، املحكمة االإبتدائية املدنية   
)كلي(  جتاري   AJCFICICOM2020 /0001085 يف  الدعوى رقم

�إىل: �ملحكوم عليه مطر يو�شف مطر �بو جر�د
يف  �ملحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د   2021/02/23 ب��ت��اري��خ  ب��اأن��ه  علما  نحيطكم 
بالتايل: قر�ر  ���س.م.ع،  �ملتحد  �لعربي  �لبنك  ل�شالح  �أع��اله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى 
ق��دره مليون ومائة  �ملدعي مبلغا  للم�شرف  ي��وؤدي  ب��اأن  �ملدعي عليه  باإلز�م   : �ملحكمه 
قانونية  فائدة  عن  ف�شال  درهما،  وخم�شون  و�ثنني  وثالثمائة  �ألفا  وثمانون  و�أربعة 
قدرها5%على هذ� �ملبلغ بدء� من تاريخ �إيد�ع تقرير �خلبر يف �لدعوي وحتي متام 
�أتعاب  مقابل  درهما  �أل��ف  مببلغ  و  و�لر�شوم  بامل�شاريف  عليه  �ملدعي  و�لزمت  �لوفاء 

�ملحاماة.
خالل �ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية ، املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء   اأمر   AJCFICICPL2021 /0002717 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه حممد فوزي �حلاوي
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 

بالرقم �أعاله  ل�شالح �شيف �ال�شالم فريد �لرحمن، بالتايل:
قر�ر �ملحكمه :1- �لز�م �ملطلوب �شده )حممد فوزي �حلاوي( باأد�ء مبلغ 52.000 
درهم )�ثنان و خم�شني �لف درهم( للطالب )�شيف �ال�شالم فريد �لرحمن( مع �لفائدة 
25/7 و حتى متام   2021 5% �شنويا ت�شري من تاريخ قيد �لطلب  بن�شبة فائدة 
قابال  �أت��ع��اب حم��ام��اة. حكما ً  دره��م  �أل��ف  و  �مل�شروفات  و  بالر�شوم  �ل��ز�م��ه  و  �ل�شد�د 

لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره
املحكمة االبتدائية املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية ، املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء   اأمر   AJCFICICPL2021 /0002548 يف  الدعوى رقم

�إىل: �ملحكوم عليه عالء كمال �أحمد عبد �هلل
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 

بالرقم �أعاله ل�شالح �شيف �الإ�شالم �ال�شالم فريد �لرحمن، بالتايل:
�هلل((  عبد  �أحمد  كمال  ))ع��الء  �شده  �ملطلوب  �لطرف  ب��اإل��ز�م  ناأمر   : �ملحكمه  ق��ر�ر 
باأن يوؤدي للطرف �لطالب ))�شيف �الإ�شالم �ال�شالم فريد �لرحمن(( : مبلغا وقدره 
�ألفا وخم�شمانة درهما (، و�لفائدة �لقانونية بو�قع  ع�شر  ثالثة   ( درهما   13.500
�الإلز�م  مع  �ل�شد�د،  متام  وحتى   06/07/2021 �ملو�فق  �ملطالبة  تاريخ  5%من 
بامل�شروفات ومبلغ �ألف  درهما مقابل �أتعاب �ملحاماة. حكما قابال لال�شتئناف خالل 

�ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية ، املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر   AJCFICICPL2021 /0002736 يف  الدعوى رقم

�إىل: �ملحكوم عليه �إ�شماعيل د�ني�س م�شتاق
�لدعوى  يف  �ملحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  يوجد  ال  بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
�ملذكورة بالرقم �أعاله ل�شالح يونيفر�شال فرجرن�شيز و باكيجنك �س.م.ح، بالتايل 
ب��اأد�ء مبلغ  1- بالز�م �ملطلوب �شده )��شماعيل د�ني�س م�شتاق(  : قر�ر �ملحكمه : 
للطالب  درهما(  و�ربعني  ثمامنائة  و  �لف  �أربعني  و  )ثمانية  درهم   48.840
و  بالر�شوم  �لز�مه   -  2 �ل�شد�د.  �لقيد و حتى متام  تاريخ  % من   5 �لفائدة  مع 
ق��اب��ال لال�شتئناف خ��الل �ملدة  �أت��ع��اب حم��ام��اة. حكما  �أل���ف دره���م  �مل�����ش��روف��ات و 

�لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 914
يف  يرغب  �لبحرين   : ،�جلن�شية  نوح  خليل  عبد�هلل  خليل  مهدي  �ل�شيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�شية   ، كوتان  بابو  �شاندر�  �ل�شيد/  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته 
: �لهند بالرخ�شة �مل�شماه )�شالون ج�شر �ملنامة للرجال( تاأ�ش�شت باأم�ارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 

)623020( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقه.
تعديالت �أخرى: - تغير �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل وكيل خدمات - تغير �ال�شم �لتجاري 
من )�شالون ج�شر �ملنامة للرجال( �ىل )ج�شر �ملنامة لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت �جلديدة( - تغير 

�لن�شاط �لتجاري من )�شالون حالقة رجايل( �ىل )جتارة قطع �لغيار �جلديدة لل�شيار�ت(
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�ليه بعد  �مل�شار  �لت�شديق  على �الجر�ء  للعلم و�نه �شوف يتم  ن�شر هذ� �العالن  �قت�شى  . فقد  �لعدل 
��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  
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العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 909
 - حمم�ودى  ق�ادرى  �حم�د  م�ش�تاق  �ش�هز�د  �ش�هي�ل   : �ل�ش�يد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
 )%100( �لبالغ�ة  ح�ش�ته  ك�ام�ل  ع�ن  و�لتن�ازل  �لبي�ع  ف�ي  يرغ�ب  باك�شتان،  �جلن�ش�ية: 
وذل�ك �إل�ى �ل�ش�يد : ع�امر �ف�ش�ال �ف�ش�ال غول�ش�اد - �جلن�ش�ية: باك�ش�تان، ف�ي �لرخ�ش�ة 
رق�م  رخ�ش�ة  مب��وج�����ب  �ل�����ش�����ارق��ة  ب�����اأم�����ارة  تاأ�ش�ش�ت  �ل��ذي�����د(  �ش�حابة  )مطع�م  �مل�ش�ماه 

)23535( �ل�ش�ادرة م�ن د�ئ�رة �لتنمي�ة �القت�ش�ادية بال�شارقة. 
تعديالت �خرى: وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �الع��الن للعلم و�نه  )4( ل�شنة  
�العالن  ه��ذ�  ت��اري��خ  م��ن  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار  �الج���ر�ء  على  �لت�شديق   يتم  �شوف 
التباع  �ملذكورة  �لعدل  �لكاتب  مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن 

�الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 912
ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�ان �ل�شيد/ عبد�لن�ش�ار �شوتى خان - باك�شتاين �جلن�شية يرغب 
�ل�شيد/  �إىل  100% ح�شة  �لبالغة  95% ح�ش�ه م�ن ح�شته  بالتنازل وبيع عن عدد 
ج�اني�س بر��شاد ميهيالل ر�ج�اك ميهيالل �شهونل - هندي �جلن�شية يف �لرخ�شة مهنية 
: �بن �لوليد لكي �ملالب�س ، ترخي�س رقم )16432( �شادرة من �لد�ئرة �القت�شادية 
بال�شارقة . تعديالت �خري :حيث مت ��شافة �شريك وحتويل �ل�شكل �لقانوي من وكيل 

خدمات �يل �شركة �عمال بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س  �ليه بعد  �مل�شار  على �الجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
  مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 907
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد / حممد مفيج �لرحمن �حمد نبي ، �جلن�شية: بنغالدي�س يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد/رجاء �لقا�شي ر�شتم قا�شي 
-�جلن�شية: بنغالدي�س بالرخ�شة �مل�شماه )د�ر �ال�شاله لتجارة �الدو�ت �حلديدية( تاأ�ش�شت باأم�ارة 
بال�شارقه.  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  �ل�شادرة   )784933( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة 
– باجلملة( �ىل )جت��ارة منتجات  ن�شاط من )جت��ارة منتجات �حلديد  ��شافة  �خ��رى:  تعديالت 
 )5( فقرة   )14( �مل��ادة  وعمالبن�س  – باجلملة(.  �لكهربائية  �ملعد�ت  جت��ارة  باجلملة   - �حلديد 
�لعدل. فقد �قت�شى ن�شر  �لكاتب  2013 يف �شان  �لقانون �الحت��ادي رقم )4( ل�شنة   من �حكام  
تاريخ  ��شبوعني من  بعد  �ليه  �مل�شار  �لت�شديق  على �الج��ر�ء  يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم  �الع��الن  هذ� 
هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 913
بنغالدي�س   - خان  �شيد  حممد  خ�ان  ر�قب  حمد  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ح�شن  �ل�شيد/  �إىل  �جلن�شية يرغب بالتنازل وبي�ع ك�ام�ل ح�شته �لبالغة 100% ح�شة 
على عبد�لرحيم على �ل�شويدي - �المار�ت �جلن�شية يف �لرخ�شة �لتجارية : بقالة ركن 

�ل�شد�قة ، ترخي�س رقم )772027( �شادرة من �لد�ئرة �القت�شادية بال�شارقة
تعديالت �خري : تعديل �ل�شكل �لقانوين من وكيل خدمات �إىل موؤ�ش�شة فردية

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س  �ليه بعد  �مل�شار  على �الجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
  مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  
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العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 908
و�لتن�ازل  �لبي�ع  ف�ي  يرغ�ب  �لهن�د،  �جلن�شية:   - حاجي�ه  �حم�د  �جن�يالت  م�ش�طفى  �ل�شيد:  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
�جلن�شية:   - �مل�ر  عب�د�لكرمي  م�حم�د  في�ش�ل  �ل�ش�يد:  �إل�ى  وذل�ك   )%100( �لبالغ�ة  ح�ش�ته  ك�ام�ل  م�ن  ع�ن)%51( 
�الإم�ار�ت، ويرغ�ب ف�ي �لبي�ع و�لتن�ازل ع�ن)25%( م�ن ك�ام�ل ح�ش�ته �لبالغ�ة )100%( وذل�ك �إل�ى �ل�ش�يد: حمم�د ط�الل 
�إل�ى  وذل�ك   )%100( �لبالغ�ة  ح�ش�ته  ك�ام�ل  م�ن  ع�ن)%24(  و�لتن�ازل  �لبي�ع  ف�ي  ويرغ�ب  �ش�وريا،  �جلن�شية:   - �لعل�ى 
ب�اأم�ارة  تاأ�ش�ش�ت  �ل�ر�وي - ف�رع2(  �مل�ش�ماه )مطع�م بي�ت  �لعل�ى - �جلن�شية : �ش�وريا، ف�ي �لرخ�ش�ة  �ل�ش�يد: م�ز�حم ط�الل 

�ل�ش�ارقة مبوجب رخ�شة رقم )770521( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة. 
تعديالت �آخرى:

ذ�ت م�شوؤولية حمدودة(. )�شركة  �إىل  خدمات(  )وكيل  من  �لقانوين  �ل�شكل  • تغير 
فرع2( �إىل )مطعم �شط �لفر�ت)ذ.م.م((.  - �لر�وي  بيت  )مطعم  من  �لتجاري  �الإ�شم  • تغير 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى 
ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه 

�ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية

   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  
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العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 910
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ يا�شر عبد�لكرمي مبارك �لر�شا�شي �مليل - �المار�ت 
�جلن�شية يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�شته �لبالغة 100% ح�شة �إىل �ل�شيد/ حممد 
�ل�شيارة   : �لتجارية  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  �المار�ت   - �ل�شويدي  على  عبد�لرحيم  على 

�لبونزية لتاأجر �ل�شيار�ت ، ترخي�س رقم )526822(
تعديالت �خري : حيث مت تنازل مالك �لرخ�شة الآخر. 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
�لت�شديق   للعلم و�نه �شوف يتم  ن�شر هذ� �العالن  �قت�شى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �شان  يف 
��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س  �ليه بعد  �مل�شار  على �الجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
  مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  
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العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 906
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن �ل�ش�يد: �ب�ر�هيم حمم�د عب�د�هلل ح�ش�ن �آل عل�ي - �جلن�شية: 
�إل�ى  �الإم�ار�ت، يرغ�ب ف�ي �لب�ي�ع و�لتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ش�ته �لبالغ�ة )100%( وذل�ك 
�ل�ش�يد: ب�ري�ج ن�اري�ان �ش�ودهرى - �جلن�ش�ية: نيب�ال، ف�ي �لرخ�ش�ة �مل�ش�ماه )بغ�د�د لل�ف 
 )505837( رق�م  رخ�ش�ة  مبوج�ب  �ل�ش�ارقة  باأم�ارة  تاأ�ش�ش�ت  �لكهربائي�ة(  �ملحرك�ات 
�ل�شكل  -تغير  �خرى:  تعديالت  بال�شارقة.  �القت�ش�ادية  �لتنمي�ة  د�ئ�رة  م�ن  �ل�ش�ادرة 

�لقانوين من )موؤ�ش�شة فردية( �إىل )وكيل خدمات(.
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
�لت�شديق   للعلم و�نه �شوف يتم  ن�شر هذ� �العالن  �قت�شى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �شان  يف 
��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س  �ليه بعد  �مل�شار  على �الجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  
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املال والأعمال

»�ت�صالت« و »�أور�جن« تن�صئان نقطة تبادل بيانات يف مركز SmartHub لتطوير �لأعمال
•• اأبوظبي-وام:

“�أور�جن”  م��ع  م�����ش��رتك  ت��ع��اون  ع��ن  �أم�����س  “�ت�شاالت”  �أع��ل��ن��ت 
لدى   /IPX/ لتاأ�شي�س نقطة تبادل حزم �لبيانات بني �ل�شبكات
يف   /SmartHub/ ل��ل��ب��ي��ان��ات  �ل��ذك��ي  “�ت�شاالت”  مق�شم 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مبا ي�شهم يف تو�شعة �نت�شار ذر�ع �ملبيعات 
باجلملة �لدويل ل�شركة “�أور�جن” يف �ملنطقة وتلبية �الحتياجات 

.5G و�جليل �خلام�س  4G ملتز�يدة ل�شبكات �جليل �لر�بع�
وي�شكل مق�شم تبادل �لبيانات لدى مركز/SmartHub/ من 
“�ت�شاالت” من�شة م�شتقلة تتيح مل�شغلي �لهاتف �ملتحرك حت�شني 
باالإ�شافة  �ملتحرك  للهاتف  �ل��دويل  �لتجو�ل  يف  �لعمالء  جت��ارب 

�إىل تلبية متطلبات �لتجو�ل �لتجاري لتطبيقات �إنرتنت �الأ�شياء 
و�لتي ت�شتوجب �الت�شال بزمن ��شتجابة منخف�س.وي�شاهم مق�شم 
تعزيز  يف  “�ت�شاالت”  من   /SmartHub/ �لذكية  �لبيانات 
تو�جد ذر�ع �ملبيعات باجلملة �لدويل ل�شركة “�أور�جن” يف �ل�شرق 
و�شعات  نقاط  وتعزيز  لل�شركة،  �لتحتية  �لبنية  ودع��م  �الأو���ش��ط 
�الت�شال، و�نت�شار �خلدمات يف �ل�شرق �الأو�شط و�أفريقيا. ويهدف 
هذ� �لتعاون �أي�شاً �إىل دعم �أعمال �ل�شركة �لتي تقدمها للعمالء 
�لنمو يف �الأ�شو�ق  �حلاليني على �ل�شعيد �لدويل و�ختبار فر�س 
�شة. �جل��دي��دة م��ن خ���الل خ��دم��ات وح��ل��ول �الت�����ش��االت �ملتخ�شرّ
وقال علي �أمري، �لرئي�س �لتنفيذي خلدمات �مل�شغلني و�ملبيعات 
بهذه  ’�ت�شاالت‘  “تعتز  �ت�شاالت”:  “جمموعة  يف  باجلملة 

�لبيانات �جلديدة يف  تبادل  وبتاأ�شي�س نقطة  �أور�جن  �ل�شر�كة مع 
من�شة  ُيعد  و�ل���ذي   /SmartHub/ �ل��ذك��ي  �ت�شاالت  مركز 
فر�س  وتعزيز  و�ل�شعات  �لبيانات  تبادل  تتيح  و�إقليمية  مبتكرة 
�لنمو للم�شغلني. وخالل �الأعو�م �ملا�شية، جنحت مر�كز �لبيانات 
مقدمًة  ومت�شق  ق��وي  �أد�ٍء  على  حتافظ  ب��اأن  �ت�شاالت  يف  �لذكية 
حزم  تبادل  نقطة  �ملنطقة.” وت�شكل  يف  �الت�شال  خدمات  �أف�شل 
عملية  من�شة   /SmartHub/ �ت�شاالت  مركز  يف  �لبيانات 
ر�بع  وهي  و�شال�شة  ي�شر  بكل  �الت�شاالت  خدمات  م�شغلي  لربط 
�أم�شرتد�م  بعد  �لهو�تف،  مل�شغلي  �لدولية  �لبيانات  تبادل  نقاط 
و�أ�شبورن، و�شنغافورة ومبا ي�شاهم يف ملء �لفجوة بني �شنغافورة-

�أم�شرتد�م، وتعزيز جودة وتنوع �خلدمات مل�شغلي �الت�شاالت.

�لغرفة �لعربية �لرب�زيلية تطلق 
مركز �لتطور �لتكنولوجي 4.0 

•• دبي-ام:

 ABCC �لب�زيلية«  �لعربية  �لتجارية  “�لغرفة  علنت 
 ABCC 4.0  4.0 �لتكنولوجي  �لتطور  مركز  �إط��الق 
لتعزيز زخم منو �لتجارة بني �لب�زيل و�لعامل    Space
�لعربي متا�شيا مع جهودها �لر�مية �إىل �الرتقاء مبعايرها 
�أعلى  �الجتماعية و�القت�شادية و�لتكنولوجية مبا يتو�ءم و 

�ملعاير �لدولية.
جاء �الإعالن عن تلك �ملبادرة �ل�شباقة خالل ندوة �فرت��شية 
ماركو�س  م��ع��ايل  بح�شور  �ف��رت����ش��ي��ا  �ل��غ��رف��ة  ��شت�شافتها 

بونتي�س وزير �لعلوم و�لتكنولوجيا و�البتكار يف �لب�زيل.

تلبية للتو�صع ال�صكاين والعمراين وا�صتيعاب الزيادة املتنامية يف احلركة املرورية ودعما للتنمية امل�صتدامة 

وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية �أجنزت �أكرث  من 4300 كم من م�صارب �لطرق �لحتادية
�صوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية يلغي �حلد �لأدنى لر�صوم 

عمولت �لتد�ول يف جميع �لأور�ق �ملالية �ملدرجة
•• اأبوظبي-الفجر

 �أعلن �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية �إلغاءه للحد �الأدنى لر�شوم عموالت �لتد�ول 
وذلك  �أغ�شط�س،   31 �أم�س  من  �عتبار�ً  فيه  �ملدرجة  �ملالية  �الأور�ق  جميع  يف 
�لذي  �ل�شوق  ه��ذ�  يف  �أك��ب  ب�شكل  �مل�شاركة  على  �الأف���ر�د  �مل�شتثمرين  لت�شجيع 

يعتب من بني �أ�شو�ق �لعامل �الأف�شل �أد�ًء هذ� �لعام.
ياأتي هذ� �لقر�ر يف �أعقاب �إعالن �ل�شوق موؤخر�ً خف�س عموالت �لتد�ول بن�شبة 
ي�شتمر  بحيث  و�ح��دة  �إ�شافية  �شاعة  �لتد�ول  �شاعات  متديد  وكذلك   ،50%
�إطار  �ملبادر�ت �شمن  وتندرج هذه  3 ظهر�ً.  �ل�شاعة  لغاية  �ل�شوق  �لتد�ول يف 
��شرت�تيجية ADX One �لتي مت �الإعالن عنها مطلع �لعام �حلايل لتعزيز 
�إلغاء �حلد �الأدنى لر�شوم  ن�شاط �ل�شوق و�أي�شاً لزيادة �ل�شيولة.و�شيتيح قر�ر 
عموالت �لتد�ول يف �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية، �إجر�ء كٍم �أكب من عمليات 
�لتد�ول �شغرة �حلجم �لتي يقوم بها �مل�شتثمرون �الأفر�د عادًة. والقت �لفكرة 
�أو�شاط  ب��ني  �أج��ري��ت  �لتي  �لر�شمية  غ��ر  �ال�شتطالعات  يف  �إيجابية  �أ���ش��د�ًء 
�أ�شحاب �مل�شلحة �لرئي�شيني، “مبا يف ذلك �مل�شتثمرين و�لو�شطاء و�ل�شركات 
�ملدرجة«.وبهذه �ملنا�شبة قال �ل�شيد �شعيد حمد �لظاهري، �لرئي�س �لتنفيذي 
زخماً  �ملالية  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �شوق  “ي�شهد  �ملالية:  ل��الأور�ق  �أبوظبي  ل�شوق 
�جلودة  فائق  و���ش��واًل  و�ملحليني  �لعامليني  للم�شتثمرين  يوفر  وه��و  م��ت��ز�ي��د�ً، 
و�أبوظبي خ�شو�شاً. ومن  �ملنطقة عموماً،  �لقوية يف  �لركائز �القت�شادية  �إىل 
جميع  يف  �لعمولة  معدالت  وخف�س  للر�شوم  �الأدن��ى  �حلد  عن  �لتنازل  خالل 
�الأور�ق �ملالية �ملدرجة يف �ل�شوق، فاإننا نتيح للم�شتثمرين �الأفر�د تد�واًل �أقل 
تكلفة، مما ي�شمن ��شتفادتهم من �لفر�س �ال�شتثمارية �ملتاحة للم�شتثمرين 

من �ملوؤ�ش�شات. 

 �لقاب�صة تعتزم �إن�صاء مركز تكنولوجي لزر�عة �لأغذية �لطازجة يف �لإمار�ت
•• اأبوظبي -ام:

علنت “�لقاب�شة« »ADQ« �م�س ططها 

تكنولوجيا  جممع  �أول  الإط��الق  �لهادفة 
زر�عية الإنتاج �الأغذية �لطازجة يف دولة 

�الإمار�ت.
و���ش��ي��ع��م��ل �مل�������ش���روع �جل���دي���د �ل���و�ق���ع يف 
�أبوظبي  باإمارة  �ل�شناعية  �لعني  مدينة 
�ل�شناعية  �مل������دن  ق���ط���اع  م��ظ��ل��ة  حت����ت 
و�مل��ن��ط��ق��ة �حل���رة �ل��ت��اب��ع مل��و�ن��ئ �أبوظبي 
لت�شبح  �الإم����ار�ت  دول���ة  ج��ه��ود  و�شيدعم 
مركز� ر�ئد� لزر�عة �الأغذية �لطازجة يف 
�ملنطقة ويحد من �عتمادها على و�رد�ت 

�ملو�د �لغذ�ئية عالية �جلودة.
�لعني  ملدينة  �ال�شرت�تيجي  �ملوقع  ويعزز 
�ل�شناعية يف �إمارة �أبوظبي كفاءة معاجلة 
�لتلف  �شريعة  �ملنتجات  وتوزيع  وتخزين 

و�الإمد�د�ت �لغذ�ئية للمنطقة.
ثالث  م��ع  �شر�كة  “�لقاب�شة”  و�أب��رم��ت 

موؤ�ش�شات متخ�ش�شة يف �لزر�عة �مل�شيطر 
�شوبات  وت�شغيل  ل��ت��ط��وي��ر  بيئتها  ع��ل��ى 

زر�عية يف جممع �لتكنولوجيا �لزر�عية.
ملجمع  ي��ك��ون  �أن  “�لقاب�شة”  وت��وق��ع��ت 
م�شاحته  �لبالغ  �ل��زر�ع��ي��ة  �لتكنولوجيا 
200 هكتار قدرة �إنتاجية ت�شل �إىل 39 
�ألف طن من �لفاكهة و�خل�شار �لطازجة 

�شنويا عند بدء عمله.
على  �لقائمة  �لتحتية  �لبنية  و�شتدعم 
�لزر�عة  م��ب��ادر�ت  �ملتطورة  �لتكنولوجيا 
م�شيطر  بيئة  �شمن  و�لتطوير  و�لبحث 
و�ملبتكرين  ل��ل��م��ز�رع��ني  يتيح  م��ا  عليها 
زر�ع����ة م��ن��ت��ج��ات ط��ازج��ة ع��ال��ي��ة �جلودة 
و�الأع�شاب  و�خل�����ش��ار  �لفاكهة  فيها  مب��ا 

و�لتو�بل �ملغذية.
�لتكنولوجيا  جم��م��ع  ت��ط��وي��ر  ي���ن���درج  و 

“�لقاب�شة”  خ��ط��ط  �إط����ار  يف  �ل��زر�ع��ي��ة 
قطاع  منظومة  تنمية  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
�الأغ��ذي��ة و�ل��زر�ع��ة يف �الإم����ار�ت وتعتب 
زي����ادة �الإن���ت���اج �ل��غ��ذ�ئ��ي �مل��ح��ل��ي وتعزيز 
�أمرين  �إقليمي  كمركز  �الإم����ار�ت  مكانة 
�أ�شا�شيني ل�شمان �لو�شول �إىل �الإمد�د�ت 

�لغذ�ئية.
�شركة  ع���ام  ق��ب��ل  “�لقاب�شة”  و�أط��ل��ق��ت 
“�شالل” لدعم قطاع �الأغذية و�لزر�عة 
�ملحليني  �مل������ز�رع������ني  و  �الإم�������������ار�ت  يف 
بالتحديد من خالل �إتفاقيات بيع م�شبق 

وتعزيز �لتكنولوجيا �ملتاحة.
�مل����ال، رئ��ي�����س جمموعة  و ق���ال م��ن�����ش��ور 
“�لقاب�شة«  يف  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  �مل��ح��اف��ظ 
يف  “�لقاب�شة”  »ت�شتثمر   :»ADQ«
�الإمار�ت  دول��ة  �ل��زر�ع��ة يف  تطوير قطاع 

�إقليميا  مركز  لت�شبح  �ملتحدة  �لعربية 
ر�ئد� لالأغذية ما ي�شهم يف تعزيز مرونة 
نظامها �لغذ�ئي.. و�شنحر�س من خالل 
جم��م��ع �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل���زر�ع���ي���ة �ل���ذي 
ير�عي �ملعاير �لبيئية على توفر �ملنتجات 
م�شتد�مة  ب�شورة  �جل��ودة  عالية  �ملحلية 
�لتكنولوجيا  �أح�����دث  م���ن  و�ال����ش���ت���ف���ادة 
�لطبيعية  م���و�ردن���ا  ����ش��ت��خ��د�م  لتح�شني 
مثل �ملياه و�حلفاظ على �لبيئة.. و ميكن 
�لزر�عية  �لتكنولوجيا  حلول  ت�شاعد  �أن 
�الإم��ار�ت يف رفع م�شتويات  �لفعالة دولة 
�ملياه،  من  �أق��ل  كميات  و��شتخد�م  �الإنتاج 
وبيئية  �ق��ت�����ش��ادي��ة  ف���و�ئ���د  ي��ح��ق��ق  مم���ا 
�أدوت���ويف،  غيل  ق��ال  جهته،  كثرة.” م��ن 
�مل����دي����ر �ل���ت���ن���ف���ي���ذي مل��ح��ف��ظ��ة �الأغ����ذي����ة 
 :»ADQ« “�لقاب�شة«  يف  و�ل����زر�ع����ة 

دولة  يف  �ل��زر�ع��ة  تقدم  دع��م  على  »نعمل 
�الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�حل����د من 
�لطويل  �مل��دى  على  �ال�شتثمار  متطلبات 
�شو�ء �أكان ذلك من خالل �شوبات زر�عية 
م���ت���ط���ورة م���دع���وم���ة ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
مز�رع  �أو  �لزر�عية  �لتكنولوجيا  جممع 
تقليدية متقدمة �شمن م�شروع �شالل.. 
جهودنا  �ال�شرت�تيجي  �مل�����ش��روع  يكمل  و 
�لغذ�ئي  �الإنتاج  نطاق  لتو�شيع  �مل�شتمرة 
�لتكنولوجيات  �أح��دث  با�شتخد�م  �ملحلي 
و���ش��م��ان �ل��غ��ذ�ء �الآم���ن و�مل��غ��ذي و�لكايف 
�لعمل  علينا  يتعني  و  �ل��ع��ام..  م��د�ر  على 
م�شروع  لتنفيذ  �ل�����ش��رك��اء  م��ن  ع���دد  م��ع 
�ل���زر�ع���ي���ة ونعقد  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم��م��ع 
لهذه �لغاية �شر�كات مع خب�ء حمليني 
�لزر�عة  و�إق��ل��ي��م��ي��ني ودول��ي��ني يف جم���ال 

�ل�شحر�وية وحلول �ملجمعات و�ل�شوبات 
�لزر�عية �مل�شيطر على بيئتها للم�شاعدة 

يف ت�شميم وتطوير هذ� �مل�شروع«.

•• دبي-الفجر

�ملن�شوري  جمعة  حممد  ح�شن  �ملهند�س  �شعادة  ك�شف 
�لبنية  ل��ق��ط��اع  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  وك��ي��ل 
�لتحتية و�لنقل، �إن �ل��وز�رة �أجنزت 29 طريق �حتادي 
�لعديد من مناطق  تخدم  �ملا�شية،  عاما   20 �ل�  خالل 
�لدولة، ما يعك�س حر�س �لوز�رة على تطوير وحت�شني 
�شبكة �لطرق، و�لتي تلبي �حتياجات �لتو�شع و�النت�شار 
يف  �ملتنامية  �ل��زي��ادة  و��شتيعاب  و�ل��ع��م��ر�ين،  �ل�شكاين 
�حل��رك��ة �مل��روري��ة وق��د بلغت �أط���و�ل �ل��ط��رق �الحتادية 
و�شلت  بينما  ك��ي��ل��وم��رت�ً،  من900  �أك���رث  �الإم����ار�ت  يف 
�إىل  �الحت���ادية  لل��طرق  �مل���رورية  �حل�����ار�ت  �أط�����و�ل 

4300 كي��لومرت�ً.
�ملحافظة على �الجناز�ت  �أج��ل  �أن��ه وم��ن  و�أك��د �شعادته، 
�لوز�رة  بلورة  م�شرتها،  خ��الل  حققتها  �لتي  �لنوعية 
روؤية �شاملة تعزز تكاملية �لعمل بني �جلهات �حلكومية 
و�لتخطيط  �مل��ت��غ��ر�ت،  و��شتباق   ، و�ملحلية  �الحت��ادي��ة 
للم�شتقبل، �الأمر �لذي ي�شاهم يف حتويل �لتحديات �إىل 
فر�س حقيقية د�عمة لتوجهات حكومة دولة �الإمار�ت.

ل،  ُي�شكرّ م��ت��ط��ورة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  ت��وف��ر  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
�أولويرّة يف جدول �أعمال وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية، 
وق�����د �ن��ع��ك�����س ذل�����ك م����ن خ�����الل م�������ش���اري���ع وم����ب����ادر�ت 

يف  �الحت��ادي��ة  �لطرق  وتطوير  �لعامة،  �مل��ر�ف��ق  حت�شني 
�أن��ه وم��ن خ��الل مبادر�تها  �إىل  �ل��دول��ة، م�شرة  �أن��ح��اء 
�لوز�رة  ت�شعى  و�لنقل،  بالطرق  �ملرتبطة  وم�شاريعها 
�أف�شل  من  لتكون  للدولة،  �لوطني  �القت�شاد  دعم  �إىل 
�لدولة يف  لقيام  �ملئوية  �لذكرى  بحلول  �لعامل  دول يف 
عام 2071.وذكرت وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية �نها 
تعمل من خالل تطبيقها �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية عب 
�ال�شطناعي  و�لذكاء  �البتكار،  منظومة  على  �العتماد 
على  �ال�شرت�تيجيني،  �شركائها  مع  تعاونها  جانب  �إىل 
�ملحافظة على مكت�شبات دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملتمثلة بح�شولها على مر�كز عاملية متقدمة مبوؤ�شر�ت 
تطلعات  مو�كبة  على  حتر�س  كما  �لعاملية،  �لتناف�شية 
و�شع  خ���الل  م��ن  �مل��ق��ب��ل��ة،  ع��ام��اً  للخم�شني  �حل��ك��وم��ة 
خطط عمل مرنة ت�شهم بفعالية يف حتقيق روؤى مئوية 
�إىل جانب دعمها ملنظومة �القت�شاد �لوطني،   ،2071

وحتقيق �ل�شعادة وجودة �حلياة للمو�طنني و�ملقيمني.
و�أكد �شعادته �أن �مل�شاريع �لتي تعمل عليها وز�رة �لطاقة 
و�لبنية �لتحتية، و�لتي �أجنزتها و�مل�شتقبلية، ت�شتهدف 
تلبية �حتياجات خمتلف مناطق دولة �الإمار�ت، ومو�كبًة 
للنمو �ملت�شارع �لذي ت�شهده �لدولة لتعزيز جودة �حلياة 
�لدولة  تطور  تو�ئم  �لكفاءة  عالية  حتتية  بنية  و�إيجاد 
وتعزز من تناف�شيتها باملحافل �لدولية، وتدعم �لتوجه 

حتقيق  �إىل  �إ�شافة  �ملقبلة،  عاماً  للخم�شني  �مل�شتقبلي 
�الإم����ار�ت  مئوية  لتحقيق  و���ش��واًل  ع��امل��ي��اً  �ل��ري��ادة  حلم 

.2071
وذكر �شعادة وكيل وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية لقطاع 
ال  �لتحتية،  �لبنى  م�شاريع  �أن  و�لنقل،  �لتحتية  �لبنية 

�الإمار�ت  بها دولة  �لتي تتمتع  �ل�شريانية  �لطرق  �شيما 
ي��ع��ود �أث���ره���ا ب��االإي��ج��اب ع��ل��ى جم��م��ل م�����ش��رة �لتنمية 
منها  �لهدف  و�إن  �ل��دول��ة،  �أنحاء  خمتلف  يف  �مل�شتد�مة 
ر�ح���ة �ل��ن��ا���س وت��ع��زي��ز ج���ودة �حل��ي��اة �إىل ج��ان��ب تعزيز 

م�شتهدفات �لدولة يف حتقيق �لريادة �لعاملية.

•• اأبوظبي-وام:

“�أدنوك”  �لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  �شركة  �أعلنت 
�أم�س عن توقيع �تفاقية �متياز تاريخية مع �ئتالف 
ي�شم �أربع �شركات باك�شتانية هي: “�شركة �لبرتول 
�لباك�شتانية �ملحدودة” /بي بي �إل/، و”�شركة ماري 
و”�شركة  �إل/،  ���ش��ي  ب��ي  /�أم  �ملحدودة”  ل��ل��ب��رتول 
تنمية �لنفط و�لغاز �ملحدودة “ /�أو جي دي �شي �إل/ 
و”�ل�شركة �حلكومية �لقاب�شة �خلا�شة �ملحدودة” 

/جي �إت�س بي �إل/.
�لبرتول  “�شركة  ت��ق��وده  �ل���ذي  �الئ��ت��الف  وح�شل 
حقوق  على  �إل/  ب��ي  /ب��ي  �ملحدودة”  �لباك�شتانية 
��شتك�شاف �لنفط و�لغاز يف “�ملنطقة �لبحرية رقم 
من  �لثانية  �جلولة  �شمن  وذل��ك  �أبوظبي،  يف   ”5
�شمن  �أبوظبي  �أطلقتها  �لتي  �لتناف�شية  �مل��ز�ي��د�ت 

��شرت�تيجيتها الإ�شد�ر تر�خي�س ملناطق جديدة.
ت�شتثمر  �لتي  �الأوىل  �مل��رة  �التفاقية  ه��ذه  ومتثل   
ال�شتك�شاف  �م��ت��ي��از�ت  يف  باك�شتانية  �شركات  فيها 
�لنفط و�لغاز يف �إمارة �أبوظبي كما تعد �أول �شر�كة 
بني �أدنوك و�شركات �لطاقة �لباك�شتانية.    وت�شتفيد 
ه���ذه �الت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة م��ن ع��الق��ات �لتعاون 
باك�شتان  وجمهورية  �الإم����ار�ت  دول��ة  ب��ني  �لوثيقة 
�أدن��وك يف تو�شيع نطاق  �الإ�شالمية، كما توؤكد نهج 
�مل�شرتكة  و�ال�شتثمار�ت  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كات 
منتجاتها  و�شول  ت�شهيل  على  قادرين  �شركاء  مع 
�أ�شو�ق  �إىل  �لبرتولية  و�مل�شتقات  �خلام  �لنفط  من 

�لنمو �لرئي�شية.
 وقع �التفاقية كل من معايل �لدكتور �شلطان بن 
�أحمد �جلابر وزير �ل�شناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة 
ل�شركة برتول  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو 
“ وجمموعة �شركاتها  “ �أدن��وك  �لوطنية  �أبوظبي 
و�لرئي�س  �مل��ن��ت��دب  �ل��ع�����ش��و  خ����ان،  ر���ش��ا  وم��ع��ني   ،

�لتنفيذي ل�شركة �لبرتول �لباك�شتانية �ملحدودة.
 : �جلابر  �أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور  معايل  وق��ال   
بتحقيق  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  مع  “متا�شياً 
و�ل��غ��از يف  �لنفط  م���و�رد  م��ن  �أق�����ش��ى قيمة ممكنة 
�لتي  �لتاريخية  �التفاقية  توقيع هذه  �أبوظبي، مت 
�لنفط  ال�شتك�شاف  �متياز  برت�شية  مبوجبها  قمنا 
م���ن �ل�شركات  ي�����ش��م ع�����دد�ً  �ئ���ت���الف  و�ل���غ���از ع��ل��ى 

�لباك�شتانية. ومتثل هذه �التفاقية مرحلة جديدة 
�الإم���ار�ت  دول��ة  ب��ني  �لطاقة  �لتعاون يف قطاع  م��ن 
ت��ت��م��ت��ع��ان بعالقات  �ل��ل��ت��ني  ب��اك�����ش��ت��ان  وج��م��ه��وري��ة 
�لقطاعات،  وثيقة متتد خلم�شني عاماً يف خمتلف 
حيث توفر هذه �التفاقية �ملزيد من �لفر�س �ملهمة 
�أمن  �لتي ميكنها حتقيق منافع متبادلة مثل دعم 
�ل�شر�كة  ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  و�مل�����ش��اه��م��ة يف  �ل��ط��اق��ة 
ونحن  �لبلدين.  بني  و�القت�شادية  �ال�شرت�تيجية 
�لبرتول  ’�شركة  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  بال�شر�كة  ���ش��ع��د�ء 
�لباك�شتانية �ملحدودة‘ و�ل�شركات �الأخرى �الأع�شاء 
’�ملنطقة  و�لغاز يف  �لنفط  �الئتالف ال�شتك�شاف  يف 
م��ن��اف��ع وم�شالح  ي��ح��ق��ق  مب���ا   ‘5 رق����م  �ل��ب��ح��ري��ة 

متبادلة«.
�لذي  �الئ��ت��الف  �ختيار  “ياأتي   : معاليه  و�أ���ش��اف   
يف  �لعاملة  �لباك�شتانية  �ل�شركات  من  ع��دد�ً  ي�شم 
�ملز�يدة  من  �لثانية  �جلولة  �شمن  �لطاقة  جم��ال 
�لتناف�شية �لتي �أطلقتها �أبوظبي الإ�شد�ر تر�خي�س 
نطاق  لتو�شيع  �أدن���وك  نهج  ليوؤكد  ج��دي��دة،  ملناطق 
�مل�شرتكة  و�ال�شتثمار�ت  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كات 
مع �شركاء يتمتعون مبز�يا مهمة مثل �لو�شول �إىل 
�الأ�شو�ق ور�أ�س �ملال و�أف�شل �خلب�ت و�لتكنولوجيا 
م��ن قدرتنا  وو�ث��ق��ون  ون��ح��ن متفائلون  �مل��ت��ط��ورة. 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �أق�����ش��ى ق��ي��م��ة م���ن ه����ذه �مل������و�رد من 
�لثانية من  �شركائنا يف �جلولة  �لتعاون مع  خالل 
�مل�شتمر  �شعينا  �إط��ار  يف  وذل��ك  �لتناف�شية،  �مل��ز�ي��دة 
�أبوظبي  م��و�رد  وتطوير  ��شتك�شاف  وت��رة  لت�شريع 
�لهيدروكربونية غر �مل�شتغلة متا�شياً مع توجيهات 

�لقيادة �لر�شيدة«.
�الئتالف  �شيح�شل  �التفاقية،  �شروط  ومبوجب   
�ال�شتك�شاف،  م��رح��ل��ة  يف   100% ح�����ش��ة  ع��ل��ى 
درهم  م��ل��ي��ار   1.12 �إىل  ي�����ش��ل  م���ا  و���ش��ي�����ش��ت��ث��م��ر 
ر�شوم  ذل����ك  يف  مب���ا  دوالر/،  م��ل��ي��ون   304.7/
�مل�شاركة، يف عمليات �لتنقيب وحفر �آبار �ال�شتك�شاف 
و�لغاز  �لنفط  فر�س  وتقييم  ال�شتك�شاف  و�لتقييم 
�لتي تغطي م�شاحة  يف “�ملنطقة �لبحرية رقم 5”، 
تبلغ 6223 كيلومرت�ً مربعاً وتقع على ُبعد 100 

كيلومرت �شمال �شرقي مدينة �أبوظبي.
  من جانبه، قال معني ر�شا خان: “ي�شعدنا كتحالف 
بقيادة �شركة �لبرتول �لباك�شتانية �ملحدودة �أن يتم 

�ختيارنا يف عملية تر�شية �متياز ’�ملنطقة �لبحرية 
�التفاقية  ه��ذه  �أن  �شك  وال  �أب��وظ��ب��ي.  يف   ‘5 رق��م 
متثل خطوة مهمة يف م�شرة �لتعاون �لثنائي بني 
�لطاقة وتعزيز  �أبوظبي يف جمال  و�إم��ارة  باك�شتان 
�لرو�بط �القت�شادية، كما �أنها توفر فر�شة لتعزيز 
�ملعارف  لتبادل  �أدن���وك  مع  �ال�شرت�تيجي  �لتعاون 

و�خلب�ت �لفنية بني �جلانبني«.
كون  خ��ا���س  ب�شكل  متحم�شون  “نحن  و�أ����ش���اف:   
ه���ذ� �ل��ت��ح��ال��ف ي�شم �أرب����ع ���ش��رك��ات وط��ن��ي��ة كبى 
��شتعد�د  �أمت  على  وه��ي  و�الإن���ت���اج،  �ال�شتك�شاف  يف 
�أبوظبي  و�إم��ارة  �أدن��وك  للم�شاهمة يف تعزيز مكانة 

�لر�ئدة يف قطاع �لطاقة �لعاملي«.
ن��اج��ح��ة ذ�ت  �ك��ت�����ش��اف��ات  �إىل  �ل��و���ش��ول   ويف ح���ال 
�ال�شتك�شاف،  م���رح���ل���ة  خ�����الل  جت����اري����ة  ج������دوى 
هذه  و�إن��ت��اج  تطوير  ح��ق  على  �الئ��ت��الف  �شيح�شل 
�الكت�شافات ذ�ت �جلدوى �لتجارية. ومتتلك �أدنوك 
�إنتاج  مرحلة  يف   60% بح�شة  �الح��ت��ف��اظ  خ��ي��ار 
�المتياز �لتي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء مرحلة 
�لبحرية  “�ملنطقة  تر�شية  و�شتتيح  �ال�شتك�شاف. 
رق���م 5” �مل��زي��د م��ن �ل��ف��ر���س �ل���و�ع���دة يف جمال 
خالل  �ل��دول��ة  يف  �مل�شافة  �ملحلية  �لقيمة  تعزيز 

فرتة �المتياز.
 و�إىل ج���ان���ب ح��ف��ر و����ش��ت��ك�����ش��اف وت��ق��ي��ي��م �الآب�����ار 
مرحلة  ���ش��ت�����ش��ه��د  و�ل��ت��ق��ي��ي��م��ي��ة،  �ال���ش��ت��ك�����ش��اف��ي��ة 
مالياً  وم�شاهمته  �الئ��ت��الف  ��شتفادة  �ال�شتك�شاف 
وتقنياً يف م�شروع �مل�شح �جليوفيزيائي �ل�شخم �لذي 
دقيقة  بيانات  بتوفر  يقوم  و�ل���ذي  �أدن���وك  تنفذه 
ثالثية �الأبعاد عن منطقة �المتياز. وت�شر بيانات 
بالفعل على م�شاحة كبرة من  �أج��ري  �لذي  �مل�شح 
�لنفط  بالقرب من حقول  تقع  �لتي  �ملنطقة،  هذه 

و�لغاز �حلالية، �إىل �أنها ذ�ت �إمكانات و�عدة.
�أدن�����وك �جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن مز�يد�ت   و�أط��ل��ق��ت 
طرحت  حيث   ،2019 ع��ام  يف  �لتناف�شية  �أبوظبي 
�ملناطق  م��ن  جمموعة  �أبوظبي  حكومة  ع��ن  نيابًة 
“�ملنطقة  وبرت�شية  �لرئي�شية.  و�لبحرية  �لبية 
�لباك�شتاين  �الئ���ت���الف  ع��ل��ى   ”5 رق���م  �ل��ب��ح��ري��ة 
�أبوظبي  �ل��ث��ان��ي��ة م���ن م����ز�ي����د�ت  ت��خ��ت��ت��م �جل���ول���ة 
تناف�شية  عرو�س  تقدمي  �شهدت  و�لتي  �لتناف�شية، 

للغاية للمناطق �جلغر�فية �ملعرو�شة.

�أدن��وك �الأخ��رة �لبالغة 22   ويف �أعقاب �كت�شافات 
م��ل��ي��ار ب��رم��ي��ل م��ن م����و�رد �ل��ن��ف��ط غ��ر �لتقليدية 
و160  ب��ري��ة،  م��ن��اط��ق  يف  لال�شتخال�س  �ل��ق��اب��ل��ة 
�لغاز غر  تريليون قدم مكعبة قيا�شية من م��و�رد 
عدم  تقرر  فقد  لال�شتخال�س،  �لقابلة  �لتقليدية 
�لبية  “�ملنطقة  ل���  �ال�شتك�شاف  ترخي�س  تر�شية 
�شركاء  م���ع  �ل���ت���ع���اون  �أدن������وك  وت��ع��ت��زم   .”2 رق����م 
يف  �لتقليدية  غر  �مل���و�رد  ترخي�س  ملنح  حمتملني 
هذه �ملنطقة �لتي حتتوي على مو�رد غر تقليدية 
ت�����ش��اه��ي يف ن��وع��ي��ت��ه��ا �إن���ت���اج �ل��ن��ف��ط �ل�����ش��خ��ري يف 

�أمريكا �ل�شمالية.
�أبوظبي  م��ز�ي��د�ت  م��ن  �لثانية  �إط���ار �جل��ول��ة   ويف 
��شتك�شاف  �أدنوك برت�شية �متياز  �لتناف�شية، قامت 
على  �أب���وظ���ب���ي  يف   ”4 رق����م  �ل��ب��ح��ري��ة  “�ملنطقة 
“كوزمو  ل�شركة  بالكامل  �ململوكة  �ل�شركات  �إحدى 
رقم  �ل��ب��ح��ري��ة  و”�ملنطقة  �ل��ي��اب��ان��ي��ة،  �لقاب�شة” 
�أبوظبي  “�إيني  ���ش��رك��ة  ت��ق��وده  حت��ال��ف  ع��ل��ى   ”3
“�إيني”  ل�����ش��رك��ة  ب��ال��ك��ام��ل  �مل��م��ل��وك��ة  يف”،  ب����ي. 
�ل�شرق   PTTEP و���ش��رك��ة  للطاقة،  �الإي��ط��ال��ي��ة 
ل�شركة  بالكامل  �ململوكة  �أفريقيا،  و�شمال  �الأو�شط 
�لتايلندية، و”�ملنطقة �لبية رقم 5”   PTTEP

على �شركة “�أوك�شيدنتال” �الأمريكية.
�لدر��شات  م��ن  �مل��ت��وف��رة  �ل��ب��ي��ان��ات  �إىل  و����ش��ت��ن��اد�ً 
�ل��ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة ل���ل���ن���ظ���ام �ل�����ب�����رتويل و�مل�������ش���وح���ات 
�آبار  م��ن  عليها  �حل�شول  مت  �لتي  �جليوفيزيائية 
�ال���ش��ت��ك�����ش��اف و�ل��ت��ق��ي��ي��م، ت�����ش��ر �ل��ت��ق��دي��ر�ت �إىل 
�ل��ث��ان��ي��ة من  �مل��ن��اط��ق �جل��دي��دة �شمن �جل��ول��ة  �أن 
�ملز�يد�ت �لتناف�شية حتتوي على مو�رد كبرة تقدر 
من  وتريليونات  �لنفط  بر�ميل  من  مليار�ت  بعدة 

�الأقد�م �ملكعبة من �لغاز �لطبيعي.
 15 �ملحدودة  �لباك�شتانية  �لبرتول  �شركة  وتدير   
وت�شاهم  باك�شتان  �أن��ح��اء  جميع  يف  منتجاً  ح��ق��اًل 
ب���اأك���رث م���ن %20 م���ن �إج���م���ايل �إم���د�د�ت���ه���ا من 
2020، بلغت  �لغاز �لطبيعي. و�عتبار�ً من يونيو 
لال�شتخال�س  �لقابلة  �ملوؤكدة  �ل�شركة  �حتياطيات 
1793.5 مليار قدم مكعبة من �لغاز �لطبيعي، و 
13.3 مليون برميل من �لنفط - �لغاز �لطبيعي 
غاز  م���ن  ط���ن  �أل����ف  و543.1  �مل��ك��ث��ف��ات  �مل�������ش���ال- 

�لبرتول �مل�شال.

اأول م�صاركة ل�صركات باك�صتانية يف امتيازات ا�صت�صكاف النفط والغاز يف اأبوظبي

»�أدنوك« توقع �تفاقية �متياز تاريخية مع حتالف �صركات باك�صتانية ل�صتك�صاف �ملنطقة �لبحرية رقم 5 يف �أبوظبي
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•• دبي- وام : 

�أكد �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي �أنه 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  روؤية �شاحب  بف�شل 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
“رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  وت��وج��ي��ه��ات   ، �هلل” 
عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
�أ�شبحت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي،  �ملجل�س  رئ��ي�����س  دب���ي 
و�ل�شركات  �ل��ب��ط��والت  ل��ك��بى  م��ق��ر�ً  دب���ي 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��دول��ي��ة، وحم���ط �أن��ظ��ار �أبرز 
ب��ه من  تتمتع  مل��ا  �لعاملية  �ل��ري��ا���ش��ة  جن��وم 
تاأ�شي�شها  مت  �مل�شتوى  رفيعة  حتتية  بنية 
وف���ق �أرق����ى �مل��ع��اي��ر �ل��دول��ي��ة ل��ت��خ��دم كل 
�لفئات  خم��ت��ل��ف  وت���ن���ا����ش���ب  �ل���ري���ا����ش���ات 

و�مل�شتويات �لريا�شية.
و�أو�شح �شمو رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي 
�لريا�شة يف دبي بكل ما حتظى به من  �أن 
كونها  تخطت  وت�شجيع  و�ه��ت��م��ام  رع��اي��ة 
حياة  �أ���ش��ل��وب  لت�شبح  ت��رف��ي��ه��ي��اً،  ن�����ش��اط��اً 
و���ش��ن��اع��ة م��ه��م��ة، و�أح����د مم��ك��ن��ات �لتنمية 
�مل�����ش��ت��د�م��ة مل��ا ل��ه��ذ� �ل��ق��ط��اع �حل��ي��وي من 

�لبدنية  �حل��ال��ة  على  كبر  �إيجابي  ت��اأث��ر 
�ملجتمع،  الأف�������ر�د  و�ل��ن��ف�����ش��ي��ة  و�مل���ع���ن���وي���ة 
يف �ل��وق��ت �ل���ذي ت��و����ش��ل ف��ي��ه دب���ي تاأكيد 
�إذ  و�لعمل  للعي�س  مدينة  كاأف�شل  مكانتها 
�حلياة  مالمح  �أه��م  �أح��د  �لريا�شة  ت�شكل 
يتنامى  ح���ني  �ل��ن��م��وذج��ي��ة، يف  �ل��ع�����ش��ري��ة 
دعم  يف  �لريا�شة  لقطاع  �ملبا�شر  �الإ���ش��ه��ام 
�الق��ت�����ش��اد �ل��وط��ن��ي و�مل��ح��ل��ي م���ن خالل 
جذب �ال�شتثمار�ت وخلق �ملزيد من فر�س 
�ل�شيخ  �شمو  �ل�شباب.وك�شف  �أم���ام  �لعمل 
من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم عن 
�أن �إ�شهام �لقطاع �لريا�شي يف �قت�شاد دبي 
درهم  مليار�ت  �أرب��ع��ة  م��ن  �أك��رث  �إىل  و�شل 
���ش��ن��وي��اً، م���ا ي��ع��زز م��ك��ان��ة �ل��ق��ط��اع كر�فد 
مهم من رو�ف��د �القت�شاد �ملحلي، يف �شوء 
بكافة  �الرت��ق��اء  �إىل  ت�شعى  طموحة  روؤي���ة 
وزي����ادة حجم  �ل��ري��ا���ش��ي،  �مل�شهد  م��ك��ون��ات 
للقطاع،  �الإي���ج���اب���ي  �الق��ت�����ش��ادي  �مل�����ردود 
وتوفر �شتى �ملقومات �لتي ت�شمن �لريادة 
�لريا�شية لدولة �الإمار�ت على �ل�شعيدين 
�إ�شهام  زي����ادة  و�ل���دويل.وت���اأت���ي  �الإق��ل��ي��م��ي 
نتيجة  دب��ي  �قت�شاد  يف  �لريا�شي  �لقطاع 
�لريا�شة  مم��ار���ش��ة  ب��اأه��م��ي��ة  �ل��وع��ي  لنمو 

�لتحتية  �لبنية  وت��وف��ر  م�شتمر  كن�شاط 
متناول  يف  �لريا�شة  ممار�شة  جتعل  �لتي 
�لريا�شية  �مل��ن�����ش��اآت  ذل���ك  �جل��م��ي��ع مب��ا يف 
و�لدر�جات  للجري  �ملخ�ش�شة  و�مل�����ش��ار�ت 
وتنامي  �لبدنية،  �للياقة  ومر�كز  �لهو�ئية 
�لتناف�شية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �أع�����د�د 
مد�ر  على  تنظيمها  يتم  �لتي  و�ملجتمعية 
كبرة  زي��ادة  حتقيق  على  �نعك�س  ما  �لعام 
يف �أعد�د ممار�شي خمتلف �أنو�ع �لريا�شات 
�شخ�س  1.5 مليون  �أك��رث من  �إىل  و�شلت 
وكذلك  و�جلن�شيات،  �الأعمار  خمتلف  من 
�رت��ف��اع �أع����د�د �ل��ع��ام��ل��ني يف �ل��ق��ط��اع �شو�ء 
تنظيم  �ملتخ�ش�شة يف  �ل�شركات  من خالل 
�أو منو  �مل��خ��ت��ل��ف��ة،  �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة يف دبي،  �مل��ع�����ش��ك��ر�ت  ���ش��ن��اع��ة 
�لريا�شية  �لفعاليات  ع��دد  زي���ادة  وك��ذل��ك 
�ل�شنوية ومن بينها �لفعاليات و�لبطوالت 
�آالف  ت�شتقطب  �ل��ت��ي  �ل���ك���بى  �ل��دول��ي��ة 
�مل�شاركني و�ملر�فقني و�الإعالميني و�لزو�ر 

من خمتلف �نحاء �لعامل.
يف  �ملُطبقة  �القت�شادية  �لت�شريعات  وُتعد 
دب���ي ب��ك��ل م��ا تت�شم ب��ه م��ن م��رون��ة وقدرة 
من  عالية،  بكفاءة  �ملتغر�ت  مو�كبة  على 

�أهم �لعنا�شر �ملوؤثرة يف حتويل �الإمارة �إىل 
وجهة مف�شلة لال�شتثمار يف �شتى �ملجاالت، 
مب��ا يف ذل��ك �مل��ج��ال �ل��ري��ا���ش��ي؛ ���ش��و�ء من 
خالل �إن�شاء وت�شغيل �الأكادمييات �ملختلفة 
�أو عب  �لبدنية  �لتدريب و�للياقة  ومر�كز 
للتجهيز�ت  و�مل���وزع���ة  �ملُ��ن��ت��ج��ة  �ل�����ش��رك��ات 
�لريا�شية �ملختلفة، وذلك �متد�د�ً للمكانة 
تكوينها  يف  دب����ي  جن��ح��ت  �ل���ت���ي  �ل���ك���ب���رة 
ع��ل��ى م�����د�ر ع���ق���ود ك��م��رك��ز م��ت��ط��ور عاملي 
الأن�شطة �ملال و�الأعمال وحمور جذب قوي 

لال�شتثمار�ت �الأجنبية �ملبا�شرة.
وحتفل �الأجندة �لريا�شية يف دبي بالعديد 
من �لبطوالت �لعاملية �ملهمة ويف مقدمتها 
�ل����ذي  ل��ل��خ��ي��ول  �لعاملي”  دب�����ي  “كاأ�س 
�شنوياً  �خليل  ل�شباقات  دب��ي  ن��ادي  ينظمه 
“�أوميغا  وبطولة  “ميد�ن”،  م�شمار  يف 
ديزرت كال�شيك” للجولف، وبطولة �شوق 
دب��ي للرجل  وب��ط��ول��ة  للتن�س،  �حل���رة  دب��ي 
�لن�شخة  دب���ي  ��شت�شافت  ك��م��ا  �حل���دي���دي، 
للمالكمة  �آ�شيا  بطولة  من  ع�شرة  �لثالثة 
ل��ل��رج��ال و�ل�����ش��ي��د�ت دل��ه��ي-دب��ي 2021، 
�ملفتوحة  �����ش���رت�ل���ي���ا  ب��ط��ول��ة  وت�����ش��ف��ي��ات 
�شاعة   24 “هانكوك  و����ش���ب���اق  ل��ل��ت��ن�����س، 

�الأحد�ث  �لكثر من  ذل��ك  وغ��ر  �لعاملي” 
دبي  ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي  �لعاملية  �لريا�شية 
�لعاملني يف  �أعد�د  دورية.و�رتفعت  ب�شورة 
جماالت  خمتلف  يف  �ملتخ�ش�شة  �ل�شركات 
�الأن�شطة �لريا�شية �شمن �لقطاع �خلا�س 
وهي  ���ش��خ�����س،  �أل�����ف   20 م���ن  �أك�����رث  �إىل 
�إذ  �ل�شركات،  �أعمال تلك  زي��ادة و�كبت منو 
فعالية   400 من  �أك��رث  تنظيم  حالياً  يتم 
�أكرث من  ريا�شية �شنوياً يف دبي من بينها 
دولية،  ري��ا���ش��ي��ة  وب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ة   130
�أكادميية   400 م��ن  �أك���رث  دب��ي  ت�شم  كما 
ناٍد   100 م���ن  و�أك�����رث  ري��ا���ش��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة 
ح���ك���وم���ي وخ����ا�����س مل��خ��ت��ل��ف �ل���ري���ا����ش���ات، 
 400 �أك��رث من  دب��ي حالياً  فيما يعمل يف 
�لبدين  للتدريب  مركز حديث وخم�ش�س 
خم�شة  دب��ي  يف  �ل��ب��دن��ي��ة.وي��وج��د  و�للياقة 
من  �لريا�شية  �لتجهيز�ت  الإنتاج  م�شانع 
ملختلف  �ل��ت��دري��ب  �ت  وم��ع��درّ �ملالب�س  بينها 
من  �أكرث  تو�جد  �إىل  باالإ�شافة  �لريا�شات 
�لتجهيز�ت  لبيع  وحم���ل  متجر   2500
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��ت��ي ت�����ش��ج��ل م��ب��ي��ع��ات كبرة 
�شركة   350 �أك��رث من  تن�شط  كما  �شنويا، 
�لريا�شية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م  جم���ال  يف 

�لدولية  �لتدريبية  و�ملع�شكر�ت  �ملختلفة 
�أك�����رث من  يف دب�����ي، ح��ي��ث مت ����ش��ت�����ش��اف��ة 
ومنتخبات  الأن��دي��ة  تدريبياً  مع�شكر�ً   70
بينها  وم��ن  �لريا�شات  خمتلف  ويف  عاملية 
م��ع�����ش��ك��ر�ت ل��ال���ش��ت��ع��د�د ل�����دورة �الأل���ع���اب 
�لبار�ملبية  و�الأل���ع���اب  �ل�شيفية  �الأومل��ب��ي��ة 
�ل�شيفية يف طوكيو و�لتي �شاهمت يف فوز 
�الأومل��ب��ي��ة يف  �مليد�ليات  م��ن  بعدد  �الأب��ط��ال 
�لطائرة  �لري�شة  ذهبية  بينها  من  طوكيو 
�لتي �أحرزها �لدمناركي فيكتور �ك�شيل�شن، 
على  �لريا�شي  دب��ي  يعمل جمل�س  يف حني 
�ملقامة  �لتدريبية  �ملع�شكر�ت  ع��دد  و�شول 
�أك��رث من  يف دبي خالل �لفرتة �ملقبلة �إىل 

350 مع�شكر�ً يف خمتلف �لريا�شات.
ل��ل��ح��ي��اة يف دبي  �ل���ع���ال���ي���ة  وم�����ع �جل�������ودة 
و�لت�شريعات �حلكومية �ملرنة و�لت�شهيالت 
�ل���ع���دي���دة �ملُ���ق���دم���ة ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن، ومع 
�لتي متنح  �لذهبية”  “�الإقامة  ��شتحد�ث 
�ل��ري��ا���ش��ة ومت��ك��ن��ه��م م��ن �الإقامة  ل��ن��ج��وم 
و�لتعامل  �الإم���������ارة،  يف  ط��وي��ل��ة  ل���ف���رت�ت 
وكذلك  كوفيد-19،  جائحة  م��ع  �لناجح 
ل دبي �إىل وجهة عاملية مف�شلة لع�شاق  حتورّ
�لذين  �مل�شاهر  ع��دد  ز�د  فقد  �ل��ري��ا���ش��ة، 

�شكنية  عقار�ت  وميتلكون  دبي  يف  يقيمون 
عددهم  بلغ  حيث  فيها  جت��اري��ة  وم�شاريع 
قر�بة 200 ريا�شي من �لنجوم �ل�شابقني 
و�حلاليني �لذين �ختارو� دبي للعي�س فيها 
ب�شحبة عائالتهم �أو لق�شاء فرت�ت طويلة 
فيها على مد�ر �لعام للتدريب و�مل�شاركة يف 
�لبطوالت �لعاملية �ملختلفة �لتي تقام فيها 
ومن بينهم جنم �لتن�س �ل�شوي�شري روجيه 
�ال�شباين  �ل�شيار�ت  �شباقات  وجن��م  فيدرر 
�ل��ون�����ش��و �حل���ائ���ز ع��ل��ى ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل يف 
�لفورموال 1 ومدرب منتخب �إيطاليا بطل 
وجنما  مان�شيني،  روب��رت��و   2020 ي���ورو 
وغرهم  و�نيلكا،  �بيد�ل  �لفرن�شية  �لكرة 
ومنظمات  �حت�������اد�ت  ن��ق��ل��ت  �ل��ك��ث��ر.ك��م��ا 
وتخطط  دبي  �إىل  دولية مقر�تها  ريا�شية 
�لرئي�شية  مقر�تها  لنقل  �أخ���رى  �حت���اد�ت 
ما  �ملدينة  يف  لها  �إقليمية  مقار  �فتتاح  �أو 
دب��ي من موظفي  �ملقيمني يف  �أع��د�د  يرفع 
�لريا�شية،  و�مل��ن��ظ��م��ات  �الحت�������اد�ت  ت��ل��ك 
�مل���ردود �القت�شادي  �ل��ذي يعزز من  �الأم��ر 
ل��ل��ري��ا���ش��ة، وي���زي���د م���ن م�����ش��اه��م��ة قطاع 
من  ويرفع  �ملحلي،  �القت�شاد  يف  �لريا�شة 

قيمتها ك�شناعة كبرة ومهمة.

ثمرة زيادة الفعاليات الريا�صية يف دبي وتنامي اجلاذبية اال�صتثمارية لالإمارة

من�صور بن حممد: �أربعة مليار�ت درهم م�صاهمة �لقطاع �لريا�صي يف �قت�صاد دبي

�لإمار�ت ت�صارك يف �لدورة 108 للمجل�س �لقت�صادي و�لجتماعي �لعربي بالقاهرة
•• اأبوظبي-وام:

����ش���ارك دول����ة �الإم�������ار�ت يف �ج��ت��م��اع �ل������دورة 108 
�لدول  جلامعة  و�الجتماعي  �القت�شادي  للمجل�س 
�الأمانة  ينعقد غد� خلمي�س يف مقر  �ل��ذي  �لعربية، 

�لعامة للجامعة بالقاهرة.
بن طوق  عبد�هلل  �الجتماع معايل  �ل��دول��ة يف  ميثل 
�ملري، وزير �القت�شاد، �لذي من �ملقرر �أن يلتقي عدد�ً 
من �لوزر�ء و�مل�شوؤولني يف �حلكومة �مل�شرية ملناق�شة 
وت��ع��زي��ز خ��ط��ط �ل��ع��م��ل و�ل��ت��ع��اون �الق��ت�����ش��ادي بني 
�لقطاعات  خمتلف  يف  �شر�كتهما  وتطوير  �لبلدين 

ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك خالل �ملرحلة �ملقبلة.

ويبحث معاليه مع �جلانب �مل�شري حتديد م�شار�ت 
جديدة للتعاون يف �لقطاعات ذ�ت �الأولوية، و�لعمل 
تدفقات  وت�شجيع  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ت��ب��ادالت  زي���ادة  على 
�ال�شتثمار وت�شهيل وتوليد �لفر�س �أمام �مل�شتثمرين 
يف �لبلدين، وبناء �شر�كات جديدة وم�شاريع ناجحة 
وم�شرتهما  �ل��ب��ل��دي��ن  و�ه��ت��م��ام��ات  م�شالح  ت��خ��دم 
غر  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل  حجم  حقق  �لتنموية.وقد 
�لنفطي بني �لبلدين خالل عام 2020 منو�ً بن�شبة 
%17 مقارنة بعام ما قبل �جلائحة 2019، حيث 
بلغت قيمة �لتجارة خالل �لعام �ملا�شي 2020 نحو 
26 مليار درهم مقابل 22.1 مليار درهم خالل عام 
2019، على �لرغم من تد�عيات جائحة “كوفيد-

وهو  وع��امل��ي��اً،  �إقليمياً  �ل��ت��ج��ارة  �أن�شطة  على   ”19
بني  �القت�شادية  �ل�شر�كة  ق��وة  يعك�س  �ل��ذي  �الأم���ر 
�لبلدين على خمتلف �ل�شعد.وتت�شمن �لزيارة جولة 
ميد�نية على بع�س �مل�شاريع �ال�شتثمارية �الإمار�تية 
يف جمهورية م�شر �لعربية، حيث متتلك �لعديد من 
�ل�شركات �الإمار�تية ��شتثمار�ت متنوعة يف عدد من 
و�مل�شريف  �مل��ايل  �لقطاع  ت�شمل  �حليوية  �لقطاعات 
و�الت�شاالت وتكنولوجيا �ملعلومات و�لقطاع �لعقاري 
و�لزر�عة  �لدو�ئية  و�ل�شناعات  و�ل�شياحة  و�لنفط 
و�ل��ت��اأم��ني وق��ط��اع �مل��و�ن��ئ و�ل���ط���ر�ن وغ��ره��ا من 

�لقطاعات �حليوية.
وت��ن��اق�����س �ل�����دورة �حل��ال��ي��ة م���ن �مل��ج��ل�����س ع�����دد�ً من 

�ل�شر�كة و�لتكامل  �لتي ت�شب يف تعزيز  �ملو�شوعات 
�لعمل  �لعديد م��ن جم��االت  �لعربية يف  �ل���دول  ب��ني 
تت�شمن  �ل��ت��ي  �لتنموي،  و�الج��ت��م��اع��ي  �الق��ت�����ش��ادي 
�ل�شر�كة  �أط���ر  لتنمية  �الإم��ك��ان��ات  ت��ع��زي��ز  مناق�شة 
يف  كوفيد-19  بعد  م��ا  مرحلة  خ��الل  �القت�شادية 
�ملنطقة �لعربية و�لتغلب على �لتحديات �لتي حتول 
و�لرتكيز  �لفل�شطيني،  �القت�شاد  ودعم  دون منوها، 
�لعربية،  �ل���دول  ب��ني  �ل�����ش��ادر�ت  ن��ف��اذ  ت�شهيل  على 
ورعاية  حماية  و�شيا�شات  ��شرت�تيجيات  جانب  �إىل 
�ملر�أة، و�ال�شرت�تيجية �لعربية وخطة عمل �لتمكني 
�لعربي  �لتعاون  وتطوير  و�الجتماعي،  �القت�شادي 

�لدويل يف �ملجاالت �الجتماعية و�لتنموية.

مليار�ت درهم ت�صرفات عقار�ت دبي �أم�س  3
•• دبي-وام:

 3 م��ن  �أك��رث  �أم�����س  بدبي  و�الأم����الك  �الأر����ش��ي  د�ئ���رة  �لعقارية يف  �لت�شرفات  بلغت 
مليار�ت درهم حيث �شهدت �لد�ئرة ت�شجيل 217 مبايعة بقيمة 420.48 مليون 
درهم منها 17 مبايعة لالأر��شي بقيمة 66.46 مليون درهم و200 مبايعة لل�شقق 

و�لفلل بقيمة 354.02 مليون درهم.
�الأوىل  دره��م يف منطقة جمر�  17 مليون  بقيمة  �الأر����ش��ي  �أه��م مبايعات  وج��اءت 
تلتها مبايعة بقيمة 10 ماليني درهم يف منطقة مردف ثم مبايعة بقيمة 5 ماليني 
درهم يف منطقة جمر� �الأوىل.وت�شدرت منطقة ند �ل�شبا �لثالثة �ملناطق من حيث 
جبل  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   17 بقيمة  مبايعات   6 �شجلت  �إذ  �ملبايعات  ع��دد 
علي �الأوىل بت�شجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة يف جمر� �الأوىل 

بت�شجيلها مبايعتني بقيمة 23 مليون درهم.

»مدينة �ل�صارقة �مل�صتد�مة« �أول جمتمع 
يتبّنى حلول تخزين �لطاقة يف �ملنطقة

•• ال�صارقة-الفجر: 

ل “مدينة �ل�شارقة �مل�شتد�مة”؛ وهي �أول جمتمع ُم�شتد�م بالكامل  �شت�شكرّ
و�لتطوير  لال�شتثمار  �ل�شارقة  هيئة  وتديره  �الأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف 
)�شروق( ود�ميوند ديفلوبرز، �أوَل جمتمع يف �ملنطقة يتيح للمقيمني فيه 
تاأتي هذه �خلطوة  �ملتجددة.  �لطاقة  �إىل حلول تخزين  �لو�شول  �إمكانية 
بعد �أن �أبرم معهد “�شي �إن�شتيتيوت« )SEE Institute(؛ ذر�ع �لبحث 
غروب  هاغر  �شركة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  �مل�شتد�مة،  �ملدينة  يف  و�لتطوير 
�لطاقة  تخزين  ح��ل��ول  يف  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية   )Hager Group(
�مل�شتد�مة  �ل�شارقة  تعتب مدينة  �لتي  �التفاقية،  وتكت�شُب هذه  �ملتجددة. 
�مل�شتفيد �الأول منها، �أهميًة بالغًة يف بناء عالقة م�شتمرة مع �ل�شركة �لتي 
يقع مقرها يف �أملانيا، وذلك الختبار وتوظيف �أحدث �لتقنيات و�البتكار�ت 

يف �إد�رة �لطلب وحلول �لطاقة.
وتاأتي �ل�شر�كة مع جمموعة هاغر غروب متما�شيًة مع توجهات �لعالمة 
�لتجارية للمدينة �مل�شتد�مة �لتي تدعم �البتكار عب �لب�مج �لتجريبية 
تفيد  وفعالة  �شاملة  حلول  توفر  يف  و�مل�شاعدة  �الأولية  �لنماذج  و�ختبار 
�مل�شتد�مة  �ل�شارقة  وتتبنى مدينة  �لو�قع.  �أر���س  وتعزز منط �حلياة على 
�ملتعلقة  �ملعرفة  نقل  بتعزيز  ملتزمة  وه��ي  �ل��ت��ط��ور،  ود�ئ��م��ة  مرنة  روؤي���ًة 
بطاريات  مثل  متنوعة؛  طاقة  حلول  غ��روب  هاغر  وت��ق��دم  باال�شتد�مة. 
�أنظمة  �إىل  �إ�شافة  �لكهربائية،  �ملركبات  �شحن  �لطاقة، وحمطات  تخزين 
�لطاقة  مب�شادر  �لتحكم  �إم��ك��ان  للم�شتخدمني  تتيح  �لتي  �لطاقة  �إد�رة 

�ملتنوعة.
�لتنفيذي  �أحمد �ملطوع، �ملدير  �ل�شر�كة؛ قال يو�شف  �إطار تعليقه على  يف 
�أولوياتنا،  ر�أ����س  على  �الب��ت��ك��ار  ن�شع  “نحن  �مل�شتد�مة:  �ل�شارقة  ملدينة 
ون�شتفيد د�ئماً من �لتقنيات �لذكية لتحقيق �أق�شى قدر من �لكفاءة فيما 
من  ُتعدرّ  �ملتجددة  �لطاقة  �أن  يف  �شك  وال  �ال�شتد�مة.  �أه���د�ف  من  نتبناه 
بني �أكب �لعو�مل �لتي ت�شهم يف حتقيق �أهد�ف حتييد �نبعاثات �لكربون، 
�إىل  �ل�شر�كة مع جمموعة هاغر غروب من �لو�شول  و�شوف متكننا هذه 
ونحن يف مدينة  م��ع��اً.  �آن  للطاقة يف  ��شتخد�م  و�أق���ل  ك��ف��اءة ممكنة  �أع��ل��ى 
�ل�شارقة �مل�شتد�مة فخورون للغاية لكوننا �مل�شتفيد �الأول من هذه �ل�شر�كة 
�لتي وقعها معهد “�شي �إن�شتيتيوت” �لتابع لنا، و�لذي تاأ�ش�س ليكون مركز�ً 

مهماً للمعرفة«.

 �ملن�صة �ملتقدمة »�أطلب« تعزز �أد�ء منظومة �أعمال 
�لتجارة و �خلدمات �للوج�صتية يف �إمارة �لفجرية

�صعيد �لطاير: زيادة �لعتماد على �لطاقة 
�ملتجددة ركيزة �أ�صا�صية من ركائز �ل�صتد�مة

•• الفجرية-وام: 

�أعلنت �أم�س بو�بة �ملقطع �لذر�ع �لرقمية ملو�نئ �أبوظبي 
�ن�شمام منظومة �أعمال �لتجارة و�خلدمات �للوج�شتية 
يف �إمارة �لفجرة �إىل خدمات �ملن�شة �ملتقدمة للتجارة 
و �خلدمات �للوج�شتية “�أطلب” �لتي مت تطويرها من 
قبل �لبو�بة حتت �إ�شر�ف د�ئرة �لتنمية �القت�شادية – 

�أبوظبي.
مر�فئ  تو�شعة  �أع��م��ال  ��شتكمال  عقب  �الإع����الن  ي��اأت��ي 
حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �فتتحها  �لتي  �لفجرة 
بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرة موؤخر� و�شملت 
�أع���م���ال ت��ط��وي��ر �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة وحت�����ش��ني �خلدمات 

با�شتثمار بلغ مليار درهم �إمار�تي.
ق����در�ت حمطة  ت��ع��زي��ز  �لتو�شعة يف  �أع��م��ال  �أ���ش��ه��م��ت  و 
��شتقبال �شفن  �لفجرة يف مناولة �لب�شائع �ملتنوعة و 
�أكب حجما، �إ�شافة �إىل تر�شيخ مكانتها كمركز جتاري 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  منطقة  يربط  رئي�شي 

مع �لهند و�لبحر �الأحمر و�شرق �أفريقيا.
وبد�أت �ملن�شة �ملتقدمة للتجارة و�خلدمات �للوج�شتية 
يف  للمتعاملني  �ل��رق��م��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا  ت��وف��ر  “�أطلب” 
�لتدريجي  �لتبني  ي�شهم  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم��ن  �ل��ف��ج��رة، 
�لتجارية  �الأن�شطة  تطوير  ت�شريع  يف  “�أطلب”  ملن�شة 
و�لتو��شل،  �ملعلومات  تبادل  وتوحيد طرق  �الإم��ارة،  يف 
�مل�شتقبلية  �لنتائج  يف  و�لثقة  �الأم��ان  م�شتويات  وزي��ادة 

بف�شل م�شتويات �ل�شفافية �لعالية �لتي تتمتع بها.
�أي�����ش��ا يف خ��ف�����س كم  �مل���وح���دة  �ل��ن��اف��ذة  ت��ب��ن��ي  و ي�شهم 
�لوقت  وتقليل  �ملطلوبة  و�الإد�ري�����ة  �ل��ورق��ي��ة  �الأع��م��ال 
�ل�����الزم الإجن�����از �مل���ع���ام���الت، وي���وف���ر يف �ل���وق���ت نف�شه 
�الأن�شطة  يف  �مل�شاركني  �لتجاريني  �لعالقة  الأ�شحاب 
�لتجارية و�للوج�شتية باالإمارة معلومات �آنية عن �شر 

�الأعمال يف كل �الأوقات.
و يهدف �لتعاون بني جميع �شركاء �ملنظومة �لتجارية يف 
�إمارة �لفجرة ومن �شمنهم �شركات �ل�شحن �لبحري، 
�ل�شحن،  ووك������الء  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة،  �خل���دم���ات  وم������زودو 
�ملناطق  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  و�جل���م���ارك،  �مل��ي��ن��اء،  و�شلطات 
�شامل  تقييم  �إج��ر�ء  �إىل  �لطاقة،  �القت�شادية و�شركات 
لالإمكانيات �لتي تتيحها من�شة “�أطلب” لت�شبح جزء� 
ن��اف��ذة وطنية م��وح��دة للتجارة يف دول��ة �الإم���ار�ت  م��ن 

�لعربية �ملتحدة.

و قال �ل�شيخ �ملهند�س حممد بن حمد بن �شيف �ل�شرقي، 
مدير د�ئرة حكومة �لفجرة �الإلكرتونية �إن �حلكومة 
جنحت منذ تاأ�شي�شها يف عام 2003 يف حتقيق �إجناز�ت 
عديدة �شمن مهمتها �لر�مية �إىل تبني عملية �لتحول 
�لفجرة، الفتا  �إم��ارة  للخدمات �حلكومية يف  �لرقمي 
للتجارة  �ملتقدمة  �ملن�شة  مع  �جلديد  �لتعاون  �أن  �إىل 
�لتي تهدف �إىل ربط  “�أطلب”  و�خلدمات �للوج�شتية 
�لبحر  ع��ب  �للوج�شتية  و�خل��دم��ات  �ل��ت��ج��ارة  عمليات 
ي�شكل  و�حل����رة،  �ل�شناعية  �مل��ن��اط��ق  ويف  و�ل���ب  و�جل���و 
�أهد�فنا  �ملتو��شلة لتحقيق  خطوة مهمة �شمن رحلتنا 

�ال�شرت�تيجية نحو عملية �لتحول �لرقمي.
�لرقمية  �لتحتية  �لبنية  ت��ك��ام��ل  “ي�شهم   : و�أ����ش���اف 
و�ملن�شات  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ف��ج��رة  ب��ح��ك��وم��ة  �خل��ا���ش��ة 
�ملتقدمة  �خلدمات  مع  �لد�ئرة  توفرها  �لتي  �لرقمية 
�لتي توفرها من�شة “�أطلب” يف �إثر�ء جتربة �ملتعاملني 
و�أ�شحاب �لعالقة، ودعم �أعمالهم و�زدهارها �إ�شافة �إىل 
�شمن  �الأع��م��ال  �شهولة ممار�شة  كبر يف  تقدم  حتقيق 
يوفر فر�شا  و  �الإم���ارة  �لتجارية يف  �الأع��م��ال  منظومة 
�شمن  �لعاملة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل�شركات  جلميع  ج��دي��دة 

�لقطاع مبختلف تخ�ش�شاتها«.
�ل�شرفاء �حلمادي،  علي  قال معايل حممد  من جانبه 
“ي�شرنا  �أبوظبي:  �القت�شادية يف  �لتنمية  د�ئرة  رئي�س 
�ن�شمام �ملنظومة �لتجارية الإمارة �لفجرة �إىل �ملن�شة 
“�أطلب”  �للوج�شتية  �خل��دم��ات  و  للتجارة  �ملتقدمة 
�الأم����ر �ل���ذي مي��ث��ل خ��ط��وة مهمة ع��ل��ى ط��ري��ق حتقيق 
�إم���ار�ت  ب��ني  و�للوج�شتية  �لتجارية  �لعمليات  تكامل 
�الأو�شط،  �ل�شرق  �إىل منطقة  �متد�دها  وتعزيز  �لدولة 
مب���ا ي��دع��م �الأث�����ر �الإي���ج���اب���ي �مل��ل��م��و���س ل��ل��رق��م��ن��ة على 

�لتجارة و�ل�شناعة للدولة م�شتقبال«.
و�أ�شاف: “ تقود د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف �أبوظبي 
�ل��ع��دي��د م��ن �مل���ب���ادر�ت �الق��ت�����ش��ادي��ة �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل 
يف  �ال�شتثمار  على  قائم  ومتنوع  م�شتد�م  �قت�شاد  بناء 
“�أطلب”  �إط��الق من�شة  �أن  �شك  �ملعرفة و�البتكار، وال 
كان تتويجا لهذه �جلهود �حلثيثة وخطوة مهمة نحو 
وت�شهيل  �للوج�شتية  �خل���دم���ات  مب��ن��ظ��وم��ة  �الرت���ق���اء 
عام،  ب�شكل  و�ل���دول���ة  �الإم�����ارة  م�شتوى  ع��ل��ى  �ل��ت��ج��ارة 
�الإمار�ت  لدولة  �لتناف�شي  �ال�شتثماري  �ملناخ  يعزز  مبا 
�شناعي  �قت�شادي  كمركز  ومكانتها  �ملتحدة  �لعربية 

عاملي متميز«.

•• دبي-وام :

�أك����د م��ع��ايل ���ش��ع��ي��د حم��م��د �ل��ط��اي��ر، �ل��ع�����ش��و �ملنتدب 
�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي �أن �لقيادة 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  لتعزيز  بالغة  �أهمية  تويل  �لر�شيدة 
وزيادة �العتماد على �لطاقة �ملتجددة باعتبارها ركيزة 
مقدمة  يف  يجعلها  ما  �ال�شتد�مة،  ركائز  من  �أ�شا�شية 
�الأولويات �ال�شرت�تيجية لدولة �الإمار�ت . وتلتزم هيئة 
لتحديات  ��شتباقية  حلول  بابتكار  دب��ي  ومياه  كهرباء 
�خلم�شني عاماً �ملقبلة، مبا يعزز �جلهود جلعل �الإمار�ت 
وحتقيق  للم�شتقبل،  و��شتعد�د�ً  �بتكار�ً  �الأك��رث  �لدولة 
�لتي   ،2050 �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة  دب���ي  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�لقدرة  من   75% توفر  �إىل  وتهدف   ، �هلل”  “رعاه 
�الإنتاجية للطاقة يف دبي من م�شادر �لطاقة �لنظيفة 

بحلول عام 2050.
“ حول  “ و�م  �أن��ب��اء �الإم���ار�ت  ويف ح��و�ر خا�س لوكالة 
جمال  يف  �ملقبلة  �شنة  للخم�شني  �لهيئة  ��شرت�تيجية 
�لطاقة �لنظيفة .. قال معايل �لطاير �إن �لهيئة لديها 
��شتثمار�ت باأكرث من 86 مليار درهم على مدى خم�شة 
يف  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  على  �ملتز�يد  �لطلب  لتلبية  �أع���و�م 
�مل�شاريع  حمفظة  خ���الل  م��ن  �لهيئة  وت��ع��م��ل  �الإم�����ارة 
عاملي  م��رك��ز  �إىل  دب���ي  لتحويل  متلكها  �ل��ت��ي  �مل��ت��ن��وع��ة 
خمتلف  ب��ني  عملها  يف  جتمع  حيث  �لنظيفة،  للطاقة 
مزيج  تنويع  على  �ل��رتك��ي��ز  م��ع  �الإح��الل��ي��ة،  �لتقنيات 

�لطاقة.
ل�شمان  روؤي��ة متكاملة  دب��ي،  لدينا يف  و�أ���ش��اف معاليه 
�لطاقة تت�شمن ثالثة حماور رئي�شية  و��شتد�مة  �أمن 
�لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  م���ن  �مل���زي���د  �إن���ت���اج  يف  ي��ت��م��ث��ل  �الأول 
��شرت�تيجية  �إط����ار  يف  �ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة  خ�����ش��و���ش��اً 
م�شروعاتنا  �أب��رز  ومن   ،2050 �لنظيفة  للطاقة  دبي 
ع حممد بن ر��شد �آل مكتوم  لتحقيق هذ� �لهدف جممرّ
للطاقة �ل�شم�شية، وهو �أكب م�شروع للطاقة �ل�شم�شية 
يف �ل��ع��امل يف م��وق��ع و�ح���د وف���ق ن��ظ��ام �مل��ن��ت��ج �مل�شتقل، 
و�شت�شل طاقته �الإنتاجية �إىل 5000 ميجاو�ت بحلول 
2030. وتبلغ قدرة م�شروعات �لطاقة �ل�شم�شية  عام 
قيد �لت�شغيل يف �ملجمع حالياً 1310 ميجاو�ت بتقنية 
 1550 ول��دي��ن��ا  �ل��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة،  �ل�شم�شية  �الأل������و�ح 

�لكهرو�شوئية  �الأل��و�ح  بتقنيتي  �لتنفيذ  قيد  ميجاو�ت 
و�لطاقة �ل�شم�شية �ملركزة؛ مع مر�حل �أخرى م�شتقبلية 

للو�شول �إىل 5000 ميجاو�ت بحلول عام 2030.
يتمثل يف ف�شل عملية حتلية  �ل��ث��اين  �مل��ح��ور  �أن  وذك��ر 
�ملياه عن �إنتاج �لكهرباء وحتلية �ملياه با�شتخد�م �لطاقة 
%100 من  �إنتاج  �إىل  �لهيئة  تهدف  �ل�شم�شية، حيث 
2030 با�شتخد�م مزيج من  �ملياه �ملحالة بحلول عام 
م�شادر �لطاقة �لنظيفة و�حلر�رة �ملهدورة. �أما �ملحور 
�لثالث فيتمثل يف �إعادة �شياغة دور �ملوؤ�ش�شات �خلدماتية 
�لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة  تبني تقنيات  ورقمنتها، عب 
و�لتقنيات �الإحاللية كالذكاء �ال�شطناعي، و�لطائر�ت 
ت�شني،  و�لبلوك  �لطاقة،  تخزين  وتقنيات  �لروبوتية، 

و�إنرتنت �الأ�شياء وغرها.
لتوفر  جهودها  تو��شل  �لهيئة  �أن  �إىل  �لطاير  و�أ�شار 
وفق  و�مل��ي��اه  للكهرباء  ومتكاملة  متطورة  حتتية  بنية 
لتلبية  و�لكفاءة  و�لتو�فرية  �العتمادية  معاير  �أعلى 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �حتياجات  ومو�كبة  �ملتز�يد  �لطلب 
يف دب��ي من خ��الل عمليات تخطيط حم��ددة وموثوقة 
حيث  �مل�شتقبل،  ��شت�شر�ف  �أدو�ت  �أح���دث  على  تعتمد 
�إىل  للكهرباء  �لتحتية  �لبنية  تو�شعة  خطط  ت�شتند 
ت��وق��ع��ات �ل��ط��ل��ب ح��ت��ى ع���ام 2030 م��ع �الأخ����ذ بعني 

�العتبار �لنمو �لدميوغر�يف و�القت�شادي يف �الإمارة.
وحول جهود �لهيئة يف �بتكار حلول ��شتباقية لتحديات 
�خلم�شني �شنة �ملقبلة، مبا يعزز �جلهود جلعل �الإمار�ت 
�لدولة �الأكرث �بتكار�ً و��شتعد�د�ً للم�شتقبل .. �أو�شح �أن 
�لهيئة ت�شهم يف �النتقال بدبي نحو ريادة �مل�شتقبل عب 
�إعادة �شياغة �ملفاهيم �لتقليدية الآليات �لعمل لتتنا�شب 
وتعزيز  �لعامل،  ي�شهدها  �لتي  �ملت�شارعة  �لتغر�ت  مع 
مكانة دبي كحا�شنة لالإبد�ع ومنارة لالبتكار. و�شمن 
مبادرة دبي 10X، �لتي تهدف الأن تكون دبي متقدمة 
مبادرة  و�أطلقنا  �ل��ع��امل  م��دن  بقية  ع��ن  �شنو�ت  بع�شر 
ومياه  كهرباء  لهيئة  �لرقمي  �ل��ذر�ع  �لرقمية”  “ديو� 
دبي، الإعادة �شياغة مفهوم �ملوؤ�ش�شات �خلدماتية وبناء 
�خلطط  وحتقيق  دب��ي،  الإم���ارة  جديد  رقمي  م�شتقبل 
و�ال�شرت�تيجيات �حلكومية. كما تتبنى �لهيئة �البتكار 
و�لتقنيات  �لر�بعة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة  تقنيات  و�أح���دث 
ب��ال��ذك��اء �ال���ش��ط��ن��اع��ي و�ل��ب��ي��ان��ات �لكبرة،  �مل��دع��وم��ة 
لتطوير خدماتها وفق �أعلى معاير �لكفاءة و�لفعالية 

و�ال�شتد�مة.

- »بروؤية حممد بن را�صد وتوجيهات حمدان بن حممد .. دبي حتولت اإىل وجهة مف�صلة لكربى البطوالت وال�صركات الريا�صية وحمط اأنظار جنوم الريا�صة العامليني«

املال والأعمال
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الفجر الريا�ضي

 •• اأبوظبي-الفجر

 ت���ب���ا����ش���ر جم���م���وع���ة مم����ي����زة من 
�ل��الع��ب��ني �ل�����ش��غ��ار �مل��وه��وب��ني من 
�ل�����ش��ي��ت��ي لكرة  خ��ري��ج��ي م����د�ر�����س 
ملبا�شرة  �الإم������ار�ت  دول����ة  يف  �ل��ق��دم 
من  خمتلفة  مناطق  يف  تدريباتهم 
�لعامل مع �نطالقة �ملو�شم �لكروي 

�جلديد.
�نتقال  ���ش��ق��ي��ق��ني  ذل����ك  وي��ت�����ش��م��ن 
مدينة  �إىل  �أب��وظ��ب��ي  م���ن  م���وؤخ���ًر� 
�أحدهما  ي��ت��اب��ع  ح��ي��ث  م��ان�����ش�����ش��رت، 
مان�ش�شرت  ف��ري��ق  ل���دى  ت��دري��ب��ات��ه 
�الآخر  �ل�شقيق  �ن�شم  فيما  �شيتي، 

�إىل فريق مان�ش�شرت يونايتد.
ك���م���ا ي�����ش��ت��ع��د الع�����ب ���ش��غ��ر �آخ����ر 
النطالقة �ملو�شم مع فريق فالن�شيا 
نا�شئ  ي�����ش��ارك  ف��ي��م��ا  �إ���ش��ب��ان��ي��ا،  يف 
�لبتغال،  يف  بورتو  فريق  مع  �آخ��ر 
وي���ك���ت���م���ل �ل���ع���ق���د �الأوروب�������������ي مع 
�لالعب �إ�شحق بر�ون �لذي ي�شارك 
�إيطاليا.  يف  �أت���الن���ت���ا  ف���ري���ق  م����ع 
ين�شم  �مل��ح��ل��ي،  �ل�شعيد  ع��ل��ى  �أم���ا 
�إىل �شفوف  ر��شد  �لالعب عبد�هلل 
فريق �لعني، كما لفت �نتباه كا�شفي 
لدولة  �لوطني  �ملنتخب  يف  �ملو�هب 

�الإمار�ت لكرة �لقدم.
 وع������ن ط����ري����ق ب���رن���ام���ج �ل���الع���ب 
�ملوهوب، تتيح مد�ر�س �ل�شيتي لكرة 
�ملو�هب  الأ���ش��ح��اب  م��ن�����ش��ة  �ل���ق���دم 
لتطوير  �مل��م��ي��ز  و�الأد�ء  �ل��ع��ال��ي��ة 
حتت  �ل�شاملة  �ل��ك��روي��ة  مهار�تهم 

�إ�شر�ف نخبة من �ملدربني �خلب�ء، 
عنا�شر  �ل���بن���ام���ج  ي��ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 
�إ�شافية تندرج �شمن �إطار �لبنامج 
�مل��و���ش��م، وت�شمل  �ل��ت��درب��ي��ي خ���الل 
�لبدنية،  و�للياقة  �لقوة،  مترينات 
�لتطوير  وخ��ط��ط  �الأد�ء،  وحتليل 
ي��ت��ي��ح لالعبني  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة، مم���ا 
�ل��ف��ر���س لتطوير  �أف�����ش��ل  �ل�����ش��غ��ار 

�إمكاناتهم و�شقل مو�هبهم.
�إ���ش��ح��ق ب����ر�ون ب����اأن �ملعارف   وي��ث��ق 
و�ل�������ق�������در�ت �ل����ت����ي ط�����وره�����ا ل���دى 
مد�ر�س �ل�شيتي لكرة �لقدم يف دولة 
ب�شكل كبر يف  �شت�شاعده  �الإم���ار�ت 
م�����ش��رت��ه م��ع ف��ري��ق �أت��الن��ت��ا حيث 

ي�شعى لرتك ب�شمة هناك.

�لكثر من  "تعلمت  ب���ر�ون:   وق��ال 
�الأمور �لهامة للغاية لدى مد�ر�س 
متكنت  حيث  �ل��ق��دم،  لكرة  �ل�شيتي 
�لتكنيكية  ق����در�ت����ي  ت��ط��وي��ر  م���ن 
و�لذهنية.  و�ل��ب��دن��ي��ة  و�لتكتيكية 
يركز �لبنامج �لتدريبي على هذه 
�مل���ح���اور �الأرب���ع���ة �ل��ت��ي ت��ع��د ركائز 

ريا�شة كرة �لقدم".
�لكروية  ق��در�ت��ي  "طورت  وت��اب��ع:   
�ل�شيتي  م���د�ر����س  بف�شل  �حل��ال��ي��ة 
لكرة �لقدم، فمن هناك كانت بد�ية 
رحلتي مع ريا�شة كرة �لقدم. ويركز 
برنامج �لالعب �ملوهوب �لذي كنت 
هذه  على  �إ���ش��ايف  ب�شكل  �شفوفه  يف 
�أثناء  ك���ث���ًر�  ����ش��ت��م��ت��ع��ت  �مل����ح����اور. 

م�شرتي مع مد�ر�س �ل�شيتي، فقد 
و�لتطوير. �لنجاح  �شبل  يل  وف��رو� 

بعد  �إي����ط����ال����ي����ا  يف  ح����ال����ًي����ا  �أق�����ي�����م 
م�شاركتي يف �لعديد من �الختبار�ت 
ن��خ��ب��ة م���ن �لفرق.  ل���دى  �ل��ك��روي��ة 
و�أتوجه بال�شكر على �لتدريب �لذي 
وفرته مد�ر�س �ل�شيتي يل، وجميع 
قدمها  �لتي  و�لن�شائح  �الإر���ش��اد�ت 

�ملدربون".
ت�شايلدز:  ل���وي�������س  ع���ل���ق  وب��������دوره 
�لعاملية  خ��بت��ن��ا  م���ن  "�نطالًقا 
�ملو�هب  ب��ر�م��ج  ع��ل��ى  �الإ����ش���ر�ف  يف 
توفر  على  عملنا  عاملًيا،  �ملختلفة 
ب��رن��ام��ج �ل��الع��ب �مل��وه��وب يف دولة 
�الإم�����ار�ت يف �مل��و���ش��م �ل��ع��ا���ش��ر لدى 

م���د�ر����س �ل�����ش��ي��ت��ي ل��ك��رة �ل���ق���دم يف 
�ل����دول����ة ب���ه���دف ت���ط���وي���ر �مل���و�ه���ب 
�ملنطقة.  يف  �ل���ن���ا����ش���ئ���ة  �ل����ك����روي����ة 
�ملوهوب  �ل��الع��ب  ب��رن��ام��ج  ويعتمد 
�ملر�فق  وت��ط��ور  �ملجتمع  دع��م  على 
يف ك��ل م��ن �أب��وظ��ب��ي ودب���ي، لي�شهد 
�لنجاحات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �ل��بن��ام��ج 
م�شارنا  ���ش��م��ن  �ل��الع��ب��ني  وت���ق���دم 

�لكروي".
�أح�����د  ت���وق���ي���ع  "يعد  و�أ��������ش�������اف:   
�ل���الع���ب���ني ع����ق����ًد� م����ع �أك���ادمي���ي���ة 
لقيا�س  �الأو���ش��ح  �ملعيار  �ح��رت�ف��ي��ة 
جناح هذ� �لنوع من �لب�مج، ولكن 
�لالعبني  م�شاعدة  يندرج يف  دورن��ا 
�لكامنة.  ق��در�ت��ه��م  ��شتخر�ج  على 

بر�مج  ت��رثي  �أن  على  نحر�س  كما 
من  �ل�شغار  حياة  �ل�شيتي  مد�ر�س 
ب��ال��ن��ادي لت�شكل  �رت��ب��اط��ه��م  خ���الل 
طفولتهم.  ل�شنو�ت  مميزة  �إ�شافة 
و�إن متكنا من تزويدهم مبجموعة 
و�لتجارب  �خل����ب�ت  م��ن  م��ت��ن��وع��ة 
كلي،  ب�شكل  �شخ�شياتهم  وتطوير 
�شتكون  �ل��ك��روي��ة  م�����ش��رت��ه��م  ف����اإن 
�إيجابية بغ�س �لنظر عن �لنتائج".

و�ختتم: " ثم تابع: "ن�شعى لتوفر 
�لتعليم وتطوير  ت�شرع عملية  بيئة 
ودعم  ب��امل��و�ه��ب  ل��الرت��ق��اء  �الأد�ء، 
�إمكاناتهم  حت��ق��ي��ق  يف  �ل���الع���ب���ني 
وقع  �مل��و���ش��م  ه����ذ�  ويف  �لكروية". 
يف  �ل�شيتي  م��ع  ع��ق��ًد�  �أح���د العبينا 

عقًد�  �شقيقه  وقع  فيما  مان�ش�شرت، 
مان�ش�شرت  �مل��ح��ل��ي  م��ن��اف�����ش��ن��ا  م���ع 
ي��ون��اي��ت��د، ك��م��ا �أن��ن��ا ف���خ���ورون جًد� 
بخريجينا �الآخرين �لذين �ن�شمو� 
�لكروية  �الأك���ادمي���ي���ات  ن��خ��ب��ة  �إىل 
�أكادمييات  �شمنها  ومن  �الأوروبية، 
وبورتو  وف��ال��ن�����ش��ي��ا  الت�����ش��ي��و  ف����رق 
�لعمل  ن���و�����ش���ل  ���ش��ي��ت��ي.  ول��ي�����ش��رت 
�لكروية  �مل�����و�ه�����ب  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
م��ن العبينا   14 و�ن�����ش��م  �مل��ح��ل��ي��ة، 
�أكادمييات كروية �حرت�فية يف  �إىل 
تقدمهم،  يو��شلون  حيث  �ل��دول��ة، 
كما تت�شمن قائمة جناحات مد�ر�س 
�ل�شيتي خالل �ملو�شم �ملا�شي قبول 
الع��ب��ني يف م��ن��ح در����ش��ي��ة ك��روي��ة يف 

ا  �إجنلرت�، كما يبحث �لالعبون �أي�شً
منًحا در��شية وريا�شية يف �لواليات 
�ملتحدة �الأمريكية". وت�شهد بر�مج 
عامها  �لكروية  �لتدريبية  �ل�شيتي 
مد�ر�س  وتنظم  �الإم���ار�ت،  يف   11
�لدولة  يف  �ل���ق���دم  ل���ك���رة  �ل�����ش��ي��ت��ي 
ح�ش�شها �لتدريبية يف مو�قع تتوزع 
�أب��وظ��ب��ي ودب����ي، م��ت��ي��ح��ًة �ملجال  يف 
�أم����ام �ل��ف��ت��ي��ان و�ل��ف��ت��ي��ات م��ن عمر 
لتطوير  عاًما   18 و�إىل  �أع��و�م   3
م��و�ه��ب��ه��م �ل��ك��روي��ة و���ش��ق��ل��ه��ا، كما 
و�شحتهم  �لبدنية  لياقتهم  تدعم 
�لعامة، ومتكنهم من لقاء �أ�شدقاء 
تعليمية ممتعة  �أج���و�ء  ج��دد �شمن 

وم�شلية، باإ�شر�ف مدربني خب�ء.

�أبو�ب �لكرة �لعاملية مفتوحة �أمام خريجي مد�ر�س �ل�صيتي لكرة �لقدم يف �لإمار�ت 

••اأبوظبي/ وام/:

�أعلن �حت��اد �الإم���ار�ت للجوجيت�شو   
�أبوظبي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ��شت�شافة  ع��ن 
بطولة  م����ن  �خل���ام�������ش���ة  ل��ل��ن�����ش��خ��ة 
من  �لكبار  لفئة  للجوجيت�شو  �آ�شيا 
�ل���رج���ال و�ل�����ش��ي��د�ت خ���الل �لفرتة 
من 13 �إىل 16 �شبتمب �جلاري يف 
�شالة جوجيت�شو �أرينا مبدينة ز�يد 

�لريا�شية. 
وحتظى هذه �لبطولة باأهمية كبى 
�الإم���ار�ت  دول��ة  موقع  تر�شخ  كونها 
��شت�شافة  يف  �أب��وظ��ب��ي  و�ل��ع��ا���ش��م��ة 
�أك����ب �الأح������د�ث �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف ظل 
وجناحها  �ال�شتثنائية،  �ملرحلة  هذه 
�مل�����ش��ه��ود يف حت��وي��ل �ل��ت��ح��دي��ات �إىل 
وت�شهد  و�الإب��������د�ع.  ل��ل��ت��م��ي��ز  ف��ر���س 
�ل���ب���ط���ول���ة م�������ش���ارك���ة �ل���ع���دي���د من 
بينهم  م���ن  و�ل���الع���ب���ات  �ل��الع��ب��ني 
و�ملحرتفني  �ل��ن��ج��وم  م���ن  �ل��ع��دي��د 
يتطلعون  و�ل��ذي��ن  عامليا،  �مل�شنفني 

�إىل �مل�شاركة بقوة يف �ملناف�شات. 
�لها�شمي  �ملنعم  عبد  �شعادة  ويقول 
رئ����ي���������س �الحت�������ادي�������ن �الإم�������ار�ت�������ي 
لرئي�س  �الأول  �ل��ن��ائ��ب  و�الآ���ش��ي��وي، 
�أن  للجوجيت�شو  �ل�����دويل  �الحت�����اد 
��شت�شافة و�حدة من �أكب �لبطوالت 
على �الأجندة �الآ�شيوية توؤكد �ملرونة 
�لتي  �ل���ك���ب���رة  و�ل����ق����درة  �ل��ف��ائ��ق��ة 
�الإمار�تية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع 
�أبوظبي على تنظيم �أبرز �لفعاليات 
و�الأح������د�ث �ل��دول��ي��ة، و�ل��ث��ق��ة �لتي 
ي��ول��ي��ه��ا �الحت�����اد �الآ����ش���ي���وي وغره 
�ل��ع��امل��ي��ة يف عا�شمة  �مل��ن��ظ��م��ات  م��ن 
�ل���ت���ي تلهم  �ل���ع���امل���ي  �جل��وج��ي��ت�����ش��و 
درو����ش���ا وجت�����ارب وفر�س  �جل��م��ي��ع 
��شتثنائية يف جماالت ن�شر وتطوير 
�للعبة، و�شناعة �الأبطال، باعتبارها 
�كب مطور لريا�شة �جلوجيت�شو يف 
�لعامل، و�حت�شانها ملقري �الحتادين 
على  و�الآ���ش��ي��وي، وحر�شها  �ل���دويل 
�لعاملية  �ل���ب���ط���والت  �ك����ب  ت��ن��ظ��ي��م 

جر�ند  �أب��وظ��ب��ي  ج����والت  و�شل�شلة 
�شالم للجوجيت�شو و�لدوري �لعاملي 

يف خمتلف عو��شم �لعامل.
�الإمار�ت  �حت��اد  �شعادته:" �أن  وق��ال 
من  متو��شل  وب��دع��م  للجوجيت�شو 
�أن  على  يحر�س  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة 
و�لعا�شمة  �الإم�������ار�ت   دول����ة  ت��ك��ون 
لهذه  �الأب��������رز  �ل���ع���ن���و�ن  �أب���وظ���ب���ي 
و�ملحطة  �ل�����ع�����امل،  يف  �ل���ري���ا����ش���ة 
�الأ����ش���ا����ش���ي���ة ال���ش��ت��ك�����ش��اف �مل���و�ه���ب 
�أبرز  و��شتقطاب  �الأب��ط��ال،  و�شقل 
�ل���ع���امل���ي���ني. ونحن  �ل���ل���ع���ب���ة  جن�����وم 
و�الأ�شدقاء  باالأ�شقاء  د�ئما  نرحب 
م���ن �آ���ش��ي��ا و�ل����ع����امل، و����ش���وف تكون 
بد�ية  �الآ�شيوية  �لبطولة  ��شت�شافة 
ملا هو قادم من �أحد�ث خالل �الأ�شهر 
�لقليلة �ملقبلة، حيث ت�شتعد �أبوظبي 
يف  �للعبة  جن��وم  �أ���ش��ه��ر  ال�شت�شافة 
خالل  للجوجيت�شو  �ل��ع��امل  بطولة 
�لفرتة من 28 �أكتوبر – 7 نوفمب 
�ل���ت���ي ت���ق���ام حت����ت م��ظ��ل��ة �الحت�����اد 

�ل����دويل، وك��ذل��ك �ل��ب��ط��ول��ة �الأكب 
�لن�شخة  وهي  �لعاملية  �الأجندة  على 
�أبوظبي  بطولة  م��ن  ع�شر  �لثالثة 
�ل��ع��امل��ي��ة مل���ح���رتيف �جل��وج��ي��ت�����ش��و يف 
نوفمب  �لفرتة من 14 وحتى 19 

من �لعام �جلاري 2021. 
�ملنتخب  ع��ل��ى  �ملعلقة  �الآم����ال  وع���ن 
�لوطني للجوجيت�شو خالل �لن�شخة 
د �شعادة  �خلام�شة من بطولة �آ�شيا �أكرّ
�مام  �ل��و����ش��ح  �ل��ه��دف  �أن  �لها�شمي 
يف  يتمثل  و�لالعبات  �لالعبني  كل 
و�ل�شعود  �الإم�����ار�ت  دول���ة  ت�شريف 
�لعدد  وحتقيق  �لتتويج،  من�شة  �إىل 
�الأك��������ب م����ن �مل���ي���د�ل���ي���ات وه�����و ما 
م�شر�  �ل���دو�م.  على  منهم  عهدناه 
جمموعة  ي�����ش��م  �مل��ن��ت��خ��ب  �أن  �إىل 
�لالعبني  م��ن  ومتميزة  متجان�شة 
�ملوؤهلني على �أعلى م�شتوى و�لذين 
�رت����ب����ط����ت �أ�����ش����م����اوؤه����م ب�����اإجن�����از�ت 
عمر  �ل��ع��امل  ب��ط��ل��ي  م��ن��ه��م  عظيمة 
�لف�شلي وز�يد �لكثري، �إ�شافة �إىل 

وبلقي�س  �ليافعي  ودمي��ة  �لبطالت 
ومها  مهرة  و�ل�شقيقتان  �لها�شمي 
�لالعبات  م��ن  وغ��ره��ن  �ل��ه��ن��ائ��ي، 
�مل��ت��م��ي��ز�ت ب��ن��ات �ل���وط���ن.  وحتظى 
�آ�شيا  بطولة  من  �خلام�شة  �لن�شخة 
لالعبني  بالن�شبة  خ��ا���ش��ة  ب��اأه��م��ي��ة 
�مل�شاركني كونها ت�شاهم يف �لو�شول 
بجاهزيتهم �إىل معدالت فنية عالية 
و�رتفاع  �أد�ئ���ه���م  ت��ط��وي��ر  يف  ت�شهم 
حظوظهم يف �لتاألق ببطولتي �لعامل 
وت�شاهم  ت��ب��اع��ا.  �لعاملية  و�أب��وظ��ب��ي 
تعزيز  يف  �أي�������ش���ا  �ل���ب���ط���ول���ة  ه�����ذه 
�لالعبني  وج���اه���زي���ة  حت�������ش���ر�ت 
�ملقبلة  �ل���ق���اري���ة  ل��ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
�الآ�شيوية  �الألعاب  دورة  �أهمها  ومن 
�الآ�شيوية  �الألعاب  ودورة  �ل�شاطئية، 
�الأ�شياد يف �ل�شني �لعام �ملقبل.  كما 
�لبطولة  م��ن  �لن�شخة  ه��ذه  تعتب 
يتم  �ل���ت���ي  �الوىل  ه���ي  �الآ����ش���ي���وي���ة 
تنظيمها بعد �لن�شخة �الأخرة �لتي 
 ،  2019 عام  منغوليا  ��شت�شافتها 

حيث فر�شت جائحة كورونا نف�شها 
على �مل�شهد �لعاملي، وو�شعت �لكثر 
من �ملعوقات على �ل�شفر يف �لعامني 
�ملا�شيني، �إال �أن بر�مج �جلوجيت�شو 
�أب���د�، حيث  �الإم����ار�ت مل تتوقف  يف 
ك������ان م���ن���ت���خ���ب �جل���وج���ي���ت�������ش���و هو 
�لريا�شات  ب��ك��ل  �ل���ع���امل  يف  �الأول 
مع�شكر�ت،  ع���دة  يف  ي��ت��ج��م��ع  �ل����ذي 
ث���م ي�������ش���ارك يف ع����دة ب����ط����والت، ثم 
وي�شارك  خارجية  مع�شكر�ت  يقيم 
�أب��وظ��ب��ي ج��ر�ن��د ���ش��الم. وتعتب  يف 
�آ�شيا  بطولة  من  �خلام�شة  �لن�شخة 

حمطة �أ�شا�شية يف رحلة �لعبور �إىل 
ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي  �لعاملية  �الأل��ع��اب 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف يوليو 
2022 وتقت�شر �مل�شاركة فيها على 
96 العبا فقط، كما تخ�شع ملعاير 
�شارمة ما يوؤكد على �أن �ملناف�شة يف 
�إىل  حما�شية  �شتكون  �آ���ش��ي��ا  بطولة 
�أبعد �حلدود يف ظل رغبة �لالعبني 

بامل�شاركة يف �حلدث �لعاملي.
جتدر �الإ�شارة �إىل �أن �لبطولة �شوف 
ت���ق���ام  و����ش���ط �إج��������ر�ء�ت �ح���رت�زي���ة 
ووقائية �شارمة عماًل بالبوتوكول 

�ملعتمد لدى �الحت��اد، وقد  �ل�شحي 
ري���ادة ومتيز  �أثبتت دول��ة �الإم����ار�ت 
�ل�شحية،  �الأزم�����ة  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف 
�حل���د م��ن ت��اأث��ر�ت��ه��ا ع��ل��ى �ملجتمع 
و�ملقيمني  �ل���و�ف���دي���ن  وك���ل  �مل��ح��ل��ي 
ف���ك���ان���ت من�����وذج�����ا ي���ح���ت���ذى ب�����ه يف 
وتوفر  و�لفح�س  �لتق�شي  بر�مج 
�ل��ل��ق��اح��ات لكل �ل��ف��ئ��ات، م��ع تقدمي 
�جلودة،  من  درجة  باأعلى  �خلدمات 
و�مل�شاعدة  �ل��دع��م  ب��ر�م��ج  وت��وف��ر 
خمتلف  يف  �لعامل  دول  من  للعديد 

�لقار�ت.

و20 دولة توؤكد م�صاركتها يف احلدث   التاألق  مع  جديد  موعد  على  الوطني  • املنتخب 
العاملية وتقدم للعامل 3 بطوالت كربى يف 3 اأ�صهر  ريادتها  توؤكد  اأبوظبي  • الها�صمي: 

�لإمار�ت ت�صت�صيف �لن�صخة �خلام�صة من بطولة �آ�صيا للجوجيت�صو يف �صبتمرب �جلاري

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
 اإخطار عديل بالوفاء 

SH20210208A04420 رقم املعاملة
�نذ�ر عديل بالتكليف بالوفاء

�ملنذرة : جوينت�س لتجارة �الخ�شاب �س.ذ.م.م
�لعنو�ن �ل�شارقة - دو�ر �لبلدية – برج د�ما�س – طابق �مليز�نيني – مكتب CM2 - هاتف 065612233

 )75797/1/2020( حمرر  برقم  دبى  باإمارة  �لعدل  �لكاتب  لدي  �أ�شوال  �مل�شدقة  بالوكالة   - �ش�اه�ني  ق�ا�ش�م  /ي�ع�ق�وب  �ملح�امي  بوك�ال�ة 
حمرر  برقم  دبي  باإمارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �أ�شوال  �مل�شدقة  بالوكالة   - �لقبالين  حممد  عبد�هلل  رم�شان  ح�شن   / �ملحامي  عنه  وكيال 

)220657/1/2020(
�ملنذر �ليهما : 1/ �خلبة �لدولية لل�شناعات �خل�شبية )�س ذ م م( 

حجارين  �شديق  كامل   /2
  0504569095 عنو�نهما : �إمارة دبي - بردبي - جبل علي - م�شنع ملك د�ئرة �لعقار�ت حكومة دبي - هاتف 048802805 متحرك : 

�شندوق بريد 37759 فاك�س 048802586 
�ملو�شوع �نذ�ر ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمة �ملنذر �ليه

مبوجب تعامالت جتارية متت بني �ملنذرة و�ملنذر �إليهما حرر �ملنذر �إليهما �ل�شيكات مو�شوع �الإنذ�ر و�مل�شحوبني على م�شرف �أبوظبي �الإ�شالمي 
وحيث �أن �ل�شيكات ردو� دون �شرف وبياناتهم كالتايل :

�لبنك �مل�شحوب عليه �ل�شيك قيمة �ل�شيك   تاريخ �ل�شيك  رقم �ل�شيك  م  
�الإ�شالمي  �أبوظبي  م�شرف    29،446  2019/3/13  502058  1

29،446 درهم )ت�شعة وع�شرون �لف و�أربعمائة و�شتة و�ربعون  �إليهما مبلغ وقدره =/  �ملنذر  �إجمايل �ملديونية �ملرت�شدة يف ذمة  وبذلك يكون 
درهما(

قامت �ملنذرة مبطالبة �ملنذر �إليهما بكافة �لطرق �لودية ل�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمته �إال �أنهما �متنعا عن �ل�شد�د دون جه حق �أو م�شوغ قانوين.
 وحيث �أن �ملنذرة تكلفكم بالوفاء عمال باأحكام ن�س �ملادة )63/1( من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �الإجر�ء�ت �ملدنية لعام 2018 و�لتي تن�س على
ميعاد خم�شة �أيام على �الأقل ثم ي�شت�شدر �أمر� باالأد�ء من قا�شي �ملحكمة �لتي يقع يف د�ئرتها  يف  بالوفاء  �أوال  �ملدين  يكلف  �أن  �لد�ئن  على   /1
موطن �ملدين و ال يجوز �أن يكون �حلق �لو�رد يف �لتكليف بالوفاء �أقل من �ملطلوب يف عري�شة ��شت�شد�ر �الأمر باالد�ء ويكون �لتكليف بالوفاء باأي 

و�شيلة من و�شائل �العالن �ملحددة يف هذه �الئحة.
ومن ثم يتوجب عليكم �شرعة ت�شديد قيمة �ل�شيكات �مل�شار �إليها �أعاله خالل فرتة خم�شة �أيام من تاريخ �إ�شتالمكم لهذ� �لتكليف بالوفاء وبعك�شه 

�شوف ن�شطر �آ�شفني الإ�شت�شد�ر �أمر �أد�ء من �ملحكمة �ملوقرة. 
�لف  وع�شرون  )ت�شعة  درهم   29،446  /= وقدره  مبلغ  قيمتهم  �إجمايل  و�لبالغ  �أعاله  باجلدول  �ملبينة  �ل�شيكات  قيمة  ب�شد�د  ننذركم    ، لذل�ك 
و�أربعمائة و�شتة و�ربعون درهما(  و �ملرت�شدة يف ذمتكم ل�شالح �ملنذرة خالل خم�شة �أيام من تاريخ ��شتالمكم هذ� �الإنذ�ر و �إال �شوف نقوم باإتخاذ 

�الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهتكم ال�شتيفاء �ملبلغ �ملطالب به.

بوكالة املحامي / يعقوب قا�شم �شاهني

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
 اإخطار عديل بالوفاء 

SH20210217A05583 رقم املعاملة
�نذ�ر عديل بالتكليف بالوفاء

�ملنذرة : �شريف �نرتيرز - �س ذ م م 
�لعنو�ن �ل�شارقة - دو�ر �لبلدية – برج د�ما�س – طابق �مليز�نيني – مكتب CM2 - هاتف 065612233

 )75797/1/2020( حمرر  برقم  دبى  باإمارة  �لعدل  �لكاتب  لدي  �أ�شوال  �مل�شدقة  بالوكالة   - �ش�اه�ني  ق�ا�ش�م  /ي�ع�ق�وب  �ملح�امي  بوك�ال�ة 
حمرر  برقم  دبي  باإمارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �أ�شوال  �مل�شدقة  بالوكالة   - �لقبالين  حممد  عبد�هلل  رم�شان  ح�شن   / �ملحامي  عنه  وكيال 

)220657/1/2020(
�ملنذر �ليهما : 1/  تقنى لالأعمال �لكهروميكانية - �س ذ م م 2/ �نيل بهات الليت موهان بهات 

رقم  فاك�س   0505051691 &  0568959222 متحرك    042633933 رقم  هاتف   - ميثاء  عود   - بردبي   - دبي  �إمارة   : عنو�نهما 
 91502  : بريد  �شندوق   042633226

�ملو�شوع �نذ�ر ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمة �ملنذر �ليه
مبوجب تعامالت جتارية متت بني �ملنذرة و�ملنذر �إليهما حرر �ملنذر �إليهما �ل�شيكات مو�شوع �الإنذ�ر و�مل�شحوبني على �لبنك �لتجاري �لدويل  وحيث 

�أن �ل�شيكات ردو� دون �شرف وبياناتهم كالتايل :
�لبنك �مل�شحوب عليه �ل�شيك قيمة �ل�شيك   تاريخ �ل�شيك  رقم �ل�شيك  م  

�لدويل  �لتجاري  �لبنك    33600  2020/10/26  000060  1
�لدويل   �لتجاري  �لبنك    33600  2020/10/26  000061  2

وبذلك يكون �إجمايل �ملديونية �ملرت�شدة يف ذمة �ملنذر �إليهما مبلغ وقدره =/ 67200 درهم )�شبعة و�شتون �لف ومائتان درهم( 
قامت �ملنذرة مبطالبة �ملنذر �إليهما بكافة �لطرق �لودية ل�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمته �إال �أنهما �متنعا عن �ل�شد�د دون جه حق �أو م�شوغ قانوين.

 وحيث �أن �ملنذرة تكلفكم بالوفاء عمال باأحكام ن�س �ملادة )63/1( من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �الإجر�ء�ت �ملدنية لعام 2018 و�لتي تن�س على �أنه:- 
ميعاد خم�شة �أيام على �الأقل ثم ي�شت�شدر �أمر� باالأد�ء من قا�شي �ملحكمة �لتي يقع يف د�ئرتها  يف  بالوفاء  �أوال ً  �ملدين  يكلف  �أن  �لد�ئن  على   /1
موطن �ملدين و ال يجوز �أن يكون �حلق �لو�رد يف �لتكليف بالوفاء �أقل من �ملطلوب يف عري�شة ��شت�شد�ر �الأمر باالد�ء ويكون �لتكليف بالوفاء باأي 

و�شيلة من و�شائل �العالن �ملحددة يف هذه �الئحة. 
ومن ثم يتوجب عليكم �شرعة ت�شديد قيمة �ل�شيكات �مل�شار �إليها �أعاله خالل فرتة خم�شة �أيام من تاريخ �إ�شتالمكم لهذ� �لتكليف بالوفاء وبعك�شه 

�شوف ن�شطر �آ�شفني الإ�شت�شد�ر �أمر �أد�ء من �ملحكمة �ملوقرة. 
�لف ومائتان  لذل�ك ،  ننذركم ب�شد�د قيمة �ل�شيكات �ملبينة باجلدول �أعاله و�لبالغ �إجمايل قيمتهم مبلغ وقدره =/67200 درهم )�شبعة و�شتون 
�لقانونية  �الجر�ء�ت  باإتخاذ  نقوم  �شوف  �إال  و  �الإنذ�ر  هذ�  ��شتالمكم  تاريخ  من  �أيام  خم�شة  خالل  �ملنذرة  ل�شالح  ذمتكم  يف  �ملرت�شدة  و  درهم( 

�لالزمة يف مو�جهتكم ال�شتيفاء �ملبلغ �ملطالب به.

بوكالة املحامي / يعقوب قا�شم �شاهني

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
 اإخطار عديل بالوفاء 

SH20210208A04398 رقم املعاملة
�نذ�ر عديل بالتكليف بالوفاء

�ملنذرة : جوينت�س لتجارة �الخ�شاب �س.ذ.م.م
�لعنو�ن �ل�شارقة - دو�ر �لبلدية – برج د�ما�س – طابق �مليز�نيني – مكتب CM2 - هاتف 065612233

 )75797/1/2020( حمرر  برقم  دبى  باإمارة  �لعدل  �لكاتب  لدي  �أ�شوال  �مل�شدقة  بالوكالة   - �ش�اه�ني  ق�ا�ش�م  /ي�ع�ق�وب  �ملح�امي  بوك�ال�ة 
حمرر  برقم  دبي  باإمارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �أ�شوال  �مل�شدقة  بالوكالة   - �لقبالين  حممد  عبد�هلل  رم�شان  ح�شن   / �ملحامي  عنه  وكيال 

)220657/1/2020(
�ملنذر �ليهما : 1/ وودكو )�س ذ م م( 

 - �لزرعوين  حممد  �بر�هيم  ملك   - �خلبي�شي   - ديرة   - دبي  �إمارة   : عنو�نهما   - �جلن�شية  �إمار�تي   - �لنورى  عبد�لرحيم  حممود  حامد   -2
م�شتودع رقم 1&2&3&4 - �ملنطقة �لفرعية - عيال نا�شر - هاتف 042621199 فاك�س 042628444 �شندوق بريد 80558 

�ملو�شوع �نذ�ر ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمة �ملنذر �ليه
�ل�شيكات مو�شوع �الإنذ�ر و�مل�شحوبني على بنك �الإمار�ت �الإ�شالمي  �إليهما  �ملنذر  �إليهما حرر  مبوجب تعامالت جتارية متت بني �ملنذرة و�ملنذر 

وحيث �أن �ل�شيكات ردو� دون �شرف وبياناتهم كالتايل :
�لبنك �مل�شحوب عليه �ل�شيك قيمة �ل�شيك   تاريخ �ل�شيك  رقم �ل�شيك  م  

�الإ�شالمي  �الإمار�ت  بنك    25000  2020/4/25  001206  1
�الإ�شالمي  �الإمار�ت  بنك    25000  2020/3/25  001205  2
�الإ�شالمي  �الإمار�ت  بنك    25000  2020/2/25  001204  3
�الإ�شالمي  �الإمار�ت  بنك    26686  2020/5/25  001207  4

وثمانون  و�شتة  و�شتمائة  �لف  وو�حد  )مائة  درهم   101686/= وقدره  مبلغ  �إليهما  �ملنذر  ذمة  يف  �ملرت�شدة  �ملديونية  �إجمايل  يكون  وبذلك 
درهما( 

قامت �ملنذرة مبطالبة �ملنذر �إليهما بكافة �لطرق �لودية ل�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمته �إال �أنهما �متنعا عن �ل�شد�د دون جه حق �أو م�شوغ قانوين.
 وحيث �أن �ملنذرة تكلفكم بالوفاء عمال باأحكام ن�س �ملادة )63/1( من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �الإجر�ء�ت �ملدنية لعام 2018 و�لتي تن�س على
ميعاد خم�شة �أيام على �الأقل ثم ي�شت�شدر �أمر� باالأد�ء من قا�شي �ملحكمة �لتي يقع يف د�ئرتها  يف  بالوفاء  �أوال ً  �ملدين  يكلف  �أن  �لد�ئن  على   /1
موطن �ملدين و ال يجوز �أن يكون �حلق �لو�رد يف �لتكليف بالوفاء �أقل من �ملطلوب يف عري�شة ��شت�شد�ر �الأمر باالد�ء ويكون �لتكليف بالوفاء باأي 
و�شيلة من و�شائل �العالن �ملحددة يف هذه �الئحة. ومن ثم يتوجب عليكم �شرعة ت�شديد قيمة �ل�شيكات �مل�شار �إليها �أعاله خالل فرتة خم�شة �أيام 

من تاريخ �إ�شتالمكم لهذ� �لتكليف بالوفاء وبعك�شه �شوف ن�شطر �آ�شفني الإ�شت�شد�ر �أمر �أد�ء من �ملحكمة �ملوقرة. 
لذل�ك ،  ننذركم ب�شد�د قيمة �ل�شيكات �ملبينة باجلدول �أعاله و�لبالغ �إجمايل قيمتهم مبلغ وقدره =/101686 درهم )مائة وو�حد �لف و�شتمائة 
و�شتة وثمانون درهما(  و �ملرت�شدة يف ذمتكم ل�شالح �ملنذرة خالل خم�شة �أيام من تاريخ ��شتالمكم هذ� �الإنذ�ر و �إال �شوف نقوم باإتخاذ �الجر�ء�ت 

�لقانونية �لالزمة يف مو�جهتكم ال�شتيفاء �ملبلغ �ملطالب به.

بوكالة املحامي / يعقوب قا�شم �شاهني

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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بوك�ال�ة �ملح�امي /ي�ع�ق�وب ق�ا�ش��م �ش�اه��ني - بالوكالة �مل�شدقة �أ�شوال لدى �لكاتب �لعدل باإمارة دبى برقم حمرر )2020/1/75797( 
باإمارة دبي برقم حمرر  �أ�شوال لدى �لكاتب �لعدل  وكيال عنه �ملحامي / ح�شن رم�شان عبد�هلل حممد �لقبالين - بالوكالة �مل�شدقة 

)2020/1/220657(
�أونى كري�شنان �شاندر� موهانان  /2  ، �س.ذ.م.م  و�لهند�شة  للمقاوالت  �شوليو�شونز  فا�شت  �ملنذر �إليهما : 1/ 

وعنو�نهما :�مارة دبي – ملك موؤ�ش�شة دبي �لعقارية – �لق�شي�س �ل�شناعية �لر�بعة – م�شتودع رقم s10 - فاك�س/ 042807267 
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�ملو�شوع تكليف بالوفاء بقيمة مبلغ وقدره =/92240 درهم
�ملنذرة تد�ين �ملنذر �إليهما بقيمة �ل�شيكات �لتايل بياناتهم : 

�لبنك �مل�شحوب عليه �ل�شيك قيمة �ل�شيك   تاريخ �ل�شيك  رقم �ل�شيك  م  
�لوطني   دبي  �الإمار�ت  بنك    18448  2020/4/27  000313  1
�لوطني   دبي  �الإمار�ت  بنك    18448  2020/5/27  000314  2
�لوطني   دبي  �الإمار�ت  بنك    18448  2020/6/27  000315  3
�لوطني   دبي  �الإمار�ت  بنك    18448  2020/7/27  000316  4
�لوطني   دبي  �الإمار�ت  بنك    18448  2020/8/27  000317  5

لي�شبح �جمايل �ملديونية �ملرت�شدة يف ذمة �ملنذر �إليهم ل�شالح �ملنذرة هو مبلغ =/ 92240 درهم ) �إثنان وت�شعون �ألف ومائتان و�أربعون 
�لتنظيمية لقانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وقر�ر جمل�س  �ملادة )63( من �لالئحة  باأحكام  �ملنذرة تكلفكم بالوفاء عمال ً  �أن  درهما(. وحيث 
�ل�شيكات  و�أنه يتوجب عليكم �شرعة ت�شديد قيمة   ، �أحكام �لالئحة �لتنظيمية  �شاأن تعديل بع�س  2020 يف  �ل��وزر�ء رقم )33( ل�شنة 
�إىل  �أ�شفني  بالوفاء وبعك�شه �شوف ن�شطر  �لتكليف  �إ�شتالمكم لهذ�  تاريخ  �أي��ام من  �أع��اله خالل فرتة زمنية وقدرها )5(  �إليها  �مل�شار 
�إلز�مكم  بالر�شوم و�مل�شاريف و�أتعاب �ملحاماة. بناء� عليه  �أد�ء من �شعادة قا�شي �ملحكمة �لتي يقع يف د�ئرتها �ملدين مع  �إ�شت�شد�ر �أمر 
،  تكلفكم �ملنذرة ب�شرورة ت�شديد قيمة �ل�شيكات �ملبينة باجلدول �أعاله و �لبالغ �إجمايل قيمتها مبلغ وقدره =/ 92240 درهم )�إثنان 
وت�شعون �ألف ومائتان و�أربعون درهما( ل�شالح �ملنذرة وذلك يف خالل )5( �أيام من تاريخه وبعك�شه �شوف ن�شطر �آ�شفني �إىل �إ�شت�شد�ر 

�أمر �الأد�ء بحقكم.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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•• طوكيو -وام :

�للجنة  رئي�س  ب��ار���ش��ون��ز  �أن����درو  ���ش��اد 
�ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة �ل��دول��ي��ة ب��ال��دع��م �لكبر 
�لذي تقدمه دولة �الإم��ار�ت لريا�شة 
�أن  �إىل  م�������ش���ر�  �ل���ه���م���م،  �أ����ش���ح���اب 
�الإمار�ت باتت قبلة تتجه �إليها �أنظار 
�لريا�شيني من هذه �لفئة يف �لعامل". 
و قال بار�شونز يف ت�شريحات له خالل 
�ل�16  �لن�شخة  مبناف�شات  ت��و�ج��ده 
�ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة طوكيو  ل�����دورة �الأل���ع���اب 
ب���اأن مت  ك��ن��ت حم��ظ��وظ��ا   ":  2020
�لبار�ملبية  ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش��ا  �ن��ت��خ��اب��ي 
بها  وتربطني  �الإم����ار�ت،  يف  �لدولية 
ذك���ري���ات ج��م��ي��ل��ة، ف���اأن���ا م���ن حمبيها 
وت�����ش��رف��ت ب����زي����ارة م��ع��ظ��م �الأم���اك���ن 
بالعا�شمة  خ�شو�شا  فيها  �مل�شهورة 

�أبوظبي.
�لكبرة  �جل���ه���ود  ب���ار����ش���ون���ز  وث���م���ن 
دعم  �شبيل  يف  �الإم���ار�ت  تبذلها  �لتي 
�لهمم و��شت�شافتها  �أ�شحاب  ومتكني 
لالأحد�ث �لريا�شية �لكبي، وح�شن 
�لبطوالت  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 
باأعلى  �لعاملية مبا متلكه من مر�فق 
درج��ة م��ن �جل���ودة وك���و�در موؤهلة يف 
�للجنة  �أب��دى رئي�س  و  �مل��ج��االت.  كل 

�لغامرة  �شعادته  �لدولية  �لبار�ملبية 
�لن�شخة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  �ل��ي��اب��ان  ب��ن��ج��اح 
ت��اأت��ي يف ظل  �أن��ه��ا  و  �ل�16 خ�شو�شا 
وبائي  وو����ش���ع  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ظ�����روف 
جائحة  خلفته  �لعامل  ب��دول  يع�شف 
�إىل  م�شر�  "كوفيد19-"،  ك��ورون��ا 
عالقة  �شتظل  �حل��ال��ي��ة  �لن�شخة  �أن 
نظر�  ط���وي���ل���ة  ل����ف����رت�ت  ب������االأذه������ان 

للتحديات �لتي و�جهتها.
�لبار�ملبية  �ل��ل��ج��ن��ة  جن��ح��ت  وقال:" 
بامتياز  �ل���دورة  تنظيم  يف  طوكيو  يف 
ملا  و�ل�����ش��ع��اب،  �لعقبات  ك��ل  متحدية 
ت��ت��م��ي��ز ب���ه �ل��ي��اب��ان م���ن دق���ة وك����و�در 
كافة  �لتحديات  مع  للتعامل  موؤهلة 
�لتي  �ل��ف��ائ��ق��ة  �ل��ع��ن��اي��ة  نثمن  ون��ح��ن 
�لوفود  لكل  �ملنظمة  �للجنة  توليها 
خدماتها  وج���ودة  ��شتقبالها  وح�شن 
الأكرث من 4400 ريا�شي من 163 

دولة حول �لعامل.
�ل��ع��دي��د من  �إىل  ب��ار���ش��ون��ز  �أ����ش���ار  و 

تنظيمها  �شيتم  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ب��ط��والت 
للن�شخة  و���ش��وال  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل��ف��رتة  يف 
�ل�17 لدورة �الألعاب �لبار�ملبية �لتي 
 ،2024 ع����ام  ف��رن�����ش��ا  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا 
ومن بينها بطولة �الألعاب �لبار�ملبية 
مبملكة  ت��ق��ام  �ل��ت��ي   2022 لل�شباب 
�لتي  �الأ�شيوية  و�الأل��ع��اب  �لبحرين، 
ت�شت�شيفها �ل�شني يف �أكتوبر 2022، 
و�لتي تاأتي يف �إطار �لتح�شر لدورة 
على  ي��ت��ب��ق��ى  �ل���ت���ي   2024 ب��اري�����س 
�إق��ام��ت��ه��ا 3 ���ش��ن��و�ت ف��ق��ط، الف��ت��ا �إىل 
�لدولية  �لبار�ملبية  �للجنة  �أن خطط 
مت�شي بنجاح يف �شبيل ن�شر م�شابقات 

�أ�شحاب �لهمم حول �لعامل.
�أم�������س منتخب  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��ه��دت  و 
�ل���در�ج���ات �الإم��ار�ت��ي��ة الأول م���رة يف 
�لبار�ملبية، وذلك عن  �ل��دور�ت  تاريخ 
�لذي  �ملطيوعي  �أحمد  بطلنا  طريق 
خا�س �شباق �شد �ل�شاعة 24 كم فئة 
�أب���ط���اال عامليني  م��ق��ارع��ا   ،"2 ���ش��ي   "

ظهور  �أول  يف  طيبا  م���ردود�  ومقدما 
له يف �ملحفل �الأوملبي، وحمققا هدفه 
�الحتكاك  وت��ب��ادل  �خل���بة  باكت�شاب 
و�لبطوال  �مليد�ليات  حل�شد  متهيد� 

ت يف �مل�شتقبل.
�ليوم  وبطالتنا  �أب��ط��ال��ن��ا  يخو�س  و 
و�ألعاب  �ل��رم��اي��ة  ل��ع��ب��ت��ي  يف  ج���دي���د� 
�لبار�ملبي  �لقوى حيث ي�شارك بطلنا 
�ل�����ع�����ري�����اين يف  ����ش���ل���ط���ان  �هلل  ع����ب����د 
مناف�شات �لرماية فئة "�آر 3"، وبطلنا 
بينما  نف�شها  �لفئة  �لنعيمي يف  �شيف 
�مل��ه��ري يف  �ل��ر�م��ي��ة عائ�شة  ت�����ش��ارك 
فئة "�آر 5"، ويف �ألعاب �لقوى ت�شارك 
مناف�شات  يف  �ل��زي��ودي  م��رمي  بطلتنا 
رمي �لقر�س و�لبطلة �لبار�ملبية نورة 

�لكتبي يف مناف�شات دفع �جللة.
�لع�شيمي  م��اج��د  �أ���ش��اد  ناحيته  م��ن 
�الآ�شيوية  �لبار�ملبية  �للجنة  رئي�س 
ع�����ش��و �ل���وف���د �الإم�����ار�ت�����ي ب���االإجن���از 
�ل����ذي ح��ق��ق��ه �ل��ب��ط��ل حم��م��د �لقايد 

للدولة  ميد�لية  باأول  بتحليقه  �أم�س 
�شباق  "برونزية  طوكيو  بار�ملبية  يف 

�ملتحركة. �لكر��شي  على  100م 
وق��ال: " ع�شنا فرحة حقيقية ونحن 
من�شة  على  �لتتويج  حلظات  ن�شاهد 
بالرغم  وذل������ك  ط���وك���ي���و،  ب���ارمل���ب���ي���ة 
يعي�شها  �ل��ت��ي  �ل�شعبة  �الأج����و�ء  م��ن 
 " �ل��الع��ب��ون ب�شبب ظ���روف ك��ورون��ا 
قادرون  �أبطالنا  �أن  �إال  كوفيد19-"، 

على حتدي �مل�شتحيل".
يقود  �ل���ق���اي���د  حم���م���د  و�أ�شاف:" 
�لهمم  الأ�شحاب  �الإم���ار�ت  منتخبات 
�أول  ن����ال  �أن  ب��ع��د  �ل��ث��م��ار  ج��ن��ي  �إىل 
م��ي��د�ل��ي��ة ل��ل��دول��ة يف �ل����دورة م��ا رفع 
�لوفد  لباقي عنا�شر  �ملعنوية  �حلالة 
�الإجن������از�ت يف  م��ن  �ل��ع��دي��د  لتحقيق 
�الأيام �ملقبلة، خا�شة �أن �لقايد �شرب 
�لظروف  حت����دي  يف  و�ل����ق����دوة  �مل���ث���ل 
من  �ل�شر�شة  �ملناف�شة  مثل  �ل�شعبة 
�مل�شنفني �الأو�ئل يف �لعامل و �الرتفاع 

�لكبر يف درجات �حلر�رة بطوكيو ".
�إن �إجن��از بطلنا �لقايد ج��اء يف  وق��ال 
للبعثة  �لب�شمة  و�أع��اد  �ملنا�شب  �لوقت 
�ل��ت��ي حل��ق��ت ببطلنا  �الإ����ش���اب���ة  ب��ع��د 
عن  و�أبعدته  خمي�س  حممد  �لذهبي 

مناف�شات رفعات �لقوة".
و�أكد �أن �الإم��ار�ت حققت مك�شبا �آخر 
لعبة  ط��وك��ي��و مب�����ش��ارك��ة  ن�����ش��خ��ة  يف 
م����رة يف  �ل��ه��و�ئ��ي��ة الأول  �ل����در�ج����ات 
�لبار�ملبية عن طريق  �ل��دور�ت  تاريخ 
�أح��م��د �مل��ط��ي��وع��ي، ومت��ن��ى �مل��زي��د من 
الأبطال وبطالت منتخباتنا  �لتوفيق 
�أول  �لع�شيمي  �لوطنية. وتوج ماجد 
�أم�����س �أب��ط��ال ف��رق �مل��ب��ارزة �لفائزين 
هام�س  على  وذل��ك  �مللونة،  بامليد�لية 
طوكيو  �ل���ب���ار�مل���ب���ي���ة  �الأل����ع����اب  دورة 
2020، و�لتقى �الأمني �لعام لالحتاد 
الأ�شحاب  و�ل�����ش��ه��م  للقو�س  �ل����دويل 
�ل��ه��م��م ل��ب��ح��ث م��ل��ف ����ش��ت�����ش��اف��ة دبي 
للقو�س  �ل���ق���ادم���ة  �ل���ع���امل  ل��ب��ط��ول��ة 

و�ل�شهم �لعام �ملقبل 2022.
رئي�س  غ��د  ب��ع��د  �لع�شيمي  يلتقي  و 
�الحت�����اد �ل�����دويل ل���ك���رة �ل�����ش��ل��ة على 
�لهمم  الأ�شحاب  �ملتحركة  �لكر��شي 
دبي  ��شت�شافة  لبحث  �لعام  و�الأم��ني 
�ل�شلة  لكرة  �لقادمة  �لعامل  لبطولة 

�الأردن  ت��ت�����ش��در  و   .2022 ع���ام  يف 
�لدول �لعربية بختام �ليوم �خلام�س 
ذهبيات  "ثالث  4 ميد�ليات  بر�شيد 
وبرونزية"، فيما حلت تون�س يف �ملركز 
�لثاين بر�شيد 4 ميد�ليات عبارة عن 
بينما  وبرونزية،  وف�شية  "ذهبيتني 
ج��اءت �جل��ز�ئ��ر يف �مل��رك��ز �لثالث ب�7 
ميد�ليات "عبارة عن ذهبية، وف�شية 
�ملركز  يف  وم�����ش��ر  برونزيات"،  و4 

ف�شيات،   4 " ميد�ليات  ب�6  �ل��ر�ب��ع 
�لرتتيب  وبرونزيتان". وعلى �شعيد 
�شد�رتها  �ل�������ش���ني  و�����ش���ل���ت  �ل����ع����ام 
ميد�لية،   119 ب��اإج��م��ايل  للرتتيب 
بينما جاءت �إجنلرت� يف �ملركز �لثاين 
رو�شيا  وحلت  ميد�لية،   68 بر�شيد 
ثالثا بر�شيد 61 ميد�لية، و�لواليات 
�لر�بع  �مل��رك��ز  يف  �الأم��ري��ك��ي��ة  �ملتحدة 

ب�49 ميد�لية.

وت�شل�شي  ل��ي��ف��رب��ول  جن��م��ا  ���ش��ي��ك��ون 
�شالح  حممد  �مل�شري  �الإنكليزيني 
�لغائبني  ���ا����س  زيرّ ح��ك��ي��م  و�مل���غ���رب���ي 
منتخبي  م���ب���ار�ت���ي  ع���ن  �الأب����رزي����ن 
م�شتهل  يف  �خل���م���ي�������س  ب����الده����م����ا 
�إىل  �مل��وؤه��ل��ة  �الإف��ري��ق��ي��ة  �لت�شفيات 
مونديال قطر 2022 �لتي تنطلق 
�الإج����ر�ء�ت  ب�شبب  �الأول  �الأرب���ع���اء، 
�نكلرت�  يف  �مل��ع��ت��م��دة  �الح����رت�زي����ة 
كورونا  ف���رو����س  ت��ف�����ش��ي  مل���و�ج���ه���ة 

و�لثاين خلالف مع مدربه.
�لبيطانية  �ل�����ش��ل��ط��ات  وت��ف��ر���س 
ق���ي���ود�ً ع��ل��ى �ل��ع��ائ��دي��ن م���ن بع�س 
�ل��دول يف ع��زل �شحي �إج��ب��اري ملدة 
ع�شرة �أيام لدى عودتهم �إىل �ململكة 

�ملتحدة.
وع���ل���ى �ل����رغ����م م����ن ق���ي���ام �الحت�����اد 
�الإف��ري��ق��ي و�الحت�����اد �ل����دويل لكرة 
�ل���ق���دم مب��ن��ا���ش��دة رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 
جون�شون  ب���وري�������س  �ل����بي����ط����اين 
�لتخفيف من �لقيود جتاه �لالعبني 
�ملحرتفني، فان �المور بقيت تر�وح 
�أم���رك���ا  �إحت������اد  �أن  ع��ل��م��اً  م��ك��ان��ه��ا 
ولن  ذ�تها  �مل�شكلة  يو�جه  �جلنوبية 
يتوجه بالتايل العبو منتخبات هذه 
�ل��ق��ارة �ل��ذي��ن ي��د�ف��ع��ون ع��ن �ألو�ن 
ت�شفيات  خل��و���س  �إنكليزية  �أن��دي��ة 

�ملونديال.

 10 وزعت �ملنتخبات �الأربعون على 
جمموعات بو�قع �أربعة منتخبات يف 
مبار�تان  وُتقام  �لو�حدة.  �ملجموعة 
�حلايل  �ل�شهر  خ��الل  منتخب  لكل 
�الول/�كتوبر  ت�شرين  يف  وك��ذل��ك 

وت�شرين �لثاين/نوفمب.
وم���ن ث���مرّ ت��ق��ام �مل��رح��ل��ة �ل��ت��ال��ي��ة يف 
�شتتاأهل  2022، حيث  �آذ�ر/مار�س 
�ملرحلة  �أف�شل ع�شرة منتخبات �ىل 
لتحديد  و�حل���ا����ش���م���ة  �ل���ن���ه���ائ���ي���ة 
�مل��ن��ت��خ��ب��ات �خل��م�����ش��ة �مل��ت��اأه��ل��ة �ىل 

�لدوحة.
ي�شتهل �ملنتخب �مل�شري �شعيه لبلوغ 
�لر�بعة يف  نهائيات مونديال للمرة 
تاريخه بعد �أعو�م 1934 و1990 
و2018 مبو�جهة نظره �الأنغويل 
�جل���وي �شمن  �ل���دف���اع  ملعب  ع��ل��ى 
�لتي  �ل�شاد�شة  �ملجموعة  مناف�شات 
ت�شم منتخب ليبيا و�لغابون �أي�شاً.

5 مر�ت،  �أن �لتقى �ملنتخبان  و�شبق 
ف��ف��از �ل��ف��ر�ع��ن��ة يف 3 م��و�ج��ه��ات يف 

حني �نتهت مبار�تان بالتعادل.
وب��اال���ش��اف��ة �ىل غ��ي��اب ���ش��الح، لن 
�لنني  �أر�شنال حممد  ي�شارك العب 

لل�شبب عينه.
�لفني  �ملدير  �لبدري  ح�شام  و�أعلن 
و�لنني  ���ش��الح  "�ن  م�شر  ملنتخب 
�أ�شار  لكنه  �أنغوال"،  مو�جهة  خ��ارج 

�لوقت  يف  م��ك��ث��ف��ة  "حماوالت  �إىل 
�حل���������ايل ل���ل���ح���اق���ه���م���ا مب���و�ج���ه���ة 
يف  ليبفيل  �لعا�شمة  يف  �لغابون" 

�جلولة �لثانية.
"لدينا ط��م��وح كبر  �ل��ب��دري  و�أك���د 
يف �ل��ت��اأه��ل ل��ل��م��ون��دي��ال، ف��ال يوجد 
كاأ�س  �لتو�جد يف  �أه��م من  �لكرة  يف 
�لعامل �شو�ء كالعب �أو مدرب، لدينا 
يف  �شاركت  �لالعبني  من  جمموعة 

مونديال رو�شيا".
يف �مل���ق���اب���ل ق��ل��ل �ل���بت���غ���ايل ب���درو 
ملنتخب  �لفني  �ملدير  غون�شالفي�س 
�أنغوال من غياب �شالح عن �شفوف 
)�شالح(  غيابه  "نعم  بقوله  م�شر 
للنني  ب���االإ����ش���اف���ة  م��و�ج��ه��ت��ن��ا  ع���ن 
لكن  ���ش��احل��ن��ا،  ويف  م���وؤث���ر�ً  �شيكون 
�أفريقيا  منتخبات  �أق��وى  من  م�شر 
ومت�����ل�����ك جم����م����وع����ة ك�����ب�����رة من 

�لالعبني �ملميزين".
�ملدربني منتخباتهم  و�شيقود بع�س 
�لبو�شني  �أم���ث���ال  �ل�����ش��غ��وط  و���ش��ط 
على  خليلودزيت�س  وحيد  �لفرن�شي 
حيث  للمغرب،  �لفني  �جلهاز  ر�أ���س 
ببلوغ  يطالبه  ب��ن��د�ً  عقده  يت�شمن 
نهائيات كاأ�س �لعامل يف قطر، وعدم 

حتقيق ذلك قد يوؤدي �إىل �إقالته.
�مل�شو�ر  �الأطل�س"  "�أ�شود  وي�شتهل 
مب���و�ج���ه���ة �ل���������ش����ود�ن يف �ل���رب���اط 

�خلمي�س، �شمن مناف�شات �ملجموعة 
�لتا�شعة. ويعتمد �ملدرب على كوكبة 
م���ن �ل���ن���ج���وم يف ���ش��ف��وف �الأن���دي���ة 
�الأوروبية، بينها مد�فع باري�س �شان 
حكيمي،  �أ���ش��رف  �لفرن�شي  ج��رم��ان 
يو�شف  �الإ�شباين  �إ�شبيلية  ومهاجما 
�ل��ن�����ش��ري وم��ن��ر �حل�����د�دي، فيما 
يبقى قر�ر م�شاركة �شفيان �مر�بط 
جن����م ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا �الإي�����ط�����ايل قيد 
�لقر�ر �لطبي �إثر خ�شوعه جلر�حة 

يف ركبته يف متوز يوليو �ملا�شي.
جلناح  �شيكون  �الأب���رز،  �لغياب  لكن 
ا�س �لذي ��شتبعده  ت�شل�شي حكيم زيرّ
ب�شبب  �لقائمة،  م��ن  خليلودزيت�س 
�شجل  ا�س  زيرّ وكان  بينهما.  خالفات 
مبار�ة  يف  لت�شل�شي  �ل��ت��ق��دم  ه���دف 
�أن  قبل  �الأوروب��ي��ة،  �ل�شوبر  �لكاأ�س 
يخرج م�شاباً يف �لدقيقة 41 ب�شبب 
�إ�شابة يف �لكاحل. وبات �أول مغربي 

ل يف تاريخ هذه �لكاأ�س. ي�شجرّ
ي����و�ج����ه م��ن��ت��خ��ب �جل�����ز�ئ�����ر بطل 
�لتي  �الأخ���رة  �لن�شخة  يف  �إفريقيا 
�أقيمت يف م�شر عام 2019 �ختبار�ً 
�شهاًل للغاية عندما يلتقي جيبوتي 

�ملتو��شعة يف مدينة �لبليدة.
وب��ع��د ت��ت��وي��ج��ه ب��ط��اًل ل��ل��ق��ارة على 
ح�شاب �ل�شنغال يف �لن�شخة �الخرة 
�لذي  �ملنتخب  ح��اف��ظ  ع��ام��ني  قبل 

ُيطلق عليه لقب "ثعالب �ل�شحر�ء" 
بدليل  �ل��ع��ال��ي��ة  م�����ش��ت��وي��ات��ه  ع��ل��ى 
بعدم  �إفريقياً  قيا�شياً  حتقيقه رقماً 
مبار�ة   27 �شل�شلة من  �خل�شارة يف 
يف  تون�س  على  تغلب  بعدما  ت��و�ل��ي��اً 

مبار�ة ودية يف حزير�ن/يونيو.
 34 �أم��ام بنني قبل  فمنذ خ�شارتها 
�إفريقيا،  �أمم  ت�����ش��ف��ي��ات  يف  ���ش��ه��ر�ً 
ح��ق��ق��ت �جل���ز�ئ���ر 20 �ن��ت�����ش��ار�ً يف 
وتعادلت  وودي����ة  ر���ش��م��ي��ة  م��ب��اري��ات 
ومنيت  ه��دف��اً   58 و�شجلت   ،7 يف 

�شباكها ب�17 هدفاً فقط.
ه����ذه �الرق������ام جت��ع��ل م���ن �جلز�ئر 
بطل  �شيتي  مان�ش�شرت  جناح  بقيادة 
�ن��ك��ل��رت� ري���ا����س حم����رز �أح����د �أب����رز 
�لقاري  �ل��ل��ق��ب  �مل��ر���ش��ح��ني الح����ر�ز 
ل���ل���م���رة �ل���ث���ال���ث���ة يف ت���اري���خ���ه���ا يف 

�ل��ك��ام��رون يف  �مل��ق��ررة يف  �لبطولة 
�شباط فب�ير �ملقبل.

ت��ل��ت��ق��ي غينيا  �ل��ت��ي  ت��ع��ت��ب ت��ون�����س 
�ال����ش���ت���و�ئ���ي���ة ع���ل���ى م��ل��ع��ب ر�د������س 
�أكرث  �لعا�شمة(،  تون�س  )�شو�حي 

�مل��ن��ت��خ��ب��ات �ل���ع���رب���ي���ة م�������ش���ارك���ة يف 
بالت�شاوي  �ل���ع���امل  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات 
�ل�����ش��ع��ودي��ة و�مل���غ���رب )5 مر�ت  م��ع 
م�شاركة  �ىل  و�شت�شعى  منها(،  لكل 
علماً   2022 مونديال  يف  �شاد�شة 

عربي  م��ن��ت��خ��ب  �ول  ك���ان���ت  ب���اأن���ه���ا 
�لنهائيات  يف  ف���وز�ً  حقق  و�إف��ري��ق��ي 
وح����دث ذل���ك ع��ل��ى �مل��ك�����ش��ي��ك 1-3 
مونديال  يف  �مل���ج���م���وع���ات  دور  يف 

�الرجنتني عام 1978.

م�صر من دون �صالح و�ملغرب بال 
زّيا�س و�ختبار �صهل للجز�ئر 

• الع�صيمي: اإجناز القايد اأعطى منتخباتنا الوطنية دفعة معنوية عالية اإيجابية 
البطولة مناف�صات  يف  القوى  واألعاب  للرماية  جديد  حتد  • اليوم 

رئي�س �لبار�ملبية �لدولية: �لإمار�ت قبلة �لريا�صيني من �أ�صحاب �لهمم يف �لعامل

فقد �ملدعو / جو�شى ر�فايل 
�لفلبني     ، ب��ري��ز  ك��اي��ان��ان 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )P4235223A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0565663748

فقد�ن جو�ز �صفر
م���و����ش���ام  �مل�����دع�����و /  ف����ق����د 
باك�شتان     ، خ��ان ج��ول غنى 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )GT4129072( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0507624117

فقد�ن جو�ز �صفر
ف��ق��د �مل���دع���و / ر�ج�����و جى 
باك�شتان   ، ج������ى  ب�����ن�����ون 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )AV8991931( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0509020401

فقد�ن جو�ز �صفر

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  5924/2019/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/2590 جتاري كلي، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)36340009.39 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف

طالب �لتنفيذ:بنك برود�  
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - �ل�شوق �لكبر ملك عقار�ت حكومة دبي مكتب 201  

وميثله : عبد�هلل رحمه عبد�هلل نا�شر �لعوي�س �ل�شام�شي  
�ملطلوب �إعالنه : عبد�حلميد عبد�ملجيد  

3251397512( موبايل :  170 )مكاين  �أبوهيل - فيال رقم  �إم��ارة دبي - منطقة �بوهيل - �شارع  عنو�نه : 
 0&0  -   0552465863  -  0506455377

مو�شوع �الإعالن : �ملنفذ �شدهما : ك�شارة ونقليات �الوزة �لذهبية - ذ م م ، �الوزة �لذهبية للتجارة 
�حلال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  ويف  05:00:00م  �ل�شاعة   2021/9/8 �ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  يف  �أن��ه 
وعلى  للمز�د�ت  �الإم���ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني اليقل  �يد�ع  �ل�شر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  موقعها �الإلكرتوين 
عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا 
يبره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غر ممنوع من 
�ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن 

على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات :  
 RED  : �ملبنى  ����ش��م   -  1  : �ملبنى  رق��م   -  5 �الر����س  رق��م   - �ل��ر�ب��ع��ة  �حلبية   : �ملنطقة   - �شكنية  �شقة  ح�شة يف 
�حل�شة  قيمة   - م��رب��ع  م��رت   19.09  - �حل�����ش��ة  م�شاحة   -  115  : �ل��ع��ق��ار  رق���م   -   RESIDINCE

)143.824.06( درهم العلى عطاء  - مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  154/2021/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د  بالت�شامن،  كلي  جت��اري   50/2020 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ش��ادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 

)19447087.33 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف وتنفيذ �حلكم وفق منطوقه 
طالب �لتنفيذ:بنك برود� - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �ل�شوق �لكبر - مبنى بنك برود� - مكتب رقم 201 - 

مقابل للعبة بالقرب من �لديو�ن )مكاين : 2809195296(  
وميثله : عبد�هلل رحمه عبد�هلل نا�شر �لعوي�س �ل�شام�شي  

�ملطلوب �إعالنه : 7 �شيز يور�آ�شيا م م ح حاليا - روزي بلو )يور��شيا( م م ح �شابقا  
عنو�نه :�ملنطقة �حلرة مطار دبي �لوحدة رقم )W3043( مكاين 3608594928 - هاتف 042995914 

مو�شوع �الإعالن : منفذ �شدهم : 7 �شي ��س لتجارة � الملا�س و�ملجوهر�ت )روزي بلو يزر ��شيا( �شابقا / 7 �شيز يور ��شيا )روزي بلو 
يزر ��شيا( �شابقا / �ر�شيد رمنكالل مهتا / ديبيكا كلر� مهتا / ريهن هار�شاد ميهتا ميهتا هار�شاد / جلوبال جرين بريدج للمقاوالت 

/ جلوبال جرين بريدج )جيهان جرين ولز �شابقا( 
�لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�شاعة   2021/9/8 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الربعاء 
http://www. ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين�
ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل  وعلى   )emiratesauction.ae
من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يبره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل 
�شخ�س غر ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�شر 

�لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : 
- �شقة �شكنية- �ملنطقة : مر�شى دبي - رقم �الر�س 152 رقم �ملبنى : 1  - ��شم �ملبنى : ذ� رين تاور - رقم �لعقار 1102 - �مل�شاحة 

: 163.92 مرت مربع - �ملقدرة ب�� )1.226.728/24( درهم 
- �شقة �شكنية- �ملنطقة : مر�شى دبي - رقم �الر�س 152 رقم �ملبنى : 1  - ��شم �ملبنى : ذ� رين تاور - رقم �لعقار 1103 - �مل�شاحة 

: 137.69 مرت مربع - �ملقدرة ب�� )1.025.105/87( درهم 
- �شقة �شكنية- �ملنطقة : مر�شى دبي - رقم �الر�س 152 رقم �ملبنى : 1  - ��شم �ملبنى : ذ� رين تاور - رقم �لعقار 1105 - �مل�شاحة 

: 96.15 مرت مربع - �ملقدرة ب�� )740.692/90( درهم  
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،
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اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  4161/2018/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2017/1194 جتاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )13808539.42 

درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف
طالب �لتنفيذ: �شركة على بن �شامل للمقاوالت - �س ذ م م   عنو�نه : �الإم��ار�ت - �إمارة دبي - �خلبي�شي - ديرة - �شارع رقم 20  بناية 

حممد �حمد �ملهري - �لطابق �لثاين مكتب رقم 206 - وميثله : عبد�هلل يو�شف �حمد �أنوهي �آل نا�شر  
 Grosvenor House ، ملطلوب �إعالنه : كرمي مرز� �قا جاهد برى- عنو�نه : �إمارة دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد ، برج جروفر هاو�س�

 zenith@zenithtower.com  -  0505527818  -  1650176919  : مكاين  رقم   2513 رقم  �شقة   -  Tower
مو�شوع �الإعالن : �أنه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2021/9/22 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
http:// الإلكرتوين� �الإم��ار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها  �لبيع )�شركة  �أنيط بها  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع 

20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة  ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يبره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل  وعلى  �ملدنية  �الإجر�ء�ت  قانون  من   301
�شخ�س غر ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن 

على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : 
�شقة �شكنية - رقم �لعقار : 101 - �مل�شاحة : 77  - مرت مربع - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �الر�س 115  - رقم �ملبنى : 1 - ��شم 

�ملبنى : ZENITH TOWER A2 - �لتقييم )580.174( درهم ويباع العلى عطاء 
�شقة �شكنية - رقم �لعقار : 102 - �مل�شاحة : 85.58  - مرت مربع - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �الر�س 115  - رقم �ملبنى : 

عطاء  العلى  ويباع  درهم   )644.822( �لتقييم   -  ZENITH TOWER A2  : �ملبنى  ��شم   -  1
�شقة �شكنية - رقم �لعقار : 106 - �مل�شاحة : 79.30  - مرت مربع - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �الر�س 115  - رقم �ملبنى : 

عطاء  العلى  ويباع  درهم   )597.504( �لتقييم   -  ZENITH TOWER A2  : �ملبنى  ��شم   -  1
�شقة �شكنية - رقم �لعقار : 1002 - �مل�شاحة : 94.42  - مرت مربع - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �الر�س 115  - رقم �ملبنى : 

عطاء  العلى  ويباع  درهم   )711.429( �لتقييم   -  ZENITH TOWER A2  : �ملبنى  ��شم   -  1
�شقة �شكنية - رقم �لعقار : 1010 - �مل�شاحة : 107.66  - مرت مربع - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �الر�س 115  - رقم �ملبنى : 

عطاء  العلى  ويباع  درهم   )811.189( �لتقييم   -  ZENITH TOWER A2  : �ملبنى  ��شم   -  1
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،
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 اإخطار عديل بالوفاء 
SH20210208A04418 رقم املعاملة

�نذ�ر عديل بالتكليف بالوفاء
�ملنذرة : جوينت�س لتجارة �الخ�شاب �س.ذ.م.م

�لعنو�ن �ل�شارقة - دو�ر �لبلدية – برج د�ما�س – طابق �مليز�نيني – مكتب CM2 - هاتف 065612233
 )75797/1/2020( حمرر  برقم  دبى  باإمارة  �لعدل  �لكاتب  لدي  �أ�شوال  �مل�شدقة  بالوكالة   - �ش�اه�ني  ق�ا�ش�م  /ي�ع�ق�وب  �ملح�امي  بوك�ال�ة 
حمرر  برقم  دبي  باإمارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �أ�شوال  �مل�شدقة  بالوكالة   - �لقبالين  حممد  عبد�هلل  رم�شان  ح�شن   / �ملحامي  عنه  وكيال 

)220657/1/2020(
�ملنذر �ليهما : 1/ �نتر�كت �نرتنا�شونال العمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي ذ.م.م ، 2/�شانى كور�ن – �يرلندي �جلن�شية

عنو�نهما : �إمارة دبي – بر دبى – �خلليج �لتجاري – ملك دليب برمي د��شو�نى – مكتب رقم )1903( - متحرك 0528573743
�ملو�شوع �نذ�ر ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمة �ملنذر �ليه

مبوجب تعامالت جتارية متت بني �ملنذرة و�ملنذر �إليهما حرر �ملنذر �إليهما �ل�شيكات مو�شوع �الإنذ�ر و�مل�شحوبني على م�شرف �الإمار�ت �الإ�شالمي 
وحيث �أن �ل�شيكات ردو� دون �شرف وبياناتهم كالتايل :

�لبنك �مل�شحوب عليه �ل�شيك قيمة �ل�شيك   تاريخ �ل�شيك  رقم �ل�شيك  م  
�الإ�شالمي  �الإمار�ت  م�شرف   19،368،33  2018/9/27  000175  1
�الإ�شالمي  �الإمار�ت  م�شرف   19،368،33  2018/11/15  000177  2
�الإ�شالمي  �الإمار�ت  م�شرف   19،368،33  2018/8/23  000174  3
�الإ�شالمي  �الإمار�ت  م�شرف   19،368،33  2018/10/18  000176  4

وبذلك يكون �إجمايل �ملديونية �ملرت�شدة يف ذمة �ملنذر �إليهما مبلغ وقدره =/ 77،473،32 درهم )�شبعة و�شبعون �ألف و�أربعمائة وثالثة و�شبعون 
درهم و�إثنان وثالثون فل�شا (

قامت �ملنذرة مبطالبة �ملنذر �إليهما بكافة �لطرق �لودية ل�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمته �إال �أنهما �متنعا عن �ل�شد�د دون جه حق �أو م�شوغ قانوين.
 وحيث �أن �ملنذرة تكلفكم بالوفاء عمال باأحكام ن�س �ملادة )63/1( من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �الإجر�ء�ت �ملدنية لعام 2018 و�لتي تن�س على
ميعاد خم�شة �أيام على �الأقل ثم ي�شت�شدر �أمر� باالأد�ء من قا�شي �ملحكمة �لتي يقع يف د�ئرتها  يف  بالوفاء  �أوال ً  �ملدين  يكلف  �أن  �لد�ئن  على   /1
موطن �ملدين و ال يجوز �أن يكون �حلق �لو�رد يف �لتكليف بالوفاء �أقل من �ملطلوب يف عري�شة ��شت�شد�ر �الأمر باالد�ء ويكون �لتكليف بالوفاء باأي 

و�شيلة من و�شائل �العالن �ملحددة يف هذه �الئحة.
ومن ثم يتوجب عليكم �شرعة ت�شديد قيمة �ل�شيكات �مل�شار �إليها �أعاله خالل فرتة خم�شة �أيام من تاريخ �إ�شتالمكم لهذ� �لتكليف بالوفاء وبعك�شه 

�شوف ن�شطر �آ�شفني الإ�شت�شد�ر �أمر �أد�ء من �ملحكمة �ملوقرة. 
لذل�ك ،  ننذركم ب�شد�د قيمة �ل�شيكات �ملبينة باجلدول �أعاله و�لبالغ �إجمايل قيمتهم مبلغ وقدره =/77،473،32 درهم )�شبعة و�شبعون �ألف 
و�أربعمائة وثالثة و�شبعون درهم و�إثنان وثالثون فل�شا( و �ملرت�شدة يف ذمتكم ل�شالح �ملنذرة خالل خم�شة �أيام من تاريخ ��شتالمكم هذ� �الإنذ�ر و 

�إال �شوف نقوم باإتخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهتكم ال�شتيفاء �ملبلغ �ملطالب به.

بوكالة املحامي / يعقوب قا�شم �شاهني

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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الفجر الريا�ضي

مان�ش�شرت  �ل�شابق  ن��ادي��ه  �إىل  رون��ال��دو  كري�شتيانو  �ل��بت��غ��ايل  ع���ودة  ب��ات��ت 
يونايتد �الإنكليزي ر�شمية مع �إعالن "�ل�شياطني �حلمر" �إجناز �الإجر�ء�ت 
�إىل  �لنهائية، يف عملية �نتقال قد تعود على يوفنتو�س �الإيطايل مبا ي�شل 
23 مليون يورو )27 مليون دوالر(، ومتنح "�شي �آر7" فر�شة �للعب جمدد�ً 

يف �أولد تر�فورد "لكتابة �لتاريخ".
�أن  يونايتد  مان�ش�شرت  "ي�شررّ  �إن��ه  بيان  �حلمر" يف  "�ل�شياطني  ن��ادي  وق��ال 
يوؤكد توقيع كري�شتيانو رونالدو على عقد ملدة عامني مع خيار �لتمديد لعام 

�آخر".
ي��ورو كحد  مليون   23 �النتقال  ه��ذ�  �لعجوز" من  "�ل�شيدة  يتقا�شى  وق��د 
�ملالية التفاق  �ل�شروط  بيان  �أو�شح يف  �لذي  �الإيطايل  للنادي  �أق�شى، وفقاً 

�للحظات �الأخرة مع نهاية فرتة �النتقاالت �ل�شيفية.
و�شيتوزع �ملبلغ �لثابت �لبالغ 15 مليون يورو على خم�س �شنو�ت، وميكن �أن 

يزد�د بعدد من �ملكافاآت بحد �أق�شى من ثمانية ماليني يورو.
و�أو�شح يوفنتو�س �أن �لتاأثر �القت�شادي لالنتقال �شيكون �شلبياً، وي�شل �إىل 

14 مليون يورو يف �ل�شنة �ملالية 2021/2020، بح�شب �لبيان.
�ل�18 قادًما من  2003 يف �شن  �لعام  �إىل يونايتد يف  وكان رونالدو و�شل 
 292 يف  هدًفا   118 خاللها  �شجل  مو��شم،  �شتة  معه  و�أم�شى  �شبورتينغ 
مبار�ة حمقًقا لقب �لدوري �ملمتاز ثالث مر�ت و�أول لقب له يف دوري �أبطال 
�لعام  ليفوز يف  ري��ال مدريد،  �أربعة مع  �أن ي�شيف  2008 قبل  �أوروب��ا عام 
�أي�شاً مع  �أرب��ع  �أن يحرز  ب��اأول كرة ذهبية الأف�شل العب يف �لعامل قبل  ذ�ته 

�لنادي �مللكي.
وتعاقد �لبتغايل مع �ل�شيدة �لعجوز يف �لعام 2018 بعدما �شجل 450 
هدفاً يف 438 مبار�ة خالل ت�شعة مو��شم مذهلة يف �لعا�شمة �الإ�شبانية، 

حمققاً لقب دوري �الأبطال �أربع مر�ت.
ونقل يونايتد عن رونالدو قوله يف �لبيان �إنه "كان ملان�ش�شرت يونايتد د�ئماً 
مكانة خا�شة يف قلبي، وقد غمرتني كل �لر�شائل �لتي تلقيتها منذ �الإعالن 

يوم �جلمعة. ال �أطيق �النتظار للعب مرة �أخرى يف �أولد تر�فورد، يف ملعب 
مزدحم، لروؤية �جلماهر مرة �أخرى".

�لنافذة  بعد  بالفريق  �اللتحاق  �إىل  "�أتطلع  و�أ���ش��اف 
�لدولية، و�آمل �أن نحقق مو�شماً ناجحاً جد�ً".

�الأوىل  مبار�ته  رونالدو  يلعب  �أن  �ملرتقب  ومن 
 11 يونايتد يف  نيوكا�شل  �أم��ام  مان�ش�شرت  مع 

�أيلول/�شبتمب.
�إىل  فعاًل  تتوق  يونايتد  جماهر  �أن  وب��د� 
�لفائز خم�س مر�ت بالكرة �لذهبية  روؤية 

جمدد�ً يف �شفوف فريقها، �إذ �أنها هتفت 
�شوره  حت��م��ل  الف��ت��ات  ورف��ع��ت  با�شمه 

"�ل�شياطني  فيها  فاز  �لتي  �ملبار�ة  يف 
�حلمر" على ولفرهامبتون -1�شفر 

�الأحد.
وك���ت���ب رون����ال����دو ع���ب ���ش��ف��ح��ت��ه على 

�إن�شتغر�م �إن "�لتاريخ كتب يف �ملا�شي، 
و���ش��ُي��ك��ت��ب �ل���ت���اري���خ م����رة �أخ�����رى! 
�أعطيكم كلمتي! �أنا هنا! لقد عدت 
�إىل حيث �أنتمي! لنحقق ذلك مرة 

�أخرى!".
�لروجي  �مل�����درب  ل��ع��ب  �أن  و���ش��ب��ق 
�إىل  �شول�شاير  غونار  �أويل  للفريق 
جانب رونالدو يف فرتته �الأوىل يف 
�إنكلرت�، لكن مدربه �ل�شابق �أليك�س 
ف��رغ��و���ش��ون ه��و �ل���ذي ل��ع��ب دور�ً 
بالعودة  �لبتغايل  �إقناع  يف  كبر�ً 
�إىل �لنادي رغم �هتمام مان�ش�شرت 
�الإنكليزي  �ل����دوري  ب��ط��ل  �شيتي 

�ملمتاز �ملو�شم �ملا�شي.
وقال رونالدو "�شر �أليك�س، هذه 

من �أجلك".

يزيد �ال�شتثمار يف رونالدو، �لذي من �ملرتقب �أن ي�شبح �لالعب �الأعلى �أجر�ً 
كبر  بلقب  للفوز  �نتظاره  الإنهاء  �شول�شاير  على  �ل�شغط  �لبميرليغ،  يف 

منذ توليه تدريب "�ل�شياطني �حلمر" يف كانون �الأول/دي�شمب 2018.
�لفرن�شي  مدريد  ري��ال  يف  �ل�شابق  رون��ال��دو  زميل  مع  �أي�شاً  يونايتد  تعاقد 
ل�شم  ��شرتليني  جنيه  مليون   73 وخ�ش�س  دفاعه،  لتعزيز  ف��ار�ن  ر�فايل 
21 عاماً من بورو�شيا  �جلناح �الإنكليزي جايدون �شان�شو �لبالغ من �لعمر 

دورمتوند �الأملاين، يف م�شعاه للفوز باأول لقب يف �لدوري منذ 2013.
و�عتب �شول�شاير �أن "عودة رونالدو ُتظهر �أن هذ� �لنادي يتمتع بقوة جذب 

فريدة، وي�شعدين �أن �أر�ه يعود �إىل حيث بد�أ كل �شيء".
�أول ثالث مباريات لهم يف �لدوري،  ح�شد رجال �شول�شاير �شبع نقاط من 
توتنهام  ع��ن  نقطتني  ب��ف��ارق  �ل��رتت��ي��ب  يف  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  �الآن  وي��ح��ت��ل��ون 

�ملت�شدر.
 ،2008 �أوروب��ا منذ �لعام  �أبطال  ب��دوري  �أي�شاً  مل يفز �لعمالق �الإنكليزي 

عندما �شجل رونالدو يف �لنهائي �شد ت�شل�شي يف مو�شكو.
�أن  م��ن  كانت مبثابة حتذير  �إيطاليا  رون��ال��دو يف  ف��اإن جتربة  ذل��ك،  ورغ��م 

بر�عته يف �لتهديف ال ت�شمن جناحاً �أوروبياً.
يف �ملو��شم �لثالثة �لتي ق�شاها يف تورينو، مل يتخط 
�لقارية  �مل�شابقة  يف  �ل��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  يوفنتو�س 
مناف�شني  �أم��ام  خ�شر  حيث  مطلقاً،  �لعريقة 
�أقل مو�رد�ً وتدعيماً منه على غر�ر �أياك�س 
�لفرن�شي،  ليون  �لهولندي،  �أم�����ش��رتد�م 

وبورتو �لبتغايل.
�إن�����رت م���ي���الن ع��ه��د �حتكار  �أن���ه���ى  ك��م��ا 
�شنو�ت  ت�شع  ��شتمرت  �ل��ذي  يوفنتو�س 

للدوري �الإيطايل �ملو�شم �ملا�شي.
رغ���م ذل����ك، ت�����ش��در رون���ال���دو ق��ائ��م��ة هد�يف 
باحلذ�ء  وف����از  �مل��ا���ش��ي،  �مل��و���ش��م  �أ"  "�شري 
�ل���ذه���ب���ي يف ب��ط��ول��ة ك���اأ����س �أوروب������ا 
�هد�ف   5 بر�شيد   2020
رغ������م خ���و����ش���ه �أرب������ع 
مع  فقط  مباريات 
منتخب  خ�������روج 
�ل���بت���غ���ال من 

دور �ل�16.

قبل �شاعات معدودة من �إقفال باب �شوق �النتقاالت �ل�شيفية "مركاتو" 
مبابي  كيليان  �ل��دويل  �ملهاجم  �أن  يبدو  �لثالثاء،  م�شاء   2021 لعام 
على  �آخ��ر،  ��شعار  حتى  جرمان  �شان  باري�س  فريقه  �شفوف  يف  �شيبقى 
�لرغم من رغبته يف �لرحيل وعر�س ريال مدريد �ال�شباين �لعازم على 

عدم تخطي حاجز �ل� 200 مليون يورو ل�شر�ء �لنجم �ل�شاب.
يحت�شب رئي�س نادي �لعا�شمة فلورنتينو بري�س �لدقائق �شمن خطة 

�لتعاقد مع بطل مونديال رو�شيا 2018 هذ� �ملو�شم.
م�شاء �الإثنني، بد� �أن �التفاق بني �لطرفني بات من �ملا�شي حيث ��شارت 
و�شائل �إعالم فرن�شية و��شبانية توقف �ملفاو�شات بني ناديي �لعا�شمتني 

�لفرن�شية و�ال�شبانية.
مل يتمكن ريال من �قناع �شان جرمان بفكرة �لتخلي عن مهاجمه �لبالغ 
طاولة �ملفاو�شات مبلغاً وقدره 160  على  بد�ية  و�شع  حيث  عاماً   22
�لباري�س  "مل تكن كافية" بح�شب �ملدير �لريا�شي للنادي  مليون يورو 
�لب�زيلي ليوناردو، قبل �أن يرفع يف عر�س ثان �ملبلغ �إىل 180 مليوناً 
جرمان  �شان  ليوؤكد  جم���دد�ً،  �لرف�س  مقابل  م��ك��اف��اآت(   10  +  170(

الحًقا �أن �لعمالق �ال�شباين مل يتقدم بعر�س ثالث.
�ملفاو�شات بني  �أن  �أف��ادت  �ملتخ�ش�شة  "ليكيب" �لفرن�شية  وكانت جملة 
�لطرفني توقفت يف بد�ية �أم�شية �الإثنني، يف حني ��شارت م�شادر ��شبانية 
�أن �لريال مل يح�شل على �أي رد بعدما تقدم بعر�س �شفهي بقيمة 200 
�لنادي  نفي  مقابل  �إي��ج��اب��ي،  �شدى  �أي  يجد  �أن  دون  م��ن  ي��ورو  مليون 

�لوقت  يف  م��وؤك��د�ً  �لثالث  للعر�س  ذ�ت������ه �لباري�س 
�أن �ل�شروط �ملو�شوعة للتخلي عن مبابي 

مل تتحقق.
م��ن م�شارد  �ل��ت��اأك��ي��د  �مل��ق��اب��ل، مت  يف 

مقربة م��ن �ل��ن��ادي �مل��دري��دي على 
"مرينغي"  �ل�����  يف  �مل���دي���ري���ن  �أن 
مليون،   200 مبلغ  يتخطو�  ل��ن 

�لذي  مبابي  يبقى  �أن  �ملتوقع  ل��ذ� من 
ي��ن��ت��ه��ي ع���ق���ده م���ع ����ش���ان ج���رم���ان يف 

 2022 ح���زي���ر�ن/ي���ون���ي���و 
ه�����ذ� �ل����ع����ام يف 

باري�س.
�شيحاول  ري���ال  �أن  �ل��ث��الث��اء  �ال�شبانية  �لريا�شية  �ل�شحافة  و�أك����دت 
جمدًد� �لتقرب من مبابي يف كانون �لثاين/يناير �ملقبل مع �فتتاح �شوق 
�النتقاالت �ل�شتوية، حترّى لو �ن �ل�شاعات �ملقبلة ميكن �أن حتمل مفاجاأة 
من �لعيار �لثقيل يف حال تقدم "�ملنزل �الأبي�س" بعر�س جديد، يف وقت 
تعاقد بالتز�من مع �ملفاو�شات �جلارية مع فرن�شي �آخر هو العب و�شط 

رين �إدو�ردو كامافينغا.
للنادي  �لقطريني  �ملالكني  �أن  �لتخيل  �ل�شعب  م��ن  ذل��ك،  �إىل  �إ�شافة 
�لباري�شي لن يعمدو� �إىل ��شتبد�ل �لنجم �ل�شاب باآخر من �لعيار �لثقيل، 
لكن حالياً بات �شان جرمان �أقرب �إىل خو�س مو�شم تاريخي مع 3 جنوم 

"غاالكتيك" هم مي�شي-نيمار-مبابي.
يت�شرب  �شيء  �أي  يرتك  �أن  دون  من  �ل�شمت  مبابي  �لتزم  ناحيته،  من 
قادت  �لتي  بثنائيته  �حتفل  �الحد  رين�س  فاأمام  رغباته.  لل�شحافة عن 
فريقه للفوز، كالعب ويفرّ للباري�شيني و��شتمتع بخو�س دقائقه �الأوىل 
م�شاركة  ل  �أورّ يف  مي�شي  ليونيل  �الأرجنتيني  �جلديد  �لو�فد  جانب  �إىل 

لالخر منذ رحيله عن بر�شلونة �ال�شباين بعد 21 عاماً.
ملف  يف  م�شتجد�ت  �أي  ح�شول  ح��ال  يف  �ن��ه  ه��و  �مل��وؤك��د  �لوحيد  �ل�شي 
بالده  منتخب  ي��رد من مقر متارين  �أن  �الخ��ر  على  فيتوجب  مبابي، 
من  حتى  �أو  ب�شفوفه،  �ل�شاب  �ملهاجم  �لتحق  بعدما  كلرفونتني  يف 
حت�شر�ً  �لثالثاء  "�لديوك"  منتخب  �إليها  يتوجه  �لتي  �شرت��شبورغ 
للقاء �لبو�شنة و�لهر�شك �الأربعاء �شمن ت�شفيات قارة �أوروبا �ملوؤهلة �إىل 

مونديال قطر 2022.
هذه �خلامتة �لتي باتت تعذب جماهر �شان جرمان، تقرتب من �إغالق 

نافذة �نتقاالت تاريخية لدوري �لدرجة �الأوىل و�لنادي �لباري�شي.
ت�شبب و�شول مي�شي �لذي مل ي�شتطع نادي بر�شلونة من �ملحافظة عليه 
كونه يرزح حتت �لديون، بتاأثر غر م�شبوق يف �لعا�شمة �لباري�شية ويف 
عامل كرة �لقدم �لفرن�شية، �إن كان يف ملعب "بارك دي برين�س" خالل 
�أمام  �الأوىل  دقائقه  خو�شه  خ��الل  �أو  �جلماهر،  �أم��ام  ر�شمياً  تقدميه 

رين�س �الأحد.
لقد �أ�شعل "�لبغوث" �ل�شغر قلوب �جلماهر مع 
كل ظهور له، وكاد �أن ين�شي �لتعاقد�ت �الأخرى 
ه��ذ��ل�����ش��ي��ف م��ع و���ش��ول ق��ائ��د ري���ال مدريد 
جورجينيو  و�لهولندي  ر�مو�س  �شرخيو 
فينالدوم و�حلار�س �الإيطايل جانلويجي 
حرة،  �نتقاالت  �شفقات  يف  دون��اروم��ا 
�الأمي�����ن  �ل���ظ���ه���ر  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 
�مل���غ���رب���ي �أ�����ش����رف ح��ك��ي��م��ي من 
بطل �لدوري �الإيطايل �إنرت 
مقابل 60 مليون يورو.

 2022 قطر  مونديال  �إىل  �ملوؤهلة  �الأوروب��ي��ة  �لت�شفيات  عجلة  تعود 
�ختتام  �شهرين من  بعد ما يقارب  �الأربعاء،  �لر�بعة  للدور�ن يف جولتها 
��شتعادة هيبتها و�لدمنارك  �إىل  �أوروب��ا، مع �شعي فرن�شا  كاأ�س  مناف�شات 

ملو��شلة تاألقها و�لبتغايل كري�شتيانو رونالدو ل�شناعة �لتاريخ.
من  �أخ��ر�ً  �لعائد  رون��ال��دو  �شي�شعى  �الأوىل،  �ملجموعة  مناف�شات  �شمن 
ي�شتقبل  عندما  �الإنكليزي،  يونايتد  مان�ش�شرت  �إىل  �الإيطايل  يوفنتو�س 
باأن  �أم��اًل  �ل�109،  �لدولية  �أهد�فه  تخطي  �إىل  �إيرلند�  ب��الده  منتخب 
حالياً  يت�شاركه  قيا�شي  رقم  وهو  للمنتخبات،  �لتاريخي  �لهد�ف  ي�شبح 
مع �ل��دويل �الإي���ر�ين �ل�شابق علي د�ئ��ي. وك��ان رون��ال��دو ع��ادل رق��م د�ئي 
يف عدد �الأه��د�ف �لدولية، بت�شجيله ثنائية يف مرمى �ملنتخب �لفرن�شي 
�أوروب��ا يف  �شمن �جلولة �لثالثة من مناف�شات �ملجموعة �ل�شاد�شة لكاأ�س 

كرة �لقدم.
فر�شت  �لتي  �شربيا  و�شيفتها  غ��ر�ر  على  ر�شيدها،  نقاط يف  �شبع  ومع 
�إيرلند�  ت�شتغل  �أن  للبتغال  ميكن  �آذ�ر/م��ار���س،  يف   2-2 تعاداًل  عليها 
منيت  �أن  �شبق  �الأخ����رة  و�أن  خ�شو�شاً  م��وق��ت��اً،  �ل�����ش��د�رة  يف  لالبتعاد 

بهزميتني يف �ملبار�تني �الأوليني.
ي يف �لن�شخة  ويف �ملجموعة �لر�بعة، �شيتعنيرّ على فرن�شا بعد ف�شلها �ملدورّ
�الأخرة من كاأ�س �أوروبا و�إق�شائها �ملبكر من ثمن �لنهائي �أمام �شوي�شر� 
بركالت �لرتجيح 4-5 بعد �لتعادل 3-3 يف �لوقتني �الأ�شلي و�الإ�شايف، 
منتخب  ت�شتقبل  حني  �شفوفها،  �إىل  و�لثقة  �الطمئنان  روح  �إع��ادة  �إىل 

�لبو�شنة و�لهر�شك.
�أن  له  �شبق  بعدما  مر�شية  بنتيجة  �خل��روج  يف  �لديوك  منتخب  وياأمل 
�ملا�شي  �آذ�ر/م��ار���س  يف  �لثالثة  �جلولة  يف  �لبو�شنة  يف  �شعباً  ف��وز�ً  حقق 

بنتيجة -1�شفر.
ويت�شدر رجال �ملدرب ديدييه دي�شان �ملجموعة مع �شبع نقاط، بفارق �أربع 
نقاط عن �أوكر�نيا �لتي تتوجه �إىل كاز�خ�شتان متذيلة �لرتتيب بنقطة 

يتيمة، خلف فنلند� �لتي متتلك نقطتني.
نف�شه  فر�س  بعدما  �لدمنارك،  منتخب  يرتبع  �ل�شاد�شة،  �ملجموعة  ويف 
�لنهائي،  ن�شف  �إىل  و�شل  عندما  �الأخ��رة  �لقارية  �لبطولة  يف  مفاجاأة 
خا�شها  مباريات  ثالث  يف  �لكاملة  �لعالمة  بتحقيقه  �ل�شد�رة  يف  ثابتاً 

حتى �الآن.
�البتعاد  لل�"فايكينغز"  ميكن  �الأرب���ع���اء،  �لثانية  ��شكتلند�  ومب��و�ج��ه��ة 

بال�شد�رة بفارق �شبع نقاط يف حال حتقيق �لفوز.
�ل�شابعة، ومع عودة �ملدرب لوي�س فان غال لقيادة �ملنتخب  يف �ملجموعة 
�لهولندي خلفاً لفر�نك دي بور �لذي ��شتقال �إثر خروج فريقه من �لدور 
�ختبار  "�لطو�حني" �أم��ام  منتخب  �شيكون  �أوروب���ا،  لكاأ�س  �لنهائي  ثمن 
�لروج يف �أو�شلو �الأربعاء، ومهمة �شمان �لفوز يف هذه �ملجموعة �ل�شعبة 
يف  مونتينيغرو  بدورها  وتو�جه  نقاط(   7( تركيا  تت�شدرها  �لتي  ج��د�ً 

�ليوم ذ�ته.
�للتني  رو�شيا وكرو�تيا  �شر�شة بني  �لثامنة مو�جهة  �ملجموعة  و�شت�شهد 
تت�شدر�ن جمموعتهما مع �شت نقاط لكل منهما، يف مبار�ة �شتكون بنكهة 
ثاأرية للرو�س �لذين ودرّعو� كاأ�س �لعامل 2018 يف ربع �لنهائي على يد 
�لكرو�ت �أنف�شهم. ويف �ملجموعة نف�شها، �شت�شعى �شلوفاكيا �لثالثة بخم�س 
نقاط(،   3( �خلام�شة  �شلوفينيا  م�شيفتها  كمني  من  �لنجاة  �إىل  نقاط 

وقد يكون لديها فر�شة لل�شد�رة يف حال �لفوز وتعادل رو�شيا وكرو�تيا.

فرن�صا ل�صتعادة �لهيبة ورونالدو ل�صناعة �لتاريخ 

رونالدو يعود �إىل مان�ص�صرت 
يونايتد لكتابة �لتاريخ 

مبابي باق يف باري�س مع �إقفال 
�صوق �لنتقالت

 �لرب�زيل تتخلى عن ��صتدعاء 9 لعبني
�لدوري  غمار  يخو�شون  العبيها  من  ت�شعة  ��شتدعاء  عن  �لب�زيل  �شتتخلى 
�جلنوبية  �أم��رك��ا  ق��ارة  ت�شفيات  يف  للم�شاركة  �لقدم  لكرة  �ملمتاز  �النكليزي 
بعدم  �ملمتاز  �ل���دوري  �أن��دي��ة  ق��ر�ر  عقب   ،2022 قطر  مونديال  �إىل  �ملوؤهلة 
�ل�شارمة  �حلجر  �ج���ر�ء�ت  خلفية  على  بال�شفر  �لدوليني  لالعبني  �ل�شماح 
ب�شبب فرو�س كورونا. ويتعني على جميع �لالعبني �لذين يرغبون يف �للعب 
يف بلد مدرج يف �لقائمة �حلمر�ء حلكومة �ململكة �ملتحدة، ق�شاء ع�شرة �أيام يف 
"ر�ق�شو  و�شيخو�س  تختاره �حلكومة.   بفندق  �ل�شحي عند عودتهم  �حلجر 
�ل�شامبا" �لت�شفيات من دون تياغو �شيلفا )ت�شل�شي( وري�شارلي�شون )�إيفرتون( 
يونايتد(  )ليدز  ور�فينيا  �شيتي(  )مان�ش�شرت  جيزو�س  وغابريال  و�إيدر�شون 
)مان�ش�شرت  وفريد  )ليفربول(  فرمينو  وروب��رت��و  وفابينيو  بيكر  و�ألي�شون 
لعدم  نوني�س  ماتيو�س  �لبتغايل  �شبورتنغ  و�شط  العب  يغيب  كما  يونايتد(. 
�كتمال تلقيحه �شد كورونا، وذلك بح�شب ما تناقلته و�شائل �الإعالم �لبتغالية 
و�لب�زيلية. وكانت ر�بطة �لدوري �النكليزي دعمت قر�ر �أنديتها بعدم حترير 
العبيها �لدوليني خلو�س �لتز�ماتهم خالل �لنافذة �لدولية ب�شبب �جر�ء�ت 
�حلجر �ل�شارمة �لتي تتبعها �نكلرت� مع عودة �مل�شافرين �إليها، لتحذو بطوالت 
��شبانيا و�إيطاليا و�لبتغال حذو نظرتها، قبل �أن ترت�جع عن قر�رها، فيما 
�ل��دوري �النكليزي �الأك��رث �شر�مة.  وتو�جه �لب�زيل �لتي حتتل �ملركز  بقي 
18 نقطة من �شت مباريات، ت�شيلي و�الأرجنتني  �الأول يف �لت�شفيات بر�شيد 

وبرو يف 2 و5 و9 �أيلول �شبتمب �ملقبل تو�لياً.

•• ال�صارقة-وام:

�لدويل  �ل�����ش��ارق��ة  �ل��ري��ا���ش��ي ع��ن تنظيم ط���و�ف  �ل�����ش��ارق��ة  ع��ل��ن جمل�س 
من  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة   ،2022 �ل�شابعة  ن�شخته  يف  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  ل��ل��در�ج��ات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لطو�ف  م��ن  �جل��دي��دة  �لن�شخة  �شتكون  حيث   ، �ل�شارقة  ح��اك��م  �الأع��ل��ى 
�إمتد�د� للن�شخ �ل�شابقة و�ملميزة �لتي �إ�شتقبلتها �الإمارة �لبا�شمة مب�شاركة 

�لفرق و�ملنتخبات �ملعروفة من خمتلف بلد�ن �لعامل.
�لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  �حل��ز�م��ي  ه��الل  عي�شى  �شعادة  وتقدم 
باأ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير ل�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة على تف�شله 
�مل�شتوى  على  مميزة  مكانة  يحتل  فهو  �ل��دويل  �ل�شارقة  ط��و�ف  برعاية 
�ل����دويل، وي��ع��ت��ب �أح���د �أه���م �ل�����ش��ب��اق��ات �ل��دول��ي��ة ل��ل��در�ج��ات، و�أح����د �أهم 

�لفعاليات �لرئي�شية �لتي ينظمها جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي.
�ملقبل  �ل��ع��ام  �شيقام مطلع  �ل���ذي  �لكبر  �ل��ع��امل��ي  �حل���دث  ه��ذ�  و�أ����ش���اف: 

برعاية كرمية من �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة، ومبتابعة وت�شجيع من 
�شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم 
�ل�شارقة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي ميثل حتدياً جديد�ً لتاأكيد متيز �الإمارة 
م��ن خالل  عليه  �ل��ع��امل  عيون  �شتكون  �ل��ذي  �حل��دث  �إجن���اح  �لبا�شمة يف 
قيمته �لريا�شية �لكبرة و�شيحظى مب�شاركة عدد من �لريا�شيني و�لفرق 
�ملكا�شب  من  �لعديد  يحقق  �أن��ه  بجانب  �ل��در�ج��ات  ريا�شة  يف  و�ملنتخبات 
على م�شتوى �لريا�شة يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ب�شكل عام وعلى 
�إىل �شل�شلة  م�شتوى �الإم��ارة ب�شكل خا�س وي�شيف جناحاً جديد�ً ي�شاف 
�لنجاحات �لريا�شية و�لتنظيمية �لتي عرفت بها �إمارتنا �لبا�شمة بف�شل 
�لريا�شة  ر�ي��ة  ورف��ع  �ملن�شودة  �الأه���د�ف  حتقيق  يف  �جلميع  بني  �لتعاون 

ي�شلط  �لذي  �لعاملي من خالل هذ� �حلدث  �مل�شتوى  عالية وعك�شها على 
�الإعالم �لعاملي �ل�شوء عليه �أي�شا مبا يجعل جناح �الإم��ارة �لبا�شمة على 

كل ل�شان.
وقال " يعتب �لطو�ف �أحد �لفعاليات �ملهمة �لتي تروج لالإمارة �لبا�شمة 
�أيام،  �أربعة  م��د�ر  يومي على  بها من خالل م�شهد  �لتعريف  وتعمل على 
لذ� يعمل �ملجل�س �شمن خطة عمل الإ�شتقبال و�إجناح هذ� �حلدث بتكاتف 
�جلهود �شعياً �إىل �لظهور ب�شكل مميز من جميع �لنو�حي يف هذ� �حلدث 
�ل��ري��ا���ش��ة ب�شكل ع���ام ويف ريا�شة  �ل��ع��امل��ي ح��ي��ث مي��ث��ل ع��الم��ة ف��ارق��ة يف 
�ملقبلة  �لن�شخة  تكون  �أن  �إىل  �الإم��ارة  ب�شكل خا�س ونتطلع يف  �ل��در�ج��ات 
ور���ش��م لوحة ز�ه��ي��ة تعب ع��ن �الإمكانيات  �أك��رث جن��اح��اً ومت��ي��ز�ً  للطو�ف 

�لدر�جات  ريا�شة  خ�شو�شاً  �لريا�شة  ع�شاق  �أن  ثقة  على  ونحن  �ملميزة 
مليئة  �أياماً  �شيعي�شون  �ملجتمع  فئات  خمتلف  من  و�جلمهور  و�ل�شباقات 
و�شتكون  �ل���در�ج���ني،  ل��الأب��ط��ال  �شيقة  متابعة  ظ��ل  يف  و�ل��ف��رح  بالبهجة 
مناف�شات حامية، حمطات جذب  ت�شهدها من  وما  �الأربعة  �لطو�ف  �أي��ام 
مهمة والفتة، وعناوين كبرة تبقى حمفورة يف �لذ�كرة حيث يتم عبور 
�لتي  �ل�شهرة  �ل�شياحية  �ملناطق  م��ن  �لعديد  على  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات 
تتميز بها �إمارة �ل�شارقة بحيث ت�شهم كل �جلهود يف �حل�شول على �أعلى 
درجات �لتميز �لذي عرفت به �الأحد�ث �لريا�شية �لكبرة �لتي ��شتقبلتها 
�شعادته:  و�إخ��ت��ت��م   . �لر�ئعة"  �لنجاحات  ك��ل  يعزز  مب��ا  �لبا�شمة  �الإم����ارة 
�شيكون طو�ف �ل�شارقة يف �لن�شخة �جلديدة حدثاً مميز�ً ينتظر �لريا�شة 
يف �الإمارة مع �لعمل مبختلف تفا�شيله للو�شول �إىل نتيجة مميزة ت�شاف 
�إىل م�شرة �لنجاح يف �لدور�ت �ل�شابقة تعك�س �ل�شمعة �لر�ئعة مع توفر 
�خل��ب�ت يف  زي��ادة  ذل��ك وت�شب يف �شالح  �إىل  تقود  �لتي  �لعو�مل  جميع 

�لتنظيم و��شتقبال �ل�شيوف من خمتلف �أنحاء �لعامل.

�لإعالن عن تنظيم طو�ف �ل�صارقة �لدويل للدر�جات 2022
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