�أجرت  232,389فح�صا ك�شفت عن � 1,549إ�صابة

�ص 05

ال�صحة تعلن �شفاء 1,510

 271جائزة بقيمة مليون و� 500ألف درهم ح�صدها

حاالت جديدة من كورونا

الفائزين مب�سابقات مزاينة الرطب والفواكه

•• ابوظبي-وام:

الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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�ص 13

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات
يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد
كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت الوزارة عن �إجراء  232,389فح�صا
جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام
�أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات
على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  1,549حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا
امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية
الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  673,185حالة.
(التفا�صيل �ص)2
مواقــيت ال�صالة الفجر04:23 ........
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�أخبار الإمارات

�أوملبياد طوكيو� :إق�صاء
«
رو�سيا �إهانة لنظام بوتني !...
»

�ص 17

الفجر الريا�ضي

�أبطال زايد العليا لأ�صحاب الهمم يحققون نتائج
متميزة يف بطولة الت�شيك الدولية لرماية ال�شوزن

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

 40صفحة -الثمن درهمان

www.alfajrnews.ae

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

حملة  100مليون وجبة تنجز توزيع �أكرث من  30مليون
وجبة بالتعاون مع ال�شبكة الإقليمية لبنوك الطعام يف م�صر

•• دبي-وام:

الرئي�س التون�سي ي�سري بجوار مركبة ع�سكرية يف �شارع احلبيب بورقيبة و�سط العا�صمة (ا ف ب)

مواجهات بني �أن�صار الرئي�س التون�سي و�أن�صار النه�ضة والغنو�شي �أمام مقر الربملان (ا ف ب)

تون�س  :ال�شارع مع قرارات �سعيد والأحزاب منق�سمة ...انقالب د�ستوري �أم �أزمة غري م�سبوقة!

انت�شار للجي�ش واطاحة رئي�س الوزراء و ُمواجهات بني �أن�صار الرئي�س و�أن�صار النه�ضة �أمام الربملان

•• الفجر – تون�س

على مدى الأ�شهر ال�ستة املا�ضية ،اندلعت مواجهة
بني النه�ضة -التي ميثل نوابها الأغلبية يف الربملان
وبني الرئا�سة ،مما �أدى �إىل �شل احلكومة وتعطيلال�سلطات العامة .م����أزق �سيا�سي ين�ضاف اىل �أزمة
اقت�صادية واجتماعية و�صحية اره��ق��ت التون�سيني
ودف���ع���ت ب�����ش��ري��ح��ة ك���ب�ي�رة م��ن��ه��م اىل ال��ت��ظ��اه��ر يف

ال�شارع.
و�أم���ام ه��ذا الو�ضع املتفجر ،ق��رر الرئي�س التون�سي
قي�س �سعيد جتميد عمل ال�برمل��ان وت���ويل ال�سلطة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ...ق���رار يثري حما�س املتظاهرين لكنه
ح�سب بع�ض ال�سيا�سيني وامل��راق��ب�ين ق��د ال ي�ضمن
خروجاً و�شيكاً من الأزمة.
هذه الإج��راءات ،التي �سترتجم يف ال�ساعات القادمة
يف �شكل م��را���س��ي��م� ،أث�����ارت ع��ل��ى ال��ف��ور غ�ضب حزب

النه�ضة ،الذي ر�أى فيها «انقال ًبا على الثورة و�ضد
ال��د���س��ت��ور» .وان��دل��ع��ت ،منذ �صباح �أم�����س االثنني،
ا���ش��ت��ب��اك��ات �أم�����ام ال�ب�رمل���ان ال��ت��ون�����س��ي ب�ي�ن �أن�صار
الرئي�س و�أن�صار احلزب الإ�سالمي.

مناو�شات بني االن�صار

فقد توافد �أن�صار حركة النه�ضة واي�ضا �أن�صار
الرئي�س قي�س �سعيد� ،أم�س االثنني ،امام الربملان

وتطور االمر لبداية مواجهات وترا�شق باحلجارة
والقوارير و�سط ح�ضور �أمنى مكثف.
ورف���ع �أن�����ص��ار النه�ضة ���ش��ع��ارات ت��دع��و ل��ـ «ا�سقاط
االنقالب» قابلته هتافات من �أن�صار �سعيد تدعو
لإ�سقاط الربملان.
وح��اول��ت ق��وات االم��ن التدخل ملنع تطور الو�ضع
وح�����ص��ول م��واج��ه��ات ع��ن��ي��ف��ة ب�ي�ن ال��ط��رف�ين بعد
توا�صل الرتا�شق باحلجارة( .التفا�صيل �ص)11

�أجن��زت حملة  100مليون وجبة ،الأك�بر يف املنطقة لإطعام الطعام
يف  30دول��ة و�أرب��ع ق��ارات ،عمليات توزيع ط��رود غذائية تعادل �أكرث
من  30مليون وجبة يف خمتلف حمافظات جمهورية م�صر العربية
بالتعاون مع ال�شبكة الإقليمية لبنوك الطعام والهيئات املحلية املخت�صة
واجلمعيات اخلريية والإن�سانية من خالل بنك الطعام امل�صري وعدد
م��ن م�ؤ�س�سات القطاع اخل��ا���ص ال��ت��ي اخ��ت��ارت دع��م احلملة وهدفها
بتوفري �شبكة �أمان غذائي للفئات الأقل دخ ً
ال يف الدول الثالثني التي
تغطيها يف العامل العربي و�إفريقيا و�آ�سيا و�أوروبا و�أمريكا الالتينية.
وت��ول��ت ال�شبكة الإقليمية لبنوك الطعام ت��وزي��ع ال��ط��رود الغذائية
حلملة « 100مليون وجبة» يف خمتلف املحافظات امل�صرية بالتعاون
مع  928جمعية خريية وم�ؤ�س�سة �إن�سانية وباال�ستناد �إىل �سجالتها
وقواعد بياناتها املوثقة ،ل�ضمان الو�صول املبا�شر مل�ستحقي الدعم
حيثما تواجدوا يف املدن والقرى والنجوع( .التفا�صيل �ص)2

الإمارات تدين حماوالت احلوثيني ا�ستهداف
ال�سعودية بطائرات م�سرية مفخخة و �صاروخ بالي�ستي
•• �أبوظبي-وام:

�أعربت دولة الإمارات عن �إدانتها وا�ستنكارها ال�شديدين ملحاوالت ميلي�شيات
احلوثي الإرهابية املدعومة من �إيران ا�ستهداف املناطق والأعيان املدنية يف
اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خالل
طائرات م�سيرّ ة مفخخة كانت موجّ هة نحو مناطق جنوبي اململكة و�صاروخ
بالي�ستي كان ي�ستهدف املدنيني يف جازان ،اعرت�ضتها ودمرتها الدفاعات
(التفا�صيل �ص)3
اجلوية لقوات التحالف.

تظاهرة يف قلب طهران بدون
لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاج ًا على نفاد املازوت والبنزين
�إعالن م�سبق تفاجئ احلكومة
ا�ست�شارات نيابية بلبنان ..واجتاه لتكليف ميقاتي بت�شكيل احلكومة

•• بريوت-وكاالت:

تتجه الأن���ظ���ار� ،إىل ق�صر ال��رئ��ا���س��ة يف ل��ب��ن��ان ح��ي��ث يعقد
الرئي�س مي�شال عون ا�ست�شارات نيابية الختيار رئي�س جديد
للحكومة ،فيما ت�شري التطورات الأخرية �إىل ارتفاع حظوظ
رئي�س احلكومة الأ�سبق جنيب ميقاتي لتويل املهمة.
وت�أتي هذه اال�ست�شارات النيابية املرتقبة عقب اعتذار رئي�س
تيار امل�ستقبل �سعد احلريري عن ت�شكيل احلكومة بعد �أكرث
من � 8أ�شهر على تكليفه باملهمة.
والأحد ،عقد ر�ؤ�ساء احلكومة ال�سابقون ف�ؤاد ال�سنيورة ومتام
���س�لام و���س��ع��د احل��ري��ري وجن��ي��ب ميقاتي اج��ت��م��اع��اً يف بيت
الو�سط (مقر احلريري و�سط بريوت) ،وقرروا دعم تكليف

الأخري لت�شكيل احلكومة املقبلة.
ميدانياً �أقدم لبنانيون متلكهم الغ�ضب على قطع عدد من
ال��ط��رق��ات �صباح �أم�����س الإث��ن�ين ،احتجاجاً على ن��ف��اد وقود
املازوت و�إطفاء املولدات اخلا�صة للكهرباء.
وقطع عدد من املحتجني الطريق البحري يف مدينة �صيدا،
جنوبي لبنان ،قبالة امل��رف���أ اجل��دي��د مب�ستوعبات النفايات
و�أ�ضرموا فيها ال��ن�يران ،وق��ام عدد من �أ�صحاب احلافالت
وال�شاحنات بقطع الطريق عند م�ستديرة الزهراين ب�سبب
عدم وجود املازوت �أو البنزين.
وذك��رت قناة اجلديد التلفزيونية املحلية �أن مواطناً �أ�ضرم
النار يف نف�سه مبنطقة باب الرمل يف مدينة طرابل�س (�شمايل
لبنان) ،ب�سبب �سوء الأو�ضاع املعي�شية وعدم متكنه من ت�أمني

الطعام ملنزله ،و ّ
مت نقله �إىل �أحد امل�ست�شفيات باملدينة.
و�أعلنت غرفة التحكم املروري عن قطع ال�سري عند م�ستديرة
ال�سفارة الكويتية يف ب�يروت ،وعند �أوت��و���س�تراد الهرمل -
بعلبك� ،شرقي لبنان ،قبل �أن يعاد فتحه ،بالإ�ضافة �إىل قطع
الطريق يف منطقة القبة طرابل�س �شمال لبنان.
وي�شهد لبنان �أزم��ة اقت�صادية ومالية ح��ادة تراجعت معها
ال��ق��درة ال�شرائية للمواطنني ،بالإ�ضافة �إىل تراجع قدرة
م�صرف لبنان على تلبية قرار احلكومة بدعم الأدوية واملواد
الأ�سا�سية املدرجة على لوائح الدعم ،ما �أدى �إىل انخفا�ض
خمزون املحروقات والأدوية وحليب الأطفال يف ال�صيدليات
وفقدان بع�ض الأدوية وتراجع خمزون امل�ستلزمات الطبية يف
امل�ست�شفيات ،وفقدان املواد الغذائية املدعومة.

لعله انتقام مرتبط بتجارة الذهب:

مدغ�شقر :خفايا انقالب غريب الأطوار!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

كانت حماولة االنقالب يف مدغ�شقر على و�شك الوقوع.
وبح�سب م�صادر قريبة من التحقيق ،ف�إن مرتزقة من
اخلارج كانوا موجودين مل�ساعدة كبار ال�ضباط يف قتل
رئي�س جمهورية مدغ�شقر� ،أن����دري راج��ول��ي��ن��ا� .ألقي

القب�ض على اجلندي الفرن�سي امللغا�شي ال�سابق ،بول
مايلوت رافانهارانا ،الثالثاء ،بح�سب النيابة العامة يف
�أنتاناناريفو ،التي �أعلنت �أنها �ألقت القب�ض على خم�سة
�أ�شخا�ص �آخ��ري��ن :فرن�سي وثنائي اجلن�سية وثالثة
ملغا�ش.
(التفا�صيل �ص)9

ه��ب��وط ا���ض��ط��راري لـ12
طائرة �إثيوبية يف اخلرطوم
•• اخلرطوم-وكاالت:

فالريي بيكري�س تقدم نف�سها كامر�أة حرة

فالريي بيكري�س ،املر�أة احلرة:

ا�ستقطاب اليمني قبل غزو ق�صر الإليزيه!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

هل يجب �أن يكون اليمني الفرن�سي دائ ًما ذكور ًيا عندما يتعلق الأمر
بغزو الإليزيه؟ باختيارها الرت�شح لالنتخابات الرئا�سية لعام 2022
رغ��م �أن عائلتها ال�سيا�سية �ستقرر يف �سبتمرب طريقة تعيني بطلها�ألقت فالريي بيكري�س 54 ،عامًا ،ب�أف�ضل اوراقها :ورقة التنا�صف.�أنا مر�شحة لرئا�سة اجلمهورية لأعيد النخوة الفرن�سية� ...إنني �أتقدم
كامر�أة حرة” ،قالت رئي�سة منطقة �إيل دو فران�س ،التي �أعيد انتخابها
م�ؤخ ًرا ،عرب التلفزيون.
حتى الآن ،ت�أهلت �سيدتان للجولة الثانية من االنتخابات الرئا�سية
الفرن�سية :اال�شرتاكية �سيغولني روي���ال ،التي انهزمت ع��ام 2007
امام نيكوال �ساركوزي ،ومارين لوبان عن اجلبهة الوطنية ،التي هزمها
(التفا�صيل �ص)10
�إميانويل ماكرون عام .2017

ا�ستقبل م��ط��ار اخل��رط��وم الدويل
 12طائرة �إثيوبية ،هبطت فيه
ا����ض���ط���راري���ا يف خ��ل�ال � 6ساعات
ب�ين ليلة الأح���د و���ص��ب��اح االثنني،
ح�����س��ب��م��ا �أف������ادت وك���ال���ة ال�سودان
ل�ل�أن��ب��اء (���س��ون��ا) .و�أت����ى الهبوط
اال�ضطراري نتيجة �سوء الأحوال
اجل��وي��ة وت���دين م��دى ال��ر�ؤي��ة �إىل
 800مرت يف مطار �أدي�س �أبابا.
وكانت الطائرات التابعة للخطوط
اجلوية الإثيوبية قادمة من عدد
من املطارات الأوربية والآ�سيوية،
ومتوجهة �إىل �أدي�س �أبابا.
وقال رئي�س �سلطة الطريان املدين
يف ال�������س���ودان �إب���راه���ي���م ع����دالن �إن
�سلطات م��ط��ار اخل��رط��وم تعاملت
مبهنية ع��ال��ي��ة وبتن�سيق ت���ام مع
كل اجلهات ذات ال�صلة ،وا�ستقبلت
ال��ط��ائ��رات الإثيوبية وق��دم��ت لها
كل اخلدمات الفنية واللوج�ستية
الالزمة حتى مغادرتها ب�سالم بعد
حت�����س��ن الأح�����وال يف م��ط��ار �أدي�س
�أب��اب��ا ،م��ن دون �أن ت��ت���أث��ر خدمات
امل��ط��ار وج����داول ط�يران��ه��ا املعتادة
�إطالقا.

رئي�س جمهورية مدغ�شقر� ،أندري راجولينا

•• طهران-وكاالت:

ف����اج�����أت ت���ظ���اه���رات ان��ط��ل��ق��ت يف
ط�����ه�����ران االث�����ن��ي��ن دون �إع���ل��ان
احلكومة الإيرانية.
وقد جتمعت جمموعة من �أهايل
طهران ب�شكل عفوي �صباح �أم�س
يف و����س���ط ط����ه����ران ويف منطقة
�شارع جمهوري ،وذل��ك بالتزامن
م��ع االح��ت��ج��اج��ات ال�شعبية التي
ت�شهدها منطقة الأه����واز ومدن
�أخرى.
وب����ت����ظ����اه����رات الإث�����ن��ي��ن تن�ضم
العا�صمة طهران �إىل االحتجاجات
ال��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا ال��ع��رب يف الأه����واز
وال���ت���ي ان��ت��ق��ل��ت �إىل املحافظات
الأخرى على م�ستوى �إيران.
يذكر �أن نقطة القوة يف املظاهرات
ب��ط��ه��ران ه��ي �أن���ه���ا ،وع��ل��ى عك�س
ال���ت���ج���م���ع���ات الأخ����������رى يف م���دن
�أخ���رى ،كانت مفاجئة للحكومة

ح���ي���ث مت�����ت ب�������دون �أي �إع���ل��ان
م�����س��ب��ق .ول���ذل���ك مل ت��ك��ن هناك
ق���وات ���ش��رط��ة �أو ق���وات تعبئة �أو
قوات �أمنية يف املكان.
يف ال��ت��ظ��اه��رة ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت يف
ق���ل���ب ط�����ه�����ران ،ردد املحتجون
����ش���ع���ارات ع����دة �أب����رزه����ا ي��ج��ب �أن
ي��رح��ل امل��ل�ايل ب��ق��وت��ه��م النارية
وال غ��زة وال ل��ب��ن��ان ،روح���ي فداء
لإي��ران ،وامل��وت للديكتاتور ،املوت
خلامنئي ووحدة الآذري والعربي
والفار�سي.
ي����أت���ي ه���ذا ب��ي��ن��م��ا ن��ق��ل تلفزيون
�إي��������ران �إن�ت�رن���ا����ش���ي���ون���ال ،م�ساء
الأح����د ،ع��ن م�صدر مطلع قوله
�إن قوات الأمن الإيرانية حا�صرت
حي الثورة يف الأهواز من مْ دخ ْليه
الرئي�سيني ،حيث تقوم بتفتي�ش
ك���ل م���ن ي��دخ��ل امل��ن��ط��ق��ة ويخر ُج
منه.
و�أ���ض��اف امل�صدر �أن ق���وات الأمن

عدد قيا�سي يك�سر املليون �إ�صابة بكورونا يف جنوب �شرق �آ�سيا
•• كواالملبور-بانكوك-رويرتز:

�أع��ل��ن��ت ت��اي�لان��د االث��ن�ين ت�سجيل
ع������دد ق���ي���ا����س���ي م�����ن الإ�����ص����اب����ات
ب��ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد بينما
ك�����س��ر ال���ع���دد يف م��ال��ي��زي��ا حاجز
امل��ل��ي��ون �إ���ص��اب��ة يف الإج���م���ال مع
انت�شار ال�ساللة دلتا يف �أنحاء دول
ج��ن��وب ���ش��رق �آ�سيا ال��ت��ي �أ�صبحت
ب�ؤرة التف�شي العاملية حاليا.
وت�سجيل � 15376إ�صابة بكورونا
يف تايالند االثنني.
�أما ماليزيا التي لديها �أعلى معدل
للإ�صابات مقارنة بعدد ال�سكان يف
املنطقة فقد ك�سرت حاجزا قامتا
ه��و امل��ل��ي��ون �إ���ص��اب��ة �أم�����س الأح���د
و�سجلت ع��ددا قيا�سيا للإ�صابات
اليومية اجل��دي��دة بلغ 17045
ع���ل���ى ال�����رغ�����م م�����ن �أن�����ه�����ا تطبق
�إج��������راءات ع����زل ع����ام م��ن��ذ يونيو
حزيران.ومثل باقي املنطقة التي
يقطنها �إجماال نحو  650مليون
ن�سمة فقد فاقت ال�ضغوط طاقة
امل�ست�شفيات والعاملني يف القطاع
ال��ط��ب��ي يف م��ال��ي��زي��ا م���ع تناق�ص
الأ�سرة و�أجهزة التنف�س ال�صناعي
والأك�سجني.

�أطباء يحتجون على تردي االو�ضاع مع تف�شي فريو�س كورونا (رويرتز)
ون��ظ��م �آالف الأط���ب���اء يف ماليزيا �سجلت ال�سلطات �أي�ضا �أكرب عدد
ممن يعملون بنظام العقود �إ�ضرابا حاالت �إ�صابة �إذ بلغت يف الإجمال
�أم�����س االث��ن�ين لكنهم ت��ع��ه��دوا �أال  3.1مليون حالة و� 83ألف وفاة.
ي��ت���أث��ر امل��ر���ض��ى باحتجاجاتهم .وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك ف�ستمدد
ويقول الأط��ب��اء ،الذين يطالبون القيود لأ�سبوع واحد بينما �سيتم
بعقود عمل ثابتة وروات��ب �أف�ضل تخفيف ع��دد م��ن ق��ي��ود مكافحة
واحل�����ص��ول على منافع وظيفية ،اجل���ائ���ح���ة ب���ال�������س���م���اح ل�ل��أ����س���واق
�إن ع��ر���ض رئي�س ال����وزراء حميي امل���ح���ل���ي���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة واملطاعم
ال���دي���ن ي��ا���س�ين مت��دي��د عقودهم املفتوحة بالعودة للعمل.
وام���ت�ل��أت امل�ست�شفيات باملر�ضى
لي�س كافيا.
ويف �إن���دون���ي�������س���ي���ا �أك���ب��ر دول������ة يف ع����ل����ى م�������دى ال�������ش���ه���ر املن�صرم
املنطقة من حيث عدد ال�سكان �إذ خ��ا���ص��ة يف ج��زي��رة ج����اوة املكتظة
يقطنها نحو  270مليون ن�سمة ،ب��ال�����س��ك��ان وب�����ايل ل��ك��ن الرئي�س

جوكو ويدودو قال �أم�س الأحد �إن
حاالت الإ�صابة ون�سب الإ�شغال يف
امل�ست�شفيات تراجعت دون �أن يذكر
�أرقاما حمددة.
وو�����ص����ل ع�����دد وف����ي����ات امل����ر�����ض يف
�إندوني�سيا مل�ستويات قيا�سية على
م��دى �أربعة �أي��ام الأ�سبوع املا�ضي
وبلغ  1566وفاة بحلول اجلمعة
بينما ت��ع��ه��دت ال�سلطات بتوفري
املزيد من وحدات العناية املركزة.
وت��واج��ه فيتنام ،التي متكنت من
كبح ج��م��اح امل��ر���ض �أغ��ل��ب الوقت،
م���وج���ة ت��ف�����ش ج����دي����دة وت���رك���زت
احل�����االت يف م��دي��ن��ة ت��ع��د مركزا
للأعمال واملناطق املحيطة بها.
وم���ن���ذ ي���ون���ي���و ح����زي����ران تتزايد
ح��االت الإ�صابة يف ميامنار ،التي
ت�شهد ا�ضطرابات ب�سبب انقالب
ع�سكري وق��ع يف ف�براي��ر �شباط.
وبلغت حاالت الوفاة �أم�س الأحد
رقما قيا�سيا بلغ  355وفاة بينما
تخطت ح��االت الإ�صابة اليومية
�ستة �آالف اخلمي�س املا�ضي.
ويف ال��ف��ل��ب�ين��� ،س��ارع��ت ال�سلطات
ل��ك��ب��ح ان��ت�����ش��ار ال�����س�لال��ة دل��ت��ا مع
ع�����ودة ح�����االت الإ����ص���اب���ة للزيادة
م�ؤخرا.

الإيرانية تطلب من املارة يف احلي
فتح هواتفهم املحمولة ،وتعتقلهم
يف حال العثور على مقاط ِع فيديو
لالحتجاجات.
وت�شهد منطقة الأهواز منذ �أكرث
من �أ�سبوع احتجاجات على نق�ص
املياه ،تخللها م�صادمات �أ�سفرت
ع��ن ���س��ق��وط ق��ت��ل��ى وم�����ص��اب�ين يف
�صفوف املحتجني.
وق������د ت�������ض���ام���ن���ت ع������دة مناطق
�أخ����رى م��ن �إي����ران م��ع املحتجني
يف الأه���������واز .و�����ش����ارك امل���ئ���ات يف
تظاهرات يف مدينة بوجنورد يف
حمافظة خرا�سان �شمال �شرقي
�إيران.
ويف ت�بري��ز �شمال غ��رب��ي البالد،
ه��اج��م��ت ق���وات الأم����ن الإيرانية
امل��ح��ت��ج�ين ت���زام���ن���ا م���ع انطالق
حملة احتجاجات وا�سعة باملدينة
م���ا دف����ع ق�����وات الأم������ن للتدخل
وقمع املتظاهرين.

جلوء جنود �أفغان لباك�ستان بعد
فقدان ال�سيطرة على مواقعهم

•• �إ�سالم اباد -رويرتز:

ق��ال اجلي�ش الباك�ستاين �أم�����س �إن
 46من اجلنود الأفغان جل�أوا �إىل
باك�ستان بعد �أن ف��ق��دوا ال�سيطرة
على مواقع ع�سكرية عرب احلدود
يف �أع����ق����اب ت���ق���دم م��ق��ات��ل��ي حركة
طالبان .
وف������ر م����ئ����ات م����ن �أف����������راد اجلي�ش
الأف��غ��اين وامل�س�ؤولني املدنيني �إىل
طاجيك�ستان و�إي���ران وباك�ستان يف
الأ����س���اب���ي���ع الأخ���ي��رة ب��ع��د هجمات
����ش���ن���ت���ه���ا ط����ال����ب����ان ع����ل����ى مناطق
حدودية.
وقال اجلي�ش الباك�ستاين يف بيان �إن
قائد جي�ش �أفغان�ستان طلب ال�سماح
لهم باللجوء عند معرب �شيرتال
احل���دودي يف ال�شمال .و�أ���ض��اف �أن
اجل���ن���ود ح�����ص��ل��وا ع��ل��ى م����رور �آمن
�إىل باك�ستان م�ساء �أم�س الأحد بعد
موافقة ال�سلطات الأفغانية.
و�أ���ض��اف البيان مت ت��ق��دمي الطعام
وامل���أوى والرعاية الطبية الالزمة
ل��ل��ج��ن��ود الأف���غ���ان وف��ق��ا للأعراف
الع�سكرية.
وجاءت هذه اخلطوة يف وقت �ساءت
فيه العالقات بني البلدين.
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�أجرت  232,389فح�صا ك�شفت عن � 1,549إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  1,510حاالت جديدة من كورونا
•• ابوظبي-وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم
�أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  232,389فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.

و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  1,549حالة �إ�صابة
ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح���االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  673,185حالة.
كما �أع��ل��ن��ت ال����وزارة ع��ن وف���اة  7ح���االت م�صابة وذل���ك م��ن تداعيات
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة
 1,927حالة.

و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  1,510حاالت جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  650,683حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  28,252جرعة من لقاح
كوفيد 19 -خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية
•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع تقدمي  28,252جرعة من لقاح
كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى �أم�س  16,524,169جرعة و مبعدل توزيع للقاح
 167.07جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد� 19 -سعيا للو�صول
�إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم و التي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد
احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

بالتن�سيق من اجلهات الر�سمية واجلمعيات اخلريية للو�صول املبا�شر �إىل � 504آالف م�ستفيد

حملة  100مليون وجبة تنجز توزيع �أكرث من  30مليون وجبة
بالتعاون مع ال�شبكة الإقليمية لبنوك الطعام يف م�صر
•  928جمعية خريية وم�ؤ�س�سة �إن�سانية من خمتلف حمافظات اجلمهورية �شاركت يف �إي�صال الطرود الغذائية مل�ستحقيها
• �شركات من القطاع اخلا�ص ال�سياحي وال�صناعي والتجاري امل�صري �شاركت يف دعم جهود احلملة للو�صول للمحتاجني
• �سارة النعيمي :تعاوننا مع ال�شبكة الإقليمية لبنوك الطعام �ساهم يف و�صول الدعم الغذائي مل�ستحقيه �أينما كانوا
• معز ال�شهدي :مبادرة  100مليون وجبة توفر العون الغذائي للفئات الأ�شد حاجة وتقدم منوذج ًا للتعاون العابر للحدود لدعم
ا�ستدامة العمل اخلريي والإن�ساين وا�ستمراريته
•• دبي -وام:

�أجن�������زت ح��م��ل��ة " 100مليون
وجبة" ،الأكرب يف املنطقة لإطعام
الطعام يف  30دولة و�أربع قارات،
ع��م��ل��ي��ات ت���وزي���ع ط�����رود غذائية
تعادل �أكرث من  30مليون وجبة
يف خمتلف حمافظات جمهورية
م�صر العربية بالتعاون مع ال�شبكة
الإقليمية لبنوك الطعام والهيئات
امل��ح��ل��ي��ة امل��خ��ت�����ص��ة واجلمعيات
اخل�يري��ة والإن�����س��ان��ي��ة م��ن خالل
ب��ن��ك ال��ط��ع��ام امل�����ص��ري وع���دد من
م�ؤ�س�سات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص التي
اخ����ت����ارت دع����م احل��م��ل��ة وهدفها
بتوفري �شبكة �أمان غذائي للفئات
الأق����ل ً
دخ�ل�ا يف ال����دول الثالثني
ال��ت��ي تغطيها يف ال��ع��امل العربي
و�إفريقيا و�آ�سيا و�أوروب���ا و�أمريكا
الالتينية.
وتولت ال�شبكة الإقليمية لبنوك
الطعام ت��وزي��ع ال��ط��رود الغذائية

حل��م��ل��ة " 100م��ل��ي��ون وجبة"
يف خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ظ��ات امل�صرية
بالتعاون مع  928جمعية خريية
وم���ؤ���س�����س��ة �إن�����س��ان��ي��ة وباال�ستناد
�إىل �سجالتها وق��واع��د بياناتها
املوثقة ،ل�ضمان الو�صول املبا�شر
مل�ستحقي الدعم حيثما تواجدوا
يف املدن والقرى والنجوع.
وو���ص��ل��ت احل��م��ل��ة ال��ت��ي تنظمها
"مبادرات حم��م��د ب���ن را����ش���د �آل
مكتوم العاملية" بالدعم الغذائي
�إىل  504,000م�����س��ت��ف��ي��د يف
خم���ت���ل���ف م���ن���اط���ق اجلمهورية،
ح�������ص���ل���وا ع���ل���ى ط������رود متوينية
حت���ت���وي م�����واد غ��ذائ��ي��ة �أ�سا�سية
قابلة للتخزين مثل الدقيق والأرز
وال�سكر والزيت وغريها ،ت�ساوي
م���ا جم��م��وع��ه 30,284,400
وج���ب���ة وحت���ق���ق ال��ت��ن��وع الغذائي
يف ال���وج���ب���ات ل��ل���أف�����راد والأ�����س����ر
امل���������س����ت����ف����ي����دة ،ك����م����ا مت ت����وزي����ع
م�����س��ت��ل��زم��ات احل��م��اي��ة ال�صحية

ال�شخ�صية من كمامات ومطهرات
ومنظفات على امل�ستفيدين.
وتتعاون ال�شبكة الإقليمية لبنوك
الطعام ،التي ت�أ�س�ست عام 2013
يف امل��دي��ن��ة الإن�����س��ان��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة يف
دب��ي كمنظمة غري هادفة للربح،
م��ع "حملة  100مليون وجبة"
م����ن م��وق��ع��ه��ا ك��م��ظ��ل��ة لع�شرات
ب���ن���وك ال���ط���ع���ام يف  104دول����ة
ح����ول ال���ع���امل ،ع�ب�ر ت����ويل توزيع

ط��رود الطعام وامل��واد الغذائية يف
 13دولة من الدول التي تغطيها
احل���م���ل���ة ،ب���ال���ت���ع���اون م����ع بنوك
الطعام املحلية.
وتعمل ال�شبكة الإقليمية لبنوك
ال���ط���ع���ام ع��ل��ى ت���وف�ي�ر اخلدمات
ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة لتو�صيل
ط��رود امل��واد الغذائية مل�ستحقيها
يف مواقع تواجدهم يف  13دولة
من الدول الثالثني التي ت�شملها

حملة  100مليون وجبة.
وقالت �سارة النعيمي ،مدير �إدارة
يف م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل
مكتوم العاملية" :ت�ضافر اجلهود
�ضرورة لإجن��اح الت�صدي لتحدي
اجل������وع و�����س����وء ال���ت���غ���ذي���ة خا�صة
يف ظ����ل ال����ظ����روف اال�ستثنائية
للجائحة ،وهذا ما �شهدناه ب�أبهى
����ص���ورة يف م�����ص��ر ح��ي��ث تكاتفت
كافة اجلهات املعنية واجلمعيات
اخل�يري��ة وامل���ؤ���س�����س��ات الإن�سانية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��و���ص��ول بالدعم
الغذائي الذي تقدمه حملة "100
مليون وجبة" �إىل م�ستحقيه".
و�أ�ضافت النعيمي " :تعاوننا مع
ال�شبكة الإقليمية لبنوك الطعام،
ال ���س��ي��م��ا يف م�����ص��ر وال��ع��دي��د من
ال��دول التي تغطيها حملة 100
م��ل��ي��ون وج���ب���ة��� ،س��اه��م م��ن��ذ بدء
عمليات توزيع ال��ط��رود الغذائية
وال��ت��م��وي��ن��ي��ة يف و����ص���ول الدعم
ال��غ��ذائ��ي مل�ستحقيه �أي��ن��م��ا كانوا

ب�شكل مبا�شر و�سريع ،باالعتماد
ع��ل��ى ���ش��ب��ك��ة ع��م��ل��ي��ات��ه��ا امليدانية
وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة .وذل����ك م���ا يحقق
�أه��داف احلملة الأك�بر يف املنطقة
لإط���ع���ام ال��ط��ع��ام ب��ال��و���ص��ول �إىل
�أو���س��ع �شريحة ممكنة ".وبدوره،
قال الدكتور معز ال�شهدى الع�ضو
امل�ؤ�س�س ورئي�س ال�شبكة الإقليمية
لبنوك الطعام �إن م��ب��ادرة 100
مليون وجبة توفر العون الغذائي
ل���ل���ف���ئ���ات الأ������ش�����د ح���اج���ة وتقدم
من��وذج��اً للتعاون العابر للحدود
يف  30دولة لدعم ا�ستدامة العمل
اخلريي والإن�ساين وا�ستمراريته،
وال���و����ص���ول �إىل الأك��ث��ر ت�ضرراً
ب��ت��ح��دي اجل�����وع و����س���وء التغذية
ال���ذي ي���ؤث��ر ال��ي��وم على �أك�ث�ر من
 821مليون �إن�سان حول العامل.
و�أ�����ض����اف ال���دك���ت���ور ال�����ش��ه��دي �إن
ال�شبكة الإقليمية لبنوك الطعام
ال���ت���ي ت���أ���س�����س��ت ب���ه���دف الو�صول
بالدعم ال��غ��ذائ��ي للمحتاجني يف

خمتلف ال��دول التي تن�شط فيها
حت���ر����ص ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �شراكاتها
الإقليمية والدولية مع م�ؤ�س�سات
م���ت���م���ر����س���ة يف ال���ع���م���ل اخل��ي��ري
والإن�������������س������اين والإغ��������اث��������ي مثل
"مبادرات حم��م��د ب���ن را����ش���د �آل
مكتوم العاملية" ،م���ؤك��داً جهوزية
ال�شبكة الإقليمية ملوا�صلة جهودها
لدعم �أك�بر ع��دد من امل�ستفيدين
من احلمالت اخلريية الهادفة.
ول��دى ال�شبكة الإقليمية لبنوك
ال���ط���ع���ام ،ال���ت���ي دع���م���ت ت�أ�سي�س
ع�����ش��رات ب��ن��وك ال��ط��ع��ام يف العامل
العربي و�إفريقيا و�آ�سيا حتت �شعار
"معاً ..ل��ل��ق�����ض��اء ع��ل��ى اجلوع"،
منوذج فريد من نوعه حيث تعمل
على نطاق �إقليمي ودويل من �أجل
ت��وح��ي��د وت��ن�����س��ي��ق ج��ه��ود الإغاثة
العاملية .وتقدم ال�شبكة ل�شركائها

من بنوك الطعام املحلية الدعم
ال��ف��ن��ي وامل�����ادي وال��ل��وج�����س��ت��ي من
�أجل مكافحة هدر الطعام و�إطعام
امل���ح���ت���اج�ي�ن .وان���ط���ل���ق���ت حملة
" 100مليون وجبة" حتت مظلة
مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية ،لتقدمي الدعم الغذائي
ب�صيغة ط��رود غذائية ومتوينية
وق�سائم �إلكرتونية يف  30دولة
يف العامل العربي و�آ�سيا و�إفريقيا
و�أوروب������������ا و�أم����ري����ك����ا الالتينية
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�شبكة الإقليمية
لبنوك الطعام وبرنامج الأغذية
العاملي وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد
�آل م��ك��ت��وم اخل�يري��ة والإن�سانية
وبالتن�سيق م��ع اجل��ه��ات املحلية
وال��دول��ي��ة وال��ه��ي��ئ��ات واجلمعيات
الإن�����س��ان��ي��ة واخل�ي�ري���ة يف ال���دول
التي ت�شملها.

�صندوق الوطن يطلق برنامج جونز هوبكنز ال�صيفي ملبادرة موهبتنا
•• �أبوظبي -وام:

�أط���ل���ق ����ص���ن���دوق ال���وط���ن امل���ب���ادرة
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة مل��ج��م��وع��ة م����ن رج����ال
الأع���م���ال الإم��ارات��ي�ين ب��ه��دف دعم
�صناعة م�ستقبل �أف�ضل للأجيال
ال��ق��ادم��ة "برنامج ج��ون��ز هوبكنز
ال�صيفي مل���ب���ادرة موهبتنا" الذي
ي��ق��ام ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز ال�شباب
امل��وه��وب�ين بجامعة ج��ون��ز هوبكنز
ال���س��ت��ك�����ش��اف امل���واه���ب ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف
جم����االت م��ت��ع��ددة مب���ا ف��ي��ه��ا علوم
اجل���ي���ن���ات وال���ف���ل���ك والريا�ضيات
وال��ط��ب والهند�سة والتكنولوجيا
وعلوم الفيزياء والتغري املناخي.
ي����أت���ي ه����ذا ال�ب�رن���ام���ج ك���ج���زء من
م��ب��ادرة موهبتنا ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل
اك��ت�����ش��اف  2000ط��ال��ب �إماراتي
م��وه��وب وت�سعى �إىل دع��م ورعاية

 500منهم على الأقل وتوجيههم
لاللتحاق يف �أف�ضل اجلامعات على
م�ستوى العامل.
وق����ال����ت ه���ن���د ط���ي���ب ب����اق����ر مدير
ع�����ام ����ص���ن���دوق الوطن ":ي�شكل
ال�ب�رن���ام���ج ج�����زءا ا���س��ا���س��ي��ا �ضمن
منظومة متكاملة يتبعها �صندوق
الوطن لالرتقاء باملواهب وتطوير
قدراتهم املعرفية والعلمية متا�شيا
م���ع ت��وج��ي��ه��ات ال���ق���ي���ادة الر�شيدة
وان�����س��ج��ام��ا م���ع ت��وج��ه��ات الدولة
لت�أهيل جيل م��ن ال��ق��ادة والعلماء
يف كل املجاالت التي تخدم م�سريتنا
لتحقيق �أهداف دولتنا يف اخلم�سني
ع���ام���اً ال��ق��ادم��ة ب�����أن ت��ك��ون �أف�ضل
دول العامل ومركز عاملياً للمعرفة
والعلوم املتقدمة".
و�أك���دت على �أهمية ه��ذا الربنامج
ال������ذي ي�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق �أق�صى

ا�ستفادة ممكنة م��ن �أوق���ات الفراغ
ل���دى ط��ل��ب��ة امل���دار����س وي��ع��م��ل على
ت���ط���وي���ر ال������ق������درات والإم����ك����ان����ات
العلمية واخل�ب�رات العملية لأكرب
جم��م��وع��ة م���ن امل���وه���وب�ي�ن يف �سن
مبكرة لت�أهيلهم و�إعدادهم لقيادة
وموا�صلة م�سرية التنمية واالزدهار
التي ت�شهدها الدولة على خمتلف
الأ�صعدة.
و�أ���ض��اف��ت " :تركيزنا ين�صب على
ا�ستقطاب �أف�ضل امل��واه��ب العلمية
ومتكينها م��ن ال��ت��ط��ور ع�بر نظام
للتعلم امل�ستمر يتمثل يف جمموعة
م���ن امل�����س��اق��ات ال���ت���ي ت���ق���دم �ضمن
ب��ي��ئ��ة م��ع��رف��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة ي�شرف
عليها رواد وخ��ب�راء متخ�ص�صني
يف �أرق����ى اجل��ام��ع��ات وت��ع��ت��م��د على
�أف���������ض����ل امل����م����ار�����س����ات ال����ت����ي تلبي
تطلعات النا�شئة وت��و���س��ع �آفاقهم

املعرفية والعلمية وت�ساعدهم على
ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م وق���درات���ه���م يف
جماالت م�ستقبلية واعدة مبا فيها
الت�صميم والتكنولوجيا واحلفاظ
على البيئة".
م��ن جانبها ق��ال��ت �سلوى املفلحي
مدير �إدارة اال�ستدامة وامل�س�ؤولية
االجتماعية يف الدار العقارية�" :إن
بناء جيل مم َّك ٍن بالعلم واملعرفة هو
�أم��ر جوهري و�أ�سا�سي �إذا ما �أردنا
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة وت��ن��اف�����س��ي��ة اقت�صاد
ال�����دول�����ة ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال����ع����امل.
وان��ط�لاق��اً م��ن ه���ذه ال���ر�ؤي���ة ف�إننا
ن����رى يف ب���رن���ام���ج ج���ون���ز هوبكنز
ال�صيفي مل���ب���ادرة موهبتنا فر�صة
ل�صقل وتطوير مواهبنا الوطنية
وت�سريع وتفعيل دورهم للم�ساهمة
يف م�سرية منو وازدهار الدولة".
و�أ�ضافت " :جندد يف الدار العقارية

ال���ت���زام���ن���ا ب���دع���م ك���اف���ة امل����ب����ادرات
والربامج التي ت�ساعد على متكني
ال�شباب وتنمية مهاراتهم العلمية
وت�شجيعهم على البحث والتطوير
وذلك لال�ستفادة منهم يف جماالت
تنموية متعددة و�أهمها االقت�صاد
التناف�سي القائم على املعرفة".
وت�شتمل فعاليات الربنامج بدورته
ل���ه���ذا ال����ع����ام ال������ذي ان���ط���ل���ق �أم�س
وي�ستمر حتى � 5أغ�سط�س املقبل
على  11م�ساقاً مكثفاً يف قطاعات
رئ��ي�����س��ي��ة مب��ا ف��ي��ه��ا م�����س��اق��ات حول
ا����س���ت���خ���دام من������اذج "الآردوينو"
ل��ت�����ص��م��ي��م امل�����ش��اري��ع الإلكرتونية
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة و�أخ�������رى ع���ن ظاهرة
التغري املناخي وكيفية انقاذ العامل
والفيزياء الأفعوانية والت�شخي�ص
ال���ط���ب���ي وال���ت�������ص���م���ي���م الهند�سي
وت��ت�����ض��م��ن م�����س��اق��ات �أخ�����رى حول

ن��ظ��ري��ات ال�����س��ل��وك اال�سرتاتيجي
وعلوم اجلينات واالح��ي��اء الدقيقة
وق�����وان��ي��ن ال���ري���ا����ض���ي���ات واث����ب����ات
احلقائق الريا�ضية و�أي�ضاً م�ساقات
يف ال��ت��ط��ور ال��ن��ج��م��ي وع���ل���م نف�س
الذاكرة.
وي�ستهدف الربنامج طلبة املدار�س
املوهوبني من جميع �أنحاء الدولة
يف ال�صفوف الرابع ولغاية العا�شر
ح��ي��ث ي�����س��ع��ى م���ن خ�ل�ال م�ساقات
مكثفة يومياً �إىل ا�ستغالل �أوقات
فراغهم لإث��راء معارفهم وتطوير
ق��درات��ه��م م��ن خ�ل�ال م��زي��ج يجمع
املعرفة العلمية واخل�ب�رة العملية
ب���اال����س���ت���ن���اد ع���ل���ى حم���ت���وى علمي
متقدم من �ش�أنه امل�ساهمة يف تنمية
م��واه��ب��ه��م و���ص��ق��ل م��ه��ارات��ه��م مبا
يتوافق وال��ت��ط��ورات التي ت�شهدها
القطاعات كافة حالياً.

و ت��ق��دم " م��ب��ادرة موهبتنا " التي
ت���ن���ظ���م ب����دع����م م����ن ����ش���رك���ة ال�����دار
ال���ع���ق���اري���ة و����ش���رك���ة ع��ل��ي و�أوالده
القاب�ضة و�شركة �إع��م��ار العقارية
م����ن����ظ����وم����ة م����ت����ك����ام����ل����ة ل����رع����اي����ة
املوهوبني ذهنيا من خالل اكت�شاف
ال���ط�ل�اب الإم���ارات���ي�ي�ن املوهوبني
ذوي ال����ق����درات ال��ذه��ن��ي��ة العالية
ل��ت��زوي��ده��م ب���امل���ه���ارات وال����ق����درات
املتنوعة التي ت�سهم تعزز قدراتهم
وذل����ك م��ن خ�ل�ال ب��رام��ج متنوعة
تركز على التعليم امل�ستمر امل�سرع

واملتكيف والتعلم التجريبي متعدد
التخ�ص�صات ال��ت��ي ت��ع��زز االبتكار
واالبداع والتفكري امل�ستقبلي.
وت���وف���ر امل����ب����ادرة ب���رام���ج التدريب
وال����ت����وج����ي����ه وب������رام������ج الإر�������ش������اد
الأك����ادمي����ي والإع��������داد للجامعات
ب��ح��ي��ث ت�����ش��ج��ع ال���ت���ح���اق الطالب
يف �أف�������ض���ل اجل���ام���ع���ات يف العامل
لي�صبحوا قادة يف املجاالت احليوية
ذات الأول��وي��ة للدولة وال��ت��ي تعزز
ب��ن��اء اق��ت�����ص��اد م��ن��اف�����س م��ب��ن��ي على
املعرفة.

مركز البحوث والتطوير التابع لـ«ديوا» يقدم حلوال م�ستدامة وفعالة ملختلف التحديات
•• دبي-وام:

�أ�سهم برنامج "تطوير للتعاون
البحثي" ال�����ذي �أط���ل���ق���ه مركز
البحوث والتطوير التابع لهيئة
ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي "ديوا" يف
تقدمي حلول م�ستدامة وفعالة
للتحديات التي ت��واج��ه خمتلف
قطاعات الهيئة و�إداراتها �إذ جنح
م��ه��ن��د���س��و ال��ه��ي��ئ��ة وموظفوها
امل�شاركون يف الربنامج يف تطوير
�أنظمة وبرامج ت�سهم يف موا�صلة
ال��ت��ح�����س�ين امل�����س��ت��م��ر لعمليات
الهيئة الأ�سا�سية باالعتماد على
البحوث واالبتكار.
و�أث�����ن�����ى م����ع����ايل ���س��ع��ي��د حممد
الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي لهيئة ك��ه��رب��اء ومياه
دب��ي على جهود موظفي الهيئة

وح��ر���ص��ه��م ع��ل��ى ت��ط��وي��ر حلول
بنّاءة وا�ستباقية مبا ير�سخ مكانة
الهيئة الريادية العاملية وحتقيق
ر�ؤي���ت���ه���ا يف �أن ت�����ص��ب��ح م�ؤ�س�سة
رائ��دة عاملياً م�ستدامة ومبتكرة
..م�شريا �إىل �أن مركز البحوث
والتطوير �ضمن جم ّمع حممد
ب����ن را�����ش����د �آل م���ك���ت���وم للطاقة
ال�شم�سية ي�سهم يف تر�سيخ مكانة
امل��ج�� ّم��ع بو�صفه م��رك��زاً �إقليمياً
ودولياً للبحث والتطوير.
وق������ال م���ع���ايل ال���ط���اي���ر :ي������ؤدي
م��رك��ز ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر دوراً
�أ���س��ا���س��ي��اً يف دع���م ج��ه��ود الهيئة
ال���س��ت�����ش��راف امل�ستقبل وتطوير
اخلطط اال�ستباقية بعيدة املدى
ملواكبة الثورة ال�صناعية الرابعة
واب���ت���ك���ار ال��ت��ق��ن��ي��ات الإحاللية
ال��ت��ي تعمل على ت��وف�ير خدمات

ع���امل���ي���ة امل�������س���ت���وى ت����ع����زز ج����ودة
احل��ي��اة يف دب���ي ،وين�سجم املركز
م���ع اخل��ط��ط واال�سرتاتيجيات
الوطنية ومبادرة "دبي "10X
ال���ت���ي �أط��ل��ق��ه��ا ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن را�����ش����د �آل
م���ك���ت���وم ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال����دول����ة
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��������وزراء حاكم
دب���ي "رعاه اهلل" وت�شكل منهج
ع��م��ل حل��ك��وم��ة دب����ي لالنتقال
ب����الإم����ارة ن��ح��و ري�����ادة امل�ستقبل
وجعلها ت�سبق مدن العامل بع�شر
�سنوات .و�أو�ضح معاليه �أن مركز
ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر ي��ه��دف �إىل
تعزيز مكانة دب��ي كمركز عاملي
ل��ل��ب��ح��وث وال��ت��ن��م��ي��ة يف جمال
ال��ط��اق��ة ال�����ش��م�����س��ي��ة وال�شبكات
ال��ذك��ي��ة وك���ف���اءة ال��ط��اق��ة واملياه
وبناء القدرات يف هذه القطاعات

لتمكني دبي من تلبية متطلبات
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف الإم�����ارة
�إ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ي�سهم املركز
يف �إث��راء املجتمع العلمي يف دبي
ودول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
وال��ع��امل من خ�لال ن�شر املعارف
وت����ط����وي����ر م�����واه�����ب الباحثني
الإماراتيني وقدراتهم.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال امل��ه��ن��د���س وليد
�سلمان النائب التنفيذي للرئي�س
لقطاع تطوير الأعمال والتميز
يف ال��ه��ي��ئ��ة �إن م���رك���ز البحوث
وال���ت���ط���وي���ر ي�����س��ع��ى لأن ي�صبح
من�صة عاملية لإط�ل�اق التقنيات
ال���واع���دة مب��ا ي�ضمن املحافظة
ع��ل��ى م��ك��ان��ة ال��ه��ي��ئ��ة يف �صدارة
امل���ؤ���س�����س��ات اخل��دم��ات��ي��ة العاملية
..م�شريا �إىل �أن املركز ي�ضم 41
باحثاً وباحثة من بينهم  24من

حملة الدكتوراه واملاج�ستري.
و�أو���ض��ح �سلمان �أن امل��رك��ز يعمل
م���ن خ��ل�ال ب��رن��ام��ج "الباحث"
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال���ك���ف���اءات املهنية
وا�������س������ت������ق������ط������اب اخل�����ري�����ج��ي��ن
الإماراتيني والكفاءات الوطنية
ل��ل��ع��م��ل يف امل���رك���ز ك��ذل��ك ي�سهم
ع�بر ب��رن��ام��ج "تطوير للتعاون
البحثي" يف تعزيز ثقافة البحث
وال��ت��ط��وي��ر ب�ين موظفي الهيئة
وت���ط���وي���ر ال���ك���ف���اءات وامل����ه����ارات
ال��وط��ن��ي��ة و�إن�����ش��اء ن��ه��ج م�ستدام
مل�����ش��اري��ع ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف
الهيئة.
و�أ����ش���ار ال��دك��ت��ور ���س��ي��ف املهريي
ن����ائ����ب ال����رئ����ي���������س – ال���ب���ح���وث
وال���ت���ط���وي���ر يف ال��ه��ي��ئ��ة �إىل �أن
جهود جميع العاملني يف املركز
تت�ضافر لتحقيق �أه���داف املركز

و ر�ؤية الهيئة الرامية �إىل تعزيز
اال���س��ت��دام��ة يف �إم����دادات الطاقة
وت��ن��وي��ع م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة وخلق
بيئة عمل ت�شجع على االبتكار
من خالل �إن�شاء من�صة للإبداع
واالب����ت����ك����ار يف جم������ال الطاقة
امل���ت���ج���ددة وال��ت��ق��ن��ي��ات النظيفة
وتدريب الكوادر الوطنية.
ومن �أبرز امل�شاريع والأنظمة التي
طورها مركز البحوث والتطوير
التابع للهيئة من خالل برنامج
"تطوير ل���ل���ت���ع���اون البحثي"
 :ن���ظ���ام امل���راق���ب���ة الإلكرتونية
حلالة كابالت التوزيع الأر�ضية
اع���ت���م���اداً ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات الذكاء
اال�صطناعي وتع ّلم الآلة و�أحدث
تقنيات امل�ست�شعرات والبيانات
ال�ضخمة ح��ي��ث ي�ساعد النظام
ع���ل���ى م���راق���ب���ة ���ش��ب��ك��ة ك���اب�ل�ات

التوزيع للجهد املنخف�ض لر�صد
الأعطال املحتملة وتقييم �سالمة
ال���ك���اب�ل�ات و�أدائ�����ه�����ا ع��ل��ى امل���دى
الطويل يف الوقت احلقيقي مما
ي�����س��اع��د ع��ل��ى حت���دي���د �أول���وي���ات
ال�صيانة والإ�صالح واال�ستبدال
ل�ضمان �أعلى درجات االعتمادية
وامل����وث����وق����ي����ة ،ب����الإ�����ض����اف����ة �إىل
ت���ط���وي���ر ن����ظ����ام ف���ح�������ص اجلهد
واالن��ب��ع��اث��ات التوافقية لأجهزة
ال��ع��اك�����س ال��ك��ه��رب��ائ��ي اخلا�صة
ب����الأل����واح ال��ك��ه��رو���ض��وئ��ي��ة حيث
ي�أتي ه��ذا النظام يف �إط��ار جهود
الهيئة لتطوير م��ب��ادرة "�شم�س
دبي" ال���ت���ي �أط���ل���ق���ت���ه���ا الهيئة
لت�شجيع �أ�صحاب املباين واملنازل
ل�ترك��ي��ب ل���وح���ات كهرو�ضوئية
ع��ل��ى الأ���س��ط��ح لإن���ت���اج الكهرباء
م��ن ال��ط��اق��ة ال�شم�سية وربطها

ب�شبكة الهيئة .وي��ه��دف النظام
�إىل ف��ح�����ص اجل���ه���د التوافقي
واالن��ب��ع��اث��ات التوافقية لأجهزة
ال��ع��اك�����س ال��ك��ه��رب��ائ��ي ل�ل��أل���واح
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية حيث
ميكن �أن ت���ؤث��ر ه��ذه االنبعاثات
ع��ل��ى ج����ودة ���ش��ب��ك��ة ال��ك��ه��رب��اء ..
ك��م��ا ي�����س��ه��م ال��ن��ظ��ام يف التع ّرف
�أكرث على �أنواع ومفاهيم اجلهد
التوافقي وحت��دي��د �أث��ر الفالتر
اخلارجية الفعالة على ال�ضبط
ال���ت���واف���ق���ي لأج�����ه�����زة العاك�س
الكهربائي  ..وي�ساعد ه��ذا كله
على حتديث �إر�شادات الهيئة حول
جودة الطاقة وحت�سني �إجراءات
ال���ت���ق���ي���ي���م احل����ال����ي����ة وتقنيات
تخفيف الرتكيبات املعتمدة على
ه��ذه الأج��ه��زة واملرتبطة ب�شبكة
الهيئة.
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الإمارات تدين حماوالت احلوثيني ا�ستهداف ال�سعودية بطائرات م�سرية مفخخة و �صاروخ بالي�ستي احتاد كتاب و�أدباء الإمارات ي�ستعر�ض ا�سرتاتيجية العمل
•• �أبوظبي-وام:

�أعربت دولة الإمارات عن �إدانتها وا�ستنكارها ال�شديدين ملحاوالت ميلي�شيات
احلوثي الإرهابية املدعومة من �إيران ا�ستهداف املناطق والأعيان املدنية يف
اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خالل
موجهة نحو مناطق جنوبي اململكة و�صاروخ
طائرات م�سيرّ ة مفخخة كانت ّ
بالي�ستي كان ي�ستهدف املدنيني يف ج��ازان ،اعرت�ضتها ودمرتها الدفاعات
اجلوية لقوات التحالف.
و �أكدت دولة الإم��ارات يف بيان لـ " وزارة اخلارجية و التعاون الدويل " �أن
ا�ستمرار هذه الهجمات الإرهابية جلماعة احلوثي يعك�س حتديها ال�سافر
للمجتمع الدويل ،وا�ستخفافها بجميع القوانني والأعراف الدولية.

و حثت الوزارة املجتمع الدويل على �أن يتخذ موقفاً فورياً و حا�سماً لوقف
ه��ذه الأع��م��ال العدوانية التي ت�ستهدف املن�ش�آت احليوية واملدنية و�أمن
اململكة ،م�ؤكدة �أن ا�ستمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دلي ً
ال على �سعي
هذه امللي�شيات �إىل تقوي�ض الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
و ج���ددت ال�����وزارة ت�ضامن دول���ة الإم�����ارات ال��ك��ام��ل م��ع اململكة �إزاء هذه
الهجمات الإرهابية وال��وق��وف معها يف �صف واح��د �ضد كل تهديد يطال
�أمنها وا�ستقرارها ،ودعمها يف كل ما تتخذه من �إج���راءات حلفظ �أمنها
و�سالمة مواطنيها واملقيمني على �أرا�ضيها.
و �أك���د ال��ب��ي��ان �أن �أم���ن الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة و�أم���ن اململكة العربية
ال�سعودية كل ال يتجز�أ ،و�أن �أي تهديد �أو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة
تهديداً ملنظومة الأمن واال�ستقرار فيها.

•• ال�شارقة -وام:

ا�ستعر�ض جمل�س �إدارة احت��اد كتاب و�أدب��اء الإم��ارات ا�سرتاتيجية
العمل يف االحتاد و�آلية التعاون مع عدد من امل�ؤ�س�سات الثقافية يف
الدولة ،ل�صنع �شراكات ثقافية تدعم االحتاد يف مرحلته االنقالية،
وامل�شهد الثقايف والإبداعي يف دولة الإمارات.
جاء ذلك يف االجتماع الأخ�ير للمجل�س يف مقره يف قناة الق�صباء
بال�شارقة مت فيه �إقرار ت�شكيل جلنة اخلطة اال�سرتاتيجية للثالث
���س��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة ،ت��ق��وم ب��و���ض��ع ال��ت�����ص��ور ال��ع��ام وال���ر�ؤي���ة والر�سالة
والأه��داف فيما اعتمد املجل�س م�شاركته يف معر�ض العني للكتاب
ومت تكليف اللجنة الثقافية بو�ضع ت�صور للفعاليات املقرتح �إقامتها

يف املعر�ض ،كما اعتمد امل�شاركة يف معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب
الذي يعترب �أحد �أكرب معار�ض الكتب �أهمية على م�ستوى العامل
فيما ي�شكل جلنة لال�سرتاتيجية ويعتمد ت�شكيل عدد من جلانه
ويقر ا�ستمرارية �إ�صدار جملتي درا�سات و�ش�ؤون �أدبية.
و�أك���د �سلطان العميمي رئي�س جمل�س �إدارة احت���اد ك��ت��اب و�أدب���اء
الإم�����ارات �أه��م��ي��ة امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة ال��ت��ي حت��م��ل الأم����ل والتفا�ؤل
مبرحلة انتقالية جديدة يف م�سرية احت��اد كتاب و�أدب��اء الإمارات،
على �صعيد امل�ستويات الإبداعية والإداري���ة والتنظيمية لأن�شطة
وفعاليات االحتاد ،م�ؤكداً �أن جمل�س الإدارة وكافة الهيئات الإدارية
واللجان يف االحت��اد ت�سعى جاهدة لتحقيق هذه النقلة يف م�سرية
االحتاد.

نور �أبوظبي يهدف �إىل ا�ستبدال � 43ألف وحدة �إنارة تقليدية بنظام �إل �إي دي
•• �أبوظبي-وام:

متتلك دول��ة االم��ارات منظومة متكاملة ملواجهة تداعيات التغري املناخي
وخف�ض الب�صمة الكربونية من خالل تعزيز اال�ستدامة يف كافة القطاعات
وتطبيق �أف�ضل املمار�سات البيئية باال�ضافة �إىل اال�ست�شراف امل�ستقبلي
وا�ستخدام التكنولوجيا واحللول االبتكارية.
وتعترب دول��ة االم���ارات من ال��دول ال��رائ��دة عامليا يف االعتماد على الطاقة
املتجددة وتبني نهج ا�ستباقي يدعم ريادتها عاملياً ويعزز مكانتها كنموذج
عاملي للتنمية ال�شاملة امل�ستدامة يف قطاع الطاقة الذي يعترب داعماً رئي�ساً
لالقت�صاد الوطني.
و�أكدت دائرة البلديات والنقل  -يف حوار خا�ص لوكالة �أنباء االمارات "وام"
حول م�ساهمة م�شروع "نور ابوظبي" يف خف�ض ا�ستهالك الطاقة املتجددة
 �أنها تعمل على اال�ستجابة �إىل تطلعات ال�سكان ومواكبة التقنيات اجلديدةب�شكلٍ م�ستمر حيث �ساهمت املرحلة اجلديدة من م�شروع "نور �أبوظبي"
خالل هذه الفرتة يف خف�ض تكلفة الطاقة املتجددة عامليا ..م�شرية �إىل �أن
"نور �أبوظبي" يهدف �إىل ا�ستبدال � 43ألف وحدة �إنارة تقليدية من خالل
التحول �إىل ا�ستخدام نظام الإ�ضاءة امل�ستدام با�ستخدام نظام "�إل �إي دي"
على م�ستوى الإم���ارة ،عو�ضاً عن نظام الإ���ض��اءة التقليدي ال��ذي ي�ستهلك
طاقة كبرية ويولد حرارة تعترب �ضخمة مقارنة بالنظم اجلديدة للطاقة .

وقال �سعادة حمد املطوع املدير التنفيذي لقطاع العمليات بدائرة البلديات
والنقل لـ "وام" �إن قيمة الوفورات التي حتققت يف متو�سط ا�ستهالك الطاقة
بعد تركيب م�صابيح "�إل �إي دي" ب�صورة عامة مقارنة بالأنظمة ال�سابقة
التي تتحملها بلدية مدينة �أبوظبي يف جزيرة �أبوظبي يف العام 2019
و�صلت �إىل  37مليون درهم وحققت الدائرة توفريا بن�سبة تقارب الـ 50%
يف عام  2020مع تخفي�ض الكلفة ال�سنوية �إىل  19مليون دره��م �أي مت
توفري مبلغ  18مليون درهم خالل عام واحد فقط ..م�شريا �إىل �أن حجم
املرحلة الثانية من امل�شروع يبلغ ثالثة �أ�ضعاف املرحلة الأوىل ،و�ست�ساهم
بتوفري الكهرباء مبقدار كبري ي�صل �إىل  2400مليون كيلوواط �ساعة� ،أي
خف�ض اال�ستهالك بن�سبة تقارب  % 76مبا يعادل توفري  705ماليني
درهم على امتداد فرتة التنفيذ البالغة  12عامًا.
و�أ�ضاف املطوع �أن اال�سرتاتيجية اخلا�صة بالدائرة تركز على ا�ستبدال نظم
الإ�ضاءة ووحدات الإنارة التقليدية يف �شوارع ومدينة �أبوظبي بوحدات �إنارة
جديدة تعمل بتكنولوجيا "ال�.إي.دي" املوفرة للطاقة ،وتهدف من خالل
ذلك �إىل تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة واعتماد �سيا�سات م�ستدامة يف توظيف
امل���وارد ب�شكل ي�ساهم يف النمو امل�ستدام ل�ل�إم��ارة وه���ذا يت�ضمن مدينتي
�أبوظبي والعني ومنطقة الظفرة ..م�شريا �إىل �أن الدائرة جنحت يف اختتام
�أعمال املرحلة الأوىل من تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية يف عام  2020ونتطلع
�إىل حتقيق املزيد من التحول يف هذا املجال هذا العام من خالل جهود فرق

العمل يف كافة البلديات واجلهات التابعة لها.
وقال �إن املرحلة الأوىل من م�شروع "نور �أبوظبي" جنحت بالتعاون مع �شركة
"تطوير لإدارة وت�شغيل الأنظمة والأ�صول املرورية" يف ا�ستبدال الآالف من
وح��دات الإن���ارة التقليدية يف �شوارع �إم��ارة �أبوظبي بوحدات �إن��ارة جديدة
تعمل بتكنولوجيا "ال�.إي.دي" املوفرة للطاقة ..م�شريا �إىل �أن �إجمايل عدد
�أعمدة الإن��ارة التي مت ا�ستبدالها يف املرحلة الأوىل لتوائم النظام اجلديد
بلغ �أكرث من  2585تتوزع يف مدينة �أبوظبي ومنطقة الظفرة وهذا ي�شمل
ال�شوارع الرئي�سية مثل �شارع اخلليج العربي ،وطريق ال�شيخ زايد ،وطريق
ال�شيخ خليفة ال��دويل ،وطريق الروي�س العابر ،وطريق �أبوظبي �سويحان،
وطريق �أبوظبي  -دبي بالإ�ضافة �إىل ال�شوارع الداخلية للإمارة.
ويف رده على �س�ؤال حول كيفية �إ�سهام امل�صابيح اجلديدة يف تعزيز ا�ستدامة
امل��وارد وامل�ساهمة يف الت�صدي لتداعيات التغري املناخي وخف�ض الب�صمة
الكربونية  ..قال املدير التنفيذي لقطاع العمليات بدائرة البلديات والنقل
�إن الدائرة عملت مع جميع اجلهات التابعة لها على عدة مبادرات خالل
العقد الأخ��ي�ر ،م��ن �أج���ل ت��ق��دمي ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���س��ات لتقييم وح�ساب
انبعاثات الكربون ،وتعاونت مع مراكز بحوث الطرق واملوا�صالت و�سالمة
امل���رور وجمموعة م��ن اجل��ام��ع��ات العريقة البتكار و�سائل كفيلة ب�ضمان
خف�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون الناجتة عن م�شاريع التخطيط املدين
وتنفيذ الطرق ..م�شريا �إىل �أن م�شروع "نور ابوظبي" يعترب �أحد خمرجات
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هذه الدرا�سات ،والذي يهدف �إىل جعل م�شاريع الطرق يف مدينة �أبوظبي
�أك�ث�ر ا���س��ت��دام��ة م��ن الناحية البيئية ،ع��ن ط��ري��ق ا���س��ت��خ��دام منهج �شامل
حل�ساب الب�صمة الكربونية مل�شاريع الطرق بحيث تت�ضمن مرحلة الإن�شاء
واال�ستخدام وال�صيانة.
وقال حمد املطوع �إن دائرة البلديات والنقل تركز ب�شكل م�ستمر على حتقيق
املزيد من الإجنازات يف جمال تعزيز ا�ستدامة املوارد وامل�ساهمة يف الت�صدي
لتداعيات التغري املناخي كجزء �أ�سا�سي من ا�سرتاتيجيتها ،متا�شياً مع ر�ؤية
�أبوظبي  ،2030وبرنامج �أبوظبي للم�سرعات التنموية "غداً  ،"21والذي
�شهد �إطالق عدة مبادرات �أهمها مبادرة �أبوظبي للمناخ العاملية ،دعماً جلهود
العمل من �أجل املناخ ،وتعزيزاً للمكانة الرائدة عاملياً لإمارة �أبوظبي يف هذا
املجال بالإ�ضافة على عملنا الوثيق لتطبيق املعايري العاملية املتبعة �ضمن
�أهداف التنمية امل�ستدامة التي و�ضعتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة.
و�أو���ض��ح �أن��ه �سيتم االنتهاء من تركيب امل�صابيح ل�شوارع جزيرة �أبوظبي
مبا فيها املناطق داخ��ل امل��دن يف م��دة زمنية تقارب العامني ،وج��اري طرح
مزايدة بخ�صو�ص املرحلة الثانية للرب الرئي�سي� -أبوظبي واملتوقع االنتهاء
من التعاقد عليها يف العام املقبل ..م�شريا �إىل �أنه مت التعاقد مع م�ستثمر
واحد ك�شركة رئي�سية ،و�سوف تقوم ال�شركة امل�ستثمرة بالتعاقد مع ال�شركات
الأخرى ،وت�صل قيمة العقد خالل املدة التعاقدية للمراحل القادمة مبلغا
�إجماليا قدره  156مليون درهم.

ركزت الدورة يف الإنعا�ش القلبي والذبحة ال�صدرية وحاالت االختناق

الأر�شيف الوطني يوعي بالإ�سعافات الأولية والتعليمات الالزمة للم�سعف يف زمن كورونا
•• ابوظبي-الفجر:

ب�شكل خمتلف ه���ذه امل���رة ج���اءت ال����دورة ال��ت��وع��وي��ة يف "الإ�سعاف الأويل
والإنعا�ش القلبي يف زمن فريو�س كورونا امل�ستجد" التي نظمها الأر�شيف
الوطني بالتعاون مع الإ�سعاف الوطني ،وقد ركزت يف دور الإ�سعافات الأولية
يف �إن��ق��اذ حياة املر�ضى وامل�صابني �أو تقليل امل�ضاعفات الناجتة عن بع�ض
الأمرا�ض والإ�صابات ،م�ؤكدة �أنه يف زمن كورونا �أخذت الإ�سعافات الأولية
�شك ً
ال جديداً فر�ض على امل�سعف �أن يكون �أك�ثر ح��ذراً ،و�أن يتبع تعليمات
مهمة و�إر�شادات لكيال ينتقل �إليه فريو�س كورونا لدى انهماكه ب�أداء دوره
يف الإ�سعافات الأولية ،وجاءت هذه الدورة بناء على اهتمام الأر�شيف الوطني
بال�صحة وال�سالمة ال�شخ�صية ويف بيئة العمل ،وعلى متطلبات املرحلة
احلالية التي يواجه فيها العامل فريو�س كوفيد 19و�آثاره اجل�سيمة.

بد�أت الور�شة -التي جاءت بالتن�سيق بني الأر�شيف الوطني وق�سم التعليم توقفت ال��دورة حاالت �إ�سعاف امل�صاب بالذبحة ال�صدرية والنوبة القلبية،
الطبي يف الإ�سعاف الوطني -بتعريف فريو�س كورونا ،وكيف حتدث الإ�صابة م�شرية �إىل رف�ض الإ�سعاف عن طريق التنف�س يف فم امل�صاب ،واالكتفاء
به عن طريق االنتقال املبا�شر من خالل الرذاذ املتطاير من املري�ض �أثناء بال�ضغط على �صدره.
ال�سعال �أو العطا�س ،واالنتقال غري املبا�شر من خ�لال مالم�سة الأ�سطح وربطت الدورة بني الإ�سعافات الأولية ،وكيفية الوقاية من التلوث وعدوى
والأدوات امللوثة بالفريو�س ،وباملخالطة املبا�شرة للم�صابني �أو احليوانات ف�يرو���س كوفيد خ�لال تقدمي الإ���س��ع��اف��ات الأول��ي��ة؛ كا�ستخدام القفازات،
امل�����ص��اب��ة �أو امل��ن��ت��ج��ات احل��ي��وان��ي��ة ،وع����ددت ال����دورة الأع���را����ض والعالمات والكمامة ،وغ�سل اليدين ،واالمتناع عن مل�س العينني والأنف والفم ،وجتنب
ال�سريرية للإ�صابة بفريو�س ك��ورون��ا ،و�أب��رزه��ا :احلمى وال�سعال ،و�ضيق التعر�ض جلرح �أو وخز من الأدوات احل��ادة املوجودة قرب امل�صاب ،وغ�سل
النف�س وال�شعور بالتعب ،و�سيالن الأنف والتهاب احللق ،وال�صداع والإ�سهال املنطقة التي حدثت فيها الإ�صابة من الدم باملاء وال�صابون ،والتخل�ص من
والقيئ ،وللوقاية من الفريو�س حددت املحا�ضرة يف ال��دورة خطوات يجب املالب�س امللوثة بالدم.
ويذكر �أن الدورة -التي تابعها عدد كبري من امل�شاركني -قد ع ّرفت الإ�سعافات
اتباعها يف املمار�سات اليومية.
وبعد �أن تطرقت ال���دورة التي حا�ضرت فيها ال�سيدة نعمة اجل��ي��زاين �إىل الأولية ب�أنها الرعاية والعناية الأولية والفورية وامل�ؤقتة بالو�سائل املتاحة
الإ���س��ع��اف يف ح���االت االخ��ت��ن��اق والغ�صة ،وال��رب��و وامل��ري�����ض ب���داء ال�سكري؛ ل�ل�إ���ص��اب��ات �أو ن��وب��ات امل��ر���ض املفاجئة حل�ين ح�ضور الإ���س��ع��اف �إىل �أقرب

للتعزيز من العالقات الزوجية بني الأ�سر الإماراتية

دائرة تنمية املجتمع والتنمية الأ�سرية تطلقان املرحلة التجريبية ملن�صة «تقهوى»
•• �أبوظبي-الفجر:

�أط��ل��ق��ت دائ����رة تنمية امل��ج��ت��م��ع يف
�أب��وظ��ب��ي ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع م�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية والقطاع اخلا�ص
م����ب����ادرة "تقهوى" ،وال���ت���ي تعد
من�صة رقمية مبتكرة ،والأوىل من
ن��وع��ه��ا يف الإم�����ارة ،وال��ه��ادف��ة �إىل
ت��ق��دمي اال���س��ت�����ش��ارات والإر�شادات
ال���زوج���ي���ة م���ن خ��ل�ال ن��خ��ب��ة من
املتخ�ص�صني يف جم��ال العالقات
الأ�سرية ،وذل��ك لتعزيز التما�سك
الأ�سري ورفع الوعي ب�أهمية طلب
اال���س��ت�����ش��ارات يف م���راح���ل مبكرة
ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن الأ����س���ب���اب امل����ؤدي���ة
للطالق يف �سنوات الزواج الأوىل.
وق���ال���ت ����س���ع���ادة ال���دك���ت���ورة ليلى
الهيا�س ،املدير التنفيذي لقطاع
ال��ر���ص��د واالب��ت��ك��ار االج��ت��م��اع��ي يف
دائ��رة تنمية املجتمع يف �أبوظبي،
�إن ت�����ص��م��ي��م م��ن�����ص��ة "تقهوى"
ج��اء ا�ستناداً �إىل نتائج الدرا�سات
والأبحاث التي قامت بها الدائرة،
ح��ي��ث �أظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج الدرا�سات
�أن ح�����وايل  62%م���ن الأزواج
الإم��ارات��ي�ين يتعر�ضون للطالق
خالل ال�سنوات الأرب��ع الأوىل من
زواجهم.
و�أ����ض���اف���ت �أن م�����س��ب��ب��ات الطالق،

بح�سب ال���درا����س���ات ،ت���أت��ي نتيجة
ل�ضعف م���ه���ارات ال��ت��وا���ص��ل وحل
النزاعات بني الأزواج ،وقلة الوقت
ال��ن��وع��ي ال�����ذي ي��ق�����ض��ي��ه الأزواج
م��ع بع�ضهم� ،إ���ض��اف��ة �إىل الت�أخر
�أو ع���دم ط��ل��ب امل�����س��اع��دة م��ن قبل
املتخ�ص�صني يف العالقات الأ�سرية
والزواجية يف مراحل مبكرة.
و�أو����ض���ح���ت ال���دك���ت���ورة الهيا�س
�أن من�صة "تقهوى" ت��ه��دف �إىل
تقدمي ال��دع��م والإر���ش��اد للأزواج
ال����ذي����ن ي���واج���ه���ون ����ص���ع���وب���ات يف
التوا�صل والتفاهم وحل النزاعات،
ال �سيما تلك اخل��ا���ص��ة بالتفاهم
وال��ت��وا���ص��ل م��ع الأب��ن��اء وال��ت��ي قد
ت�����ؤدي �إىل امل�����ش��اك��ل الأ���س��ري��ة بني
الأزواج ،الف��ت��ت��اً �إىل �أن�����ه �سيتم
تفعيل املرحلة التجريبية للمن�صة
عن طريق متخ�ص�صني يف جمال
ال��ع�لاق��ات الأ���س��ري��ة م��ن القطاع
اخل�����ا������ص وذل�������ك حت�����ت �إ������ش�����راف
م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية.
وج������اء اخ���ت���ي���ار ا����س���م "تقهوى"
كمفردة �إماراتية تراثية ذات طابع
�أ�صيل يف العادات والتقاليد ،وهي
ت��وح��ي باحلديث والأل��ف��ة ،وبحث
الأم����ور املهمة ب�شكل يت�سم بروح
العائلة وامل�شاركة يف النقا�ش ،بني
�أط�����راف الأ���س��رت�ين وم��ع��اجل��ة �أي

حت��دي��ات خ�ل�ال م��راح��ل حياتهم
الأ�سرية ،وت�أتي امل��ب��ادرة بالتعاون
م��ع من�صة "تكلم" لال�ست�شارات
ع�ب�ر الإن��ت�رن����ت ،وج���زي���رة يا�س،
ومركز "مود�سلي هيلث" لل�صحة
النف�سية.
و�أك����دت ال��ه��ي��ا���س ،ب���أن��ه مت تطوير
املن�صة لتوفر بيئة مريحة ت�ضمن
ال�����س��ر ّي��ة واخل�����ص��و���ص�� ّي��ة و�سهولة
ال���و����ص���ول ب���ن���اء ع���ل���ى متطلبات
الأزواج ،ح���ي���ث مت ا����س���ت���خ���دام
جمموعة م��ن العنا�صر املبتكرة،
ك��ال��ت��ح��ف��ي��ز ب��ا���س��ت��خ��دام الر�سائل
ال���ن�������ص���ي���ة امل��خ�����ص�����ص��ة ل����ل����أزواج
ب���ن���اء ع��ل��ى م��ع��ط��ي��ات ك���ل �أ����س���رة،
وا���س��ت��خ��دام ن��ظ��ام امل��ك��اف���آت والذي
مت درا���س��ت��ه لي�ضمن ت��وف�ير وقت
نوعي ل�ل�أزواج والأبناء من خالل
�أن�شطة عائلية ترفيهيه خمتلفة

توفر بيئة مثالية للت�آلف وتعزيز
التما�سك الأ�سري.
و�أو�ضحت املدير التنفيذي لقطاع
الر�صد واالبتكار االجتماعي� ،أن
قيا�س �أث���ر فاعلية املن�صة يعترب
م��ن �أه���م العنا�صر املهمة للت�أكد
من تقييم جناح املرحلة التجريبية
بناء على م�ؤ�شرات معتمدة قابلة
ل��ل��ق��ي��ا���س ،وال���ت���ي ���س��ت��دع��م خطة
التو�سع واال�ستدامة لهذا امل�شروع.
وت����أت���ي من�صة "تقهوى" نتيجة
العمل امل�ستمر للدائرة يف �إجراء
م�سوحات مهمة كا�ستبانة جودة
احلياة يف دورتيها الأوىل والثانية
وال���ت���ي ت�����س��اع��د يف ال��ت��ع��رف على
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه املجتمع
و�أف�����راده ،وال��و���ص��ول �إىل احللول
امل�����س��ت��دام��ة ال��ت��ي ت��ع��زز م���ن ر�ؤي���ة
ال����دائ����رة يف ت��وف�ير ح��ي��اة كرمية

لأف���راد املجتمع كافة� ،إ�ضافة �إىل
تعزيز ج��ودة حياة الأ���س��رة بهدف
حت�����س�ين رف������اه امل���ج���ت���م���ع ل���زي���ادة
م��ع��دالت ���س��ع��ادة ور���ض��ا املواطنني
واملقيمني عن العي�ش يف الإمارة.
وقالت وف��اء �آل علي مديرة �إدارة
الإر����ش���اد واال���س��ت�����ش��ارات الأ�سرية
يف م���ؤ���س�����س��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ�سرية:
"ت�أتي ال�����ش��راك��ة ب��ال��ت��ع��اون مع
دائ����رة تنمية املجتمع م��ن خالل
من�صة "تقهوى" ،من �أجل تعزيز
وتوطيد التما�سك الأ�سري ،وحل
اخل�ل�اف���ات وال���ن���زاع���ات الأ�سرية
ب�ين ال��زوج�ين يف م��راح��ل مبكرة،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ت���ق���دمي الدعم
والإر�شاد للأزواج الذين يواجهون
�صعوبات يف التوا�صل مع بع�ضهم
ال��ب��ع�����ض لإن�����ش��اء �أط���ف���ال �سعداء
و�أ����س���رة متما�سكة وب��ن��اء جمتمع
ينعم بجودة حياة عالية".
و�أو���ض��ح��ت �أن من�صة "تقهوى"
ف��ك��رة م��ب��ت��ك��رة ت�����س��ه��م يف تطوير
م�����ن�����ظ�����وم�����ة ال�����ع�����م�����ل ل���ل���ق���ط���اع
االجتماعي يف الإم��ارة ،و�ستحظى
ب���إ���ش��ادة وا���س��ع��ة ،ن��ظ��راً لثقة كافة
�أفراد املجتمع يف خمتلف الربامج
واخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا دائ���رة
تنمية املجتمع وم�ؤ�س�سة التنمية
الأ�سرية ،والتي ت�سعى �إىل تطوير

�آل��ي��ات العمل امل�شرتك مب��ا ي�سهم
يف و�ضع اخلطط امل�ستقبلية التي
ت�سلط ال�ضوء على �أبرز التحديات
النا�شئة واملحتملة لالرتقاء بكفاءة
القطاع االجتماعي.
و�أ����ض���اف���ت �آل ع��ل��ي� :أن م�ؤ�س�سة
ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����س���ري���ة حت��ر���ص على
ت���ق���دمي الإر������ش�����اد واال�ست�شارات
النف�سية واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��أزواج
م����ن خ��ل��ال م��ن�����ص��ة "تقهوى"،
وال��ت��ي ت��ت��خ��ذ خ��ط��وات ا�ستباقية
تهدف يف امل��ق��ام الأول �إىل حماية
احل���ي���اة ال���زوج���ي���ة م���ن امل�شكالت
التي تعيق ا�ستقرار وتقدم الأ�سر
ن���ح���و الأف���������ض����ل ،م����ع االحتفاظ
ب��اخل�����ص��و���ص��ي��ة ال���ت���ام���ة لطالبي
اخلدمة.
و�أك��������دت م����دي����رة �إدارة الإر�����ش����اد
واال�ست�شارات الأ�سرية يف م�ؤ�س�سة
ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����س���ري���ة ع��ل��ى �ضرورة
اال���س��ت��ف��ادة ال��ق�����ص��وى م��ن برامج
م��ن�����ص��ة "تقهوى" التحفيزية
ال���رام���ي���ة �إىل ت��ع��زي��ز التوا�صل
بني �أف���راد الأ���س��رة واملجتمع و�سد
الفجوات العاطفية نتيجة ان�شغال
�أح�����د ط����ريف الأ�����س����رة ����س���واء �أك����ان
للعمل �أم ال��درا���س��ة �أم متطلبات
احلياة ،خا�صة يف ظل هذه الأجواء
اال�ستثنائية التي مير بها العامل.

م�ست�شفى .وتناولت ال��دورة حم��اور عديدة منها :ما هو فريو�س كورونا،
كيف حتدث العدوى ،وما هي الأع��را���ض والعالمات ال�سريرية ،وخطوات
يجب اتباعها يف املمار�سة اليومية ،و�إر�شادات يف التعامل مع �شخ�ص م�صاب
�أو مري�ض �أثناء جائحة فريو�س كورونا ،ومبادئ الإ�سعافات الأولية ،ون�صائح
للم�سعفني يف زم��ن كورونا امل�ستجد ،وكيفية الوقاية من التلوث وعدوى
فريو�س كوفيد �أثناء تقدمي الإ�سعافات الأول��ي��ة ،وكيفية �إعطاء الإنعا�ش
القلبي يف زم��ن ك��ورون��ا ،وتقدمي امل�ساعدة يف حالة الغ�صة ،والتعامل مع
بع�ض احلاالت الطبية الطارئة ،وا�ستعمال جهاز �صدمات القلب الكهربائي
اخلارجي الآيل .ونبهت ال�سيدة نعمة اجليزاين �إىل �أهم التعليمات الواجب
اتباعها مل�ساعدة �سيارات الطوارئ والإ�سعاف لكي ت�صل �إىل هدفها بال�سرعة
املنا�سبة ،وذلك ب�إف�ساح الطريق �أمامها ،وتخفيف ال�سرعة ،والقيادة الهادئة
على م�سار �آخر.

� 20ألف مركبة �صعدت �إىل قمة جبل
جي�س خالل عطلة عيد الأ�ضحى

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�سجلت دائ��رة اخلدمات العامة يف ر�أ���س اخليمة �صعود �أكرث من � 20ألف
مركبة �إىل قمة جبل جي�س خالل عطلة عيد الأ�ضحى املبارك.
وقال �سعادة املهند�س �أحمد حممد احلمادي مدير عام الدائرة �إن تزايد
زوار جبل جي�س على مدار العام يدفعنا لال�ستمرار يف تطوير اخلدمات
املقدمة برفع كفاءة البنية التحتية جلميع اال�سرتاحات و التي تتم �إنارتها
بالطاقة ال�شم�سية �إ�ضافة �إىل املواقع املخ�ص�صة للمطاعم يف اال�سرتاحات
التي تقدم خدماتها للزوار الفتا �إىل �أن ا�ستمرار تنفيذ امل�شاريع ال�سياحية
�سي�سهم يف ا�ستقطاب املزيد من ال�سياحة الداخلية.
و �أ�شار �إىل ت�شديد الإج���راءات على املخالفات البيئية بهذه املناطق عرب
ت�سيري ال��دوري��ات الليلية ملنع ت��رك املخلفات يف املناطق الطبيعية و�إلزام
ال���زوار بالقوانني البيئية التي حتافظ على ه��ذه الأم��اك��ن  ..منوها �إىل
�أن دوريات "راقب" عملت على توعية اجلمهور ون�شر ثقافة احلفاظ على
البيئة بني زوار هذه الأماكن.
و �أ�ضاف مدير عام دائ��رة اخلدمات العامة �إن �إم��ارة ر�أ���س اخليمة �شهدت
خالل �إج��ازة العيد �إقباال كبريا من جانب الأ�سر وخمتلف �أف��راد املجتمع
على املناطق الطبيعية حيث زار حديقة �صقر نحو  4000زائ��ر خالل
الفرتة نف�سها والذين ر�أوا فيها متنف�سا مثاليا لهم لال�ستمتاع بعطلة عيد
الأ�ضحى و�سط �إج��راءات وقائية وتدابري احرتازية م�شددة للحفاظ على
�صحة و�سالمة اجلميع و احلد من انت�شار فريو�س "كوفيد "19 -ومراعاة
التباعد �أثناء اجللو�س يف احلديقة .
ول��ف��ت احل��م��ادي �إىل �أن ال���دائ���رة و���ض��ع��ت خططها ال��ه��ادف��ة �إىل حتويل
احلديقة �إىل وجهة متكاملة ت�ضم الرتفيه والتعليم والريا�ضة مع �إن�شاء
�أول منطقة للتزلج على الأل����واح داخ��ل حديقة عامة يف دول��ة الإم���ارات
مب�ساحة  620مرتا مربعا �إ�ضافة �إىل من�صة م�شاهدة ب�إطاللة �شاملة على
مناطق احلديقة وال�شالل املائي لتوفري الأجواء املثالية للزوار لال�ستمتاع
ب�أوقاتهم وتنفيذ م�شروع رفع الطاقة اال�ستيعابية ملواقف املركبات داخل
وخارج احلديقة �إىل  1700موقف.
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:غياهيب املغرب لالزياء املغربية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:و�سط املدينة  ,الربينة � 137شارع زايد بن �سلطان مبنى
ال�سيد حممد خليفة املر را�شد واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1195265 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية واال�ست�شارات ال�ضريبية
ذ.م.م ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/6/13:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2105015042:تاريخ التعديل2021/07/26:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هابي بت
ت�صدير وا�سترياد وجتارة احليوانات احلية باجلملة
رخ�صة رقم CN 3746979:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطبخ
مال�س رخ�صة رقمCN 2932587:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نهر الزهور لل�صيانة
العامة رخ�صة رقم CN 1227682:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سعد مبيوع �سعد ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف منى �سعد مبيوع �سعد ال�شام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�سيبريي
للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2673637:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:ما�سرت كري�ستال الرخام � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:املنطقة ال�صناعية  ,العرا�س  -ال�شارع اخلام�س والع�شرون
قطعه رقم  25,13اخلام�س والع�شرون مبنى على ح�سني
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1047102-2 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية واال�ست�شارات ال�ضريبية
ذ.م.م ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/6/22:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2105016555:تاريخ التعديل2021/07/26:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فايت
البز للأنظمة االلكرتونية
رخ�صة رقم CN 2566458:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مرتو�س
للمنا�سبات رخ�صة رقمCN 2734313:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الديار
للمزاد العلني لل�سيارات
رخ�صة رقم CN 1003725:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اوكرتيك�س
للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2833895:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ا�س تو
لينك لالنظمة التكنولوجية
رخ�صة رقم CN 2643273:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النور�س
لتجارة االدوات املكتبية رخ�صة رقمCN 2852643:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مرييت زون خلدمات الطباعة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سارة
البقي�شي للمحاماه واال�ست�شارات القانونيه والتحكيم
رخ�صة رقم CN 2981669:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خلطة
عود للعطور والدخون
رخ�صة رقم CN 2820784:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/توتو
ايطاليانو للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2837937:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2668242:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد زاهد اال�سالم حممد ها�شم من � % 17إىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �صقر م�ساعد حممد على النعيمى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد امام ح�سني �سازاد حممد ف�ضل احلق
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد جابر بدر �ساملني الكثريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �سكندر ح�سني حممد بادول علم
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/معجنات و كافترييا البيدر ال�شرقي
رخ�صة رقم CN 1963283:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة رحمه �سامل عو�ض عبداهلل املنهاىل %33
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة امل عمر �سعيد زين املنهاىل %34
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ف�ضل حم�سن نا�صر عبدالواحد %33
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممود حم�سن نا�صر عبدالواحد
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*14اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /معجنات و كافترييا البيدر ال�شرقي
AL BAIDAR AL SHARQI PASTERY & CAFETERIA

�إىل /مقام ال�ضيافة للمندي واملظبي ذ.م.م

MAQAM ALDHIAFA MANDI AND MADHBI L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مطعم 5610001
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا) 5610003
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فيدرال ان�شوران�س بروكر�س ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1003162:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �ساريتا ديواكار الفا %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ا�شوك راى ماجنالور %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة زايد حممد بطى حامد ال حامد %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فانى مهاباال راى %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ديواكارا الفا ماجنالور
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ا�شوك راى ماجنالور
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف زايد حممد بطى حامد ال حامد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فانى مهاباال راى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خمبز خمي�س �شامبي البلو�شي
رخ�صة رقم CN 2877173:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداحلكيم مراد عبداهلل على البلو�شى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خمي�س �شامبى عبدالر�سول احمد البلو�شي
تعديل �إ�سم جتاري من /خمبز خمي�س �شامبي البلو�شي
KHAMIS SHAMBI AL BALUSHI BAKERY

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جزر ال�شرق للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3793343:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة هبه حممد احمد احمد حممد جريده %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد م�سعد حممد اللهبى احلربى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد م�سعد حممد اللهبى احلربى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /جزر ال�شرق للمقاوالت العامة

�إىل /خمبز كاتالونيا

EAST ISLANDS GENERAL CONTRACTING

CATALONIA BAKERY

�إىل /جزر ال�شرق للمقاوالت العامة ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

EAST ISLANDS GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

الثالثاء  27يوليو  2021م  -العـدد 13299

�أخبـار الإمـارات

27 July 2021 - Issue No 13299

Tuesday

يف �إطار حر�صها على ن�شر املمار�سات االجتماعية الداعمة ال�ستقرار ومتا�سك الأ�سرة

التنمية الأ�سرية بال�شارقة تعتزم تقدمي �سل�سلة من الربامج الإر�شادية ملوظفي اجلهات احلكومية
ال�شارقة التعاونية.
حيث �ست�ستهل الإدارة مبادراتها بتنظيم  7برامج �إر�شادية ملوظفي الغرفة،
والتي �سيقدمها نخبة من اخلرباء واملخت�صني االجتماعيني العاملني يف
الإدارة و�ستت�ضمن الربامج ت�سليط ال�ضوء على عدد من املحاور من �أبرزها
طرق متكني وبناء ال�شخ�صية الإن�سانية ،و�آليات تطوير الثقافة الزوجية،
لبناء �أ�سرة م�ستقرة ،و�سبل تعزيز ال�صالت االجتماعية القوية واحليوية.

•• ال�شارقة-الفجر:

يف �إطار حر�صها على دعم امل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية يف �إمارة ال�شارقة
وتزويد موظفيها باملهارات واملعارف الالزمة للحفاظ على كيان الأ�سرة
وتعزيز متا�سكها وا�ستقرارها� ،أعلنت �إدارة مراكز التنمية الأ�سرية �إحدى
م�ؤ�س�سات املجل�س الأع��ل��ى ل�ش�ؤون الأ���س��رة بال�شارقة ع��ن عزمها تقدمي
�سل�سلة م��ن ال�برام��ج وامل���ب���ادرات التوعوية والإر���ش��ادي��ة ملوظفي اجلهات
احلكومية وم��ن �ضمنها القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة وغرفة جتارة االرتقاء بواقع الأ�سرة
�صناعة ال�شارقة ،وهيئة املنطقة احل��رة ملطار ال�شارقة ال��دويل ،وجمعية و�أ�شارت ح�صة املرزوقي مدير �إدارة املوارد الب�شرية يف �إدارة مراكز التنمية

الأ�سرية �إىل �أن تنظيم ه��ذا الربامج ي�أتي يف �إط��ار حر�ص الإدارة على
حتقيق م�ستهدفات وثيقة "التالحم الأ�سري" ال��رام��ي��ة �إىل االرتقاء
بواقع الأ�سرة يف ال�شارقة من خالل دعم امل�ؤ�س�سات احلكومية ومتكينها
من رعاية �أفراد املجتمع واحلفاظ على كيان الأ�سرة وترابطها ،و�إ�شراك
الدوائر احلكومية يف امل�س�ؤولية املجتمعية من خالل امل�ساهمة يف تقدمي
كافة اخلدمات والت�سهيالت التي ت�ضمن للأ�سرة حياة م�ستقرة وبيئة
حمفزة و�إيجابية ،م�شرية �إىل �أن "مراكز التنمية الأ�سرية" �أطلقت يف
عام  2018م�شروع ت�أهيلي لإعداد مدربني و�إك�سابهم املهارات واملعارف
واالجتاهات الالزمة لتطوير قدراتهم كمدربني م�ؤهلني ب�أف�ضل اخلربات

العملية والعلمية ،وي�أتي تنظيم هذه الربامج ا�ستثماراً فاع ً
ال للم�شروع
ول��ق��درات املدربني على ن�شر الثقافة االجتماعية الإيجابية التي تعزز
متا�سك املجتمع .من جانبها �أكدت علياء الب�صري رئي�سة ق�سم االت�صال
امل�ؤ�س�سي ب�إدارة مراكز التنمية الأ�سرية �أهمية هذه الربامج التوعوية يف
تعزيز وعي موظفي اجلهات احلكومية على امل�ستوى الأ�سري والرتبوي،
حيث �ستت�ضمن ال�برام��ج جمموعة من ال��ور���ش التدريبية والإر�شادية
االفرتا�ضية التي �ستناق�ش وت�سلط ال�ضوء على عدد من املمار�سات ذات
ال�صلة ب�سبل تعزيز منظومة الرتبية والقيم والثقافة الداعمة للتما�سك
الأ�سري.

05

 271جائزة بقيمة مليون و� 500ألف درهم ح�صدها الفائزين مب�سابقات مزاينة الرطب والفواكه

الدورة اخلام�سة من مهرجان الذيد للرطب�...أربعة �أيام بنكهة الرتاث واالحتفاء بالتقاليد الإماراتية العريقة
•• ال�شارقة-الفجر:

حظيت فعاليات الدورة اخلام�سة من
مهرجان الذيد للرطب ،الذي نظمته
غرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة على
م����دار �أرب���ع���ة �أي�����ام يف م��رك��ز �إك�سبو
الذيد ،ب�إقبال جت��اوز � 20أل��ف زائر
من �إم��ارة ال�شارقة وخمتلف �إمارات
الدولة الذين حر�صوا على متابعة
�أن�شطة احل��دث ال��ذي اختتم �أم�س،
وم���ا ت�����ض��م��ن��ه م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات التي
ا�ستهدفت �إحياء ال�تراث واالحتفاء
ب���ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د الإم���ارات���ي���ة
العريقة ،ف�ضال عن متابعة م�سابقات
مزاينة الرطب والفواكه ،واالطالع
على �أجود ما �أنتجه مزارع النخيل يف
الذيد وال�شارقة ودولة الإمارات التي
قدمها ع�شرات امل��زارع�ين من �أفخر
�أن���واع ال��رط��ب وال��ف��واك��ه ،بالإ�ضافة
�إىل �أحدث االبتكارات الزراعية.
و�شهد املهرجان خالل �أيامه الأربعة
ال����ت����ي ام����ت����دت م����ن � 22إىل 25
ي��ول��ي��و ،ت��وزي��ع  271ج��ائ��زة نقدية
ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��ون و� 500أل����ف درهم
على امل�شاركني يف م�سابقات املزاينة
ال�سبعة ،وج��وائ��ز عينية للفائزين ال���ي���وم اخل��ت��ام��ي ت��ك��رمي الفائزين
ب��ال�����س��ح��وب��ات ال��ت��ي �أج���رت���ه���ا غرفة مب�سابقات املزاينة وعدد من اجلهات
ال�شارقة بهدف �إ�سعاد الزوار ومتابعي احلكومية و�شركاء احلدث من قبل
ح�سابات مواقع التوا�صل االجتماعي �سعادة حممد �أحمد �أم�ين العو�ضي
اخلا�صة باحلدث ،وت�ضمن املهرجان م��دي��ر ع����ام غ��رف��ة جت����ارة و�صناعة
 23من�صة ع��ر���ض امل���زارع���ون من ال�شارقة ،و�سعادة حممد مع�ضد بن
خاللها خمتلف �أ�صناف الرطب من هويدن رئي�س املجل�س البلدي ملدينة
الإنتاج املحلي لإمارة ال�شارقة ب�شكل الذيد وعدد من امل�س�ؤولني و�أع�ضاء
خ��ا���ص وال���دول���ة ب�شكل ع����ام ،و�سط اللجنة التنظيمية للمهرجان.
م�شاركة الع�شرات من ملاّ ك النخيل
وامل��زارع�ين وال�صناعيني �إىل جانب دعم ورعاية القيادة
وق�������ال �����س����ع����ادة ع���ب���د اهلل �سلطان
عدد من اجلهات الر�سمية.
و����ش���ه���د ال����ي����وم اخل���ت���ام���ي للحدث العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة غرفة
ح�ضورا ر�سميا رفيع امل�ستوى متثل جتارة و�صناعة ال�شارقة�" :إن النجاح
بال�شيخ ه��ي��ث��م ب��ن ���ص��ق��ر القا�سمي ال��ذي �شهدته ال���دورة اخلام�سة من
ن��ائ��ب رئي�س مكتب ح��اك��م ال�شارقة مهرجان الذيد للرطب ت�ؤكد النهج
يف م���دي���ن���ة ك���ل���ب���اء ،ال������ذي ج�����ال يف اال�سرتاتيجي ال�سليم الذي و�ضعته
�أرج������اء امل���ه���رج���ان وت���اب���ع ع����ددا من ال���غ���رف���ة ل���ه م��ن��ذ ان���ط�ل�اق احل���دث
فعالياته وا�ستمع من حممد م�صبح عام  2016وال��ذي ي�سري من جناح
الطنيجي من�سق عام املهرجان ،عن �إىل جن���اح ،يج�سده ت��زاي��دا الف��ت��ا يف
ت��ف��ا���ص��ي��ل احل����دث و�أه��م��ي��ت��ه ودوره �أع���داد ال���زوار و�إق��ب��اال م��ن اجلمهور
ال���ف���اع���ل يف دع�����م زراع��������ة النخيل على خمتلف الأن�شطة والفعاليات
واالرت����ق����اء ب��ج��ودت��ه ،ك��م��ا مت خالل التي تعك�س �أهمية ومكانة الرطب

• العوي�س :جناح املهرجان ماكان ليتحقق لوال الدعم والرعاية التي وفرتها القيادة الر�شيدة
لهذه الفعاليات املعنية باحلفاظ على املوروث ال�شعبي الأ�صيل
• العو�ضي :املهرجان خطى خطوات ثابتة على طريق النجاح و�أثبت مكانته الرائدة على
خارطة الفعاليات االقت�صادية والرتاثية املهمة يف الدولة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  248/2012/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2010/725عقاري كلي ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 1522985درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :بنك الإمارات دبي الوطني  -حاليا ( -بنك دبي الوطني � -سابقا)
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -مقابل موقف العربات
وميثله  :عبداحلميد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  :م�سعود ح�سني ابو هادي
عنوانه � :إمارة دبي  -قرية جمريا  -العقار جيه يف � -سي  - 2تي ات�ش  12ات�ش 7
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم����ارات ل��ل��م��زادات وعلى موقعها الإل��ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار  :ار�ض والبناء بالكامل  -املنطقة  :الرب�شاء  -جنوب الرابعة  -رقم االر�ض  - 822 :رقم البلدية
 681-913 :امل�ساحة  - 240 :مرت مربع  -القيمة الكلية  2.430.000.00 -درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

يف املجتمع الإم���ارات���ي ،وه��ذا ماكان
ليتحقق لوال الدعم والرعاية التي
وفرتها ال��ق��ي��ادة الر�شيدة ملثل هذه
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��احل��ف��اظ على
امل����وروث ال�شعبي الأ���ص��ي��ل وتعريف
الأج��ي��ال اجلديدة باجلانب امل�ضيء
من تاريخ دولتنا وتراث �أجدادنا".
موا�صلة النجاح
ورف���ع العوي�س� ،أ�سمى �آي���ات ال�شكر
وال��ت��ق��دي��ر ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة،
ع����ل����ى دع�������م �����س����م����وه ال���ل��احم������دود
ل��ل��م��ه��رج��ان ال����ذي �أط��ل��ق��ت��ه الغرفة
ترجمة لر�ؤية �سموه احلكيمة ،مثمنا
جهود ومتابعة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�����س��ل��ح��ة وال����دع����م ال�����س��خ��ي ال����ذي
ي��ق��دم��ه ���س��م��وه ل��ك��اف��ة املهرجانات
والفعاليات الرتاثية على م�ستوى
الدولة ،م�ؤكدا �أن ما حققته الدورة

اخلام�سة م��ن ال��ذي��د للرطب حتتم
ع��ل��ى ال���غ���رف���ة �إ����ض���اف���ة امل���زي���د على
ال��ن��ج��اح ال���ذي يحققه امل��ه��رج��ان يف
كل ع��ام� ،إنطالقا من حر�صها على
ال��ن��ه��و���ض بالنخيل ك�صناعة كانت
ومازالت حتظى مبكانة يف نف�س كل
�إم���ارات���ي ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م��ا متثله
كم�صدر دخل للكثري من املزارعني،
ومتا�شيا مع ما ت�شهده مدينة الذيد
من نه�ضة ح�ضارية ،ولهذا �ستعكف
ال���غ���رف���ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع �شركائها
اال���س�ترات��ي��ج��ي�ين ع��ل��ى ا�ستمرارية
تنظيم هذا احل��دث ملوا�صلة النجاح
ال��ب��اه��ر ال�����ذي ح��ق��ق��ه امل���ه���رج���ان يف
�سنواته ال�سابقة.
خطى خطوات ثابتة
من جانبه �أ�شار �سعادة حممد �أحمد
�أم��ي��ن ال��ع��و���ض��ي م���دي���ر ع����ام غرفة
جت����ارة و���ص��ن��اع��ة ال�����ش��ارق��ة� ،إىل �أن
م��ه��رج��ان ال��ذي��د ل��ل��رط��ب يف دورته
اخلام�سة خطى خطوات ثابتة على
طريق النجاح بالرغم من حتديات

جائحة كوفيد ،-19و�أثبت مكانته
ال����رائ����دة ع��ل��ى خ���ارط���ة الفعاليات
االق��ت�����ص��ادي��ة وال�ت�راث���ي���ة امل��ه��م��ة يف
الدولة يف ظل دعم القيادة الر�شيدة
وت���ع���اون امل��ع��ن��ي�ين ب���زراع���ة النخيل
وال�������ش���رك���اء اال���س�ترات��ي��ج��ي�ين ،كما
غدى نافذة ت�سويقية مهمة للرطب
يف ال�����ش��ارق��ة وال���دول���ة ،الف��ت��ا �إىل �أن
الدورة احلالية من املهرجان �شهدت
اقباال كبريا من املزارعني مقارنة مع
املوا�سم ال�سابقة ،بف�ضل دعم ورعاية
ال���ق���ي���ادة وت��وج��ي��ه��ات��ه��ا ب��رف��ع قيمة
اجل���وائ���ز �إىل  50%وزي�����ادة فئات
م�سابقات ال��رط��ب وال��ف��واك��ه ،الأمر
الذي انعك�س يف جناح غرفة ال�شارقة
ب��ج��ذب م��ّل�اّ ك ال��ن��خ��ي��ل واملزارعني
وال�صناعيني والتجار على امل�شاركة
يف ف���ع���ال���ي���ات احل������دث واال�ستفادة
منه يف تعظيم العائد اال�ستثماري
للنخيل وال�صناعات القائمة عليه،
و���ص��وال �إىل حتقيق �أف�����ض��ل النتائج
التي تنعك�س �إيجابا على الواقعني
االقت�صادي واالجتماعي يف املنطقة

جلنة التحكيم العليا ملنازعات العمل اجلماعية
تف�صل يف  22منازعة ت�ضم  18الف عامل
•• ابوظبي-وام:

اع��ل��ن��ت وزارة امل������وارد الب�شرية
وال��ت��وط�ين ع���ن ال��ف�����ص��ل يف 22
م��ن��ازع��ة عمالية جماعية ت�ضم
18الفا و 670ع���ام�ل�ا بلغ

فقدان جواز �سفر
ف�������ق�������د امل�����������دع�����������و /ف����������ورن
دوال اي����ت����ي����ف����ا  ،اث���ي���وب���ي���ا
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
( - )EP4756030يرجى
مم����ن ي���ع�ث�ر ع��ل��ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االثيوبية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

جم����م����وع م�����س��ت��ح��ق��ات��ه��م 300
مليون و� 600أل��ف دره��م وذلك
خ�ل�ال ال���ف�ت�رة م���ن ���ش��ه��ر يونيو
ال����ع����ام  2020وح����ت����ى يونيو
 .2021ج������اء ذل������ك تنفيذا
ل����ق����رارات م��ن��ف�����ص��ل��ة �أ�صدرتها
يف ه����ذا ال�������ش����أن جل��ن��ة التحكيم
العليا ملنازعات العمل اجلماعية
ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل ن��ا���ص��ر ب��ن ثاين
ال��ه��ام��ل��ي وزي���ر امل����وارد الب�شرية
والتوطني وع�ضوية ممثلينّ عن
وزارة ال��ع��دل و�أ���ص��ح��اب العمل.
وي����أت���ي ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة التحكيم
العليا ملنازعات العمل اجلماعية
تنفيذا ل��ق��ان��ون تنظيم عالقات
العمل وتعديالته وق���رار �صادر
ع�����ن جم���ل�������س ال�������������وزارة وذل�����ك
ت�����س��ري��ع��ا للف�صل يف ه���ذا النوع
من املنازعات .و�أو�ضحت الوزارة

ان قرارات اللجنة جاءت تتويجا
ل���ل���ج���ه���ود ال����ت����ي ب���ذل���ت���ه���ا جل���ان
ال��ت��وف��ي��ق املخت�صة وحماوالتها
لإي�����ج�����اد احل����ل����ول ال�����ودي�����ة بني
العمال و�أ�صحاب العمل املعنيني.
و�أكدت مراعاة احلياد وال�شفافية
ع���ن���د ال���ن���ظ���ر يف امل����ن����ازع����ات ويف
ال����ق����رارات ال���ت���ي ي��ت��م مبوجبها
الف�صل يف ه��ذه امل��ن��ازع��ات وذلك
ان����ط��ل�اق����ا م�����ن احل�����ر������ص على
���ض��م��ان ح��ق��وق امل��ت��ن��ازع�ين .من
جهة �أخ���رى ،اك��دت وزارة املوارد
الب�شرية والتوطني �ضرورة التزام
من�شات القطاع اخل��ا���ص ب�سداد
�أج��ور العاملني لديها من خالل
"نظام ح��م��اي��ة الأجور" وفقا
ل�ل��أج���ور امل��ت��ف��ق عليها يف عقود
العمل املربمة بني الطرفني ويف
املواعيد املحددة.

الو�سطى وت�سهم يف �إ�سعاد �سكانها.
وتوجه العو�ضي بال�شكر والتقدير
جلميع الهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
على دعمها وت��ع��اون��ه��ا لإجن���اح دورة
املهرجان اخلام�سة ،وخ�ص بال�شكر
جل���ن���ة �إدارة ال�����ط�����وارئ والأزم��������ات
وال���ك���وارث يف �إم�����ارة ال�����ش��ارق��ة التي
حر�صت على �ضمان تطبيق �أق�صى
الإج������راءات وال��ت��داب�ير االحرتازية
ح���ف���اظ���ا ع���ل���ى ����ص���ح���ة العار�ضني
وامل�شاركني والزوار ،متوجها بال�شكر
�أي�����ض��ا لأه���ايل مدينة ال��ذي��د وكافة
زوار امل����ه����رج����ان وامل������زارع���ي��ن على
تعاونهم وال��ت��زام��ه��م وجت��اوب��ه��م مع
الإر���ش��ادات ما يعك�س حر�صهم على
�سالمة املجتمع.
عالمة مميزة
م�����ن ج���ه���ت���ه ق�������ال حم����م����د م�صبح
الطنيجي من�سق عام املهرجان�" :إن
ال��دورة اخلام�سة من املهرجان تعد
عالمة مميزة يف تاريخ احل��دث من
حيث الإ���ض��اف��ات النوعية اجلديدة

التي �شهدها والأن�شطة والفعاليات
امل���م���ي���زة ال����ت����ي الق�����ت ت���ف���اع�ل�ا من
ال��زوار منذ اليوم الأول النطالقته،
وم�����ن ب��ي�ن ت���ل���ك الإ�����ض����اف����ات ميكن
الإ�شارة �إىل م�سابقتي املاجنو والتني
اجل��دي��دت�ين ال��ل��ت�ين �ساهمتا ب�شكل
كبري يف ا�ستقطاب مزارعي الفواكه
للم�شاركة مب�سابقات امل��زاي��ن��ة �إىل
ج��ان��ب ال�ت�روي���ج مل��ن��ت��ج��ات��ه��م ،الفتا
�إىل �أن م���ه���رج���ان ال���ذي���د للرطب
يوا�صل �إثبات �أهميته ودوره يف زيادة
ال��وع��ي ل��دى امل��زارع�ين الأم���ر الذي
ان��ع��ك�����س ب�����ش��ك��ل ك��ب�ير وم��ت��م��ي��ز على
الأ�صناف والأع��م��ال امل�شارك بها يف
ك��ل م�سابقة على ح���دة� ،إ���ض��اف��ة �إىل
زي���ادة ال��وع��ي ل��دى امل��زارع�ين بطرق
ال���زراع���ة ال�صحيحة و�آل���ي���ات الري
ومكافحة احل�شرات ونظافة املزرعة
وغريها ،وقد �أثبت �أغلب املزارعني
جناحهم يف ذلك الأمر الذي �إنعك�س
يف احل�����ص��ول ع��ل��ى حم�����ص��ول يتمتع
بجودة عالية.

نتائج امل�سابقات
وبلغ عدد الفائزين مب�سابقات مزاينة
الرطب والفواكه ال�سبعة يف الدورة
اخلام�سة من مهرجان الذيد للرطب
 271فائزا ،انق�سموا �إىل  15فائز
يف فئة النخبة وكان املركز الأول من
ن�صيب �سامل علي �سامل و 15فائز يف
فئة الليمون ذهب املركز الأول فيها
�إىل خالد �سيف ال��راي��ح��ي ،فيما فاز
ب��امل��رك��ز الأول بفئة ال�شي�شي �سعيد
حمودة العرياين� ،أما الفائز باملركز
الأول ع��ن ف��ئ��ة اخل��ن��ي��زي (�أبوظبي
دب���ي) فحظي بها �أح��م��د العرياين،وفئة اخلنيزي (الإمارات ال�شمالية)
ف��از مبركزها الأول �سامل القايدي،
وك��ان امل��رك��ز الأول يف م�سابقة �أكرب
ع���ذج م��ن ن�صيب �سعيد العرياين،
وف��ئ��ة اخل�ل�ا����ص (�إم������ارة �أب��وظ��ب��ي-
دب�����ي) ذه���ب���ت ل�����س��ل��ط��ان العرياين،
وفئة اخلال�ص (الإمارات ال�شمالية)
ل�سامل حممد ه��ا���ش��ل .و�شهد اليوم
الأخري من املهرجان تكرمي الفائزين
مب�سابقات املاجنو املحلي التي فاز بها
 10م�شاركني كان املركز الأول فيها
م��ن ن�صيب م�صبح ال��ق��اي��دي ،و10
فائزين بفئة املاجنو املخلوط ذهب
امل��رك��ز الأول �إىل خمي�س الكندي،
ومت �أي�ضا تكرمي  15فائزا من فئة
احل�����س��ي��ل وح��ق��ق امل��رك��ز الأول فيها
����س���امل ال���ق���اي���دي ،يف ح�ي�ن ب��ل��غ عدد
ال��ف��ائ��زي��ن يف ف��ئ��ة �أج���م���ل خمرافة
للن�ساء فقط  10فائزات كان املركز
الأول من ن�صيب �آمنة الكتبي.
�إ�شادة
و�أعرب العديد من زوار املهرجان عن
�إعجابهم وتقديرهم للفعاليات التي
مت ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ع��ل��ى ه��ام�����ش احل����دث،
وهو ما يعك�س عمق ارتباط الأجيال
احلالية مبوروثها الثقايف ،فيما �أ�شاد
امل��زارع��ون ومنتجو الرطب والفواكه
امل�شاركون بامل�سابقات بتطور املناف�سات
يف ال���دورة احلالية ،مقارنة بالأعوام
ال�سابقة وهو ما انعك�س على م�ستوى
امل�شاركات املقدمة ،والتي ك�شفت مدى
النجاح الكبري الذي حققه املهرجان،
وم�ساهمته يف زي��ادة الوعي الزراعي
لدى ع�شاق النخيل.

البواردي يلتقي �سفري طاجيك�ستان
•• �أبوظبي-وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل حم��م��د ب���ن �أحمد
البواردي وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع
يف مكتبه بوزارة الدفاع �أم�س �سعادة
�شريفي ب��ه��ادور حممود زاده �سفري
جمهورية طاجيك�ستان لدى الدولة
بح�ضور �سعاده مطر �سامل الظاهري
وكيل وزارة ال��دف��اع ،وع��دد من كبار
�ضباط وم�س�ؤويل الوزارة.
ورح������ب م��ع��ال��ي��ه يف ب����داي����ة اللقاء
ب����ال���������س����ف��ي�ر ال����ط����اج����ي����ك����ي و �أك������د
ع���م���ق ال���ع�ل�اق���ات ب��ي�ن الإم����������ارات و الإم��ارات و جمهورية طاجك�ستان يف �سفري طاجيك�ستان مبا حققته دولة
طاجيك�ستان يف خمتلف امل��ج��االت و خمتلف املجاالت و ال�سعي نحو تعزيز الإم��ارات من تقدم و تطور ملحوظ
�أهمية ال��دف��ع بها نحو �آف���اق �أرحب التعاون الع�سكري وتبادل اخلربات يعد منوذجا رائدا ومتقدما بالن�سبة
و�أو�سع مبا يحقق التنمية واالزدهار مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين ل���دول امل��ن��ط��ق��ة و�أك����د ح��ر���ص بالده
و تبادل وجهات النظر حول عدد من على تعزيز �أوج��ه التعاون امل�شرتك
للبلدين.
ج���رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ب��ح��ث عالقات الق�ضايا الإقليمية وال��دول��ي��ة ذات مع دولة الإمارات مبا يخدم امل�صالح
التعاون وال�صداقة التي تربط دولة االهتمام امل�شرتك .من جانبه �أ�شاد امل�شرتكة للبلدين ال�صديقني.
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الإمارات و�سرياليون تبحثان تعزيز التعاون الأمني وال�شرطي
•• فريتاون-وام:

�أك��د فخامة جوليو�س م��ادا بيو رئي�س جمهورية �سرياليون
عمق العالقات بني �سرياليون ودول��ة الإم���ارات ،معرباً عن
تطلعه بدفعها �إىل �آفاق �أرحب ،انطالقاً من املكانة املرموقة
التي حتظى بها دولة الإمارات يف خمتلف املجاالت.
جاء ذلك خالل ا�ستقباله للواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي
مفت�ش عام وزارة الداخلية حيث رفع فخامة الرئي�س حتيات
ب�ل�اده ق��ي��ادة و���ش��ع��ب��اً �إىل ق��ي��ادة دول���ة الإم�����ارات ومتنياتهم
ل�شعبها دوام النمو واالزده����ار م���ؤك��دا ح�����ض��وره ال�شخ�صي
لإك�سبو  2020دب���ي .وج���رى خ�لال االج��ت��م��اع بحث �سبل

تعزيز العالقات بني البلدين يف املجالني الأمني وال�شرطي.
كما التقى اللواء الري�سي خالل الزيارة �إىل فريتاون ،حمطته
الثالثة �ضمن جولة �أفريقية لتعزيز العالقات وبحث �سبل
تطوير التعاون معها يف املجاالت ال�شرطية والأمنية ،ك ً
ال
من :معايل حممد جلدة جلوه نائب الرئي�س ال�سرياليوين
 ،وم��ع��ايل ديفيد موري�س ب��ان��دا ن��وح وزي��ر الداخلية ونائبه
و�سعادة �أم�بروز �سوفوال املفت�ش العام يف ال��وزارة ،ومت خالل
ال��ل��ق��اءات مناق�شة العديد م��ن ملفات التعاون امل�شرتك يف
جماالت خمتلفة ،و�أبرزها التحديات الأمنية ،و�سبل تعزيز
التن�سيق وال��ت��ع��اون ،وت��ب��ادل اخل�ب�رات يف جم���االت مكافحة
اجلرمية ،والتدريب.

06

�سفارة الدولة يف املنامة تنظم جل�سة حوارية حول حماية حقوق الطفل
•• �أبوظبي-وام:

�أع���رب �سعادة ال�شيخ �سلطان ب��ن ح��م��دان ب��ن زاي��د �آل نهيان �سفري الدولة
لدى مملكة البحرين عن �سعادته بالن�شاط الثقايف امل�شرتك وامل�ستمر بني
�سفارة الدولة يف املنامة والعديد من اجلهات الر�سمية والأهلية يف مملكة
البحرين مبا ي�صب يف �صالح تر�سيخ وتعزيز العالقات الأخوية بني البلدين
ال�شقيقني.
و�أ���ش��اد ���س��ع��ادة ال�سفري مب�شاركة املجل�س الأع��ل��ى ل�ل�أم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة يف
الإم�����ارات بالتن�سيق م��ع ���س��ف��ارة ال��دول��ة يف امل��ن��ام��ة ،وك��ل م��ن وزارة العمل
والتنمية االجتماعية ،واللجنة الوطنية للطفولة يف مملكة البحرين يف
تنظيم اجلل�سة احل��واري��ة ح��ول "حماية حقوق الطفل" والتي عُقدت عرب
تقنية االت�صال املرئي.
وقال �سعادة ال�شيخ �سلطان بن حمدان �آل نهيان �إن دولة الإم��ارات احتفلت
يوم  15مار�س املا�ضي بـ"يوم الطفل الإماراتي" حتت �شعار "حق اللعب"،
و�أن ال��دول��ة �إهتمت بالطفولة منذ قيام االحت��اد ع��ام  ،1971وه��ي تلتزم

باملعايري الدولية يف هذا املجال ،وتراعي خ�صائ�ص املجتمع حيث �أن الأ�سرة
هي القوام.
و�أدار اجلل�سة احلوارية التي �شهدها عدد من املخت�صني واملهتمني الإعالمي
فهد هيكل  ،و�شاركت بها معايل لولوة العو�ضي امل�ست�شار القانوين للمجل�س
الأعلى للأمومة والطفولة و مرمي املنذري مديرة مكتب الدعم الن�سائي
ب��االحت��اد الن�سائي ال��ع��ام و���س�لام��ة الطنيجي رئي�سة املجل�س اال�ست�شاري
للأطفال ومن اجلانب البحريني زينب العويناتي ممثل النيابة العامة ع�ضو
اللجنة الوطنية للطفولة و هدى احلمود رئي�س جمل�س �إدارة مركز حماية
الطفل مديرة �إدارة الرعاية االجتماعية بوزارة العمل والتنمية االجتماعية
ولولوة العجاجي رئي�س مركز حماية الطفل التابع للوزارة.
وناق�شت اجلل�سة  ،ال��ق��وان�ين امل��ع��م��ول بها ومن���اذج اخل��دم��ات وامل�����ش��اري��ع يف
ح��م��اي��ة ح��ق��وق ال��ط��ف��ل وامل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��دع��م ح��ق��وق ال��ط��ف��ل وت���ط���وره يف
املجتمع والتعريف مبفهوم الطفل وت�سليط ال�ضوء على التحديات التي
تواجهه يف ظل التحول الرقمي ون�شر الوعي ب�ش�أن اجلرائم الإلكرتونية،
وقدم امل�شاركون �أفكارهم ور�ؤاه��م من خالل جمموعة العرو�ض التقدميية

واملحادثات واملناق�شات.
وذكرت معايل لولوة العو�ضي امل�ست�شارة القانونية للمجل�س الأعلى للأمومة
والطفولة �أن دولة الإم��ارات جعلت للطفل �أولوية ومكانة خا�صة منذ عهد
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه م�ؤ�س�س الدولة ،
والذي ي�ؤكد ذلك �إ�صداره مر�سوماً بالقانون االحتادي رقم  1ل�سنة 2003
لإن�����ش��اء املجل�س الأع��ل��ى ل�ل�أم��وم��ة والطفولة ،وجعله يتبع مبا�شر ًة ملكتب
�صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة ،وبرئا�سة �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة
الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية �أم الإم��ارات  ،وهذه داللة للر�ؤية
الثاقبة مل�ؤ�س�س الدولة ب�أهمية الطفل وتن�شئة الأطفال وتوفري جميع حقوقهم
لإعدادهم وجعلهم قادة و�صناعاً للم�ستقبل ،م�ضيف ًة �أن دولة الإم��ارات مل
ت�ضع �أي متييز يف حقوق الطفل الإماراتي واملقيم ،والقوانني �شاملة كل طفل
يعي�ش على �أر�ضها با�ستثناء احلقوق التي ت�أتي مع اجلن�سية.
ولفتت العو�ضي �إىل �أن املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة كم�ؤ�س�سة من
م�ؤ�س�سات الدولة تعترب امل�ؤ�س�سة الوحيدة يف دول��ة الإم���ارات التي و�ضع يف

قانون �إن�شائها اخت�صا�ص رف��ع التقارير مبا�شرة لرئي�س ال��دول��ة تت�ضمن
تو�صياته ومقرتحاته يف تطوير حقوق الطفل ،وهذا االخت�صا�ص يجعل من
املجل�س املراقب واملتابع لعملية تطوير وتنفيذ جميع املبادرات املعنية بالأم
والطفل يف الدولة.
و�أ�شارت �إىل �أن مبادرات املجل�س جت��اوزت املنطقة اجلغرافية يف م�ساهمتها
اخلا�صة بحقوق الطفل ونفذ العديد من املبادرات املوجهة للطفولة يف عدة
دول من بينها الأردن واليمن وال�صومال.
ويف اخلتام توجه �سعادة ال�سفري بال�شكر جلميع امل�شاركني يف اجلل�سة احلوارية
القيمة ،قائال �إن م�ساهمتهم �أثرت حماور اجلل�سة من خالل النماذج التي
مت طرحها عن اخلدمات وامل�شاريع واملبادرات التي تقدم للطفل يف الإمارات
والبحرين.
وت�أتي هذه اجلل�سة احلوارية �ضمن �سل�سلة ور�ش العمل والفعاليات والأن�شطة
املعنية ب�إعداد اخلطة الوطنية حلقوق الإن�سان حتت ا�شراف اللجنة الوطنية
حلقوق االن�سان يف ال��دول��ة ،ويعد حقوق الطفل م��ن �ضمن املوا�ضيع ذات
الأولوية التي تدرج يف م�شروع اخلطة الوطنية.

عقدت اجتماعها العمومي الأول

جمعية �أ�صدقاء ال�سكري ت�ستعر�ض خطط العمل لأبرز م�شاريعها وبراجمها ال�صحية
•• ال�شارقة  -الفجر:

خولة احلاج رئي�سة جمعية �أ�صدقاء
ال�سكري ،وبح�ضور ممثل من وزارة
تنمية امل��ج��ت��م��ع و�أع�����ض��اء جمل�س
�إدارة اجلمعية ،بحث �سبل تطوير
الأن�شطة والربامج التوعوية التي
ت��ق��وم ب��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز وعي
�أف�����راد امل��ج��ت��م��ع مب��ر���ض ال�سكري،
وطرق الوقاية منه.

ا����س���ت���ع���ر����ض���ت ج���م���ع���ي���ة �أ�����ص����دق����اء
ال���������س����ك����ري� ،إح����������دى اجلمعيات
الداعمة لل�صحة يف �إدارة التثقيف
ال�صحي باملجل�س الأع��ل��ى ل�ش�ؤون
الأ�سرة بال�شارقة ،خالل اجتماعها
ال��ع��م��وم��ي الأول ،خ��ط��ط العمل
لأب��رز امل�شاريع والربامج ال�صحية
التي تعتزم تنظيمها خالل الفرتة دعم ورعاية كاملة
القادمة.
وتوجهت �سعادة خولة احلاج ب�أ�سمى
و����ش���ه���د االج���ت���م���اع ال������ذي عقدته �آي���ات ال�شكر والتقدير �إىل قرينة
اجل��م��ع��ي��ة م�����ؤخ����راً ع�ب�ر خا�صية ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م ال�شارقة،
االت�������ص���ال امل���رئ���ي ب��رئ��ا���س��ة �سعادة �سمو ال�شيخة ج��واه��ر بنت حممد

حماكم دبي

�إىل �أن رع��اي��ة �سموها ومتابعتها
احلثيثة ،ك��ان ال�سبب يف �أن غدت
اجلمعية اليوم واحدة من اجلهات
ال����رائ����دة يف احل���ف���اظ ع��ل��ى �صحة
مر�ضى ال�سكري.

القا�سمي ،رئي�سة املجل�س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ�سرة يف ال�شارقة ،الهتمام
وحر�ص �سموها على توفري الدعم
والرعاية الكاملة جلمعية �أ�صدقاء
ال���������س����ك����ري ،ل��ت�����س��ت��م��ر يف تقدمي
و�إط����ل����اق امل������ب������ادرات وامل�������ش���اري���ع،
مب��ا ميكنها م��ن حت��ق��ي��ق �أهدافها ع�صف ذهني
برت�سيخ مفاهيم الأمناط ال�صحية و�أ�������ش������ارت خ����ول����ة احل�������اج �إىل �أن
ال�سليمة لدى كافة �أفراد املجتمع ،االج����ت����م����اع ���ش��ك��ل ج��ل�����س��ة ع�صف
وت��ع��زي��ز وع��ي��ه��م ال�����ص��ح��ي مبر�ض ذه���ن���ي ل��ت��ب��ادل ال���ت���ج���ارب والآراء
ال�سكري و�أ�سبابه و�أعرا�ضه وكيفية واملقرتحات وو�ضع منهجية عمل
احل����د م���ن ان��ت�����ش��اره ،و����ص���و ًال �إىل م��ت��ك��ام��ل��ة مب���ا ي�����س��اه��م يف تطوير
توفري حياة �أف�ضل ت�ضمن رفاهية �أداء اجلمعية ومتكينها من حتقيق
و�سالمة و�سعادة املجتمع ،م�شرية م�ستهدفاتها اال�سرتاتيجية ،وح�شد

حماكم دبي

ج��ه��وده��ا لتعزيز ال��وع��ي ال�صحي امل��ا���ض��ي��ة يف �سبيل حتقيق �أه���داف
و���ض��م��ان ات���ب���اع �أف�����ض��ل املمار�سات اجلمعية و�إي�صال ر�سائلها التوعية
التي ت�ؤمن للمجتمع الوقاية من لأفراد املجتمع.
م��ر���ض ال�����س��ك��ري ،م����ؤك���دة �إلتزام
اجلمعية وك��اف��ة ال���ك���وادر العاملة انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ف���ي���ه���ا ب����ت����ق����دمي ب�����رام�����ج نوعية ك���م���ا ع���ق���دت اجل��م��ع��ي��ة اجتماعاً
ل��ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع وامل�����ص��اب�ين بداء �آخ��ر ملجل�س �إدارت��ه��ا ،ج��رى خالله
ال�سكري ،وتوفري الدعم وامل�ساندة ان��ت��خ��اب �أع�������ض���اء جم��ل�����س الإدارة
ل��ل��م��ر���ض��ى ،و�إي����ج����اد ب��ي��ئ��ة داعمة اجل��دي��د ،حيث مت ان��ت��خ��اب �سعادة
لل�صحة متكن �أف���راد املجتمع من خولة احلاج ملن�صب رئا�سة جمل�س
تبني �أمن��اط حياة �صحية ،معربة الإدارة ،وال��دك��ت��ورة ال��ه��ام حممد
ع����ن ���ش��ك��ره��ا وت���ق���دي���ره���ا جلميع الأم����ي���ري مل��ن�����ص��ب ن���ائ���ب���ة رئي�س
�أع�ضاء ومتطوعات اجلمعية على جمل�س الإدارة ،وال�شيخة منى بنت
ما قدموه من جهود خالل الأعوام �صقر القا�سمي ملن�صب �أمني ال�سر،

وح�������ص���ة ال�������ش���ري���ف مل��ن�����ص��ب �أم��ي�ن
ال�صندوق.
اجلدير بالذكر �أن جمعية �أ�صدقاء
ال�سكري حر�صت منذ ت�أ�سي�سها يف
عام  2009على �إطالق الفعاليات
والربامج الهادفة �إىل تعزيز الوعي
ال�صحي مبر�ض ال�سكري ،بالإ�ضافة

حماكم دبي

�إىل ت�����س��ه��ي��ل ت��ع��اي�����ش امل��ر���ض��ى مع
جمتمعهم وت��ق��دمي ال��دع��م الالزم
لهم ،ور�صد واق��ع مر�ض ال�سكري
يف الدولة عامة ويف �إمارة ال�شارقة
خ��ا���ص��ة ل��ل��و���ص��ول �إىل تو�صيات
وت�شريعات حتد من انت�شار املر�ض
وم�ضاعفاته.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن بالن�شر
 2563/2021/16جتاري جزئي

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  847/2021/18عقاري جزئي

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3560/2021/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )360.000درهم
ثالثمائة و�ستون الف درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ ا�ستحقاق
ال�شيك احلا�صل يف  2021/1/24وحتى ال�سداد التام مع �شمول االمر بالنفاذ املعجل
طالب الإعالن � :سعيد الربق للمحاماة واال�ست�شارات القانونية وميثله�:سعيد ب�شري علي الربق
العليلي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد احمد حممد علي الزرعوين � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان :ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية بتاريخ  2021/6/1بالزام املدعى عليها بان
ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )360.000درهم ثالثمائة و�ستون الف درهم والفوائد القانونية بواقع
� %5سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى ال�سداد التام مع الزامه بالر�سوم وامل�صروفات
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت النفاذ املعجل
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :نيهال ويرا�سينغا  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :افكار حممد رزاق حممد مرزوق
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره
( )1.200.000درهم مليون ومائتي الف درهم والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا اعتبارا من
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  ,ت�ضمني
امل��دع��ي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة م��ع حفظ كافة احل��ق��وق االخرى
للمدعي �أيا كان نوعها �سواء ال�سابقة او احلالية او امل�ستقبلية.
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/8/1ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :احالة الق�ضية رقم  275/2021ا�ستئناف عقاري من حمكمة اال�ستئناف اىل
حمكمة اول درجة
طالب الإعالن -1 /فالدي�س تراكوم�س � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهما  -1 :جمموعة � 32ش.ذ.م.م  -3جمموعة  32العقارية املحدودة � -صفتهما
بالق�ضية  :مدعي عليهما  -جمهويل حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احالة الق�ضية رقم  275/2021ا�ستئناف
عقاري من حمكمة اال�ستئناف اىل حمكمة اول درجة .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2021/8/2ال�ساعة � 9.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل  ,علما بان الدعوى معادة من اال�ستئناف اىل حمكمة اول درجة
مدير دعوى

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  624/2019/211تنفيذ عقاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  432/2019عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره (  1.040.441درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه
طالب الإعالن  :كارم جاكقو�س نيبوو � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :ايرث ديفلوبرز �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية ب��ت��اري��خ 2021/7/13:اخطاركم ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )998693.69درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار هو عبارة
عقار رقم  115والتابع مل�شروع  Lynk Residenceوالعقار رقم  1005والتابع Lynk business
والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن بالن�شر
 18/2021/840عقاري جزئي
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اعالن بالن�شر
 322/2021/934ا�ستئناف عقاري
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اعالن بالن�شر
 3666/2021/60امر �أداء

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضدهما � -1/شوبهيت �سينغ  -2فينا �سينغ  -جمهويل حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف /م�ؤ�س�سة عقار وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد
بخيت املطرو�شي  -ق��د ا�ست�أنف/احلكم ال�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 2021/296
ع��ق��اري ج��زئ��ي .وح���ددت لها جل�سه ي��وم االث��ن�ين امل��واف��ق  2021/8/9ال�ساعة
� 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

�إىل املدعي عليه � -1 :شركة هايف ملقاوالت البناء ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :م�ؤ�س�سة باريك خان للنجارة واحل��دادة امل�سلحة وميثلها/باريك خان
رامال خان  -وميثله:حممد عبداهلل حم�سن عبدالرحيم الربيكي
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/7/5:الزام
املدعي عليها ب��ان ت���ؤدي للمدعية مبلغ للطالبة مبلغ وق��دره ( )211.659.00درهم
مئتان واحدى ع�شرة الف و�ستمائة وت�سعة وخم�سون درهم والفائدة القانونية بواقع
 %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت طلب النفاذ املعجل
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4093/2021/207تنفيذ جتاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :عمر ريا�ض خان ريا�ض احمد خان  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :م�صرف االمارات اال�سالمي  -م�ساهمة عامة
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املربمة بني
طريف التداعي وامل�ؤرخة  2007/4/15والزام املدعي عليه برد حيازة العقار مو�ضوع االتفاقية والزامه بت�سليم
العقار امل�ؤجر للمدعي باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�شطب ا�شارة القيد العقاري الزام املدعي عليه
بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدرها ( )33.364.66درهم اجمايل االجرة املتاخرة املرت�صدة بذمته من تاريخ
 2020/10/22وحتى تاريخ رفع الدعوى وما ي�ستجد من اجرة بواقع  15.000درهم �سنويا حتى تاريخ ت�سليم
العقار للمدعي خاليا من ال�شواغل واال�شخا�ص  -الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للم�صرف املدعي مبلغ وقدره
( )43.369.08درهم ميثل تعوي�ضا عن العطل وال�ضرر ال�ضي حلق باملدعي
وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/8/16ال�ساعة � 09:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مو�ضوع التنفيذ  :حيث ان طالب التنفيذ ب�صدد تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  375/2020جتاري
كلي وبعد ان ا�صبح احلكم قابال للتنفيذ اجلربي وملزم للمنفذ �ضدها والقا�ضي وفق منطوقه حكمت
املحكمة ح�ضوريا للمدعي عليها ومبثابة احل�ضوري للخ�صم املطلوب ادخاله:اوال:بعدم قبول ادخال
ارونايت بارترنز ذ.م.م �شكال والزمت املدعية مب�صروفات االدخال  -ثانيا:بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي
للمدعية مبلغ خم�سة ماليني و�ستمائة واثنني و�سبعني الف واربعمائة و�سبعني درهم والفائدة القانونية
بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2019/11/25وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات
طالب الإعالن  :تران�سجارد جروب �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�شرهان النعيمي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة جلف تكنيكال كون�سرتك�شن �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )6547117.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائيةالتجارية

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن بالن�شر
 322/2021/936ا�ستئناف عقاري

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  150/2021/16جتاري جزئي

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  733/2021/18عقاري جزئي

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/م�صباح احلق قري�شي  -جمهول حمل االقامة مبا ان
امل�ست�أنف /م�ؤ�س�سة عقار وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
 قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/447عقاري جزئي وحددتلها جل�سه ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2021/8/5ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع ال��دع��وى :الت�صريح بت�سجيل ال��دع��وى واع�ل�ان امل��دع��ى عليها ب�صورة م��ن الئحتها
ومرفقاتها الزام املدعى عليها ب�سداد مبلغ مقداره  25.017.28درهم الزام املدعى عليها بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب االعالن:م�صرف ال�شارقة اال�سالمي �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم -1 :زليخاء عبدالغني عبداهلل البلو�شي � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/2يف الدعوى
امل��ذك��ورة �أع�لاه ل�صالح /م�صرف ال�شارقة اال�سالمي ����ش.م.ع بالزام املدعي عليها ب��ان ت�ؤدي
للبنك املدعي مبلغ  19,377.53درهم (ت�سعة ع�شر الفا وثالثمائة و�سبعة و�سبعون درهما وثالثة
وخم�سون فل�ساً) والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
.حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن� .صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي
وتلى علنا.
رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعى عليهم ب�أن ي���ؤدوا للمدعية مبلغ وق��دره  492.425.94درهم (اربعمائة
واثنان وت�سعون الفا واربعمائة وخم�سة وع�شرون درهما واربعة وت�سعون فل�سا) مع الفائدة القانونية بواقع %9
من تاريخ  2015/9/14وحتى متام ال�سداد مع الزامهم بتعوي�ض املدعية مببلغ التعوي�ض عن الت�أخري عن امتام
االعمال واملقدرة مببلغ  10.000درهم اماراتي عن كل يوم من تاريخ التوقف حتى تاريخ ف�سخ العقد يف 2015/8/16
ويف جميع االحوال بالزام املدعى عليهما بالطلبات اعاله مع الزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب االعالن:مدر�سة االحتاد اخلا�صة � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم -1 :جزيرة ال�شم�س للمقاوالت ذ.م.م  -2احمد حممد قناوي من�صور  -3اح�سان احمد ح�سن
فروتن � -صفتهم بالق�ضية :مدعى عليهم
مو�ضوع الإع�لان  :املطالبة بالزام املدعى عليهم ب���أن ي���ؤدوا للمدعية مبلغ وق��دره  492.425.94دره��م (اربعمائة
واثنان وت�سعون الفا واربعمائة وخم�سة وع�شرون درهما واربعة وت�سعون فل�سا) مع الفائدة القانونية بواقع  %9من
تاريخ  2015/9/14وحتى متام ال�سداد مع الزامهم بتعوي�ض املدعية مببلغ التعوي�ض عن الت�أخري عن امتام االعمال
واملقدرة مببلغ  10.000درهم اماراتي عن كل يوم من تاريخ التوقف حتى تاريخ ف�سخ العقد يف  2015/8/16ويف جميع
االحوال بالزام املدعى عليهما بالطلبات اعاله مع الزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/8/4ال�ساعة � 8.30ص بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا فانت مكلف باحل�ضور او من
ميثلك قانوناً وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3471/2021/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعى عليه ب�سداد ملغ وقدره  269.892.00درهم اماراتي (مائتان
وت�سعة و�ستون �ألف وثماين مائة واثنني وت�سعني درهم) والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :غنتوت التجارية ذ.م.م �صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :ابراهيم ح�سن ابراهيم املال �صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :جي ا�س  4خلدمات احلرا�سة �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن :
ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/6/5بالزام املعرو�ض �ضدها �أن ت�ؤدي
للطالبة مبلغا وقدره ( 269.892مائتان وت�سعة و�ستون �ألف وثماين مائة واثنني وت�سعني درهم) م�ضافا اليه
فائدة قانونية ب�سيطة قدرها  %5اعتباراً من تاريخ تقدمي الطلب ت املعرو�ض �ضده بامل�صاريف.
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم
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وفد مركز تريندز يزور مركز مو�شيه دايان ومعهد ميتفيم يف �إ�سرائيل
•• تل �أبيب  -وام:

ق��ام وف��د من مركز تريندز للبحوث و اال�ست�شارات برئا�سة مديرة �إدارة
الإع�ل�ام �إليازية احلو�سني ب��زي��ارة ملركز مو�شيه داي��ان للدرا�سات ال�شرق
�أو�سطية والأفريقية  MDCيف تل �أبيب.
مت خالل الزيارة بحث تعزيز ال�شراكة و التعاون امل�ستقبلي بني اجلانبني
ع�بر ع��دة فعاليات م��ن بينها ال��ن��دوة امل�شرتكة التي تعقد حت��ت عنوان:
"االتفاق االب��راه��ي��م��ي ..فر�ص تعزيز ال��ت��ع��اون و الت�سامح و التنمية يف
املنطقة" و املقرر �إقامتها يف الربع الأخري من العام احلايل وذلك يف �إطار

تفعيل مذكرة التفاهم املوقعة بني "تريندز" و"مركز مو�شيه ديان" يف
جمال �إع��داد البحوث و الأوراق ال�سيا�سية حول املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك مبا يف ذلك �إعداد الدرا�سات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والأمنية والتكنولوجية �إ�ضافة �إىل تنظيم امل���ؤمت��رات وال��ن��دوات وور�ش
العمل يف الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك .
كما ق��ام وف��د امل��رك��ز ب��زي��ارة للمعهد الإ���س��رائ��ي��ل��ي لل�سيا�سات اخلارجية
الإقليمية ميتفيم  MITVIMوج��رى بحث �سبل التن�سيق والتعاون
بني اجلانبني يف الق�ضايا امل�شرتكة ،وتبادل الدرا�سات والبحوث ،وعقد
امل�ؤمترات والندوات امل�شرتكة م�ستقبال .و رحب م�س�ؤولو "مركز مو�شية

دايان" ،و"معهد ميتفيم" بزيارة وف��د "تريندز للبحوث واال�ست�شارات"
والتعاون البحثي والعلمي مع املركز م�ؤكدين �أن هذا التعاون ميثل �إ�ضافة
نوعية لل�شراكات البحثية والعلمية خا�صة �أن امل��راك��ز الثالثة تت�شارك
ر�ؤي��ة م�ستنرية ترى يف البحث العلمي واملعرفة طريقا للتنمية وال�سالم
والعي�ش امل�شرتك .ت�أتي زيارة وفد "تريندز للبحوث واال�ست�شارات" ملركز
مو�شيه دايان  ،MDCواملعهد الإ�سرائيلي لل�سيا�سات اخلارجية الإقليمية
"ميتفيم"  Mitvimيف �إطار حر�ص املركز على االنفتاح على امل�ؤ�س�سات
واملراكز البحثية املهمة يف املنطقة و العامل و تعزيز ال�شراكة معها يف جمال
البحث العلمي والأكادميي.
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طلبة وخريجو نيويورك �أبوظبي يح�صلون على زماالت ومنح دولية مرموقة
•• �أبوظبي-وام:

�أع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة ن���ي���وي���ورك �أبوظبي
ح�صول  15من طالبها وخريجيها
على عدة منح درا�سية عاملية مرموقة
منها منحة فولربايت ومنحة ترومان
ومنحة �أك�سفورد ك�لارن��دون ومنحة
�إيرا�سمو�س موندو�س ومنحة رود�س
�إ�ضافة �إىل فر�ص متميزة �أخرى منها
زمالة مبادرة الإمارات للقيادة يف كلية
ك��ي��ن��ي��دي ب��ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد ومنحة
ال��ل��غ��ات امل��ه��م��ة يف وزارة اخلارجية
الأمريكية.
و قال طارق عبا�سي "طالب �إماراتي"
يف م��ع��ر���ض ح��دي��ث��ه ع���ن درا����س���ت���ه يف
ج��ام��ع��ة ب��ي��ت�����س�برغ ب��ع��د ن��ي��ل��ه منحة
ف����ول��ب�راي����ت  " :م��ن��ح��ت��ن��ي جامعة
ن��ي��وي��ورك �أب��وظ��ب��ي ف��ر���ص��ة الدرا�سة
�إىل ج��ان��ب �أمل����ع ال���ط�ل�اب املتفوقني
والتوا�صل م��ع �إح���دى �أرق���ى الهيئات
ال��ت��دري�����س��ي��ة ح��ي��ث دف��ع��ت��ن��ي لدخول
كلية الدرا�سات العليا لل�ش�ؤون العامة
والدولية يف جامعة بيت�سربغ و �أ�سعى
من خالل متابعة درا�ستي بتخ�ص�ص
ماج�ستري الإدارة ال��ع��ام��ة يف �أبحاث
ال�سيا�سات والتحليل �إىل امل�ساهمة يف
دعم جهود التطوير والبحث يف دولة
الإمارات".
و ح�صل ال��ط��ال��ب الباك�ستاين �شوبا
غ����ادي "دفعة  "2021ع��ل��ى منحة
�أك�سفورد كالرندون الدرا�سية والتي
�ستمول درا���س��ت��ه بالكامل لتخ�ص�ص

املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية.
و ق�����ال غ�������ادي" :قررت يف مرحلة
مبكرة من درا�ستي بجامعة نيويورك
�أب�����وظ�����ب�����ي دخ���������ول جم�������ال ال���ع���ل���وم
الأك���ادمي���ي���ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة وحر�صت
على االج��ت��ه��اد يف درا���س��ت��ي واكت�ساب
امل����ه����ارات ال��ب��ح��ث��ي��ة م���ا ����س���اع���دين يف
احل�صول على منحة للدرا�سات العليا
و ق��د ق���ام ال��ع��دي��د م��ن �أع�����ض��اء هيئة
ال��ت��دري�����س يف اجل��ام��ع��ة مب�ساعدتي
وت�������زوي�������دي ب����خ��ب�رات����ه����م البحثية
وال���ت���و����ص���ي���ات وامل����ع����ارف والن�صائح
القيمة" .و ح�صلت الطالبة الكينية
نوال علي "دفعة  "2021على منحة
م��ا���س�ترك��ارد ال��درا���س��ي��ة ال��ت��ي تمُ���وّل
ال��درا���س��ات العليا للطالب املوهوبني
من �أفريقيا ..وقالت " :لطاملا كانت
جامعة نيويورك �أبوظبي مكاناً مثالياً
�ساعدين على اكت�شاف ذاتي ومنحني
فر�صة اال�ستقرار يف درا�ستي واختبار

التحديات ال�صعبة واالبتعاد عما هو
م�ألوف وك ّلي ثقة ب�أن جتربتي الغنية
يف اجلامعة �س ُتعزز ا�ستعدادي لدرا�سة
تخ�ص�ص املاج�ستري بالتنمية الدولية
يف معهد الدرا�سات ال�سيا�سية بباري�س
واالندماج مع زمالئي اجلدد مبنتهى
امل���رون���ة �إ���ض��اف��ة �إىل ت��ن��م��ي��ة مهارات
التفكري النقدي و�إيجاد طرق لرتك

�أثر �إيجابي على النا�س من حويل".
وح�صل الطالب ال�سريالنكي �ساهان
ت��ام��ب��و "دفعة  "2018ع��ل��ى منحة
�إيرا�سمو�س موندو�س و التي �ستمول
بالكامل درا�سته لتخ�ص�ص املاج�ستري
يف ب��رن��ام��ج �أن��ظ��م��ة ال��ط��اق��ة الذكية
ال�لام��رك��زي��ة .وق���ال ���س��اه��ان تامبو :
" ب���د�أت م�سريتي املهنية يف جمال

ه��ن��د���س��ة ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة مبا�شرة
ب��ع��د ت��خ�� ّرج��ي م��ن ج��ام��ع��ة نيويورك
�أب��وظ��ب��ي و�آم���ل اال�ستفادة م��ن خالل
امل����ن����ح����ة ال����درا�����س����ي����ة م�����ن خ��ب�رات����ي
املهنية وت��و���س��ي��ع م��ع��اريف بنيل درجة
املاج�ستري يف �أنظمة الطاقة الذكية
ال�لام��رك��زي��ة وق���د ���س��اه��م��ت ال�سمات
ال�شاملة وال�صارمة لربنامج الهند�سة

ل���دى ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك �أب��وظ��ب��ي يف
ت��ع��زي��ز م���ه���ارات���ي ك��م��ه��ن��د���س مُتميز
وع���ايل ال��ك��ف��اءة ومكنتني �أي�����ض��اً من
تعزيز ثقتي بامل�سار املهني الذي �أردت
اتباعه" .و قالت مارييت وي�سرتمان
ن����ائ����ب رئ����ي���������س ج����ام����ع����ة ن����ي����وي����ورك
�أب���وظ���ب���ي" :ي�سرنا ح�����ص��ول طالبنا
امل��ت��م��ي��زي��ن ع��ل��ى ال���ع���دي���د م���ن املنح

للدرا�سة يف �أبرز امل�ؤ�س�سات التعليمية
املرموقة على م�ستوى العامل ونفخر
يف جامعة نيويورك �أبوظبي بتقدمي
�أف�ضل الربامج عاملية الطراز لتدري�س
العلوم الإن�سانية والتطبيقية و التي
ت��ت��ي��ح ل ُ��ط�لاب��ن��ا ال��ت��وا���ص��ل م���ع كبار
ال�����ش��خ�����ص��ي��ات الأك���ادمي���ي���ة املتمر�سة
واال�ستفادة من بيئة تعليمية محُ فزة

ومليئة بالتحديات والفر�ص.
و �أ�ضافت  " :تعك�س املنح الدرا�سية
التي ح�صل عليها طلبتنا ه��ذا العام
م����دى ك��ف��اءت��ه��م وت����أل���ق���ه���م وال���ت���زام
ج��ام��ع��ت��ن��ا امل�����س��ت��م��ر ب��ال��ت��م��ي��ز ..ونثق
ب����أن طلبننا �سيوا�صلون امل�ضي نحو
مُ�ستقبلهم امل�شرق ونتطلع �إىل متابعة
جناحاتهم خالل ال�سنوات القادمة".
م��ن جانبه ق��ال دوغ كات�شينز مدير
اجلوائز العاملية يف جامعة نيويورك
�أبوظبي" :فخورون بح�صول طالبنا
ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى ع���دد م��ن �أرق����ى املنح
ال���درا����س���ي���ة وي�����س��ع��دن��ا �أن جت���د هذه
امل�ؤ�س�سات املرموقة يف طلبتنا املزايا
ن��ف�����س��ه��ا ال��ت��ي ن��ع��رف��ه��ا ف��ي��ه��م و التي
تتمثل بف�ضولهم وتركيزهم وقدرتهم
على اال���س��ت��ف��ادة م��ن �أف�����ض��ل الربامج
التعليمية عاملية امل�ستوى وااللتزام
بجعل العامل مكاناً �أف�ضل للجميع كما
نعت ّز بطلاّ بنا الآخرين ممن َ
تر�شحوا
منح درا�سية دولية ومل يُحالفهم
لنيل ٍ
احل���ظ يف ذل���ك ون��ت��م�� ّن��ى ل��ه��م املزيد
م��ن التوفيق يف ال��ع��ام املقبل و ُن�شيد
ب�سعيهم لذلك ،ونثق ب�أنهم ا�ستفادوا
ب�شكل كبري من هذه التجربة".
و تتزامن هذه الإجن��ازات مع احتفال
جامعة ن��ي��وي��ورك �أب��وظ��ب��ي بالذكرى
ال��ع��ا���ش��رة ل��ت���أ���س��ي�����س��ه��ا وال���ت���ي �شهدت
م��ن��ذ افتتاحها ع���ام  2011من���وا يف
عدد طالبها الذي و�صل �إىل 1600
طالب جامعي و 400طالب درا�سات
عليا من �أكرث من  115دولة.

ت�ستهدف تطوير مهارات املوظفني ودعم �سيا�سة التوطني

مبادلة للرعاية ال�صحية توفر برامج تدريب متخ�ص�صة ومعتمدة من معهد القيادة والإدارة الربيطاين
•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت مبادلة للرعاية ال�صحية �أنها
باتت �أول �شبكة للرعاية ال�صحية على
م�ستوى املنطقة تقوم بتطوير وتوفري
ب��رام��ج ت��دري��ب متخ�ص�صة ومعتمدة
م���ن م��ع��ه��د ال���ق���ي���ادة والإدارة رفيع
امل�ستوى واملعروف يف اململكة املتحدة،
وذلك لتطوير املهارات القيادية لدى
ك��وادر املوظفني العاملني عرب �شبكة
مرافقها عاملية امل�ستوى ومتا�شياً مع
ر�ؤي��ت��ه��ا وال��ت��زام��ه��ا ال��را���س��خ ب�إحداث
حت���والت �إيجابية يف م�شهد الرعاية
ال�صحية الإقليمي.
وتن�سجم ه���ذه امل���ب���ادرة م��ع امل�ساعي
احل��ث��ي��ث��ة ل�����ش��ب��ك��ة م���ب���ادل���ة للرعاية

ال�صحية م��ن �أج��ل توظيف الربامج
التعليمية والتدريبية ك����أدوات فعّالة
لتح�سني جودة وكفاءة معايري الرعاية
ال�صحية ب�شكل ع����ام ،وامل�����س��اه��م��ة يف
ت��ع��زي��ز ا���س��ت��دام��ة م��ن��ظ��وم��ة الرعاية
ال�����ص��ح��ي��ة م���ن خ�ل�ال رع���اي���ة و�صقل
املواهب الإماراتية .و�سيُ�شكل برناجما
القيادة اجل��دي��دان �إ�ضافة قوية �إىل
برامج التدريب احلالية التي تقدمها
���ش��ب��ك��ة م��ب��ادل��ة ل��ل��رع��اي��ة ال�صحية،
مما يوفر منهجية متكاملة و�شاملة
و�أكرث تخ�صي�صاً ل�ضمان التميز عرب
ج��م��ي��ع الأدوار ال��وظ��ي��ف��ي��ة مبختلف
التخ�ص�صات ،ودعم �سيا�سة التوطني
عرب جميع امل�ستويات والأق�سام.
وق��ال ح�سن جا�سم النوي�س ،الرئي�س

حماكم دبي

التنفيذي ملبادلة للرعاية ال�صحية،
�إن الهدف الرئي�سي لربامج القيادة
اجل��دي��دة يتمثل يف ت��زوي��د املوظفني
ب����أف�������ض���ل امل�����ه�����ارات واخل����ب���رات على
م�ستوى القطاع ،مما ينعك�س بدوره
على خدمات الرعاية ال�صحية التي
يتم تقدميها للمر�ضى .م�شرياً �إىل �أن
"توفري برامج تدريب معتمدة دولياً
تتنا�سب م��ع اح��ت��ي��اج��ات ومتطلبات
ق���ط���اع ال����رع����اي����ة ال�����ص��ح��ي��ة حملياً
و�إقليمياً ،من �ش�أنه دع��م �إع��داد جيل
ج��دي��د م��ن ال���ق���ادة ال��ب��ارع�ين الذين
ميكنهم امل�ساهمة ب�شكل فعال يف دفع
عجلة االبتكار وتعزيز �أن�شطة البحث
وال��ت��دري��ب واالرت��ق��اء ب��ج��ودة معايري
ال��رع��اي��ة ع�بر التخ�ص�صات الطبية،

مم��ا ي�ضمن ف��وائ��د متعددة لكل من
املر�ضى واملوظفني ".ولفت النوي�س
�إىل �أن ن��ح��و  % 60م��ن املوظفني
الذين تر�شيحهم للم�شاركة يف برامج
ت��ط��وي��ر امل����ه����ارات ه���م م���ن مواطني
دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ..
و�سي�سهم ذل���ك ع��ل��ى امل����دى الطويل
يف ت��ع��زي��ز ا���س��ت��دام��ة ق��ط��اع الرعاية
ال�صحية يف ال��دول��ة م��ن خ�لال زيادة
ع��دد الإم��ارات��ي�ين امل��ال��ك�ين للمهارات
ال��ق��ي��ادي��ة ال�ل�ازم���ة ل��ت��د���ش�ين حقبة
جديدة من الريادة يف م�شهد الرعاية
ال�صحية يف املنطقة.
وح����ددت م��ب��ادل��ة ل��ل��رع��اي��ة ال�صحية
من خالل �إجرائها تقييمات م�ستمرة
امل��وظ��ف�ين ال���ذي���ن �أظ���ه���روا م�ستوى

حماكم دبي

م���ل���ح���وظ���ا م����ن ال����ك����ف����اءة وامل���وه���ب���ة
ي�ؤهّلهم لالن�ضمام �إىل الربناجمني
اجلديدين لتطوير امل��ه��ارات  ..ويُعد
ال�برن��ام��ج الأول ال����ذي ي��ح��م��ل �إ�سم
" – Boostتعزيز" ع���ب���ارة عن
دورة م��دت��ه��ا ث�لاث��ة �أ���ش��ه��ر ت�ستهدف
امل�ساعدين واملهنيني املبتدئني ،بينما
يت�ضمن ال�برن��ام��ج ال��ث��اين ،املعروف
با�سم " – Advanceتقدّم" دورة
مدتها �ستة �أ�شهر ت�ستهدف املهنيني م�ستقل من �أن كال الربناجمني يفيان
وامل��دراء  ..وي�شتمل كال الربناجمني باملعايري الرائدة واملثبتة التي حددها،
ع��ل��ى درو������س م��ت��ق��دم��ة يف �أ�سا�سيات �إ���ض��اف��ة �إىل ال��ت���أك��د م��ن ا�شتمالهما
وم��ه��ارات ال��ق��ي��ادة �إ���ض��اف��ة �إىل م�سار على الأب��ع��اد اخلم�سة ل��ل��ق��ي��ادة ،وهي
تعلم رقمي وجل�سات تدريب وتوجيه الإخال�ص والر�ؤية والإجن��از وامللكية
منتظمة .وعمل معهد القيادة والإدارة والتعاون  ..وبعد �إكمال الربناجمني
يف اململكة املتحدة على التحقق ب�شكل بنجاح� ،سيتم منح املوظفني �شهادات

حماكم دبي

�إجن�����از م��ع��ت��م��دة م���ن م��ع��ه��د القيادة
والإدارة ،مم���ا ي��ج��ع��ل��ه��م ج������زءاً من
جمتمع دويل يلتزم �أع�����ض��ا�ؤه بن�شر
و�إلهام مبادى القيادة املتميزة عاملياً.
و�أع��رب النوي�س عن فخرهم لكونهم
�أول مزود خلدمات الرعاية ال�صحية
يف املنطقة يقدم برامج معتمدة لتنمية

املهارات القيادية ملوظفيه ،معربا عن
�أملهم يف امل�ساهمة يف و�ضع الأ�سا�س
مل���راك���ز وم��ن�����ش���آت ال��رع��اي��ة ال�صحية
الأخ����رى ل��ت��ح��ذو ح��ذوه��م و�أن يقدم
للموظفني برامج تدريب خم�ص�صة
وعاملية امل�ستوى ومعتمدة من معهد
القيادة والإدارة الربيطاين.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية
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العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1744/2021/305ا�ستئناف جتاري
مذكرة اعالن بالن�شر (ا�ستئناف) تفا�صيل االعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضدهم -1 :ايهاب فتحي عبدالرحمن مطر  -2والء حممد حممد بيومي
ق�شالن  -3حازم حممد حممد ق�شالن جمهويل حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف :عبدالرحمن حممد م�صلح
وميثله :ابراهيم حممود حممد عبدالرحمن
قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2020/4700جتاري جزئي
وح���ددت لها جل�سه ي��وم االح���د امل��واف��ق  2021/9/12ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن حكم بالن�شر
 699/2020/11مدين جزئي

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :مروان حممود ح�سن عبداهلل عو�ض  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :جامعة اجلزيرة �ش.ذ.م.م
وميثله:احمد عبداهلل حممد الكندري
طلب ا�ست�صدار ام��ر اداء فقد ق���ررت حمكمة دب��ي االب��ت��دائ��ي��ة بتاريخ2021/5/20:
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )12950درهم اثني ع�شر الف وت�سعمائة
وخم�سون درهم  -والفوائد القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
ال�سداد التام مع الزامه بالر�سوم وامل�صروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/5946
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/08/2لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده
ال�شباب لكمال االج�سام و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
35,140
معدات �صاله ريا�ضيه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4447/2021/207تنفيذ جتاري
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل االعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1 :بي ار يف جلوبال للمقاوالت ����ش.ذ.م.م وامل�سماه �سابقاً/
الروعه انرتنا�شيونال كون�سرتك�شن ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا �أن طالب التنفيذ :ا�ستيك ل�صناعة املواد العازلة �ش.ذ.م.م
قد �أق��ام عليكـ الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكـم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ()326567.84دره���م اىل طالب التنفيذ�أو خزينة املحكمة وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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Case File
Real Estate Appeal 934/2021/322
Service by publication details
To the appellee/ 1- Vina Singh - 2- Shobhit Singh
Unknown place of residence
Whereas the appellant / Aqaar Corporation - Represented by /
Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
Appealed the verdict issued in the case No. 296/2021 Real
Estate Summary. The hearing of Monday 09-08-2021 at 10:00
AM on the online court hearing was determined for the same.
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal
attorney and in case of your failure to do the same, you shall
be trailed in absentia.

Case File
Real Estate Appeal 936/2021/322
Service by publication details
To the appellee
1- Musbah Al Haq Quraishi - Unknown place of residence
Whereas the appellant Aqaar Corporation - Represented by
Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
Appealed the verdict issued in the case No. 447/2021 Real
Estate Summary. The hearing of Thursday 05-08-2021 at
10:00 AM on the online court hearing was determined for the
same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your
legal attorney and in case of your failure to do the same, you
shall be trailed in absentia.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1منى علي حممد علي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :فرينو�س اي ال �سي م.د.م�.س ميثله يف التوقيع ريتا جورج ا�سطفان (م�ستاجر)
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/11/10يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /فرينو�س اي ال �سي م.د.م�.س ميثله يف التوقيع ريتا جورج ا�سطفان (م�ستاجر) حكمت
املحكمة مبثابة ح�ضوري بف�سخ العقد مو�ضوع الدعوى واعادة احلال اىل ما كان عليه وبالزام
املدعى عليها برد ا�صل ال�شيكات املحررة ل�سداد القيمة االيجارية عن املدة املتبقية من العقد
والزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  200درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

ا�شعار ت�صفية
العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�شركة /هاتفيلد �ش م ح  -منطقة حرة ( ،رخ�صة رقم  )4298والكائنة بــــ مدينة دبي
املنطقة احل��رة ملطار دب��ي � -ص ب  ، 54592دب��ي  ،دول��ة االم���ارات العربية املتحدة ،
واملرخ�صة لدى �سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي  ،ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اعالن
قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س الإدارة يف �إجتماعه الذي عقد بتاريخ
 2021/7/8ب�ش�أن اغالق وحل ال�شركة .وفقا لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أى طرف معنى
باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل  15يوما
من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او االت�صال ب :
ال�سادة  /هاتفيلد �ش م ح
�ص ب  54592 :دبي ،
دبي  ،دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم +971505500326 :
الربيد االلكرتوين rajesh@chemsbury.com :
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب  15يوما.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم منا كارايكودي
رخ�صة رقم CN 3003574:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سعيد خلفان حممد را�شد املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خلفان حممد را�شد حممد املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميثاق لال�ست�شارات
الهند�سية
رخ�صة رقم CN 2777962:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عي�سى يا�سني عبدالعزيز يا�سني اخلويطر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالعزيز يا�سني عبدالعزيز يا�سني اخلويطر
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2961814:باال�سم التجاري:حمل مطر
النيادي لبيع اخل�ضروات والفواكة بالغاء طلب تعديل
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة1000811/

اعمال الطباعة
رخ�صة رقم CN 2746217:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/احلارة
للخياطة والتطريز
رخ�صة رقم CN 2746563:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:جدارة لتطوير امل�شاريع ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق  0.16مبنى ال�سيد حمد �سهيل
عوي�ضه واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 3756455 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه -حما�سبون قانونيون ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/5/5:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2155004702:
تاريخ التعديل2021/07/26:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:فولكرم لال�ست�شارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:حو�ض �شرق  - 11ط  5مكتب � 501شارع ال�سالم وحدة
املالك ال�سيد وليد �سعداهلل وليد فهد املهريي  C62جزيرة ابوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1988596 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه -حما�سبون قانونيون ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/07/6:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150011125:
تاريخ التعديل2021/07/26:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كويف
كوليكتيف
رخ�صة رقم CN 3913965:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كيمي�ست
للخدمات البيئية
رخ�صة رقم CN 3781513:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة الزعبي التجارية
رخ�صة رقم CN 1032067:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات  /حذف عبدالرزاق �سامل غازى مرزوك العميم
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة الزعبي التجارية

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تواجد
للعقارات
رخ�صة رقم CN 2900740:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

ALZOUBI TRADING EST

�إىل  /الزعبي التجارية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALZOUBI TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة الركن الذهبي
رخ�صة رقم CN 1113793:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سامل علي عي�سى بطي الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن حممد علي عبدالرحمن الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/لورفريت
لتجاره م�ستح�ضرات التجميل
رخ�صة رقم CN 2352135:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
الداحمة للنقل العام
رخ�صة رقم CN 1027647:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12807
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�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12809

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليه  :يك�س قيول داليوان �سريقيونا .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )38,857.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 53014خ�صو�صى/الثانية  /ال�شارقة ) من نوع ( هايونداي
�سنتاففيه _ ا�ستي�شن ) موديل ( _ )2012لون ( �أبي�ض ) واملمولة ل�صاحلكم
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليه  :هاريث راجنيف اوكوات .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )38,638.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 85977خ�صو�صى / M/دبي ) من نوع ( فورد ا�سكيب _
ا�ستي�شن ) موديل ( _ )2013لون ( ف�ضي ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ذا الوجن
لتنظيم املعار�ض
رخ�صة رقم CN 2810271:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كراج
�سحايب خلدمة ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1864111:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  248/2012/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2010/725عقاري كلي ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 1522985درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :بنك الإمارات دبي الوطني  -حاليا ( -بنك دبي الوطني � -سابقا)
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -مقابل موقف العربات
وميثله  :عبداحلميد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  :م�سعود ح�سني ابو هادي
عنوانه � :إمارة دبي  -قرية جمريا  -العقار جيه يف � -سي  - 2تي ات�ش  12ات�ش 7
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم����ارات ل��ل��م��زادات وعلى موقعها الإل��ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار  :ار�ض والبناء بالكامل  -املنطقة  :الرب�شاء  -جنوب الرابعة  -رقم االر�ض  - 822 :رقم البلدية
 681-913 :امل�ساحة  - 240 :مرت مربع  -القيمة الكلية  2.430.000.00 -درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/طاولة احمد را�شد البلو�شي
لبيع اال�سماك املجففه
رخ�صة رقم CN 1138352:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /طاولة احمد را�شد البلو�شي لبيع اال�سماك املجففه
AHMED RASHED ALBLOOSHI DRY FISH TABLE

�إىل /احمد را�شد البلو�شي للمنتجات ال�شعبية

AHMED RASHED ALBLOOSHI PUBLIC PRODUCTS

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع االغذية املجففة  -بالتجزئة 4721021
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ك�شك بيع منتجات و �سلع �شعبية 4781013
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الأ�سماك و الأغذية البحرية اململحة و املحفوظة
 بالتجزئة 4721008فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إ�سرائيل تق�صف �أهدافا يف غزة بعد �إطالق بالونات حارقة
•• القد�س�-أ ف ب

�ش ّنت م��ق��ات�لات �إ���س��رائ��ي��ل�� ّي��ة ليل الأحد
االثنني غ��ارات جوّية ع��دّة على �أهداف
يف غ�� ّزة ،بعد �إط�لاق بالونات حارقة من
القطاع ت�س ّببت باندالع حرائق يف جنوب
�إ�سرائيل.
وقالت م�صادر �أمن ّية يف غزة �إ ّن طائرات
حرب ّية �إ�سرائيل ّية �أطلقت �صاروخني على
الأق�� ّل على �أر�ض زراع ّية �شمال القطاع،
بينما �أطلقت �أربعة �صواريخ �أخرى على
م��وق��ع ت��دري��ب ت��اب��ع لكتائب ع�� ّز الدين

الق�سام ،اجلناح امل�س ّلح حلما�س ،يف مدينة
ّ
خان يون�س جنوب القطاع.
ومل ي���ب���ل���غ ع������ن وق���������وع �إ�������ص������اب������ات يف
ال��غ��ارات اجل�� ّوي��ة ،ح�سب م�����ص��ادر طبية
فل�سطينية.
ور ّداً ع��ل��ى �إط��ل�اق ب��ال��ون��ات ح��ارق��ة من
ال��ق��ط��اع ،ق�� ّل�����ص��ت �إ���س��رائ��ي��ل الأح����د �إىل
ال��ن�����ص��ف منطقة ال�����ص��ي��د امل�����س��م��وح بها
ق��ب��ال��ة غ���� ّزة ،وف���ق م��ا �أف����اد م�����س���ؤول��ون.
وق�������ال اجل����ن����اح ال���ع�������س���ك���ري يف مكتب
تن�سيق �أن�شطة احلكومة الإ�سرائيل ّية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية (كوغات) “تق ّرر

تقلي�ص منطقة ال�����ص��ي��د امل�����س��م��وح بها
يف قطاع غ��زة من  12مي ً
ال بحر ّياً �إىل
�س ّتة �أميال بحريّة».و�أ�ضاف بيان كوغات
�أ ّن “القرار ا ّتخذ ب�سبب �إطالق بالونات
حارقة من قطاع غزة يف اتجّ اه �إ�سرائيل،
الأم�����ر ال����ذي ي�����ش�� ّك��ل ان��ت��ه��اك��اً لل�سيادة
الإ�سرائيل ّية».
وح����� ّذر ب��ي��ان ك���وغ���ات م���ن �أ ّن “حما�س
امل�س�ؤولة عن الأن�شطة يف قطاع غ ّزة وعن
جميع الأعمال التي ُت َن ّفذ انطالقا من
قطاع غزة باجتاه دول��ة �إ�سرائيل ،يجب
�أن تتح ّمل تبعات �أعمال العنف املرتكبة

�ض ّد مواطني �إ�سرائيل».ويف وقت �سابق
الأحد� ،أُخمدت حرائق “يف ثالثة مواقع
يف منطقة �صغرية يف �أ�شكول” وفق بيان
جلهاز الأطفاء �أ�شار �إىل �أ ّن التحقيقات
“حدّدت ال�����س��ب��ب ع���ل���ى �أ ّن�������ه بالونات
ح���ارق���ة».وال���ب���ال���ون���ات �أداة ت��ه��دف �إىل
�إ�شعال ن�يران يف �أرا���ض زراع ّية حميطة
ب��ال��ق��ط��اع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي املحا�صر.من
جانبه ،ق��ال ح�سام ب���دران ،ع�ضو املكتب
ال�سيا�سي يف حركة حما�س ،يف بيان �إ ّنه
“�إذا ا�ستم ّر احل�����ص��ار على ق��ط��اع غزة،
ف�إ ّن حما�س والف�صائل �سي�ستخدمون ك ّل

الو�سائل لل�ضغط على االحتالل».
يف  12مت��وز/ي��ول��ي��و� ،أع��ل��ن��ت �إ�سرائيل
ت��و���س��ي��ع م��ن��ط��ق��ة ال�����ص��ي��د ق���ب���ال���ة غزة
وال�سماح بدخول مزيد من الواردات �إىل
الأرا�ضي الفل�سطينية ،يف �ضوء “الهدوء
الأمني ال�سائد يف الفرتة الأخرية».و�آخر
م��� ّرة ت�س ّببت فيها ب��ال��ون��ات ح��ارق��ة من
غ ّزة باندالع حريق يف �إ�سرائيل ،كانت يف
 2متوز/يوليو.وردّت �إ�سرائيل يف الآونة
الأخ�يرة على هجمات مماثلة ،عرب ّ
�شن
�ضربات جوّية ليل ّية ،م�ستهدفة من�ش�آت
تابعة حلما�س يف غزة.
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لعله انتقام مرتبط بتجارة الذهب:

مدغ�شقر :خفايا انقالب غريب الأطوار!...
 مت القب�ض على فرن�سيني يف مدغ�شقر لال�شتباه يف �أنهما كانا يريدان قتل الرئي�س امللغا�شيع���اد �أن����دري راج��ول��ي��ن��ا �إىل ال�سلطة عام
 .2019ومنذ عدة �أ�سابيع ،تو ّترت االو�ضاع.
خام�س �أفقر دولة على هذا الكوكب ،انغلقت
اجل��زي��رة على نف�سها منذ جائحة كوفيد-
 .19ويف منطقة جنوبية� ،سادت املجاعة.

•• الفجر –خرية ال�شيباين
كانت حماولة االن��ق�لاب يف مدغ�شقر على
و���ش��ك ال����وق����وع .وب��ح�����س��ب م�����ص��ادر قريبة
م���ن ال��ت��ح��ق��ي��ق ،ف�����إن م��رت��زق��ة م���ن اخل���ارج
ك��ان��وا م��وج��ودي��ن مل�����س��اع��دة ك��ب��ار ال�ضباط
يف قتل رئي�س جمهورية مدغ�شقر� ،أندري
راج���ول���ي���ن���ا� .أل���ق���ي ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى اجلندي
الفرن�سي امللغا�شي ال�����س��اب��ق ،ب��ول مايلوت
رافانهارانا ،الثالثاء ،بح�سب النيابة العامة
يف �أن��ت��ان��ان��اري��ف��و ،ال��ت��ي �أع��ل��ن��ت �أن��ه��ا �ألقت
ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى خ��م�����س��ة �أ���ش��خ��ا���ص �آخرين:
فرن�سي وثنائي اجلن�سية وثالثة ملغا�ش.
ان �شخ�صية الفرن�سيني والفرن�سي امللغا�شي
مو�ضع ت�سا�ؤل .ان�ضم ال��رج�لان ،وكالهما
من املدر�سة الع�سكرية يف �سان �سري ،للعمل
يف جتارة الذهب .كولونيل �سابق يف الدرك
يف فرن�سا ،ب��ول م��اي��وه راف��ان��وه��اران��ا ،لي�س
غ��ري��ب��اً ع��ل��ى م��دغ�����ش��ق��ر .وق���د �سبق تداول
ا���س��م��ه ق��ب��ل �أ���ش��ه��ر قليلة ك��رئ��ي�����س حمتمل
للوزراء ،كما يقدم نف�سه كم�ست�شار لأ�سقف
العا�صمة �أنتاناناريفو.
�صديقه ،فيليب مارك فران�سوا ،هو � ً
أي�ضا
عقيد �سابق متقاعد الآن .قاد الفوج امل�سري
يف ت�شاد ك��ومل��ار قبل �أن يذهب �إىل القطاع
اخل��ا���ص وي�ستقر م��ع عائلته يف مدغ�شقر
يف يناير  .2020وبح�سب م�صادر قريبة
من التحقيق ،كان بول رافانهارانا ،يخطط
ل�لا���س��ت��ي�لاء ع��ل��ى ال�����س��ل��ط��ة ب��ق��ت��ل الرئي�س
وكذلك رئي�س جمل�س ال�شيوخ ،امل�س�ؤول عن
الفرتة االنتقالية يف حال �شغور يف الدولة.

رئي�س جمهورية مدغ�شقر� ،أندري راجولينا.
خطة هواة
يوم الثالثاء ،حدد االدعاء �أنه “مت حجز
�أ�سلحة و�أموال” ،وكذلك “وثائق ر�سمية
ت��ث��ب��ت تورط” امل�����ش��ت��ب��ه ب���ه���م .وم����ن بني
املحجوز ،ر�سالة �سرية �أُر�سلت يف � 12أكتوبر
� 2020إىل جم��م��وع��ة ب��ن�����ش��م��ارك ،مالكة
���ش��رك��ة ن��ف��ط م��دغ�����ش��ق��ر ،ط��ال��ب ف��ي��ه��ا بول
مايلوت رافانهارانا ،مببلغ  10ماليني يورو
لتمويل االنقالب .يف املقابل ،وعد “بالنجاح
والربحية امل�ستدامة لنفط مدغ�شقر».

متكنت �صحيفة لو جورنال دي دميان�ش
ال��ف��رن�����س��ي��ة ،م���ن االط��ل��اع ع��ل��ى الر�سالة.
“بعد الت�شاور مع املقربني مني و�شبكاتي،
كتب بول رافانهارانا ،وبعد قيا�س املخاطر
املختلفة م��ع فريقي “ ،”...وب��ع��د الت�أكد
م��ن �أن ل���ديّ ال��ف��رق ال�لازم��ة ل��ت��ويل قيادة
�صحيحا
البلد ،قررت �أن �أجنز ما يبدو يل
ً
و�ضرور ًيا” .واع�ت�رف���ت ك�����وادر يف �شركة
ال��ن��ف��ط ،مت اي��ق��اف��ه��م ،ب���أن��ه��م ح��اف��ظ��وا على
�صالت معه ،و�أن��ه مت طلبهم مال ًيا .لكن ال

�شيء يثبت �أن املجموعة ردّت �إيجابيا.
�شيء ال ي�صدق
���ش��ه��دت ال���ب�ل�اد ال���ع���دي���د م���ن الأزم������ات
ال�سيا�سية خ�لال الع�شرين ع��امً��ا املا�ضية.
وخ�لال الرئا�سة الأوىل لأن��دري راجولينا،
م��ن � 2009إىل  ،2013اتهمت منظمة
ال�������ش���ف���اف���ي���ة ال����دول����ي����ة غ��ي�ر احلكومية،
ال�سلطات بال�سماح بتف�شي الف�ساد ونهب
املوارد الطبيعية.

ارتباط بتجارة الذهب؟
كيف ا�ستطاع بول رافانوارانا �أن ي�ستقطب
�شخ�صا مثل فيليب مارك فران�سوا ،يت�ساءل
ً
�أح��د رفاقه يف القوات البحرية ،ال��ذي قال
�إنه فوجئ جدًا بتورطه املحتمل�“ :إنه �أمر
مثري لل�سخرية،
�إذا كان هناك رجل غري قادر على ان يقود
ً
ومتحفظا
م�ؤامرة فهو هو! �إنه لي�س كتوما
على الإط��ل��اق ...لكنه ذك���ي ،وك���ان �سريى
على الفور �أنها خطة من و�ضع عجزة وغري
م�ؤهلني».
�شراكة جتمع بول رافانوارانا وفيليب مارك
فران�سوا ،يف جتارة الذهب داخل �شركة تيارا
فري�ست ،كما ان�ضما �إىل مدير تنفيذي يف
البنك املركزي امللغا�شي عندما توىل البنك
هذه الأعمال بد ًال من وزارة املناجم ،ح�سب
الر�سالة ال�سرية �أفريكا �إنتليجن�س.
ه��ل كانت �شهيتهم �ستزعج املقربني من
ال�سلطة؟ “كل �شيء يبدو ال ي�صدق ،يقول
�أح��د املتخ�ص�صني يف �إفريقيا� ،أت�ساءل عن
ت�لاع��ب حم��ت��م��ل ،ان��ت��ق��ام م��رت��ب��ط بتجارة
الذهب ،وهو �أمر ح�سا�س للغاية يف البالد”.
ه��ل مت التالعب بهما مب��ن خ�لال ال�سماح
لهما الذهاب يف مغامرة انقالب غبي؟
عن لو جورنال دي دميان�ش

و�سط في�ضانات وحرائق يف مناطق خمتلفة من العامل

انطالق حمادثات �أممية علمية مهمة ب�ش�أن املناخ
•• باري�س�-أ ف ب

تبد�أ نحو  200دولة مفاو�ضات عرب
الإن�ت�رن���ت للم�صادقة ع��ل��ى تقرير
ع��ل��م��ي ل��ل���أمم امل���ت���ح���دة �سي�ؤ�س�س
لقمم مرتقبة خالل اخلريف تعنى
مبهمة جتنيب العامل كارثة مناخية
على نطاق الكوكب.
ويف ظ�����ل م�����وج�����ات ح�����ر وج����ف����اف
قيا�سية وفي�ضانات اجتاحت ثالث
قا ّرات يف الأ�سابيع الأخرية وفاقمها
االحرتار العاملي ،ي�أتي تقييم الهيئة
احل��ك��وم��ي��ة ال��دول��ي��ة املعنية بتغري
املناخ يف الوقت املنا�سب.
وق��ال م�ؤ�س�س “وحدة ا�ستخبارات
الطاقة واملناخ” يف لندن واخلبري
البارز فيها رت�شارد بالك “ال �شك
يف �أن (االج��ت��م��اع) �سيكون مبثابة
جر�س �إنذار».
و�أ����ش���ار �إىل �أن ال��ت��ق��ري��ر ي���أت��ي قبل
�أ�سبوعني فقط من انعقاد اجلمعية
ال����ع����ام����ة ل����ل����أمم امل����ت����ح����دة وقمة
مل��ج��م��وع��ة ال���ع�������ش���ري���ن و”امل�ؤمتر
الـ 26ل�ل�أط��راف يف اتفاقية الأمم
املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ”
ال����ذي ت�����ش��ارك ف��ي��ه  197دول����ة يف
غال�سكو.
وتغيرّ العامل منذ �آخر تقييم �شامل
�صدر عن الهيئة احلكومية الدولية
امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��غ�ير امل���ن���اخ ع����ام 2014
ب�����ش���أن االح��ت�رار ال��ع��امل��ي يف املا�ضي
وامل�ستقبل.
ويف ظ��ل م��وج��ات احل���ر واحلرائق،
تبددت ال�شكوك التي كانت �سائدة يف
�أن االحرتار يت�سارع �أو يف �أن امل�صدر
ب�شري بالكامل تقريبا �إ�ضافة �إىل
املفهوم الذي يعطي تطمينات زائفة
ب�����أن ت��داع��ي��ات امل��ن��اخ ه��ي م�شكالت
الغد.
ويف ع��ت��ب��ة �أخ�������رى م���ن���ذ التقرير
الأخ�ير للهيئة احلكومية الدولية

املعنية بتغري امل��ن��اخ ،مت تبني عام
 2015ات��ف��اق ب��اري�����س ال���ذي حدد
ه��دف��ا ج��م��اع��ي��ا يق�ضي ب��احل��د من
درج����ة ح����رارة الأر������ض ل��ت��ك��ون عند
م�ستوى ي��ت��ج��اوز م�ستويات �أواخر
القرن التا�سع ع�شر بـ”�أقل بكثري”
من درجتني مئويتني.
ورفع التلوث الكربوين الناجم عن
�إح���راق ال��وق��ود الأح��ف��وري وت�س ّرب
امل��ي��ث��ان وال����زراع����ة احل�����رارة بـ1,1
درج��ة مئوية حتى الآن فيما تزداد
االن��ب��ع��اث��ات جم���ددا بعدما توقفت
مل����دة وج���ي���زة ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة تدابري
الإغ����ل���اق ال���ت���ي ف��ر���ض��ه��ا كوفيد،
بح�سب الوكالة الدولية للطاقة.
كما و�ضعت م��ع��اه��دة  2015حدا
ط��م��وح��ا ب��ل��غ  1,5درج�����ة مئوية،
فيما افرت�ضت العديد من اجلهات
امل�شاركة يف املحادثات ب�أنه �سيبقى
جم ّرد هدف طموح وبالتايل �سيكون
من ال�سهل تنحيته جانبا.
وك�������ش���ف ت���ق���ري���ر خ����ا�����ص للهيئة
احل��ك��وم��ي��ة ال��دول��ي��ة املعنية بتغري
امل���ن���اخ ع����ام  2018ع���ن م�ستوى
الدمار ال��ذي قد يت�سبب به ارتفاع
درج�����ة ح������رارة الأر��������ض بدرجتني
م���ئ���وي���ت�ي�ن ب���ال���ن�������س���ب���ة للب�شرية
والكوكب.
وق����ال اال���س��ت��اذ يف ج��ام��ع��ة ماينوث
ب��ي�تر ث�����ورن ال�����ذي ك����ان م���ن �أب����رز
ال�شخ�صيات ال��ت��ي ���ص��اغ��ت تقرير
الهيئة احلكومية ال��دول��ي��ة املعنية
بتغري املناخ ،لفران�س بر�س �إن 1,5
درج��ة مئوية “باتت ال��ه��دف بحكم
الأم���ر الواقع” ودل��ي��ل على ت�أثري
الهيئة احلكومية ال��دول��ي��ة املعنية
بتغري امل��ن��اخ على ت�شكيل ال�سيا�سة
العاملية يف هذا ال�صدد.
ووف�����ق ح�����س��اب��ات ال���ع���ل���م���اء ،يتعينّ
خ��ف�����ض ان��ب��ع��اث��ات غ�����ازات الدفيئة
بن�سبة  50يف امل��ئ��ة ب��ح��ل��ول العام

عوا�صم
مو�سكو

حجب اجلهاز الفدرايل الرو�سي ملراقبة االت�صاالت “رو�سكومنادزور”
 49موقعاً على �صلة مبعار�ض الكرملني البارز �أليك�سي نافالني،
وفق ما �أفاد ليونيد فولكوف� ،أحد �أبرز املقربني منه االثنني.
وك��ت��ب فولكوف على ت��وي�تر “بناء على ق���رار م��ن النيابة العامة،
ّ
مت حجب  49موقعاً يف �آن واحد” ،بينها حتديداً موقع نافالني
اخلا�ص واملواقع املرتبطة مبنظماته الرئي�سية التي �ص ّنفها الق�ضاء
الرو�سي يف حزيران/يونيو على �أ ّنها متطرفة.

باري�س
�أعلن الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون االثنني �أن عدد الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن تلقوا جرعة واح���دة على الأق���ل م��ن لقاحات كوفيد جتاوز
 40مليونا ،غداة تبني الربملان ب�شكل نهائي م�شروع قانون اعتماد
ال�شهادة ال�صحية يف �إطار جهود الت�صدي لكوفيد رغم التظاهرات.
و�أفاد ماكرون يف تغريدة خالل زيارة ر�سمية �إىل بولينزيا الفرن�سية
�أن  60يف املئة من ال�سكان باتوا حم�ص ّنني جزئيا �أو بالكامل ،بعدما
تلقى �أربعة ماليني �شخ�ص اللقاحات خالل الأ�سبوعني املا�ضيني.
وجاء الإعالن بعدما �أنهت اجلمعية الوطنية الأحد ب�أغلبية �أ�صوات
(� 156صو ًتا ل�صالح و� 60ضد و 14نائبا امتنعوا عن الت�صويت)
جل�سة برملانية م��ارات��ون��ي��ة ب���د�أت ال��ث�لاث��اء ب�����ش���أن اع��ت��م��اد ال�شهادة
ال�صحية يف ال��ك��ث�ير م��ن جم���االت احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة ،يف ن�����ص مثري
للجدل رف�ضه حتى النهاية املعار�ض جان لوك ميالن�شون (ي�سار
متطرف) وا�صفا اياه بانه “حرية م�شروطة».
وكان جمل�س ال�شيوخ الذي يهيمن عليه اليمني ،قد وافق على نف�س
الن�ص الذي ين�ص على تو�سيع ال�شهادة ال�صحية �إىل عدد كبري من
الأم��اك��ن منها املطاعم وو�سائل النقل و�إل��زام��ي��ة التطعيم جلميع
العاملني يف القطاع ال�صحي.
وم��ع ذل��ك ،لن يتم ف�صل الأ�شخا�ص الذين ال يحرتمون الزامية
التطعيم ب�سبب مهنتهم لكن �سيتم تعليق روات��ب��ه��م .وك��ان��ت متت
مناق�شة هذه النقطة.وقال م�س�ؤول يف حزب اجلمهوريني (ميني)
يف جمل�س ال�شيوخ فيليب با�س “�إن كوفيد م�ؤقت والت�سريح نهائي».
ال يزال يتعني على املجل�س الد�ستوري املوافقة على م�شروع القانون
بعد �أن رفعه اليه رئي�س الوزراء جان كا�ستيك�س والي�سار.
ومطلع �آب�/أغ�سط�س �سيبد�أ تطبيق تو�سيع ال�شهادة ال�صحية يف ظل
ارتفاع حاد يف عدد الإ�صابات بكوفيد 19-ب�سبب انت�شار متحورة دلتا
�شديدة العدوى.
نيودلهي
نقبت فرق الإنقاذ يف الهند يف طبقة �سميكة من الوحل والركام بحثا
عن �أك�ثر من  60مفقودا بعد انهيارات �أر�ضية نتجت عن �سيول
�أودت حتى الآن بحياة �أكرث من  160من ال�سكان يف �أربعة �أيام.
وك��ان��ت ال��والي��ات الغربية ومنها م��ه��ارا���ش�ترا وج���وا ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
كارناتاكا وتلنجانا يف اجلنوب هي الأكرث ت�ضررا من ال�سيول التي
غمرت �آالف الأفدنة من الأرا�ض الزراعية و�أجربت ال�سلطات على
نقل �أكرث من � 230ألف �شخ�ص ملناطق �أكرث �أمانا.
وقالت حكومة والية مهارا�شرتا يف بيان �إن � 149شخ�صا قتلوا يف
انهيارات �أر�ضية بالإ�ضافة �إىل ح��وادث �أخ��رى مرتبطة بالأمطار
الغزيرة يف حني مازال  64يف عداد املفقودين.
وق����ال م�����س���ؤول ك��ب�ير ب��ح��ك��وم��ة ال���والي���ة “نحاول ج��اه��دي��ن �إنقاذ
املحا�صرين حتت االنهيارات الأر�ضية يف ريجاد و�ساتارا لكن احتمال
انت�شالهم �أحياء �أ�صبح بعيدا� .إنهم حما�صرون حتت الوحل منذ
�أكرث من ثالثة �أيام” م�شريا �إىل اثنني من الأحياء الأكرث ت�ضررا.
وقال م�س�ؤولون �إن فرق الإنقاذ مل تتمكن من الو�صول �سريعا للقرى
املنكوبة لأن في�ضان الأنهار واالنهيارات الأر�ضية قطعت الطرق.
ويف كارناتاكا وتلنجانا قالت ال�سلطات �إن �أك�ثر م��ن � 12شخ�صا
قتلوا ب�سبب الفي�ضانات لكن املياه ب��د�أت تنح�سر يف نهري كري�شنا
وجودافاري.

�أ�سرتاليا ت�شهد زيادة يف حاالت
الإ�صابة بكوفيد19 -

 2030و�أن تنتهي مت��ام��ا بحلول
 2050لتبقى درجة حرارة الأر�ض
�ضمن نطاق  1,5درجة مئوية .كما
�أن ال��ع��ل��م نف�سه �شهد ت��غ��ي�يرات يف
ال�سنوات ال�سبع الأخرية.
وق���ال خبري امل��ن��اخ روب���رت فاوتارد،
الكاتب البارز �أي�ضا لتقرير الهيئة
احل��ك��وم��ي��ة ال��دول��ي��ة املعنية بتغري
امل��ن��اخ وم��دي��ر معهد بيار�-سيمون
البال�س“ ،لدينا اليوم مناذج �أف�ضل
للتوقعات املناخية وعمليات ر�صد
�أط��ول مع م�ؤ�شر �أو�ضح بكثري على
التغري املناخي».
ولعل االخرتاق الأكرب هو ما يعرف
بدرا�سات الإ�سناد التي ت�سمح لأول
م��رة للعلماء بتحديد �سريع ملدى
تكثيف التغري املناخي حدثا �شديدا
يف الطق�س �أو �إمكان ح�صوله.
ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل����ث����ال ،مت��� ّك���ن جت ّمع
“�إ�سناد الأح���وال اجلوية العاملية”

ب��ع��د �أي�����ام ق��ل��ي��ل��ة م���ن م��وج��ة احلر
ال�شديدة التي اجتاحت كندا وغرب
الواليات املتحدة ال�شهر املا�ضي ،من
ال��ت��و���ص��ل ح�سابيا �إىل �أن حدوثها
ك���ان �أم����را م�ستحيال ت��ق��ري��ب��ا لوال
االحرتار الذي ت�سبب به الإن�سان.
لكن التحليل بعد الوقائع خمتلف
عن التوقعات امل�سبقة فيما تع ّر�ضت
الهيئة احلكومية ال��دول��ي��ة املعنية
بتغري املناخ التي �أ�س�ست عام 1988
ل���ت���وف�ي�ر امل���ع���ل���وم���ات ال�������ض���روري���ة
ل��ل��م��ف��او���ض��ات امل��رت��ب��ط��ة ب��امل��ن��اخ يف
الأمم امل��ت��ح��دة� ،إىل ان��ت��ق��ادات من
ق��ب��ل بع�ض اجل��ه��ات ال��ت��ي اعتربت
�أنها قللت من �أهمية اخلطر ،وهو
من���ط اع���ت�ب�رت م����ؤرخ���ة ال��ع��ل��وم يف
جامعة هارفارد نعومي �أوري�سكي�س
�أنه يهدف للبقاء يف اجلانب “الأقل
دراماتيكية” للأحداث.
وينقّح ممثلو  195بلدا مب�ساعدة

علماء “ملخّ �صا ل�صناع القرارات”
م��ك��ون��ا م���ن ح�����واىل � 20إىل 30
�صفحة� ،سطرا �سطرا وكلمة كلمة.
�سي�ستغرق االج��ت��م��اع االفرتا�ضي
امل��خ�����ص�����ص ل��ل��ج��زء الأول (املعني
بالعلوم الفيزيائية) م��ن التقرير
املكون من ثالثة �أج���زاء� ،أ�سبوعني
ب��دال م��ن �أ���س��ب��وع كما ج��رت العادة،
فيما يتوقع ن�شر الوثيقة يف التا�سع
م��ن �آب/اغ�����س��ط�����س.وي��غ��ط��ي اجلزء
ال���ث���اين م���ن ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي �سيتم
ن�شره يف ���ش��ب��اط/ف�براي��ر ،2022
ال����ت����داع����ي����ات.وح���� ّذرت م�������س���ودة مت
ت�سريبها واط��ل��ع��ت عليها فران�س
بر�س من �أن التغري املناخي �سيعيد
ت�شكيل احلياة على الأر�ض يف العقود
امل��ق��ب��ل��ة و�إن ّ
مت����ت ال�����س��ي��ط��رة على
التل ّوث الكربوين امل�سبب لالحرتار،
ودعت �إىل “تغيري جذري” لتجنيب
الأجيال املقبلة مواجهة و�ضع �أ�سو�أ

ب���ك���ث�ي�ر�.أم���ا اجل�����زء ال���ث���ال���ث ،الذي
�سيك�شف عنه ال�شهر التايل ،فيدر�س
احللول خلف�ض االنبعاثات.
وب���ن���اء ع��ل��ى �أب���ح���اث م��ن�����ش��ورة ،قد
ي����ت����وق����ع ال����ت����ق����ري����ر ال��������ذي جت����ري
م��راج��ع��ت��ه الأ���س��ب��وع احل���ايل (حتى
وف�����ق ال�������س���ي���ن���اري���وه���ات املتفائلة)
“جتاوزا” موقتا لهدف  1,5درجة
مئوية.
كما �سيكون هناك تركيز على �أحداث
بـ”احتمال �ضئيل وخ��ط��ر كبري”
م��ث��ل ذوب������ان ال�����ص��ف��ائ��ح اجلليدية
التي قد ترفع من�سوب مياه البحار
ب���أم��ت��ار وت����آك���ل ال�ترب��ة ال�صقيعية
املح ّملة بغازات الدفيئة.
وقال مدير معهد الأنظمة العاملية
يف ج��ام��ع��ة �إك�����س�تر ت��ي��م ل��ن��ت��ون �إن
“التفاعالت التي ت�ضخّ م التغيري
�أق��وى مما اعتقدنا ولرمبا نقرتب
من نقطة حتول ما».

•• �سيدين-رويرتز

�سجلت �أك�ب�ر والي���ة �أ���س�ترال��ي��ة م��ن حيث ع��دد ال�سكان ارت��ف��اع��ا يف حاالت
الإ�صابة اجلديدة مبر�ض كوفيد 19-االثنني رغم �سريان �أمر بالبقاء يف
املنازل منذ �أ�سابيع ،يف الوقت الذي تعهدت فيه ال�شرطة بقمع �أي تكرار
لالحتجاجات على الإغ��ل�اق وال��ت��ي ات��خ��ذت منحى عنيفا خ�لال مطلع
الأ�سبوع.
و�سجلت والي���ة نيو ���س��اوث وي��ل��ز ،ال��ت��ي و�ضعت �أك�ث�ر م��ن خم�سة ماليني
�شخ�ص يف مدينة �سيدين يف العزل العام مل��دة �شهر 145 ،حالة �إ�صابة
جديدة بالفريو�س مقارنة مع  141حالة يف اليوم ال�سابق ،فيما تكافح
الحتواء تف�شي �ساللة دلتا املتحورة �شديدة العدوى.
كما �سجلت الوالية حالتي وفاة جديدتني وهما رجل وامر�أة يف الثمانينيات
من العمر ،مما رفع �إجمايل عدد الوفيات �إىل ع�شرة منذ بدء التف�شي قبل
�شهر والإجمايل على م�ستوى البالد �إىل  920منذ بداية اجلائحة.
وقالت رئي�سة وزراء الوالية جالدي�س بريجيكليان يف م�ؤمتر �صحفي بثه
التلفزيون “قد نحتاج �إىل ت�شديد الإج��راءات يف بع�ض املناطق وتخفيفها
يف مناطق �أخرى” يف �إ�شارة على ما يبدو �إىل خم�س مناطق حكومية من
�ضواحي �سيدين يف قلب التف�شي.
و�أ���ض��اف��ت �أن��ه��ا �ستقدم حتديثا للقيود املفرو�ضة على احل��رك��ة يف الأيام
القليلة املقبلة.
وخالل مطلع الأ�سبوع ،تظاهر �آالف الأ�شخا�ص لالحتجاج على الإغالق.
واتخذت املظاهرات طابعا عنيفا يف و�سط �سيدين ،وهو ما و�صفته كبرية
م�س�ؤويل ال�صحة بالوالية كريي �شانت ب�أنه �أمر “حمزن».
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اجلزائر تندد مبنح �إ�سرائيل �صفة ع�ضو مراقب يف االحتاد الإفريقي
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املن�صو�ص عليها يف ال��ق��ان��ون الت�أ�سي�سي لالتحّ اد
•• اجلزائر�-أ ف ب
الأفريقي».
ن������دّدت اجل���زائ���ر ب���ال���ق���رار ال�����ذي ات���خ���ذه االتحّ�����اد و�أ�ضاف بيان اخلارج ّية الذي ن�شرته وكالة الأنباء
الإفريقي مبنح �إ�سرائيل ر�سم ّياً �صفة ع�ضو مراقب الر�سم ّية اجل��زائ��ر ّي��ة �أنّ “القرار الأخ�ي�ر لرئي�س
يف االتحّ اد.
مف ّو�ضية االتحّ��اد الأفريقي بقبول مراقب جديد،
وق��ال��ت وزارة اخل��ارج�� ّي��ة يف ب��ي��ان ،دون �أن تذكر والذي يدخل �ضمن �صالح ّياته الإدار ّية ،لي�س من
ّ
للمنظمة
�إ�سرائيل باال�سم� ،إنّ قرار االتحّ��اد االفريقي الذي �ش�أنه �أن ي�ؤ ّثر على الدعم الثابت والف ّعال
مو�سعة م�سبقة م��ع جميع القار ّية جتاه الق�ضية الفل�سطينية العادلة».
“ا ُتخِ ذ دون م�����ش��اورات ّ
الدول الأع�ضاء ،ال يحمل �أ ّية �صفة �أو قدرة لإ�ضفاء و�شدّدت وزارة اخلارج ّية اجلزائر ّية على �أنّ “نظم
ال�شرع ّية على ممار�سات و�سلوك ّيات املراقب اجلديد ،عمل االتحّ اد الإفريقي ال متنح �أ ّية �إمكان ّية للدول
التي تتعار�ض متا ًما مع القيم واملبادئ والأهداف امل��راق��ب��ة ال�سبعة وال��ث��م��ان�ين م��ن خ���ارج �إفريقيا،

للت�أثري على م��واق��ف ّ
املنظمة ال��ق��ا ّري��ة ،التي ُيع ّد
اخت�صا�صا ح�صر ًيا للدول الأع�ضاء”.
حتديدها
ً
“لل�ضجة الإعالم ّية حول
وع�ّب�رّ ت عن ا�ستنكارها
ّ
هذا املو�ضوع الذي ال يعدو �أن يكون “ال حدَث».
و�أع��ل��ن م�س�ؤولون اخلمي�س �أ ّن���ه ّ
مت منح �إ�سرائيل
ر�سم ّياً �صفة ع�ضو مراقب يف االتحّ���اد الإفريقي،
وهو هدف عمل الدبلوما�سيون الإ�سرائيل ّيون منذ
نحو عقدين لتحقيقه و ُيعترب انت�صا ًرا دبلوما�س ًيا
بالن�سبة �إىل الدولة العرب ّية.
و�سبق لإ�سرائيل �أن ح�صلت يف ال�سابق على �صفة
مراقب يف منظمة الوحدة الإفريقية ،لكن بعد ّ
حل

ّ
منظمة الوحدة عام  2002وا�ستبدالها باالتحّ اد
الإفريقي جرى �إحباط حماوالتها ال�ستعادة هذه
ال�صفة.
وتتمتّع فل�سطني �أي���ً��ض��ا ب�صفة ع�ضو م��راق��ب يف
االتحّ اد الإفريقي ،و�ش ّكلت بيانات االتحّ اد الأخرية
يف ما يتع ّلق بالنزاع الإ�سرائيلي الفل�سطيني م�صدر
�إزعاج لإ�سرائيل.
ومنذ ا�ستقاللها ،تبنّت اجلزائر ق�ض ّية “حق ال�شعوب
يف تقرير امل�صري” ،وال �س ّيما ح��قّ الفل�سطين ّيني
الذي ُتعترب من الداعمني التاريخ ّيني له .وال تقيم
اجلزائر �أيّ عالقات دبلوما�س ّية مع �إ�سرائيل.

نيوزيلندا توافق على ا�ستعادة
امر�أة مرتبطة بداع�ش

•• ويلينغتون�-أ ف ب

�أعلنت نيوزيلندا �أم�س االثنني �أنها �ستوافق على ا�ستقبال مواطنة من
تنظيم داع�ش وطفليها بعدما �أ�سقطت �أ�سرتاليا اجلن�سية عنها.
وانتقلت امل��ر�أة املولودة يف نيوزيلندا والتي مت التعريف عنها ب�شكل وا�سع
ب��ا���س��م ���س��ه�يرة ع���دن �إىل �أ���س�ترال��ي��ا يف ���س��ن الع�شر ���س��ن��وات وك��ان��ت حتمل
اجلن�سيتني الأ�سرتالية والنيوزيلندية �إىل �أن �سحبت كانبريا جن�سيتها
العام املا�ضي.وقال رئي�س ال��وزراء الأ�سرتايل �سكوت موري�سون حينها �إن
“الإرهابيني الذين قاتلوا يف �صفوف منظمات �إرهابية” خ�سروا امتياز
اجلن�سية.

فالريي بيكري�س« ،املر�أة احلرة»:

فالريي بيكري�س تقدم نف�سها كامر�أة حرة

ا�ستقطاب اليمني قبل غزو ق�صر الإليزيه!...
 تراهن املر�شحة الرئا�سية ،على التنا�صف وعلى انتخابات متهيدية حمتملة على اليمني•• الفجر –خرية ال�شيباين

هل يجب �أن يكون اليمني الفرن�سي
دائ��� ًم���ا ذك���ور ًي���ا ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق الأم���ر
ب��غ��زو الإل��ي��زي��ه؟ باختيارها الرت�شح
لالنتخابات الرئا�سية لعام 2022
رغ��م �أن عائلتها ال�سيا�سية �ستقرريف ���س��ب��ت��م�بر ط��ري��ق��ة ت��ع��ي�ين بطلها
�أل��ق��ت فالريي بيكري�س 54 ،عامًا،ب�أف�ضل اوراقها :ورقة التنا�صف�“ .أنا
مر�شحة لرئا�سة اجلمهورية لأعيد
ال��ن��خ��وة ال��ف��رن�����س��ي��ة� ...إن���ن���ي �أتقدم

ك��ام��ر�أة حرة” ،قالت رئي�سة منطقة
�إي��ل دو فران�س ،التي �أع��ي��د انتخابها
م�ؤخ ًرا ،عرب التلفزيون.
حتى الآن ،ت�أهلت �سيدتان للجولة
ال��ث��ان��ي��ة م���ن االن��ت��خ��اب��ات الرئا�سية
ال��ف��رن�����س��ي��ة :اال���ش�تراك��ي��ة �سيغولني
روي�����ال ،ال��ت��ي ان��ه��زم��ت ع���ام 2007
امام نيكوال �ساركوزي ،ومارين لوبان
ع��ن اجل��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة ،ال��ت��ي هزمها
�إمي����ان����وي����ل م����اك����رون ع�����ام .2017
رئي�سة التجمع الوطني مر�شحة مرة
�أخ����رى الن��ت��خ��اب��ات  10و� 24أبريل

 ،2022بينما ت�ستعد ام��ر�أة �أخرى،
على الي�سار هذه امل��رة :رئي�سة بلدية
باري�س �آن هيدالغو.
وزيرة البحث ال�سابقة ،ثم امليزانية
يف ع��ه��د ����س���ارك���وزي ،ت��راه��ن فالريي
ب��ي��ك��ري�����س ،ع��ل��ى ورق���ت�ي�ن �سيا�سيتني
�أخ���ري�ي�ن ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل التنا�صف.
الأوىل ،ه��ي ق��درت��ه��ا امل��زع��وم��ة على
ال�� ّت��ج��م��ي��ع خ����ارج امل��ع�����س��ك��ر املحافظ،
ح��ي��ث �إن���ه���ا مل ت��ع��د ع�����ض��وًا يف حزب
“اجلمهوريني” ،ال�����ذي ت��رك��ت��ه يف
ي��ون��ي��و  2019ل��ت���أ���س��ي�����س حركتها

اخل��ا���ص��ة امل�����س��م��اة “لنكن احرار”،
امل���ت���م���رك���زة يف مي��ي�ن ال����و�����س����ط ،مع
تو�صيف “الليربالية املحافظة».
ورق��ت��ه��ا ال��ث��ان��ي��ة ،ه��ي ق��درت��ه��ا على
ت��خ��ف��ي��ف ق��ب�����ض��ة ال����رج����ال ،الثالثي
ك��زاف��ي��ي��ه ب����رت����ران (�أع����ي����د انتخابه
رئي�س �أوت دو فران�س و�سبق ان �أعلن
تر�شحه) ،لوران ووكيز (�أعيد انتخابه
رئ��ي��� ً��س��ا مل��ن��ط��ق��ة رون �أل����ب �أوف��ي��رين،
ومل ُي��ع��ل��ن ب��ع��د م���وق���ف���ه) ومي�شيل
ب��ارن��ي��ي��ه (م���ف���او����ض �أوروب��������ي �سابق
ب�ش�أن الربيك�سيت ،مل يُعلن بعد) من

خالل فر�ض انتخابات متهيدية على
اليمني« .بيكري�س توافقية مبا يكفي
حل�شد �أ�صوات الن�ساء خارج مع�سكرها
املحافظ .هذه �أف�ضل ورقة رابحة لها،
مبا يف ذلك ت�صويت امل�ؤيدين” ،ي�ؤكد
�أحد �أع�ضاء الأغلبية الرئا�سية .عالوة
ع��ل��ى ذل����ك ،يف  27ي��ون��ي��و ،اختتمت
امل���ر�أة خطاب �إع���ادة انتخابها يف �سان
�أوي���ن ،مقر املجل�س الإقليمي ،بهذه من الآراء امل�ؤيدة وف ًقا ال�ستطالعات و�سمعتها ك�إدارية ،وهما على ارتباط حمطة ج��دي��دة) يف قلب منطقة �إيل
اجلملة ال��ت��ح��ذي��ري��ة“ :حانت �ساعة ال����ر�أي ،مقابل  27ب��امل��ائ��ة لكزافييه وثيق ب�أهمية باري�س وور�شة “باري�س دو فران�س ،والتي �ست�ست�ضيف الألعاب
امل�������ر�أة» .ورق���ة �أخ����رى راب��ح��ة ،رغم برتران ،الآن يف املقدمة على اليمني) :الكربى” احلالية ( 200كيلومرت الأوملبية ال�صيفية عام .2024
عن لوطون
افتقارها لل�شعبية (حوايل  17باملائة ح�������ض���وره���ا ال�������س���ي���ا����س���ي يف امل�شهد م���ن خ��ط��وط امل��ت�رو اجل���دي���دة و68

الأمم املتحدة تخ�شى عد ًدا قيا�سيًا من القتلى املدنيني يف �أفغان�ستان
•• نيويورك�-أ ف ب

تخ�شى الأمم امل��ت��ح��دة م��ن مقتل �أو �إ�صابة
�أعداد مل ي�سبق لها مثيل من املدنيني يف عام
 2021يف �أفغان�ستان �إذا ا�ستمر القتال الذي
ا�شتد منذ �أن بد�أت حركة طالبان هجومًا على
عدة جبهات يف �أيار/مايو.
وت���ق���ول ب��ع��ث��ة الأمم امل��ت��ح��دة يف �أفغان�ستان
(�أوناما) يف تقريرها عن اخل�سائر املدنية يف
الن�صف الأول م��ن ع��ام � 2021إن��ه��ا تتوقع
�أن ت�سجل هذا العام �أك�بر عدد من ال�ضحايا
امل���دن���ي�ي�ن م��ن��ذ ع����ام  2009ع��ن��دم��ا ب����د�أت
بت�سجيل احل�صيلة ال�سنوية.
وت�شري البعثة �إىل �أن “اخل�سائر املدنية يف
�أفغان�ستان يف الن�صف الأول من عام 2021
و�صلت �إىل م�ستويات قيا�سية ،مع ارتفاع حاد
يف الوفيات والإ�صابات ب�شكل خا�ص منذ �أيار/

مايو ،عندما بد�أت القوات الدولية ان�سحابها �أيلول�/سبتمرب  2020يف قطر مل ت�سجل �أي
تقدم بعد.
وت�صاعد القتال بعد هجوم طالبان».
وقالت ديبورا ليونز ،املمثلة اخلا�صة للأمم وتقول بعثة �أون��ام��ا �إن  1659مدنيا قتلوا
امل��ت��ح��دة يف ك��اب��ول يف ب��ي��ان ���ص��ح��ايف“ ،يظهر وج��رح � 3254آخ��رون يف الن�صف الأول من
التقرير بو�ضوح �أن ع���ددًا غ�ير م�سبوق من ع��ام  ،2021ب��زي��ادة ق��دره��ا  47%مقارنة
املدنيني الأف��غ��ان �سوف ميوتون و�سي�صابون بالن�صف الأول من عام .2020
ب��ج��روح خ��ط�يرة ه��ذا ال��ع��ام �إذا مل يتم وقف وارتفع ع��دد ال�ضحايا املدنيني ب�شكل خا�ص
ت�����ص��ع��ي��د ال����ع����ن����ف».ودع����ت ل���ي���ون���ز طالبان يف �أي���ار/م���اي���و وح��زي��ران/ي��ون��ي��و ،وه��م��ا �أول
واحل���ك���وم���ة �إىل “تكثيف ج��ه��وده��م��ا حول ���ش��ه��ري��ن م��ن ال��ه��ج��وم ال�����ش��ام��ل ال����ذي �شنته
و�سجل
طاولة املفاو�ضات” .وقالت “�أنا�شد طالبان حركة طالبان يف جميع �أنحاء البالد ُ
وال��ق��ادة الأف��غ��ان �إىل �أن ي���أخ��ذوا يف االعتبار خ�لال��ه ن��ح��و ن�صف اخل�����س��ائ��ر امل��دن��ي��ة خالل
امل�سار امل�أ�سوي واملخيف للنزاع وت�أثريه املدمر الن�صف الأول من العام ( 783قتي ً
ال مدن ًيا
و 1609جرحى).وت�صف بعثة �أون��ام��ا هذه
على املدنيني».
و������ش�����ددت ع���ل���ى �أن “ال�سعي وراء احل���ل احل�صيلة ب���أن��ه��ا “مروعة” ،م����ؤك���دة �إن ما
ال��ع�����س��ك��ري ل���ن ي������ؤدي �إال �إىل زي�����ادة معاناة يقرب من ن�صف ال�ضحايا املدنيني الذين مت
ال�شعب الأفغاين” ،يف حني �أن املحادثات بني ت�سجيلهم يف الن�صف الأول من العام هم من
احلكومة الأف��غ��ان��ي��ة وط��ال��ب��ان ال��ت��ي ب���د�أت يف الن�ساء والأطفال.
 �أفغان �ضد �أفغان -وت���ق���ول ال��ب��ع��ث��ة �إن ال��ف�����ص��ائ��ل واجلماعات
املناه�ضة للحكومة م�س�ؤولة عن  64%من
اخل�سائر امل��دن��ي��ة امل�سجلة يف الن�صف الأول
من عام ُ 39% :2021تعزى �إىل هجمات
نفذتها طالبان و 9%تنظيم داع�ش و 16%
“عنا�صر غري حمددة».
وقدرت �أن القوات املوالية للحكومة م�س�ؤولة
عن  25%من اخل�سائر يف �صفوف املدنيني،
وي��ع��زى معظمها �إىل ق���وات ال��دف��اع والأم���ن
الأفغانية .ويف  11%م��ن احل���االت ،مل يتم
ال��ت��ع��رف على امل�����س���ؤول�ين ع��ن مقتل مدنيني
يف ت���ب���ادل �إط��ل��اق ن����ار وت���ف���ج�ي�رات عر�ضية

ملتفجرات م�تروك��ة.ول��ل��م��رة الأوىل منذ عام
 ،2009مل تن�سب الأمم املتحدة �أي خ�سائر
يف �صفوف املدنيني �إىل القوات الدولية التي
ب��د�أت ان�سحابها النهائي من البالد يف �أوائل
�أي��ار/م��اي��و وتو�شك الآن على �إجنازه.وكتبت
الأمم امل��ت��ح��دة �أن ال���ن���زاع �أ���ص��ب��ح الآن بني
�أطراف �أفغانية ،و�إن �أعلنت الواليات املتحدة
م�ساء الأح��د �أنها �ستوا�صل غاراتها اجلوية
�ضد طالبان �إذا وا�صلت الأخرية هجومها.
و���ش��ددت بعثة �أون��ام��ا على �أن معظم املعارك
ال��دام��ي��ة يف ���ش��ه��ري �أي���ار/م���اي���و وح���زي���ران/
يونيو اندلعت “خارج املدن ،يف مناطق قليلة
ال�����س��ك��ان ن�سب ًيا” .وق��ال��ت �إن��ه��ا “قلقة جدًا
ب�ش�أن العواقب الكارثية املحتملة على املدنيني
الأف���غ���ان �إذا ُن��ف��دت ال��ع��م��ل��ي��ات الع�سكرية يف
مناطق ح�ضرية مكتظة بال�سكان».
خ�ل�ال ن��ح��و ث�لاث��ة �أ���ش��ه��ر� ،سيطرت طالبان
على م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي معظمها
يف مناطق ريفية .ومل تعد القوات الأفغانية
ت�سيطر �سوى على الطرق الرئي�سية وعوا�صم
الواليات وبع�ضها حما�صر.
ودان��ت بعثة �أوناما عمليات القتل امل�ستهدفة
للموظفني امل��دن��ي�ين وامل��داف��ع�ين ع��ن حقوق
الإن�����س��ان وال�صحافيني وال��زع��م��اء الدينيني
والعاملني يف املجال الإن�ساين التي ارتكبتها
اجل��م��اع��ات املناه�ضة للحكومة وال��ت��ي متثل
ال�سبب الثالث للوفيات بني املدنيني ()14%
يف الن�صف الأول من عام .2021
كما �سلطت ال�ضوء على عودة تنفيذ هجمات
متعمدة ت�ستهدف �أف����راد الأق��ل��ي��ة ال�شيعية،
وخا�صة من طائفة الهزارة.

حماولة خطف م�سيح علي جناد
ت�ستدعي خطوط ًا حمراء
•• وا�شنطن-وكاالت

بعد مرور �أ�سبوع على �إعالن مكتب
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال���ف���ي���دي���رايل “�أف
ب��ي �آي” �إح���ب���اط خم��ط��ط �إي���راين
خلطف ال�صحافية الأمريكية من
�أ���ص��ول �إي��ران��ي��ة م�سيح علي جناد،
دع��ت الأك��ادمي��ي��ة يف معهد امل�شروع
الأمريكي �إيلني وول�ش �إدارة بايدن
�إىل ����ض���رورة ال����رد ور���س��م خطوط
حمراء وا�ضحة.
وبدت عملية خطف جناد من منزلها
يف ن���ي���وي���ورك غ��ي�ر واق���ع���ي���ة حتى
بالن�سبة �إىل �أف�ل�ام جامي�س بوند
بح�سب ال��ك��ات��ب��ة .ل��ق��د ق���رر عمالء
اال�ستخبارات الإي��ران��ي��ة �أن ينقلوا
جناد بعد خطفها من مانهاتن �إىل
فنزويال عرب زوارق حربية �سريعة،
وم���ن ه��ن��اك �إىل �إي������ران ،موطنها
الأم .ووف��ق��اً ل���وزارة ال��ع��دل ،خطط
العمالء الإيرانيون الأربعة خلطف
ال�صحافية والنا�شطة احلقوقية
ب�سبب “تعبئة الر�أي العام يف �إيران
وح��ول ال��ع��امل لإدخ���ال تغيريات يف
قوانني وممار�سات النظام».

ما الهدف؟
�إن م���ا �أم���ل���ت �إي������ران حت��ق��ي��ق��ه من
خ���ل��ال ع��م��ل��ي��ة اخل����ط����ف بح�سب
وول�����ش ميكن �أن ي��ك��ون واح����داً من
هدفني لي�سا بال�ضرورة متنافرين.
الأول هو ا�ستخدام طهران لنجاد
ال�ستغالل الزخم
كورقة �ضغط على الواليات املتحدة
�أك���دت وول�����ش يف موقع “ ”1945يف وق��ت توقفت املحادثات النووية

رئي�س الوزراء العراقي ي�أمل احل�صول على �إعالن ر�سمي جلدول االن�سحاب

بايدن ي�ستقبل الكاظمي ملناق�شة الوجود الأمريكي يف العراق
•• وا�شنطن�-أ ف ب

ي�����س��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي�����س الأم��ي�رك����ي ج���و بايدن
رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي،
يف لقائه الأول مع رئي�س احلكومة ال�ضعيف
ال���ذي ي���أم��ل احل�����ص��ول ع��ل��ى �إع��ل�ان ر�سمي
جل���دول زم��ن��ي الن�سحاب الأم�يرك��ي�ين من
البالد ،املطلب الأ�سا�سي للعراقيني املوالني
لإي��ران ،ما يعطيه دفعا �سيا�سياً قبل ثالثة
�أ�شهر من انتخابات نيابية مبكرة.
ويتمحور اللقاء ب�شكل �أ�سا�سي حول وجود
ال��ق��وات الأم�يرك��ي��ة يف ال��ع��راق وعلى نطاق
�أو���س��ع ،ق���درة ب��غ��داد على الت�صدي خلاليا
تنظيم داع�ش املتبقية .وتب ّنت هذه الأخرية
ه��ج��وم��اً دام���ي���اً وق���ع م��ن��ذ �أ���س��ب��وع يف �سوق
�شعبي يف العا�صمة العراقية� ،أ�سفر عن 36
قتي ً
ال على الأق���ل و 62جريحاً غالبيتهم
من الن�ساء والأطفال بح�سب م�صادر طبية
و�أمنية.
ر�سمياًّ ،
متت هزمية التنظيم يف العراق يف
العام  2017على �أي��دي القوات العراقية
املدعومة من حتالف دويل بقيادة وا�شنطن،
لكن تبقى خم��اوف عودته حا�ضرة بح�سب
م�صدر دبلوما�سي �أم�يرك��ي ،لأن “العديد
من الأ�سباب التي �سمحت ب�صعود التنظيم
يف العام  2014ال تزال قائمة».
ت�أتي زي��ارة الكاظمي �إىل وا�شنطن يف وقت

ت��ت��ع�� ّر���ض ال����ق����وات الأم�ي�رك���ي���ة يف العراق
لهجمات متكررة ت�ش ّنها ميلي�شيات موالية
لطهران ،وتر ّد وا�شنطن عليها.
ال ي���زال ح���واىل  2500ع�سكري �أمريكي
م��ت��واج��دي��ن يف ال���ع���راق و ُت��ر���س��ل الواليات
املتحدة �أي�ضاً ب�شكل متكرر �إىل البالد قوات
خا�صة ال ُتعلن عن عديدها.
يريد الكاظمي ،رئي�س حكومة دولة مت ّزقها
�أع��م��ال العنف وت��ع��اين م��ن الفقر ويتف�شى
فيها الف�ساد� ،أن تتعهّد وا�شنطن ،ر�سمياً على
الأقل ،ب�إعادة تقييم وجودها يف العراق.
ومل تتوان الف�صائل عن تكثيف �ضغوطها
م�ؤخراً على الكاظمي الذي �ضعف موقفه يف

مواجهة �أزمات تتزايد تعقيداً يف البالد على
امل�ستوى املعي�شي واالق��ت�����ص��ادي على وجه
اخل�����ص��و���ص ،ال �سيما �أزم���ة ال��ك��ه��رب��اء التي
يعتمد العراق على �إيران للتزود مبا يكفيه
منها ،خ�صو�صاً يف ف�صل ال�صيف احلار.
قبل ثالثة �أ�شهر من االنتخابات الت�شريعية،
ي���أم��ل رئي�س احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي ب��ذل��ك �أن
ي�����س��ت��ع��ي��د ب��ع�����ض��اً م���ن ال��ن��ف��وذ يف مواجهة
ال��ف�����ص��ائ��ل ال��ن��اف��ذة وامل��ع��ادي��ة ج���داً لوجود
الأمريكيني يف البالد.
وان�سحبت معظم القوات الأمريكية املُر�سلة
ع����ام  2014يف �إط������ار ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل
مل�ساندة ب��غ��داد على ه��زمي��ة تنظيم داع�ش
خ��ل�ال ع��ه��د ال��رئ��ي�����س الأم��ي�رك����ي ال�سابق
دون��ال��د ت��رام��ب.ر���س��م��ي��اً ،لي�س ه��ن��اك قوات
مقاتلة ،فالع�سكريون الأمريكيون الذين ال
يزالون يف العراق ي�ؤدون دور “م�ست�شارين”
�أو “مد ّربني».
ي�����ش��ك��ل ال����ع����راق ج������زءاً م��ه��م��اً م���ن الإط�����ار
اال�سرتاتيجي للواليات املتحدة التي تقود
عمليات التحالف الدويل ملكافحة اجلهاديني
يف �سوريا املجاورة.
وم���ن غ�ير ال�����وارد بالن�سبة ل��وا���ش��ن��ط��ن �أن
تتخلى عن البلد ذي الت�أثري الإي���راين ،يف
خ�����ض�� ّم ارت��ف��اع م�ستوى ال��ت��وت��ر ب�ين �إي���ران
والواليات املتحدة ،حتى لو كانتا ال تزاالن
تعتزمان �إنقاذ االتفاق الدويل حول النووي

الإيراين املربم عام .2015
ي��رى ح��م��دي م��ال��ك م��ن م��رك��ز “وا�شنطن
ان�ستيتيوت” ل�ل�أب��ح��اث� ،أن يف �إط����ار هذا
��رج��ح �أن ينخف�ض
ال��ت��ج��اذب“ ،من غ�ير امل ّ
ع���دد ال��ع�����س��ك��ري�ين الأم�يرك��ي�ين يف العراق
ب�شكل كبري».
ويتوقع الباحث يف “بري�سون ان�ستيتيوت”
يف جامعة �شيكاغو رمزي مارديني �أن تكون
“الإعالنات �شكلية تخدم امل�صالح ال�سيا�سية
لرئي�س الوزراء العراقي».
يثري ه��ذا الأم��ر خ�شية خ�براء املنطقة من
ت��وا���ص��ل ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي ت�ش ّنها الف�صائل
املوالية لإيران وحتى تكثيفها.

�أن ت����أث�ي�ر جن���اد ازداد م��ن��ذ ك�شف
�أف ب��ي �آي ع��ن امل��خ��ط��ط .و�شددت
على ���ض��رورة �أال يتم جت��اه��ل زخم
كهذا يف اللحظة احلالية املف�صلية
ل��ل��ع�لاق��ات الأمريكية-الإيرانية.
كانت جناد املنفية منذ �سنة 2009
م��ع��ار���ض��ة ق��وي��ة ل��ل��ن��ظ��ام الإي�����راين
ل��ف�ترة ط��وي��ل��ة .وتتمتع النا�شطة
احلقوقية بخم�سة ماليني متابع
ع��ل��ى �إن�������س���ت���غ���رام ومب���ئ���ات الآالف
م��ن امل��ت��اب��ع�ين ع��ل��ى ت��وي�تر .ولهذا
ال�����س��ب��ب ،ال ع��ج��ب م���ن �أن يكون
النظام قد عمل طوال �سنوات على
ت�شويه �سمعتها وتثبيط عزميتها.
لقد �أج�برت طهران �شقيقتها على
ال��ت��ن��دي��د ب��ه��ا ع��ل��ن��اً ���س��ن��ة ،2018
و�سجنت �شقيقها ل��ث��م��اين �سنوات
ب�سبب رف�����ض��ه ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك �سنة
.2019

وم���ن���ذ ال�����زي�����ارة الأخ����ي���رة ل��ل��ك��اظ��م��ي �إىل
وا�شنطن يف �آب�/أغ�سط�س  ،2020ح�صلت
ت���ط���ورات �أب���رزه���ا ت��وا���ص��ل ال��ه��ج��م��ات التي
تتهم بها الف�صائل على امل�صالح الأمريكية
يف ال��ب�لاد ،ولي�س بال�صواريخ فح�سب ،بل
�أدخلت تقنية الطائرات امل�سرية ،الأكرث دق ًة
و�إث����ارة للقلق بالن�سبة للتحالف الدويل.
وق��د بلغ عددها نحو خم�سني هجوما منذ
م��ط��ل��ع ال���ع���ام ،ك���ان �آخ���ره���ا ه��ج��وم بطائرة
ب���دون ط��ي��ار ا���س��ت��ه��دف ق��اع��دة ت�ضم قوات
للتحالف الدويل يف كرد�ستان العراق ،بدون
�أن يت�سبب الهجوم ب�سقوط �ضحايا.
وط���ال���ب���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة للمقاومة
ال���ع���راق���ي���ة ال���ت���ي ت�������ض��� ّم ف�����ص��ائ��ل موالية
لإي���ران بع�ضها من�ضو يف احل�شد ال�شعبي،
ال�سبت بـ”ان�سحاب القوات املحتلة” مهدد ًة
مبوا�صلة الهجمات �ضد الوجود الع�سكري
الأجنبي يف البالد.
من وا�شنطن� ،أكد وزير اخلارجية العراقي
ف����ؤاد ح�سني ال���ذي و���ص��ل قبل ب�ضعة �أيام
للتح�ضري للزيارة� ،أن املحادثات �ستف�ضي
بالفعل �إىل حتديد ج��دول زمني الن�سحاب
القوات الأمريكية.
لكن و�سائل �إع�لام �أمريكية �أ���ش��ارت �إىل �أن
االن�سحاب �سيكون يف الواقع �إع��ادة حتديد
مل��ه��ام ال��ق��وات امل���وج���ودة يف ال���ع���راق ،بحلول
نهاية العام.

يف ف��ي��ي��ن��ا ع��ن��د اجل���ول���ة ال�ساد�سة.
�إن مم��ار���س��ة �إي�����ران ال�����ض��غ��ط بهذا
ال�شكل �سي�ؤدي من دون �أدن��ى �شك
�إىل �إح�������راج ال���وف���د الأم���ري���ك���ي يف
فيينا ،و�إظ��ه��ار �أن ال ح�صانة حتى
بالن�سبة �إىل املواطنني الأمريكيني
املوجودين على الأرا�ضي الأمريكية.
�أما الهدف الثاين فيق�ضي ب�إ�سكات
جناد ور�سالتها واملعار�ضني العلنيني
للنظام يف الداخل واخلارج معاً.
بلينكن يعلق
بالن�سبة �إىل الهدف الثاين ،حتقق
ع��ك�����س ذل�����ك مت����ام����اً ،ك���م���ا تابعت
ال���ك���ات���ب���ة .ف��ف��ي الأي�������ام ال���ت���ي تلت
الأخ�����ب�����ار ع����ن امل���خ���ط���ط الفا�شل،
ظ��ه��رت جن���اد ع��ل��ى جميع املن�صات
الإعالمية ال��ب��ارزة يف الغرب ،بدءاً
بالربنامج الذي تقدمه على �إذاعة
�صوت �أمريكا ،كما حتدثت هاتفياً
مع وزير اخلارجية �أنتوين بلينكن.
وب��ع��د مكاملة ا�ستمرت  15دقيقة،
غ����رد ب��ل��ي��ن��ك��ن ع��ل��ى ت���وي�ت�ر كاتباً:
“�إن الواليات املتحدة �ستدعم دوماً
العمل الذي ال ميكن اال�ستغناء عنه
لل�صحافيني امل�ستقلني حول العامل.
ل��ن نت�سامح م��ع اجل��ه��ود الرامية
�إىل ترهيبهم �أو �إ�سكات �صوتهم”.

الإ�صابات اليومية بكوفيد19 -
يف �إيران تتخطى � 30ألفا

•• طهران�-أ ف ب

تخطى عدد الإ�صابات اليومية بفريو�س كورونا يف �إي��ران عتبة � 30ألف
�إ�صابة للمرة الأوىل �أم�س االثنني ،يف ثاين ح�صيلة قيا�سية خالل �أقل من
�أ�سبوع ،وفق �أرقام ر�سمية.
و�أعلنت وزارة ال�صحة يف اجلمهورية الإ�سالمية� ،أكرث دول ال�شرق الأو�سط
ت�أثرا بجائحة كوفيد ،19-ت�سجيل � 31814إ�صابة يف ال�ساعات الأربع
والع�شرين الأخرية� ،إ�ضافة اىل  322وفاة.
وبذلك ،ارتفعت احل�صيلة الر�سمية للجائحة يف �إيران ،اىل  89122وفاة
من �أ�صل � 3,723,246إ�صابة ،علما ب�أن م�س�ؤولني حمليني �سبق �أن �أقروا
ب�أن الأرقام الر�سمية تبقى ما دون الفعلية.
وح�صيلة الإ�صابات اليومية املعلنة االثنني هي الأعلى يف �إيران منذ ت�سجيل
ظهور �أوىل حاالت الإ�صابة بفريو�س كورونا يف �شباط/فرباير .2020
وهي املرة الثانية خالل �أقل من �أ�سبوع ت�سجل فيها اجلمهورية الإ�سالمية
ح�صيلة قيا�سية من الإ�صابات اليومية.
وكانت احل�صيلة ال�سابقة � 27444إ�صابة ،و�أع��ل��ن عنها يف  20متوز/
يوليو .وتبقى احل�صيلة القيا�سية للوفيات  ،496و�أع��ل��ن عنها يف 26
ني�سان�/أبريل املا�ضي.
وت���أت��ي احل�صيلة القيا�سية اجل��دي��دة للإ�صابات ،يف ي��وم ع���اودت الدوائر
احلكومية وامل�صارف يف حمافظتي طهران و�ألربز املجاورتني ،فتح �أبوابها
امل�سجلة يف الآونة الأخرية
بعد �إغالق لنحو �أ�سبوع �سعيا للحد من الزيادة ّ
يف �إ�صابات كوفيد.19-وح ّذر الرئي�س الإي��راين ح�سن روح��اين يف مطلع
متوز/يوليو ،من “موجة خام�سة” من التف�شي الوبائي يف اجلمهورية
الإ�سالمية ،عازيا �إياها ب�شكل �أ�سا�سي ملتحورة دلتا �شديدة العدوى.كما
�أ���ش��ار خ�لال ال��ف�ترة املا�ضية ،اىل ت��راج��ع ال��ت��زام الإي��ران��ي�ين باالجراءات
الوقائية للحد من انتقال العدوى.ومنذ بدء جائحة كوفيد ،مل تفر�ض
ال�سلطات الإيرانية �إج��راءات �إغالق �شامل على غرار تلك التي اعتمدتها
العديد من دول العامل ،عازية ذلك للظروف االقت�صادية ال�صعبة العائدة
بالدرجة الأوىل اىل العقوبات الأمريكية.
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ال�شارع مع قرارات �سعيد والأحزاب منق�سمة:

تون�س انقالب د�ستوري �أم �أزمة غري م�سبوقة!
••الفجر – تون�س

على مدى الأ�شهر ال�ستة املا�ضية ،اندلعت مواجهة
بني النه�ضة -التي ميثل نوابها الأغلبية يف الربملان
 وبني الرئا�سة ،مما �أدى �إىل �شل احلكومة وتعطيلال�سلطات العامة .م���أزق �سيا�سي ين�ضاف اىل �أزمة

مناو�شات بني الأن�صار
فقد ت��واف��د �أن�����ص��ار ح��رك��ة النه�ضة
واي�ضا �أن�صار الرئي�س قي�س �سعيد،
�أم�س االثنني ،امام الربملان وتطور
االم����ر ل��ب��داي��ة م��واج��ه��ات وترا�شق
باحلجارة والقوارير و�سط ح�ضور
�أم��ن��ى مكثف.ورفع �أن�صار النه�ضة
�شعارات تدعو لـ (ا�سقاط االنقالب)
ق��اب��ل��ت��ه ه��ت��اف��ات م��ن �أن�����ص��ار �سعيد
ت��دع��و لإ���س��ق��اط الربملان.وحاولت
ق�����وات االم�����ن ال���ت���دخ���ل مل��ن��ع تطور
الو�ضع وح�صول م��واج��ه��ات عنيفة
بني الطرفني بعد توا�صل الرتا�شق
باحلجارة.كما حاول عدد من �أن�صار
النه�ضة اقتحام البوابة الرئي�سية
مل��ق��ر جم��ل�����س ن����واب ال�����ش��ع��ب ب����اردو،
ف��ي��م��ا ح����اول �آخ�����رون ت�سلق بوابته
احل��دي��دي��ة� ،إال �أن��ه��م ووج��ه��وا ب�صد
�أم���ن���ي ،ف��ي��م��ا ات��خ��ذ �أف������راد اجلي�ش
مكانهم وراء البوابة.
وكانت حركة النه�ضة دعت يف بالغ
لها فجر �أم�س الإثنني ،منخرطيها
و�أن�صارها وكل الأحرار للتوجه �إىل
جمل�س نواب ال�شعب حماية للثورة
ولإرادة ال�شعب ح�سب تعبري بيانها.
ون�شرت ال�صفحة الر�سمية لرئي�س
احل��رك��ة را���ش��د ال��غ��ن��و���ش��ي ،تدوينة
م��ق��ت�����ض��ب��ة ج������اء ف���ي���ه���ا (ال�����رج�����اء
االل���ت���ح���اق ح����اال ب��رئ��ي�����س الربملان
�أم������ام �أب�������واب ال��ب�رمل����ان دف���اع���ا على
الدميقراطية وعلى الثورة).
وي���ذك���ر �أن رئ��ي�����س ال�ب�رمل���ان را�شد
ال��غ��ن��و���ش��ي و���ص��ل ف��ج��را �أم�����ام مقر
الربملان ،لكن قوات اجلي�ش الوطني
م��ن��ع��ت��ه م����ن ال�����دخ�����ول �إىل داخ����ل
ال�ب�رمل���ان.وك���ان���ت م���درع���ات اجلي�ش
ال���ت���ون�������س���ي ق����د ط����وق����ت ،يف �ساعة
م���ت����أخ���رة م���ن م�����س��اء الأح�������د ،مقر
جمل�س ن���واب ال�شعب ب���ب���اردو ،بعد
�إع�ل�ان قي�س �سعيد جتميد ن�شاطه
ملدة  30يوما.
كما قامت وحدات اجلي�ش بتطويق
ق�صر احل��ك��وم��ة بالق�صبة ومنعت
م���وظ���ف���ي رئ����ا�����س����ة احل����ك����وم����ة من
الدخول.
اجتماع عن بعد
وق����د �أ�����ص����در ال��ب�رمل����ان ب��ي��ان��ا عقب
اجتماع مكتبه عن بُعد �صباح �أم�س
الإث��ن�ين ،برئا�سة را���ش��د الغنو�شي،
ن�ص ال��ب��ي��ان ،رف�ضه
�أك��� ّد فيه ،وف��ق ّ
امل��ط��ل��ق و�إدان���ت���ه ال�����ش��دي��دة مل��ا �أعلن
عنه م�ساء االحد رئي�س الدولة قي�س
�سعيد ،واعترب جميع قراراته باطلة
وتنطوي على خرق ج�سيم للد�ستور
وان����ح����راف ���ش��دي��د يف االج���ت���ه���اد يف
تفعيل الف�صل  80منه ،وحماولة
حت�� ّي��ل ومت���وي���ه م��ف�����ض��وح��ة بادعاء
الباطل ح�صوله على موافقة رئي�س
جم��ل�����س ن�����واب ال�����ش��ع��ب ع��ل��ى هذه
التدابري ،ح�سب تعبري البيان.
وح ّمل مكتب جمل�س نواب ال�شعب،
رئي�س ال��دول��ة قي�س �سعيد ،جميع
ال��ت��ب��ع��ات الأخ�ل�اق���ي���ة والقانونية
واجلزائية لدعوته ه��ذه ،واعتربها
ك�أنها مل تكن �أبدا ومطلقا.
ك��م��ا دع���ا م��ك��ت��ب ال�ب�رمل���ان ،اجلي�ش
التون�سي الوطني والقوات الأمنية
اجلمهورية �إىل االنحياز �إىل �صفوف
ال�شعب التون�سي وال���وف���اء لل َق�سم
بحماية الد�ستور وعُلوية القانون
و���ص��وْن هيبة ال��دول��ة وم�ؤ�س�ساتها
الد�ستورية والإداري��ة وت�أمني احلق
يف العمل وال�سري ال��ع��ادي مل�ؤ�س�سات
ال��دول��ة وع��دم اخل�ضوع لأي �أوامر
خارج روح الد�ستور و�سلطة القانون.
ودع�������ا م���ك���ت���ب امل���ج���ل�������س م�����ن جهة
�أخ��رى ،النواب �إىل الدفاع عن قيم

اقت�صادية واجتماعية و�صحية ارهقت التون�سيني
ودف��ع��ت ب�شريحة ك��ب�يرة منهم اىل التظاهر يف
ال�شارع.و�أمام ه��ذا الو�ضع املتفجر ،ق��رر الرئي�س
التون�سي قي�س �سعيد جتميد عمل الربملان وتويل
ال�سلطة التنفيذية ...قرار يثري حما�س املتظاهرين
لكنه ح�سب بع�ض ال�سيا�سيني واملراقبني قد ال ي�ضمن

خروج ًا و�شيك ًا من الأزم��ة.ه��ذه الإج���راءات ،التي
�سترتجم يف ال�ساعات القادمة يف �شكل مرا�سيم،
�أثارت على الفور غ�ضب حزب النه�ضة ،الذي ر�أى فيها
انقالبًا على الثورة و�ضد الد�ستور .واندلعت ،منذ
�صباح �أم�س االثنني ،ا�شتباكات �أمام الربملان التون�سي
بني �أن�صار الرئي�س و�أن�صار احلزب الإ�سالمي.

قي�س �سعيد يرت�أ�س اجتماعا طارئا للقيادات الع�سكرية و الأمنية

 احتاد ال�شغل يدعو �سعيّد لتقدمي �ضمانات � -أمام الربملانُ :مواجهات بني �أن�صار قي�س  -اجلي�ش مينع الغنو�شي من دخول الربملانويطوق ق�صر احلكومة
�سع ّيد و�أن�صار النه�ضة
د�ستورية والت�سريع يف �إنهاء التدابري اال�ستثنائية
 مكتب الربملان يرف�ض قرارات �سعيّدويدعو اجلي�ش والأمن لالنحياز �إىل ال�شعب

 �أحزاب ترف�ض القرارات ...و�أخرىت�ساند ...وثالثة نعم لكن...

اغالق الربملان يف وجه الغنو�شي والنواب

احتفاء جماهريي بقرارات قي�س �سعيد
اجلمهورية وعلوية الد�ستور وخيار
ال�شعب احل��� ّر وف���ق ان��ت��خ��اب��ات حرة
ونزيهة والتم�سك بتون�س اجلديدة
احل���رة وال��دمي��وق��راط��ي��ة والرف�ض
املطلق لكل نزوع نحو احلكم الفردي
ال�شمويل وامل�ستبد ،ويحثهم على
ممار�سة اخت�صا�صاتهم الد�ستورية
وم��وا���ص��ل��ة عملهم ال��ي��وم��ي بجانب
�شعبهم يف م��واج��ه��ة �أزم���ة الكوفيد
وت��داع��ي��ات��ه��ا اخل���ط�ي�رة اقت�صاديا
واجتماعيا ،على ح ّد تعبري البيان.
و�أكد البيان� ،أن جمل�س نواب ال�شعب
بجميع هياكله يف حالة انعقاد دائم
نظرا للظروف اخلا�صة التي متر بها
البالد .تفا�صيل الليلة الطويلة.
وك���ان الرئي�س التون�سي ،ق��د �أعلن
�إع�����ف�����اء رئ���ي�������س احل����ك����وم����ة ه�شام
امل�شي�شي من مهامه وجتميد عمل
واخت�صا�صات جمل�س ن��واب ال�شعب
مل����دّة  30ي��وم��ا م���ع رف���ع احل�صانة
الربملانية عن ك ّل �أع�ضاء الربملان.
كما �أعلن قي�س �سعيد توليه ال�سلطة
التنفيذية مب�ساعدة حكومة ير�أ�سها
رئ���ي�������س ح���ك���وم���ة وي���ع��� ّي���ن���ه رئي�س
اجلمهورية.
و�أعلنت رئا�سة اجلمهورية ،يف بالغ
ع��ل��ى ���ص��ف��ح��ت��ه��ا مب���وق���ع التوا�صل
االجتماعي في�سبوك ،عن القرارات
ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا �سعيد حفظا لكيان
ال��وط��ن و�أم����ن ال��ب�لاد وا�ستقاللها
و���ض��م��ان ال�����س�ير ال���ع���ادي لدواليب

الدولة” وفق البيان.
وقالت رئا�سة اجلمهورية� ،أن رئي�س
ال��دول��ة ،ق��رر بعد ا�ست�شارة ك�� ّل من
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ورئ��ي�����س جمل�س
ن��واب ال�شعب ،وعمال بالف�صل 80
من الد�ستور ،ما يلي :
 �إع����ف����اء رئ��ي�����س احل���ك���وم���ة ه�شامامل�شي�شي.
 جتميد عمل واخت�صا�صات املجل�سالنيابي ملدّة  30يوما.
 رف��ع احل�صانة الربملانية ع��ن ك ّل�أع�ضاء جمل�س نواب ال�شعب.
 ت��ويل رئي�س اجلمهورية ال�سلطةال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة مب�������س���اع���دة حكومة
ير�أ�سها رئي�س حكومة ويع ّينه رئي�س
اجل���م���ه���وري���ة.و�أو����ض���ح���ت الرئا�سة
التون�سية� ،أن��ه �سي�صدر يف ال�ساعات
ال��ق��ادم��ة �أم���ر ُي��ن ّ��ظ��م ه��ذه التدابري
اال�ستثنائية التي ح ّتمتها الظروف
والتي �سترُ فع بزوال �أ�سبابها.
وقال قي�س �سعيد� ،إن التدابري التي
�أعلن عنها لي�ست تعليقا للد�ستور،
حم���ذرا م��ن مغبة ال��ذي��ن يحاولون
ال��ل��ج��وء �إىل ال�����س�لاح ،ق���ائ�ل�ا :من
ي��ط��ل��ق ر���ص��ا���ص��ة واح����دة �ستجابهه
القوات امل�سلحة الع�سكرية والأمنية
ب��واب��ل م��ن ال��ر���ص��ا���ص.و�أ���ض��اف :مل
نكن نريد اللجوء �إىل هذه التدابري
لأن����ن����ا ت��ع��ام��ل��ن��ا ب�������ص���دق وب����أم���ان���ة
و�إخ�لا���ص لكن يف املقابل الكثريون
�شيمهم النفاق والغدر وال�سطو على

يف ح�ين �أك���دت القا�ضية امل��ت��ق��اع��دة والنا�شطة كلثوم
كنو يف تدوينة لها م�ساء الأح��د �أن��ه مت �إي��ق��اف رئي�س
احلكومة ه�شام امل�شي�شي  ...راجت يف املقابل �أنباء عن
�أن امل�شي�شي قد مت احتجازه يف ق�صر قرطاج ،ليتم بعد
ذلك ن�شر معلومات ت�ؤكد مغادرته لق�صر قرطاج را�ضيا
بقرار ع��زل��ه�.إال �أن��ه و�إىل حد �صباح �أم�س االثنني ،مل

يظهر ومل يتم بعد الك�شف عن م�صري امل�شي�شي وال عن
�أع�ضاء حكومته بعد �أن مت �إع��ف��ا�ؤه��م من قبل رئي�س
اجلمهورية.كما نقلت و�سائل اعالم عن م�صدر و�صفته
ب��امل��ق��رب م��ن رئي�س ال����وزراء التون�سي امل��ع��زول ه�شام
امل�شي�شي ،وم�صدران �أمنيان� ،أم�س االثنني� ،أن امل�شي�شي
يف منزله ولي�س رهن االعتقال.

�أمر رئا�سي ب�إعفاء رئي�س احلكومة ووزيري الدفاع والعدل
�أ���ص��در الرئي�س قي�س �سع ّيد �أم���را رئا�سيا ق�� ّرر من
خالله �إعفاء:
 ه�شام م�شي�شي ،رئي�س احلكومة واملكلف ب�إدارة�ش�ؤون وزارة الداخلية،
�إبراهيم الربتاجي ،وزير الدفاع الوطني. -ال�س ّيدة ح�سناء بن �سليمان ،الوزيرة لدى رئي�س

حقوق ال�شعب التون�سي الذي يوا�صل
اليوم ثورته يف ظل ال�شرعية.
وذك�������رت و����س���ائ���ل اع���ل��ام ن���ق�ل�ا عن
م�صادر �أمنية� ،أن قي�س �سعيد كلف
خالد اليحياوي املدير العام للأمن
ال���رئ���ا����س���ي ب���الإ����ش���راف ع��ل��ى وزارة
الداخلية بعد �إقالة احلكومة.
انقالب على الد�ستور
يف امل��ق��اب��ل ،اع��ت�بر رئ��ي�����س الربملان
ورئ���ي�������س ح����رك����ة ال���ن���ه�������ض���ة را����ش���د
الغنو�شي� ،أن ال��ق��رارات التي �أعلن
ع��ن��ه��ا رئ��ي�����س ال���دول���ة ق��ي�����س �سعيد،
ه���ي ان���ق�ل�اب ع��ل��ى ال����ث����ورة ،م�ؤكدا
�أن امل���ؤ���س�����س��ات م���ازال���ت ق��ائ��م��ة وان
�أن�صار النه�ضة وال�شعب التون�سي
�سيدافعون على الثورة ،وفق قوله.
وق����ال ال��غ��ن��و���ش��ي� ،إن ت����أوي���ل قي�س
���س��ع�� ّي��د ل��ل��د���س��ت��ور خ��اط��ئ وم�صادم
للحقيقة” ،و�أن ه���ذه الإج������راءات
باطلة والد�ستور ين�ص على �أن يبقى
ال�برمل��ان يف حالة انعقاد دائ���م ،و�أال
يتم حل احلكومة.
ودعا را�شد الغنو�شي ،رئي�س الدولة
�إىل ال�ت�راج���ع ع���ن ال����ق����رارات التي
�ستقود �إىل الظلمات و�سلطة الر�أي
ال���واح���د ،ال�شعب التون�سي �إىل �أن
ي��خ��و���ض ن�����ض��اال ���س��ل��م��ي��ا ال�ستعادة
الدميقراطية.
وتباينت املواقف
�أك�بر املنظمات اجلماهريية ،والتي
ظ��ل اجلميع م�����ش��دودا اىل موقفها

باعتبار ان��ه��ا ق��د ت��ك��ون م��ن عوامل
احل�����س��م يف ال�������ص���راع ل�����ص��ال��ح هذا
ال���ط���رف او ذاك اخ���ت���ارت ع��ل��ى ما
ي��ب��دو م�����س��ك ال��ع�����ص��ا م���ن الو�سط،
حيث �أكد املكتب التنفيذي لالحتاد
العام التون�سي لل�شغل� ،أم�س االثنني
“حر�صه ع��ل��ى �����ض����رورة التم�سك
بال�شرعية الد�ستورية يف �أي اجراء
يتخذ يف هذه املرحلة التي متر بها
ال���ب�ل�اد ل��ت��ام�ين اح��ت��رام الد�ستور
وا����س���ت���م���رار امل�������س���ار الدميقراطي
واعادة اال�ستقرار للبالد وا�سرتجاع
طاقتها يف البناء والتقدم».
ول��ف��ت يف ب�ل�اغ اث���ر اج��ت��م��اع طارئ
خ�������ص�������ص ل���ل���ن���ظ���ر يف ال����ت����داب��ي�ر
اال�ستثنائية التي اتخذها الرئي�س
اىل “وجوب ارف����������اق ال����ت����داب��ي�ر
اال�ستثنائية التي اتخذها الرئي�س
بجملة م��ن ال�ضمانات الد�ستورية
ويف مقدّمتها �ضرورة �ضبط �أهداف
ال��ت��داب�ير اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ع��ي��دا عن
التو�سع واالجتهاد ،واملركزة املفرطة،
وحت���دي���د م����دّة ت��ط��ب��ي��ق الإج������راءات
اال�ستثنائية ،والإ�سراع ب�إنهائها ح ّتى
ال تتحوّل �إىل �إج��راء دائ��م ،والعودة
يف الآج���ال �إىل ال�سري ال��ع��ادي و�إىل
م���ؤ� ّ��س�����س��ات ال��دول��ة ،وك��ذل��ك �ضمان
احرتام احلقوق واحلريات مبا فيها
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
دون جتزئة مع االحتكام �إىل الآليات
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وال��ت�����ش��ارك��ي��ة يف �أي

احلكومة املكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل
بالنيابة.كما تق ّرر ،مبقت�ضى ذات الأم��ر� ،أن يتوىل
ال��ك��ت��اب ال��ع��ام��ون �أو امل��ك��ل��ف��ون ب��ال�����ش���ؤون الإداري�����ة
وامل���ال���ي���ة ب��رئ��ا���س��ة احل��ك��وم��ة وال��������وزارات املذكورة
ت�صريف �أمورها الإداري���ة واملالية �إىل حني ت�سمية
رئي�س حكومة جديد و�أع�ضاء جدد فيها.

تغيري �سيا�سي يف �إطار خارطة طريق
ت�شاركية وا�ضحة ت�سطر الأهداف
وال��و���س��ائ��ل وال���روزن���ام���ة وتطمئن
ال�شعب وتبدّد املخاوف».
و�شدد املكتب على رف�ضه جل��وء �أيّ
طرف مهما كان موقعه �أو موقفه �أو
دواعيه �إىل العنف ،معربا عن رف�ضه
القاطع ل�سيا�سة الت�ش ّفي �أو ت�صفية
احل�سابات و�ضمان خروج �سلمي من
ه���ذه امل��رح��ل��ة ال��دق��ي��ق��ة وال�صعبة،
داعيا ك ّل الأطراف �إىل وجوب الن�أي
بامل� ّؤ�س�سة الع�سكرية عن التجاذبات
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة� ،إمي����ا ًن����ا م��ن��ه بعراقة
ومت�سكها
ه��ذه امل� ّؤ�س�سة ووطنيتها
ّ
غ�ير امل�شروط بحماية �أم��ن البالد
والعباد ،حفاظا على مدنية الدولة.
القوى ال�سيا�سية املمثلة يف الربملان
وت���ل���ك ال���ت���ي خ����ارج����ه ،ع��ب��رت عن
مواقف متباينة .منها من اعلنن عن
مت�سكه ب��دول��ة القانون وامل�ؤ�س�سات
وب��د���س��ت��ور ال���ب�ل�اد واح��ت��رام امل�سار
ال��دمي��ق��راط��ي وم���ؤ���س�����س��ات��ه ،داعيا
جمل�س ن���واب ال�شعب اىل االنعقاد
ف����ورا ورئ��ي�����س احل��ك��وم��ة اىل تويل
م��ه��ام��ه ال�����ش��رع��ي��ة وت���ف���ادي اح���داث
ف��راغ يف م�ؤ�س�سة رئا�سة احلكومة،
ورات ف��ي��م��ا ح���دث ان��ق�لاب��ا وخرقا
ج�����س��ي��م��ا ل��ل��د���س��ت��ور وع�����ودة للحكم
الفردي ،داعية اىلاحرتام ال�شرعية
االنتخابية ورف�ض اي قرار يتنافى
م��ع خم��رج��ات��ه��ا امل���ؤ���س�����س��ات��ي��ة ،على

غ���رار ح��رك��ة النه�ضة وق��ل��ب تون�س
وائ����ت��ل�اف ال���ك���رام���ة واجل���م���ه���وري
وحزب العمال واالحتاد ال�شعبي.
وم����ن����ه����ا م�����ن ي����ح���� ّم����ل م�������س����ؤول���ي���ة
االحتقان ال�شعبي امل�شروع والأزمة
االجتماعية واالقت�صادية وال�صحية
وان�سداد الأفق ال�سيا�سي لالئتالف
احل����اك����م ب���ق���ي���ادة ح���رك���ة النه�ضة
وح��ك��وم��ة ه�����ش��ام امل�����ش��ي�����ش��ي ،ولكنه
يختلف مع ت�أويل الرئي�س للف�صل
 80من الد�ستور ،معبرّ ا عن رف�ضه
ما ترتب عنه من قرارات و�إجراءات
خ���ارج ال��د���س��ت��ور ،ع��ل��ى غ���رار التيار
الدميقراطي وح��زب التكتل وحزب
العمل .يف حني� ،أ ّكدت �أحزاب اخرى
م�ساندتها للقرارات التي �أ�صدرها
قي�س �سعيد م�شرية اىل انها تعتربها
طريقا لت�صحيح م�سار الثورة الذي
انتهكته ال��ق��وى امل�����ض��ادة لها وعلى
ر�أ���س��ه��ا ح��رك��ة النه�ضة واملنظومة
احلاكمة برمتها.
وت��ع��ت�بر ه����ذه االح������زاب �أ ّن �سع ّيد
مل ي����خ����رج ب����ه����ذه ال�������ق�������رارات عن
ال����د�����س����ت����ور ،ب����ل ت�������ص���رف وف������ق ما
مت��ل��ي ع��ل��ي��ه م�����س���ؤول��ي��ت��ه يف �إط����ار
ال��ق��ان��ون وال��د���س��ت��ور ح��ف��ظ��ا لكيان
ال��وط��ن و�أم����ن ال��ب�لاد وا�ستقاللها
و���ض��م��ان��ا لل�سري ال���ع���ادي لدواليب
الدولة وجند يف هذه الر�ؤية حركة
ال�����ش��ع��ب وال��ت��ي��ار ال�شعبي.وعديدة
هي الأح���زاب وال�شخ�صيات – حتى

مناو�شات �أمام الربملان بني �أن�صار قي�س �سعيد و�أن�صار النه�ضة

تطويق ق�صر احلكومة

معلومات مت�ضاربة حول م�صري ه�شام امل�شي�شي

 �سعيد يحذر :من يطلق ر�صا�صة واحدة�سنجابهه بوابل من الر�صا�ص

كتابة هذه ال�سطور-التي مل ت�صدر
بعد مواقف بعد القرارات التي �أعلن
ع��ن��ه��ا ق��ي�����س ���س��ع��ي��د ،وخ��ا���ص��ة منها
احلزب الد�ستوري احلر وحزب حتيا
تون�س وحركة م�شروع تون�س.
�سل�سلة م�شاورات
هذا و�أطلق الرئي�س التون�سي �سل�سلة
م�����ش��اورات �شملت ر�ؤ����س���اء ع���دد من
املنظمات الوطنية وافتتحها بلقاء
مع امني عام االحتاد العام التون�سي
لل�شغل نور الدين الطبوبي.
واعلنت اجلمعية التون�سية للن�ساء
ال��دمي��ق��راط��ي��ات ان رئي�ستها نائلة
زعالمي عقدت اجتماعا مع الرئي�س
قي�س �سع ّيد.و�أ�شارت يف بالغ �صادر
عنها اىل ان االج��ت��م��اع ج��اء بطلب
م��ن �سع ّيد واىل ان���ه ي���أت��ي يف �إطار
امل���������ش����اورات ال���ت���ي ي��ج��ري��ه��ا رئي�س
الدولة مع املنظمات الوطنية.
ي�شار اىل ان �سع ّيد كان قد التقى يف
وقت �سابق �أم�س االمني العام الحتاد
ال�شغل نور الدين الطبوبي والتقى
اي�ضا عبد املجيد الزار رئي�س احتاد
املزارعني.
لي�س انقالبا
دوليا ،كان للحدث التون�سي �صداه
يف خم��ت��ل��ف ال���ع���وا����ص���م ،وق�����د دعا
االحت�����اد االوروب������ي ك��اف��ة االط����راف
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة يف ت��ون�����س اىل
احرتام الد�ستور و�سيادة القانون.
ونقل بيان �صادر عن املتحدثة با�سم
االحت����اد االوروب�����ي نبيلة م�صرايل
قولها نحن نتابع عن كثب التطورات
يف تون�س ،ونطلب من جميع اجلهات
الفاعلة احرتام الد�ستور وم�ؤ�س�ساته
وااللتزام ب�سيادة القانون.
ودع�������ت امل���ت���ح���دث���ة ب���ا����س���م االحت�����اد
االوروب������ي اىل ال���ه���دوء وجت��ن��ب اي
ت�صعيد للعنف.من جهتها ،اكدت
امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م وزارة اخلارجية
االمل��ان��ي��ة م���اري���ا �أدي��ب��ه��ر ان برلني
قلقة م��ن اال���ض��ط��راب��ات ال�سيا�سية
املت�صاعدة يف تون�س ،معتربة ان ما
ح��دث لي�س مع ذل��ك انقالبا داعية
اىل اع���ادة ال��ب�لاد اىل ح��ال��ة النظام
ال��ق��ان��وين الد�ستوري الفتة اىل ان
اخلارجية تعتزم �إج���راء مفاو�ضات
م���ع ال�����س��ف�ير التون�سي.و�أ�ضافت
نحن ن�شعر بقلق بالغ بعد متابعتنا
ع��ن ك��ث��ب ت�صاعد ال��ع��ن��ف يف الأي���ام
والأ�سابيع املا�ضية وتفاقمه االحد
ومن املهم �إع��ادة النظام الد�ستوري
يف �أ�����س����رع وق����ت مم��ك��ن ون���دع���و كل
م��ن ي�ضمن احل��ف��اظ على القانون
الد�ستوري وتنفيذه ،لفعل ذلك.
يف ح��ي�ن ع���ّب��رّ ت وزارة اخلارجية
الرتكية يف بالغ لها عن قلقها �إزاء
التطورات الأخ�يرة يف تون�س ،وعبرّ
امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال��رئ��ا���س��ة الرتكية
�إب��راه��ي��م ق��ال��ن ع��ن رف�����ض��ه لتعليق
عمل الربملان التون�سي.
وق�����د دع�����ت ال�������س���ف���ارة الفرن�سية
مواطنيها اىل اليقظة وتوخي احلذر
واالب��ت��ع��اد ع��ن ال��ت��ج��م��ع��ات ودرا�سة
الأو�ضاع قبل التفكري يف ال�سفر.
ك��م��ا �أ����ص���درت ال�����س��ف��ارة الإيطالية
بتون�س حتذي ًرا ملواطنيها ،و�أو�صتهم
ب��ت ّ
��وخ��ي احل����ذر واالل���ت���زام ال�صارم
ب���ال���ت���داب�ي�ر امل���ع���م���ول ب���ه���ا ،وجتنب
التجمعات واحرتام �أحكام ال�سلطات
امل��ح��ل��ي��ة ،وت���أج��ي��ل جميع الرحالت
غ�ي�ر ال�����ض��روري��ة.و�أع��ل��ن املتحدث
با�سم الرئا�سة ال��رو���س��ي��ة ،دميرتي
ب���ي�������س���ك���وف� ،أن ال���ك���رم���ل�ي�ن يتابع
ت���ط���ورات ال��و���ض��ع يف ت��ون�����س معربا
عن امله يف �أال يهدد �شيء اال�ستقرار
و�سالمة املواطنني يف هذا البلد.

غلق مكتب اجلزيرة يف تون�س
�أع���ل���ن م��دي��ر م��ك��ت��ب اجل���زي���رة يف ت��ون�����س لطفي
حاجي �أن قوات الأمن قامت ب�إغالق مكتب القناة،
قائال:مل نتلق �أي �إ�شعار م�سبق ب�إخالء مكتبنا من
قبل قوات الأمن.
م��ن جهته� ،أو���ض��ح مرا�سل اجل��زي��رة يف تون�س �أن

ق��وات الأم���ن �أعلمت الفريق العامل �أن��ه��ا ب�صدد
تنفذ تعليمات وطلبت من اجلمــــيع املغادرة.
و�أ�ضـــــاف املرا�ســــل قـــــــوات الأمــــــــن طلــــــبت منــا
�إغ�ل�اق ال��ه��وات��ف واحل��وا���س��ي��ب ون���زع التو�صيالت
الكهربائية.

هذه الأ�سماء مر�شحة ملن�صب رئا�سة احلكومة
�أ�شار هيكل املكي النائب عن حركة ال�شعب امل�ساندة
كليا ل��ق��رارات الرئي�س قي�س �سعيد� ،إىل الأ�سماء
املر�شحة ملن�صب رئا�سة احلكومة ،وفق قوله.
وم��ن ب�ين ه��ذه الأ���س��م��اء وزي���ر امل��ال��ي��ة ال�سابق نزار
يعي�ش ،ووزير الداخلية ال�سابق توفيق �شرف الدين،

واخل���ب�ي�ر االق��ت�����ص��ادي احل��ب��ي��ب ك������راويل ،واملدير
ال�سابق للأمن الوطني واملدير العام ملخابرات وزارة
الداخلية كمال القيزاين ،ووزير املالية ال�سابق حكيم
حمودة.واعترب النائب �أن الأ�سماء املطروحة لتويل
رئا�سة اجلمهورية مهمة ،ح�سب ر�أيه.
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امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق
العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

اعـالن تغيري ا�سـم

تقدمت املواطنة (�سمريه خادم احلربوت بوهليبه
املن�صوري) بطلب اىل حمكمة �أبوظبي االبتدائية ق�سم
التوثيقات بتغيري ا�سمها من (�سمريه) اىل(فاطمة).
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر االعالن
كاتب عدل
قا�ضي تركات الدائرة الثالثة

حماكم دبي
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االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0001326مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان  -حمكمة التنفيذ املدنية � -سوبر ماركت املنامة  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2021 /0000821جتاري (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0005049مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه � :شهدي �صفاء الدين �سعد زغلول
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد �سيف اال�سالم احلق  -اجلن�سية بنجالدي�شي  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  17,510 :درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /عبداهلل املر�شدي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

�إىل املحكوم عليه � :سوبر ماركت املنامة  -ذ م م  -العنوان � :إمارة عجمان  -تقاطع �شارع ال�شيخ را�شد بن حميد مع �شارع
الإحتاد  -مقابل كي ام للتجارة واللولو هايرب ماركت�س  -بناء املنامة مول  ،هاتف رقم  ، 067499066فاك�س رقم
 ، 067499055رقم مكاين 4334010866
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة دبليو جي تاول  -ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 296467.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

القا�ضي  /عبداهلل املر�شدي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

�إىل املدعي عليه  :الديوان امللكي للمفرو�شات
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -ال�صناعية  - 4بالقرب من مفرو�شات املرية ومفرو�شات حول
الإمارات  -الهاتف 0566994084 - 0553340696 :
املطالبة مببلغ وقدره ( 8,000درهم) مع التعوي�ض النف�سي واملعنوي
الزام املدعي عليها بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة �شمول احلكم بالنفاذ املعجل.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/7/28أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )10شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/7/13م
مكتب اخلدمات الق�ضائية /عائ�شة عبداهلل ال علي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4669/2020/207تنفيذ جتاري

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  4669/2020/207تنفيذ جتاري

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  219/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  219/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم  - 187مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/2655جتاري كلي
 ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 7,548,571.81درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود  -فرع دبي  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � ،شارع ال�شيخ
زايد  -برج ات�ش ا�س بي �سي دوان تاون  -دبي  -وميثله  :احمد ح�سن رم�ضان �آل علي
املطلوب �إعالنه � :أت�ش يف انرتنا�شيونال ليمتد  -عنوانه � :إمارة دبي  -دبي  -املنطقة احلرة جبل علي � -شارع  - 420جوار م�ست�شفى
ال�صبار الدويل جبل علي  -ت � 043533025 :ص ب  51504دبي  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة  ،رقم مكاين 0654068162
 viva@vivauae.com - 0504980679مو�ضوع الإعالن  :منفذ �ضدهم  :اقم�شة فيفا (�ش ذ م م) هري�ش ناريندا�س امرناين  -فيكرام هاري�ش امرناين هاري�ش امرناين  -كريان
فيكرام امرناين �ساوالين ليالرام هاريالدا�س� .أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث
التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى
موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة
�أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات
 :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :برج خليفة  -رقم االر�ض  - 248رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ذا �سيجنات�شر  -رقم الوحدة :
 - 1803امل�ساحة  140.92 :مرت مربع  -التقييم  1208176.50 :درهم  -مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم  - 187مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/2655جتاري كلي
 ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 7,548,571.81درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود  -فرع دبي  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � ،شارع ال�شيخ
زايد  -برج ات�ش ا�س بي �سي دوان تاون  -دبي  -وميثله  :احمد ح�سن رم�ضان �آل علي
املطلوب �إعالنه � :أت�ش يف انرتنا�شيونال ليمتد  -عنوانه � :إمارة دبي  -دبي  -املنطقة احلرة جبل علي � -شارع  - 420جوار م�ست�شفى
ال�صبار الدويل جبل علي  -ت � 043533025 :ص ب  51504دبي  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة  ،رقم مكاين 0654068162
 viva@vivauae.com - 0504980679مو�ضوع الإعالن  :منفذ �ضدهم  :اقم�شة فيفا (�ش ذ م م) هري�ش ناريندا�س امرناين  -فيكرام هاري�ش امرناين هاري�ش امرناين  -كريان
فيكرام امرناين �ساوالين ليالرام هاريالدا�س� .أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث
التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى
موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة
�أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات
 :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :برج خليفة  -رقم االر�ض  - 248رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ذا �سيجنات�شر  -رقم الوحدة :
 - 1803امل�ساحة  140.92 :مرت مربع  -التقييم  1208176.50 :درهم  -مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0001801جتاري (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2020 /0007767جتاري (جزئي)
�إىل  :املحكوم عليه  /بان ا�سيا انرتنا�شونال
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/7/7قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله
ل�صالح  /علي م�سعود علي اخلتال املهريي بالتايل :
قررت املحكمة -:مبثابة احل�ضوري
(�أوال) بقبول �إدخ��ال كال من خالد ح�سني على �أحمد  -ن�ضال غریب حم�سن غريب خ�صمني يف الدعوى
�شكال ورف�ضها مو�ضوعا بالن�سبة لهما( .ثانيا) يف مو�ضوع الدعوى بف�سخ عقد الإ�ستثمار املحرر بني املدعى
واملدعى عليهما الأول وال�شركة املدعى عليها الثانية وب�إلزامهما  -املدعى عليهما الأول وال�شركة املدعى
عليها الثانية  -مت�ضامنني ب�أن ي�ؤديا للمدعي مبلغا مقداره  220000درهم (مائتان وع�شرون �ألف درهم)
وب�إلزامهما مت�ضامنني بفائدة قانونية �سنوية بواقع  %5من تاريخ �صريورة هذا احلكم نهائيا وحتى متام
ال�سداد وعلى الأ جتاوز �أ�صل املبلغ املحكوم به و�ألزمتهما مت�ضامنني بامل�صاريف والر�سوم ومببلغ خم�سمائة
درهم �أتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

�إىل املحكوم عليه ا�سيا عبد الكرمي مبارك الر�صا�صي امليل  ,العنوان9242081 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/06/17قد حكمت عليك ه��ذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح دار التمويل �ش.م.ع  ,بالتايل :ن�ص احلكم
ق��ررت املحكمة  /مبثابة احل�ضوري /ب���إل��زام املدعي عليها ب���أن ت���ؤدي للدار املدعية مبلغـا مقداره
 59709.74درهم (ت�سعة وخم�سون �ألفا و�سبعمائة وت�سعة درهم و�أربعة و�سبعون فل�سا) وب�أن ت�ؤدي
لها فائدة بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  1/3/2021وحتى متام
ال�سداد ب�شرط �أال جتاوز �أ�صل الدين املق�ضى به و�ألزمتها بامل�صروفات والر�سوم ومببلغ خم�سمائة
درهم مقابل �أتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�ضي /د.حممد �سليمان حممد عبدالرحمن
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

القا�ضي /ح�سام جعفر حممد ال�سيد
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

�إجتماع خربة
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�إخطار عديل
رقم الت�صديق 2021/11054
املخطر  :بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود وميثلها بالتوقيع ال�سيد /كمال �صالح �سرحان  -فل�سطيني
اجلن�سية  ،مبوجب الوكالة القانونية م�صدقة من �إمارة دبي بتاريخ  2018/3/4حتت رقم ، 2018/1/49717
العنوان  :ر�أ�س اخليمة  -الظيت اجلنوبي  -بناية ماجد الفطيم  -رقم الهاتف املتحرك 0505527981
املخطر اليه  :ريت�شارد برن�س  -بريطاين اجلن�سية عنوانه � :إمارةابوظبي � -شارع رقم  - 11بالقرب من الوحدة
مول  -بناية جراند ميلينيوم  -طابق رقم � - 24شقة رقم  - 2460رقم الهاتف املتحرك 0506427102
املو�ضوع � :إخطار ب�سداد مبلغ وقدره  96,056 .02درهم �إماراتي
نحن يف بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود نوجه هذا الإخطار اليكم  ،لننبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ
وقدره  96,056 .02درهم �إماراتي  ،قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة الت�أخري يف �سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة
بعقد متويل املركبة دودج �شارجر  ،لون ا�سود � ،سنة ال�صنع  ، 2014و�صف املركبة �صالون  ،رقم اللوحة 18139
خ�صو�صي  14ابوظبي رقم القاعدة  2C3CDXCT2EH286134 :واملمولة ل�صاحلكم
لذا :وحر�صا منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ  96,056 .02درهم �إماراتي
�إلينا وذلك يف موعد �أق�صاه �سبعة �أيام من تاريخ تبليغكم بهذا الإخطار و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ �إجراءات بيع
املركبة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فوائد ور�سوم وم�صاريف.
املخطر  /كمال �صالح �سرحان

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إعالن بالن�شر
بالدعوى  2021 / 1266جتاري جزئي  -دبي.

�إىل املدعي عليها  /تويا هوم لتجارة االثاث املنزيل ذم م.
مبا ان املدعية  /تروجان للمقاوالت العامة ذ م م.
ق��د �أق��ام��ت ال��دع��وى امل��ذك��ورة �أع�ل�اه ومب��ا �أن املحكمة ق��د انتدبتنا خبريا يف هذه
الدعوى ،ونظرا لعدم �إمكانية التوا�صل الهاتفي او عن طريق الربيد االلكرتوين
مع املدعى عليها ،ف�إننا ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة االول �أو ح�ضور ممثلكم
القانوين ال�ساعة � 10:00صباح يوم االثنني  2021-08-02مبكتب اخلبري/
حممد ناظم ا�سرب بدبي  -عود ميثاء  -بناية �سبيكرتوم  -مكتب  -102/15هاتف
 04-313 8818 :لتقدمي دفوعكم وم�ستنداتكم.

اخلبري حممد ناظم ا�سرب
050- 416 7395

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز على عقار متهيدا لبيعه باملزاد العلني وفقا الحكام املادة رقم ( )26من القانون رقم ( )14ل�سنة
 2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي يف حدود مبلغ وقدره  4234993.50درهم.
طالب التنفيذ :حبيب بنك اي جي زيوريخ  -عنوانه � :إمارة دبي  -مر�سى دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -ام ال�شيف  ،مقابل حديقة
الذهب  -رقم مكاين  1295075110بوكالة املحامي احمد رم�ضان وميثله  :احمد ح�سن رم�ضان �آل علي
املطلوب �إعالنه  :اجنم احمد  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع نخلة جمريا  -مبنى جا�ش فلقة � -شقة رقم
املبنى  - 2على قطعة االر�ض رقم 0&0 - 0040000000 - 1123
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف
املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن
ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف
املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة نخلة جمريا  -رقم االر���ض  - 1123رقم املبنى  - 2 :ا�سم املبنى JASH :
 - FALQA B4رقم الوحدة  - 305امل�ساحة  144.07 :مرت مربع  -تقييم العقار  2049335.16 :درهم.
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ان بي ان ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب  DFC-2FL - 3107/9ملك م�ؤ�س�سة مدينة الطريان
مبوجب هذا تعلن
 مطار دبي الدويل  -دبي  -هاتف  :فاك�س :دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية امل�ستطيل لالدوات املنزلية � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2021/5/25واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2021/5/26وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم
�إىل امل�صفي امل��ع�ين يف مكتبه ال��ك��ائ��ن ب��دب��ي ع��ل��ى ال��ع��ن��وان امل��ذك��ور �أع�ل�اه،
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة ال�شارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  / SHCFICIINJ2021 /0003758م�ستعجل
اىل  :احمد خمی�س احمد خمي�س النقبي ب�صفته الويل الطبيعي على القا�صر  /حمد احمد خمي�س احمد
النقبي  -جمهول حمل الإقامة امارة ال�شارقة خورفكان  -هاتف 05437221122-0262600 :
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /معروف بريينجالفان العنوان  /حمل الإقامة  :دبي ديرة �شارع املكتوم بناية احمد
بن حيدر رقم الهاتف 971544644368 :
قد �أقام الدعوي املذكورة �أعاله للمطالبة بـ :
املطالبة بندب الطب ال�شرعي بال�شارقة لتوقيع الفح�ص الطب ال�شرعي على املدعي و�إثبات احلالة
ل��ذا يتوجب عليكم احل�ضور �أم���ام ال��دائ��رة دائ���رة الأم���ور امل�ستعجلة الأوىل حمكمة ال�شارقه �صباح يوم
 --------املوافق  2021/08/01ال�ساعة  08:30لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات  ،ويف حالةعدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونيه يف غيابكم.
حرر بتاريخ  2021/7/18 :م.

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0005647أمر �أداء

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حممد ر�ضا يون�س

املنذر  :فايز حممود الواوي � -سوري اجلن�سية  ،ب�صفتي مدير يف الرخ�صة امل�سماة (الروعة لتاجري ال�سيارات) قم الرخ�صة ( )674565العنـوان � :إمارة
عجمـان  -النعيميـة � - 2شارع ال�شيخ خليفـة بـن زايـد  -بنـايـة ا�سكاي  -بعد الفطيم لل�سيارات  -الطابق ال�سابع  -مكتب رقم 703و - 704هاتف رقم :
alrawaaracar@gmail.com ،067416661
�ضد املنـذر اليـه  :مريفت م�صطفى منوز � -سورية اجلن�سية  -ويحمل جواز �سفر رقم  - 003113563موبايل رقم ( - )0567700160عنوانه
� :إمارة دبي
املو�ضوع  -:انذار بتكليف املنذر اليه ب�أن ي�ؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره ( 5000خم�سة االف درهم)
والفوائد القانونية بواقع  %12والر�سوم وامل�صاريف.
�إىل ال�سـيد /مريفت م�صطفى منوز � -سورية اجلن�سية
نـود الإحاطـة الـى انـه مبوجـب ا�سـتئجاركم ل�سـيارة مـن مـن نـوع تويوتا كوروال ابي�ض اللون  -حتمل لوحات معدنية رقم  84042كود  - Mدبي  -مـن
تـاريخ  2013/11/21حتـى تـاريخ  ،2014/1/29ليرت�صـد بـذمتكم مبلغـا وقـدره ( 5000خم�سة االف دره��م) حتـى تاريخـه وحيـث انـكـم قـد
امتنعـتـم عـن �سـداد املبلـغ املرت�صـد فـي ذمـتكم دون وجـه حـق �أو م�سـوغ قـانـوين رغـم قـيـام املنـذرة بالتزاماتهـا كاملـة ورغـم املطالبـات الوديـة املتكـررة ممـا
�سـبب للمنـذرة ا�ضـرار ماديـة وادبيـة بالغـة  ،االمـر الـذي يحـق مـعـه املطالبـة بـاملبلغ املرت�صـد فـي ذمـتـكم بالإ�ضـافة الـى التعوي�ضـات املاديـة والأدبيـة نتيجة
�إمتناعكم وتقاع�سكم الغري مربرعن ال�سداد.
وحيـث انـه تبـادر املنـذرة بتوجيـه هـذا االنـذار العـديل للمنذراليـه ل�سـداد املبلـغ املرت�صـد بـذمتكم خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاریخ ا�سـتالمكم لـهـذا االنـذار
واال�سن�ضـطـر �أ�سـفني الـى اللجـوء للق�ضـاء لإ�ست�صـدار �أمـر اداء �ضـد املنـذر اليـه بـ�أداء املبلـغ املرت�صـد بذمتـه عمـال بـنـ�ص القـانون بتكلفـيكم بالوفـاء وذلـك
بـن�ص املـادة ( )144مـن قـانون الإجـراءات املدنيـة علـى انـه علـى الـدائن ان يكلـف املـدين اوال  :بالوفـاء مبيعـاد خم�سـة ايـام علـى االقـل ثـم ي�ست�صـدرامرا
بـاالداء مـن قا�ضـى املـواد اجلزئيـة التـابـع لـهـا مـوطن املـدين او رئـيـ�س الـدائرة باملحكمـة الإبتدائيـة ويكفـى فـي التكليف بالوفاء ان يح�صل بكتاب م�سجل
بعلم الو�صول ويقوم برت�ستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
لذلك  ،فـان املنـذرة تبـادر بتكليـف املنـذر اليـه مبوجـب هـذا االنـذار العـديل ب�سـداد املبلـغ املرت�صـد بـذمتكم للمنـذره وقـدره ( 5000خم�سة االف درهم)
والفوائـد القانونيـة بواقـع  %12والر�سـوم وامل�صـاريف وذلـك خـالل مـدة اق�صـاها خم�سـة ايـام مـن تـاريخ ا�سـتالمكم لـهـذا االنـذار واال �ست�ضـطـر املنـدرة
ا�ست�صـدار �أمـر بـ�أداء هـذا املبلـغ من املحكمة املخت�صه.

املنذر  :فايز حممود الواوي � -سوري اجلن�سية  ،ب�صفتي مدير يف الرخ�صة امل�سماة (الروعة لتاجري ال�سيارات) قم الرخ�صة ( )674565العنـوان � :إمارة
عجمـان  -النعيميـة � - 2شارع ال�شيخ خليفـة بـن زايـد  -بنـايـة ا�سكاي  -بعد الفطيم لل�سيارات  -الطابق ال�سابع  -مكتب رقم 703و - 704هاتف رقم :
alrawaaracar@gmail.com ،067416661
�ضد املنـذر اليـه  :برابهجوت �سينغ  -هندي اجلن�سية  -ويحمل جواز �سفر رقم  M4156940موبايل رقم ()0589770347
عنوانه  :امارة دبي
املو�ضوع  -:انذار بتكليف املنذر اليه ب�أن ي�ؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره ( 4,500اربعة االف وخم�سمائة درهم)
والفوائد القانونية بواقع  %12والر�سوم وامل�صاريف.
�إىل ال�سـيد/برابهجوت �سينغ  -هندي اجلن�سية
نـود الإحاطـة الـى انـه مبوجـب ا�سـتئجاركم ل�سـيارة مـن مـن نـوع كيا ريو بني اللون  -حتمل لوحات معدنية رقم  - 43398كود  - Eدبي  -مـن تـاريخ
 2019/1/3حتـى تـاريخ  ،2019/4/9ليرت�صـد بـذمتكم مبلغـا وقـدره ( 4,500اربعة االف وخم�سمائة درهم) حتـى تاريخـه وحيـث انـكـم قـد
امتنعـتـم عـن �سـداد املبلـغ املرت�صـد فـي ذمـتكم دون وجـه حـق �أو م�سـوغ قـانـوين رغـم قـيـام املنـذرة بالتزاماتهـا كاملـة ورغـم املطالبـات الوديـة املتكـررة ممـا
�سـبب للمنـذرة ا�ضـرار ماديـة وادبيـة بالغـة  ،االمـر الـذي يحـق مـعـه املطالبـة بـاملبلغ املرت�صـد فـي ذمـتـكم بالإ�ضـافة الـى التعوي�ضـات املاديـة والأدبيـة نتيجة
�إمتناعكم وتقاع�سكم الغري مربرعن ال�سداد.
وحيـث انـه تبـادر املنـذرة بتوجيـه هـذا االنـذار العـديل للمنذراليـه ل�سـداد املبلـغ املرت�صـد بـذمتكم خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاریخ ا�سـتالمكم لـهـذا االنـذار
واال�سن�ضـطـر �أ�سـفني الـى اللجـوء للق�ضـاء لإ�ست�صـدار �أمـر اداء �ضـد املنـذر اليـه بـ�أداء املبلـغ املرت�صـد بذمتـه عمـال بـنـ�ص القـانون بتكلفـيكم بالوفـاء وذلـك
بـن�ص املـادة ( )144مـن قـانون الإجـراءات املدنيـة علـى انـه علـى الـدائن ان يكلـف املـدين اوال  :بالوفـاء مبيعـاد خم�سـة ايـام علـى االقـل ثـم ي�ست�صـدرامرا
بـاالداء مـن قا�ضـى املـواد اجلزئيـة التـابـع لـهـا مـوطن املـدين او رئـيـ�س الـدائرة باملحكمـة الإبتدائيـة ويكفـى فـي التكليف بالوفاء ان يح�صل بكتاب م�سجل
بعلم الو�صول ويقوم برت�ستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
لذلك  ،فـان املنـذرة تبـادر بتكليـف املنـذر اليـه مبوجـب هـذا االن��ـ��ذار العـديل ب�سـداد املبلـغ املرت�صـد بـذمتكم للمنـذره وق��ـ��دره ( 4,500اربعة االف
وخم�سمائة درهم) والفوائـد القانونيـة بواقـع  %12والر�سـوم وامل�صـاريف وذلـك خـالل مـدة اق�صـاها خم�سـة ايـام مـن تـاريخ ا�سـتالمكم لـهـذا االنـذار واال
�ست�ضـطـر املنـدرة ا�ست�صـدار �أمـر بـ�أداء هـذا املبلـغ من املحكمة املخت�صه.

املنذر  :فايز حممود الواوي � -سوري اجلن�سية  ،ب�صفتي مدير يف الرخ�صة امل�سماة (الروعة لتاجري ال�سيارات) قم الرخ�صة ( )674565العنـوان � :إمارة
عجمـان  -النعيميـة � - 2شارع ال�شيخ خليفـة بـن زايـد  -بنـايـة ا�سكاي  -بعد الفطيم لل�سيارات  -الطابق ال�سابع  -مكتب رقم 703و - 704هاتف رقم :
alrawaaracar@gmail.com ،067416661
�ضد املنـذر اليـه :
راغـب غـازي م�صـطفى من�صـور  -اردنـي اجلن�سـية  -ويحمـل جـواز �سـفـر رقـم  T362817موبايـل رقـم ( )0551843355عنوانه  :امارة دبي
املو�ضوع  -:انذار بتكليف املنذر اليه ب�أن ي�ؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره ( 3,500ثالثة االف وخم�سمائة درهم)
والفوائد القانونية بواقع  %12والر�سوم وامل�صاريف.
�إىل ال�سـيد /راغـب غـازي م�صـطفى من�صـور  -اردنـي اجلن�سـية
نـود الإحاطـة الـى انـه مبوجـب ا�سـتئجاركم ل�سـيارة مـن مـن نـوع تويوتـا يـار�س ر�صا�صـي اللـون  -حتمـل لـوحـات معدنيـة رقـم  87614كـود  - Hدبـي  -مـن
تـاريخ  2018/1/24حتـى تـاريخ  ،2018/2/24ليرت�صـد بـذمتكم مبلغـا وقـدره ( 3,500ثالثة االف وخم�سمائة درهم) حتـى تاريخـه وحيـث انـكـم
قـد امتنعـتـم عـن �سـداد املبلـغ املرت�صـد فـي ذمـتكم دون وجـه حـق �أو م�سـوغ قـانـوين رغـم قـيـام املنـذرة بالتزاماتهـا كاملـة ورغـم املطالبـات الوديـة املتكـررة
ممـا �سـبب للمنـذرة ا�ضـرار ماديـة وادبيـة بالغـة  ،االمـر الـذي يحـق مـعـه املطالبـة بـاملبلغ املرت�صـد فـي ذمـتـكم بالإ�ضـافة الـى التعوي�ضـات املاديـة والأدبيـة
نتيجة �إمتناعكم وتقاع�سكم الغري مربرعن ال�سداد.
وحيـث انـه تبـادر املنـذرة بتوجيـه هـذا االنـذار العـديل للمنذراليـه ل�سـداد املبلـغ املرت�صـد بـذمتكم خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاریخ ا�سـتالمكم لـهـذا االنـذار
واال�سن�ضـطـر �أ�سـفني الـى اللجـوء للق�ضـاء لإ�ست�صـدار �أمـر اداء �ضـد املنـذر اليـه بـ�أداء املبلـغ املرت�صـد بذمتـه عمـال بـنـ�ص القـانون بتكلفـيكم بالوفـاء وذلـك
بـن�ص املـادة ( )144مـن قـانون الإجـراءات املدنيـة علـى انـه علـى الـدائن ان يكلـف املـدين اوال  :بالوفـاء مبيعـاد خم�سـة ايـام علـى االقـل ثـم ي�ست�صـدرامرا
بـاالداء مـن قا�ضـى املـواد اجلزئيـة التـابـع لـهـا مـوطن املـدين او رئـيـ�س الـدائرة باملحكمـة الإبتدائيـة ويكفـى فـي التكليف بالوفاء ان يح�صل بكتاب م�سجل
بعلم الو�صول ويقوم برت�ستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
لذلك  ،فـان املنـذرة تبـادر بتكليـف املنـذر اليـه مبوجـب هـذا االنـذار العـديل ب�سـداد املبلـغ املرت�صـد بـذمتكم للمنـذره وقـدره ( 3,500ثالثة االف
وخم�سمائة درهم) والفوائـد القانونيـة بواقـع  %12والر�سـوم وامل�صـاريف وذلـك خـالل مـدة اق�صـاها خم�سـة ايـام مـن تـاريخ ا�سـتالمكم لـهـذا االنـذار واال
�ست�ضـطـر املنـدرة ا�ست�صـدار �أمـر بـ�أداء هـذا املبلـغ من املحكمة املخت�صه.

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6285

املنذر  :يا�سر فرحات ا�سماعيل عرفات
بوكالة املحامي /حممد عبداهلل الر�ضا
املنذر اليه  :عبداهلل نعيم عبدربه الزغول ( -جمهول حمل الإقامة)
يخطر املنذر املنذر �إليه مبوجب ه��ذا الإن���ذار ب�سداد املبالغ املرت�صدة يف ذمتكم
والتي تقدر قيمتها مببلغ � 80,000ألف درهم (ثمانون �ألف درهم فقط الغري)
خالل خم�سة �أيام من تاريخ االعالن بالن�شر و�إال �سوف ي�ضطر املنذر �إىل �إتخاذ
االج��راءات القانونية �ضـدكم نتيجة عدم �سداد املبالغ املرت�صـدة بذمتكم ومنها
مطالبتكم باملبالغ م�ضافا اليها الفائدة القانونية نتيجة عدم ال�سداد يف الوقت
املحدد مع حتميلكم الر�سوم وكافة امل�صروفات ور�سوم الدعوى.
الكاتب العدل

�إىل  :املحكوم عليه  /جموهرات الهنيدي  -ذ م م
�أ�شوك كومار روان بن �شاند
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح  /عبيد ا�سحاق املازمي  -بالتايل  :بعد االطالع على الأوراق :
ن�أمر ب�إلزام املدعي عليهما �أن ي�ؤديا للمدعي ب�صفته مالك مكتب عبيد املازين للمحاماة
واال�ست�شارات القانونية وذلك بالت�ضامن فيما بينهما مبلغ  :مائة الف درهم والزمتهما
بالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد
والزمتهما بامل�صروفات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

القا�ضي /د.حممد �سليمان حممد عبدالرحمن
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالهاتف  -رقم الت�صديق 2021/11952

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالهاتف  -رقم الت�صديق 2021/11950

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

ا�سم ال�شركة  :امل�ستطيل لالدوات املنزلية � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  608 607 606 605ملك عبدالرحيم حممد عبدالرحيم
بالغزوز  -القرهود  -ا�ستدامة  Bال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم
الرخ�صة  543526 :رق��م القيد بال�سجل التجاري  62203 :مبوجب ه��ذا تعلن
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/5/25واملوثق
ل��دى كاتب العدل حماكم دب��ي بتاريخ  2021/5/26وعلى من لديه �أي اعرتا�ض
�أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ان بي ان ملراجعة احل�سابات العنوان  :مكتب
 DFC-2FL - 3107/9ملك م�ؤ�س�سة مدينة الطريان  -مطار دبي الدويل  -دبي
 هاتف  :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

االمارات العربية املتحدة

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالهاتف  -رقم الت�صديق 2021/11949

املخطر /فايز حممود الواوي

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

االمارات العربية املتحدة

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

املخطر /فايز حممود الواوي

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز على عقار متهيدا لبيعه باملزاد العلني وفقا الحكام املادة رقم ( )26من القانون رقم ( )14ل�سنة
 2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي يف حدود مبلغ وقدره  4234993.50درهم.
طالب التنفيذ :حبيب بنك اي جي زيوريخ  -عنوانه � :إمارة دبي  -مر�سى دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -ام ال�شيف  ،مقابل حديقة
الذهب  -رقم مكاين  1295075110بوكالة املحامي احمد رم�ضان وميثله  :احمد ح�سن رم�ضان �آل علي
املطلوب �إعالنه  :اجنم احمد  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع نخلة جمريا  -مبنى جا�ش فلقة � -شقة رقم
املبنى  - 2على قطعة االر�ض رقم 0&0 - 0040000000 - 1123
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف
املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن
ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف
املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة نخلة جمريا  -رقم االر���ض  - 1123رقم املبنى  - 2 :ا�سم املبنى JASH :
 - FALQA B4رقم الوحدة  - 305امل�ساحة  144.07 :مرت مربع  -تقييم العقار  2049335.16 :درهم.
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

املخطر /فايز حممود الواوي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إخطار عديل
رقم الت�صديق 2021/11825
املخطر  :بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود وميثلها بالتوقيع ال�سيد /كمال �صالح �سرحان  -فل�سطيني
اجلن�سية  ،مبوجب الوكالة القانونية م�صدقة من �إمارة دبي بتاريخ  2018/3/4حتت رقم ، 2018/1/49717
العنوان  :ر�أ�س اخليمة  -الظيت اجلنوبي  -بناية ماجد الفطيم  -رقم الهاتف املتحرك 0505527981
املخطر اليه  :ديفادا�س جاجال �سينغ  -هندي اجلن�سية وعنوانه � :إمارة عجمان  -بالقرب من حمطة كهرباء وا�سط -
بناية رويال باال�س  -طابق رقم � - 5شقة رقم  - 506رقم الهاتف املتحرك  0505775239 :و 067431035
املو�ضوع � :إخطار ب�سداد مبلغ وقدره  72,290 .40درهم �إماراتي
نحن يف بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود نوجه هذا الإخطار اليكم  ،لننبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ وقدره
 72,290 .40درهم �إماراتي  ،قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة الت�أخري يف �سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
املركبة فولفو �أك�س �سي  ، 40لون ا�سود � ،سنة ال�صنع  ، 2018و�صف املركبة ا�ستي�شن  ،رقم اللوحة  6068خ�صو�صي C
عجمان رقم القاعدة  YV116AXZXJ2018437 :واملمولة ل�صاحلكم.
لذا :وحر�صا منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ  72,290 .40درهم �إماراتي �إلينا
وذلك يف موعد �أق�صاه �سبعة �أيام من تاريخ تبليغكم بهذا الإخطار و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ �إجراءات بيع املركبة
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فوائد ور�سوم وم�صاريف.
املخطر  /كمال �صالح �سرحان

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالهاتف  -رقم الت�صديق 2021/11945

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالهاتف  -رقم الت�صديق 2021/11946

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالهاتف  -رقم الت�صديق 2021/11951

املنذر  :فايز حممود الواوي � -سوري اجلن�سية  ،ب�صفتي مدير يف الرخ�صة امل�سماة (الروعة لتاجري ال�سيارات) قم الرخ�صة ( )674565العنـوان � :إمارة
عجمـان  -النعيميـة � - 2شارع ال�شيخ خليفـة بـن زايـد  -بنـايـة ا�سكاي  -بعد الفطيم لل�سيارات  -الطابق ال�سابع  -مكتب رقم 703و - 704هاتف رقم :
alrawaaracar@gmail.com ،067416661
�ضد املنـذر اليـه  :حممد �إ�سماعيل الدين حممد ن�سيم  -بنجالدي�ش اجلن�سية  -ويحمل جواز �سفر رقم AG1202429
موبايل رقم  - 0527452184عنوانه  :امارة دبي
املو�ضوع  -:انذار بتكليف املنذر اليه ب�أن ي�ؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره  10,400ع�شرة االف واربعمائة درهم
والفوائد القانونية بواقع  %12والر�سوم وامل�صاريف.
�إىل ال�سـيد /حممد �إ�سماعيل الدين حممد ن�سيم  -بنجالدي�ش اجلن�سية
نـود الإحاطـة الـى انـه مبوجـب ا�سـتئجاركم ل�سـيارة مـن مـن نـوع جيلي احمر اللون  -حتمل لوحات معدنية رقم  37312كود  - Rدبي  -مـن تـاريخ
 2019/9/15حتـى تـاريخ  ،2016/12/4ليرت�صـد بـذمتكم مبلغـا وقـدره  10,400ع�شرة االف واربعمائة درهم حتـى تاريخـه وحيـث انـكـم قـد
امتنعـتـم عـن �سـداد املبلـغ املرت�صـد فـي ذمـتكم دون وجـه حـق �أو م�سـوغ قـانـوين رغـم قـيـام املنـذرة بالتزاماتهـا كاملـة ورغـم املطالبـات الوديـة املتكـررة ممـا
�سـبب للمنـذرة ا�ضـرار ماديـة وادبيـة بالغـة  ،االمـر الـذي يحـق مـعـه املطالبـة بـاملبلغ املرت�صـد فـي ذمـتـكم بالإ�ضـافة الـى التعوي�ضـات املاديـة والأدبيـة نتيجة
�إمتناعكم وتقاع�سكم الغري مربرعن ال�سداد.
وحيـث انـه تبـادر املنـذرة بتوجيـه هـذا االنـذار العـديل للمنذراليـه ل�سـداد املبلـغ املرت�صـد بـذمتكم خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاریخ ا�سـتالمكم لـهـذا االنـذار
واال�سن�ضـطـر �أ�سـفني الـى اللجـوء للق�ضـاء لإ�ست�صـدار �أمـر اداء �ضـد املنـذر اليـه بـ�أداء املبلـغ املرت�صـد بذمتـه عمـال بـنـ�ص القـانون بتكلفـيكم بالوفـاء وذلـك
بـن�ص املـادة ( )144مـن قـانون الإجـراءات املدنيـة علـى انـه علـى الـدائن ان يكلـف املـدين اوال  :بالوفـاء مبيعـاد خم�سـة ايـام علـى االقـل ثـم ي�ست�صـدرامرا
بـاالداء مـن قا�ضـى املـواد اجلزئيـة التـابـع لـهـا مـوطن املـدين او رئـيـ�س الـدائرة باملحكمـة الإبتدائيـة ويكفـى فـي التكليف بالوفاء ان يح�صل بكتاب م�سجل
بعلم الو�صول ويقوم برت�ستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
لذلك  ،فـان املنـذرة تبـادر بتكليـف املنـذر اليـه مبوجـب هـذا االنـذار العـديل ب�سـداد املبلـغ املرت�صـد بـذمتكم للمنـذره وقـدره  10,400ع�شرة االف واربعمائة
درهم والفوائـد القانونيـة بواقـع  %12والر�سـوم وامل�صـاريف وذلـك خـالل مـدة اق�صـاها خم�سـة ايـام مـن تـاريخ ا�سـتالمكم لـهـذا االنـذار واال �ست�ضـطـر
املنـدرة ا�ست�صـدار �أمـر بـ�أداء هـذا املبلـغ من املحكمة املخت�صه.

املنذر  :فايز حممود الواوي � -سوري اجلن�سية  ،ب�صفتي مدير يف الرخ�صة امل�سماة (الروعة لتاجري ال�سيارات) قم الرخ�صة ( )674565العنـوان � :إمارة
عجمـان  -النعيميـة � - 2شارع ال�شيخ خليفـة بـن زايـد  -بنـايـة ا�سكاي  -بعد الفطيم لل�سيارات  -الطابق ال�سابع  -مكتب رقم 703و - 704هاتف رقم :
alrawaaracar@gmail.com ،067416661
�ضد املنـذر اليـه  :عمران اح�سان اهلل اح�سان اهلل  -باك�ستاين اجلن�سية  -ويحمل بطاقة هوية رقم 78419652471511
موبايل رقم  - 0559292046عنوانه  :امارة دبي
املو�ضوع  -:انذار بتكليف املنذر اليه ب�أن ي�ؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره ( 3060ثالثة االف و�ستون درهم)
والفوائد القانونية بواقع  %12والر�سوم وامل�صاريف.
�إىل ال�سـيد /عمران اح�سان اهلل اح�سان اهلل  -باك�ستاين اجلن�سية
نـود الإحاطـة الـى انـه مبوجـب ا�سـتئجاركم ل�سـيارة مـن مـن نـوع تويوتا يار�س ابي�ض اللون  -حتمل لوحات معدنية رقم  46016كود  - Dدبي  -مـن
تـاريخ  2017/8/13حتـى تـاريخ  ،2017/8/18ليرت�صـد بـذمتكم مبلغـا وقـدره ( 3060ثالثة االف و�ستون درهم) حتـى تاريخـه وحيـث انـكـم قـد
امتنعـتـم عـن �سـداد املبلـغ املرت�صـد فـي ذمـتكم دون وجـه حـق �أو م�سـوغ قـانـوين رغـم قـيـام املنـذرة بالتزاماتهـا كاملـة ورغـم املطالبـات الوديـة املتكـررة ممـا
�سـبب للمنـذرة ا�ضـرار ماديـة وادبيـة بالغـة  ،االمـر الـذي يحـق مـعـه املطالبـة بـاملبلغ املرت�صـد فـي ذمـتـكم بالإ�ضـافة الـى التعوي�ضـات املاديـة والأدبيـة نتيجة
�إمتناعكم وتقاع�سكم الغري مربرعن ال�سداد.
وحيـث انـه تبـادر املنـذرة بتوجيـه هـذا االنـذار العـديل للمنذراليـه ل�سـداد املبلـغ املرت�صـد بـذمتكم خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاریخ ا�سـتالمكم لـهـذا االنـذار
واال�سن�ضـطـر �أ�سـفني الـى اللجـوء للق�ضـاء لإ�ست�صـدار �أمـر اداء �ضـد املنـذر اليـه بـ�أداء املبلـغ املرت�صـد بذمتـه عمـال بـنـ�ص القـانون بتكلفـيكم بالوفـاء وذلـك
بـن�ص املـادة ( )144مـن قـانون الإجـراءات املدنيـة علـى انـه علـى الـدائن ان يكلـف املـدين اوال  :بالوفـاء مبيعـاد خم�سـة ايـام علـى االقـل ثـم ي�ست�صـدرامرا
بـاالداء مـن قا�ضـى املـواد اجلزئيـة التـابـع لـهـا مـوطن املـدين او رئـيـ�س الـدائرة باملحكمـة الإبتدائيـة ويكفـى فـي التكليف بالوفاء ان يح�صل بكتاب م�سجل
بعلم الو�صول ويقوم برت�ستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
لذلك  ،فـان املنـذرة تبـادر بتكليـف املنـذر اليـه مبوجـب هـذا االنـذار العـديل ب�سـداد املبلـغ املرت�صـد بـذمتكم للمنـذره وقـدره ( 3060ثالثة االف و�ستون
درهم) والفوائـد القانونيـة بواقـع  %12والر�سـوم وامل�صـاريف وذلـك خـالل مـدة اق�صـاها خم�سـة ايـام مـن تـاريخ ا�سـتالمكم لـهـذا االنـذار واال �ست�ضـطـر
املنـدرة ا�ست�صـدار �أمـر بـ�أداء هـذا املبلـغ من املحكمة املخت�صه.

املنذر  :فايز حممود الواوي � -سوري اجلن�سية  ،ب�صفتي مدير يف الرخ�صة امل�سماة (الروعة لتاجري ال�سيارات) قم الرخ�صة ( )674565العنـوان � :إمارة
عجمـان  -النعيميـة � - 2شارع ال�شيخ خليفـة بـن زايـد  -بنـايـة ا�سكاي  -بعد الفطيم لل�سيارات  -الطابق ال�سابع  -مكتب رقم 703و - 704هاتف رقم :
alrawaaracar@gmail.com ،067416661
�ضد املنـذر اليـه  :خرم منظور منظور احمد  -باك�ستاين اجلن�سية  -ويحمل جواز �سفر رقم  BQ0715771موبايل رقم ()0528858694
عنوانه  :امارة دبي
املو�ضوع  -:انذار بتكليف املنذر اليه ب�أن ي�ؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره ( 5500خم�سة االف وخم�سمائة درهم)
والفوائد القانونية بواقع  %12والر�سوم وامل�صاريف.
�إىل ال�سـيد /خرم منظور منظور احمد  -باك�ستاين اجلن�سية
نـود الإحاطـة الـى انـه مبوجـب ا�سـتئجاركم ل�سـيارة مـن مـن نـوع تويوتا يار�س ر�صا�صي اللون  -حتمل لوحات معدنية رقم  28031كود  - Eدبي  -مـن
تـاريخ  2018/1/29حتـى تـاريخ  ،2018/4/21ليرت�صـد بـذمتكم مبلغـا وقـدره ( 5500خم�سة االف وخم�سمائة درهم) حتـى تاريخـه وحيـث انـكـم
قـد امتنعـتـم عـن �سـداد املبلـغ املرت�صـد فـي ذمـتكم دون وجـه حـق �أو م�سـوغ قـانـوين رغـم قـيـام املنـذرة بالتزاماتهـا كاملـة ورغـم املطالبـات الوديـة املتكـررة
ممـا �سـبب للمنـذرة ا�ضـرار ماديـة وادبيـة بالغـة  ،االمـر الـذي يحـق مـعـه املطالبـة بـاملبلغ املرت�صـد فـي ذمـتـكم بالإ�ضـافة الـى التعوي�ضـات املاديـة والأدبيـة
نتيجة �إمتناعكم وتقاع�سكم الغري مربرعن ال�سداد.
وحيـث انـه تبـادر املنـذرة بتوجيـه هـذا االنـذار العـديل للمنذراليـه ل�سـداد املبلـغ املرت�صـد بـذمتكم خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاریخ ا�سـتالمكم لـهـذا االنـذار
واال�سن�ضـطـر �أ�سـفني الـى اللجـوء للق�ضـاء لإ�ست�صـدار �أمـر اداء �ضـد املنـذر اليـه بـ�أداء املبلـغ املرت�صـد بذمتـه عمـال بـنـ�ص القـانون بتكلفـيكم بالوفـاء وذلـك
بـن�ص املـادة ( )144مـن قـانون الإجـراءات املدنيـة علـى انـه علـى الـدائن ان يكلـف املـدين اوال  :بالوفـاء مبيعـاد خم�سـة ايـام علـى االقـل ثـم ي�ست�صـدرامرا
بـاالداء مـن قا�ضـى املـواد اجلزئيـة التـابـع لـهـا مـوطن املـدين او رئـيـ�س الـدائرة باملحكمـة الإبتدائيـة ويكفـى فـي التكليف بالوفاء ان يح�صل بكتاب م�سجل
بعلم الو�صول ويقوم برت�ستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
لذلك  ،فـان املنـذرة تبـادر بتكليـف املنـذر اليـه مبوجـب هـذا االنـذار العـديل ب�سـداد املبلـغ املرت�صـد بـذمتكم للمنـذره وقـدره ( 5500خم�سة االف
وخم�سمائة درهم) والفوائـد القانونيـة بواقـع  %12والر�سـوم وامل�صـاريف وذلـك خـالل مـدة اق�صـاها خم�سـة ايـام مـن تـاريخ ا�سـتالمكم لـهـذا االنـذار واال
�ست�ضـطـر املنـدرة ا�ست�صـدار �أمـر بـ�أداء هـذا املبلـغ من املحكمة املخت�صه.
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تاميز� :إيران مفل�سة مائي ًا ب�سبب �سوء الإدارة
•• لندن-وكاالت

�أبلغ نائب وزي��ر البيئة الإي���راين ال�سابق كافيه م��دين �إىل
�صحيفة “ذا تاميز” الربيطانية �أن �إيران “مفل�سة مائياً”
بعد �سنوات م��ن �سوء الإدارة ،الأم���ر مم��ا �أث���ار احتجاجات
دامية يف جميع �أنحاء البالد وا�ستياء يف ال�شرق الأو�سط.
وقال مدين الذي يعي�ش يف الواليات املتحدة �إن جميع م�صادر
املياه يف البالد ،مبا فيها الأنهر واخلزانات واملياه اجلوفية -
ب��د�أت يف اجلفاف ،مما ي�ضع البالد يف �أزم��ة غري م�سبوقة.
و�أعرب املر�شد الأعلى �آية اهلل علي خامنئي عن تعاطفه مع
املتظاهرين ،قائال“ :ال ميكننا �أن نلوم النا�س ح ًقا».

ولقي ثمانية �أ�شخا�ص على الأقل م�صرعهم يف االحتجاجات
الأخ�يرة ،التي ب��د�أت يف الأح��واز التي عانت بع�ضاً من �أ�سو�أ
تداعيات الأزمة ،وف ًقا ملنظمة العفو الدولية.
جنوب العراق و�شرق �سوريا
واع��ت�برت ال�صحيفة �أن �أزم���ة امل��ي��اه ق��د تتو�سع يف ال�شرق
الأو���س��ط ،و�أن نق�ص امل��ي��اه ميتد يف جميع �أن��ح��اء املنطقة،
حيث بد�أت �أنهر جنوب العراق جتف مرة �أخرى على الرغم
من جهود الرتميم ،ويعاين �شرق �سوريا �أي�ضاً من جفاف
�شديد.وغرباً ،قد يفقد ثالثة �أرباع �سكان لبنان ،مبن فيهم
مليون �سوري وغريهم من الالجئني ،الو�صول �إىل املياه
ال�صاحلة لل�شرب يف الأ�سابيع الأرب��ع��ة �إىل ال�ستة املقبلة،

حيث ب��د�أ نظام ال�ضخ االنهيار و�سط نق�ص ال��وق��ود ح�سب
�صندوق الأمم املتحدة للطفولة “يوني�سيف».وقال مدين �إن
“�إيران مفل�سة مائياً واال�ستهالك �أكرث من املياه املتجددة
املتوافرة” ،الفتاً �إىل �أن على �إي��ران التخطيط للعي�ش مع
النق�ص� ،إذ لن ميكنها ا�ستعادة �أرا�ضيها الرطبة وخزانات
امل��ي��اه اجلوفية والأن��ه��ر بالكامل يف ف�ترة زمنية ق�صرية.
“لذلك ،عليها �أن تعرتف ب�إفال�س املياه وتتوقف عن �إنكار
�أن العديد من الأ�ضرار �أ�صبحت ال رجعة فيها».
ويقول خرباء املياه �إن امل�شكلة الأ�سا�سية هي �سوء الإدارة يف
جميع �أن��ح��اء املنطقة .ففي �إي���ران ،مت بناء � 600سد منذ
الثورة الإ�سالمية عام  1979مع وج��ود حمطات الطاقة

الكهرومائية امل�صاحبة لها والتي �أ�صبحت الآن جزءاً حيوياً
من اقت�صاد البالد .ومع ذلك ،يقول اخل�براء �إن اخلزانات
يف مثل هذه املناطق احلارة واجلافة تفقد الكثري من املياه
للتبخر ،نحو ملياري مرت مكعب من املياه �شهرياً يف �إيران،
لدرجة �أنها �أ�صبحت جزءاً من امل�شكلة.
وق��ال م��دين �إن”النظام يكون مفل�ساً مائياً عندما ي�صري
اال�ستهالك �أكرث من املياه املتجددة املتوافرة».
�أكرث الأعوام جفاف ًا
وكان مدين �أكادميياً يف كلية لندن قبل �أن يتم اختياره يف عام
 2017ملن�صب نائب وزير البيئة الإيراين .لكن تعيينه �أ�ساء
�إىل املت�شددين فاعتقله “احلر�س الثوري” بتهمة التج�س�س

و�أجرب يف النهاية على املغادرة.وتقول ال�صحيفة �إن الأزمة
متوقعة منذ �سنوات .وع��ام  ،2005كتب ر�ضا �أردكانيان،
وزير الطاقة احلايل ورقة ب�صفته خبرياً يف �إدارة املياه حذر
فيها من �أن ا�ستخراج املياه يف �إيران ميثل �ضعف م�ستويات
اال�ستدامة.
ولكنه الآن يدعي ب�أن الأزمة املتنامية تزامنت مع واحدة من
�أكرث الأعوام جفافاً منذ خم�سة عقود .ويقول خرباء الأر�صاد
اجلوية �إن هطول الأمطار انخف�ض بن�سبة ت�صل �إىل  85يف
املائة.وي�ستخدم الوقود الرخي�ص يف ايران لت�شغيل امل�ضخات
ال�ستخراج كميات هائلة من املياه اجلوفية لتن�شيط الزراعة
يف البالد على نطاق وا�سع.
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هي الغائب الأكرب عنها

�أوملبياد طوكيو�« :إق�صاء رو�سيا �إهانة لنظام بوتني»!...
الكربى ب�سبب تعدد ح��االت الغ�ش واملن�شطات،
•• الفجر –خرية ال�شيباين
تعترب رو�سيا اليوم ،الغائب الأك�بر عن �أوملبياد
مت ا�ستبعادها عامني من جميع امل�سابقات الدولية طوكيو .وحدهم الريا�ضيون الرو�س الذين مل
يقتنعوا � ً
أبدا بتناول املن�شطات ،ميكنهم املناف�سة،

 يعترب بوتني نف�سه النموذج الأ�صلي للرجلالرو�سي ،ال�سليم يف ج�سمه وعقله

لكن حتت راي��ة حمايدة ،وب��دون عزف ن�شيدهم الدرا�سات ال�سالفية املعا�صرة يف مركز البحوث
الوطني.
متعددة التخ�ص�صات واللغات يف جامعة باري�س
م���ؤل��ف كتاب “�سبورتوكراتورا حت��ت قيادة نانتري ،لوكا�س �أوب�ين ،ي�ستعر�ض يف هذا احلوار
فالدميري بوتني (من�شورات بريال) ،الدكتور يف ل�صحيفة الك�سربي�س الفرن�سية ،الطريقة التي

 الألعاب الأوملبية ال�صيفية هي احلدثالرئي�س التايل الذي تريد رو�سيا حتقيقه

 -ميكن للرو�س امل�شاركة يف املناف�سات ،لكن حتت راية حمايدة وبدون عزف ن�شيدهم الوطني

الرئي�س الرو�سي ي�شارك يف ح�صة تدريبية للهوكي يف �سوت�شي
* و������ض�����ع ف���ل��ادمي���ي��ر ب���وت�ي�ن ا���س��ت��خ��دام ،ك��ب��دي��ل ،مقتطف من من�شطات م�ؤ�س�سية .عندما تدعو
ال����ري����ا�����ض����ة يف ق����ل����ب ع�����ه�����ده ...كون�شرتو ت�شايكوف�سكي .لذلك ال�����س��ل��ط��ة امل���رك���زي���ة �إىل حتقيق
�ألي�ست �إه��ان��ة �شخ�صية �أن يرى �سيتم اال�ستماع للثقافة الرو�سية االن���ت�������ص���ارات ،ف�����إن الريا�ضيني
ريا�ضييه حم��روم�ين م��ن علمهم يف طوكيو.
ومدربيهم ،املنت�شرين يف العديد
ون�شيدهم؟
* ه�����ل مي���ك���ن���ن���ا احل�����دي�����ث عن م��ن مناطق ه��ذا البلد ال�شا�سع،
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 �إن�����هممار�سة دول��ة لتعاطي املن�شطات لديهم رد فعل ب��اف��ل��ويف ،املوروث
ل��ن��ظ��ام��ه .ه���ذه ال��رغ��ب��ة يف جعل يف رو�سيا؟
من احلقبة ال�سوفياتية ،لتح�سني
الريا�ضة �أداة ا�ستثنائية لل�سلطة،
 ت��ع��اط��ي امل��ن�����ش��ط��ات م��ن قبل الأداء م����ن خ��ل��ال ب���روت���وك���ولتبينّ �أنها �سالح ذو حدين .هناك ال��دول��ة يعني �أن ال��ق��رارات تتخذ تعاطي املن�شطات .غال ًبا م��ا يتم
جن���اح متمثل يف احل�����ص��ول على ،ع��ل��ى �أع��ل��ى م�����س��ت��وى .وق���د ك�شف حتديده ب�شكل م�ستقل عن الدولة
وت��ن��ظ��ي��م الأل����ع����اب الأومل���ب���ي���ة يف ت��ق��ري��ر م���ك�ل�اري���ن ،ب��ت��ك��ل��ي��ف من امل��رك��زي��ة ،ال��ت��ي ن��ري��د �إر�ضاءها،
�سوت�شي ع���ام  ،2014وبطولة الوكالة العاملية ملكافحة املن�شطات ،وال��ت��ي ن���أم��ل منها احل�صول على
العامل لكرة القدم ع��ام � ،2018أن الأجهزة ال�سرية التابعة جلهاز مكاف�آت ،مثل منح لدعم املعدات
وه���ي �أح�����داث ك���ان ال���ه���دف منها الأمن الفيدرايل ا�ستبدلت ع ّينات الريا�ضية .ان بوتني ال يقرر كل
حت��وي��ل اخل��ي��ال اجل��م��اع��ي ب�شكل ب����ول �إي��ج��اب��ي��ة م���ن الريا�ضيني �شيء.
�إي���ج���اب���ي جت����اه رو����س���ي���ا .ك��م��ا �أن الرو�س بع ّينات �سلبية ،وذلك عرب
* ه��ل ي���ؤي��د ال��رو���س �أطروحة
ه���ن���اك �إخ����ف����اق����ات ،م��ن��ه��ا ح���االت ث��ق��ب يف ج����دار خم��ت�بر �سوت�شي امل���ؤام��رة الغربية بخ�صو�ص هذه
ت��ع��اط��ي امل��ن�����ش��ط��ات ،ال��ت��ي ت�شوه ملكافحة املن�شطات .كما ُي�شتبه يف العقوبات؟
�صورتها .غري ان ا�ستبعاد رو�سيا قيامهم بتزوير البيانات املقدمة
 الغالبية العظمى من ال�سكانّ
م���ن امل�����س��اب��ق��ات ال���دول���ي���ة يجب �إىل ال���وك���ال���ة ال��ع��امل��ي��ة ملكافحة ت���ت���ب���ع اخل����ط����اب ال�������س���ائ���د ال����ذي
تن�سيبه ،لأن الريا�ضيني ميكنهم املن�شطات �أث��ن��اء التحقيق الذي ي��ع��ت��م��ده ب���وت�ي�ن ن��ف�����س��ه .عندما
امل�����ش��ارك��ة� ،إذا مل ي��ت��ع��اط��وا قط� .أجرته عام .2019
ان��دل��ع��ت ال��ق�����ض��ي��ة ،يف -2014
ونالحظ � ً
أي�ضا� ،أن رو�سيا عرفت
���س���أحت��دث ب����د ًال م���ن ذل���ك عن  ،2015كان عنيدًا للغاية ،وادعى
ك���ي���ف ت�����س��ت��ف��ي��د م����ن ال����ظ����روف:
حم����روم����ة م����ن ع�����زف ن�شيدها
ال���وط���ن���ي يف ح�����ال ال����ف����وز بلقب
الأومل��ب��ي ،ح�صلت يف املقابل على

بوتني ...العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم
�أن���ه ال وج���ود ملن�شطات� ،أو قليلة
ج����دًا .ل��ك��ن ت��دري��ج�� ًي��ا ،م��ع تتايل
فر�ض العقوبات على رو�سيا ،منها
ا���س��ت��ب��ع��اده��ا م��ن االحت����اد الدويل
لألعاب القوى ،فقد و�ضع القليل
من امل��اء يف نبيذه ،بهدف متكني
ب�ل�اده م��ن ال��ع��ودة �إىل امل�سابقات
يف �أ�سرع وقت ممكن .لقد �أ�صبح
اخل�����ط�����اب ب����ع����د ذل���������ك“ :نعم،
هناك من�شطات يف رو�سيا ،لكنها
لي�ست من �صنع ال��دول��ة ،ويف كل
االح���وال ،ف���إن جميع الريا�ضيني
يف العامل يتعاطون املن�شطات ،لذا
ف�إن هذه القرارات �سيا�سية وتعرب
عن رو�سيفوبيا».
وم���ع ذل���ك��ُ � ،س��م��ع خ��ط��اب �آخر،
�أق ّلي ،خا�صة عندما توىل يوري�س
ج��ان��و���س ،رئ��ا���س��ة وك��ال��ة رو�سادا،
وكالة مكافحة املن�شطات الرو�سية،
م�������ن � 2017إىل ،2020
ل���ل���اع���ت���راف ب������وج������ود م�شكلة
من�شطات خ�صو�صية يف رو�سيا.
ُي�سمع هذا اخلطاب ب�شكل خا�ص

على ال�شبكات االجتماعية ،بينما
تك ّبد جيل كامل من الريا�ضيني
تكاليف هذه الق�ضايا.
*ما هي اخل�صائ�ص ال�سوفياتية
الأخ������������رى ال�����ت�����ي حت���ت���ف���ظ بها
الريا�ضة الرو�سية؟
 الأه���������م ه�����و ال����ن����ظ����اف����ة .يف�أعقاب الثورة ال�سوفياتية ،ارادت
ال�سلطات � ّأمة من العمال الأحرار،
مما يعني �سكانًا يتمتعون ب�صحة
ج���ي���دة ،وذل�����ك ب��ف�����ض��ل ممار�سة
الريا�ضة...
ل����ق����د ع�������اد ب����وت��ي�ن �إىل ه����ذا
ال��ط��م��وح .يف ال��ب��داي��ة م��ن خالل
اع���ط���اء امل����ث����ال ،ك���م���م���ار����س ،لأن���ه
ي��ع��ت�بر ن��ف�����س��ه ال��ن��م��وذج الأ�صلي
ل���ل���رج���ل ال����رو�����س����ي ،ال�����س��ل��ي��م يف
ج�����س��م��ه وع���ق���ل���ه .ث����م ب���ع���د دورة
الأل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة ل��ع��ام ،2014
م��ن خ�ل�ال �إع����ادة �إن�����ش��اء برنامج
“جاهز للعمل والدفاع” ،وهو
برنامج ريا�ضي من عهد االحتاد
ال�����س��وف��ي��ات��ي ،ي��ت��ي��ح للمواطنني

فر�صة �إج���راء اختبارات ريا�ضية
ك��ل ع���ام واحل�����ص��ول ع��ل��ى �شارات
متنح ك��ل واح��د م�ستوى التعبئة
وف���ق���ا ل���ق���درات���ه ال��ب��دن��ي��ة .ولئن
ك��ان بعد ه��ذا ال�برن��ام��ج ع�سكريا
يف العهد ال�سوفياتي ،فقد جعله
بوتني ناقلاً للتعبئة الوطنية.
نقطة �أخرى من اال�ستمرارية بني
رو�سيا اليوم واالحتاد ال�سوفياتي:
ت��ل��ك ال��رغ��ب��ة يف ال�����س��ي��ط��رة على
احل����رك����ة ال���ري���ا����ض���ي���ة م����ن �أعلى
�إىل �أ�سفل .ك��ل ال��ذي��ن يعار�ضون
ال�سلطة ق��د يتم ا�ستبعادهم من
االحت�����ادات والأن���دي���ة ال��واق��ع��ة يف
�أي����دي امل��ق��رب�ين م��ن ال�سلطة� ،أو
ي��دف��ع��ون ث��م��ن ذل����ك .م���ث���ال ،مع
�أح���د �أف�ضل الع��ب��ي الهوكي على
ه���ذا ال��ك��وك��ب ،ال��رو���س��ي �أرتيمي
ب���ان���اري���ن ،ال����ذي ي��ل��ع��ب يف فريق
نيويورك رينجرز .بعد مطالبته
ب���الإف���راج ع��ن امل��ع��ار���ض �أليك�سي
نافالني ه��ذا ال��ع��ام ،اتهم ب�ضرب
امر�أة قبل ع�شر �سنوات من طرف

غالف كتاب لوكا�س �أوبني
�أح��د مدربيه ال��رو���س ال�سابقني ،امل�ألوف � ً
أي�ضا ممار�سة الريا�ضة.
املقرب من بوتني .مل يتم تقدمي ويتعلق الأمر بدفع جميع ال�سكان
�أي دليل ،ولكن مبا ان مثل هذه �إىل القيام بنف�س ال�شيء.
ان ب���وت�ي�ن ه���و ع�����ص��ارة حت��� ّول
االت���ه���ام���ات ت����ؤخ���ذ ع��ل��ى حممل
اجلد يف الواليات املتحدة ،فقد مت اجل�������س���د يف رو�����س����ي����ا :يف مطلع
العقد الأول م��ن ال��ق��رن احلادي
عزله م�ؤقتًا من فريقه.
* كانت �سنوات � 2010سنوات وال��ع�����ش��ري��ن ،م���ار����س  20باملائة
الأح������داث ال���ك�ب�رى م���ع �سوت�شي م�����ن ����س���ك���ان رو�����س����ي����ا الريا�ضة
 2014وك���أ���س ال��ع��امل بعد �أربع بانتظام .وت�ضاعفت هذه الن�سبة
����س���ن���وات .م�����اذا ي���ري���د الكرملني املئوية .يف نف�س الوقت ،انخف�ض
�أن ي��ف��ع��ل يف ع�����ش��ري��ن��ات القرن ا�ستهالك التبغ والكحول ،اللذين
ك��ان��ا يفتكان ب��ال��ن��ا���س ،و�أ�صبحت
احلايل؟
 �أحد املحاور ،هو �إبراز الثقافة الريا�ضة مو�ضة يف رو�سيا.ً
ن�شيطا جدًا
* هل ما زال بوتني
وال�������س���ل���وك ال�������ص���ح���ي لل�سكان،
ووطنية العقول ،لرت�سيخ الدولة .يف املالعب الريا�ضية؟ يبلغ الآن
ن�شهد � ً
أي�ضا تطو ًرا يف العديد من من العمر  68عا ًما ...
 مي��ك��ن ر�ؤي���ت���ه وه����و ميار�سالأح�����داث ال��ري��ا���ض��ي��ة الداخلية.
الأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة ال�صيفية هي ال���ري���ا����ض���ة���� ،س���واء ك���ان���ت جل�سة
احل����دث ال��رئ��ي�����س��ي ال���ت���ايل الذي ت���دري���ب ع��ل��ى رف����ع الأث����ق����ال مع
ت��ري��د رو���س��ي��ا حت��ق��ي��ق��ه ،ول��ك��ن يف ميدفيديف ،رئي�س وزرائه ال�سابق،
���س��ن��وات  .2030واحل��ل��م املعلن �أو اجلري .كما �أنه ي�شارك بانتظام
ل��ب��وت�ين ،ال���ذي ميكنه ال��ب��ق��اء يف يف لعبة ا�ستعرا�ض دوري الهوكي
ال�سلطة حتى عام  2036بف�ضل ال��ل��ي��ل��ي ،ح��ي��ث مي��ك��ن ر�ؤي��ت��ه وهو
مراجعة الد�ستور ،هو ا�ستقبالها يف ي�سجل غ��ال��ب��ي��ة الأه������داف ،ويتم
م�سقط ر�أ�سه يف �سانت بطر�سربغ .اختياره ك�أف�ضل العب يف املباراة،
يف غ�ضون ذل��ك ،البالد مر�شحة يف كل مرة.
ي���ت���م ت�������ص���وي���ر ه�����ذه امل�����ب�����اراة،
لأحداث �أ�صغر ،مثل ك�أ�س العامل
ومي��ك��ن للجميع �أن ي���روا �أن���ه ال
للرجبي .2027
* ملاذا من املهم للغاية �أن يظهر ت��وج��د معار�ضة .ال �أح���د ينخدع
ب����ه����ذه امل�������س���رح���ي���ة يف رو����س���ي���ا.
بوتني كريا�ضي كبري؟
 م����ن خ��ل��ال ت�������ص���دره امل�شهد ،و�سخرية ال��ن��ا���س منها يف ازديادكرجل ق��وي يعرف كيف ي�سيطر ع���ل���ى الإن���ت���رن�������ت .ر�أي���������ت كنية
على نف�سه ،ف�إنه ي�شارك يف �إعادة “بابي بوتني” ع��ل��ى ال�شبكات
ت�أهيل الأمة الرو�سية ،التي ر ّكعتها االج��ت��م��اع��ي��ة .ي�����ض��اف �إىل ذلك
عقود من ال�شيوعية والر�أ�سمالية �شائعات حول �صحته وامكانية �أن
ي��ك��ره ب��وت�ين الأيديولوجيات .د يكون م�صا ًبا مبر�ض باركن�سون.م���ن ح���ول���ه ،داخ�����ل ال��ن��خ��ب��ة ،من مثل ه��ذا الو�ضع �سيكون مبثابة
�ضربة مروعة ل�سلطته ،حيث بنى
بوتني رئا�سته على ال�سيطرة على
ج�سده من خالل الريا�ضة.
عن الك�سربي�س

 -م�شهد الرو�س يف طوكيو هو الوجه النقي�ض لال�ستخدام ال�سيا�سي للريا�ضة من قبل الكرملني

�شعار الوكالة العاملية ملكافحة املن�شطات

فالدميري بوتني ي�شارك يف مباراة لكرة القدم يف ال�ساحة احلمراء يف مو�سكو
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اعالن بالن�شر

املرجع 190 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /جا�سم �سعيد �سيف بن جنمة ال�سويدي  -اجلن�سية  :الإمارات
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد /حممد مبني حممد
يا�سني اجلن�سية الهند يف الرخ�صة (الكف االبي�ض ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�سقف
والقواطع املعلقة) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )534338ال�صادرة
من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،تعديالت اخرى  :تغري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة مهنية
اىل وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال
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انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/6293

املنذر � :شركة كليفر للتجارة ذ م م (�سابقا كليفر لل�صناعات املعدنية �ش.ذ.م.م )
ميثلها املدير � /شوجمي ناجني ميباين  -ميثله بالتوقيع/ديلرياج كنيباكام كنیباكام جناردان �شیتی  -مبوجب التوكيل رقم حمرر
 SH20200705D38350تاريخ  2020/7/8كاتب العدل يف ال�شارقة  -عنوانه  :ال�شارقة  -ال�صناعية � - 15شارع -12
االمارات العربية املتحدة  -ت 065353992 - 0504673910 :
املنذر �إليه � :سنو الين للمقاوالت الكهروميكانيكية  -م�ؤ�س�سة فردية  -املالك  /علي حممد عبداهلل � -إماراتي اجلن�سية  -عنوانه  :ال�شارقة
 املحطة  -خلف ال�شوارع الداخلية  -بناية ملك �سبف مبارك الريامي � -شقة  - 101ت 0506343778 :املو�ضوع � :إنذار ب�سداد قيمة �شيك مرجتع.
 -1بتـاريـخ �سـابق �أعطـى املنـذر �إليـه ب�سـوء نيـة ل�صـالح املنـذر ال�شـيك يحمـل الـرقم  004877تـاريخ  27/10/2018بقيمة
 30500ثالثون الف و خم�سمائة درهم م�سحوب على بنك ابوظبي التجاري  -2بتقدمي ال�شيك للبنك امل�سحوب عليه ارتد بدون
�صرف لعدم وجود الر�صيد -3 .وحيث �أن املنذر �إليه ال يزال ممتنع عن �سداد قيمة ال�شيك  ،على الرغم من املطالبة املتكررة من قبل
املنذر -4 .ومبا �أن املنذر مت�ضرر ا�شد ال�ضرر من بقاء احلال كما هو عليه.
لذلك  ،ينذر املنذر /املنذر �إليه ب���أداء مبلغ و ق��درة  /30500ثالثون ال��ف و خم�سمائة دره��م خ�لال م��دة �أق�صاها خم�سة �أي��ام من

تاريخ ا�ستالمه هذا الإنذار ,و�إال �سي�ضطر املنذر �آ�سفا �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها �إقامة
الدعاوي الق�ضائية وا�ست�صدار �أمر الأداء واملطالبة بالتعوي�ض اجلابر للعطل وال�ضرر مع حتميل املنذر �إليه بكافة ر�سوم
وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6281

املنذر /بنك الإمارات دبي الوطني (�ش .م .ع)
املنذر �إليهم � :شريف ميتالز �إنرتنا�شيونال (م .د .م� .س)
 -1ال�شريف الدولية للمعادن (ذ .م .م)  -2 ،ال�شريف للمعادن (ذ .م .م)
 -3املا�س التجارية (ذ .م .م)  -4 ،عبد ال�سالم حممود عبد ال�سالم ال�شريف (�أردين اجلن�سية).
 -5منري حممود عبد ال�سالم ال�شريف (�أردين اجلن�سية).
املو�ضوع  /انذار بالتكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره ( 49,846,285.56درهم فقط ت�سعة و�أربعون مليوناً وثمامنائة و�ستة و�أربعون
�ألفاً ومائتان وخم�سة وثمانون درهماً و�ستة وخم�سون فل�ساً) بالإ�ضافة �إىل الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق حتى
ال�سداد التام .فـ�إن البنـك املنـذر مبوجـب هـذا الإن��ـ��ذار يـنـذر املنـذر �إلـيهم ،ب�ضـرورة و�سرعة �سداد املبـالغ املرت�صـدة بـذمتهم املاليـة
وامل�سـتحقة علـيهم ل�صـالح املنـذر والبـالغ قيمتهـا مبلـغ وقـدره ( 49,846,285.56درهـم فـقـط تـ�سـعة و�أربعـون مليونـاً وثمامنائـة
و�سـتة و�أربعـون �ألفـاً ومائتـان وخم�سـة وثمـانون درهمـا و�سـتة وخم�سـون فل�سـا) ،بالإ�ضـافة �إلـى الفائـدة القانونيـة بواقـع  %12مـن تـاريخ
اال�سـتحقاق حتـى ال�سـداد التـام ،وذلـك يف غ�ضـون ( )5خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ �إخطـاركم بهـذا الإنـذار عمـال ب�أحكـام نـ�ص الـمـادة (، 62
 )63مـن قرار جملـ�س الـوزراء رقـم ( )57ل�سـنة  2018فـي �شـ�أن الالئحـة التنظيميـة للقـانون االحتـادي رقـم ( )11ل�سـنة 1992
ب�شـ�أن قـانون الإجـراءات املدنيـة ،و�إال �سي�ضـطـر املـنـذر �إلـى اتخـاذ كافـة الإجـراءات القانونيـة �ضـدكم لتح�صـيـل قيمـة املديونيـة املرت�صـدة
بـذمتكم املاليـة وذلـك مـع حفـظ كـافـة حـقـوق املنـذر الأخرى واملن�صو�ص عليها مبقت�ضى القانون.

الكاتب العدل

املنذر  :احلريز للعقارات �ش ذ م م وميثلها  /ماهیندران بونایاه
مبوجب وكالة رقم 2019/1/197328
العنوان  :دبي  -بر دبي  -مقابل فندق دولفني � -شارع خالد بن الوليد  -االمارات العربية املتحدة
املنذر �إليه  :منظر ال�سماء خلدمات متابعة املعامالت  -رخ�صة رقم 837428
وعنوانه  :منطقة ال�سوق الكبري  -بناية احمد حمدان  -حمل  - 08 :رقم مكاين 2762094854 :
الهاتف املتحرك 0582238414 - 0561225167 :
لذلك  ،يخطر املنذر/املنذر �إليه ب�ضرورة دفع قيمة االيجار املتاخرة ،وال�ضريبة ذلك يف خالل مدة �أق�صاها 30
يوم من تاريخ ن�شر هذا الأنذار او اخالء العني املذكورة وت�سليمها للمنذر باحلالة التي ت�سلمها عليها مع �إ�صالح ما
قد يكون حلق بالعني من تلف وت�سوية ح�ساب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �شغله للعني مع ما ي�ستجد من ايجار
حتى تاريخ االخالء التام والفعلي .و�إال �ست�ضطر املنذر �أ�سفا �إىل �أتخاذ الإجراءات الق�ضائية الالزمة وللمطالبة مبا
ذكر وما ي�ستجد من قيمة �إيجارية والتعوي�ض اجلابر للعطل وال�ضرر ،ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة املنذر
اليه بالتعوي�ض والعطل وال�ضرر على الت�أخري يف �إخالء العقار املذكور وحتميل املنذر �إليه كافة ر�سوم وم�صاريف
التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.
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املنذر  :اترينيتي العقارية  -بوكالة املحامي �سلطان العوي�س
املنذراليها  :حممد ر�ؤوف للمقاوالت (�ش.ذ.م.م)  -جمهول حمل االقامه
حيث ان��ه مب��وج��ب عقد �إي��ج��ار م����ؤرخ يف  12/8/2018وال���ذي ينتهي ب��ت��اري��خ 31/7/2019
ا�ست�أجرت املنذر �إليها من املنذرة ما هو عبارة عن �سكن موظفني مقابل �إيجار �سنوي 513000
درهم بتاريخ  31/7/2019انتهى العقد وا�ستمرت املنذر اليها با�شغال العني امل�ؤجرة دون �سداد
االيجار امل�ستجد و مت اخالء املاجور من املنذر اليها بتاريخ  10/11/2019دون �سداد املرت�صد
بذمتها بناء عليـه ف�إن املنذرة تنذر املنذر �إليها ب�ضرورة (�سداد مبلغ  142500درهم) مبلغ االيجار
املرت�صد بذمتها للفرتة من  1/8/2019ولغاية  ،10/11/2019خالل مدة خم�سة ايام من
تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإنذار و �إال �سن�ضطر ا�سفني �إىل اللجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة بتلك املبالغ مع
حتميلكم الر�سوم و امل�صروفات و مقابل �أتعاب املحاماة.
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املرجع 191 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :عمران على على حممد  ,اجلن�سية باك�ستان يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100وذلك اىل ال�سيدة اديبه ناز عمر ,اجلن�سية باك�ستان
يف الرخ�صة (عمران علي حممد لت�صليح الدراجات النارية) والتي ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )788032ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية .تعديالت اخرى  :تغيري اال�سم
التجاري من (عمران علي حممد لت�صليح الدراجات النارية) اىل (خطاط ادیبه ناز)  -تغیری
ن�شاط من (ا�صالح الدرجات النارية) اىل (خدمات اخلط والر�سم)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

املرجع :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد� /أحمد �سعيد �سامل ال�شيبه املهريي � -إماراتي
اجلن�سية  ،يرغب يف التنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )% 100وذلك لل�سيد /خالد
عبيد حممد كمته �آل علي � -إماراتي اجلن�سية  -وذلك يف امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماه
(امليثاق املميز لتجارة زينة واك�س�سوارات ال�سيارات) املرخ�صة برقم ()777726
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بحكومة ال�شارقة .وعمالبن�ص املادة ()14
فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل.
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل بال�شارقة

املرجع 189 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد/مطر عبيد على حميد املهريي  ,اجلن�سية الإمارات يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صنه البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد  :جهانتودا�س �سدهان
دا�س  -اجلن�سية بنغالد�ش يف الرخ�صة (مغ�سلة متيم) والتي ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارة مبوجب
رخ�صة رقم ( )24543ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية  ,تعديالت اخرى  :تغري
ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ()5
من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى
ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2016/ M0001811مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICOM2016/ M0002320جتاري (كلي)
�إىل املحكوم عليه  :عزت اهلل راجنبار  ,العنوان 726733 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2017/02/27قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم
�أعاله ل�صالح م�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ب�صفتها املالكة ملو�س�سة عقار بروبرتز
بالتايل  :حكمت املحكمة مبثابة ح�ضوري  :ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية �ستمائة وخم�سة وخم�سني
الف و�سبعمائة و�سبعة و�ستني درهما  655.767درهم املتبقي من ثمن الوحدة ال�سكنية رقم  2107يف
م�شروع عجمان ون برج  6والفائدة القانونية عن هذا املبلع بن�سبة  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى
ال�سداد التام والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة والزمت املدعية بت�سليم املدعى عليه لوحدة
ال�سكنية مو�ضوع البيع.
حكما قابال ً لال�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2016/ M0002019جتاري (جزئي)

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/5593

�إىل املحكوم عليه �ساجید كرمی تالقدیر
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2016/12/14قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح م�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية  ,بالتايل:
ب�إلزام املدعي عليه �أن ي�ؤدي للم�ؤ�س�سة املدعية مبلغ  175830درهم وفائدة قانونية قدرها
 %5من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2016/9/5وحتى متام ال�سداد مع ت�سلمه الوحدة
ال�سكنية رق��م ( - A2( 1004مب�شروع اب��راج ل���ؤل���ؤة عجمان  ،و�ألزمته الر�سوم وامل�صاريف
وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�ضي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

القا�ضي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

�إىل املحكوم عليه را�شد �أحمد مالجن  ,العنوان 717145 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2017/02/08قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح م�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية,
بالتايل  :حكمت املحكمة  -:ب�إلزام املدعى عليه �أن ي�ؤدي للم�ؤ�س�سة املدعية مبلغ  208818درهم
وفائدة قانونية قدرها  %5من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2016/10/12وحتى متام ال�سداد
مع ت�سلمه الوحدة ال�سكنية رقم ( - 107مب�شروع عجمان ون  -برج رقم ( )10و�ألزمته الر�سوم
وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة .
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�ضي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

املنذر -:توفيق حممد �صالح الذيباين -ميني اجلن�سية
املنذر اليه  :ح�سني عمر �سعيد املر�شدي  -ميني اجلن�سية
املو�ضوع /انذار عديل بالن�شر
تكلف املنذر املنذر الية ب�سداد مبلغ  25000دره��م (خم�سة وع�شرون الف
دره���م)  ،م��ع ال��ر���س��وم وامل�صاريف خ�لال م��دة �أق�صاها خم�س اي��ام م��ن تاريخ
ن�شر ه��ذا االن��ذار واال ي�ضطر املنذر التخاذ كافة االج���راءات القانونية التي
حتفظ لها حقها وا�ست�صدار امر االداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اي
عطل او �ضرر تعر�ضت له املنذر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وامل�صاريف
والتقا�ضي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل
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وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICIV2018/ M0000426مدين (كلي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICIV2018/ M0000589مدين (كلي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICIV2016/ M0002090مدين (كلي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICIV2017/ M0002883مدين (كلي)

�إىل املحكوم عليه زهره حممود حممد
حتيطكم علما بانه بتاريخ  2018/12/18قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أع�لاه ل�صالح م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار) – اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة العقارات
اال�ستثمارية ،بالتايل  :حكمت املحكمة ب�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ 433402
دره��م والفوائد القانونية عنه بواقع  5%من تاريخ املطالبه الق�ضائيه وحتى ال�سداد التام
و�ألزمت الطرفني بامل�صاريف كل باملنا�سب منها ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات
حكما قابال للإ�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

�إىل املحكوم علیه يا�سر �صالح �شكر  -نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2018/07/16قد حكمت
عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)
– اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ,بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة ح�ضوري :
بالزام املدعى عليه بان ي���ؤدي للمدعية مبلغ  364922دره��م ثالثمائة و�أربعة و�ستني الف
وت�سعمائة وت�سعة وع�شرين درهما باقي ثمن الوحدة ال�سكنية  801يف م�شروع �سيتي تاورز برج
 A1والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�سبة  5%من تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى ال�سداد
التام والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من الطلبات .حكما
قابال للإ�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه �أحمد حممد عبداهلل احلرمي  -نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2017/01/30قد
حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح م�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية
ب�صفتها املالكة مل�ؤ�س�سة عقار بروبرتز بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة ح�ضوري :بالزام املدعى عليه
ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ �ستمائة وخم�سة واربعني الف وت�سعة وثالثني درهما ( 645,039درهم)
املتبقى من ثمن الوحدة ال�سكنية رقم  1908يف م�شروع عجمان ون برج  6والفائدة القانونية عن
هذا املبلغ بن�سبة  5%من تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى ال�سداد التام والر�سوم وخم�سمائة درهم
مقابل �أتعاب املحاماة والزمت املدعية بت�سليم املدعى عليه لوحدة ال�سكنية مو�ضوع البيع .حكما
قابال للإ�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه �أحمد حممود �شیلی  ,نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2018/04/30قد حكمت
عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)
– اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ,بالتايل  :حكمت املحكمة مبتابه احل�ضوري:
بالزام املدعي عليه ب�أن يودي للمدعيه مبلغ ثالثمائة واربعة وت�سعني �ألف و�أربعمائه وخم�سة
و�سبعني درهما “ 394475درهم" املتبقي من ثمن الوحدة رقم  405مب�شروع جاردن �سيتي
برج املاندرين  5والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�سبة  5%من تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى
ال�سداد التام والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك.
حكما قابال للإ�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

القا�ضي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

القا�ضي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICIV2017/ M0001779مدين (كلي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICIV2017/ M0002903مدين (كلي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICIV2017/ M0001568مدين (كلي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICIV2018/ M0000377مدين (كلي)

�إىل املحكوم عليه �صهيب خالد ر�شيد اجلميلي  -عراقي اجلن�سية  ,العنوان795954 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2017/10/30قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم
�أع�لاه ل�صالح م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)  -اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية,
بالتايل :حكمت املحكمة ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي���ؤدي للمدعية مبلغ خم�سمائة وخم�سة ع�شر الفا
وت�سعمائة و�سبعني درهما ( 515.970دره��م) باقي ثمن ال��وح��دة رق��م  901بی مب�شروع �سیتی
تاورز برج �سی ون عجمان والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�سبة  5%من تاريخ املطالبة الق�ضائية
حتى ال�سداد التام والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك .حكما قابال
للإ�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل  :املحكوم عليه غ�لام حممود بلو�ش ,ال��ع��ن��وان  - 826141 :نحيطكم علما ب���أن��ه بتاريخ
 2018/03/26قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح م�ؤ�س�سة
عقارات عجمان (عقار)  -اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ,بالتايل  :حكمت املحكمة
مبثابة احل�ضوري  :ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ ثمامنائة وثالثة وع�شرين �ألف
وت�سعمائة وخم�سة دراهم ( 823.905درهم) املتبقي من ثمن الوحدة رقم  306مب�شروع ل�ؤل�ؤة
عجمان برج  A3والفائدة القانونية عن هذا املبلع بن�سبة  5%من تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى
ال�سداد التام والر�سوم وخم�سمائة دره��م مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ض ماعدا ذل��ك .حكما قابال
للإ�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
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�إىل :املحكوم عليه حممد �سرفراز حممد نواز  -باك�ستاين اجلن�سية  ,العنوان 789697
نحيطكم علما ب���أن��ه بتاريخ  2017/10/10ق��د حكمت عليك ه��ذه املحكمة يف ال��دع��وى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)  -اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية
بالتايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :بالزام املدعى عليه ب���أن ي���ؤدي للمدعية مبلغ خم�سمائة
وثالثة و�ستني الفا ًو�أربعمائة و�ستة وثالثني درهما ( 563436درهم) املتبقي من ثمن الوحدة رقم
 308مب�شروع �أبراج �سيتي تاورز برج  C1عجمان والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�سبة  5%من
تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى ال�سداد التام والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة والزمت
املدعية بت�سليم املدعى عليه ال�شقة مو�ضوع البيع ورف�ض ماعدا ذلك .حكما قابال للإ�ستئناف خالل
املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه �شرب فائز حمد  -عراقي اجلن�سية
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2018/06/26قد حكمت عليك ه��ذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
ب��ال��رق��م �أع��ل�اه ل�صالح م�ؤ�س�سة ع��ق��ارات ع��ج��م��ان (ع��ق��ار)  -اخل��ل��ف ال��ق��ان��وين مل�ؤ�س�سة العقارات
اال�ستثمارية ,بالتايل  :حكمت املحكمة :ب�إثبات �صحة عقد البيع حمل الدعوى بني الطرفني ،وب�إلزام
املدعي عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ  433.598درهم (�أربعمائة وثالثة وثالثني �ألف و خم�سمائة
و ثمانية و ت�سعني درهما) باقي ثمن الوحدة رقم  111يف م�شروع �سيتي تاورز برج اي  1بعجمان ،
والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�سبة  5%من تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى ال�سداد التام والر�سوم
و امل�صروفات وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك .حكما قابال للإ�ستئناف
خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2017/ M0001586مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2017/ M0001694مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2017/ M0001226مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICIV2018/ M0000901مدين (كلي)

�إىل املحكوم عليه حممد برويز  ,العنوان - 790288 :نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ 2017/10/31
قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح م�ؤ�س�سة عقارات عجمان
(عقار) – اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ,بالتايل - :حكمت املحكمة  -:ب�إلزام
املدعى عليه �أن ي�ؤدي للم�ؤ�س�سة املدعية مبلغ  443993درهم وفائدة قانونية قدرها  5%من
تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2017/6/15وحتى متام ال�سداد مع ت�سلمه الوحدة ال�سكنية رقم
(( 801مب�شروع ج��اردن �سیتی ب��رج املوند رق��م (( - 2بعجمان  ،والزمته الر�سوم وامل�صاريف
وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما قابال للإ�ستئناف
خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل :امل��ح��ك��وم عليه ري�شما ن���ور حم��م��د  ,ال��ع��ن��وان - 793600 :نحيطكم علما ب���أن��ه بتاريخ
 2017/10/17قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح م�ؤ�س�سة
عقارات عجمان (عقار)  -اخللف القانوين مل�ؤ�س�سه العقارات اال�ستثمارية ,بالتايل :حكمت املحكمة :
ب�إلزام املدعى عليه �أن ي�ؤدي للم�ؤ�س�سة املدعية مبلغ  436500درهم وفائدة قانونية قدرها 5%
من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2017/7/3وحتى مت��ام ال�سداد مع ت�سلمه الوحدة ال�سكنية
رقم (( 508مب�شروع جاردن �سیتی برج املوند رقم (( - 3بعجمان ،و�ألزمته الر�سوم وامل�صاريف
وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما قابال للإ�ستئناف
خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم علیه مولكی ام جمیل  ,العنوان778263 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2017/10/10قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح م�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية بالتايل :حكمت املحكمة :
ب�إلزام املدعى عليه �أن ي�ؤدي للم�ؤ�س�سة املدعية مبلغ  298921درهم وفائدة قانونية قدرها
 5%من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2017/5/7وحتى متام ال�سداد مع ت�سلمه الوحدة رقم
(( 810مب�شروع جاردن �سیتی برج املاندرين رقم (( - 5بعجمان  ،و�ألزمته الر�سوم وامل�صاريف
وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .
حكما قابال للإ�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل امل���ح���ك���وم ع��ل��ي��ه م��ي��م��ون��ة ه����اين  ,ال���ع���ن���وان - 877299 :ن��ح��ي��ط��ك��م ع��ل��م��ا ب����أن���ه بتاريخ
 2018/07/16قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح م�ؤ�س�سة
عقارات عجمان (عقار)  -اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثماريه بالتايل :حكمت املحكمة
مبثابة ح�ضوري بالزام املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ  272396درهما مائتان واثنني
�سبعني الف وثالثمائة و�ستة وت�سعني درهما باقی ثمن الوحدة رقم  808مب�شروع ل�ؤل�ؤة عجمان
برج 5Aوبفائدة قانونيه بن�سبة  5%من تاريخ املطالبه الق�ضائية حتى ال�سداد التام والر�سوم
وخم�سمائة 500دره��م مقابل ات��ع��اب املحاماة ورف�ضت م��اع��دا ذل��ك م��ن الطلبات .حكما قابال
للإ�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
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بكني تدعو وا�شنطن للكف عن «�شيطنتها» خالل زيارة مل�س�ؤولة �أمريكية
بينها الأم��ن الإل��ك�تروين والتفوق التكنولوجي �إىل جانب
حقوق الإن�سان يف هونغ كونغ و�شينجيانغ.وقال نائب وزير
اخلارجية ال�صيني �شيه فنغ للموفدة الأمريكية بناء على
ن�ص ن�شرته اخلارجية ال�صينية �صباح االثنني “رمبا ت�أمل
الواليات املتحدة ب���أن تتمكن عرب �شيطنة ال�صني بطريقة
م��ا ...من حتميل ال�صني م�س�ؤولية امل�شاكل الهيكلية التي
تعاين منها».وتابع وفق ما نقل عنه البيان “نح�ض الواليات
املتحدة على تغيري عقليتها امل�ض َّللة و�سيا�سيتها اخلطرية”،
م�شريا �إىل �أن وا�شنطن تتعامل مع ال�صني على �أنها “عدو
وهمي».وو�صف �شيه العالقات ب�أنها بلغت “طريقا م�سدودا”
وت��واج��ه “�صعوبات ج��دي��ة».و�أ���ش��ار �إىل �أن ال�شعب ال�صيني

•• بكني�-أ ف ب

دعت بكني �أم�س االثنني وا�شنطن �إىل الكف عن “�شيطنتها”،
تزامنا مع حمادثات جتريها �أرفع م�س�ؤولة يف �إدارة الرئي�س
الأمريكي جو بايدن تزور ال�صني حتى الآن.
وتعد زيارة نائبة وزير اخلارجية الأمريكي ويندي �شريمان
�إىل مدينة تياجنني (�شمال) �أول لقاء مهم بني �أكرب قوتني
اقت�صاديتني يف العامل منذ حمادثات �أنكوراج التي جرت بني
وزيري خارجية البلدين و�شهدت �سجاالت حادة.
وت���ه���دف زي�����ارة ���ش�يرم��ان ال��ت��ي ب�����د�أت الأح�����د �إىل حماية
ال��ع�لاق��ات يف ظ��ل ت��ده��وره��ا ع��ل��ى خلفية م�����س��ائ��ل عديدة

يرى يف خطاب الواليات املتحدة “العدائي حماولة م�سترتة
بدرجة �ضئيلة الحتواء وكبح ال�صني” ،يف ت�صريحات تذ ّكر
بال�سجال احل��اد ال��ذي دار بني وزي��ري اخلارجية الأمريكي
�أنتوين بلينكن وال�صيني يانغ جي�شي يف �أال�سكا .كما �ستلتقي
�شريمان ب��وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال�صيني وان��غ ي���ي.و�أف���ادت عرب
ت��وي�تر الأح����د ب���أن��ه��ا �أج����رت حم���ادث���ات م��ع �أع���م���ال جتارية
�أمريكية ب�ش�أن “التحديثات التي تواجهها يف ال�صني” كما
قدّمت “�أحر تعازيها” يف �ضحايا الفي�ضانات التي اجتاحت
مقاطعة خ��ن��ان.وذك��رت ال��والي��ات املتحدة الأ���س��ب��وع املا�ضي
ب�أنها ت���أم��ل يف ا�ستغالل امل��ح��ادث��ات “ال�صريحة” لإظهار
لبكني “كيف يكون �شكل املناف�سة امل�س�ؤولية وال�صحية”،

لكنها ترغب يف الوقت ذات��ه يف جت ّنب ال��دخ��ول يف ن��زاع مع
ب��ك�ين.ومت ن��زع ال�صفة الر�سمية مت��ام��ا ع��ن ال��زي��ارة �إذ لن
تتوجه �شريمان �إىل بكني ،بل �ستبقى يف تياجنني.
وتعد الزيارة حت�ضريية للقاء حمتمل يف نهاية املطاف بني
ب��اي��دن والرئي�س ال�صيني �شي جينبينغ ،يف وق��ت تتدهور
العالقات الأمريكية ال�صينية يف ظل وجود م�ؤ�شرات قليلة
حت�سن.
على �أي ّ
 بداية �صعبة -وق��ب��ل ي��وم م��ن و���ص��ول �شريمان �إىل ال�صني الأح���د ،تعهّد
وزير اخلارجية ال�صيني وانغ يي “تلقني الواليات املتحدة

در�سا” يف كيفية التعامل مع الدول الأخرى ب�شكل من�صف،
ما وعد ببداية �صعبة للمحادثات.ونقل بيان للخارجية عنه
قوله ال�سبت �إن “ال�صني لن تقبل ب���أي تفوّق متنحه دولة
لنف�سها».وكان وزير اخلارجية ال�سابق الذي �أ�صبح املبعوث
الأمريكي ب�ش�أن املناخ جون كريي ،امل�س�ؤول الرفيع الوحيد
يف �إدارة بايدن ال��ذي ي��زور ال�صني.وتعهّد الطرفان خالل
زيارته التعاون ب�ش�أن م�س�ألة تغري املناخ ،رغ��م خالفاتهما
ال��ع��دي��دة.وح��اف��ظ ب��اي��دن على موقف ب�لاده املت�شدد حيال
ال�����ص�ين ال���ذي ت��ب��ن��اه �سلفه دون���ال���د ت��رام��ب يف وق���ت �سعت
وا�شنطن لت�شكيل جبهة م��وح��دة ت�ضم دوال دميوقراطية
حليفة يف مواجهة بكني.

�سلطنة عمان تبذل جهودا متوا�صلة وم�ستمرة
ملجابهة جائحة «كوفيد »19
•• م�سقط -وام:

�شغل فريو�س كورونا كوفيد  19منذ بداية ظهوره وتف�شيه
ك��وب��اء ع��امل��ي وت�صنيفه ك��ج��ائ��ح��ة م��ن ق��ب��ل منظمة ال�صحة
العاملية ،حي ًزا مه ًما �ضمن �أوليات حكومة ال�سلطنة التي تبذ ُل
جهودًا مُتوا�صلة ومُ�ستمرة ملجابهة اجلائحة.
�صاحب اجلالل ِة
وحتظى اجلائحة مبتابعة �شخ�صية من ح�ضر ِة
ِ
ال�سلطان هيثم بن طارق  -حفظه اهلل ورعاه  -منذ بدء اجلائحة،
ُّ
حيث �أكد جاللته يف هذا ال�صدد �أن الغاية الأ�سمى يف ال�سلطنة،
ومنذ ح��االت الإ�صابة الأوىل بهذا ال��وب��اء ،هي حماية جميع
من يعي�ش على �أر�ض عُمان الطاهرة من مواطنني ومقيمني،
�إ�ضافة �إىل ا�ستمرارية عمل الدولة و�أدائها واجباتها ،والتقليل
من ت�أثري الأو�ضاع املُ�ستجدة على جميع القطاعات ،وحماية
االقت�صاد العُماين وا�ستمرارية عمل القطاع اخلا�ص ب�أقل قدر
من الأ�ضرارّ .
ال�سلطان و�أ�صدر �أوامره ال�سامية
وتف�ضل جالل ُة ُّ
يف العا�شر من مار�س من العام املا�ضي  2020بت�شكيل جلنة
عُليا تتوىل بحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار
هذا الفريو�س يف �ضوء املعطيات وامل�ؤ�شرات ال�صحية املُ�ستجدة
وما ي�صدر عن منظمة ال�صحة العاملية يف هذا ال�ش�أن ،ور�صد
اجلهود املبذولة �إقليم ًّيا وعامل ًّيا للت�صدي له ومتابعة الإجراءات
املتخذة ب�ش�أن ذل��ك وو���ض��ع احل��ل��ول وامل��ق�ترح��ات والتو�صيات
املنا�سبة بناء على نتائج التقييم ال�صحي العام بحيث ت�ستعني
اللجنة بالأدوات والإمكانات الالزمة لإجناح املهام املنوطة بها،
وكانت لتوجيهات جاللته بت�شكيل تلك اللجنة الأثر يف احل ّد
من انت�شار الوباء ومعاجلة �آثاره.
كما ّ
تف�ضل جالل ُته يف �إط��ار ذل��ك االهتمام فرت�أ�س ع��ددًا من
اجتماعات اللجنة العُليا التي تعمل منذ ت�شكيلها وم��ا تزال
ب�شكل د�ؤوب على متابعة احلالة الوبائية والتعامل معها ومع
�آثارها واتخاذ القرارات املنا�سبة يف الوقت املنا�سب ،من بينها
ال��ت��ع��ري��ف ب����الإج����راءات االح�ت�رازي���ة وال��غ��ل��ق اجل��زئ��ي والكلي
لبع�ض املحافظات من خالل نقاط التحكم وال�سيطرة ومنع
احل��رك��ة �أث��ن��اء ال��ف�ترة امل�سائية و�إغ��ل�اق اجل��وام��ع وامل�ساجد
وتعليق ال��درا���س��ة يف امل���دار����س وال��ك��ل��ي��ات واجل��ام��ع��ات وتقليل
ن�سبة املوظفني مبقر العمل للقطاعني وتفعيل “العمل عن
بُعد” بالإ�ضافة �إىل غلق عدد من الأن�شطة التجارية وفر�ض
ال��ق��وان�ين والأن��ظ��م��ة ال��ت��ي ت�ضمن االل��ت��زام ب���الإج���راءات التي
حتول دون انت�شار اجلائحة.
ويف �إطار دعمه ال�شخ�صي ملكافحة هذه اجلائحةّ ،
تف�ضل جالل ُته
/حفظه اهلل ورعاه ،/بالتربع مببلغ ع�شرة ماليني ريال عُماين
خ�ص�ص للتعامل مع اجلائحة وهو ما ي�ؤكد على
لل�صندوق امل ُ ّ
ت�ضافر اجل��ه��ود ب�ين جاللة القائد امل��ف��دى واحلكومة و�أبناء
الوطن واملقيمني من �أجل الق�ضاء على هذه اجلائحة.
كما �أ���س��دي جالل ُته �أوام���ره ال�سامية الكرمية بت�شكيل جلنة
منبثقة ع��ن اللجنة ال�� ُع��ل��ي��ا املكلفة ببحث �آل��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع
التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا /کوفيد،/19
برئا�سة معايل ال�سيد وزير الداخلية رئي�س اللجنة العُليا تتوىل
معاجلة الآث���ار االقت�صادية الناجتة عن اجلائحة عرب و�ضع
�آلية منا�سبة ت�ضمن �سرعة عودة الأن�شطة االقت�صادية ل�ضمان
حتقيق معدالت منو اقت�صادي مُت�سارع.
�صاحب اجلالل ِة
وت��وا���ص��ل حكومة ال�سلطنة بقيادة ح�ضر ِة
ِ
ال�سلطان هيثم ب��ن ط���ارق  -حفظه اهلل ورع���اه  -دع��م قطاع
ُّ
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة خالل جائحة كورونا كوفيد 19
الذي يحظى باهتمام وعناية خا�صة لتنميته والنهو�ض به عرب
عدد من الإجراءات واملبادرات واحلوافز التي �أقرتها احلكومة
لدعم هذا القطاع احليوي بهدف تخفيف �آثار اجلائحة عليه.
ومتثلت جهود هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف

تقدمي جمموعة من الت�سهيالت واحلوافز امل�صرفية ت�ضمنت /
ت�أجيل الأق�ساط والفوائد والأرباح ،وت�سهيالت ائتمانية ،و�إعادة
جدولة القرو�ض /وت�سهيالت و�إعفاءات �ضريبية ا�شتملت على
/تخفي�ض �ضريبة ال��دخ��ل ،وتق�سيطها ،وت��رح��ي��ل اخل�سارة،
والإعفاء من ال�ضريبة ال�سياحية والبلدية وغريها./
ك��م��ا ت�ضمنت ج��ه��ود الهيئة يف ه���ذا اجل��ان��ب �إع���ف���اءات ر�سوم
الرتاخي�ص للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وت�أجيل �سداد
اال�شرتاكات ال�شهرية يف نظام الت�أمينات االجتماعية وتخفي�ض
الر�سوم والإع��ف��اء من غ��رام��ات الت�أخري وال�برام��ج التمويلية
الطارئة وت�أجيل دفع م�ستحقات اخلدمات الأ�سا�سية /الكهرباء
واملياه� ،/إ�ضافة �إىل درا�سة �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات املت�أثرة ومعاجلتها
ودرا����س���ة ق��ي��ا���س �أث���ر املُ��ح��ف��زات والإع����ف����اءات يف حت�سني و�ضع
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
وت��ن��ف��ي�� ًذا للتوجيهات ال�سامية باعتماد ح��زم��ة م��ن املبادرات
االجتماعية وتعزيز ن�شاط امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
وا�ستدامتها ،فقد �أط��ل��ق��ت هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة الربنامج التمويلي الطارئ املوجه ل��رواد الأعمال
حاملي بطاقة ري���ادة الأع��م��ال ب�سقف متويلي ي�صل �إىل 10
�آالف ري���ال ع��م��اين وال��ب��دء يف تلقي الطلبات و�إط�ل�اق حزمة
م��ن امل���ب���ادرات ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة.وج��اءت ح��زم��ة م���ب���ادرات احلماية
ال�سلطان هيثم ب��ن ط��ارق -
االجتماعية التي �أق�� ّره��ا ج�لال�� ُة ُّ
حفظه اهلل ورع���اه  -خ�لال ت��ر�ؤ���س��ه اجتماع اللجنة الرئي�سة
للربنامج الوطني للتوازن املايل يف �شهر �أبريل املا�ضي ،بتكلفة
تزيد على  100مليون ريال عماين ا�ستمرارًا للحزم واملبادرات
التحفيزية يف اجلانبني االقت�صادي واالجتماعي لو�ضع اللبنات
املتينة ملنظومة احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي تعمل احلكومة
على بنائها ،لتكون مظلة فاعلة وم�ستدامة خلدمات الأمان
االجتماعي وب��راجم��ه و�شبكاته القائمة �أو امل�ستقبلية كافة.
ومتثلت حزمة مبادرات احلماية االجتماعية لقطاع امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة يف �إطالق هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة ب��رن��اجمً ��ا متويليًّا ط��ار ًئ��ا م��وجَّ �� ًه��ا ل���روّاد الأعمال
احلاملني لبطاقة ريادة الأعمال و�إعفاء املواطنني امل�ستفيدين
كافة من برناجمي �سند وموارد الرزق �/ساب ًقا /من �أداء املبالغ
غري امل�سددة امل�ستحقة عليهم.
وم��ن منطلق متابعته الكرمية ّ
تف�ضل جالل ُته /حفظه اهلل/
و�أم���ر ب�إن�شاء خمترب م��رك��زي جديد لل�صحة العامة ،يواكب
التطور التقني والأنظمة الفنية احلديثة ،ويغطي االحتياجات
املطلوبة يف �أي ظرف من الظروف.
ومنذ بداية اجلائحة قامت وزارة ال�صحة بعمل الأدلة الإر�شادية
وال�سيا�سات للح ّد من دخ��ول املر�ض �إىل ال�سلطنة ،من �أجل
التعامل مع �أي حاالت وافدة ي�شتبه ب�إ�صابتها باملر�ض ،كما مت
تدريب العاملني ال�صحيني على التعامل مع املر�ض ورفع كفاءة
امل�ؤ�س�سات ال�صحية وجاهزيتها للتعامل مع الأوب��ئ��ة وخا�صة
ال��وق��اي��ة وم��ك��اف��ح��ة ال���ع���دوى ،ك��م��ا مت ت��وف�ير و���س��ائ��ل الوقاية
ال�شخ�صية وت��دري��ب العاملني ال�صحيني على ا�ستخدامها،
ومت تعزيز وحتديث نظام التق�صي الوبائي الإلكرتوين ملتابعة
احلاالت امل�صابة والأ�شخا�ص حتت احلجر ال�صحي.
ويف ذات ال�سياق مت تعزيز ورفع قدرات املخترب املركزي لل�صحة
العامة بالوزارة ،وتزويده بالكوا�شف الالزمة لت�شخي�ص املر�ض،
وتعزيز �إج���راءات ال�صحة العامة يف املنافذ احل��دودي��ة الربية
والبحرية واجلوية ،وتطبيق الإف�صاح الذاتي جلميع امل�سافرين
القادمني من مناطق موبوءة باملر�ض ،وعمل الفح�ص الطبي
للأ�شخا�ص الذين يعانون من �أعرا�ض مر�ض ّية وتطبيق احلجر
ون�سقت وزارة ال�صحة
ال�صحي املنزيل �أو امل�ؤ�س�سي للقادمنيّ ،
مع �شرطة عُمان ال�سلطانية والهيئة العامة للطريان املدين
وم�شغلي امل��ط��ارات وامل��وان��ئ واملعابر ال�بري��ة لتعليق الطريان

املبا�شر �إىل ع��دد م��ن ال���دول ،ومت ت�سجيل �أول حالتي �إ�صابة
مبر�ض فريو�س ك��ورون��ا بال�سلطنة ،ي��وم االثنني  24فرباير
.2020
وتوا�صلت جهود ال�سلطنة للتعامل م��ع ال��ت��ط��ورات املُ�ستمرة
ال��ت��ي �شهدها ال��ع��امل ج���راء اجلائحة وارت��ف��اع ع��دد الإ�صابات
فقد د�شنت وزارة ال�صحة يف �أكتوبر من العام املا�ضي امل�ست�شفى
امليداين ملر�ضى كوفيد  19مببنى مطار م�سقط الدويل القدمي
لي�شكل رافدًا للقطاع ال�صحي ولي�ستقبل احلاالت التي حتتاج
�إىل رعاية متو�سطة فقط� ،أما بالن�سبة للحاالت احلرجة التي
يتم ترقيدها بامل�ست�شفى ف�سيتم حتويلها مبا�شرة للم�ست�شفيات
املرجعية ،وبد�أ امل�ست�شفى يف مرحلته الأوىل ب�سعة � 100سرير
على �أن يبلغ ع��دد اال�سرة به � 312سري ًرا يف املراحل التالية
و�أحل��ق بامل�ست�شفى امليداين مركز ل�ل�إي��واء �أقيم على م�ساحة ثم مت اعتماد �أن��واع اللقاحات وال�شريحة ال�سكانية التي يجب لق ّلة عدد الإ�صابات واملنوّمني يف امل�ست�شفيات مبر�ض كورونا،
حت�صينها ملنع �سريان امل��ر���ض وحت��دي��د الفئات ذات الأولوية م��ع ال��ت���أك��ي��د على ال��ت��زام جميع ���س�� ّك��ان املحافظة بال�ضوابط
ع�شرة �آالف مرت مربع ب�سعة � 384سري ًرا.
وك���ان التثقيف ال�صحي ،ورف���ع ال��وع��ي املجتمعي ع��ن طريق للتح�صني.وقد ق��ام��ت ال�سلطنة بالتعاقد م��ع ع���دة �شركات االحرتازيّة املعتمدة مثل لب�س الكِمامة ومنع التج ّمعات .وال
و�سائل الإعالم املرئية واملقروءة وامل�سموعة وو�سائل التوا�صل م�صنعة للقاحات وان�ضمت �إىل التحالف العاملي للقاحات وقد يُ�سمح بدخول حمافظة م�سندم �إال لمِ َن تلقى جرعة واحدة على
االجتماعي ،من �أهم التدخالت التي قامت بها وزارة ال�صحة �أكدت الوزارة على م�أمونية اللقاحات املُ�ستخدمة واملُعتمدة يف الأق���ل م��ن اللقاح املعتمد يف ال�سلطنة مم��ن ه��م يف عمر 18
منذ يناير من عام  ،2020وهي م�ستمرة حتى الآن� ،إ�ضافة اىل ال�سلطنة كما �أك��دت �أن��ه مل ُت�سجل �أي م�ضاعفات ج�سيمة ملن �سنة فما فوق من املواطنني واملقيمني يف ال�سلطنة ،ولمِ َن تلقى
التوا�صل مع خمتلف فئات املجتمع املدين عن طريق التوا�صل تلقوا اللقاح حتى الآن.ويف نهاية الثلث الأول من يوليو اجلاري جرعتي اللقاح املعتمد بالن�سبة للقادمني من خارج ال�سلطنة
مع املجال�س البلدية يف خمتلف املحافظات ،واللجان ال�صحية بلغ �إج��م��ايل املُطعمني باللقاحات املُ�����ض��ادة ل��ف�يرو���س كورونا اعتبار من  9يوليو 2021م وحتى �إ�شعا ٍر �آخر.
على م�ستوى الواليات ،والأن�شطة التثقيفية للجمعيات الأهلية يف ال�سلطنة منذ بداية احلملة الوطنية مليو ًنا و� 359أل ًفا وك���ان���ت وزارة ال�����ص��ح��ة ق���د د���ش��ن��ت يف ن��ه��اي��ة م���ار����س املا�ضي
والأندية الريا�ضية ،للحد من العدوى يف املجتمع واتباع و�سائل و� 65شخ�صً ا بن�سبة بلغت  38باملائة من �إجمايل امل�ستهدفني ،اخلطة اخلم�سية العا�شرة للتنمية ال�صحية 2025-2021
الوقاية ال�شخ�صية وجتنب ال�سفر �إىل املناطق املوبوءة وااللتزام و�أك�ث�ر اجل��رع��ات امل�ستخدمة يف عملية التطعيم م��ن �شركة والربامج اال�سرتاتيجية للقطاع ال�صحي ،التي يُ�شكل �إطالقها
فايزر بن�سبة  90باملائة ،حيث بلغ �إجمايل احل��االت املُ�سجلة نقلة جديدة �أخرى يف رحلة تطوير النظام ال�صحي والتخطيط
ب�إجراءات احلجر ال�صحي.
ويف �سياق مت�صل جرى ا�ستحداث �آلية �إلكرتونية عن طريق يف ال�سلطنة  /281688/حالة حتى نهاية الأ�سبوع الأول ال�صحي يف �سلطنة عُمان ،مع الرتكيز على �أن ال�صحة �أولوية
ا�ستخدام من�صة “تر�صد بل�س” ال��ت��ي ُت��ع��د من�صة متكاملة من يوليو اجلاري ،واملتعافني  /250564/بن�سبة ت�صل �إىل وطنية يف ر�ؤي��ة عُمان  2040لتقدمي خدمات �أك�ثر �شمولية
ومطورة بكوادر وك��ف��اءات حملية ومبوا�صفات عاملية ومزودة 9ر 88باملائة والوفيات  /3371/بن�سبة 2ر 1باملائة ،فيما تتج�سد يف حتقيق ال�صحة للجميع  ،ورع��اي��ة �أف�ضل ،وجودة
ب���أح��دث تقنيات التحليل وامل��ت��اب��ع��ة احل��دي��ث��ة بحيث يتم من بلغ عدد احلاالت الن�شطة  ،/27753/وت�سعى الوزارة �إىل �أن �أعلى ،مع الرتكيز على الت�شارك يف عملية التنفيذ وم�شاركة
خاللها ر�صد جميع متلقي اللقاح يف جميع املواقع املحددة يف ت�صل ن�سبة املطعمني على الأقل بني  65و 70باملائة باجلرعة القطاعات ال�صحية الأخرى واجلهات ذات العالقة ،حيث تت�ألف
اخلطة من خم�سة �أهداف ا�سرتاتيجية ومبادرات �أ�سا�سية ذات
امل�ؤ�س�سات التابعة لوزارة ال�صحة وغري التابعة لوزارة ال�صحة الأوىل للفئات امل�ستهدفة قبل نهاية �شهر �أغ�سط�س القادم.
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،ومت �إعداد �آلية �إلكرتونية للتبليغ وت�أمل وزارة ال�صحة �أن ت�صل اىل ال�سلطنة بنهاية �شهر �سبتمرب �أول���وي���ة ،و /43/نتيجة متوقعة ت�����ش�ترك فيها ال�����وزارة مبا
عن الآثار اجلانبية بعد �أخذ اللقاح �إن وجدت ،وتنظيم عدد من املقبل ح���وايل  3م�لاي�ين و� 200أل���ف ج��رع��ة م��ن اللقاحات فيها املديريات املركزية واملديريات العامة للخدمات ال�صحية
حلقات العمل لتدريب فرق ميدانية عن طريق التوا�صل املرئي املُ�ضادة لكوفيد  19وقد �أكدت ال��وزارة �أنه منذ بداية جائحة باملحافظات ح�سب م�ستويات التنفيذ.
جلميع ال�شركاء املعنيني بعملية التنفيذ واملتابعة ل�سري عمل ك��ورون��ا ك��ان ل��دى امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية يف ال�سلطنة وت�شتمل اخلطة على �ستة برامج ا�سرتاتيجية ،تنفذ من خالل
جميع اخلطط املتعلقة باللقاح يف جميع حمافظات ال�سلطنة� .أقل من � 148سري ًرا يف العناية املركزة فقط ،وت�ضاعف عدد مبادرات وم�شاريع بهدف التغطية ال�صحية ال�شاملة وحوكمة
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ج��ه��ود ال��ت��ح�����ص�ين ،ف��ق��د مت �إع�������داد الدليل الأ�س ّرة بها حال ًيا �إىل ع�شرات الأ�ضعاف بف�ضل جهود القائمني و�إع������ادة هيكلة ق��ط��اع ال�����ص��ح��ة ،وحت��ق��ي��ق م��ن��ظ��وم��ة تخطيط
اال���س�تر���ش��ادي لتنفيذ خ��ط��ة التح�صني ���ض��د كوفيد 19-يف والعاملني يف القطاع ال�صحي والدعم امل�ستمر من لدن ح�ضر ِة ومتويل قطاع ال�صحة �أكرث كفاءة وتت�صف باال�ستدامة ،وتنمية
ال�سلطان هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه -امل��وارد الب�شرية من �أج��ل ال�صحة ،وا�ستدامة توافر املنتجات
ِ
�صاحب اجلالل ِة ُّ
ال�سلطنة ،وحت��دي��د الفئات امل�ستهدفة باللقاح و�إع����داد خطة
�إعالمية مكثفة للعمل على رفع م�ستوى الوعي العام باللقاح كما �أن عدد الأطباء الذين مت ا�ستقطابهم منذ بدء اجلائحة وامل��ع��دات الطبية وال�صيدالنية ،والتحول الرقمي يف القطاع
والرد على املعلومات املغلوطة وال�شائعات املتعلقة به بالتعاون بلغ �أل��ف�ين و 64طبيبًا رغ��م ال�شح ال��ع��امل��ي للمهنيني يف هذا ال�صحي.
مع دائرتي العالقات العامة والإعالم ودائرة التثقيف وبرامج القطاع ،و�أ�صبحت ال�سعة اال�ستيعابية للم�ؤ�س�سات ال�صحية يف كما ت�ستند اخلطة اخلم�سية العا�شرة للتنمية ال�صحية �إىل
جمموعة من املمكنات التي تدعم عملية التنفيذ� ،أهمها الهيكل
التوعية ال�صحية ،تزامن كل ذلك مع تد�شني احلملة الوطنية ال�سلطنة �أعلى مقارنة بالدول الأخرى املتقدمة.
للتح�صني �ضد كوفيد  19يف ال�سابع والع�شرين من دي�سمرب وم��ع ظ��ه��ور ���س�لاالت م��ت��ح��وّرة وط��ف��رات ج��دي��دة م��ن فريو�س التنظيمي ل��ل��وزارة وال��ت��زام املديريات العامة بعملية التنفيذ
ك��ورون��ا وزي���ادة ع��دد اال���ص��اب��ات �إىل م�ستويات غ�ير م�سبوقة ،للح�صول على �أف�ضل امل�ؤ�شرات حمل ًّيا وعامل ًّيا لت�سهم يف ارتقاء
املا�ضي حتت �شعار “التح�صني وقاية».
و�أك��دت ال��وزارة �أن��ه مت اختيار اللقاحات امل�ستخدمة يف عملية وارتفاع عدد الوفيات و�أع��داد املنوّمني يف الأجنحة والعنايات اخلدمات ال�صحية يف ال�سلطنة ،و� ً
أي�ضا وجود قدرات وكفاءات
التح�صني وف���ق �أ���س�����س منهجية علمية م��ن ق��ب��ل ف��ري��ق عمل املر ّكزة يف خمتلف امل�ست�شفيات خالل الفرتة املا�ضية ،وحماي ًة وطنية م�ؤهلة لتقدمي خدمات �صحية بجودة عالية ،ووجود
ً
م��ن املخت�صني يف جم��ال اللقاحات مت ت�شكيله ب��ق��رار وزاري ،ل�سائر �أف���راد املجتمع من ه��ذا ال��وب��اء،
وحفاظا على مقدّرات ن��ظ��ام معلوماتي م��ت��ق��دم ،و�أن��ظ��م��ة و�أج��ه��زة م��ت��ط��ورة ،وتوفر
م�ستفيدة م��ن اخل��ب�رة ال��ط��وي��ل��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع اللقاحات النظام ال�صحّ ي يف ال�سلطنة للتعامل مع ه��ذا املر�ض وغريه موازنة ت�شغيلية ،مع طرق ا�ستخدام املوارد بطريقة ممنهجة،
و�إجنازاتها منها احل�صول على املركز الأول على م�ستوى العامل من الأم��را���ض وتقدمي خدماته اجلليلة الأخ��رى ،فقد ق ّررت وا�ستحداث طرق ت�سهل متويل االبتكارات والبحوث يف املجال
يف �إدارة اللقاحات عام 2016م حيث قام فريق العمل وما يزال اللجنة العُليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطوُّرات الناجتة ال�����ص��ح��ي ،ه���ذا ف�ضال ع��ن وج���ود ���ش��رك��اء يف ك��اف��ة القطاعات
بدرا�سة كل ما يتعلق باللقاحات املتوفرة والتوا�صل مع م�صنعي عن انت�شار فريو�س كورونا /كوفيد  ،/19متديد فرتة الإغالق وغ�ي�ره���ا ال��ك��ث�ير م���ن امل��م��ك��ن��ات ال��ت��ي ���س�� ُت�����س��ه��م يف جن���اح هذه
اللقاحات ودرا�سة البحوث التي ن�شرت عن اللقاحات وفعاليتها امل�سائي للأن�شطة التجاريّة ومنع احلركة للأفراد واملركبات يف اخلطة .ونظرا للو�ضع اال�ستثنائي جلائحة كوفيد  19فقد
وم�أمونيتها ،كما اطلع على نتائج امل�سح امل�صلي ال��ذي �أجري منت�صف يوليو اجل��اري وحتى نهايته ،على �أن يتم خالل �أيام مت �إع��داد اخلطة اخلم�سية العا�شرة والربامج اال�سرتاتيجية
أي�ضا بتحليل احلاالت امل�صابة عيد الأ�ضحى املبارك الأربعة �إغالق الأن�شطة التجارية واملنع ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل���رك���زي وع��ل��ى م�����س��ت��وى اخل��ط��ط الت�شغيلية
على ال�سكان يف ال�سلطنة ،وقام � ً
خا�صة التي �أدخ��ل��ت �إىل امل�ست�شفيات والعنايات امل��رك��زة على التام حلركة الأفراد واملركبات طوال اليوم ،وا�ستثناء حمافظة للمحافظات با�ستخدام عملية التدريب وعقد االجتماعات عن
وجه اخل�صو�ص ،واحلاالت التي توفاها اهلل بهذا املر�ض ،ومن م�سندم يف �شمال ال�سلطنة من الإغ�لاق امل�سائي والتام نظ ًرا بعد با�ستخدام التقنيات احلديثة.

ال�سودان ..بيان ر�سمي يعيد �أزمة «جثامني امل�شارح» �إىل الواجهة
•• اخلرطوم-وكاالت

�أعاد بيان �صدر عن النيابة العامة يف ال�سودان ق�ضية
اجل��ث��ام�ين جم��ه��ول��ة ال��ه��وي��ة امل��ك��د���س��ة يف  3م�شارح
باخلرطوم� ،إىل الواجهة ،وجت��دد مع ذلك احلديث
ع���ن �أن ب��ع�����ض��ه��ا ي��ع��ود �إىل ���ض��ح��اي��ا ف�����ض اعت�صام
املحتجني �أم���ام مقر ق��ي��ادة اجلي�ش ال�����س��وداين عام
.2019
وق��ال��ت النيابة ال��ع��ام��ة ال�سودانية يف ب��ي��ان �إن �أحد
الأ�سباب الرئي�سية وراء تكد�س اجلثامني يف امل�شارح
ال��ث�لاث��ة يتمثل يف “القرارات غ�ير امل��درو���س��ة التي
ق�ضت ب�إيقاف الت�شريح والدفن بامل�شارح».
و�سرعت النيابة من وت�يرة دف��ن بع�ض اجلثث رغم
ع����دم اك��ت��م��ال الإج��������راءات امل��ط��ل��وب��ة ،ب��ح�����س��ب ذوي
م��ف��ق��ودي��ن ،ات��ه��م��وا ال�����س��ل��ط��ات مب��ح��اول��ة “طم�س
احلقيقة” ،خ��ا���ص��ة م���ع ن��ف��ي ع�لاق��ة ه���ذه اجلثث
ب�أحداث �سيا�سية.
�إجراءات النيابة العامة
وكان النائب العام املكلف يف ال�سودان مبارك حممود،
�أمر بت�شكيل جلنة ملعرفة �أ�سباب تكد�س اجلثث يف 3
م�شارح تابعة مل�ست�شفيات يف اخلرطوم.
وزارت اللجنة امل�شارح الثالثة للوقوف على حجم
الأزم��ة التي فاقمها انقطاع التيار الكهربائي ،مما
�أدى �إىل حتلل اجلثامني وانت�شار الروائح الكريهة يف
املباين املجاورة.
وذك��رت النيابة العامة ال�سودانية �أن اللجنة بذلت

ج���ه���ودا م�����ض��ن��ي��ة �أ����س���ف���رت ع���ن ت�����ص��ن��ي��ف اجلثامني
املتكد�سة بامل�شارح لعدة فئات� ،شملت وفيات الأطفال
حديثي ال��والدة وجمهويل الأبوين ،ووفيات �ضحايا
حوادث ال�سري واملرور� ،إ�ضافة �إىل وفيات طبيعية لها
�شهادات وفاة ،ووفيات بها �شبهات جنائية ،وحددتها
بعدد من اجلثامني مت التعرف على �أ�صحابها.
و�أ�شارت �إىل �أن الفئات الثالثة الأوىل ال عالقة وال
�صلة لها ب�أي حتقيقات جنائية �أو �أعمال حتر تخ�ص
قتلى �سيا�سيني �أو مفقودين.
وب����رز م��ل��ف اجل��ث��ام�ين امل��ج��ه��ول��ة ال��ه��وي��ة يف �أبريل
املا�ضي ،ففي ذلك ال�شهر مت العثور على  198جثة
مكد�سة يف م�شرحة �صغرية ب�أحد امل�ست�شفيات و�سط
اخل��رط��وم ،يقول نا�شطون �إنها لعدد من املحتجني
ال��ذي��ن ق��ت��ل��وا يف ف�����ض اع��ت�����ص��ام م��ق��ر ق��ي��ادة القوات
امل�سلحة ،و�أحداث �أخرى الحقة.
ويف  14ي��ول��ي��و اجل�����اري ،ث���ار ج���دل ك��ب�ير �إث���ر منع
النيابة العامة فريق طب عديل دوليا من دخول تلك
امل�شرحة ،التي ت�ضم �أي�ضا رفات � 28ضابطا �أعدمهم
نظام الرئي�س ال�سابق عمر الب�شري عام  1990ب�شكل
مناف للقانون.
ت�شكيك
وي��ق��ول م��راق��ب��ون وذوو م��ف��ق��ودي��ن �إن��ه��م ي�شككون
يف طريقة �إدارة امل��ل��ف ،خا�صة م��ع ت�شكيل  4جلان
ب�ش�أنه يف وقت وجيز ،م�شريين �إىل �أن هناك عالمات
ا�ستفهام ب�ش�أن �أع�ضاء يف هذه اللجان.
واعترب الكاتب ال�صحفي وائل حمجوب� ،أن الطريقة
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التي يدار بها هذا امللف “مريبة».
وقال ملوقع “�سكاي نيوز عربية”� ،إن “هناك خطوات
مهمة ال ب��د م��ن ال��ق��ي��ام ب��ه��ا� ،إذ ال ميكن نفي �صلة
اجلثامني بوقائع ف�ض االعت�صام ما مل جتر عملية
مطابقة للأحما�ض النووية».
و���ش��دد على �أن ه��ذا الأ���س��ل��وب ال��ع��ديل واجلنائي هو
وحده الكفيل ب�إغالق الأبواب �أمام �أي �شكوك.
ويف ال�����س��ي��اق ن��ف�����س��ه ،ن��ف��ت جل��ن��ة �أ���س��ر امل��ف��ق��ودي��ن يف
ال�سودان بع�ضا مما ما جاء يف بيان النيابة العامة.
وقالت ممثلة اللجنة �سمية �أبنعوف ملوقع “�سكاي
نيوز عربية”� ،إنه ال يوجد ت�صنيف وا�ضح للجثامني
يف �أي من امل�شارح الثالثة املذكورة ،و�أ�ضافت �أن “ما
ج��اء يف ال��ب��ي��ان ي��ج��ايف احلقيقة وي���ؤك��د الكثري من
ال�شكوك التي تدور حول هذا امللف».
وقالت �إن اللجنة ا�ستبعدت �أن تكون هذه اجلثامني
عائدة �إىل املفقودين.
ور�أت �أبنعوف �أن “بيان النيابة العامة ي�ؤكد النية
لطم�س احلقيقة و�إ���ض��اع��ة ك��ل جم��ه��ودات اللجان
واحليلولة دون التو�صل للنتائج املرجوة».
ت�سريع الدفن
وك�شف خالد حممد خالد ا�ست�شاري ط��ب الأ�سنان
ال��ع��ديل مل��وق��ع “�سكاي ن��ي��وز عربية” ع��ن دف��ن 23
جثمانا ،رغم عدم اكتمال الإج���راءات املتعلقة بطب
الأ�سنان العديل ووجود �شبهات جنائية حول بع�ضها.
وي�شدد خالد على �أهمية تقرير طب الأ�سنان العديل
خ�صو�صا يف حالة جثامني م�شرحة “التميز” التي

تعر�ض معظمها للتحلل ،م�شريا �إىل “عمل ممنهج
لعرقلة عمل طب الأ�سنان العديل».
وق����ال“ :فوجئت ب��ق��رار م��ن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة بدفن
بع�ض اجلثامني رغ��م ع��دم اكتمال الإج���راءات ،وهو
عمل م�ستغرب وي��ث�ير الكثري م��ن ال�شكوك ويربز
ت�سا�ؤال مهما حول �سبب ا�ستعجال الدفن».
ودع���ا خ��ال��د جميع ال�سلطات العدلية �إىل �ضرورة
اح�ترام القوانني والربوتوكوالت الالزمة للتعامل
م��ع اجل��ث��ام�ين امل���وج���ودة يف امل�����ش��ارح ،و�إع���ط���اء فرق
الطب العديل الوقت الكايف للقيام بعملها ومتكينها
من �إظهار احلقيقة كاملة ،وحتديد هوية اجلثامني
باملهنية املطلوبة ومبا يتما�شى مع �أخ�لاق ومعايري
الطب العديل.
ان�سحاب جلنة االعت�صام
وفقا مل�صعب ال�شريف ع�ضو جلنة اعت�صام م�شرحة
م�ست�شفى “التميز” ،ف��ق��د ان�سحبت ال��ل��ج��ن��ة من
مراقبة عمليات الت�شريح.
و�أرج��ع ذل��ك �إىل “وجود عنا�صر تالعبت بالنتائج،
�إىل جانب تغييب ممثلي طب الأ�سنان العديل الذي
يعترب عن�صرا �أ�سا�سيا يف عملية الت�شريح ،فيما يتعلق
ال�سبب ال��ث��ال��ث بال�ضغوط ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي تواجهها
اللجنة».
وق����ال ال�����ش��ري��ف مل��وق��ع “�سكاي ن��ي��وز عربية”� ،إن
املعت�صمني يف م�شرحة “التميز” تعر�ضوا ل�ضغوط
كبرية ،بهدف ثنيهم عن موا�صلة م�شوار البحث عن
احلقيقة.

وفاة متهم مبحاولة اغتيال رئي�س
مايل �أثناء احتجازه
•• باماكو-رويرتز

قالت احلكومة يف مايل يف بيان �إن رجال
متهما مبحاولة طعن رئي�س مايل امل�ؤقت
عا�صمي جويتا تويف الأ�سبوع املا�ضي يف
امل�ست�شفى �أثناء احتجاز �أجهزة الأمن له.
وك�����ان ج��وي��ت��ا ق���د جن���ا دون �أن ي�صاب
ب���أذى بعد �أن ح��اول املهاجم طعنه �أثناء
�أدائ��ه �صالة عيد الأ�ضحى يف م�سجد يف
العا�صمة باماكو يوم الثالثاء.
و�أظ����ه����ر م��ق��ط��ع م�����ص��ور ح�����ص��ل��ت عليه
رويرتز قيام رجال الأمن ب�إلقاء رجل يف
م�ؤخرة �شاحنة نقل ع�سكرية بينما كان
حرا�س �شخ�صيون يحيطون بجويتا.
وق����ال ال��ب��ي��ان “خالل ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ...
تدهورت حالته ال�صحية” ومت نقله �إىل
امل�ست�شفى حيث لفظ �أنفا�سه الأخرية.
وجتري ال�سلطات حتقيقا لتحديد �سبب
الوفاة.
وت�شهد مايل عمليات ع�سكرية مدعومة
م���ن ف��رن�����س��ا ���ض��د م��ت��م��ردي��ن مرتبطني
بتنظيمي ال��ق��اع��دة وداع�������ش م��ن��ذ ع�شر
���س��ن��وات وق���د ���س��اده��ا ا���ض��ط��راب �سيا�سي
ب��ع��د �أن �أط�����اح جم��ل�����س ع�����س��ك��ري يقوده
جويتا بالرئي�س �إبراهيم �أبو بكر كيتا يف
�أغ�سط�س �آب .2020

و�شغل جويتا من�صب نائب الرئي�س يف
�إدارة ال��رئ��ي�����س امل���ؤق��ت ب���اه ن���داو �إىل �أن
�أطيح به يف مايو �أيار.
وق���ال ج��وي��ت��ا للتلفزيون ال��ر���س��م��ي بعد
�ساعات م��ن الهجوم “كل �شيء على ما
ي��رام ،لي�س هناك م�شكلة .هذا جزء من
كوين زعيما».وم�ضى قائال “هناك دائما
�أنا�س غري را�ضني .هناك �أنا�س يحاولون
زع��زع��ة اال���س��ت��ق��رار».وظ��ه��ر جويتا وهو
ي�ستقبل املهنئني و�أ�صر على �أن الهجوم
“عمل ف������ردي».وق������ال رئ��ي�����س ال������وزراء
ت�شوجو مايا ال��ذي ك��ان يجل�س بالقرب
م���ن ج��وي��ت��ا وق����ت ال��ه��ج��وم للتلفزيون
الر�سمي �أن رج�لا يحمل �سكينا اقرتب
م��ن الرئي�س امل���ؤق��ت وح���اول �أن يطعنه
يف الرقبة.وقال “كما تعرفون الرئي�س
امل�ؤقت �ضابط يف القوات اخلا�صة ،و�أعتقد
�أن تكوينه ي�ساعد يف منع امل��ع��ت��دي من
الو�صول �إىل ه��دف��ه».و�أ���ض��اف �أن جويتا
( 38عاما) وحرا�سه الأمنيني احتفظوا
بهدوئهم خ�لال احل���ادث.ورغ���م الإدان���ة
املبكرة الن��ق�لاب مايو �أي���ار م��ن احللفاء
الغربيني مثل فرن�سا التي ت�سعى لإنهاء
مهمتها الع�سكرية يف منطقة ال�ساحل
الأفريقي �أدى جويتا اليمني القانونية
رئي�سا م�ؤقتا يف ال�شهر املا�ضي.
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الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0007166

املخطر  /عبيد ا�سحاق املازمي اماراتي اجلن�سية .عنوانه املختار � /إمارة ال�شارقة  -بناية مركز الغامن لالعمال  -الطابق -12مكتـب رقم
 -1206هـ  0562929130:هاتف رقم  0503816666امييل Obaidalmaazmi2014@gmail.com :
املخطر اليه  /عماد خالد العبد-فل�سطيني اجلن�سية يحمل هوية بالرقم ( )784198258591309الرقم املوحد 11771628 -
عنوانه املختار �/إمارة عجمان � -شارع خليفة بناية هريزة طابق رقم  - 23امييل  Imad@lonegroup.aeهاتف رقم
 252102029هاتف  043672555فاك�س  .045516367املو�ضوع  /تكليف بالوفاء بقيمة مبلغ وقدرة 144000درهم (مائة
اربعة واربعون الف درهم) املخطر املنذر يداين املنذر �إليه بقيمة ال�شيك رقم( )115امل�سحوب على بنك �أبوظبي الوطني باحل�ساب رقم
( )6204873613بتاريخ  2020/2/26تاريخ ارجاع ال�شيك رقم ( )115بقيمة 144000درهم ب�سبب عدم وجود ر�صيد كايف
لل�ساحب  ،وحيث �أن املخطر حني تقدم للبنك امل�سحوب عليه ل�صرف قيمة ال�شيك �أعيد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد قائم وقابل لل�سحب.
(لطفاً  :امل�ستندات ت�سل�سل “ “ 3, 2من حافظة امل�ستندات املرفقة) .وحيث �أن املخطر قد قام بتكليف املطلوب الأمر �ضده بالوفاء طبقاً لن�ص
املادة ( )63من الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية وقد �أمهلها (� )5أيام للت�سديد �إال �أنه وحتى تاريخه مل يبادر املطلوب الأمر
�ضدهم بت�سديد �أية مبالغ من املطالب بها  ،وحيث �أن ن�ص املادة ( )62من الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية قد �أ�شار �إىل �أنه
تتبع �أحكام الواردة يف باب �أوامر الأداء �إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معني املقدار وتتبع
هذه الأحكام �إذا كان �صاحب احلق دائناً بورقة جتارية .بناء علية  :يكلفكـم املخطر ب�ضرورة ت�سديد قيمة ال�شيك املذكور بعاليه وامل�سحوب
على بنك �أبوظبي الوطني باحل�ساب رقم ( )6204873613برقم ال�شيك رقم ( )115بقيمـة 144000درهم ل�صالح املخطر وذلك يف
خالل (� )5أيام من تاريخة وبعك�سة �سوف ن�ضطر ا�سفني �إىل ا�ست�صدار �أمر النداء من حمكمة ال�شارقة املخت�صة وا�ست�صدار حكم ق�ضائي
بحقكم وتكليفكم بالر�سوم وامل�صاريف والتعوي�ض عما فات من ك�سب والفوائد القانونية من تاريخ �أ�صدار ال�شيك� .شاكرين ح�سن تعاونكم ،
واطلب من الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به.وهذا اخطار منا بذلك
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICOM2018/ M0001825جتاري (كلي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2017/ M0001492جتاري (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2017/ M0001874مدين (جزئي)

�إىل:املحكوم عليه عبداهلل على جوهر ,العنوان908769 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2018/10/30قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح مو�س�سة عقارات عجمان  -عقار ()AQAAR
بالتايل:حكمت املحكمة :ب�إلزام املدعى عليها ب�أداء مبلغ  110,649درهم (مائة و ع�شرة الف
اربعمائة و ت�سعة و �أربعني درهما) للمدعية متبقى ثمن الوحدة رقم  1907يف م�شروع عجمان
ون برج 12بعجمان  ،والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�سبة  5%من تاريخ املطالبة الق�ضائية
حتى ال�سداد التام والر�سوم و امل�صروفات وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا
ذلك .حكما قابال للإ�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه حممد عبدي ح�سن  ,ال��ع��ن��وان - 787248 :نحيطكم علما ب���أن��ه بتاريخ
 2017/10/31قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح
مو�س�سة عقارات عجمان (عقار)  -اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ,بالتايل:
حكمت املحكمة  -:بالزام املدعى عليه �أن ي�ؤدي للم�ؤ�س�سة املدعية مبلغ  444600درهم وفائدة
قانونية قدرها  5%من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2017/6/5وحتى متام ال�سداد مع ت�سلمه
الوحدة ال�سكنية رقم (( 901مب�شروع جاردن �سیتی برج املوند رقم (( - 1بعجمان  ،والزمته
الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال للإ�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل امل���ح���ك���وم ع��ل��ي��ه ط�����ارق م�����ص��ري��ة ,ال���ع���ن���وان - 798807 :ن��ح��ي��ط��ك��م ع��ل��م��ا ب����أن���ه بتاريخ
 2017/10/10قد حكمت عليك ه��ذه املحكمة يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة بالرقم �أع�ل�اه ل�صالح
م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)  -اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ,بالتايل:حكمت
املحكمة  -:ب�إلزام املدعى عليه �أن ي�ؤدي للم�ؤ�س�سة املدعية مبلغ  424431درهم وفائدة قانونية
قدرها  5%من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2017/7/18وحتى متام ال�سداد مع ت�سلمه الوحدة
ال�سكنية رقم ((- 901مب�شروع جاردن �سیتی  -برج املوندو رقم (( - 5بعجمان  ،و�ألزمته الر�سوم
وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورق�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما قابال
للإ�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
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�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0011352

املنذر  /فهد بن حممد بن �سعد القثامي (�سعودي اجلن�سية)
بوكالة املحامي  /جمعة النقبي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�ضد /املنذر اليه  :ر�شيد بن علی بن حممد الر�شيد (�سعودي اجلن�سية)
املو�ضـوع -/يكلف املنذر  -املنذر �إلية ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( )2,500,000اثنان
مليون وخم�سمائه الف درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ ال�شيك
رق��م  00013بتاریخ  2020/11/1امل�سحوب على بنك (ات�ش �إ���س بي �سي  -ال�شرق
االو�سط املحدود) خالل مده �أق�صاها خم�سة �أيام من تاریخ ن�شر هذا االنذار واال �سيطر
املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�ست�صدار �أمر االداء واملطالبة
بالتعوي�ض املنا�سب عن اي عطل او �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اليه بكافة
الر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

املنذرة  :املبهرون ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات والأ�صباغ وميثها مالكها ال�سيد البي انطوين بن انوين
العنوان :منطقة الغوير� ،شقة رقم  203بناية حممد امني اخللجه  ،ال�شارقة �ص ب  73286ت0503523783 :
املنذر اليها  :نور ال�شم�س للمقوالت الفنية ذ م م وميثلها �شريكها ومديرها ال�سيد� ،سوري�ش مايكل باول
عنوان مكتبه الآخر “امداد حللول الفنية ،ال�شارقة ،منطقة النباعة� ،شفة رقم 201
بجانب م�سجد خان �صاحب “ هاتف رقم 0553300497 - 0551099547 :
املو�ضوع  :تكليف بلوفاء مبلغ وقدره ( )43013.60درهم
• حيث ان املنذرة �شركة تقوم يف جمال املقاوالت وقد تعاقدت مع املنذر اليها يف تنفيذ �أعمال ان�شاءات للمنذر اليها يف بع�ض امل�شاريع
وقد مت ابرام اتفاقية بينهما • ،وقد كان �شروط الدفع �أن يقدم ك�شوف العمل وي�صرف اجرة العمل خالل ثالثني يوم بعده وقد قام
عمال املنذرة بتنفيذ اعمال املنذرة اليها وفقا ل�شروط االتفق وبحالة مر�ضية لديها بدون اي تفريط وال تق�صري ،و�أخريا قد تر�صد لدى
املنذر اليها املبلغ االجمايل وقدره ( )43013،60درهم وا�صدر �شيكان مقتبل هذا املبلغ ولكن رجع ال�شيك بدون ر�صيد • .وحيث �أن
هذا املبلغ قد تر�صد بذمة املنذر اليها منذ عدة �أ�شهر وقد مت مطالبته مرارا وتكرارا مبراجعة مكتبه وعرب الر�سائل الن�صية واالمييل
واالت�صال الهاتفي ولكن بدون جنوى • وحيث ان املنذرة طالبت املنذر اليها مرارا وتكرارا ب�ضرورة ت�سديد املبلغ امل�ستحق ولكن مل
ي�ستجب للنداءات الودية • وحيث �أن املنذر اليها ال تزال ممتعة عن �ستاد مبلغ ( )43013-60درهم • رغم املحاوالت الودية املتكررة
اال ان املنذر اليها ظلت ممتعة عن ال�سداد .لذلك  ،تنذر املنذرة  -املنذر �إليها ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمتها والبالغ ( )43013-60ثالثة
واربعون الف وثالثة ع�شر درهم و�ستون فل�سا وذلك خالل مدة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإنذار و�إال �ست�ضطر املنذرة التخاذ
كافة الإجراءات الفتونية التي حتفظ لها حقها مبا فيها �إقامة الدعاوى احلقوقية واملدنية للمطالبة ب�أ�صل احلق مع حتميل املنذر �إليها
بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

اعالن بالن�شر
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املرجع 807 :
ليكن معلومـا للجميـع بـ�أن ال�سيد  :علـى مـحـمـد ربيـع عبـداهلل العريـانـي  -اجلن�سية :الإمـارات،
يرغب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل ح�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيد  :مـحـمـد ظـافر
يحيـى املنـاديلي  -اجلن�سية� :سـوريا ،فـي الرخ�صـة امل�سـماه (كافترييـا خـفـايف ال�شـام) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )782566ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى -:تغيري ال�شكل القانوين من(م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات).
 تغيري الإ�سم التجاري من (كافترييا خفايف ال�شام) �إىل (اجلوده املميزه كافية).وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 808 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـ�أن ال�سيد :احمـد عبداحلميـد اطهـر م�سـعود  -اجلن�سية :الهنـد،
يرغـب فـي البيـع والتنازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيد :بيـو�ش
�شـاوال نـاري�ش �شـاوال  -اجلن�سية :الهنـد ،فـي الرخ�صـة امل�سـماه (بقالـة ال�شـراع االخ�ضـر)
ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شـارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )745641ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى :
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

اخطار عديل احل�ضور اىل مقر الدائرة االقت�صادية
برقم املحرر 2021/0005166
املخطر � :شوكت على عزيز احمد  ,اجلن�سية باك�ستان واحمل بطاقة هوية رقم 784196618247355
ب�صفتي مالك الرخ�صة امل�سماء (ور�شة �شوكت علي ل�صيانة ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ( - )628436العنوان  :ال�شارقة  -هاتف رقم )0553570485(:
املخطر اليها  :فاطمه حممد ها�شم علي الها�شمي  -اماراتية اجلن�سية وحتمل بطاقة هوية رقم
 - 784198681937250العنوان  :ال�شارقة  -حلوان  -هاتف رقم ()0558855111
مو�ضوع الإخطار  :احل�ضور اىل مقر الدائرة االقت�صادية
الوقـائع  - :حيث �أن املخطـر اليها هي وكيل خدمات الرخ�صة اململوكة للمخطر وامل�سماة (ور�شة �شوكت
على ل�صيانة ال�سيارات) واملرخ�صة بالرقم  628436املخطر اليها ممتنع عن احل�ضور اىل دائرة التنمية
الإقت�صادية لإكمال �إجراءات التنازل .وعليه ف�إن املخطر يرغب يف انذار املخطر اليها ب�ضرورة احل�ضور
اىل مقر الدائرة االقت�صادية للنظر يف مو�ضوع التوقيع خالل خم�سة ايام واال �سوف ي�ضطر �آ�سفا التخاذ
االجراءات القانونية �ضده
وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل اخطاركم بهذا ر�سميا
الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0008900

املخطـر� :آدم�س للتجارة العامة ذ.م.م وميثلها ال�سيد /انور تاناتى بارامبيل ادمياكوجنو  -اجلن�سية الهند ويحمل بطاقة هوية رقم
( )784197219326325ب�صفته (�شريك ومدير يف الرخ�صة املذكورة اعاله و ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف عجمان
بالرقم ( ، )47823العنوان :عجمان  -املنطقة ال�صناعية القدمية  -بالقرب من �سوبر ماركت لكي  -حمل رقم  - 33هاتف رقم:
 - 0528882538 - 0504508801املخطر �إليها � :شركة البحر الأبي�ض للتجارة العامة ذ.م.م العنوان :دبي  -الكرامة  -بناية
جنمة الكرامة  - 2الطابق الأر�ضي  -باخللف من جي ،مارت �سوبرماركت ،هاتف رقم 0547221903 - 0547220236 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار عديل بالوفاء بقيمة ( )32,595,44درهم
الوقـائـع  :حيث ان املخطر ا�ستلم من املخطر اليه �شيكات وفواتري مقابل معامالت جتارية فيما بينهم ،وقام املخطر بتحرير ال�شيكات
وعند تقدمي ال�شيكات للبنك اعيدت بدون ر�صيد ومل يقم املخطر �إليه بدفع الفواتري م�ستحقة الدفع وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد
وبيانات ال�شيكات كالآتي� -1 :شـيـك رقـم ( )100363بقـيـمـة ( )10,500درهم وتاريـخ اال�ستحـقـاق ( ( 2021/04/25امل�سحوب
من بنك دبي الإ�سالمي� -2 ،شيـك رقـم ( )100328بقـيـمـة ( )15,487درهم وتاريـخ اال�ستحـقـاق ( ( 2021/04/27امل�سحوب
من بنك دبي اال�سالمي ,وبيانات الفواتري كالآتي -1 :فاتورة رقم ( )01097بقيمة ( )4,383،75درهم وتاريخ اال�ستحقاق
( -2 )2021/04/05فاتورة رقم ( )01098بقيمة ( )2,224.69درهم وتاريخ اال�ستحقاق ( ،)2021/04/18لذلك ,ان
املخطر يخطر املخطر �إليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه ( )5ايام من تاريخ تبلغكم
هذا الإخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع
حفظ باقي احلقوق .لذلك ،فاملخطر تخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة االثار القانونية املرتتبة
عليه يف مواجهتكم،

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6298

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6299
املنذر /مداح بن عو�ص بن حمود احلي�سوين احلربي
�ضد  /املنذر اليه  /با�سم بن �سعيد بن حممد ابوی�شیت � -سعودي  -اجلن�سية
املو�ضوع :
يخطـر املنـذر املن ـذر �إليـه ب�ضـرورة �سـداد مبلـغ ( 170,000,00درهم) فقـط مـائـة
و�سـعبني الـف درهـم خـالل ( )5خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ت�سـلـم هـذا الإنـذار باعتبـار �أن
هـذا الإنـذار هـو تكليـف بالوفـاء طبقـا لـن�ص املـادة  ٦٣مـن الالئحـة التنظيميـة لقـانون
الإجـراءات املدنيـة وفـى حالـة عـدم ال�سـداد فـي املهلـة املحـددة �سي�ضـطر املنـذر التخـاذ
كافـة الإجـراءات القانونيـة الالزمـة اقت�ضـاء حلقـه املقـرر بـن�ص القـانون وعـن طريـق
املحكمـة املخت�صـة .مـع حفظ كافة حقوقه الأخرى دون ح�صر

املنذرة� /شركة فواز للتجارة و اخلدمات الهند�سية (ذ.م.م)
املنذر اليه  /حممد �أبو الكالم عبد اجلليل (بنجالدي�شي اجلن�سية)
املو�ضوع
يخطـر املنـذر املنـذر �إليـه ب�ضـرورة �سـداد مبلـغ ( 114,474,00درهـم) فقـط مائـة و�أربعـة
ع�شـر �ألـف و�أربعمائـة و �أربعـة و �سـبعون درهمـ�آ خـالل ( )5خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ت�سـلـم
هـذا الإنـذار باعتبـار �أن هـذا الإنـذار هـو تكليـف بالوفـاء طبقـا لـن�ص املـادة  ٦٣مـن الالئحـة
التنظيميـة لقـانون الإجـراءات املدنيـة وفـى حالـة عـدم ال�سـداد فـي املهلـة املحـددة �سي�ضـطر
املنـذر التخـاذ كافـة الإجـراءات القانونيـة الالزمـة اقت�ضـاء حلقـه املقـرر بـنـ�ص القـانون
وعـن طريـق املحكمـة املخت�صة  ،مع حفظ كافة حقوقه الأخرى دون ح�صر.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 806 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد�/سامل �سامل عي�سى اجلالف ال على  -االمارات اجلن�سية
يرغب بالتنازل وبيـع كامـل ح�صته البالغة  %100ح�صة �إىل ال�سيد /حممد على
عبدالرحيم على ال�سويدي  -االمارات اجلن�سية يف الرخ�صة التجارية � :صالون التنويع
للحالقة ,ترخي�ص رقم ()510118
تعديالت اخري  :حيث مت تنازل مالك الرخ�صة لآخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 803 :
ليكن معلومـا للجميـع بـ�أن ال�سـيد  :حممـد عرفـان مـحـمـد اليـا�س  -اجلن�سية :باك�سـتان،
يرغـب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيد:
جاياالك�شـمـی امـا مـوهـانـان ناير  -اجلن�سية :الهنـد ،فـي الرخ�صـة امل�سماه (�صـالون طريـق
الرب�شـاء للحالقـة) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )755583ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت �آخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 804 :
ليكن معلومـا للجميـع بـ�أن ال�سيدة  :امنـه �سـعيـد بـالل فرحـان  -اجلن�سية :الإمـارات ،ترغـب
فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـتها البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيد  :جـهـاجنري عـامل
جعفـر �أحمـد  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش ،فـي الرخ�صـة امل�سـماه (بقالـة ال�شـبيب) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة
ال�شـارقة مبوجـب رخ�صة رقم ( )547108ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت �آخرى -:تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات).
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 805 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـ�أن ال�سـيد  :عائ�شـه �سـامل حميـد الطنيجـي  -اجلن�سية  :الإمـارات،
ترغـب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـتها البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سيد  :حممـد
�سـيـف علـى النـدا�س الكتبـى  -اجلن�سية  :الإمـارات ،فـي الرخ�صـة امل�سـماه (�سـاحل املدينـة
للنقليـات العامـة) تا�س�سـت ب�أمــارة ال�شـارقة مبوجـب رخ�صـة رقـم ( )780212ال�صـادرة مـن
دائـرة التنميـة االقت�صـادية بال�شارقة .تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

مكتب الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
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اعالن بالن�شر
136/2021/20جتاري كلي

اعالن بالن�شر
 4842/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهم -1/االء حممد احل�سن يو�سف ابوالقا�سم  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/عبيد �سعيد علي عبيد ال�شام�سي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )34489.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5119/2020/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  ، 2020/908ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره (  186814درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن � :سعود عبداهلل احمد ح�ضوب ال�شحي � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :علي �سعيد حممد ال�سعدي � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )186814درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة
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اعالن بالن�شر

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :انار افياتيك (م م ح)  -منطقة حرة بعجمان
مبا �أن املدعي  /راين عو�ض عبدالقادر عبا�س  -جمهول حمل الإقامة
وميثله  /علي ابراهيم حممد احلمادي قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليه مببلغ وقدره ( )58.465.068.23درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من ا�ستحقاق كل دفعة عن اجمايل امل�ستحقات للمدعيان ومن تاريخ �صدور
احلكم النهائي والبات عن مبلغ التعوي�ض املق�ضي به و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال
كفالة .وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2021/8/1ال�ساعة � 09:30صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

املرجع 809 :
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد /حممد �شاهني �أحمد حممد بتري مياه
اجلن�سية:بنغالدي�ش يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )100 %وذلك
�إىل ال�سيد/حممد �سراج مياه حممد ا�سرائل مياه  -اجلن�سية:بنغالدي�ش يف الرخ�صة
امل�سماه (�سوبرماركت �سراج املدينة) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة
برخ�صة رقم ( )757187تعديالت �أخرى -:اليوجد �أي تعديالت �أخرى.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  305/2021/1785ا�ستئناف جتاري
مو�ضوع الدعوى :ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  5141ل�سنة  2020جتاري
جزئي والزام امل�ستانف �ضدهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي
التقا�ضي.
ط��ال��ب االع��ل�ان :حممد اك��م��ل ال��دي��ن عبدالعظيم معني ال��دي��ن �صفته بالق�ضية:
م�ست�أنف املطلوب اعالنهم -1:يا�سر حممد حممد عو�ض  -2ا�س تي كلري للو�ساطة
العقارية �ش.ذ.م.م �صفتهما بالق�ضية :م�ست�أنف �ضدهما
مو�ضوع ال��دع��وى:ق��د ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  2020/5141جتاري
جزئي وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2021/9/22ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2619/2021/16جتاري جزئي

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعى عليها بان ت�سدد مبلغ وقدره  603.938درهم والفائدة القانونية
بواقع  %9من تاريخ ت�سجيل الدعوى وجعل احلكم بالنفاذ املعجل الزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة
طالب الإعالن �-1 /سايرب للمقاوالت (فرع من �سايرب للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م) فرع دبي �صفته
بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :قينجد او انرتنا�شيونال للخدمات الفنية ���ش.ذ.م.م �صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
 جمهول حمل االقامةمو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره (603.938
درهم) والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ ت�سجيل الدعوى وجعل احلكم بالنفاذ املعجل الزام املدعى
عليها بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/08/03ال�ساعة
� 10.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  419/2021/320ا�ستئناف احوال �شخ�صية ومواريث

مو�ضوع الدعوى� :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/1622احوال نف�س م�سلمني والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإعالن  :ت�سنيمه من�صور فافكوجنو عبدالكالم � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه  -1 :من�صور �سعوداه بيوى � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضده.
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :مبا ان امل�ست�أنف /ت�سنيمه من�صور فافكوجنو عبدالكالم قد اقام الدعوى املذكورة اعاله
وعليه نعلنكم حكمت املحكمة بقبول اال�ستئناف �شكال ويف املو�ضوع وقبل الف�صل فيه بانذار امل�ست�أنف �ضده اما
باالقامة مع زوجته امل�ست�أنفة يف الدولة يف امل�سكن الذي اعده لها او نقلها اليه اىل الهند بعد تكلفة باجراءات
ا�ستخراج الت�أ�شرية وم�ستلزمات االقامة و�سداد م�صاريفها وم�صاريف ال�سفر والنقلة وال�سكن لها ولالوالد
او ت�سريحها باح�سان او تطليقها عليه ان مل ينفذ منطوق احلكم وامهلته �شهرا لذلك من تاريخ الن�شر
وحددت جل�سة  2021/9/8ملعرفة ما مت وابقت يف امل�صروفات و�صرحت للم�ست�أنفة اعالنه بالن�شر يف �صحيفتني
احداهما باللغة االجنليزية وكلفتها ب�أر�شفة االعالن �أ�صوال يف النظام

رئي�س ال�شعبة

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
اعالن حكم بالن�شر
 1783/2019/16جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1حافظ احمد علي احمد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :دنيا للتمويل ذ.م.م
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/9/25يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /دنيا للتمويل ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )132.697.86درهم
مائة واثنان وثالثون الف و�ستمائة و�سبعة وت�سعون درهما و�ستة وثمانون فل�سا  ,والفائدة بواقع
� %9سنويا على ذلك املبلغ من  2019/4/14وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف
وخم�سمائة دره��م مقابل اتعاب امل��ح��ام��اه .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر ه��ذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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الكويتي الر�شيدي يحرز برونزية ال�سكيت
ح�صد الرامي الكويتي املخ�ضرم عبداهلل الر�شيدي برونزية ثانية تواليا يف للمرة الثانية تواليا ،وامتنى �أن تكون املرة املقبلة يف باري�س  2024متوجة
م�سابقة ال�سكيت �ضمن الألعاب الأوملبية ال�صيفية ،بعد حلوله ثالثا �أم�س بالذهب".
االثنني يف دورة طوكيو.
و�أ�ضاف الر�شيدي الذي يخو�ض م�شاركته ال�سابعة يف الألعاب الأوملبية "هذا
وبعد تتويجه بامليدالية عينها يف ريو  ،2016ح ّل الر�شيدي ( 58عاما) يدل ان م�ستواي جيد وثابت .اكت�شفت بع�ض االخطاء و�س�أطوّرها يف امل�شاركة
ث��ال��ث��ا بر�صيد  46ن��ق��ط��ة ،وراء الأم�ي�رك���ي فن�سنت ه��ان��ك��وك ( ،59رقم الثامنة املقبلة� .أفكر حاليا يف طريقة �أخرى لت�أهيل �أكرب عدد من الرماة
�أوملبي) والدمناركي ي�سرب هان�سن (.)55
العرب للدورات املقبلة".
وبرغم تقدّمه يف ال�سن ،ال يزال الر�شيدي طاحما حل�صد ميدالية ذهبية يف من جهته ،قال رئي�س االحتاد العربي والكويتي دعيج العتيبي "�أثمر اجلهد
�أوملبياد باري�س .2024
والتعب عن نتيجة .هذه امليدالية للكويت وللعرب �أي�ضا".
وق��ال الر�شيدي لقناة "بي �إن �سبورت�س" القطرية "افتخر بهذا االجناز تابع "ت�أثرنا ان تكون م�شاركة ريو قد �سُ جّ لت حتت ا�سم الالعبني امل�ستق ّلني

ب�سبب االيقاف لكنها ميداليات كويتية".
وواج��ه الر�شيدي خ�صما عنيدا هو الأم�يرك��ي هانكوك ( 32عاما) الذي
ح�صد ذهبيته الثالثة يف ال�سكيت بعد بكني  2008ولندن .2012
ولن يخو�ض �أوملبياد طوكيو "الرامي الذهبي" املبتعد فهيد الديحاين الذي
ارتبطت به الإجنازات الكويتية.
قبل طوكيو ،ث�لاث من امليداليات الأرب���ع التي حققتها الكويت يف املحفل
الأوملبي انتزعها الديحاين بواقع برونزية "دبل تراب" (احلفرة املزدوجة)
يف �سيدين  ،2000برونزية "تراب" (احلفرة) يف لندن  ،2012وذهبية
ت��راب يف ري��و  ،2016ح�ين ج��اءت امل�شاركة الكويتية حت��ت العلم الأوملبي

وبند "الريا�ضيون امل�ستقلون" ب�سبب قرار اللجنة الأوملبية الدولية �إيقاف
نظريتها الكويتية للمرة الثانية خ�لال خم�س �سنوات نتيجة التدخالت
احلكومية .وبعدما حل مكان زميله �سعود الكندري الذي اعتذر عن خو�ض
غ��م��ار الأومل��ب��ي��اد احل���ايل ل��ظ��روف خ��ا���ص��ة ،ق���ال ال��ر���ش��ي��دي "هذه امل�شاركة
تختلف عن �سابقاتها لأنها جاءت مفاجئة ومن غري تخطيط م�سبق ،لكن
ن��داء الوطن يعلو كل �شيء" .وحل الكويتي من�صور الر�شيدي ،ابن �شقيق
عبداهلل ،يف املركز ال�ساد�س ع�شر ،امل�صري عزمي حميلبه ( ،)19ال�سعودي
�سعيد املطريي ( ،)22الإماراتي �سيف بن فطي�س ( )24وامل�صري حمدي
م�صطفى ( )29من �أ�صل  30م�شاركا.
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را�شد بن حميد يدعو ق�ضاة املالعب �إىل اال�ستفادة من املع�سكر ال�صربي
•• بلغراد-وام:

دعا ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي
رئي�س احت��اد الإم����ارات لكرة القدم
ق�����ض��اة امل�ل�اع���ب الإم����ارات����ي��ي�ن �إىل
اال���س��ت��ف��ادة ال��ق�����ص��وى م��ن مع�سكر
�صربيا وحتقيق �أق�صى فائدة فنية
وبدنية وذهنية.
وق��ال خ�لال اللقاء ال��ذي عقده مع
احل ّكام عرب تقنية االت�صال املرئي �إن
جناح كرة القدم يعتمد على احلكام
ف��ال�����ص��اف��رة ���س��ر جن����اح امل�سابقات
ال��ك��روي��ة م����ؤك���دا �أن جم��ل�����س �إدارة
احتاد الكرة �سيوا�صل دعمه للحكام
ويهيئ لهم كل �أ�سباب التفوق .
و�أ���ش��ار �إىل �أن الريا�ضة الإماراتية
وك���رة ال��ق��دم على وج��ه اخل�صو�ص
حتظى بدعم ال حمدود من القيادة
ال��ر���ش��ي��دة وعلينا جميعاً �أن نعمل
ب���أق�����ص��ى ط��اق��ت��ن��ا م��ن �أج����ل حتقيق
الإجن���ازات لإ�سعاد قيادتنا و�شعبنا
م�ؤكدا �أن التحكيم يحظى ب�أولوية
نظراً لأهميته يف �إدارة املباريات.

و�أو�����ض����ح ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن حميد
النعيمي �أن احت��اد الكرة تعاقد مع
خربات كبرية يف عامل التحكيم من
�أجل ت�أهيل العنا�صر املحلية وكذلك
تعاقد مع �شركة عاملية خمت�صة يف
تقنية الفيديو وك��ل ذل��ك م��ن �أجل
دع���م ق�����ض��اة امل�لاع��ب وحت�ضريهم
للم�سابقات املحلية واخلارجية.

و�أ���ش��اد رئي�س احت��اد الإم����ارات لكرة
القدم بعمل جلنة احلكام وحر�صها
على تطوير ك��ل عنا�صر التحكيم
امل��ح��ل��ي م����ؤك���دا �أن ه����دف االحت����اد
تعزيز وج���ود ال�����ص��اف��رة الإماراتية
يف املحافل القارية والدولية خا�صة
ك�����أ�����س ال����ع����امل ف ً
�������ض�ل�ا ع����ن �إجن�����اح
امل�سابقات املحلية.

ومت�����ن�����ى ال����ت����وف����ي����ق ل����ل����ح����ك����ام يف
م���ع�������س���ك���ره���م اخل�������ارج�������ي مثمنا
�إخال�صهم وان�ضباطهم وتفانيهم
يف العمل .
من جهته �أكد �سامل علي ال�شام�سي
ع�����ض��و جم��ل�����س �إدارة احت����اد الكرة
رئي�س جلنة احلكام �أن لقاء ال�شيخ
را���ش��د ب��ن حميد النعيمي باحلكام

ك���ان �إي��ج��اب��ي��ا ج���دا و�أ���س��ه��م يف رفع
ال������روح امل��ع��ن��وي��ة ل��ق�����ض��اة املالعب
خ���ل���ال امل���ع�������س���ك���ر احل��������ايل ال�����ذي
انطلق قبل �أ���س��ب��وع م�����ش�يراً �إىل �أن
حديث رئي�س االحت��اد حمل ر�سالة
وا�ضحة وهي جتديد الثقة باحلكم
الإم������ارات������ي وق�����درت�����ه ع���ل���ى �إدارة
املباريات يف خمتلف البطوالت �سواء

املحلية �أو اخلارجية ودائماً ما يكون
اختيار �أول لدى االحتادين الدويل
والآ�سيوي لكرة القدم.
وق����ال �إن م��ع�����س��ك��ر ���ص��رب��ي��ا مي�ضي
ب��ال�����ص��ورة امل��ط��ل��وب��ة وه��ن��اك التزام
تام من قبل جميع احلكام يف تنفيذ
ال�ب�رن���ام���ج ال����ذي مت و���ض��ع��ه لهذه
الفرتة والذي ي�شمل تدريبات بدنية

وت��ط��ب��ي��ق��ات ع��م��ل��ي��ة وحما�ضرات
ن��ظ��ري��ة حت���ت �إ�����ش����راف ن��خ��ب��ة من
املحا�ضرين املعتمدين لدى الفيفا
الذين مت اال�ستعانة بهم خالل هذه
ال��ف�ترة �إىل ج��ان��ب �إدارة ع���دد من
املباريات ال��ودي��ة التي جتمع بع�ض
ال��ف��رق ال��ت��ي ُت��ق��ي��م مع�سكراتها يف
�صربيا .

وي�شهد املع�سكر م�شاركة  68حكما
وم�ساعدا م��ن حكام الفريق الأول
ال���ذن ���س��ي��دي��رون م��ب��اري��ات خمتلف
امل�سابقات اخلا�صة بالفريق الأول
وه��ي دوري اخلليج العربي ودوري
الدرجة الأوىل وك�أ�س رئي�س الدولة
�إىل ج���ان���ب امل�������ش���ارك���ات اخلارجية
للحكام الدوليني.

�أبطال زايد العليا لأ�صحاب الهمم يحققون نتائج
متميزة يف بطولة الت�شيك الدولية لرماية ال�شوزن
•• براغ -وام:

حقق �أبطال فريق الرماية �أبطال
م�ؤ�س�سة زايد العليا منت�سبي نادي
ال��ع�ين لأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م �إجن����ازات
م�شرفة حيث حقق �أبطال امل�ؤ�س�سة
ل��رم��اي��ة ال�����ش��وزن ن��ت��ائ��ج متميزة
خ��ل�ال م�����ش��ارك��ت��ه��م يف مناف�سات
بطولة جمهورية الت�شيك الدولية
التي �أقيمت �أخرياً بالعا�صمة براغ،
و����س���ي���ط���روا ع��ل��ى امل����راك����ز الأوىل
ل��ل��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ���ش��ارك ف��ي��ه��ا 29
العباً ميثلون �سبع دول .
و�أ�سفرت النتائج النهائية ملناف�سات
ال��ب��ط��ول��ة ال���ت���ي ت����أت���ي ا�ستعداداً
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف م��ن��اف�����س��ات بطولة
ال����ع����امل امل����ق����رر ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا �شهر
�سبتمرب امل��ق��ب��ل يف اي��ط��ال��ي��ا ،عن
ح�����ص��د ال��ب��ط��ل حم��م��د احلب�سي
ك�����أ�����س امل����رك����ز االول وامليدالية
ال��ذه��ب��ي��ة ،وك����أ����س امل���رك���ز الثاين
وامل���ي���دال���ي���ة ال��ف�����ض��ي��ة ك���ان���ت من
ن�صيب االي��ط��ايل ف��ي��درو جي�سي،
بينما ك�أ�س املركز الثالث وامليدالية
الربونزية لبطلنا حممد احلامد
 ،وج��اء البطل عي�سى الزبيدي يف

امل����رك����ز ال�����راب�����ع ،وج������اء الالعب
الت�شيكي كو�سيك جاكوب يف املركز
اخل��ام�����س ،بينما امل��رك��ز ال�ساد�س
الالعب االيطايل بارتيني دانييل.
و�أ����ش���اد �إ���س��م��اع��ي��ل امل���رازي���ق مدير
ادارة الأندية الريا�ضية بامل�ؤ�س�سة

مب�ستوى �أداء الالعبني يف البطولة
م�ؤكدا ب�أن امل�ستوى الرائع لالعبني
ي�ضاعف امل�س�ؤولية خ�لال الفرتة
املقبلة لإ�ستمرار التفوق يف الأداء
لتحقيق نتائج متميزة يف مناف�سات
بطولة ال��ع��امل امل��ق��رر تنظيمها يف

اي��ط��ال��ي��ا ���ش��ه��ر ���س��ب��ت��م�بر امل��ق��ب��ل .
و�أ�ضاف امل��رازي��ق :البطولة جاءت
يف وق��ت �صعب ج��داً ن��ظ��راً لتوقف
اغ��ل��ب ال��ب��ط��والت ال��ع��امل��ي��ة نتيجة
جائحة فايرو�س كورونا امل�ستجد
ك���وف���ي���د  ، 19وح����اج����ة العبينا

للدخول يف مناف�سة عاملية لقيا�س
م�ستوياتهم من خ�لال االحتكاك
املبا�شر مع ابطال عامليني ال�سيما
�أن ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة ال���ت���ي �شهدت
م�شاركة نخبة م��ن �أب��ط��ال العامل
ل��ل��رم��اي��ة ،وت��ع��ت�بر مب��ث��اب��ة م�ؤ�شر
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��اف�����س��ة املنتظرة
يف ب��ط��ول��ة ال����ع����امل ،ومت حتقيق
االه�����داف امل��ن�����ش��ودة م��ن امل�شاركة
وكلنا �أمل �أن تكون م�ؤ�شر لالعبينا
لتحقيق الإجنازات واحل�صول على
ميداليات يف بطولة العامل.
و�أع��رب عن �شكره وتقديره لإدارة
م���ؤ���س�����س��ة زاي����د ال��ع��ل��ي��ا لأ�صحاب
الهمم التي تدعم م�شاركة الأبطال
الريا�ضيني �أ�صحاب الهمم يف كافة
امل��ن��اف�����س��ات امل��ح��ل��ي��ة واالقليمية
وال�����دول�����ي�����ة وك�����ان�����ت مناف�سات
البطولة ب���د�أت ب��ث�لاث ج���والت يف
ال��ي��وم االول ت��اري��خ  23يوليو ب
 75طلقة حقق العبو نادي العني
ال���ص��ح��اب ال��ه��م��م التايل:حممد
احلب�سي  62طلقة باملركز الثاين
وحممد احلامد وعي�سى الزبيدي
 57ط���ل���ق���ة حم���ق���ق�ي�ن امل����رك����ز
ال�ساد�س وال�سابع واخريا الالعب

�سيف احلمريي  53طلقة باملركز
ال���ع���ا����ش���ر .وا���س��ت��ك��م��ل��ت اجل�����والت
ال����راب����ع����ة واخل���ام�������س���ة يف ال���ي���وم
الثاين 24يوليو بعدد  50طلقة
وا����س���ت���ط���اع ك�ل�ا حم��م��د احلب�سي
�إحراز املركز الثالث بنتيجة 101

ورقم جديد لالعب طلقة وعي�سى
ال��زب��ي��دي امل���رك���ز ال���راب���ع بنتيجة
 96وحممد احلامد احتل املركز
ال�������س���اد����س ب��ن��ت��ي��ج��ة  ،94وت�أهل
ال�لاع��ب��ون ال��ث�لاث��ة اىل النهائي
كاف�ضل  6العبني م��ن ا�صل 14

الع���ب���ا م����ن ن��خ��ب��ة الع���ب���ي ال���ب���ارا
ت���راب برفقة ك��ل م��ن االيطاليان
فيدروجي�سي ديفيد بنتيجة 106
طلقة ،و بارتيني دانييل بنتيجة
 ،104والت�شيكي كو�سيك جاكوب
بنتيجة .95
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الأردن ي�ضمن ف�ضية يف التايكواندو

18

�ضمن الأردن حتقيق �أوىل ميدالياته يف �أوملبياد طوكيو ال�صيفي والثانية يف تاريخ الألعاب،
�ساد�سا عامل ًيا اىل نهائي وزن -80
بعد ت�أهل العب التايكواندو �صالح ال�شرباتي امل�صنف ً
كلغ� ،إثر فوزه على االوزبك�ستاين نيكيتا رافالوفيت�ش ال�سابع  11-13االثنني.
ويلتقي ال�شرباتي حامل لقب بطولة �آ�سيا  2021وبرونزية �آ�سياد  2018يف النهائي
الحقًا االثنني مع امل�صنف �أول عامل ًيا الرو�سي ماك�سيم خرامت�شوف امل�شارك حتت علم
حمايد الذي �أق�صى امل�صري �سيف عي�سى .1-13
و�سيهدي ال�شرباتي بالد الن�شامى ثاين ميدالياتها على الإط�لاق يف الأوملبياد بعد �أن
ح�صد باكورتها �أحمد �أبو الغو�ش يف التايكواندو � ً
أي�ضا عندما توج بذهبية وزن  -68كلغ
يف ريو .2016
وقال ال�شرباتي ( 22عامًا) بعد الفوز يف ت�صريح لوكالة فرن�س بر�س "املباراة النهائية

�ستكون �صعبة مثل املباريات االوىل ،يف النهاية نحن يف الأوملبياد لذا الكل حا�ضر وجاهز.
�سرنتاح الآن ونحلل النهائي ونحن متفائلون".
وعادل رافالوفيت�ش يف الثواين االخرية من اجلولة الثالثة  11-11ليلج�آن اىل جولة
حا�سمة �أنهاها ال�شرباتي بالنقاط الذهبية و�سط فرحة جنونية له وملدربه على احللبة
وحولها ،و�أ���ض��اف "�شكرت رب��ي لأن ه��ذه اجلهود مل تذهب �سدى ( )...فكرت بعائلتي
لأنهم تعبوا معي ووقفوا اىل جانبي لأ�صل اىل هنا" .وخرجت امل�صرية هداية مالك
حاملة برونزية ريو  2016يف وزن  -57كلغ من ال��دور ربع النهائي ل��وزن  -67بعد
خ�سارتها �ضد الربيطانية ل��ورن وليام�س امل�صنفة ثالثة عامل ًيا وبطلة �أوروب���ا 2018
و 2019بنتيجة  ،12-13ولكنها �ستكون الفر�صة �سانحة �أمامها للمناف�سة على
اللون ذاته هذه املرة � ً
أي�ضا بعد بلوغ الربيطانية املباراة النهائية.

خروج امل�صريني �أبو القا�سم وحمزة من املبارزة
خرج امل�صريان عالء �أبو القا�سم وحممد ماهر حمزة
من رب��ع نهائي م�سابقة ال�شي�ش يف ريا�ضة املبارزة،
�أم�س االثنني �ضمن دورة الألعاب االوملبية ال�صيفية
املقامة يف طوكيو حتى � 8آب�/أغ�سط�س.
وبعد تف ّوق �أب��و القا�سم ( 30ع��ام��ا) ،حامل ف�ضية
لندن  ،2012يف دور الـ 32على الأمل��اين بنجامني
كليربينك  11-15ثم الرو�سي حتت علم حمايد
فالدي�سالف ميلنيكوف  ،12-15خرج �أمام الياباين
تاكاهريو �شيكيني .15-13
من جهته ،تغ ّلب حممد ماهر حمزة ( 20عاما) يف

دور الـ 32على االنكليزي ماركو�س مب�ستيد -15
كا�سارا ،3-15
 ،13ثم تخطى الإي��ط��ايل �أن��دري��ا ّ
قبل خ�سارته �أم��ام الت�شيكي �ألك�سندر ت�شوبينيت�ش
.15-9
وخ��رج من دور الـ 64اجل��زائ��ري �سليم ه��روي ومن
دور الـ 32امل�صري حممد ح�سن.
ولدى ال�سيدات ،خرجت باكرا من م�سابقة احل�سام
اجل��زائ��ري��ة ك��وث��ر حم��م��د بلكبري والتون�سية ناديا
بن عزيزي من دور الـ ،64ثم امل�صرية ندى حافظ
والتون�سية الأخرى �أمرية بن �شعبان من دور الـ.32

 95فار�سا وفار�سة ي�شاركون يف البطولة ال�صيفية
التدريبية الثالثة لقفز احلواجز بال�شارقة

•• ال�شارقة -وام:

�شارك  95فار�سا و فار�سة يف البطولة ال�صيفية التدريبية الثالثة لقفز
احلواجز التي نظمها نادي ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق يف ميدان ال�صالة
املغطاة بالنادي م�ؤخرا بح�ضور �سعادة �سلطان خليفة اليحيائي مدير عام
نادي ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق.
ومثل الفر�سان امل�شاركون يف البطولة كل من مدر�سة التدريب بنادي
ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق ونادي دبي للبولو والفرو�سية ونادي عجمان
للفرو�سية وا�سطبالت ال�صافنات ونادي مندرة للفرو�سية ونادي جبل علي
للفرو�سية ون��ادي فرو�سية ون��ادي �أبوظبي للفرو�سية اىل جانب العديد
من الأندية واال�سطبالت يف الدولة نادي الفرو�سية باملدينة امل�ستدامة
يف دبي .

و خ�ص�ص ال�شوط الأول لفر�سان مدر�سة التدريب بالنادي – فر�سان
ن��ادي البوين  -مب�شاركة  8فر�سان �أنهى منهم امل�سار من دون �أخطاء
ث�لاث فر�سان و ج��اء ال�شوط ال��ث��اين م��ع ال��زم��ن بجولة واح���دة تناف�س
خالله  19فار�سا على قطع امل�سار من دون �أخطاء و�ضمن الزمن املحدد
بحواجز ي�صل ارتفاعها حتى  60وبلغ �أنهى منهم امل�سار  10فر�سان من
دون �أخطاء .
و جاء ال�شوط الثالث مع الزمن بجولة واحدة تناف�س خالله  22فار�سا
على قطع امل�سار من دون �أخ��ط��اء و�ضمن الزمن املحدد بحواجز ي�صل
ارتفاعها حتى � 80سم �أنهى منهم امل�سار فقط  5فر�سان ام��ا ال�شوط
الرابع فقد جاء مع الزمن بجولة واحدة تناف�س خالله  47فار�سا على
قطع امل�سار من دون �أخطاء و�ضمن الزمن املحدد بحواجز ي�صل ارتفاعها
ما بني � 110 – 100سم �أنهى منهم امل�سار  24فار�ساً من دون �أخطاء .

جمل�س دبي الريا�ضي يدعم املنظمني ويخت�صر الإجراءات

رخ�صة فورية لتنظيم املع�سكرات الريا�ضية الدولية بدبي
•• دبي-الفجر:

�أطلق جمل�س دبي الريا�ضي خدمة
ج��دي��دة ب��ه��دف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دبي
ك���وج���ه���ة دول����ي����ة رائ�������دة يف جمال
ا���س��ت�����ض��اف��ة وت��ن��ظ��ي��م املع�سكرات
وال���ب���ط���والت ال��ري��ا���ض��ي��ة وتطوير
القطاع الريا�ضي وتعزيز جاذبيته
وم�ساهمته يف قطاع العمل وت�سهيل
ع��م��ل ���ش��رك��ات ت��ن��ظ��ي��م املع�سكرات
الريا�ضية ،وذل���ك م��ن خ�لال منح
ترخي�ص الكرتوين فوري لتنظيم
مع�سكر ريا�ضي للفرق اخلارجية
ملختلف الريا�ضات لال�ستفادة من
توفر املن�ش�آت الريا�ضية احلديثة
وامل���ت���ن���وع���ة وك����ذل����ك اال�ستمتاع
ب��امل��ن�����ش���آت ال�����س��ي��اح��ي��ة وال�شواطئ
اخلالبة ومراكز الت�سوق الفريدة.
ومي��ك��ن ملنظمي امل��ع�����س��ك��رات زيارة
امل����وق����ع االل�����ك��ت��روين والتطبيق
ال��ر���س��م��ي للمجل�س ال����ذي ي�سمح
ب��ا���س��ت��ك��م��ال م��ت��ط��ل��ب��ات التقدمي
واحل�صول على الرتخي�ص.
وي����ق����دم جم��ل�����س دب�����ي الريا�ضي
لطالب احل�صول على الرتخي�ص
�شرحا مف�صلاً خلطوات الت�سجيل،
ً
كما يقدم تعريفا مبجاالت ا�ستفادة

مقدم طلب اخلدمة والت�سهيالت
احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي مينحها ل��ه هذا
الرتخي�ص ،كما يتم تعريف منظمي
الفعاليات باملن�شئات الريا�ضية التي
تنا�سب طبيعة كل مع�سكر تدريب
ل��ت�����س��ه��ي��ل الإج������������راءات ،وت�سهيل
التعاون مع الدوائر احلكومية ذات
العالقة.
ويتطلب احل�صول على الرتخي�ص
ت�����ق�����دمي ك�����اف�����ة امل�����ع�����ل�����وم�����ات عن

ن����وع ال���ري���ا����ض���ة وع�����دد امل�شاركني
وال���وح���دات التدريبية والأن�شطة
امل�صاحبة ومكان الإقامة والتدريب
وكذلك املباريات الودية التي ميكن
�أن ت��ق��ام ���ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات املع�سكر
التدريبي.
ومي�����ك�����ن م������ن خ����ل���ال احل�������ص���ول
ع��ل��ى ال�ترخ��ي�����ص ال��ر���س��م��ي تنظيم
امل��ع�����س��ك��رات ال��ت��دري��ب��ي��ة للأندية
الريا�ضية واملنتخبات واالكادمييات

وال��ري��ا���ض��ي�ين الأف�����راد يف خمتلف
ال��ري��ا���ض��ات ال��ف��ردي��ة واجلماعية
ك��م��ا مي��ن��ح ال��ف��رق ال��ت��ي تع�سكر يف
دب���ي �إم��ك��ان��ي��ة �إق���ام���ة مع�سكراتها
ال��ت��دري��ب��ي��ة يف امل�لاع��ب اخلارجية
ويف ال�����ص��االت املغلقة املتنوعة ويف
اجل���ب���ال وامل�����ض��ام�ير امل��ن��ت�����ش��رة يف
خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق دب����ي وك���ذل���ك يف
جممع ح��م��دان الريا�ضي الوجهة
الأك�ثر جذبا للمع�سكرات الدولية

والأومل�����ب�����ي�����ة ل���ل���ف���رق واملنتخبات
العاملية ،مع �إمكانية تنظيم بطوالت
ودية يف خمتلف الريا�ضات الفردية
واجلماعية.
وي�����س��ت��ف��ي��د م����ن خ����دم����ة �إ�����ص����دار
ترخي�ص تنظيم املع�سكر الريا�ضي
االحت�����ادات ال��ري��ا���ض��ي��ة وال�شركات
وامل��ت��ع��ه��دي��ن ال��ع��ام��ل�ين يف جمال
ت��ن��ظ��ي��م امل���ع�������س���ك���رات الريا�ضية،
والأن�������دي�������ة و�أ������ص�����ح�����اب املن�ش�آت

الريا�ضية ،بالإ�ضافة �إىل منظمي
الفعاليات الريا�ضية.
وت�ساهم ه��ذه اخل��دم��ة يف ت�سهيل
احل�صول على م��واف��ق��ات خلدمات
حكومية داعمة من خمتلف اجلهات
احلكومية ذات العالقة ،كما جتنب
املنظم الوقوع يف خمالفات �إدارية
وغرامات من جهات خدمية �إذا مل
ي��ك��ن ح��ا���ص�ًلااً ع��ل��ى ه���ذا الت�صريح
وفق قرار املجل�س التنفيذي لإمارة

دونت�شيت�ش يتعملق يف الظهور الأوملبي الأول ل�سلوفينيا
تعملق جنم داال���س مافريك�س لوكا دونت�شيت�ش يف الظهور الأومل��ب��ي الأول
ل��ب�لاده �سلوفينيا ،وذل���ك م��ن خ�لال قيادتها ل��ف��وز الف��ت على الأرجنتني
بطلة  2004بنتيجة  100-118الإثنني يف اجلولة الأوىل من مناف�سات
املجموعة الثالثة لأوملبياد طوكيو.
وقدم دونت�شيت�ش �أدا ًء قيا�سياً مل يتحقق �سابقاً يف تاريخ الألعاب بعدما �سجل
 31من نقاطه الـ 48يف ال�شوط الأول من اللقاء الذي �أقيم على ملعب
"�سايتاما �سوبر �أرينا" ،م�ضيفاً �أي�ضاً  11متابعة مع  5متريرات حا�سمة
و� 3صدات دفاعية (بلوك).
وح��ق��ق اب��ن الـ 22ع��ام��اً رق��م��ه القيا�سي م��ن حيث ع��دد ال��ن��ق��اط يف �شوط
�أول خ�لال  16دقيقة خا�ضها يف الن�صف الأول م��ن اللقاء ال��ذي ت�س ّيده
ال�سلوفينيون منذ البداية وو�صل الفارق خالله بني الطرفني حتى 30
نقطة ،فيما كان �أكرب تقدم للمنتخب الأمريكي اجلنوبي الذي نال �أي�ضاً
برونزية بكني  ،2008بفارق نقطتني فقط.
وعلق الالعب ال�سلوفيني الذي خا�ض مباراة كل النجوم "�أول �ستار" مرتني
خالل م�سريته الرائعة يف "�أن بي �أيه" حتى الآن ،على ما قدمه يف ظهوره
الأوملبي الأول بالقول "�أعتقد �أنه �أمر مميز جداً ،لي�س بالن�سبة يل وح�سب
بل للفريق ب�أكمله".
وتابع "من الرائع ر�ؤي��ة كل ه���ؤالء النجوم يف الألعاب الأوملبية .هناك كم
هائل من الريا�ضات".
ورداً على ���س���ؤال ح��ول �إذا ك��ان يعلم ب��الإجن��از ال��ذي حققه االث��ن�ين� ،أجاب
دونت�شيت�ش "الأرقام القيا�سية ال تهمني .علينا الفوز ولهذا ال�سبب جئنا اىل
هنا .كما حا�سمني املباراة قبل ثالث �أو �أربع دقائق على نهايتنا�( .أي �شيء
�آخر) ال يهمني".
و�أنهت �سلوفينيا الربع الأول ل�صاحلها  ،24-32ثم و�سعت الفارق اىل 20

نقطة يف نهاية ال�شوط الأول بعدما ح�سمت الربع الثاين  18-30بف�ضل
جهود جنم داال�س مافريك�س.
ووا�صل املنتخب الأوروبي تف ّوقه يف الثالث الذي انتهى ل�صاحله ،24-26
ما مهّد الطريق �أمامه لل�سري باملباراة اىل بر الأمان رغم ال�صحوة املت�أخرة
للمخ�ضرم لوي�س �سكوال ( 23نقطة) وفاكوندو كومبات�سو ( )21وغابريال
ديك ( 17مع  8متابعات) ورفاقهم الذين �أنهوا الربع الأخري ل�صاحلهم
.30-34
وك��ان ن�صيب دونت�شيت�ش يف ال�شوط الثاين من اللقاء  17نقطة يف 15
دقيقة ،لي�صبح ثاين �أف�ضل م�سجل يف مباراة واحدة خالل الألعاب الأوملبية
م�شاركة مع الأ�سرتايل �إدي بالوبين�سكا�س الذي �سجل  48نقطة �أي�ضاً �ضد
املك�سيك عام  1976يف مونرتيال.
ويبقى الرقم القيا�سي با�سم الربازيلي �أو�سكار �شميدت الذي �سجل � 55ضد
�إ�سبانيا يف �أوملبياد �سيول .1988
ودف��ع �أداء دونت�شيت�ش ب�أ�سطورة الأرجنتني مانو جينوبيلي ال��ذي قادها
اىل اللقب الأوملبي عام  ،2004اىل التغريد على تويرت خالل ا�سرتاحة
ال�شوطني "هيمنة مطلقة على املباراة من قبل دونت�شيت�ش 31 .نقطة يف
ال�شوط الأول .يا له من وح�ش".
وبهذا االنت�صار الذي حتقق مبجهود كليمني بريبيليت�ش �أي�ضاً ( 22نقطة)،
قطعت �سلوفينيا �أكرث من ن�صف الطريق نحو بلوغ الدور ربع النهائي الذي
يت�أهل اليه �صاحبا املركزين الأول�ين يف كل من املجموعات الثالث �إ�ضافة
اىل �أف�ضل منتخبني يف املركز الثالث.
وت�ضم املجموعة �إ�سبانيا بطلة العامل و�صاحبة برونزية ريو  ،2016وهي
تلتقي الحقاً مع اليابان امل�ضيفة على امللعب ذاته.
ولدى ال�سيدات ،خرجت �إ�سبانيا و�صيفة �أوملبياد ريو  2016منت�صرة من

مواجهتها مع كوريا اجلنوبية بفارق �ضئيل  69-73بعدما كانت متقدمة
على الأخرية بفارق  13نقطة.
وتدين �إ�سبانيا بالفوز اىل �أ�ستو ندور التي ت�ألقت هجوماً ودفاعاً بت�سجيلها
 28نقطة مع  10متابعات و� 4صدات دفاعية (بلوك) ،فيما �ساهمت الورا
خيل بـ 16نقطة و 14متابعة.
ويف اجلهة املقابلة ،برزت كل من لي�سول كانغ ( 26نقطة) وجي �سو بارك
( )17هييجني بارك (.)14
ويف املجموعة ذات��ه��ا ،ب���د�أت �صربيا التي نالت ال�برون��زي��ة ع��ام  2016يف
م�شاركتها الأوىل كدولة م�ستقلة ،م�شوارها ب�شكل جيد �أي�ضاً من خالل
فوزها ال�صعب على كندا  68-72بعدما كانت متقدمة بفارق  11نقطة،
وذلك نتيجة تراجع �أدائها يف الربع الثالث الذي خ�سرته .17-9
وكانت �صونيا فا�شيت�ش الأف�ضل ت�سجي ً
ال عند املنتخب ال�صربي بـ 16نقطة
و�أ�ضافت �إيفون �أندر�سون  ،12فيما كانت ن�يرا فيلدز ( 19نقطة) وكيا
نور�س ( 16مع  6متابعات) و�شاي كويل ( )12الأف�ضل يف �صفوف كندا
التي تخو�ض م�شاركتها الأوملبية ال�سابعة (�أف�ضل مركز لها ك��ان حلولها
رابعة عام .)1984
وع��ل��ى غ���رار مناف�سات ال��رج��ال ،ي��ت���أه��ل اىل ال���دور رب��ع النهائي املت�صدر
والو�صيف يف كل من املجموعات الثالث اىل جانب �أف�ضل منتخبني يف املركز
الثالث.
واحتكرت الواليات املتحدة اللقب الأوملبي يف الن�سخ ال�ست املا�ضية وتوجت
باللقب ثماين مرات من �أ�صل  11ن�سخة منذ �إدراج كرة ال�سلة لل�سيدات يف
الألعاب عام .1976
وتبد�أ الواليات املتحدة م�شوارها الثالثاء �ضد نيجرييا �ضمن املجموعة
الثانية التي ت�ضم فرن�سا واليابان امل�ضيفة.

دبي رقم  1ل�سنة  2020اخلا�ص
ب��ت��ن��ظ��ي��م امل���ؤ���س�����س��ات والفعاليات
الريا�ضية يف �إم��ارة دب��ي ،كما يتيح
ال�ت�رخ���ي�������ص ل��ل��م��ن��ظ��م خماطبة
خم���ت���ل���ف اجل�����ه�����ات ال�����راغ�����ب�����ة يف
الرعاية باعتباره موافقة ر�سمية
معتمدة لإقامة املع�سكر.
وق������د ����ش���ه���د ت��ن��ظ��ي��م املع�سكرات
التدريبية الريا�ضية يف دب��ي منوا
كبريا حيث مت تنظيم  53مع�سكر

ت���دري���ب���ي خ��ل��ال ال�������ش���ه���ور ال�ستة
الأوىل م���ن ه����ذا ال���ع���ام ملنتخبات
وفرق عاملية يف خمتلف الريا�ضات
الفردية واجلماعية وكان عدد كبري
م��ن��ه��ا ا���س��ت��ع��دادا لأومل��ب��ي��اد طوكيو
ويعمل جمل�س دبي الريا�ضي على
م�ضاعفة هذا العدد من املع�سكرات
بنهاية دي�سمرب املقبل م��ن خالل
توفري جميع الت�سهيالت لتطويره
هذا املجال.

الواليات املتحدة وكندا
بن�صف نهائي الك�أ�س الذهبية
�أكلمت الواليات املتحدة وكندا عقد املنتخبات املت�أهلة �إىل الدور ن�صف النهائي
للك�أ�س الذهبية ملنطقة الكونكاكاف يف كرة القدم ،بفوز الأوىل على جامايكا
�1صفر ،والثانية على كو�ستاريكا �2-صفر على ملعب "�أيه تي �أند تي" يفدال�س بوالية تك�سا�س.
يف امل��ب��اراة الأوىل ت��دي��ن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،و�صيفة بطلة الن�سخة الأخرية
و�صاحبة املركز الثاين يف عدد الألقاب ( ،)6بت�أهلها �إىل مهاجم �شالكه الأملاين
ماثيو هوب ال��ذي �سجل الهدف الوحيد ب�ضربة ر�أ�سية �إث��ر متريرة عر�ضية
لكري�ستيان رولدان يف الدقيقة .83
وه��و الفوز ال��راب��ع تواليا للواليات املتحدة بعد �صدارتها املجموعة الثانية
بالعالمة الكاملة �أمام كندا ،علمكا ب�أنها تخو�ض امل�سابقة يف غياب �أبرز جنومها
بعدما قررت امل�شاركة بالعديد من الالعبني الواعدين الذين ال ميلكون خربة
امل��ب��اري��ات وامل�سابقات ال��دول��ي��ة و�أغلبهم يف ال����دوري الأم�يرك��ي للمحرتفني
ويجنون � 60ألف دوالر فقط �سنويا.
وتلتقي الواليات املتحدة يف دور الأربعة اخلمي�س املقبل يف مدينة �أو�سنت مع
قطر بطلة �آ�سيا و�ضيفة امل�سابقة التي حجزت بطاقتها ال�سبت بفوزها على
ال�سلفادور  .2-3ويف الثانية ،بكرت كندا بالت�سجيل عرب مهاجم كارديف �سيتي
الويلزي جونيور هويليت يف الدقيقة  18بت�سديدة �ساقطة فوق حار�س مرمى
كو�ستاريكا �إ�ستيبان �ألفارادو .وحاولت كو�ستاريكا ،حاملة اللقب �أعوام 1963
و 1969و 1989وو�صيفة ن�سخة  ،2002تدارك املوقف يف ال�شوط الثاين
لكن العب الو�سط املدافع لنادي باكو�ش فرييرا الربتغايل �ستيفن �أو�ستاكيو
عزز تقدم كندا بت�سديدة من داخل املنطقة ( .)69وهي املرة الأوىل التي تبلغ
فيها كندا ن�صف النهائي منذ عام .2007
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بر�شلونة ينهي نزاعه مع نيمار ودي ًا دري�سل يقود الواليات املتحدة �إىل ذهبية التتابع يف ال�سباحة
�أعلن بر�شلونة الإ�سباين لكرة القدم االثنني �أنه تو�صل اىل اتفاق مع جنمه
ال�سابق الربازيلي نيمار لإنهاء النزاع الق�ضائي بينهما بطريقة ودية خارج
املحاكم ،لي�سدل الطرفان بذلك ال�ستار على االتهامات التي وجهها كل منهما
للآخر منذ انتقال الالعب اىل باري�س �سان جرمان الفرن�سي عام .2017
وقال بر�شلونة يف بيان "يُعلن بر�شلونة �أنه �أنهى خارج املحكمة وبطريقة ودية
خمتلف ق�ضايا التقا�ضي ...التي مت فتحها �ضد الالعب الربازيلي نيمار دا
�سيلفا �سانتو�س جونيور".
وتابع "ويف هذا ال�سياق ،مت توقيع اتفاقية بني النادي والالعب لإنهاء الق�ضايا
القانونية التي كانت معلقة بني الطرفني :ثالث دعاوى تتعلق بالعمل وق�ضية
مدنية".

وانتقل نيمار اىل �سان جرمان يف �صيف  2017يف �صفقة قيا�سية بلغت 222
مليون يورو ،وهي قيمة البند اجلزائي الذي ي�سمح له بف�سخ عقده مع النادي
الكاتالوين الذي انتقل ل�صفوفه يف �صيف .2013
ويف � 27آب�/أغ�سط�س من ذلك العام ،رفع بر�شلونة دعوى ق�ضائية �ضد نيمار
يطالبه فيها ب�إعادة مكاف�أة جتديد العقد التي ح�صل عليها بالإ�ضافة اىل 8.5
مليون يورو كتعوي�ض و 10باملئة �إ�ضافية عن املت�أخرات.
وزع��م بر�شلونة �أن��ه نيمار مدين له ب���أم��وال ح�صل عليها كجزء من مكاف�أة
التجديد عندما وقع عقداً جديداً يف عام .2016
كما طلب النادي الكاتالوين من �سان جرمان حتمل م�س�ؤولية دفع الر�سوم �إذا
مل يتمكن الالعب من القيام بذلك بنف�سه.

قاد النجم كايليب دري�سل منتخب الواليات املتحدة �إىل �إح��راز ذهبية �آبل املناف�سة بعدما حقق زمنا هو الثاين بني امل�شاركني الـ 24يف ال�سباق
�سباق التتابع �أرب��ع م��رات  100م ح��رة� ،ضمن دورة الأل��ع��اب الأوملبية بلغ  46.69ثانية ،بعد الأ�سرتايل كايل ت�شاملرز ( 46.44ث).
قال دري�سل "ال�شعور رائع ،عرفنا ان املهمة �صعبة� .أعتقد �أننا �سيطرنا
ال�صيفية املقامة يف طوكيو حتى � 8آب�/أغ�سط�س.
و�سجّ لت ال��والي��ات املتحدة  3:08.97دق��ائ��ق ،متفوقة على �إيطاليا ب�شكل جميل" .ت��اب��ع "لن ن�ش ّكك ب�أنف�سنا �أب���دا ،ه��ك��ذا يعمل املنتخب
بفارق  1.14ثانية و�أ�سرتاليا بفارق  1.25ثانية .و�إىل دري�سل احلامل الأمريكي .ا�ستبعدنا البع�ض لكن لن نر�ضى بذلك".
ب�ست ذهبيات يف طوكيو ،ت�ألف الفريق الأمريكي من باليك بيريوين ،ويحمل دري�سل ( 24عاما) يف ر�صيده لقبني �أوملبيني من �أوملبياد ريو
بوين بيكر وزاك �أبل .ويبقى لدري�سل على الأقل ثالث �سباقات فردية  2016يف التتابع �أربع مرات  100م ح ّرة والتتابع �أربع مرات  100م
يف  100م 100 ،م فرا�شة و 50م ،واثنان يف التتابع ( 4مرات  100م متنوعة .وي�سيطر "القنبلة" دري�سل على امل�سافات الق�صرية يف ال�سنوات
الأخرية� ،إذ توّج ب�سبعة �ألقاب عاملية يف  2017ومن ثم ب�ستة يف ،2019
متنوعة و 4مرات  100م متنوعة للمختلط).
وكان دري�سل �أوّل املنطلقني يف فريقه م�سجال  47.26ثانية ،ثم ح�سم ما �سمح له بتدوين ا�سمه �إىل جانب مواطنه الأ�سطوري مايكل فيلب�س.

ديوكوفيت�ش و�أو�ساكا يوا�صالن احللم «الذهبي»
وا�صل ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش
واليابانية ن��اوم��ي �أو���س��اك��ا حلمهما
ب������إح�����راز ذه���ب���ي���ة ف�������ردي ال����رج����ال
وال�سيدات يف م�سابقة كرة امل�ضرب
����ض���م���ن �أومل����ب����ي����اد ط���وك���ي���و ،وذل����ك
بت�أهلهما الإث��ن�ين اىل ال���دور ثمن
النهائي.
وبلغ ديوكوفيت�ش ،املن�صف �أول عاملياً
وال���ب���اح���ث ع���ن الـ"غراند �سالم"
ال���ذه���ب���ي ال�����ذي مل ي��ت��ح��ق��ق �سوى
مرة واحدة يف التاريخ عرب الأملانية
�شتيفي غ��راف ع��ام  ،1988الدور
ثمن النهائي ب�سهولة ب��ف��وزه على
الأملاين يان-لينارد �شرتوف الثامن
والأرب����ع��ي�ن ع��امل��ي��اً  4-6و 3-6يف
�ساعة و 16دقيقة.
ومل يجد ابن الـ 34عاماً �أي �صعوبة
تذكر يف حتقيق فوزه ال�ساد�س على
���ش�تروف م��ن �أ���ص��ل �ست مواجهات
بينهما ،معو ًال على �إر���س��االت��ه التي
جن��ح يف ترجمة  71باملئة منها يف
املحاولة الأوىل ،حمققاً � 14إر�سا ًال
�ساحقاً.

وي�����ب�����دو ال����ط����ري����ق مم�����ه�����داً �أم�������ام
ديوكوفيت�ش الذي ميلك يف ر�صيده
ميدالية �أوملبية واحدة هي الربونزية
حققها عام  2008يف بكني ،للظفر
ب���ال���ذه���ب الأومل�����ب�����ي يف ظ����ل غياب
مناف�سيه الأ�سا�سيني ال�سوي�سري
روج��ي��ه ف��ي��درر والإ���س��ب��اين رافايل
ن�������ادال� ،إ����ض���اف���ة اىل الع���ب�ي�ن مثل
النم�سوي دومينيك تيم ،الإيطايل
ماتيو برييتيني ،الأ���س�ترايل نيك
ك�ي�ري���و����س وم���واط���ن���ه �أل��ي��ك�����س دي
مينور ،الكندي دني�س �شابوفالوف،
البلجيكي دافيد غوفان والرنوجي
كا�سرب رودي.
وبعد تتويجه بلقبه الثالث الكبري
ل��ه��ذا امل��و���س��م ،يبحث امل�����ص��ن��ف �أول
عاملياً عن الـ"غراند �سالم" الذهبي
ل��ك��ي ي�صبح �أول الع���ب يف التاريخ
ي��ح��رز خما�سية ال��ب��ط��والت الأرب���ع
ال����ك��ب�رى وال���ذه���ب���ي���ة الأومل����ب����ي����ة يف
مو�سم واحد.
و���س��ت��ك��ون ال��ع��ق��ب��ة ال��ت��ال��ي��ة يف وجه
ال�������ص���رب���ي م���ت���م���ث���ل���ة ب���الإ����س���ب���اين

�أل��ي��خ��ان��درو داف��ي��دوف��ي��ت�����ش الرابع
والثالثني عاملياً والذي تغلب بدوره
على الأ�سرتايل جون ميلمان 4-6
و )7-4( 7-6و.3-6
وب��ل��غ ال�����دور ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي �أي�ضاً
ال���رو����س���ي امل�������ش���ارك ب��ا���س��م اللجنة
الأوملبية الرو�سية دانييل مدفيديف
الثاين والأمل���اين �ألك�سندر زفرييف
ال���راب���ع ب��ف��وزه��م��ا ال�����س��ه��ل�ين �أي�ضاً
على الهندي �سوميت ن��اغ��ال 2-6
و ،2-6والكولومبي دانيال �إيالهي
غاالن  2-6و 2-6توالياً.
ويلتقي مدفيديف يف ثمن النهائي
الإي��ط��ايل فابيو فونييني اخلام�س
ع�������ش���ر ال�������ذي ت���غ���ل���ب ب��������دوره على
ال���ب���ل���غ���اري �إي�����غ�����ور غريا�سيموف
 4-6و ،)4-7( 6-7فيما يلعب
زف�ي�ري���ف م���ع اجل���ورج���ي نيكولوز
با�سيال�شفيلي الفائز على الإيطايل
ل��ورن��ت�����س��و ���س��ون��ي��غ��و  4-6و6-3
و.4-6
ويف �أب����رز ال��ن��ت��ائ��ج الأخ�����رى ،انتهى
م�شوار ال��ك��روات��ي م��اري��ن �سيليت�ش

عند ال���دور ال��ث��اين بخ�سارته �أمام
الكرواتي بابلو كارينيو بو�ستا 5-7
و 6-4و.6-4
ول���دى ال�����س��ي��دات ،مل جت��د البطلة
امل��ح��ل��ي��ة �أو�����س����اك����ا امل�����ص��ن��ف��ة ثانية
�صعوبة �أي�����ض��اً يف ال��ت���أه��ل اىل ثمن
النهائي بفوزها على ال�سوي�سرية
فيكتوريا غولبوبيت�ش  3-6و2-6
يف �أكرث من �ساعة بقليل.
وكانت اليابانية الفائزة ب�أربعة �ألقاب
ك�برى تخو�ض مباراتها الثانية يف
غ�����ض��ون ي���وم�ي�ن ،وه���ي ع��ل��ق��ت على
املو�ضوع بالقول "ب�صراحة� ،أ�شعر
ب���أين كنت متوترة �أك�ثر مم��ا يجب
قبل املباراة".
وتابعت "لكني بد�أت �أ�شعر باالرتياح
م���ع ب����دء ال��ل��ع��ب وع��ل��م��ت �أن مهما
يح�صل �ستكون مباراة رائعة".
وقبل و�صولها اىل �أومل��ب��ي��اد بالدها
امل���ؤج��ل م��ن ال�صيف املا�ضي ب�سبب
ف�يرو���س ك��ورون��ا ،غابت ابنة الـ23
ع��ام��اً ع��ن امل�لاع��ب منذ �أيار/مايو
وحتديداً منذ ان�سحابها من بطولة

روالن غ��ارو���س ب�سبب االلتزامات
الإع�ل�ام���ي���ة ال���ت���ي ت�����ض��ر ب�صحتها
الذهنية.
وباتت �أو�ساكا املر�شحة الأوفر حظاً
للفوز بالذهبية بعد خروج امل�صنفة
�أوىل الأ�سرتالية �آ�شلي بارتي الأحد
ث���م امل�����ص��ن��ف��ة ث��ال��ث��ة البيالرو�سية
�أرينا �سابالينكا الإثنني بخ�سارتها
�أمام الكرواتيى دونا فيكيت�ش 6-4

و 3-6و.)7-3( 7-6
كما انتهى م�شوار البولندية �إيغا
�شفيونتيك ،بطلة روالن غارو�س
ل��ع��ام  ،2020ع��ل��ى ي��د الإ�سبانية
باوال بادو�سا باخل�سارة �أمامها 6-3
و.)7-4( 7-6
وتلتقي �أو�ساكا يف مباراتها املقبلة
الت�شيكية م��ارك��ي��ت��ا فوندرو�سوفا
و�صيفة روالن غارو�س لعام 2019

ال��ف��ائ��زة على ال��روم��ان��ي��ة ميهاييال
بوزارني�سكو.
وكانت الأوكرانية �إيلينا �سفيتولينا
ال��راب��ع��ة على و���ش��ك ال��ل��ح��اق بركب
بارتي و�سابالينكا و�شفيونتيك ،لكنها
�أن��ق��ذت املوقف وح�سمت مواجهتها
والأ�سرتالية �آي�لا توميالنوفيت�ش
 6-4و 3-6و ،4-6لتت�أهل
ب�����ص��ح��ب��ة الإ����س���ب���ان���ي���ة غاربينيي
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موغورو�سا ال��ف��ائ��زة على ال�صينية
وان������غ ك���ي���ان���غ ب���ع���دم���ا ت���ن���ازل���ت عن
ثالثة �أ���ش��واط فقط ،وبطلة روالن
غارو�س لهذا العام الت�شيكية باربورا
كرييت�شيكوفا الفائزة على الكندية
ل��ي��ل��ى ف��رن��ان��دي�����س مبجموعتني،
فيما ودعت مواطنتها برتا كفيتوفا
باخل�سارة �أم��ام البلجيكية �ألي�سون
فان �أويتفان�سك بثالث جمموعات.

م�صر تعجز عن الث�أر من الدمنارك يف كرة اليد بتكوفيت�ش يرغب يف تدريب
بوردو الفرن�سي

�أث�����ب�����ت م���ن���ت���خ���ب ال������دمن������ارك "يده
الطوىل" �أم���ام م�صر جم����دداً �أم�س
االث���ن�ي�ن ،حينما ت��غ��ل��ب عليها -32
 27يف اجلولة الثانية من مناف�سات
املجموعة الثانية لكرة اليد يف الألعاب
الأوملبية يف طوكيو.
يف ا���س��ت��اد ي��اغ��وغ��ي ال��وط��ن��ي ،دخلت
م�صر املباراة ون�صب عينيها مواجهة
ث����أري���ة م��ن ال���دمن���ارك ال��ت��ي خ�سرت
�أم���ام���ه���ا يف ال���ق���اه���رة يف رب����ع نهائي
ب��ط��ول��ة ال��ع��امل مطلع ال��ع��ام احلايل
ب�ضربات الرتجيح  4-3بعد تعادلهما
( 28-28يف الوقت الأ�صلي و-35
 35بعد التمديد).
واحتفظت الدمنارك باللقب العاملي
ب��ف��وزه��ا ع��ل��ى ال�����س��وي��د  24-26يف
املباراة النهائية.
داخل امللعب ،كان �صوت الالعبني على
الأر�ض م�سموعاً بو�ضوح� ،إذ �أن جائحة
ك���ورون���ا ف��ر���ض��ت �إج��������راءات �صارمة
وحرمت اجلماهري يف العا�صمة التي
يفوق عدد �سكانها  36مليون ن�سمة،
من متعة امل�شاهدة.
غري �أن املنظمني ،حر�صوا على �إ�ضفاء
�أج����واء حما�سية مل�����س��اع��دة الالعبني
على بناء الزخم .فتارة ت�سمع �أغاين
ومو�سيقى ب�إيقاعات خمتلفة ،وتارة
�أخرى �صراخ اجلماهري االفرتا�ضية
امل�سجّ لة م�سبقاً ،والتي ُتطلق مع كل
هدف �أو ت�صدّ.
لكن ذلك مل مينع بع�ض ال�صحافيني
املوجودين للتغطية من �إطالق بع�ض
الهتافات الت�شجيعية �إن كان منتخبهم
الذي يلعب �أم ال.
وك��ان��ت م�صر ،بطلة �إف��ري��ق��ي��ا ،متني
ال��ن��ف�����س ب��ت���أك��ي��د ب��داي��ت��ه��ا ال��ق��وي��ة يف
م�سابقة كرة اليد والث�أر من الدمنارك
بطلة العامل والأوملبياد.
وا�ستهل منتخب الفراعنة م�شواره
الأومل���ب���ي ب��ف��وز ك��ب�ير ع��ل��ى الربتغال
 ،31-37فيما �سحقت الدمنارك

اليابان امل�ضيفة .30-47
وت��درك م�صر جيداً �صعوبة مهمتها
يف امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة خ�����ص��و���ص��ا يف
مبارياتها املقبلة حيث تالقي �أي�ضاً
ال�سويد و�صيفة بطل ال��ع��امل ،وهي
ال��ت��ي تطمح �إىل امل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى �أول
بطاقتني من البطاقات الأربع امل�ؤهلة
�إىل رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي لت�ضمن مواجهة
مناف�س �أقل قوة يف الأدوار الإق�صائية
يف �سعيها الذهاب �إىل �أبعد دور ممكن
وحتقيق �أف�ضل م��ن امل��رك��ز ال�ساد�س
يف ن�سختي  1996و ،2008خالفاً
للأوملبياد الأخ�ير يف ريو دي جانريو
عندما ودعت من الدور الأول.
وي���ت����أه���ل �أ����ص���ح���اب امل����راك����ز الأرب���ع���ة
الأوىل من املجموعتني �إىل الدور ربع
النهائي.
ب��������د�أت امل������ب������اراة ب�����ض��غ��ط ق������وي من
امل�صريني ،و�شهد ال�شوط الأول ت�ألقاً
م���ن ي��ح��ي��ى خ��ال��د (خ��م�����س��ة �أه�����داف)

و�أحمد ه�شام "دودو" �أف�ضل م�سجّ ل
للم�صريني يف املباراة مع �ستة �أهداف،
ما م ّكن الفراعنة من املحافظة على
�أف�ضلية الهدف طوال الن�صف الأول
ل��ي��ن��ه��ي��ه م���ت���ق���دم���اً  ،14-15رغم
اخل�شونة الدمناركية.
لكن اال�سكندينافيني قلبوا الطاولة
يف ال�شوط الثاين ،م�ستغلني الأخطاء
امل�صرية والإيقافات الكثرية� ،إ�ضافة
�إىل ت������أل�����ق احل�����ار������س ال����دمن����ارك����ي
نيكال�س الندين الذي �ص ّد �أكرث من
ك��رة خ��ط�يرة و���ض��رب��ة ج���زاء مل�صر يف
الدقائق الأخرية.
وكان ميكيل هان�سن �أف�ضل م�سجّ ل يف
املباراة مع ت�سعة �أهداف ،يليه ماتيا�س
غيد�سل بثمانية .وبالتايل ،باتت م�صر
حتتل امل��رك��ز ال��ث��اين بنقطتني خلف
الدمنارك املت�صدرة ب�أربع نقاط.
واع����ت��ب�ر ال��ل�اع����ب امل�������ص���ري املنتقل
م���ؤخ��راً �إىل ن��ادي بر�شلونة علي زين

ب��ع��د امل���ب���اراة �أن���ه "رغم �أن��ن��ا مل نفز،
لعبنا ب�شكل ج��ي��د ،ل��ذا ف��الأم��ر لي�س
ب���ه���ذا ال�������س���وء .ل��ق��د ارت��ك��ب��ن��ا بع�ض
الأخطاء ولكن يف مباراة مماثلة �ضد
فريق مثل الدمنارك� ،ستعاين".
و�أ�����ض����اف "بالطبع �إن����ه �أم����ر حمزن
عندما تخ�سر ولكن علينا ط��ي هذه
ال�صفحة والتفكري يف امل�ستقبل".
م���ن ج��ه��ت��ه ،ق����ال ال���دمن���ارك���ي مادي
من�ساه "�أعتقد �أننا لعبنا مباراة رائعة.
تعترب م�صر م��ن �أق���وى املناف�سني يف
البطولة" .و�أ�ضاف "م�صر تلعب بقوة
كبرية ،لكننا كنا قادرين على ال�صمود
�أم�������ام ذل�����ك وال�������رد ع���ن���دم���ا احتجنا
لذلك" .وت��خ��و���ض م�����ص��ر مباراتها
الثالثة الأربعاء �ضد اليابان ،قبل �أن
ت�لاق��ي اجلمعة املقبل ال�سويد التي
كانت �أخرجتها من ربع نهائي �أوملبياد
�سيدين  2000عندما تغلبت عليها
 .23-27ويف وق���ت الح����ق ،متلك

ال��ب��ح��ري��ن ف��ر���ص��ة ذه��ب��ي��ة لتعوي�ض
خ�سارتها �أمام ال�سويد عندما تالقي
الربتغال يف املجموعة نف�سها.
وف��رط��ت ال��ب��ح��ري��ن ب��ف��وز يف املتناول
�أم����ام ال�����س��وي��د ع��ن��دم��ا �أن��ه��ت ال�شوط
الأول يف �صاحلها  16-18وكانت يف
طريقها اىل ح�سم النتيجة قبل نهاية
ال�شوط الثاين قبل ثالث دقائق من
نهايته ،قبل �أن تقلب ال�سويد الطاولة
وتخرج فائزة بفارق هدف واحد.
ويف امل��ج��م��وع��ة ذات���ه���ا ،تلعب اليابان
م��ع ال�����س��وي��د يف اخ��ت��ب��ار �سهل ن�سبيا
للمنتخب اال�سكندينايف.
ويف املجموعة الأوىل ،ف���ازت فرن�سا
على ال�برازي��ل  29-34و�أملانيا على
الأرجنتني .25-33
وت�����ص��درت فرن�سا جمموعتها ب�أربع
نقاط� ،أمام �أملانيا (نقطتني) م�ؤقتاً يف
املركز الثاين ،يف انتظار نتيجة مباراة
�إ�سبانيا مع الرنوج.

اليابانية ني�شيا �أ�صغر الأبطال الأوملبيني يف التاريخ

�أ�صبحت اليابانية موميجي ني�ش ّيا البالغة  13عاما من �أ�صغر
الأب��ط��ال الأومل��ب��ي�ين يف ال��ت��اري��خ ،عندما �أح����رزت �أم�����س االثنني
ذهبية ال�شوارع الأوىل يف تاريخ ريا�ضة ال�سكايت ب��ورد (�ألواح
التز ّلج)� ،ضمن دورة الألعاب الأوملبية ال�صيفية املقامة يف طوكيو
حتى � 8آب�/أغ�سط�س.
و�سجلت ني�شيا ،البالغة  13عاما و 330يوما ،جمموع 15.26
ّ
نقطة ،متفوّقة على الربازيلية راي�سا ليال البالغة  13عاما
و� 203أيام والتي كانت قادرة �أن ت�صبح �أ�صغر متوجة يف التاريخ

لكنها حلت ثانية مع  14.64نقطة ،فيما نالت اليابانية فونا
ناكاياما ( 16عاما) الربونزية مع  14.49نقطة.
يذكر �أن �أ�صغر بطلة �أوملبية يف التاريخ هي الأمريكية مارجوري
غي�سرتينغ ،املتوجة يف الغط�س (من�صة � 3أمتار) عن  13عاما
و 268يوما يف �أوملبياد برلني .1936
وك����ان اداء ني�شيا اخل�����ادع م�����ش��اب��ه��ا مل���ا ق���ام ب���ه م��واط��ن��ه��ا يوتو
هوريغومي املتوج ب�شكل رائع الأحد.
ولك ّل م�شاركة على لوح التز ّلج انطالقتني ملدة  45ثانية وخم�س

حماوالت يف اخلدع .وحت�صل الفائزة على �أف�ضل �أربع نتائج من
�أ�صل �سبع.
وال�سكايتبورد هي بني �أربع ريا�ضات جديدة مدرجة يف الأوملبياد
احل���ايل م��ع رك���وب الأم�����واج ،الت�س ّلق ال��ري��ا���ض��ي وال��ك��ارات��ي��ه ،يف
حماولة جلذب اجليل ال�شاب �إىل الألعاب العريقة.
ومن بني  8م�شاركات يف النهائي االثنني ،بلغ عمر �ست ريا�ضيات
بني  13و� 20سنة .وال�شوارع هي �إحدى م�سابقتني يف ال�سكايت
بورد مع املتنزه (�أو بول).

�أكد االحتاد ال�سوي�سري لكرة القدم �أن مدرب منتخب
بالده فالدميري بتكوفيت�ش طلب �إعفاءه من من�صبه
من �أج��ل الإ���ش��راف على الإدارة الفنية لنادي بوردو
الفرن�سي.
وك��ت��ب االحت���اد ال�سوي�سري يف ح�سابه على تويرت:
"بعد ظهر ي��وم الأح��د ( 25مت��وز) يوليو ،ات�صل
امل���دي���ر ال��ري��ا���ض��ي ل���ن���ادي ب�����وردو مب��دي��ر منتخبنا
الوطني بيارلويجي ت��ام��ي ليبلغه باهتمام النادي
مبدربنا الوطني".
وقال االحتاد ال�سوي�سري يف تغريدة ثانية "املحادثات
جارية بني الأطراف املعنية .لدى بتكوفيت�ش حال ًيا
عقد مع االحتاد ال�سوي�سري �سيتم متديده تلقائ ًيا
حتى نهاية عام � 2022إذا جنح يف قيادة املنتخب
الوطني لك�أ�س ال��ع��امل .االحت��اد ال�سوي�سري لي�س
لديه ت�صريحات �أخرى ليديل بها يف الوقت
احلايل".
وك��ان��ت �صحيفة "بليك" ال�سوي�سرية
ك�شفت �صباح اليوم عن اهتمام بوردو
ب���خ���دم���ات ب��ت��ك��وف��ي��ت�����ش ا���س��ت��ن��ادا �إىل
ف��ي��ن��ي��ت�����ش��ي��و ف��ي��وران��ي��ل��ي "ال�صديق
امل��ق��رب مل��درب املنتخب ال�سوي�سري
ل�سنوات كوكيل �أعمال و�صديق".
وق���ال فيورانيلي" :نعم� ،صحيح
�أن ف�لادمي�ير بتكوفيت�ش طلب
حتريره من �إنهاء عقده".
و�أو�����ض����ح����ت �أن ن�������ادي ب�����وردو
�أج��رى ات�صاالت منذ �أق��ل من
ع�شرة �أي��ام مع امل��درب البالغ
من العمر  57عا ًما والذي
ُينظر �إليه على �أن��ه املهند�س
ال���رئ���ي�������س���ي ل���ن���ج���اح املنتخب
ال�سوي�سري.
وت�ألق املنتخب ال�سوي�سري ب�شكل الفت
يف ك�أ�س �أوروب��ا الأخ�يرة باخراجه فرن�سا
ب��ط��ل��ة ال���ع���امل م���ن ال�����دور ث��م��ن النهائي
 4-5بركالت الرتجيح (الوقتان الأ�صلي
والإ�ضايف  ،)3-3قبل �أن يخرج ب�صعوبة
من ربع النهائي وبركالت الرتجيح �أمام
�إ�سبانيا ( 3-1الوقتان الأ�صلي والإ�ضايف
.)1-1
لكن ال�صحيفة �أب����رزت �أن���ه م��ن غ�ير امل���ؤك��د �أن
االحت����اد ال�سوي�سري ل��ك��رة ال��ق��دم �سيتخلى عن
خدمات مدربه الكرواتي-البو�سني الأ�صل والذي
ي�شرف على تدريبه منذ عام .2014
وتابعت �أن "امل�س�ألة ال ت��زال مفتوحة ،لأن��ه من
املحتمل جدا �أن يقبل االحتاد ال�سوي�سري فقط
مقابل تعوي�ض مايل".
وقدم فيورانيلي تفا�صيل العقد احلايل للمدرب

ال�سوي�سري بقوله "عندما مدد فالدميري بتكوفيت�ش
عقده ،من �أجل والية جديدة حتى نهاية ك�أ�س العامل
 ،2022مت و�ضع بند ف�سخ العقد باتفاق م�شرتك
ين�ص على �أن امل���درب ميكن �أن ينتقل �إىل بطولة
عالية امل�ستوى� ،أي يف �أملانيا �أو �إنكلرتا �أو �إيطاليا �أو
�إ�سبانيا �أو فرن�سا ،مقابل مبلغ رمزي .ومع ذلك مت
الت�أكيد له على �أنه لن يتم و�ضع �أي عقبة يف طريقه
�إذا تلقى مثل هذا العر�ض".
م��ن ج��ه��ت��ه��ا ،ت��اب��ع��ت ال�صحيفة �أن وك��ي��ل الأعمال
ال�������س���وي�������س���ري "قال �إن طلب
ب��ت��ك��وف��ي��ت�����ش ل��ل��رح��ي��ل ُرف�������ض يف
البداية" م�����ن ق���ب���ل االحت������اد
ال�سوي�سري للعبة ،م�شرية �إىل
�أن العقد الذي مت التفاو�ض عليه
مع بوردو ميتد لثالث
�سنوات.

ظاهرة تقلق ال�سكان ..بحرية يف الأرجنتني تتلون بالزهري
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

بقي اللون الزهري طاغيا على بحرية يف باتاغونيا ب�سبب ان�سكاب مواد كيميائية من خملفات �شركات �صيد حملية،
يف ظاهرة تقلق �سكان املنطقة الواقعة يف جنوب الأرجنتني.
وقال عامل البيئة بابلو الدا "ما ح�صل ميثل بنظرنا �صورة عن �إهمال �سلطات املقاطعة .من يجب عليهم ال�سيطرة
على الو�ضع هم الذين ي�سمحون بت�سميم ال�سكان".
وكان امل�س�ؤول عن الرقابة البيئية يف املقاطعة خوان مي�شيلو قال الأ�سبوع املا�ضي �إن "اللون الأحمر ال يلحق �أي �ضرر
"�سمح لها
و�سيختفي يف غ�ضون �أيام قليلة" ،مو�ضحا �أن �شركة تنقل النفايات ال�سائلة من �شركات ال�صيد كان قد ُ
ب�سكب �سوائل يف بحرية كورفو" .وتقع هذه البحرية املمتدة على م�ساحة تراوح بني  10و 15هكتارا ،على بعد 30
كيلومرتا من مدينة تريليو التي تع ّد � 120ألف ن�سمة ،يف مقاطعة ت�شوبوت.
ويعزى هذا اللون �إىل وجود كربيتات ال�صوديوم ،وهي مادة حافظة م�ضادة للبكترييا ت�ستخدم لتخزين جراد البحر
الرنوجي قبل الت�صدير ،وهي ل ّوثت املياه اجلوفية لنهر ت�شوبوت.
وقد ا�شتكى ال�سكان املحليون �أي�ضا من الروائح الكريهة وانت�شار احل�شرات.
وهذه لي�ست املرة الأوىل التي تتخذ فيها البحرية هذا اللون لأن ال�شركات ال�صناعية يف املنطقة اعتادت ا�ستخدام
املوقع ل�سكب خملفاتها الكيميائية .لكن املو�ضوع ت�صاعد يف الأ�سابيع الأخرية وبات ي�شكل يف مدينة رو�سون املجاورة،
عا�صمة مقاطعة ت�شوبوت ،عنوانا للن�ضال من �أجل احلفاظ على البيئة.
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تقتل حماتها حتى ال حت�ضر زفاف ابنها

اخلوامت اختفت �أثناء احت�ضارها ..لغز يحري ال�شرطة

ك�شفت �إح���دى م�ستخدمات تيك ت��وك كيف ا�ست�أجرت
عمتها ق��ات ً
�لا حم�ترف��اً للتخل�ص م��ن حماتها العجوز
ملنعها من ح�ضور حفل زفاف ابنها.
ويف �سل�سلة م��ن مقاطع الفيديو على تيك ت���وك ،روت
مادي�سون بي ما حدث قبل حفل زفاف ابن عمها ،وقالت
"ارتبط ابن عمي بعالقة خطوبة قبل عام ،و�أثناء �إن�شاء
قائمة ال�ضيوف حلفل زف��اف��ه ق��ال �إن���ه �سيدعو جدتي
البالغة من العمر  85عاماً ،لكن عمتي  -لي�ست عمتي
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة -ق����ررت �أن��ه��ا ال ت��ري��د دع����وة ج��دت��ي وهي
حماتها" .و�أ���ض��اف��ت مادي�سون "بد ًال م��ن التعبري عن
رغبتها بعدم ح�ضور جدتي حلفل الزفاف ،قررت توظيف
قاتل حمرتف لقتلها".
ويف مقطع �آخ��ر ،قالت مادي�سون �إن عمتها مل تبذل �أي
جهد لإخفاء خطتها ،ولهذا ال�سبب مل يكن مفاج ًئا �أنها
مل تنجح .وتابعت "�أعتقد �أن عمتي ات�صلت بهذا القاتل� ،أو
ا�ست�أجرت قات ً
ال حمرتفاً وكانت تتحدث ب�صوت مرتفع،
و�سمع عمي ذلك وكان يقول "�أوه هذا لي�س جيدًا".
وبد ًال من ا�ستدعاء ال�شرطة كما يفعل �أي �شخ�ص عادي،
ات�صل ال��ع��م ب�شقيقته و�أخ�بره��ا مب��ا ي��ح��دث ،وات�صلت
�شقيقته بدورها بال�شرطة ،التي تدخلت ومنعت وقوع
اجلرمية .وتقول مادي�سون �إن عمتها مل تواجه العدالة
حتى الآن ،لكن الأ�سرة تعمل الآن على مقا�ضاتها .وعلى
الرغم من اخلطر الوا�ضح على حياتها ،تقول مادي�سون
�إن جدتها م�ستاءة �أكرث لأنها مل تتلق دعوة حل�ضور زفاف
حفيدها ،بح�سب �صحيفة ذا �صن الربيطانية.

تفاج�أت �أ�سرة بريطانية ب���أن ام��ر�أة م�سنة تنتمي �إليها تعر�ضت
لل�سرقة ،بينما كانت يف امل�ست�شفى حيث توفيت هناك.
وذكرت �شبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية ،ب�أن احلادثة وقعت ال�شهر
املا�ضي يف مقاطعة �إ�سك�س �شرقي بريطانيا.
و�أدخلت املر�أة التي كانت يف الثمانينيات من عمرها �إىل م�ست�شفى
"برومفيلد" يف املقاطعة يف الـ 6من يونيو املا�ضي ،وتوفيت بعد
ت�سعة �أيام .وبينما كان �أفراد الأ�سرة يواجهون �أمل فراق قريبتهم
تفاجو�أ ب���أن خامتي الزفاف اخلا�صة بهما اختفيا من �أ�صابعها،
�أحدهما ذهبي والآخر م�صنوع من الأملا�س.
وقالت ال�شرطة الربيطانية �إن اخلامتني مل ينزعا �أثناء العالج،
ومع ذلك مل تتمكن من العثور عليهما �أو تف�سري �سبب اختفائهما.
وذكر متحدث با�سم ال�شرطة" :كانت اخلوامت ذات قيمة عاطفية
والأ�سرة يف حالة ذهول متفهمة".
و�أ�ضاف" :اخلوامت كانت تدل على �أك�ثر الأوق��ات �سعادة يف حياة
ال�سيدة ،لكن تلك الذكريات �سلبت منها".

احلظ يبت�سم ل�سائقة �أوبر ..ماذا حدث؟

بالن�سبة لأولئك الذين يظنون ب���أن احلظ يعاندهم دائما ،رمبا
تغري الق�صة التالية م��ن ه��ذه النظرة ال�����س��وداوي��ة .ام���ر�أة فازت
بجائزة كربى بعد حماوالت م�ستمرة.
ويف التفا�صيل التي �أوردتها� ،شبكة "�سي �أن �أن" الأمريكية ،ربحت
�سائقة يف �شركة "�أوبر �إيت" اخلا�صة بتو�صيل الطعام ،مبلغ ربع
مليون دوالر يف اليان�صيب.
وقالت الفائزة التي اكتفت بو�صف ا�سمها بـ"الأم املمتنة" �إنها
والدة خلم�سة �أطفال وتبلغ من العمر  47عاما.
وعلمت "الأمم املمتنة" التي تعي�ش يف والي��ة مريالند بالفوز
الكبري بينما كانت جال�سة يف �سيارتها منتظرة انطالقها يف مهمة
ت�سليم وجبة طعام لأحد الزبائن ،حيث تفح�ص تطبيق اليان�صيب
املوجود يف هاتفها الذكي.
وكان وقع املفاج�أة ال�سعيدة مذهال على امل��ر�أة عندما ر�أت الرقم
الكبري ،وقالت �إنها �أ�صيبت بحالة من اجلنون بعدما ربحت 250
�ألف دوالر .ومل يكلفها هذا الفوز الكبري �سوى بطاقة يان�صيب
ثمنها  10دوالرات فقط .وقالت �إن �أول �أمر �ستقوم به هو �أنها لن
تعمل مع �شركة "�أوبر" .وكانت "الأم املمتنة" يف ال�سابق تواظب
با�ستمرار على �شراء بطاقات اليان�صيب ،لكنها كان تق�صر ال�شراء
على بطاقتني �أو ثالثة على الأك�ث�ر ،وغالبا م��ا يتم ذل��ك �أثناء
�إي�صالها وج��ب��ات الطعام �إىل ال��زب��ائ��ن .وعلى ال��رغ��م م��ن فوزها
بجوائز �صغرية هنا وهناك يف املا�ضي  ،مبا يف ذلك مبلغ 1500
دوالر� ،إال �أن جائزة ربع مليون دوالر كانت الأكرب يف حياتها.

�شرطي يردي ً
طالبا لعدم و�ضعه كمامة

�أردى �شرطي يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية طالباً
مل يكن ي�ضع كمامة �أث��ن��اء ت�صويره مقطع فيديو يف
�شوارع العا�صمة ،كما قال �شهود .
وروى با�سيان �أودي���ا ال��ذي ك��ان ح��ا���ض��راً خ�لال احلادث
"كان �صديقنا �أونوري �شاما وهو طالب يف كلية الآداب
يف ج��ام��ع��ة كين�شا�سا ،ي�����ص��ور مقطع ف��ي��دي��و ك��ج��زء من
متطلبات الأعمال التطبيقية يف التمثيل".
و�أ�ضاف "طلب منه �شرطي و�ضع كمامة �أثناء الت�صوير.
ورغ��م تف�سرياته (�شاما) وبعد �أن �أراه الكمامة ،غ�ضب
ال�شرطي الذي كان يتوقع �أن يعر�ض عليه املال واتهمه
باملقاومة و�أطلق عليه النار من م�سافة قريبة".
وروى �شهود �آخ��رون ق�صة مماثلة لإذاع��ة "توب كونغو"
ال�شعبية بالإ�ضافة �إىل العديد م��ن امل��واق��ع الإخبارية
الإل��ك�ترون��ي��ة .و���ص��رح ق��ائ��د �شرطة كين�شا�سا اجلرنال
�سيلفانو كا�سونغو ب����أن ال�����ش��رط��ي امل�����س���ؤول ع��ن حادث
�إطالق النار هرب و�شرطة املدينة تبحث عنه." .

وفاة مايك ميت�شل يف تركيا

ت��ويف املمثل اال�سكتلندي م��اي��ك ميت�شل ال���ذي ���ش��ارك يف فيلمي
"غالدياتور" و "برايفهارت" ،يف م��دي��ن��ة ف��ت��ح��ي��ة الرتكية
ال�ساحلية عن  65عاماً ،على ما ذكرت و�سائل �إعالم حملية.
و�أفادت وكالة �أنباء دوغان الرتكية �أن املمثل تويف جراء نوبة قلبية
وق��د عُ�ثر على جثته يف مق�صورة داخ��ل مر�سى بحري يف املدينة
ال�ساحلية ال�سياحية ،حيث ك��ان مي�ضي �إج����ازة يف ج��ن��وب غرب
تركيا .وقد تفح�ص مدير املر�سى بوراك �أرداهان املق�صورة بعدما
طالت فرتة وجود ميت�شل يف الداخل ،ووجده ممددا على الأر�ض
وات�صل بهيئات الإ�سعاف املحلية .وذك��رت وكالة �أنباء دوغ��ان �أن
جثة ميت�شل ُنقلت �إىل امل�شرحة لتحديد �سبب الوفاة.

ال�شرطة الإيطالية ت�ستجوب ديفيد بيكهام

ي�ستمتع النا�س بركوب منطاد الهواء ال�ساخن خالل مهرجان نيو جري�سي لليان�صيب يف الواليات املتحدة .رويرتز

كورونا يعطل عمل �ألبوم جديد للربن�س بعد � 5أعوام على وفاته تايلور �سويفت حتتفل مبرور عام
«كيا» يف كوريا اجلنوبية ي�ستعد ورث��ة برين�س لإ���ص��دار �ألبوم للفنان ال��ذي �شكل �أح��د �أب��رز
املغنني على �ألبومها Folklore
الأمريكيني يف القرن الع�شرين ،يف عمل جديد يُطرح للمرة الأوىل بعد

ق��ال��ت ���ش��رك��ة "كيا" ،ث���اين �أكرب
�شركة ل�صناعة ال�سيارات بكوريا
اجلنوبية� ،إن��ه��ا �ستعلق العمل يف
�أح��د م�صانعها املحلية الثمانية،
ب�سبب ت�أكيد �أكرث من � 20إ�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا ه��ن��اك يف الأيام
الأخرية.
وذك���رت م�����ص��ادر� ،أن "كيا" قررت
ت��ع��ل��ي��ق ال��ع��م��ل يف امل�����ص��ن��ع رق���م 1
ل�صناعة ال�سيارات يف مدينة غوانغ
م��ي��ون��غ ب���إق��ل��ي��م كيونغكي بجنوب
�سيئول ملدة يوم واح��د ،بعد ت�أكيد
�إ�صابة  23عامال فيه بكورونا منذ
يوم  23يوليو حتى الآن.
و�أج�����رت "كيا" االخ���ت���ب���ارات على
 174ع��ام�لا يف امل�صنع يف �أعقاب
ت���أك��ي��د �أول ح��ال��ة �إ���ص��اب��ة لعامل
يف ق�سم التجميع يف ي��وم  23من
ال�شهر اجل��اري .ويف اليوم التايل،
�أثبتت نتيجة االختبارات �إ�صابة 9
عمال منهم بالفريو�س.
ث���م �أج�����رت ال�����ش��رك��ة االختبارات
على  1188عامال ،ومت ت�أكيد 13
�إ�صابة �إ�ضافية يف وقت �سابق من
اليوم.
وي��ع��م��ل ح����وايل � 6آالف ع��ام��ل يف
امل�صنع ،وتبلغ القدرة الإنتاجية له
� 320ألف وحدة �سنويا.
وك���ان���ت "كيا" ق���د ع��ل��ق��ت العمل
يف امل�صنعني رق��م  1ورق���م  2ملدة
�أ����س���ب���وع واح����د يف ���س��ب��ت��م�بر العام
امل��ا���ض��ي ،ب�سبب وق����وع الإ�صابات
اجلماعية هناك.

Tuesday

خم�س �سنوات على وفاته و ُتظهر �أعماله نظرة املو�سيقي اال�ست�شرافية
لواقع الواليات املتحدة اليوم.
من العن�صرية �إىل االنق�سامات ال�سيا�سية م��روراً بالت�ضليل الإعالمي...
مو�ضوعات ع��دة تبدو م��ر�آة للو�ضع احل��ايل يف ال��والي��ات املتحدة يتطرق
�إليها الألبوم الذي ي�ضم � 12أغنية انتهى برين�س من ت�سجيلها يف 2010
لكنها �أبقيت لأ�سباب جمهولة يف القبو ال�شهري لدارته يف بايزيل بارك قرب
مينيابولي�س.
ب�أ�سلوب مي��زج بني ال�شعر ومو�سيقى الفانك ،ي�صف برين�س ب�لاده ب�أنها
"�أر�ض احلرية" وبالد "العبيد" يف وقت واحد .ومل يكن الفنان الذي
تويف عن  57عاماً يف � 21أبريل (ني�سان)  2016بعد تناول جرعة زائدة
من الفنتانيل ،يدرك �أنه بعد �أربع �سنوات من رحيله �ستهتز مدينته ب�سبب
االحتجاجات التي �أعقبت مقتل جورج فلويد .لكنه كان مع ذلك نا�شطاً� ،إذ
لطاملا نا�ضل من �أجل �إعالء �ش�أن ال�سود يف قطاع املو�سيقى وخارجه.

�سماء الرنويج ت�ضيء فج�أة بنيزك
�أ�ضاء نيزك كبري �سماء جنوب الرنويج لفرتة وجيزة يوم �أم�س الأول الأحد
حمدثا �صوتا �صاخبا وهو يعرب عرب ال�سماء وقال خرباء �إن جزءا منه رمبا
�سقط على الأر�ض يف مكان قد ال يبعد كثريا عن العا�صمة �أو�سلو.
ومل ترد بعد تقارير عن خ�سائر مادية �أو ب�شرية.
وب����د�أت ت��ق��اري��ر م�����ش��اه��دة ال��ن��ي��زك ت���رد ح���وايل ال�����س��اع��ة ال���واح���دة �صباحا
(بالتوقيت املحلي) للرنويج ،مع تداول مقطع م�صور على و�سائل التوا�صل
االجتماعي يظهر فيه نور خاطف ملرة واحدة على الأقل ي�ضيء مر�سى يف
هوملي�سرتاند ،بجنوب �أو�سلو.
وتعكف �شبكة النيازك الرنويجية على حتليل املقطع امل�صور وبيانات �أخرى،
يف حماولة لتحديد من�ش�أ النيزك ووجهته.
وق��ال��ت ال�شبكة �إن البيانات الأول��ي��ة ت�شري �إىل �أن ج��زءا م��ن نيزك رمبا
�سقط على الأر�ض يف منطقة كثيفة الغابات ،ت�سمى فينيماركا وتبعد 60
كيلومرتا فقط �إىل الغرب من العا�صمة �أو�سلو.
وق��ال مورتن بيليت ،ال��ذي يعمل بال�شبكة و�شاهد النيزك و�سمع ال�صوت
الذي �أحدثه" :كان هذا جنونا".
و�أ�ضاف �أن �سرعة النيزك بلغت � 15إىل  20كيلومرتا يف الثانية ،و�أ�ضاء

ق��� ّررت النجمة العاملية تايلور �سويفت ،االحتفال
بعد م��رور ع��ام كامل على �إط�ل�اق �ألبومها بعنوان
جناحا
" ،"Folkloreال���ذي حققت م��ن خ�لال��ه
ً
���ب�ي�را ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى ج���ائ���زة غ���رام���ي ،و�شاركت
ك ً
متابعيها بن�سخة جديدة بديلة من �أغنيتها The
 ،Lakesوب�ترت��ي��ب �أك��ث�ر ت��ف�����ص��ي ً
�لا ع���ن الن�سخة
الأ�صلية .ون�شرت �سويفت مقطع فيديو من الإ�صدار
اجل��دي��د ،وكتبت "لقد م��ر ع��ام منذ ان هربنا من
العامل احلقيقي معاً وتخيلنا �أنف�سنا يف مكان �أب�سط،
مع الأ�شجار الطويلة والهواء املالح� ،أردت �أن �أعطيك
الن�سخة الأ�صلية من "  ،" The Lakesعيد ميالد
�سعيد ."Folklore ،
وك�شفت ع��دة تقارير �أجنبية ،ع��ن �سحب �ألبومها
�سويفت اجلديدFearlessمن �سباق جوائز الغرامي
وحفل جوائز الـ ،CMAلهذا العام ،بعد تفوقها يف
عدد امل�شاهدات ال�ضخم.

واجه العب كرة القدم وعار�ض الأزياء النجمديفيد بيكهام
م�شاكل خالل ق�ضائه عطلة ف�صل ال�صيف يف �إيطاليا مع
عائلته فا�ضطرت ال�شرطة الإيطالية ال�ستجوابه ملدة تزيد
عن  45دقيقة .وبح�سب ما ورد ف���إن ال�شرطة الإيطالية
ا�ستجوبت بيكهام بعد �أن �شوهد ابنيه "كروز" البالغ
من العمر  16عام و"هاربر" ذات � 10أع��وام وهما يلعبان
الريا�ضات املائية على منت اليخت على �ساحل �أمالفي.

لبنانيون ير�سمون ً
و�شوما على ندوب جراح انفجار املرف�أ

غطى رج��ل لبناين بالو�شوم ن��دوب الإ�صابات
يف ج�سده �إث��ر انفجار ب�يروت ال��ذي وقع بينما
كان يقف خارج �صالة التمارين الريا�ضية التي
يديرها واملقابلة مل��رف���أ ب�ي�روت ،حيث �سقطت
قطعاً �ضخمة من اخلر�سانة عليه حني انفجرت
كميات هائلة مخُ��زن��ة م��ن ن�ت�رات الأم��ون��ي��ا يف
الرابع من �أغ�سط�س (�آب) العام املا�ضي.
وي��ع��ت�بر رم���زي بعقليني ( 30ع��ام��اً) �أن هذه
الو�شوم منحته فر�صة �أخرى للمقاومة والبدء
من جديد .وي�صف م�شاعره حلظة الإنفجار
ب���ال���ق���ول" :يف دق��ي��ق��ة واح������دة ،ت���دم���رت ع�شر
���س��ن��وات م��ن ح��ي��ات��ي .وك���ل �أح�لام��ي تبددت".
وو���ش��م ���ص��ورة �شجرة الأرز ال�شهرية يف بالده
والتي يعتز بها ويعتربها رمزاً للقوة ،وحر�ص
على و�ضع عبارة (ري��ب��ورن) بالإجنليزية التي
تعني "الوالدة من جديد".
واختار الكثري من اللبنانيني مثله �أن ي�ضعوا

ذكريات ثابتة عرب الو�شوم ملا حدث يف انفجار
بريوت على �أج�سادهم.
وتقول فنانة الو�شوم ج��وا �أنطون �إنها ر�سمت
�أك�ثر م��ن  30و�شماً لكلمة ب�يروت بت�صاميم
خمتلفة �إ�ضافة لأ�سماء ور�سوم تخ�ص �ضحايا
االنفجار على ج�سد ذوي��ه��م و�أحبائهم الذين
فقدوهم يف ذلك االنفجار املروع.
�أم��ا عن ر�أيها يف �شيوع تلك الطريقة يف حفر
ذكرى فجيعة االنفجار ،فاعتربتها ب�أنها متثل
عالجاً نف�سياً لرتميم جراح الأ�شخا�ص الذين
خ�سروا �صديقاً �أو قريباً يف ذلك االنفجار.
وت�سبب انفجار مرف�أ بريوت يف مقتل �أكرث من
مئتي �شخ�ص و�أ���ص��اب الآالف ودم��ر م�ساحات
���ش��ا���س��ع��ة م��ن ال��ع��ا���ص��م��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة .وك����ان جو
ن��ون من بني ال�ضحايا الذين ُقتلوا مع رجال
�إطفاء �آخرين وهم يكافحون �أل�سنة اللهب التي
ا�ستعرت يف امليناء.

يا�سمني عبد العزيز تغادر امل�ست�شفى خالل �أيام
ك�شف �أمني عام نقابة الأطباء امل�صرية ،الدكتور �أ�سامة عبد احلي� ،آخر تطورات احلالة ال�صحية
للفنانة يا�سمني عبد العزيز ،الفتاً يف ت�صريح خا�ص ملوقع " �سكاي نيوز عربية " �أن
حالتها �أ�صبحت م�ستقرة الآن و�أنها �ستغادر امل�ست�شفى �إىل منزلها خالل �أ�سبوع �أو
� 10أي��ام على �أق�صى تقدير .وق��ال �أم�ين عام نقابة الأطباء امل�صرية �أن حالة
يا�سمني �أ�صبحت �أف�ضل ومازالت موجودة يف غرفة مبفردها تتلقى العالج
من الفريق املعالج لها لكن ممنوع عنها ال��زي��ارات وخ�لال �أي��ام قليلة �سوف
تغادر امل�ست�شفى.
ويف ال�سياق ،وجه عبد احلي ال�شكر التحية والتقدير �إىل كل �أع�ضاء الفريق املعالج
للفنانة رغم ما يتعر�ضون له من �إ�ساءة و�ضغوطات ،م�شيداً بالتزامهم ال�صمت حتى جنحوا
يف جتاوز املرحلة احلرجة للفنانة يا�سمني عبد العزيز حتى االطمئنان لإفاقتها .و�أو�ضح �أنه تلقى
�شكوى من �أحد �أع�ضاء جمل�س نقابة الأطباء بحق الطبيب الذي �أف�شى بع�ض املعلومات عن احلالة
ال�صحية للفنانة ،م�شرياً �أن التحقيقات جارية الأن لك�شف مالب�سات �إذا كانت الفنانة تعر�ضت
خلط�أ طبي �أم ال ،وال يجوز ن�شر تعر�ض الفنانة �إىل خط�أ طبي قبل االنتهاء من التحقيقات.

لينيف �أول امر�أة
تدير عمال �أوبراليا
�أ����ص���ب���ح���ت ق����ائ����دة الأورك���������س��ت�را
الأوكرانية �أوك�سانا لينيف الأحد
�أول ام���ر�أة يف التاريخ تدير عمال
�أوبراليا يف �إطار مهرجان بايرويت
ال��ع��ري��ق ،يف ع��ر���ض �أق��ي��م بح�ضور
امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال مريكل.
واف��ت��ت��ح��ت �أوك�����س��ان��ا لينيف (43
عاما) املهرجان الذي �أ�س�سه امل�ؤلف
املو�سيقي الأمل��اين ريت�شارد فاغرن
ع��ام  ،1876ع�بر ع��ر���ض �أوب���رايل
مل�����س��رح��ي��ة "ذي ف���ان���ت���وم �شيب"
(امل����رك����ب ال�������ش���ب���ح) ���ض��م��ن ر�ؤي�����ة
م�سرحية ج��دي��دة بتوقيع املخرج
دميرتي ت�شرينياكوف.
وح�ضرت �أنغيال مريكل املعروفة
ب�شغفها ب���أع��م��ال ف��اغ�نر ،العر�ض
الأول م��ع زوج��ه��ا ي��واك��ي��م �سوير.
وارتدت للمنا�سبة �سرتة برتقالية
وتنورة �سوداء طويلة.
وقالت �أوك�سانا لينيف يف مقابلة
مع �صحيفة "برليرن ت�سايتونغ"
الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي �إن ت��ق��دمي عمل
ل��ري��ت�����ش��ارد ف��اغ�نر "ميثل حتديا
مهنيا كبريا لأي قائد مو�سيقي،
�أياً كان جن�سه".
كما �أ�شادت لينيف بطريقة ت�صميم
ق��اع��ة احل��ف��ل��ة ح��ي��ث مت��ت تغطية
ح��ج��رة الأورك�������س�ت�را ب��ل��وح يخفي
العازفني عن �أنظار اجلمهور.
وقالت لل�صحيفة "لن يكون املهم
م��ا �أرت��دي��ه �أو كيف �أدي���ر الفرقة،
بل ما �إذا كان العمل ناجحا �أم ال،
�سيقت�صر االهتمام على الناحية
ال�صوتية".

