
   

حملة 100 مليون وجبة تنجز توزيع �أكرث من 30 مليون 
وجبة بالتعاون مع �ل�صبكة �لإقليمية لبنوك �لطعام يف م�صر

•• دبي-وام:

100 مليون وجبة، الأكببر يف املنطقة لإطعام الطعام  اأجنببزت حملة 
يف 30 دولببة واأربببع قببارات، عمليات توزيع طببرود غذائية تعادل اأكرث 
من 30 مليون وجبة يف خمتلف حمافظات جمهورية م�صر العربية 
بالتعاون مع ال�صبكة الإقليمية لبنوك الطعام والهيئات املحلية املخت�صة 
واجلمعيات اخلريية والإن�صانية من خالل بنك الطعام امل�صري وعدد 
وهدفها  احلملة  دعببم  اخببتببارت  الببتببي  اخلببا�ببص  القطاع  موؤ�ص�صات  مببن 
بتوفري �صبكة اأمان غذائي للفئات الأقل دخاًل يف الدول الثالثني التي 
تغطيها يف العامل العربي واإفريقيا واآ�صيا واأوروبا واأمريكا الالتينية. 
الغذائية  الببطببرود  تببوزيببع  الطعام  لبنوك  الإقليمية  ال�صبكة  وتببولببت 
حلملة »100 مليون وجبة« يف خمتلف املحافظات امل�صرية بالتعاون 
مع 928 جمعية خريية وموؤ�ص�صة اإن�صانية وبال�صتناد اإىل �صجالتها 
الدعم  مل�صتحقي  املبا�صر  الو�صول  ل�صمان  املوثقة،  بياناتها  وقواعد 

حيثما تواجدوا يف املدن والقرى والنجوع.      )التفا�صيل �ص2(

�لإمار�ت تدين حماولت �حلوثيني ��صتهد�ف 
�ل�صعودية بطائر�ت م�صرية مفخخة و �صاروخ بالي�صتي

•• اأبوظبي-وام:

اأعربت دولة الإمارات عن اإدانتها وا�صتنكارها ال�صديدين ملحاولت ميلي�صيات 
احلوثي الإرهابية املدعومة من اإيران ا�صتهداف املناطق والأعيان املدنية يف 
اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خالل 
طائرات م�صرّية مفخخة كانت موّجهة نحو مناطق جنوبي اململكة و�صاروخ 
بالي�صتي كان ي�صتهدف املدنيني يف جازان، اعرت�صتها ودمرتها الدفاعات 

اجلوية لقوات التحالف.                              )التفا�صيل �ص3(

الرئي�ص التون�صي ي�صري بجوار مركبة ع�صكرية يف �صارع احلبيب بورقيبة و�صط العا�صمة   )ا ف ب(

اأطباء يحتجون على تردي الو�صاع مع تف�صي فريو�ص كورونا  )رويرتز(

تون�س : �ل�سارع مع قر�ر�ت �سعيد و�لأحز�ب منق�سمة... �نقالب د�ستوري �أم �أزمة غري م�سبوقة!

�نت�صار للجي�س و�طاحة رئي�س �لوزر�ء وُمو�جهات بني �أن�صار �لرئي�س و�أن�صار �لنه�صة �أمام �لربملان
•• الفجر – تون�س

مواجهة  اندلعت  املا�صية،  ال�صتة  الأ�صهر  مدى  على 
بني النه�صة -التي ميثل نوابها الأغلبية يف الرملان 
-وبني الرئا�صة، مما اأدى اإىل �صل احلكومة وتعطيل 
اأزمة  اىل  ين�صاف  �صيا�صي  مببباأزق  العامة.  ال�صلطات 
التون�صيني  ارهببقببت  و�صحية  واجتماعية  اقت�صادية 
ودفبببعبببت ببب�ببصببريببحببة كبببببببرية مببنببهببم اىل الببتببظبباهببر يف 

ال�صارع.
التون�صي  الرئي�ص  قببرر  املتفجر،  الو�صع  هببذا  واأمبببام 
ال�صلطة  وتبببويل  الببرملببان  عمل  جتميد  �صعيد  قي�ص 
لكنه  املتظاهرين  حما�ص  يثري  قبببرار  الببتببنببفببيببذيببة... 
ي�صمن  ل  قببد  واملببراقبببببني  ال�صيا�صيني  بع�ص  ح�صب 

خروجاً و�صيكاً من الأزمة.
هذه الإجببراءات، التي �صترتجم يف ال�صاعات القادمة 
الببفببور غ�صب حزب  عببلببى  اأثبببببارت  مببرا�ببصببيببم،  �صكل  يف 

مواجهات بني اأن�صار الرئي�ص التون�صي واأن�صار النه�صة والغنو�صي اأمام مقر الرملان   )ا ف ب(

النه�صة، الذي راأى فيها »انقالًبا على الثورة و�صد 
الثنني،  اأمبب�ببص  �صباح  منذ  وانببدلببعببت،  الببد�ببصببتببور«. 
اأن�صار  ببببني  الببتببونبب�ببصببي  البببرملبببان  اأمبببببام  ا�ببصببتببببباكببات 

الرئي�ص واأن�صار احلزب الإ�صالمي.

مناو�صات بني الن�صار
اأن�صار  واي�صا  النه�صة  حركة  اأن�صار  توافد  فقد 
الرملان  امام  الثنني،  اأم�ص  �صعيد،  قي�ص  الرئي�ص 

وتطور المر لبداية مواجهات وترا�صق باحلجارة 
والقوارير و�صط ح�صور اأمنى مكثف.

»ا�صقاط  لببب  تببدعببو  �ببصببعببارات  النه�صة  اأنبب�ببصببار  ورفبببع 
تدعو  �صعيد  اأن�صار  من  هتافات  قابلته  النقالب« 

لإ�صقاط الرملان.
الو�صع  ملنع تطور  التدخل  المببن  قببوات  وحبباولببت 
وحبب�ببصببول مببواجببهببات عببنببيببفببة ببببني الببطببرفببني بعد 

توا�صل الرتا�صق باحلجارة. )التفا�صيل �ص11(

��ست�سار�ت نيابية بلبنان.. و�جتاه لتكليف ميقاتي بت�سكيل �حلكومة

لبنانيون يقطعون �لطرقات �حتجاجًا على نفاد �ملازوت و�لبنزين
•• بريوت-وكاالت:

يعقد  حببيببث  لبببببنببان  يف  الببرئببا�ببصببة  ق�صر  اإىل  الأنبببظبببار،  تتجه 
الرئي�ص مي�صال عون ا�صت�صارات نيابية لختيار رئي�ص جديد 
للحكومة، فيما ت�صري التطورات الأخرية اإىل ارتفاع حظوظ 

رئي�ص احلكومة الأ�صبق جنيب ميقاتي لتويل املهمة.
وتاأتي هذه ال�صت�صارات النيابية املرتقبة عقب اعتذار رئي�ص 
تيار امل�صتقبل �صعد احلريري عن ت�صكيل احلكومة بعد اأكرث 

من 8 اأ�صهر على تكليفه باملهمة.
والأحد، عقد روؤ�صاء احلكومة ال�صابقون فوؤاد ال�صنيورة ومتام 
�ببصببالم و�ببصببعببد احلببريببري وجنببيببب ميقاتي اجببتببمبباعبباً يف بيت 
الو�صط )مقر احلريري و�صط بريوت(، وقرروا دعم تكليف 

الطعام ملنزله، ومّت نقله اإىل اأحد امل�صت�صفيات باملدينة.
واأعلنت غرفة التحكم املروري عن قطع ال�صري عند م�صتديرة 
 - الهرمل  اأوتببو�ببصببرتاد  وعند   بببريوت،  يف  الكويتية  ال�صفارة 
بعلبك، �صرقي لبنان، قبل اأن يعاد فتحه، بالإ�صافة اإىل قطع 

الطريق يف منطقة القبة طرابل�ص �صمال لبنان.
معها  تراجعت  حببادة  ومالية  اقت�صادية  اأزمببة  لبنان  وي�صهد 
قدرة  تراجع  اإىل  بالإ�صافة  للمواطنني،  ال�صرائية  الببقببدرة 
م�صرف لبنان على تلبية قرار احلكومة بدعم الأدوية واملواد 
انخفا�ص  اإىل  اأدى  ما  الدعم،  لوائح  املدرجة على  الأ�صا�صية 
خمزون املحروقات والأدوية وحليب الأطفال يف ال�صيدليات 
وفقدان بع�ص الأدوية وتراجع خمزون امل�صتلزمات الطبية يف 

امل�صت�صفيات، وفقدان املواد الغذائية املدعومة.

الأخري لت�صكيل احلكومة املقبلة.
اأقدم لبنانيون متلكهم الغ�صب على قطع عدد من  ميدانياً 
وقود  نببفبباد  على  احتجاجاً  الإثببنببني،  اأمبب�ببص  �صباح  الببطببرقببات 

املازوت واإطفاء املولدات اخلا�صة للكهرباء.
وقطع عدد من  املحتجني الطريق البحري يف مدينة �صيدا، 
النفايات  مب�صتوعبات  اجلببديببد  املببرفبباأ  قبالة  لبنان،  جنوبي 
اأ�صحاب احلافالت  الببنببريان،  وقببام عدد من  واأ�صرموا فيها 
ب�صبب  الزهراين  م�صتديرة  عند  الطريق  بقطع  وال�صاحنات 

عدم وجود املازوت اأو البنزين.
اأ�صرم  مواطناً  اأن  املحلية  التلفزيونية  اجلديد  قناة  وذكببرت 
النار يف نف�صه مبنطقة باب الرمل يف مدينة طرابل�ص )�صمايل 
لبنان(، ب�صبب �صوء الأو�صاع املعي�صية وعدم متكنه من تاأمني 

تظاهرة يف قلب طهر�ن بدون 
�إعالن م�صبق تفاجئ �حلكومة

جلوء جنود �أفغان لباك�صتان بعد عدد قيا�صي يك�صر �ملليون �إ�صابة بكورونا يف جنوب �صرق �آ�صيا
فقد�ن �ل�صيطرة على مو�قعهم 

•• اإ�سالم اباد -رويرتز:

اإن  اأمبب�ببص  الباك�صتاين  اجلي�ص  قببال 
الأفغان جلاأوا اإىل  46 من اجلنود 
ال�صيطرة  فببقببدوا  اأن  بعد  باك�صتان 
احلدود  عر  ع�صكرية  مواقع  على 
حركة  مببقبباتببلببي  تبببقبببدم  اأعببببقبببباب  يف 

طالبان .
اجلي�ص  اأفببببببببببراد  مببببن  مببببئببببات  وفببببببر 
اإىل  املدنيني  وامل�صوؤولني  الأفببغبباين 
يف  وباك�صتان  واإيبببران  طاجيك�صتان 
بببعببد هجمات  الأخببببببرية  الأ�بببصببباببببيبببع 
مناطق  عببببلببببى  طببببالبببببببببان  �بببصبببنبببتبببهبببا 

حدودية.
وقال اجلي�ص الباك�صتاين يف بيان اإن 
قائد جي�ص اأفغان�صتان طلب ال�صماح 
�صيرتال  معر  عند  باللجوء  لهم 
اأن  واأ�ببصبباف  ال�صمال.  يف  احلبببدودي 
اجلبببنبببود حبب�ببصببلببوا عببلببى مببببرور اآمن 
اإىل باك�صتان م�صاء اأم�ص الأحد بعد 

موافقة ال�صلطات الأفغانية.
الطعام  تببقببدمي  مت  البيان  واأ�ببصبباف 
الالزمة  الطبية  والرعاية  واملبباأوى 
لالأعراف  وفببقببا  الأفبببغبببان  لببلببجببنببود 

الع�صكرية.
وجاءت هذه اخلطوة يف وقت �صاءت 

فيه العالقات بني البلدين.

•• طهران-وكاالت:

فبببباجبببباأت تبببظببباهبببرات انببطببلببقببت يف 
اإعببببببالن  دون  الثبببببنبببببني  طبببببهبببببران 

احلكومة الإيرانية.
وقد جتمعت جمموعة من اأهايل 
اأم�ص  ب�صكل عفوي �صباح  طهران 
منطقة  ويف  طببببهببببران  و�بببصبببط  يف 
بالتزامن  وذلببك  جمهوري،  �صارع 
التي  ال�صعبية  الحببتببجبباجببات  مببع 
ومدن  الأهببببواز  منطقة  ت�صهدها 

اأخرى.
تن�صم  الإثبببببنبببببني  وبببببتببببظبببباهببببرات 
العا�صمة طهران اإىل الحتجاجات 
الببتببي اأطببلببقببهببا الببعببرب يف الأهببببواز 
املحافظات  اإىل  انببتببقببلببت  والبببتبببي 

الأخرى على م�صتوى اإيران.
يذكر اأن نقطة القوة يف املظاهرات 
بببطببهببران هببي اأنبببهبببا، وعببلببى عك�ص 
البببتبببجبببمبببعبببات الأخببببببببببرى يف مبببدن 
للحكومة  مفاجئة  كانت  اأخبببرى، 

•• كواالملبور-بانكوك-رويرتز:

اأعببلببنببت تببايببالنببد الثببنببني ت�صجيل 
عببببببدد قبببيبببا�بببصبببي مبببببن الإ�ببببصببببابببببات 
بينما  امل�صتجد  كببورونببا  بببفببريو�ببص 
مببالببيببزيببا حاجز  البببعبببدد يف  كبب�ببصببر 
املببلببيببون اإ�ببصببابببة يف الإجبببمبببال مع 
انت�صار ال�صاللة دلتا يف اأنحاء دول 
اأ�صبحت  الببتببي  اآ�صيا  �ببصببرق  جببنببوب 

بوؤرة التف�صي العاملية حاليا.
وت�صجيل 15376 اإ�صابة بكورونا 

يف تايالند الثنني.
اأما ماليزيا التي لديها اأعلى معدل 
لالإ�صابات مقارنة بعدد ال�صكان يف 
املنطقة فقد ك�صرت حاجزا قامتا 
هببو املببلببيببون اإ�ببصببابببة اأمبب�ببص الأحبببد 
لالإ�صابات  قيا�صيا  عببددا  و�صجلت 
 17045 بلغ  اجلببديببدة  اليومية 
اأنبببببهبببببا تطبق  مبببببن  البببببرغبببببم  عبببلبببى 
اإجببببببببراءات عببببزل عببببام مببنببذ يونيو 
حزيران.ومثل باقي املنطقة التي 
يقطنها اإجمال نحو 650 مليون 
ال�صغوط طاقة  ن�صمة فقد فاقت 
القطاع  والعاملني يف  امل�صت�صفيات 
تناق�ص  مبببع  مببالببيببزيببا  يف  الببطبببببي 
الأ�صرة واأجهزة التنف�ص ال�صناعي 

والأك�صجني.

فالريي بيكري�س، �ملر�أة �حلرة:
��صتقطاب �ليمني قبل غزو ق�صر �لإليزيه!

•• الفجر –خرية ال�سيباين

الأمر  يتعلق  عندما  ذكورًيا  دائًما  الفرن�صي  اليمني  يكون  اأن  هل يجب 
بغزو الإليزيه؟ باختيارها الرت�صح لالنتخابات الرئا�صية لعام 2022 
بطلها  تعيني  طريقة  �صبتمر  يف  �صتقرر  ال�صيا�صية  عائلتها  اأن  -رغببم 
التنا�صف.  ورقة  اوراقها:  باأف�صل  عاًما،   54 بيكري�ص،  فالريي  -األقت 
اأنا مر�صحة لرئا�صة اجلمهورية لأعيد النخوة الفرن�صية... اإنني اأتقدم 
كامراأة حرة”، قالت رئي�صة منطقة اإيل دو فران�ص، التي اأعيد انتخابها 

موؤخًرا، عر التلفزيون.
الرئا�صية  النتخابات  من  الثانية  للجولة  �صيدتان  تاأهلت  الآن،  حتى 
 2007 عببام  انهزمت  التي  رويبببال،  �صيغولني  ال�صرتاكية  الفرن�صية: 
امام نيكول �صاركوزي، ومارين لوبان عن اجلبهة الوطنية، التي هزمها 

اإميانويل ماكرون عام 2017.                       )التفا�صيل �ص10(

اإعببببببالن  اأي  ببببببببدون  متبببببت  حبببيبببث 
تببكببن هناك  ولبببذلبببك مل  مبب�ببصبببببق. 
اأو  تعبئة  قبببوات  اأو  �ببصببرطببة  قبببوات 

قوات اأمنية يف املكان.
يف الببتببظبباهببرة البببتبببي انببطببلببقببت يف 
املحتجون  ردد  طبببببهبببببران،  قبببلبببب 
�بببصبببعبببارات عببببدة اأبببببرزهببببا يببجببب اأن 
النارية  بببقببوتببهببم  املبببباليل  يببرحببل 
لبببببنببان، روحبببي فداء  ول غببزة ول 
املوت  للديكتاتور،  واملببوت  لإيببران، 
خلامنئي ووحدة الآذري والعربي 

والفار�صي.
تلفزيون  نببقببل  بببيببنببمببا  هبببذا  يببباأتبببي 
م�صاء  اإنبببرتنبببا�بببصبببيبببونبببال،  اإيببببببببران 
قوله  مطلع  م�صدر  عببن  الأحببببد، 
اإن قوات الأمن الإيرانية حا�صرت 
حي الثورة يف الأهواز من ْمدخْليه 
بتفتي�ص  تقوم  حيث  الرئي�صيني، 
املببنببطببقببة ويخرُج  كبببل مبببن يببدخببل 

منه.
الأمن  قبببوات  اأن  امل�صدر  واأ�ببصبباف 

ماليزيا  يف  الأطببببببباء  اآلف  ونببظببم 
ممن يعملون بنظام العقود اإ�صرابا 
األ  تببعببهببدوا  اأمبب�ببص الثببنببني لكنهم 
باحتجاجاتهم.  املببر�ببصببى  يببتبباأثببر 
يطالبون  الذين  الأطببببباء،  ويقول 
اأف�صل  ورواتببب  ثابتة  عمل  بعقود 
وظيفية،  منافع  على  واحلبب�ببصببول 
حميي  الببببوزراء  رئي�ص  عببر�ببص  اإن 
عقودهم  متببديببد  يببا�ببصببني  البببديبببن 

لي�ص كافيا.
اأكببببببر دولببببببة يف  اإنبببدونبببيببب�بببصبببيبببا  ويف 
اإذ  ال�صكان  املنطقة من حيث عدد 
يقطنها نحو 270 مليون ن�صمة، 

الإيرانية تطلب من املارة يف احلي 
فتح هواتفهم املحمولة، وتعتقلهم 
يف حال العثور على مقاطِع فيديو 

لالحتجاجات.
وت�صهد منطقة الأهواز منذ اأكرث 
من اأ�صبوع احتجاجات على نق�ص 
اأ�صفرت  م�صادمات  تخللها  املياه، 
عببن �ببصببقببوط قببتببلببى ومبب�ببصببابببني يف 

�صفوف املحتجني.
مناطق  عببببببدة  تببب�بببصبببامبببنبببت  وقببببببد 
اأخببببرى مببن اإيببببران مببع املحتجني 
يف الأهبببببببببواز. و�ببببصببببارك املبببئبببات يف 
يف  بوجنورد  مدينة  يف  تظاهرات 
�صرقي  �صمال  خرا�صان  حمافظة 

اإيران.
البالد،  غببربببي  �صمال  تببريببز  ويف 
الإيرانية  الأمببببن  قبببوات  هبباجببمببت 
انطالق  مبببع  تبببزامبببنبببا  املببحببتببجببني 
باملدينة  وا�صعة  احتجاجات  حملة 
للتدخل  الأمببببببن  قبببببوات  دفببببع  مبببا 

وقمع املتظاهرين.

عدد  اأكر  اأي�صا  ال�صلطات  �صجلت 
حالت اإ�صابة اإذ بلغت يف الإجمال 
3.1 مليون حالة و83 األف وفاة. 
وعببلببى الببرغببم مببن ذلبببك ف�صتمدد 
�صيتم  بينما  واحد  لأ�صبوع  القيود 
مكافحة  قببيببود  مببن  عببدد  تخفيف 
اجلبببائبببحبببة ببببالببب�بببصبببمببباح لبببالأ�بببصبببواق 
واملطاعم  الببتببقببلببيببديببة  املبببحبببلبببيبببة 

املفتوحة بالعودة للعمل.
باملر�صى  امل�صت�صفيات  وامبببتبببالأت 
املن�صرم  الببب�بببصبببهبببر  مبببببببدى  عببببلببببى 
املكتظة  جبببباوة  خببا�ببصببة يف جببزيببرة 
الرئي�ص  لببكببن  وببببببايل  بببالبب�ببصببكببان 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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271 جائزة بقيمة مليون و500 �ألف درهم ح�صدها 

�لفائزين مب�صابقات مز�ينة �لرطب و�لفو�كه

�أخبار �لإمار�ت

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

عربي ودويل

�أبطال ز�يد �لعليا لأ�صحاب �لهمم يحققون نتائج 
متميزة يف بطولة �لت�صيك �لدولية لرماية �ل�صوزن

�لفجر �لريا�صي

�أجرت 232،389 فح�سا ك�سفت عن 1،549 �إ�سابة
�ل�صحة تعلن �صفاء 1,510 

حالت جديدة من كورونا
•• ابوظبي-وام:

  متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق الفحو�صات 
يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة بفريو�ص كورونا امل�صتجد 
كوفيد - 19 واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 232،389 فح�صا 
با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية   24 الب  ال�صاعات  خالل  جديدا 

اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
اإجببراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�صيع نطاق الفحو�صات    و�صاهم تكثيف 
على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 1،549 حالة اإ�صابة جديدة بفريو�ص كورونا 
امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، وجميعها حالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية 

الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�صجلة 673،185 حالة.
)التفا�صيل �ص2(

لعله �نتقام مرتبط بتجارة �لذهب:

مدغ�صقر: خفايا �نقالب غريب �لأطو�ر!
•• الفجر –خرية ال�سيباين   

كانت حماولة النقالب يف مدغ�صقر على و�صك الوقوع. 
وبح�صب م�صادر قريبة من التحقيق، فاإن مرتزقة من 
اخلارج كانوا موجودين مل�صاعدة كبار ال�صباط يف قتل 
األقي  راجببولببيببنببا.  اأنببببدري  مدغ�صقر،  جمهورية  رئي�ص 

بول  ال�صابق،  امللغا�صي  الفرن�صي  اجلندي  على  القب�ص 
مايلوت رافانهارانا، الثالثاء، بح�صب النيابة العامة يف 
اأنتاناناريفو، التي اأعلنت اأنها األقت القب�ص على خم�صة 
وثالثة  اجلن�صية  وثنائي  فرن�صي  اآخببريببن:  اأ�صخا�ص 

ملغا�ص.
رئي�ص جمهورية مدغ�صقر، اأندري راجولينا)التفا�صيل �ص9(

جوكو ويدودو قال اأم�ص الأحد اإن 
حالت الإ�صابة ون�صب الإ�صغال يف 
امل�صت�صفيات تراجعت دون اأن يذكر 

اأرقاما حمددة.
وو�ببببصببببل عبببببدد وفببببيببببات املببببر�ببببص يف 
على  قيا�صية  مل�صتويات  اإندوني�صيا 
املا�صي  الأ�صبوع  اأيببام  اأربعة  مببدى 
وبلغ 1566 وفاة بحلول اجلمعة 
بتوفري  ال�صلطات  تببعببهببدت  بينما 
املزيد من وحدات العناية املركزة.

من  متكنت  التي  فيتنام،  وتببواجببه 
الوقت،  اأغببلببب  املببر�ببص  كبح جببمبباح 
مبببوجبببة تببفبب�ببص جببببديببببدة وتبببركبببزت 
تببعببد مركزا  مببديببنببة  احلبببببالت يف 

لالأعمال واملناطق املحيطة بها.
تتزايد  حببببزيببببران  يبببونبببيبببو  ومبببنبببذ 
التي  ميامنار،  الإ�صابة يف  حببالت 
انقالب  ب�صبب  ا�صطرابات  ت�صهد 
�صباط.  فببرايببر  يف  وقببع  ع�صكري 
الأحد  اأم�ص  الوفاة  حالت  وبلغت 
رقما قيا�صيا بلغ 355 وفاة بينما 
اليومية  الإ�صابة  حببالت  تخطت 

�صتة اآلف اخلمي�ص املا�صي.
ال�صلطات  �ببصببارعببت  الببفببلبببببني،  ويف 
لببكبببببح انببتبب�ببصببار البب�ببصبباللببة دلببتببا مع 
للزيادة  الإ�بببصببباببببة  حبببببالت  عبببببودة 

موؤخرا. 

لـ12  ��ــصــطــر�ري  ــوط  ــب ه
�خلرطوم يف  �إثيوبية  طائرة 

•• اخلرطوم-وكاالت:

الدويل  اخلببرطببوم  مببطببار  ا�صتقبل 
فيه  هبطت  اإثيوبية،  طائرة   12
�صاعات   6 خببببالل  يف  ا�بببصبببطبببراريبببا 
الثنني،  و�ببصببببباح  الأحبببد  ليلة  بببني 
ال�صودان  وكبببالبببة  اأفببببببادت  حبب�ببصبببببمببا 
الهبوط  واأتببببى  لببالأنببببباء )�ببصببونببا(. 
الأحوال  �صوء  نتيجة  ال�صطراري 
اجلببويببة وتبببدين مببدى الببروؤيببة اإىل 

اأبابا. اأدي�ص  مطار  يف  مرت   800
وكانت الطائرات التابعة للخطوط 
عدد  من  قادمة  الإثيوبية  اجلوية 
والآ�صيوية،  الأوربية  املطارات  من 

ومتوجهة اإىل اأدي�ص اأبابا.
وقال رئي�ص �صلطة الطريان املدين 
اإببببراهبببيبببم عببببدلن اإن  يف الببب�بببصبببودان 
تعاملت  اخلببرطببوم  مببطببار  �صلطات 
مع  تبببام  وبتن�صيق  عببالببيببة  مبهنية 
كل اجلهات ذات ال�صلة، وا�صتقبلت 
لها  وقببدمببت  الإثيوبية  الببطببائببرات 
واللوج�صتية  الفنية  اخلدمات  كل 
الالزمة حتى مغادرتها ب�صالم بعد 
اأدي�ص  مببطببار  الأحبببببوال يف  حتبب�ببصببن 
تببتبباأثببر خدمات  اأن  دون  مببن  اأبببابببا، 
املعتادة  املببطببار وجببببداول طببريانببهببا 

اإطالقا.

فالريي بيكري�ص تقدم نف�صها كامراأة حرة
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-وام:

  متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيببادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�صتجد  كببورونببا  بفريو�ص 
ال�صاعات  232،389 فح�صا جديدا خالل  اإجببراء  الببوزارة عن  اأعلنت 
الب 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 

تقنيات الفح�ص الطبي.

نطاق  وتو�صيع  الدولة  والفح�ص يف  التق�صي  اإجببراءات  تكثيف    و�صاهم 
اإ�صابة  1،549 حالة  الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  مببن  امل�صتجد  كببورونببا  بفريو�ص  جببديببدة 
يبلغ  وبببذلببك  الببالزمببة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  حبببالت 

جمموع احلالت امل�صجلة 673،185 حالة.
7 حبببالت م�صابة وذلبببك مببن تداعيات  الببببوزارة عببن وفببباة  اأعببلببنببت    كما 
الإ�صابة بفريو�ص كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  1،927

تعازيها  وخال�ص  اأ�صفها  عببن  املجتمع  ووقببايببة  ال�صحة  وزارة    واأعربت 
وموا�صاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 1،510 حالت جديدة مل�صابني بفريو�ص 
كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ص املر�ص بعد 
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�صفاء 650،683 حالة.

�أجرت 232،389 فح�سا ك�سفت عن 1،549 �إ�سابة

�ل�صحة تعلن �صفاء 1,510 حالت جديدة من كورونا

�صندوق �لوطن يطلق برنامج جونز هوبكنز �ل�صيفي ملبادرة موهبتنا
•• اأبوظبي -وام:

اأطبببلبببق �بببصبببنبببدوق البببوطبببن املبببببببادرة 
املببجببتببمببعببيببة ملببجببمببوعببة مببببن رجببببال 
الأعبببمبببال الإمبباراتببيببني بببهببدف دعم 
لالأجيال  اأف�صل  م�صتقبل  �صناعة 
هوبكنز  جببونببز  "برنامج  الببقببادمببة 
الذي  موهبتنا"  ملبببببببادرة  ال�صيفي 
يببقببام بببالببتببعبباون مببع مببركببز ال�صباب 
هوبكنز  جببونببز  بجامعة  املببوهببوبببني 
ل�ببصببتببكبب�ببصبباف املبببواهبببب الببنببا�ببصببئببة يف 
جمببببالت مببتببعببددة مببببا فببيببهببا علوم 
والريا�صيات  والبببفبببلبببك  اجلبببيبببنبببات 
والتكنولوجيا  والهند�صة  والببطببب 

وعلوم الفيزياء والتغري املناخي.
يببباأتبببي هببببذا البببرنبببامبببج كبببجبببزء من 
اإىل  تببهببدف  الببتببي  موهبتنا  مبببببادرة 
اإماراتي  طببالببب   2000 اكببتبب�ببصبباف 
ورعاية  دعببم  اإىل  وت�صعى  مببوهببوب 

البببتبببزامبببنبببا ببببدعبببم كبببافبببة املبببببببببادرات 
على متكني  ت�صاعد  التي  والرامج 
العلمية  مهاراتهم  وتنمية  ال�صباب 
والتطوير  البحث  على  وت�صجيعهم 
وذلك لال�صتفادة منهم يف جمالت 
القت�صاد  واأهمها  متعددة  تنموية 

التناف�صي القائم على املعرفة".
وت�صتمل فعاليات الرنامج بدورته 
اأم�ص  انبببطبببلبببق  الببببببذي  الببببعببببام  لبببهبببذا 
املقبل  اأغ�صط�ص   5 حتى  وي�صتمر 
11 م�صاقاً مكثفاً يف قطاعات  على 
رئببيبب�ببصببيببة مبببا فببيببهببا مبب�ببصبباقببات حول 
"الآردوينو"  منبببببباذج  ا�بببصبببتبببخبببدام 
الإلكرتونية  املبب�ببصبباريببع  لببتبب�ببصببمببيببم 
ظاهرة  عبببن  واأخبببببببرى  الببتببفبباعببلببيببة 
التغري املناخي وكيفية انقاذ العامل 
والت�صخي�ص  الأفعوانية  والفيزياء 
الهند�صي  والبببتببب�بببصبببمبببيبببم  البببطبببببببي 
وتببتبب�ببصببمببن مبب�ببصبباقببات اأخبببببرى حول 

الفراغ  اأوقبببات  مببن  ممكنة  ا�صتفادة 
لبببدى طببلبببببة املبببدار�بببص ويببعببمببل على 
تبببطبببويبببر الببببببقببببببدرات والإمببببكببببانببببات 
لأكر  العملية  واخلبببرات  العلمية 
املبببوهبببوببببني يف �صن  جمببمببوعببة مبببن 
لقيادة  واإعدادهم  لتاأهيلهم  مبكرة 
وموا�صلة م�صرية التنمية والزدهار 
على خمتلف  الدولة  ت�صهدها  التي 

الأ�صعدة.
على  ين�صب  تركيزنا   " واأ�ببصببافببت: 
العلمية  املببواهببب  اأف�صل  ا�صتقطاب 
نظام  عببر  الببتببطببور  مببن  ومتكينها 
يتمثل يف جمموعة  امل�صتمر  للتعلم 
مبببن املبب�ببصبباقببات البببتبببي تبببقبببدم �صمن 
ي�صرف  وتببعببلببيببمببيببة  مببعببرفببيببة  بببيببئببة 
متخ�ص�صني  وخببببراء  رواد  عليها 
يف اأرقببببى اجلببامببعببات وتببعببتببمببد على 
تلبي  الببببتببببي  املببببمببببار�ببببصببببات  اأفبببب�ببببصببببل 
اآفاقهم  وتببو�ببصببع  النا�صئة  تطلعات 

500 منهم على الأقل وتوجيههم 
لاللتحاق يف اأف�صل اجلامعات على 

م�صتوى العامل.
ببببباقببببر مدير  وقببببالببببت هبببنبببد طبببيبببب 
ي�صكل  الوطن:"  �بببصبببنبببدوق  عبببببام 
ا�ببصببا�ببصببيببا �صمن  البببرنبببامبببج جبببببزءا 
�صندوق  يتبعها  متكاملة  منظومة 
الوطن لالرتقاء باملواهب وتطوير 
قدراتهم املعرفية والعلمية متا�صيا 
الر�صيدة  البببقبببيبببادة  تببوجببيببهببات  مبببع 
الدولة  تببوجببهببات  مبببع  وانبب�ببصببجببامببا 
والعلماء  الببقببادة  مببن  جيل  لتاأهيل 
يف كل املجالت التي تخدم م�صريتنا 
لتحقيق اأهداف دولتنا يف اخلم�صني 
اأف�صل  تببكببون  ببببباأن  الببقببادمببة  عبببامببباً 
للمعرفة  عاملياً  ومركز  العامل  دول 

والعلوم املتقدمة".
الرنامج  هببذا  اأهمية  على  واأكبببدت 
اأق�صى  حتببقببيببق  يف  يبب�ببصببهببم  الببببببذي 

على  وت�صاعدهم  والعلمية  املعرفية 
تببطببويببر مببهبباراتببهببم وقبببدراتبببهبببم يف 
جمالت م�صتقبلية واعدة مبا فيها 
واحلفاظ  والتكنولوجيا  الت�صميم 

على البيئة".
املفلحي  �صلوى  قببالببت  جانبها  مببن 
وامل�صوؤولية  ال�صتدامة  اإدارة  مدير 
الجتماعية يف الدار العقارية: "اإن 
ٍن بالعلم واملعرفة هو  بناء جيل ممكَّ
اأردنا  ما  اإذا  واأ�صا�صي  جوهري  اأمببر 
اقت�صاد  وتببنببافبب�ببصببيببة  مببكببانببة  تببعببزيببز 
البببببدولبببببة عبببلبببى مببب�بببصبببتبببوى الببببعببببامل. 
وانببطببالقبباً مببن هبببذه البببروؤيبببة فاإننا 
هوبكنز  جبببونبببز  ببببرنبببامبببج  يف  نببببرى 
فر�صة  موهبتنا  ملبببببببادرة  ال�صيفي 
الوطنية  مواهبنا  وتطوير  ل�صقل 
وت�صريع وتفعيل دورهم للم�صاهمة 

يف م�صرية منو وازدهار الدولة".
واأ�صافت: " جندد يف الدار العقارية 

ال�صرتاتيجي  البب�ببصببلببوك  نببظببريببات 
الدقيقة  والحببيبباء  اجلينات  وعلوم 
وقبببببوانبببببني البببريبببا�بببصبببيبببات واثبببببببببات 
احلقائق الريا�صية واأي�صاً م�صاقات 
وعبببلبببم نف�ص  الببنببجببمببي  الببتببطببور  يف 

الذاكرة.
وي�صتهدف الرنامج طلبة املدار�ص 
الدولة  اأنحاء  املوهوبني من جميع 
العا�صر  ولغاية  الرابع  ال�صفوف  يف 
مبببن خبببالل م�صاقات  يبب�ببصببعببى  حببيببث 
اأوقات  ا�صتغالل  اإىل  يومياً  مكثفة 
وتطوير  معارفهم  لإثببراء  فراغهم 
قببدراتببهببم مببن خبببالل مببزيببج يجمع 
العملية  واخلبببرة  العلمية  املعرفة 
عبببلبببى حمبببتبببوى علمي  ببببال�بببصبببتبببنببباد 
متقدم من �صاأنه امل�صاهمة يف تنمية 
مببواهبببببهببم و�ببصببقببل مببهبباراتببهببم مبا 
ت�صهدها  التي  والببتببطببورات  يتوافق 

القطاعات كافة حالياً.

" التي  " مبببببادرة موهبتنا  تببقببدم  و 
تبببنبببظبببم بببببدعببببم مببببن �بببصبببركبببة البببببدار 
واأولده  عببلببي  و�بببصبببركبببة  البببعبببقببباريبببة 
العقارية  اإعببمببار  و�صركة  القاب�صة 
مببببنببببظببببومببببة مببببتببببكببببامببببلببببة لببببرعببببايببببة 
املوهوبني ذهنيا من خالل اكت�صاف 
املوهوبني  الإمببباراتبببيبببني  البببطبببالب 
العالية  الببذهببنببيببة  الببببقببببدرات  ذوي 
لببتببزويببدهببم بببباملبببهبببارات والببببقببببدرات 
قدراتهم  تعزز  ت�صهم  التي  املتنوعة 
وذلببببك مببن خبببالل بببرامببج متنوعة 
امل�صرع  امل�صتمر  التعليم  على  تركز 

واملتكيف والتعلم التجريبي متعدد 
البتكار  تببعببزز  الببتببي  التخ�ص�صات 

والبداع والتفكري امل�صتقبلي.
التدريب  ببببرامبببج  املبببببببببادرة  وتبببوفبببر 
والببببتببببوجببببيببببه وبببببببرامببببببج الإر�ببببببصبببببباد 
للجامعات  والإعببببببببداد  الأكببببادميببببي 
الطالب  البببتبببحببباق  تبب�ببصببجببع  بببحببيببث 
العامل  يف  اجلبببامبببعبببات  اأفببب�بببصبببل  يف 
لي�صبحوا قادة يف املجالت احليوية 
تعزز  والببتببي  للدولة  الأولببويببة  ذات 
بببنبباء اقببتبب�ببصبباد مببنببافبب�ببص مبببببنببي على 

املعرفة.

�ل�صحة تعلن تقدمي 28,252 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل �ل�صاعات �لـ24 �ملا�صية 

•• اأبوظبي - وام:

لقاح  28،252 جرعة من  تقدمي  املجتمع  وقاية  و  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
كوفيد19- خالل ال�صاعات الب 24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى اأم�ص 16،524،169 جرعة و مبعدل توزيع للقاح 

�صخ�ص.  100 لكل  جرعة   167.07
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد- 19 �صعيا للو�صول 
اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم و التي �صت�صاعد يف تقليل اأعداد 

احلالت وال�صيطرة على فريو�ص كوفيد19-.

بالتن�سيق من �جلهات �لر�سمية و�جلمعيات �خلريية للو�سول �ملبا�سر �إىل 504 �آلف م�ستفيد

حملة 100 مليون وجبة تنجز توزيع �أكرث من 30 مليون وجبة 
بالتعاون مع �ل�صبكة �لإقليمية لبنوك �لطعام يف م�صر

•• دبي- وام:

مليون   100" حببمببلببة  اأجنبببببببزت 
وجبة"، الأكر يف املنطقة لإطعام 
الطعام يف 30 دولة واأربع قارات، 
غذائية  طبببببرود  تبببوزيبببع  عببمببلببيببات 
تعادل اأكرث من 30 مليون وجبة 
جمهورية  حمافظات  خمتلف  يف 
م�صر العربية بالتعاون مع ال�صبكة 
الإقليمية لبنوك الطعام والهيئات 
واجلمعيات  املببخببتبب�ببصببة  املببحببلببيببة 
اخلببرييببة والإنبب�ببصببانببيببة مببن خالل 
بببنببك الببطببعببام املبب�ببصببري وعبببدد من 
التي  اخلببا�ببص  الببقببطبباع  موؤ�ص�صات 
وهدفها  احلببمببلببة  دعببببم  اخببببتببببارت 
بتوفري �صبكة اأمان غذائي للفئات 
الببببدول الثالثني  الأقببببل دخببباًل يف 
العربي  الببعببامل  يف  تغطيها  الببتببي 
واأمريكا  واأوروببببا  واآ�صيا  واإفريقيا 

الالتينية.
لبنوك  الإقليمية  ال�صبكة  وتولت 
الغذائية  الببطببرود  تببوزيببع  الطعام 

حملة 100 مليون وجبة.
اإدارة  وقالت �صارة النعيمي، مدير 
يف مبببببببادرات حمببمببد بببن را�ببصببد اآل 
اجلهود  "ت�صافر  العاملية:  مكتوم 
لتحدي  الت�صدي  �صرورة لإجنبباح 
خا�صة  البببتبببغبببذيبببة  و�ببببصببببوء  اجلببببببوع 
ال�صتثنائية  الببببظببببروف  ظببببل  يف 
للجائحة، وهذا ما �صهدناه باأبهى 
تكاتفت  حببيببث  مبب�ببصببر  يف  �بببصبببورة 
واجلمعيات  املعنية  اجلهات  كافة 
الإن�صانية  واملببوؤ�ببصبب�ببصببات  اخلببرييببة 
بالدعم  لببلببو�ببصببول  والجببتببمبباعببيببة 
الغذائي الذي تقدمه حملة "100 
م�صتحقيه."  اإىل  وجبة"  مليون 
مع  تعاوننا   " النعيمي:  واأ�صافت 
ال�صبكة الإقليمية لبنوك الطعام، 
ل �ببصببيببمببا يف مبب�ببصببر والببعببديببد من 
 100 تغطيها حملة  التي  الببدول 
مببلببيببون وجبببببببة، �ببصبباهببم مببنببذ بدء 
الغذائية  الببطببرود  توزيع  عمليات 
الدعم  و�بببصبببول  يف  والببتببمببويببنببيببة 
كانوا  اأيببنببمببا  مل�صتحقيه  الببغببذائببي 

وجبة"  مببلببيببون   100" حلببمببلببة 
امل�صرية  املببحببافببظببات  خمببتببلببف  يف 
بالتعاون مع 928 جمعية خريية 
وبال�صتناد  اإنبب�ببصببانببيببة  ومببوؤ�ببصبب�ببصببة 
بياناتها  وقببواعببد  �صجالتها  اإىل 
املبا�صر  الو�صول  ل�صمان  املوثقة، 
تواجدوا  حيثما  الدعم  مل�صتحقي 

يف املدن والقرى والنجوع.
تنظمها  الببتببي  احلببمببلببة  وو�ببصببلببت 
اآل  را�بببصبببد  ببببن  حمببمببد  "مبادرات 
الغذائي  بالدعم  العاملية"  مكتوم 
يف  مبب�ببصببتببفببيببد   504،000 اإىل 
اجلمهورية،  مبببنببباطبببق  خمبببتبببلبببف 
متوينية  طببببببرود  عبببلبببى  حببب�بببصبببلبببوا 
اأ�صا�صية  غببذائببيببة  مبببببواد  حتبببتبببوي 
قابلة للتخزين مثل الدقيق والأرز 
ت�صاوي  وغريها،  والزيت  وال�صكر 
 30،284،400 جمببمببوعببه  مبببا 
الغذائي  الببتببنببوع  وحتبببقبببق  وجبببببببة 
يف البببوجبببببببات لبببببالأفبببببراد والأ�ببببصببببر 
تببببوزيببببع  كببببمببببا مت  املبببب�ببببصببببتببببفببببيببببدة، 
ال�صحية  احلببمببايببة  مبب�ببصببتببلببزمببات 

بالعتماد  و�صريع،  مبا�صر  ب�صكل 
امليدانية  عببمببلببيبباتببهببا  �ببصبببببكببة  عببلببى 
والببلببوجبب�ببصببتببيببة. وذلببببك مبببا يحقق 
اأهببداف احلملة الأكببر يف املنطقة 
لإطبببعبببام الببطببعببام بببالببو�ببصببول اإىل 
وبدوره،  ممكنة."  �صريحة  اأو�ببصببع 
قال الدكتور معز ال�صهدى الع�صو 
املوؤ�ص�ص ورئي�ص ال�صبكة الإقليمية 
 100 مبببببادرة  اإن  الطعام  لبنوك 
مليون وجبة توفر العون الغذائي 
وتقدم  حببباجبببة  الأ�بببببصبببببد  لبببلبببفبببئبببات 
للحدود  العابر  للتعاون  منببوذجبباً 
يف 30 دولة لدعم ا�صتدامة العمل 
اخلريي والإن�صاين وا�صتمراريته، 
ت�صرراً  الأكبببببرث  اإىل  والبببو�بببصبببول 
التغذية  و�بببصبببوء  اجلبببببوع  بببتببحببدي 
البببذي يببوؤثببر الببيببوم على اأكبببرث من 
اإن�صان حول العامل. 821 مليون 
واأ�ببببصبببباف البببدكبببتبببور البب�ببصببهببدي اإن 
الطعام  لبنوك  الإقليمية  ال�صبكة 
الو�صول  ببببهبببدف  تبباأ�ببصبب�ببصببت  البببتبببي 
يف  للمحتاجني  الببغببذائببي  بالدعم 

ال�صخ�صية من كمامات ومطهرات 
ومنظفات على امل�صتفيدين.

وتتعاون ال�صبكة الإقليمية لبنوك 
الطعام، التي تاأ�ص�صت عام 2013 
يف املببديببنببة الإنبب�ببصببانببيببة الببعبباملببيببة يف 
للربح،  هادفة  غري  كمنظمة  دبببي 
وجبة"  مليون   100 "حملة  مببع 
لع�صرات  كببمببظببلببة  مببوقببعببهببا  مببببن 
دولببببة   104 يف  البببطبببعبببام  ببببنبببوك 
حببببول البببعبببامل، عبببر تببببويل توزيع 

الغذائية يف  طببرود الطعام واملببواد 
13 دولة من الدول التي تغطيها 
بنوك  مببببع  ببببالبببتبببعببباون  احلبببمبببلبببة، 

الطعام املحلية.
لبنوك  الإقليمية  ال�صبكة  وتعمل 
اخلدمات  تبببوفبببري  عببلببى  البببطبببعبببام 
لتو�صيل  املببطببلببوبببة  الببلببوجبب�ببصببتببيببة 
مل�صتحقيها  الغذائية  املببواد  طببرود 
دولة   13 يف  تواجدهم  مواقع  يف 
من الدول الثالثني التي ت�صملها 

فيها  تن�صط  التي  الببدول  خمتلف 
�صراكاتها  تببعببزيببز  عببلببى  حتبببر�بببص 
الإقليمية والدولية مع موؤ�ص�صات 
البببعبببمبببل اخلبببببريي  مبببتبببمبببر�بببصبببة يف 
مثل  والإغبببببببباثببببببببي  والإنبببببب�ببببببصبببببباين 
اآل  را�بببصبببد  ببببن  حمببمببد  "مبادرات 
جهوزية  مببوؤكببداً  العاملية"،  مكتوم 
ال�صبكة الإقليمية ملوا�صلة جهودها 
امل�صتفيدين  من  عببدد  اأكببر  لدعم 

من احلمالت اخلريية الهادفة.
لبنوك  الإقليمية  ال�صبكة  ولببدى 
تاأ�صي�ص  دعبببمبببت  البببتبببي  البببطبببعبببام، 
عبب�ببصببرات بببنببوك الببطببعببام يف العامل 
العربي واإفريقيا واآ�صيا حتت �صعار 
اجلوع"،  عببلببى  لببلببقبب�ببصبباء  "معاً.. 
منوذج فريد من نوعه حيث تعمل 
على نطاق اإقليمي ودويل من اأجل 
الإغاثة  جببهببود  وتببنبب�ببصببيببق  تببوحببيببد 
ل�صركائها  ال�صبكة  العاملية. وتقدم 

الدعم  املحلية  الطعام  بنوك  من 
الببفببنببي واملبببببادي والببلببوجبب�ببصببتببي من 
اأجل مكافحة هدر الطعام واإطعام 
حملة  وانبببطبببلبببقبببت  املبببحبببتببباجبببني. 
"100 مليون وجبة" حتت مظلة 
مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم 
الغذائي  الدعم  لتقدمي  العاملية، 
ومتوينية  غذائية  طببرود  ب�صيغة 
دولة   30 يف  اإلكرتونية  وق�صائم 
واإفريقيا  واآ�صيا  العربي  العامل  يف 
الالتينية  واأمببببريببببكببببا  واأوروبببببببببببببا 
الإقليمية  ال�صبكة  مببع  بببالببتببعبباون 
الأغذية  وبرنامج  الطعام  لبنوك 
العاملي وموؤ�ص�صة حممد بن را�صد 
والإن�صانية  اخلببرييببة  مببكببتببوم  اآل 
املحلية  اجلببهببات  مببع  وبالتن�صيق 
واجلمعيات  والببهببيببئببات  والببدولببيببة 
الإنبب�ببصببانببيببة واخلبببرييبببة يف البببدول 

التي ت�صملها.

�صاركت يف �إي�صال �لطرود �لغذ�ئية مل�صتحقيها �جلمهورية  حمافظات  خمتلف  من  �إن�صانية  وموؤ�ص�صة  خريية  جمعية   928 •
�خلا�س �ل�صياحي و�ل�صناعي و�لتجاري �مل�صري �صاركت يف دعم جهود �حلملة للو�صول للمحتاجني �لقطاع  من  • �صركات 
�صاهم يف و�صول �لدعم �لغذ�ئي مل�صتحقيه �أينما كانو� �لطعام  لبنوك  �لإقليمية  �ل�صبكة  مع  تعاوننا  �لنعيمي:  • �صارة 

�ل�صهدي: مبادرة 100 مليون وجبة توفر �لعون �لغذ�ئي للفئات �لأ�صد حاجة وتقدم منوذجًا للتعاون �لعابر للحدود لدعم  • معز 
��صتد�مة �لعمل �خلريي و�لإن�صاين و��صتمر�ريته

مركز �لبحوث و�لتطوير �لتابع لـ»ديو�« يقدم حلول م�صتد�مة وفعالة ملختلف �لتحديات
•• دبي-وام:

للتعاون  "تطوير  برنامج  اأ�صهم 
مركز  اأطبببلبببقبببه  البببببذي  البحثي" 
لهيئة  التابع  والتطوير  البحوث 
"ديوا" يف  دبببببي  ومبببيببباه  كببهببرببباء 
وفعالة  م�صتدامة  حلول  تقدمي 
خمتلف  تببواجببه  التي  للتحديات 
قطاعات الهيئة واإداراتها اإذ جنح 
وموظفوها  الببهببيببئببة  مببهببنببد�ببصببو 
امل�صاركون يف الرنامج يف تطوير 
اأنظمة وبرامج ت�صهم يف موا�صلة 
لعمليات  املبب�ببصببتببمببر  الببتببحبب�ببصببني 
على  بالعتماد  الأ�صا�صية  الهيئة 

البحوث والبتكار.
�ببصببعببيببد حممد  واأثبببببنبببببى مببببعببببايل 
الرئي�ص  املنتدب  الع�صو  الطاير 
ومياه  كببهببرببباء  لهيئة  التنفيذي 
الهيئة  موظفي  جهود  على  دبببي 

حملة الدكتوراه واملاج�صتري.
يعمل  املببركببز  اأن  �صلمان  واأو�ببصببح 
"الباحث"  بببرنببامببج  خببببالل  مبببن 
املهنية  البببكبببفببباءات  تببطببويببر  عببلببى 
وا�ببببببصببببببتببببببقببببببطبببببباب اخلبببببريبببببجبببببني 
الوطنية  والكفاءات  الإماراتيني 
ي�صهم  كببذلببك  املبببركبببز  لببلببعببمببل يف 
للتعاون  "تطوير  بببرنببامببج  عببر 
البحثي" يف تعزيز ثقافة البحث 
الهيئة  موظفي  بببني  والببتببطببويببر 
وتبببطبببويبببر البببكبببفببباءات واملببببهببببارات 
نببهببج م�صتدام  واإنبب�ببصبباء  الببوطببنببيببة 
ملبب�ببصبباريببع البببببحببث والببتببطببويببر يف 

الهيئة.
�ببصببيببف املهريي  الببدكببتببور  واأ�بببصبببار 
– البببببببحبببوث  الببببرئببببيبببب�ببببص  نببببائببببب 
اأن  اإىل  الببهببيببئببة  يف  والبببتبببطبببويبببر 
املركز  يف  العاملني  جميع  جهود 
املركز  اأهبببداف  لتحقيق  تت�صافر 

عببباملبببيبببة املببب�بببصبببتبببوى تببببعببببزز جببببودة 
املركز  وين�صجم  دببببي،  يف  احلببيبباة 
وال�صرتاتيجيات  اخلببطببط  مبببع 
 "10X "دبي  ومبادرة  الوطنية 
ال�صمو  �ببصبباحببب  اأطببلببقببهببا  البببتبببي 
الببب�بببصبببيبببخ حمبببمبببد بببببن را�ببببصببببد اآل 
مبببكبببتبببوم نببببائببببب رئبببيببب�بببص الببببدولببببة 
الببببببببوزراء حاكم  رئببيبب�ببص جمببلبب�ببص 
منهج  وت�صكل  اهلل"  "رعاه  دببببي 
لالنتقال  دبببببي  حلببكببومببة  عببمببل 
امل�صتقبل  ريبببببادة  نببحببو  بببببالإمببببارة 
وجعلها ت�صبق مدن العامل بع�صر 
�صنوات. واأو�صح معاليه اأن مركز 
البببببحببوث والببتببطببويببر يببهببدف اإىل 
عاملي  كمركز  دبببي  مكانة  تعزيز 
جمال  يف  والببتببنببمببيببة  لببلبببببحببوث 
وال�صبكات  البب�ببصببمبب�ببصببيببة  الببطبباقببة 
واملياه  الببطبباقببة  وكبببفببباءة  الببذكببيببة 
وبناء القدرات يف هذه القطاعات 

التوزيع للجهد املنخف�ص لر�صد 
الأعطال املحتملة وتقييم �صالمة 
البببكببباببببالت واأدائبببببهبببببا عببلببى املبببدى 
الوقت احلقيقي مما  الطويل يف 
يبب�ببصبباعببد عببلببى حتبببديبببد اأولبببويبببات 
وال�صتبدال  والإ�صالح  ال�صيانة 
اأعلى درجات العتمادية  ل�صمان 
اإىل  بببببالإ�ببببصببببافببببة  واملببببوثببببوقببببيببببة، 
اجلهد  فبببحببب�بببص  نببببظببببام  تبببطبببويبببر 
لأجهزة  التوافقية  والنبببببعبباثببات 
اخلا�صة  الببكببهببربببائببي  الببعبباكبب�ببص 
بببببالألببببواح الببكببهببرو�ببصببوئببيببة حيث 
اإطببار جهود  النظام يف  هببذا  ياأتي 
"�صم�ص  مبببببادرة  لتطوير  الهيئة 
الهيئة  اأطبببلبببقبببتبببهبببا  البببتبببي  دبي" 
اأ�صحاب املباين واملنازل  لت�صجيع 
كهرو�صوئية  لبببوحبببات  لببرتكببيببب 
الكهرباء  لإنبببتببباج  الأ�ببصببطببح  عببلببى 
وربطها  ال�صم�صية  الببطبباقببة  مببن 

وحببر�ببصببهببم عببلببى تببطببويببر حلول 
بّناءة وا�صتباقية مبا ير�صخ مكانة 
العاملية وحتقيق  الريادية  الهيئة 
موؤ�ص�صة  تبب�ببصبببببح  اأن  يف  روؤيبببتبببهبببا 
ومبتكرة  م�صتدامة  عاملياً  رائببدة 
البحوث  مركز  اأن  اإىل  ..م�صريا 
حممد  جمّمع  �صمن  والتطوير 
للطاقة  مبببكبببتبببوم  اآل  را�ببببصببببد  بببببن 
ال�صم�صية ي�صهم يف تر�صيخ مكانة 
اإقليمياً  مببركببزاً  بو�صفه  املببجببّمببع 

ودولياً للبحث والتطوير.
وقببببببال مبببعبببايل البببطبببايبببر: يبببببوؤدي 
مببركببز البببببحببوث والببتببطببويببر دوراً 
الهيئة  جببهببود  دعبببم  يف  اأ�ببصببا�ببصببيبباً 
وتطوير  امل�صتقبل  ل�ببصببتبب�ببصببراف 
اخلطط ال�صتباقية بعيدة املدى 
الرابعة  ال�صناعية  الثورة  ملواكبة 
الإحاللية  الببتببقببنببيببات  واببببتبببكبببار 
خدمات  تببوفببري  على  تعمل  الببتببي 

و روؤية الهيئة الرامية اإىل تعزيز 
الطاقة  اإمببببدادات  ال�ببصببتببدامببة يف 
وتببنببويببع مبب�ببصببادر الببطبباقببة وخلق 
البتكار  على  ت�صجع  عمل  بيئة 
اإن�صاء من�صة لالإبداع  من خالل 
الطاقة  جمببببببال  يف  والبببببتببببكببببار 
النظيفة  والببتببقببنببيببات  املبببتبببجبببددة 

وتدريب الكوادر الوطنية.
ومن اأبرز امل�صاريع والأنظمة التي 
طورها مركز البحوث والتطوير 
برنامج  للهيئة من خالل  التابع 
البحثي"  لبببلبببتبببعببباون  "تطوير 
الإلكرتونية  املبببراقبببببببة  نبببظبببام   :
الأر�صية  التوزيع  كابالت  حلالة 
الذكاء  تببقببنببيببات  عببلببى  اعبببتبببمببباداً 
ال�صطناعي وتعّلم الآلة واأحدث 
والبيانات  امل�صت�صعرات  تقنيات 
النظام  ي�صاعد  حببيببث  ال�صخمة 
عبببلبببى مبببراقبببببببة �ببصبببببكببة كببباببببالت 

تلبية متطلبات  لتمكني دبي من 
الببتببنببمببيببة املبب�ببصببتببدامببة يف الإمبببببارة 
املركز  ي�صهم  ذلبببك  اإىل  اإ�ببصببافببة 
العلمي يف دبي  املجتمع  اإثببراء  يف 
ودولببة الإمببارات العربية املتحدة 
املعارف  ن�صر  والببعببامل من خببالل 
الباحثني  مبببببواهبببببب  وتببببطببببويببببر 

الإماراتيني وقدراتهم.
مببن جببانبببببه قبببال املببهببنببد�ببص وليد 
�صلمان النائب التنفيذي للرئي�ص 
والتميز  الأعمال  تطوير  لقطاع 
البحوث  مبببركبببز  اإن  الببهببيببئببة  يف 
ي�صبح  لأن  يبب�ببصببعببى  والبببتبببطبببويبببر 
التقنيات  لإطبببالق  عاملية  من�صة 
املحافظة  ي�صمن  مبببا  البببواعبببدة 
�صدارة  يف  الببهببيببئببة  مببكببانببة  عببلببى 
العاملية  اخلببدمبباتببيببة  املببوؤ�ببصبب�ببصببات 
..م�صريا اإىل اأن املركز ي�صم 41 
باحثاً وباحثة من بينهم 24 من 

النظام  ويببهببدف  الهيئة.  ب�صبكة 
التوافقي  اجلبببهبببد  فببحبب�ببص  اإىل 
لأجهزة  التوافقية  والنبببببعبباثببات 
الببعبباكبب�ببص الببكببهببربببائببي لبببالألبببواح 
حيث  الكهرو�صوئية  ال�صم�صية 
النبعاثات  هببذه  تببوؤثببر  اأن  ميكن 
عببلببى جببببودة �ببصبببببكببة الببكببهببرببباء .. 
التعّرف  يف  الببنببظببام  يبب�ببصببهببم  كببمببا 
اأنواع ومفاهيم اجلهد  اأكرث على 
الفالتر  اأثببر  وحتببديببد  التوافقي 
ال�صبط  على  الفعالة  اخلارجية 
العاك�ص  لأجبببببهبببببزة  البببتبببوافبببقبببي 
كله  هببذا  وي�صاعد   .. الكهربائي 
على حتديث اإر�صادات الهيئة حول 
اإجراءات  وحت�صني  الطاقة  جودة 
وتقنيات  احلببببالببببيببببة  البببتبببقبببيبببيبببم 
تخفيف الرتكيبات املعتمدة على 
ب�صبكة  واملرتبطة  الأجببهببزة  هببذه 

الهيئة.
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اأخبـار الإمـارات
�لإمار�ت تدين حماولت �حلوثيني ��صتهد�ف �ل�صعودية بطائر�ت م�صرية مفخخة و �صاروخ بالي�صتي

•• اأبوظبي-وام:

اأعربت دولة الإمارات عن اإدانتها وا�صتنكارها ال�صديدين ملحاولت ميلي�صيات 
احلوثي الإرهابية املدعومة من اإيران ا�صتهداف املناطق والأعيان املدنية يف 
ال�صقيقة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خالل  ال�صعودية  العربية  اململكة 
طائرات م�صرّية مفخخة كانت موّجهة نحو مناطق جنوبي اململكة و�صاروخ 
الدفاعات  ودمرتها  اعرت�صتها  جببازان،  يف  املدنيني  ي�صتهدف  كان  بالي�صتي 

اجلوية لقوات التحالف.
و اأكدت دولة الإمببارات يف بيان لب " وزارة اخلارجية و التعاون الدويل " اأن 
ال�صافر  ا�صتمرار هذه الهجمات الإرهابية جلماعة احلوثي يعك�ص حتديها 

للمجتمع الدويل، وا�صتخفافها بجميع القوانني والأعراف الدولية.

و حثت الوزارة املجتمع الدويل على اأن يتخذ موقفاً فورياً و حا�صماً لوقف 
واأمن  واملدنية  احليوية  املن�صاآت  ت�صتهدف  التي  العدوانية  الأعببمببال  هببذه 
�صعي  دلياًل على  يعد  الإرهابية  الهجمات  ا�صتمرار هذه  اأن  اململكة، موؤكدة 

هذه امللي�صيات اإىل تقوي�ص الأمن وال�صتقرار يف املنطقة.
هذه  اإزاء  اململكة  مببع  الببكببامببل  الإمبببببارات  دولبببة  ت�صامن  البببببوزارة  جبببددت  و 
يطال  تهديد  كل  �صد  واحببد  �صف  يف  معها  والببوقببوف  الإرهابية  الهجمات 
اأمنها  حلفظ  اإجبببراءات  من  تتخذه  ما  كل  يف  ودعمها  وا�صتقرارها،  اأمنها 

و�صالمة مواطنيها واملقيمني على اأرا�صيها.
العربية  اململكة  واأمبببن  املببتببحببدة  العربية  الإمبببببارات  اأمبببن  اأن  البببببيببان  اأكبببد  و 
ال�صعودية كل ل يتجزاأ، واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتره الدولة 

تهديداً ملنظومة الأمن وال�صتقرار فيها.

�حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت ي�صتعر�س ��صرت�تيجية �لعمل
•• ال�سارقة -وام:

ا�صرتاتيجية  الإمببارات  واأدببباء  كتاب  احتبباد  اإدارة  ا�صتعر�ص جمل�ص 
العمل يف الحتاد واآلية التعاون مع عدد من املوؤ�ص�صات الثقافية يف 
الدولة، ل�صنع �صراكات ثقافية تدعم الحتاد يف مرحلته النقالية، 

وامل�صهد الثقايف والإبداعي يف دولة الإمارات.
جاء ذلك يف الجتماع الأخببري للمجل�ص يف مقره يف قناة الق�صباء 
بال�صارقة مت فيه اإقرار ت�صكيل جلنة اخلطة ال�صرتاتيجية للثالث 
�ببصببنببوات املببقبببببلببة، تببقببوم بببو�ببصببع الببتبب�ببصببور الببعببام والبببروؤيبببة والر�صالة 
والأهببداف فيما اعتمد املجل�ص م�صاركته يف معر�ص العني للكتاب 
ومت تكليف اللجنة الثقافية بو�صع ت�صور للفعاليات املقرتح اإقامتها 

يف املعر�ص، كما اعتمد امل�صاركة يف معر�ص ال�صارقة الدويل للكتاب 
العامل  اأهمية على م�صتوى  الكتب  اأكر معار�ص  اأحد  الذي يعتر 
جلانه  من  عدد  ت�صكيل  ويعتمد  لال�صرتاتيجية  جلنة  ي�صكل  فيما 

ويقر ا�صتمرارية اإ�صدار جملتي درا�صات و�صوؤون اأدبية.
واأدبببباء  كببتبباب  احتببباد  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العميمي  �صلطان  واأكبببد 
الإمبببببارات اأهببمببيببة املببرحببلببة الببقببادمببة الببتببي حتببمببل الأمببببل والتفاوؤل 
الإمارات،  واأدببباء  كتاب  احتبباد  انتقالية جديدة يف م�صرية  مبرحلة 
لأن�صطة  والتنظيمية  والإداريبببة  الإبداعية  امل�صتويات  �صعيد  على 
وفعاليات الحتاد، موؤكداً اأن جمل�ص الإدارة وكافة الهيئات الإدارية 
النقلة يف م�صرية  واللجان يف الحتبباد ت�صعى جاهدة لتحقيق هذه 

الحتاد.

للتعزيز من �لعالقات �لزوجية بني �لأ�سر �لإمار�تية

د�ئرة تنمية �ملجتمع و�لتنمية �لأ�صرية تطلقان �ملرحلة �لتجريبية ملن�صة »تقهوى«
•• اأبوظبي-الفجر: 

املببجببتببمببع يف  اأطببلببقببت دائببببرة تنمية 
موؤ�ص�صة  مببع  بببالببتببعبباون  اأبببوظبببببي، 
التنمية الأ�صرية والقطاع اخلا�ص 
تعد  والبببتبببي  "تقهوى"،  مبببببببببادرة 
من�صة رقمية مبتكرة، والأوىل من 
نببوعببهببا يف الإمبببببارة، والببهببادفببة اإىل 
والإر�صادات  ال�ببصببتبب�ببصببارات  تببقببدمي 
البببزوجبببيبببة مبببن خببببالل نببخبببببة من 
العالقات  جمببال  يف  املتخ�ص�صني 
التما�صك  لتعزيز  وذلببك  الأ�صرية، 
الأ�صري ورفع الوعي باأهمية طلب 
مبكرة  مبببراحبببل  يف  ال�ببصببتبب�ببصببارات 
لببلببتببقببلببيببل مبببن الأ�بببصببببببباب املبببوؤديبببة 
للطالق يف �صنوات الزواج الأوىل. 

البببدكبببتبببورة ليلى  �بببصبببعبببادة  وقبببالبببت 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الهيا�ص، 
الببر�ببصببد والبببتببكببار الجببتببمبباعببي يف 
اأبوظبي،  يف  املجتمع  تنمية  دائببرة 
"تقهوى"  مببنبب�ببصببة  تبب�ببصببمببيببم  اإن 
الدرا�صات  نتائج  اإىل  ا�صتناداً  جبباء 
والأبحاث التي قامت بها الدائرة، 
الدرا�صات  نببتببائببج  اأظبببهبببرت  حببيببث 
الأزواج  مبببن   62% حبببببوايل  اأن 
للطالق  يتعر�صون  الإمبباراتببيببني 
خالل ال�صنوات الأربببع الأوىل من 

زواجهم.
الطالق،  مبب�ببصببببببببات  اأن  واأ�بببصبببافبببت 

اإىل  اإ�صافة  كافة،  املجتمع  لأفبببراد 
بهدف  الأ�ببصببرة  حياة  جببودة  تعزيز 
حتبب�ببصببني رفبببببباه املبببجبببتبببمبببع لبببزيبببادة 
املواطنني  �ببصببعببادة ور�ببصببا  مببعببدلت 

واملقيمني عن العي�ص يف الإمارة.
اإدارة  مديرة  علي  اآل  وفبباء  وقالت 
الأ�صرية  وال�ببصببتبب�ببصببارات  الإر�بببصببباد 
الأ�صرية:  الببتببنببمببيببة  مببوؤ�ببصبب�ببصببة  يف 
مع  بببالببتببعبباون  البب�ببصببراكببة  "تاأتي 
خالل  مببن  املجتمع  تنمية  دائببببرة 
تعزيز  اأجل  "تقهوى"، من  من�صة 
وحل  الأ�صري،  التما�صك  وتوطيد 
الأ�صرية  والبببنبببزاعبببات  اخلبببالفبببات 
بببني الببزوجببني يف مببراحببل مبكرة، 
الدعم  تبببقبببدمي  اإىل  ببببالإ�بببصبببافبببة 
والإر�صاد لالأزواج الذين يواجهون 
بع�صهم  التوا�صل مع  �صعوبات يف 
�صعداء  اأطبببفبببال  لإنبب�ببصبباء  البببببعبب�ببص 
جمتمع  وبببنبباء  متما�صكة  واأ�بببصبببرة 

ينعم بجودة حياة عالية".
"تقهوى"  من�صة  اأن  واأو�ببصببحببت 
تبب�ببصببهببم يف تطوير  مبببببتببكببرة  فببكببرة 
مبببببنبببببظبببببومبببببة البببببعبببببمبببببل لبببلبببقبببطببباع 
و�صتحظى  الإمببارة،  الجتماعي يف 
لثقة كافة  نببظببراً  ببباإ�ببصببادة وا�ببصببعببة، 
اأفراد املجتمع يف خمتلف الرامج 
واخلبببدمبببات الببتببي تببقببدمببهببا دائبببرة 
التنمية  وموؤ�ص�صة  املجتمع  تنمية 
الأ�صرية، والتي ت�صعى اإىل تطوير 

نتيجة  تبباأتببي  البببدرا�بببصبببات،  بح�صب 
وحل  الببتببوا�ببصببل  مبببهبببارات  ل�صعف 
النزاعات بني الأزواج، وقلة الوقت 
الأزواج  يببقبب�ببصببيببه  البببببذي  الببنببوعببي 
التاأخر  اإىل  اإ�ببصببافببة  بع�صهم،  مببع 
اأو عبببدم طببلببب املبب�ببصبباعببدة مببن قبل 
املتخ�ص�صني يف العالقات الأ�صرية 

والزواجية يف مراحل مبكرة.
الهيا�ص  البببدكبببتبببورة  واأو�بببصبببحبببت   
اإىل  تببهببدف  "تقهوى"  من�صة  اأن 
لالأزواج  والإر�ببصبباد  الببدعببم  تقدمي 
الببببذيببببن يبببواجبببهبببون �بببصبببعبببوببببات يف 
التوا�صل والتفاهم وحل النزاعات، 
بالتفاهم  اخلببا�ببصببة  تلك  �صيما  ل 
والببتببوا�ببصببل مببع الأبببنبباء والببتببي قد 
تببببوؤدي اإىل املبب�ببصبباكببل الأ�ببصببريببة بني 
�صيتم  اأنبببببه  اإىل  لفببتببتبباً  الأزواج، 
تفعيل املرحلة التجريبية للمن�صة 
جمال  يف  متخ�ص�صني  طريق  عن 
القطاع  مببن  الأ�ببصببريببة  الببعببالقببات 
اخلبببببا�بببببص وذلبببببببك حتبببببت اإ�بببببصبببببراف 

موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية. 
"تقهوى"  ا�بببصبببم  اخبببتبببيبببار  وجبببببباء 
كمفردة اإماراتية تراثية ذات طابع 
وهي  والتقاليد،  العادات  اأ�صيل يف 
وبحث  والألببفببة،  باحلديث  تببوحببي 
بروح  يت�صم  ب�صكل  املهمة  الأمببببور 
بني  النقا�ص،  يف  وامل�صاركة  العائلة 
اأطبببببراف الأ�ببصببرتببني ومببعبباجلببة اأي 

مببراحببل حياتهم  حتببديببات خبببالل 
بالتعاون  املبببببادرة  وتاأتي  الأ�صرية، 
لال�صت�صارات  "تكلم"  من�صة  مببع 
يا�ص،  وجبببزيبببرة  الإنببببرتنببببت،  عبببر 
"مود�صلي هيلث" لل�صحة  ومركز 

النف�صية.
واأكببببدت الببهببيببا�ببص، ببباأنببه مت تطوير 
املن�صة لتوفر بيئة مريحة ت�صمن 
و�صهولة  واخلبب�ببصببو�ببصببّيببة  البب�ببصببرّيببة 
متطلبات  عبببلبببى  ببببنببباء  البببو�بببصبببول 
ا�بببصبببتبببخبببدام  مت  حبببيبببث  الأزواج، 
املبتكرة،  العنا�صر  مببن  جمموعة 
الر�صائل  بببا�ببصببتببخببدام  كببالببتببحببفببيببز 
البببنببب�بببصبببيبببة املببخبب�ببصبب�ببصببة لببببببببالأزواج 
ببببنببباء عببلببى مببعببطببيببات كبببل اأ�بببصبببرة، 
وا�ببصببتببخببدام نببظببام املببكببافبباآت والذي 
وقت  تببوفببري  لي�صمن  درا�ببصببتببه  مت 
نوعي لببالأزواج والأبناء من خالل 
خمتلفة  ترفيهيه  عائلية  اأن�صطة 

وتعزيز  للتاآلف  مثالية  بيئة  توفر 
التما�صك الأ�صري. 

واأو�صحت املدير التنفيذي لقطاع 
اأن  الجتماعي،  والبتكار  الر�صد 
يعتر  املن�صة  فاعلية  اأثبببر  قيا�ص 
للتاأكد  املهمة  العنا�صر  اأهبببم  مببن 
من تقييم جناح املرحلة التجريبية 
قابلة  معتمدة  موؤ�صرات  على  بناء 
لببلببقببيببا�ببص، والبببتبببي �ببصببتببدعببم خطة 
التو�صع وال�صتدامة لهذا امل�صروع. 
نتيجة  "تقهوى"  من�صة  وتببباأتبببي 
اإجراء  يف  للدائرة  امل�صتمر  العمل 
جودة  كا�صتبانة  مهمة  م�صوحات 
احلياة يف دورتيها الأوىل والثانية 
الببتببعببرف على  تبب�ببصبباعببد يف  والبببتبببي 
املجتمع  تببواجببه  الببتببي  الببتببحببديببات 
احللول  اإىل  والببو�ببصببول  واأفبببببراده، 
املبب�ببصببتببدامببة الببتببي تببعببزز مبببن روؤيبببة 
تببوفببري حببيبباة كرمية  الببببدائببببرة يف 

ي�صهم  مبببا  امل�صرتك  العمل  اآلببيببات 
التي  امل�صتقبلية  اخلطط  و�صع  يف 
ت�صلط ال�صوء على اأبرز التحديات 
النا�صئة واملحتملة لالرتقاء بكفاءة 

القطاع الجتماعي. 
موؤ�ص�صة  اأن  عببلببي:  اآل  واأ�بببصبببافبببت 
الببتببنببمببيببة الأ�بببصبببريبببة حتببر�ببص على 
وال�صت�صارات  الإر�بببببصببببباد  تبببقبببدمي 
لببببالأزواج  والجببتببمبباعببيببة  النف�صية 
"تقهوى"،  مببنبب�ببصببة  خبببببالل  مببببن 
ا�صتباقية  خببطببوات  تببتببخببذ  والببتببي 
حماية  اإىل  الأول  املببقببام  يف  تهدف 
امل�صكالت  مبببن  البببزوجبببيبببة  احلبببيببباة 
الأ�صر  وتقدم  ا�صتقرار  تعيق  التي 
الحتفاظ  مببببع  الأفبببب�ببببصببببل،  نبببحبببو 
لطالبي  البببتبببامبببة  ببباخلبب�ببصببو�ببصببيببة 

اخلدمة. 
الإر�ببببصبببباد  اإدارة  مببببديببببرة  واأكببببببببدت 
موؤ�ص�صة  الأ�صرية يف  وال�صت�صارات 
�صرورة  عببلببى  الأ�بببصبببريبببة  الببتببنببمببيببة 
الببقبب�ببصببوى مببن برامج  ال�ببصببتببفببادة 
التحفيزية  "تقهوى"  مببنبب�ببصببة 
التوا�صل  تببعببزيببز  اإىل  البببرامبببيبببة 
و�صد  واملجتمع  الأ�ببصببرة  اأفبببراد  بني 
الفجوات العاطفية نتيجة ان�صغال 
اأحبببببد طببببريف الأ�ببببصببببرة �بببصبببواء اأكببببان 
متطلبات  اأم  الببدرا�ببصببة  اأم  للعمل 
احلياة، خا�صة يف ظل هذه الأجواء 

ال�صتثنائية التي مير بها العامل.

نور �أبوظبي يهدف �إىل ��صتبد�ل 43 �ألف وحدة �إنارة تقليدية بنظام �إل �إي دي

ركزت �لدورة يف �لإنعا�س �لقلبي و�لذبحة �ل�سدرية وحالت �لختناق 

�لأر�صيف �لوطني يوعي بالإ�صعافات �لأولية و�لتعليمات �لالزمة للم�صعف يف زمن كورونا

•• اأبوظبي-وام:

املناخي  التغري  تداعيات  ملواجهة  متكاملة  منظومة  المببارات  دولببة  متتلك 
وخف�ص الب�صمة الكربونية من خالل تعزيز ال�صتدامة يف كافة القطاعات 
امل�صتقبلي  ال�صت�صراف  اإىل  بال�صافة  البيئية  املمار�صات  اأف�صل  وتطبيق 

وا�صتخدام التكنولوجيا واحللول البتكارية.
الببرائببدة عامليا يف العتماد على الطاقة  الببدول  وتعتر دولببة المبببارات من 
كنموذج  مكانتها  ويعزز  عاملياً  ريادتها  يدعم  ا�صتباقي  نهج  وتبني  املتجددة 
عاملي للتنمية ال�صاملة امل�صتدامة يف قطاع الطاقة الذي يعتر داعماً رئي�صاً 

لالقت�صاد الوطني.
واأكدت دائرة البلديات والنقل - يف حوار خا�ص لوكالة اأنباء المارات "وام" 
حول م�صاهمة م�صروع "نور ابوظبي" يف خف�ص ا�صتهالك الطاقة املتجددة 
- اأنها تعمل على ال�صتجابة اإىل تطلعات ال�صكان ومواكبة التقنيات اجلديدة 
اأبوظبي"  "نور  م�صروع  من  اجلديدة  املرحلة  �صاهمت  حيث  م�صتمر  ب�صكٍل 
خالل هذه الفرتة يف خف�ص تكلفة الطاقة املتجددة عامليا ..م�صرية اإىل اأن 
"نور اأبوظبي" يهدف اإىل ا�صتبدال 43 األف وحدة اإنارة تقليدية من خالل 
اإي دي"  "اإل  امل�صتدام با�صتخدام نظام  ا�صتخدام نظام الإ�صاءة  اإىل  التحول 
ي�صتهلك  الببذي  التقليدي  الإ�ببصبباءة  نظام  عن  الإمبببارة، عو�صاً  على م�صتوى 
طاقة كبرية ويولد حرارة تعتر �صخمة مقارنة بالنظم اجلديدة للطاقة .

وقال �صعادة حمد املطوع املدير التنفيذي لقطاع العمليات بدائرة البلديات 
والنقل لب "وام" اإن قيمة الوفورات التي حتققت يف متو�صط ا�صتهالك الطاقة 
ال�صابقة  بالأنظمة  اإي دي" ب�صورة عامة مقارنة  "اإل  بعد تركيب م�صابيح 
 2019 العام  يف  اأبوظبي  جزيرة  يف  اأبوظبي  مدينة  بلدية  تتحملها  التي 
و�صلت اإىل 37 مليون درهم وحققت الدائرة توفريا بن�صبة تقارب الب 50% 
اأي مت  درهببم  19 مليون  اإىل  ال�صنوية  الكلفة  2020 مع تخفي�ص  يف عام 
توفري مبلغ 18 مليون درهم خالل عام واحد فقط ..م�صريا اإىل اأن حجم 
و�صت�صاهم  الأوىل،  املرحلة  اأ�صعاف  يبلغ ثالثة  امل�صروع  الثانية من  املرحلة 
بتوفري الكهرباء مبقدار كبري ي�صل اإىل 2400 مليون كيلوواط �صاعة، اأي 
705 ماليني  % مبا يعادل توفري   76 خف�ص ال�صتهالك بن�صبة تقارب 

درهم على امتداد فرتة التنفيذ البالغة 12 عاًما.
واأ�صاف املطوع اأن ال�صرتاتيجية اخلا�صة بالدائرة تركز على ا�صتبدال نظم 
الإ�صاءة ووحدات الإنارة التقليدية يف �صوارع ومدينة اأبوظبي بوحدات اإنارة 
"ال.اإي.دي" املوفرة للطاقة، وتهدف من خالل  جديدة تعمل بتكنولوجيا 
ذلك اإىل تخفي�ص ا�صتهالك الطاقة واعتماد �صيا�صات م�صتدامة يف توظيف 
مدينتي  يت�صمن  وهبببذا  لببالإمببارة  امل�صتدام  النمو  يف  ي�صاهم  ب�صكل  املبببوارد 
اأبوظبي والعني ومنطقة الظفرة ..م�صريا اإىل اأن الدائرة جنحت يف اختتام 
اأعمال املرحلة الأوىل من تنفيذ هذه الإ�صرتاتيجية يف عام 2020 ونتطلع 
اإىل حتقيق املزيد من التحول يف هذا املجال هذا العام من خالل جهود فرق 

العمل يف كافة البلديات واجلهات التابعة لها.
وقال اإن املرحلة الأوىل من م�صروع "نور اأبوظبي" جنحت بالتعاون مع �صركة 
"تطوير لإدارة وت�صغيل الأنظمة والأ�صول املرورية" يف ا�صتبدال الآلف من 
اإنببارة جديدة  بوحدات  اأبوظبي  اإمببارة  �صوارع  التقليدية يف  الإنبببارة  وحببدات 
تعمل بتكنولوجيا "ال.اإي.دي" املوفرة للطاقة ..م�صريا اإىل اأن اإجمايل عدد 
اأعمدة الإنببارة التي مت ا�صتبدالها يف املرحلة الأوىل لتوائم النظام اجلديد 
بلغ اأكرث من 2585 تتوزع يف مدينة اأبوظبي ومنطقة الظفرة وهذا ي�صمل 
ال�صوارع الرئي�صية مثل �صارع اخلليج العربي، وطريق ال�صيخ زايد، وطريق 
�صويحان،  اأبوظبي  العابر، وطريق  الروي�ص  الببدويل، وطريق  ال�صيخ خليفة 

وطريق اأبوظبي - دبي بالإ�صافة اإىل ال�صوارع الداخلية لالإمارة.
ويف رده على �صوؤال حول كيفية اإ�صهام امل�صابيح اجلديدة يف تعزيز ا�صتدامة 
الب�صمة  وخف�ص  املناخي  التغري  لتداعيات  الت�صدي  يف  وامل�صاهمة  املببوارد 
الكربونية .. قال املدير التنفيذي لقطاع العمليات بدائرة البلديات والنقل 
خالل  مبادرات  عدة  على  لها  التابعة  اجلهات  جميع  مع  عملت  الدائرة  اإن 
الببدرا�ببصببات لتقييم وح�صاب  الببعببديببد مببن  تببقببدمي  اأجبببل  العقد الأخببببري، مببن 
انبعاثات الكربون، وتعاونت مع مراكز بحوث الطرق واملوا�صالت و�صالمة 
ب�صمان  كفيلة  و�صائل  لبتكار  العريقة  اجلببامببعببات  مببن  وجمموعة  املبببرور 
خف�ص انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون الناجتة عن م�صاريع التخطيط املدين 
وتنفيذ الطرق ..م�صريا اإىل اأن م�صروع "نور ابوظبي" يعتر اأحد خمرجات 

اأبوظبي  هذه الدرا�صات، والذي يهدف اإىل جعل م�صاريع الطرق يف مدينة 
�صامل  منهج  ا�ببصببتببخببدام  طببريببق  عببن  البيئية،  الناحية  مببن  ا�ببصببتببدامببة  اأكبببرث 
الب�صمة الكربونية مل�صاريع الطرق بحيث تت�صمن مرحلة الإن�صاء  حل�صاب 

وال�صتخدام وال�صيانة.
وقال حمد املطوع اإن دائرة البلديات والنقل تركز ب�صكل م�صتمر على حتقيق 
املزيد من الإجنازات يف جمال تعزيز ا�صتدامة املوارد وامل�صاهمة يف الت�صدي 
لتداعيات التغري املناخي كجزء اأ�صا�صي من ا�صرتاتيجيتها، متا�صياً مع روؤية 
اأبوظبي 2030، وبرنامج اأبوظبي للم�صرعات التنموية "غداً 21"، والذي 
�صهد اإطالق عدة مبادرات اأهمها مبادرة اأبوظبي للمناخ العاملية، دعماً جلهود 
العمل من اأجل املناخ، وتعزيزاً للمكانة الرائدة عاملياً لإمارة اأبوظبي يف هذا 
املتبعة �صمن  العاملية  املعايري  لتطبيق  الوثيق  على عملنا  بالإ�صافة  املجال 

اأهداف التنمية امل�صتدامة التي و�صعتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
اأبوظبي  جزيرة  ل�صوارع  امل�صابيح  تركيب  من  النتهاء  �صيتم  اأنببه  واأو�ببصببح 
العامني، وجبباري طرح  املببدن يف مببدة زمنية تقارب  داخببل  املناطق  مبا فيها 
مزايدة بخ�صو�ص املرحلة الثانية للر الرئي�صي- اأبوظبي واملتوقع النتهاء 
من التعاقد عليها يف العام املقبل ..م�صريا اإىل اأنه مت التعاقد مع م�صتثمر 
واحد ك�صركة رئي�صية، و�صوف تقوم ال�صركة امل�صتثمرة بالتعاقد مع ال�صركات 
الأخرى، وت�صل قيمة العقد خالل املدة التعاقدية للمراحل القادمة مبلغا 

اإجماليا قدره 156 مليون درهم.

•• ابوظبي-الفجر:

الأويل  "الإ�صعاف  يف  الببتببوعببويببة  الببببدورة  جببباءت  املبببرة  هبببذه  خمتلف  ب�صكل 
الأر�صيف  امل�صتجد" التي نظمها  القلبي يف زمن فريو�ص كورونا  والإنعا�ص 
الوطني بالتعاون مع الإ�صعاف الوطني، وقد ركزت يف دور الإ�صعافات الأولية 
بع�ص  عن  الناجتة  امل�صاعفات  تقليل  اأو  وامل�صابني  املر�صى  حياة  اإنببقبباذ  يف 
اأخذت الإ�صعافات الأولية  اأنه يف زمن كورونا  الأمرا�ص والإ�صابات، موؤكدة 
تعليمات  يتبع  واأن  حببذراً،  اأكببرث  يكون  اأن  امل�صعف  على  فر�ص  �صكاًل جديداً 
مهمة واإر�صادات لكيال ينتقل اإليه فريو�ص كورونا لدى انهماكه باأداء دوره 
يف الإ�صعافات الأولية، وجاءت هذه الدورة بناء على اهتمام الأر�صيف الوطني 
املرحلة  متطلبات  وعلى  العمل،  بيئة  ويف  ال�صخ�صية  وال�صالمة  بال�صحة 

احلالية التي يواجه فيها العامل فريو�ص كوفيد19 واآثاره اجل�صيمة.

التعليم  الوطني وق�صم  الأر�صيف  بالتن�صيق بني  -التي جاءت  الور�صة  بداأت 
الطبي يف الإ�صعاف الوطني- بتعريف فريو�ص كورونا، وكيف حتدث الإ�صابة 
به عن طريق النتقال املبا�صر من خالل الرذاذ املتطاير من املري�ص اأثناء 
الأ�صطح  مالم�صة  خببالل  من  املبا�صر  غري  والنتقال  العطا�ص،  اأو  ال�صعال 
احليوانات  اأو  للم�صابني  املبا�صرة  وباملخالطة  بالفريو�ص،  امللوثة  والأدوات 
الببببدورة الأعبببرا�بببص والعالمات  املببنببتببجببات احلببيببوانببيببة، وعببببددت  اأو  املبب�ببصببابببة 
و�صيق  وال�صعال،  احلمى  واأبببرزهببا:  كببورونببا،  بفريو�ص  لالإ�صابة  ال�صريرية 
النف�ص وال�صعور بالتعب، و�صيالن الأنف والتهاب احللق، وال�صداع والإ�صهال 
الببدورة خطوات يجب  والقيئ، وللوقاية من الفريو�ص حددت املحا�صرة يف 

اتباعها يف املمار�صات اليومية.
اإىل  اجلببيببزاين  نعمة  ال�صيدة  فيها  حا�صرت  التي  البببدورة  تطرقت  اأن  وبعد 
ال�صكري؛  ببببداء  الإ�ببصببعبباف يف حبببالت الخببتببنبباق والغ�صة، والببربببو واملببريبب�ببص 

القلبية،  والنوبة  ال�صدرية  بالذبحة  امل�صاب  اإ�صعاف  حالت  الببدورة  توقفت 
والكتفاء  امل�صاب،  فم  يف  التنف�ص  طريق  عن  الإ�صعاف  رف�ص  اإىل  م�صرية 

بال�صغط على �صدره.
وربطت الدورة بني الإ�صعافات الأولية، وكيفية الوقاية من التلوث وعدوى 
القفازات،  كا�صتخدام  الأولببيببة؛  الإ�ببصببعببافببات  تقدمي  خببالل  كوفيد  فببريو�ببص 
والكمامة، وغ�صل اليدين، والمتناع عن مل�ص العينني والأنف والفم، وجتنب 
وغ�صل  امل�صاب،  قرب  املوجودة  احلببادة  الأدوات  من  وخز  اأو  جلرح  التعر�ص 
املنطقة التي حدثت فيها الإ�صابة من الدم باملاء وال�صابون، والتخل�ص من 

املالب�ص امللوثة بالدم.
ويذكر اأن الدورة -التي تابعها عدد كبري من امل�صاركني- قد عّرفت الإ�صعافات 
باأنها الرعاية والعناية الأولية والفورية واملوؤقتة بالو�صائل املتاحة  الأولية 
اأقرب  اإىل  الإ�ببصببعبباف  ح�صور  حلببني  املفاجئة  املببر�ببص  نببوبببات  اأو  لببالإ�ببصببابببات 

كورونا،  ما هو فريو�ص  منها:  الببدورة حمبباور عديدة  وتناولت  م�صت�صفى.  
وخطوات  ال�صريرية،  والعالمات  الأعببرا�ببص  هي  وما  العدوى،  حتدث  كيف 
يجب اتباعها يف املمار�صة اليومية، واإر�صادات يف التعامل مع �صخ�ص م�صاب 
اأو مري�ص اأثناء جائحة فريو�ص كورونا، ومبادئ الإ�صعافات الأولية، ون�صائح 
وعدوى  التلوث  من  الوقاية  وكيفية  امل�صتجد،  كورونا  زمببن  يف  للم�صعفني 
الإنعا�ص  اإعطاء  وكيفية  الأولببيببة،  الإ�صعافات  تقدمي  اأثناء  كوفيد  فريو�ص 
مع  والتعامل  الغ�صة،  حالة  يف  امل�صاعدة  وتقدمي  كببورونببا،  زمببن  يف  القلبي 
بع�ص احلالت الطبية الطارئة، وا�صتعمال جهاز �صدمات القلب الكهربائي 
اخلارجي الآيل.  ونبهت ال�صيدة نعمة اجليزاين اإىل اأهم التعليمات الواجب 
اتباعها مل�صاعدة �صيارات الطوارئ والإ�صعاف لكي ت�صل اإىل هدفها بال�صرعة 
املنا�صبة، وذلك باإف�صاح الطريق اأمامها، وتخفيف ال�صرعة، والقيادة الهادئة 

على م�صار اآخر.

جبل  قمة  �إىل  �صعدت  مركبة  �ألف   20
جي�س خالل عطلة عيد �لأ�صحى

•• راأ�س اخليمة-وام:

األف   20 �صجلت دائببرة اخلدمات العامة يف راأ�ببص اخليمة �صعود اأكرث من 
مركبة اإىل قمة جبل جي�ص خالل عطلة عيد الأ�صحى املبارك.

تزايد  اإن  الدائرة  اأحمد حممد احلمادي مدير عام  املهند�ص  �صعادة  وقال 
يدفعنا لال�صتمرار يف تطوير اخلدمات  العام  زوار جبل جي�ص على مدار 
املقدمة برفع كفاءة البنية التحتية جلميع ال�صرتاحات و التي تتم اإنارتها 
بالطاقة ال�صم�صية اإ�صافة اإىل املواقع املخ�ص�صة للمطاعم يف ال�صرتاحات 
التي تقدم خدماتها للزوار لفتا اإىل اأن ا�صتمرار تنفيذ امل�صاريع ال�صياحية 

�صي�صهم يف ا�صتقطاب املزيد من ال�صياحة الداخلية.
عر  املناطق  بهذه  البيئية  املخالفات  على  الإجبببراءات  ت�صديد  اإىل  اأ�صار  و 
واإلزام  الطبيعية  املناطق  يف  املخلفات  تببرك  ملنع  الليلية  الببدوريببات  ت�صيري 
اإىل  منوها   .. الأمبباكببن  هببذه  على  حتافظ  التي  البيئية  بالقوانني  البببزوار 
اأن دوريات "راقب" عملت على توعية اجلمهور ون�صر ثقافة احلفاظ على 

البيئة بني زوار هذه الأماكن.
اإمببارة راأ�ببص اخليمة �صهدت  اإن  اأ�صاف مدير عام دائببرة اخلدمات العامة  و 
اأفببراد املجتمع  خالل اإجببازة العيد اإقبال كبريا من جانب الأ�صر وخمتلف 
خالل  زائببر   4000 نحو  �صقر  حديقة  زار  حيث  الطبيعية  املناطق  على 
الفرتة نف�صها والذين راأوا فيها متنف�صا مثاليا لهم لال�صتمتاع بعطلة عيد 
اإجببراءات وقائية وتدابري احرتازية م�صددة للحفاظ على  الأ�صحى و�صط 
�صحة و�صالمة اجلميع و احلد من انت�صار فريو�ص "كوفيد- 19" ومراعاة 

التباعد اأثناء اجللو�ص يف احلديقة .
حتويل  اإىل  الببهببادفببة  خططها  و�ببصببعببت  البببدائبببرة  اأن  اإىل  احلببمببادي  ولببفببت 
احلديقة اإىل وجهة متكاملة ت�صم الرتفيه والتعليم والريا�صة مع اإن�صاء 
الإمبببارات  دولببة  يف  عامة  حديقة  داخببل  الألببببواح  على  للتزلج  منطقة  اأول 
مب�صاحة 620 مرتا مربعا اإ�صافة اإىل من�صة م�صاهدة باإطاللة �صاملة على 
مناطق احلديقة وال�صالل املائي لتوفري الأجواء املثالية للزوار لال�صتمتاع 
داخل  املركبات  ملواقف  ال�صتيعابية  الطاقة  رفع  م�صروع  وتنفيذ  باأوقاتهم 

وخارج احلديقة اإىل 1700 موقف.
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�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/مطبخ 

CN مال�ص رخ�صة رقم:2932587 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/مرتو�ص 

CN للمنا�صبات رخ�صة رقم:2734313 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/النور�ص 
CN لتجارة الدوات املكتبية رخ�صة رقم:2852643 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/ا�ص تو 

لينك لالنظمة التكنولوجية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2643273 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
ال�صبببببادة/الديار  بان  التنمية القت�صادية  دائبببرة  تعلن 

للمزاد العلني لل�صيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1003725 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
ال�صبببببادة/توتو  بان  القت�صادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

ايطاليانو للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2837937 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
ال�صبببببادة/خلطة  بان  التنمية القت�صادية  دائبببرة  تعلن 

عود للعطور والدخون
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2820784 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
ال�صبببببادة/�صارة  بان  القت�صادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 
البقي�صي للمحاماه وال�صت�صارات القانونيه والتحكيم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2981669 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/اوكرتيك�ص 

للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2833895 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
ال�صبببببادة/فايت  بان  القت�صادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

لبز لالأنظمة اللكرتونية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2566458 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/ال�صيبريي 

للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2673637 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/هابي بت 

ت�صدير وا�صترياد وجتارة احليوانات احلية باجلملة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3746979 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/نهر الزهور لل�صيانة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة  رخ�صة رقم:1227682 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة �صعد مبيوع �صعد ال�صام�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف منى �صعد مبيوع �صعد ال�صام�صي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/مرييت زون خلدمات الطباعة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:2668242 

تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد زاهد ال�صالم حممد ها�صم من 17 % اإىل %49

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صقر م�صاعد حممد على النعيمى %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد امام ح�صني �صازاد حممد ف�صل احلق

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد جابر بدر �صاملني الكثريى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد �صكندر ح�صني حممد بادول علم

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:غياهيب املغرب لالزياء املغربية ذ.م.م
عنوان ال�صركة:و�صط املدينة ، الربينة 137 �صارع زايد بن �صلطان مبنى 

ال�صيد حممد خليفة املر را�صد واخرين
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 1195265 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/اكيورت للمحا�صبة القانونية وال�صت�صارات ال�صريبية   2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/6/13  لل�صركة  قانوين  ،كم�صفي  ذ.م.م 
العدل  املوثق لدى كاتب  العادية  العمومية غري  قرار حم�صر اجلمعية 

بالرقم:2105015042 تاريخ التعديل:2021/07/26
امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:ما�صرت كري�صتال الرخام - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:املنطقة ال�صناعية ، العرا�ص - ال�صارع اخلام�ص والع�صرون 

قطعه رقم 25،13 اخلام�ص والع�صرون مبنى على ح�صني
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 1047102-2 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/اكيورت للمحا�صبة القانونية وال�صت�صارات ال�صريبية   2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/6/22  لل�صركة  قانوين  ،كم�صفي  ذ.م.م 
العدل  املوثق لدى كاتب  العادية  العمومية غري  قرار حم�صر اجلمعية 

بالرقم:2105016555 تاريخ التعديل:2021/07/26
امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/جزر ال�صرق للمقاولت العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3793343 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة هبه حممد احمد احمد حممد جريده %49

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد م�صعد حممد اللهبى احلربى %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد م�صعد حممد اللهبى احلربى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ جزر ال�صرق للمقاولت العامة

EAST ISLANDS GENERAL CONTRACTING

اإىل/ جزر ال�صرق للمقاولت العامة ذ.م.م
EAST ISLANDS GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/معجنات و كافترييا البيدر ال�صرقي 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1963283 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة رحمه �صامل عو�ص عبداهلل املنهاىل %33

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة امل عمر �صعيد زين املنهاىل  %34
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ف�صل حم�صن نا�صر عبدالواحد  %33

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممود حم�صن نا�صر عبدالواحد
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 14*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ معجنات و كافترييا البيدر ال�صرقي
AL BAIDAR AL SHARQI PASTERY & CAFETERIA

اإىل/ مقام ال�صيافة للمندي واملظبي ذ.م.م
MAQAM ALDHIAFA MANDI AND MADHBI L.L.C

تعديل ن�صاط / اإ�صافة مطعم  5610001
تعديل ن�صاط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  5610003

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/فيدرال ان�صوران�ص بروكر�ص ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1003162 
  تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صاريتا ديواكار الفا %12

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ا�صوك راى ماجنالور %12
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة زايد حممد بطى حامد ال حامد %51

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة فانى مهابال راى %25
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ديواكارا الفا ماجنالور

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ا�صوك راى ماجنالور
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف زايد حممد بطى حامد ال حامد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف فانى مهابال راى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/خمبز خمي�ص �صامبي البلو�صي 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2877173 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبداحلكيم مراد عبداهلل على البلو�صى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف خمي�ص �صامبى عبدالر�صول احمد البلو�صي

تعديل اإ�صم جتاري من/ خمبز خمي�ص �صامبي البلو�صي

KHAMIS SHAMBI AL BALUSHI BAKERY

اإىل/ خمبز كاتالونيا

CATALONIA BAKERY 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ببببن اأحمد  ا�ببصببتببقبببببل مبببعبببايل حمببمببد 
البواردي وزير الدولة ل�صوؤون الدفاع 
اأم�ص �صعادة  الدفاع  يف مكتبه بوزارة 
�صفري  زاده  حممود  بببهببادور  �صريفي 
الدولة  لدى  جمهورية طاجيك�صتان 
بح�صور �صعاده مطر �صامل الظاهري 
كبار  وعببدد من  الببدفبباع،  وزارة  وكيل 

�صباط وم�صوؤويل الوزارة.
اللقاء  بببببدايببببة  يف  مببعببالببيببه  ورحببببببب 
اأكببببببد  و  الببببطبببباجببببيببببكببببي  بببببالبببب�ببببصببببفببببري 
عبببمبببق البببعبببالقبببات بببببني الإمببببببببببارات و 
و  املببجببالت  خمتلف  يف  طاجيك�صتان 
اأرحب  اآفببباق  نحو  بها  الببدفببع  اأهمية 
واأو�صع مبا يحقق التنمية والزدهار 

للبلدين.
جبببرى خبببالل الببلببقبباء بببحببث عالقات 
التعاون وال�صداقة التي تربط دولة 

الإمببارات و جمهورية طاجك�صتان يف 
خمتلف املجالت و ال�صعي نحو تعزيز 
اخلرات  وتبادل  الع�صكري  التعاون 
مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة للبلدين 
و تبادل وجهات النظر حول عدد من 
ذات  والببدولببيببة  الإقليمية  الق�صايا 
اأ�صاد  جانبه  من  امل�صرتك.  الهتمام 

�صفري طاجيك�صتان مبا حققته دولة 
الإمببارات من تقدم و تطور ملحوظ 
يعد منوذجا رائدا ومتقدما بالن�صبة 
لبببدول املببنببطببقببة واأكببببد حببر�ببص بالده 
امل�صرتك  التعاون  اأوجببه  تعزيز  على 
مع دولة الإمارات مبا يخدم امل�صالح 

امل�صرتكة للبلدين ال�صديقني.

•• ال�سارقة-الفجر:

يف اإطار حر�صها على دعم املوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية يف اإمارة ال�صارقة 
الأ�صرة  كيان  على  للحفاظ  الالزمة  واملعارف  باملهارات  موظفيها  وتزويد 
اإدارة مراكز التنمية الأ�صرية اإحدى  اأعلنت  وتعزيز متا�صكها وا�صتقرارها، 
تقدمي  عزمها  عببن  بال�صارقة  الأ�ببصببرة  ل�صوؤون  الأعببلببى  املجل�ص  موؤ�ص�صات 
اجلهات  ملوظفي  والإر�ببصبباديببة  التوعوية  واملبببببببادرات  الببرامببج  مببن  �صل�صلة 
جتارة  وغرفة  ال�صارقة  ل�صرطة  العامة  القيادة  �صمنها  ومببن  احلكومية 
وجمعية  الببدويل،  ال�صارقة  ملطار  احلببرة  املنطقة  وهيئة  ال�صارقة،  �صناعة 

ال�صارقة التعاونية.
حيث �صت�صتهل الإدارة مبادراتها بتنظيم 7 برامج اإر�صادية ملوظفي الغرفة، 
والتي �صيقدمها نخبة من اخلراء واملخت�صني الجتماعيني العاملني يف 
الإدارة و�صتت�صمن الرامج ت�صليط ال�صوء على عدد من املحاور من اأبرزها 
طرق متكني وبناء ال�صخ�صية الإن�صانية، واآليات تطوير الثقافة الزوجية، 

لبناء اأ�صرة م�صتقرة، و�صبل تعزيز ال�صالت الجتماعية القوية واحليوية.

�لرتقاء بو�قع �لأ�سرة
واأ�صارت ح�صة املرزوقي مدير اإدارة املوارد الب�صرية يف اإدارة مراكز التنمية 

على  الإدارة  حر�ص  اإطببار  يف  ياأتي  الرامج  هببذا  تنظيم  اأن  اإىل  الأ�صرية 
الرتقاء  اإىل  الببرامببيببة  الأ�صري"  "التالحم  وثيقة  م�صتهدفات  حتقيق 
بواقع الأ�صرة يف ال�صارقة من خالل دعم املوؤ�ص�صات احلكومية ومتكينها 
من رعاية اأفراد املجتمع واحلفاظ على كيان الأ�صرة وترابطها، واإ�صراك 
الدوائر احلكومية يف امل�صوؤولية املجتمعية من خالل امل�صاهمة يف تقدمي 
وبيئة  م�صتقرة  حياة  لالأ�صرة  ت�صمن  التي  والت�صهيالت  اخلدمات  كافة 
يف  الأ�صرية" اأطلقت  التنمية  "مراكز  اأن  اإىل  م�صرية  واإيجابية،  حمفزة 
عام 2018 م�صروع تاأهيلي لإعداد مدربني واإك�صابهم املهارات واملعارف 
والجتاهات الالزمة لتطوير قدراتهم كمدربني موؤهلني باأف�صل اخلرات 

العملية والعلمية، وياأتي تنظيم هذه الرامج ا�صتثماراً فاعاًل  للم�صروع 
تعزز  التي  الإيجابية  الجتماعية  الثقافة  ن�صر  على  املدربني  ولببقببدرات 
متا�صك املجتمع. من جانبها اأكدت علياء الب�صري رئي�صة ق�صم الت�صال 
املوؤ�ص�صي باإدارة مراكز التنمية الأ�صرية اأهمية هذه الرامج التوعوية يف 
تعزيز وعي موظفي اجلهات احلكومية على امل�صتوى الأ�صري والرتبوي، 
والإر�صادية  التدريبية  الببور�ببص  من  جمموعة  الببرامببج  �صتت�صمن  حيث 
الفرتا�صية التي �صتناق�ص وت�صلط ال�صوء على عدد من املمار�صات ذات 
ال�صلة ب�صبل تعزيز منظومة الرتبية والقيم والثقافة الداعمة للتما�صك 

الأ�صري.

يف �إطار حر�سها على ن�سر �ملمار�سات �لجتماعية �لد�عمة ل�ستقر�ر ومتا�سك �لأ�سرة

�لتنمية �لأ�صرية بال�صارقة تعتزم تقدمي �صل�صلة من �لرب�مج �لإر�صادية ملوظفي �جلهات �حلكومية

•• ال�سارقة-الفجر:

حظيت فعاليات الدورة اخلام�صة من 
مهرجان الذيد للرطب، الذي نظمته 
على  ال�صارقة  و�صناعة  غرفة جتببارة 
اإك�صبو  مببركببز  اأيبببببام يف  اأرببببعبببة  مببببدار 
زائر  األببف   20 باإقبال جتبباوز  الذيد، 
اإمارات  ال�صارقة وخمتلف  اإمببارة  من 
متابعة  على  حر�صوا  الذين  الدولة 
اأم�ص،  اختتم  الببذي  احلببدث  اأن�صطة 
ومبببا تبب�ببصببمببنببه مبببن الببفببعببالببيببات التي 
والحتفاء  الببرتاث  اإحياء  ا�صتهدفت 
ببببالبببعبببادات والببتببقببالببيببد الإمببباراتبببيبببة 
العريقة، ف�صال عن متابعة م�صابقات 
والطالع  والفواكه،  الرطب  مزاينة 
على اأجود ما اأنتجه مزارع النخيل يف 
الذيد وال�صارقة ودولة الإمارات التي 
اأفخر  من  املببزارعببني  ع�صرات  قدمها 
بالإ�صافة  والببفببواكببه،  الببرطببب  اأنبببواع 

اإىل اأحدث البتكارات الزراعية.
و�صهد املهرجان خالل اأيامه الأربعة 
 25 اإىل   22 مببببن  امببببتببببدت  الببببتببببي 
271 جببائببزة نقدية  تببوزيببع  يببولببيببو، 
درهم  األببببف  و500  مببلببيببون  بببقببيببمببة 
املزاينة  م�صابقات  يف  امل�صاركني  على 
للفائزين  عينية  وجببوائببز  ال�صبعة، 
اأجبببرتبببهبببا غرفة  الببتببي  بببالبب�ببصببحببوبببات 
ال�صارقة بهدف اإ�صعاد الزوار ومتابعي 
ح�صابات مواقع التوا�صل الجتماعي 
اخلا�صة باحلدث، وت�صمن املهرجان 
من  املبببزارعبببون  عببر�ببص  من�صة   23
خاللها خمتلف اأ�صناف الرطب من 
الإنتاج املحلي لإمارة ال�صارقة ب�صكل 
و�صط  عببببام،  ب�صكل  والبببدولبببة  خببا�ببص 
م�صاركة الع�صرات من ماّلك النخيل 
جانب  اإىل  وال�صناعيني  واملببزارعببني 

عدد من اجلهات الر�صمية.
للحدث  اخلبببتبببامبببي  الببببيببببوم  و�بببصبببهبببد 
متثل  امل�صتوى  رفيع  ر�صميا  ح�صورا 
القا�صمي  �ببصببقببر  بببن  هببيببثببم  بال�صيخ 
ال�صارقة  حبباكببم  مكتب  رئي�ص  نببائببب 
يف مبببديبببنبببة كبببلببببببباء، الببببببذي جبببببال يف 
اأرجبببببباء املبببهبببرجبببان وتببباببببع عببببددا من 
فعالياته وا�صتمع من حممد م�صبح 
عن  املهرجان،  عام  من�صق  الطنيجي 
واأهببمببيببتببه ودوره  تببفببا�ببصببيببل احلببببدث 
النخيل  زراعببببببببة  دعبببببم  يف  البببفببباعبببل 
والرتببببقبببباء بببجببودتببه، كببمببا مت خالل 

الفائزين  تببكببرمي  اخلببتببامببي  البببيبببوم 
مب�صابقات املزاينة وعدد من اجلهات 
قبل  من  احلدث  و�صركاء  احلكومية 
العو�صي  اأمببني  اأحمد  حممد  �صعادة 
غببرفببة جتببببارة و�صناعة  عببببام  مببديببر 
بن  مع�صد  حممد  و�صعادة  ال�صارقة، 
هويدن رئي�ص املجل�ص البلدي ملدينة 
واأع�صاء  امل�صوؤولني  الذيد وعدد من 

اللجنة التنظيمية للمهرجان.

 دعم ورعاية �لقيادة 
�صلطان  اهلل  عبببببببد  �ببببصببببعببببادة  وقبببببببال 
غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العوي�ص 
جتارة و�صناعة ال�صارقة: "اإن النجاح 
من  اخلام�صة  البببدورة  �صهدته  الببذي 
مهرجان الذيد للرطب توؤكد النهج 
و�صعته  الذي  ال�صليم  ال�صرتاتيجي 
البببغبببرفبببة لبببه مببنببذ انبببطبببالق احلبببدث 
عام 2016 والببذي ي�صري من جناح 
تببزايببدا لفببتببا يف  اإىل جنببباح، يج�صده 
اأعبببداد البببزوار واإقبببببال مببن اجلمهور 
والفعاليات  الأن�صطة  خمتلف  على 
الرطب  ومكانة  اأهمية  تعك�ص  التي 

ماكان  وهببذا  الإمببباراتبببي،  املجتمع  يف 
التي  والرعاية  الدعم  لول  ليتحقق 
هذه  ملثل  الر�صيدة  الببقببيببادة  وفرتها 
الببفببعببالببيببات املببعببنببيببة ببباحلببفبباظ على 
وتعريف  الأ�ببصببيببل  ال�صعبي  املببببوروث 
امل�صيء  باجلانب  اجلديدة  الأجببيببال 

من تاريخ دولتنا وتراث اأجدادنا".

مو��سلة �لنجاح
ال�صكر  اآيبببات  اأ�صمى  العوي�ص،  ورفبببع 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  والببتببقببديببر 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
ع�صو املجل�ص الأعلى حاكم ال�صارقة، 
عببببلببببى دعبببببببم �ببببصببببمببببوه الببببببالحمببببببدود 
الغرفة  اأطببلببقببتببه  الببببذي  لببلببمببهببرجببان 
ترجمة لروؤية �صموه احلكيمة، مثمنا 
جهود ومتابعة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
نهيان ويل عهد  اآل  زايببد  بن  حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
املبب�ببصببلببحببة والببببدعببببم البب�ببصببخببي الببببذي 
املهرجانات  لببكببافببة  �ببصببمببوه  يببقببدمببه 
م�صتوى  على  الرتاثية  والفعاليات 
اأن ما حققته الدورة  الدولة، موؤكدا 

حتتم  للرطب  الببذيببد  مببن  اخلام�صة 
عببلببى البببغبببرفبببة اإ�بببصبببافبببة املبببزيبببد على 
املببهببرجببان يف  البببذي يحققه  الببنببجبباح 
على  حر�صها  من  اإنطالقا  عببام،  كل 
كانت  ك�صناعة  بالنخيل  الببنببهببو�ببص 
ومازالت حتظى مبكانة يف نف�ص كل 
مببا متثله  اإىل  بببالإ�ببصببافببة  اإمببباراتبببي، 
املزارعني،  من  للكثري  دخل  كم�صدر 
ومتا�صيا مع ما ت�صهده مدينة الذيد 
�صتعكف  ولهذا  نه�صة ح�صارية،  من 
�صركائها  مببببع  ببببالبببتبببعببباون  البببغبببرفبببة 
ا�صتمرارية  عببلببى  ال�ببصببرتاتببيببجببيببني 
النجاح  ملوا�صلة  احلببدث  هذا  تنظيم 
الببببباهببر البببببذي حببقببقببه املبببهبببرجبببان يف 

�صنواته ال�صابقة.

خطى خطو�ت ثابتة
من جانبه اأ�صار �صعادة حممد اأحمد 
اأمبببببني الببعببو�ببصببي مبببديبببر عببببام غرفة 
اأن  اإىل  البب�ببصببارقببة،  جتببببارة و�ببصببنبباعببة 
لببلببرطببب يف دورته  الببذيببد  مببهببرجببان 
على  ثابتة  خطوات  خطى  اخلام�صة 
حتديات  من  بالرغم  النجاح  طريق 

مكانته  واأثبت  كوفيد19-،  جائحة 
الفعاليات  خبببارطبببة  عببلببى  الببببرائببببدة 
القببتبب�ببصبباديببة والبببرتاثبببيبببة املببهببمببة يف 
الدولة يف ظل دعم القيادة الر�صيدة 
النخيل  ببببزراعبببة  املببعببنببيببني  وتبببعببباون 
والببب�بببصبببركببباء ال�ببصببرتاتببيببجببيببني، كما 
غدى نافذة ت�صويقية مهمة للرطب 
يف البب�ببصببارقببة والبببدولبببة، لفببتببا اإىل اأن 
الدورة احلالية من املهرجان �صهدت 
اقبال كبريا من املزارعني مقارنة مع 
املوا�صم ال�صابقة، بف�صل دعم ورعاية 
البببقبببيبببادة وتببوجببيببهبباتببهببا بببرفببع قيمة 
فئات  وزيبببببادة   50% اإىل  اجلبببوائبببز 
الأمر  والببفببواكببه،  الببرطببب  م�صابقات 
الذي انعك�ص يف جناح غرفة ال�صارقة 
واملزارعني  الببنببخببيببل  مبببباّلك  بببجببذب 
امل�صاركة  على  والتجار  وال�صناعيني 
وال�صتفادة  احلببببببدث  فبببعبببالبببيبببات  يف 
ال�صتثماري  العائد  تعظيم  يف  منه 
عليه،  القائمة  وال�صناعات  للنخيل 
النتائج  اأفبب�ببصببل  حتقيق  اإىل  و�ببصببول 
الواقعني  على  اإيجابا  تنعك�ص  التي 
املنطقة  يف  والجتماعي  القت�صادي 

الو�صطى وت�صهم يف اإ�صعاد �صكانها.
والتقدير  بال�صكر  العو�صي  وتوجه 
جلميع الهيئات واملوؤ�ص�صات احلكومية 
دورة  لإجنببباح  وتببعبباونببهببا  دعمها  على 
بال�صكر  وخ�ص  اخلام�صة،  املهرجان 
والأزمببببببببات  البببببطبببببوارئ  اإدارة  جلبببنبببة 
اإمبببببارة البب�ببصببارقببة التي  والبببكبببوارث يف 
اأق�صى  تطبيق  �صمان  على  حر�صت 
الحرتازية  والببتببدابببري  الإجببببببراءات 
العار�صني  �بببصبببحبببة  عبببلبببى  حبببفببباظبببا 
وامل�صاركني والزوار، متوجها بال�صكر 
وكافة  الببذيببد  لأهبببايل مدينة  اأيبب�ببصببا 
على  واملببببببزارعببببببني  املببببهببببرجببببان  زوار 
مع  وجتبباوبببهببم  والببتببزامببهببم  تعاونهم 
على  حر�صهم  يعك�ص  ما  الإر�ببصببادات 

�صالمة املجتمع.

عالمة مميزة
م�صبح  حمببببمببببد  قبببببببال  جبببهبببتبببه  مبببببن 
"اإن  الطنيجي من�صق عام املهرجان: 
تعد  املهرجان  من  اخلام�صة  الببدورة 
تاريخ احلببدث من  عالمة مميزة يف 
اجلديدة  النوعية  الإ�ببصببافببات  حيث 

والفعاليات  والأن�صطة  �صهدها  التي 
املبببمبببيبببزة الببببتببببي لقبببببت تبببفببباعبببال من 
اليوم الأول لنطالقته،  الببزوار منذ 
ومبببببن بببببني تبببلبببك الإ�ببببصببببافببببات ميكن 
الإ�صارة اإىل م�صابقتي املاجنو والتني 
ب�صكل  �صاهمتا  الببلببتببني  اجلببديببدتببني 
الفواكه  مزارعي  ا�صتقطاب  يف  كبري 
اإىل  املببزايببنببة  مب�صابقات  للم�صاركة 
جببانببب البببرتويبببج ملببنببتببجبباتببهببم، لفتا 
للرطب  البببذيبببد  مبببهبببرجبببان  اأن  اإىل 
يوا�صل اإثبات اأهميته ودوره يف زيادة 
الببوعببي لببدى املببزارعببني الأمبببر الذي 
انببعببكبب�ببص ببب�ببصببكببل كبببببري ومببتببمببيببز على 
يف  بها  امل�صارك  والأعببمببال  الأ�صناف 
اإىل  اإ�ببصببافببة  حبببدة،  م�صابقة على  كببل 
زيبببادة الببوعببي لببدى املببزارعببني بطرق 
الري  واآلبببيبببات  ال�صحيحة  البببزراعبببة 
املزرعة  ونظافة  احل�صرات  ومكافحة 
املزارعني  اأغلب  اأثبت  وقد  وغريها، 
جناحهم يف ذلك الأمر الذي اإنعك�ص 
يف احلبب�ببصببول عببلببى حمبب�ببصببول يتمتع 

بجودة عالية.

نتائج �مل�سابقات 
وبلغ عدد الفائزين مب�صابقات مزاينة 
الدورة  يف  ال�صبعة  والفواكه  الرطب 
اخلام�صة من مهرجان الذيد للرطب 
فائز   15 اإىل  انق�صموا  فائزا،   271
يف فئة النخبة وكان املركز الأول من 
ن�صيب �صامل علي �صامل و15 فائز يف 
فيها  الأول  املركز  الليمون ذهب  فئة 
فاز  فيما  الببرايببحببي،  �صيف  خالد  اإىل 
�صعيد  ال�صي�صي  بفئة  الأول  ببباملببركببز 
باملركز  الفائز  اأما  العرياين،  حمودة 
)اأبوظبي  اخلببنببيببزي  فببئببة  عببن  الأول 
العرياين،  اأحببمببد  بها  فحظي  -دببببي( 
ال�صمالية(  وفئة اخلنيزي )الإمارات 
القايدي،  �صامل  الأول  مبركزها  فبباز 
اأكر  م�صابقة  يف  الأول  املببركببز  وكببان 
العرياين،  �صعيد  ن�صيب  مببن  عبببذج 
وفببئببة اخلبببال�بببص )اإمببببببارة اأبببوظبببببي-
العرياين،  لبب�ببصببلببطببان  ذهبببببببت  دببببببي( 
وفئة اخلال�ص )الإمارات ال�صمالية( 
اليوم  و�صهد  هببا�ببصببل.  حممد  ل�صامل 
الأخري من املهرجان تكرمي الفائزين 
مب�صابقات املاجنو املحلي التي فاز بها 
10 م�صاركني كان املركز الأول فيها 
و10  الببقببايببدي،  م�صبح  ن�صيب  مببن 
ذهب  املخلوط  املاجنو  بفئة  فائزين 
الكندي،  خمي�ص  اإىل  الأول  املببركببز 
15 فائزا من فئة  اأي�صا تكرمي  ومت 
فيها  الأول  املببركببز  وحببقببق  احلبب�ببصببيببل 
�بببصبببامل البببقبببايبببدي، يف حبببني بببلببغ عدد 
خمرافة  اأجبببمبببل  فببئببة  يف  الببفببائببزيببن 
املركز  كان  فائزات   10 للن�صاء فقط 

الأول من ن�صيب اآمنة الكتبي.

�إ�سادة 
واأعرب العديد من زوار املهرجان عن 
التي  للفعاليات  وتقديرهم  اإعجابهم 
مت تببنببظببيببمببهببا عببلببى هببامبب�ببص احلببببدث، 
الأجيال  ارتباط  عمق  يعك�ص  ما  وهو 
اأ�صاد  احلالية مبوروثها الثقايف، فيما 
والفواكه  الرطب  ومنتجو  املببزارعببون 
امل�صاركون بامل�صابقات بتطور املناف�صات 
بالأعوام  مقارنة  احلالية،  البببدورة  يف 
ال�صابقة وهو ما انعك�ص على م�صتوى 
امل�صاركات املقدمة، والتي ك�صفت مدى 
النجاح الكبري الذي حققه املهرجان، 
الزراعي  الوعي  زيببادة  يف  وم�صاهمته 

لدى ع�صاق النخيل.

درهم ح�سدها �لفائزين مب�سابقات مز�ينة �لرطب و�لفو�كه �ألف  و500  مليون  بقيمة  جائزة   271

�لدورة �خلام�صة من مهرجان �لذيد للرطب...�أربعة �أيام بنكهة �لرت�ث و�لحتفاء بالتقاليد �لإمار�تية �لعريقة

•• ابوظبي-وام:

الب�صرية  املببببببوارد  وزارة  اعببلببنببت 
والببتببوطببني عبببن الببفبب�ببصببل يف 22 
ت�صم  جماعية  عمالية  مببنببازعببة 
بلغ  عبببامبببال  و670  18الفا 

 300 مبب�ببصببتببحببقبباتببهببم  جمببببمببببوع 
األببف درهببم وذلك  مليون و600 
خبببالل البببفبببرتة مبببن �ببصببهببر يونيو 
يونيو  وحببببتببببى   2020 الببببعببببام 
تنفيذا  ذلببببببك  جبببببباء   .2021
اأ�صدرتها  مببنببفبب�ببصببلببة  لببببقببببرارات 
التحكيم  جلببنببة  الببب�بببصببباأن  هببببذا  يف 
اجلماعية  العمل  ملنازعات  العليا 
بببرئببا�ببصببة مببعببايل نببا�ببصببر بببن ثاين 
الب�صرية  املببببوارد  وزيبببر  الببهببامببلببي 
والتوطني وع�صوية ممثلنّي عن 
العمل.  واأ�ببصببحبباب  الببعببدل  وزارة 
التحكيم  جلببنببة  تبب�ببصببكببيببل  ويببباأتبببي 
اجلماعية  العمل  ملنازعات  العليا 
عالقات  تنظيم  لببقببانببون  تنفيذا 
�صادر  وقبببرار  وتعديالته  العمل 
عبببببن جمبببلببب�بببص البببببببببببببوزارة وذلبببببك 
النوع  هبببذا  يف  للف�صل  تبب�ببصببريببعببا 
الوزارة  واأو�صحت  املنازعات.  من 

ان قرارات اللجنة جاءت تتويجا 
لبببلبببجبببهبببود الببببتببببي ببببذلبببتبببهبببا جلبببان 
وحماولتها  املخت�صة  الببتببوفببيببق 
لإيبببببجببببباد احلببببلببببول البببببوديبببببة بني 
العمال واأ�صحاب العمل املعنيني.

واأكدت مراعاة احلياد وال�صفافية 
املببببنببببازعببببات ويف  البببنبببظبببر يف  عبببنبببد 
مبوجبها  يببتببم  البببتبببي  الببببقببببرارات 
وذلك  املببنببازعببات  هببذه  الف�صل يف 
مبببببن احلبببببر�بببببص على  انببببطببببالقببببا 
�ببصببمببان حببقببوق املببتببنببازعببني. من 
املوارد  وزارة  اكببدت  اأخبببرى،  جهة 
الب�صرية والتوطني �صرورة التزام 
ب�صداد  اخلببا�ببص  القطاع  من�صات 
اأجببور العاملني لديها من خالل 
وفقا  الأجور"  حببمببايببة  "نظام 
عقود  يف  عليها  املببتببفببق  لبببالأجبببور 
العمل املرمة بني الطرفني ويف 

املواعيد املحددة. 

• �لعوي�س: جناح �ملهرجان ماكان ليتحقق لول �لدعم و�لرعاية �لتي وفرتها �لقيادة �لر�سيدة  
لهذه �لفعاليات �ملعنية باحلفاظ على �ملوروث �ل�سعبي �لأ�سيل

• �لعو�سي: �ملهرجان خطى خطو�ت ثابتة على طريق �لنجاح و�أثبت مكانته �لر�ئدة على 
خارطة �لفعاليات �لقت�سادية و�لرت�ثية �ملهمة يف �لدولة

جلنة �لتحكيم �لعليا ملنازعات �لعمل �جلماعية 
تف�صل يف 22 منازعة ت�صم 18 �لف عامل

�لبو�ردي يلتقي �صفري طاجيك�صتان
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف التنفيذ رقم  248/2012/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2010/725 عقاري كلي ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )1522985 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - حاليا - )بنك دبي الوطني - �صابقا(  

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ص - مقابل موقف العرات  
وميثله : عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اأهلي  

املطلوب اإعالنه : م�صعود ح�صني ابو هادي  
عنوانه : اإمارة دبي - قرية جمريا - العقار جيه يف - �صي 2 - تي ات�ص 12 ات�ص 7 

05:00:00م ويف اليام الثالث  2021/8/11 ال�صاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�صوع الإعالن :  
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لببدى  اأدنبباه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احلببال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإلببكببرتوين  موقعها  وعلى  لببلببمببزادات  الإمببببارات  )�صركة 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  يببرره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ص  لديه 
301 من قانون الإجببراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
نوع العقار : ار�ص والبناء بالكامل - املنطقة : الر�صاء - جنوب الرابعة - رقم الر�ص : 822 - رقم البلدية 

: 913-681 امل�صاحة : 240 - مرت مربع - القيمة الكلية - 2.430.000.00 درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فبببببببقبببببببد املبببببببببببدعبببببببببببو/ فببببببببببورن 
اثبببيبببوببببيبببا   ، ايببببتببببيببببفببببا  دول 
 اجلببنبب�ببصببيببة جببببواز �ببصببفببره رقم

)EP4756030( - يرجى 
ت�صليمه  عببلببيببه  يبببعبببرث  ممببببن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر



الثالثاء   27  يوليو    2021  م   -    العـدد   13299  
Tuesday    27   July   2021   -  Issue No   13299

•• ال�سارقة - الفجر:

ا�بببصبببتبببعبببر�بببصبببت جبببمبببعبببيبببة اأ�ببببصببببدقبببباء 
اجلمعيات  اإحببببببببببدى  البببب�ببببصببببكببببري، 
التثقيف  اإدارة  يف  لل�صحة  الداعمة 
ل�صوؤون  الأعببلببى  باملجل�ص  ال�صحي 
بال�صارقة، خالل اجتماعها  الأ�صرة 
العمل  خببطببط  الأول،  الببعببمببومببي 
ال�صحية  والرامج  امل�صاريع  لأبببرز 
التي تعتزم تنظيمها خالل الفرتة 

القادمة.
عقدته  الببببببذي  الجبببتبببمببباع  و�بببصبببهبببد 
خا�صية  عبببر  مببببوؤخببببراً  اجلببمببعببيببة 
�صعادة  بببرئببا�ببصببة  املبببرئبببي  التببب�بببصبببال 

خولة احلاج رئي�صة جمعية اأ�صدقاء 
ال�صكري، وبح�صور ممثل من وزارة 
جمل�ص  واأعبب�ببصبباء  املببجببتببمببع  تنمية 
تطوير  �صبل  بحث  اجلمعية،  اإدارة 
الأن�صطة  والرامج التوعوية التي 
تببقببوم بببهببا اجلببمببعببيببة لببتببعببزيببز وعي 
ال�صكري،  مبببر�ببص  املببجببتببمببع  اأفبببببراد 

وطرق الوقاية منه.

دعم ورعاية كاملة
وتوجهت �صعادة خولة احلاج باأ�صمى 
قرينة  اإىل  والتقدير  ال�صكر  اآيبببات 
ال�صارقة،  حبباكببم  البب�ببصببمببو  �ببصبباحببب 
حممد  بنت  جببواهببر  ال�صيخة  �صمو 

الأعلى  املجل�ص  رئي�صة  القا�صمي، 
ل�صوؤون الأ�صرة يف ال�صارقة، لهتمام 
وحر�ص �صموها على توفري الدعم 
والرعاية الكاملة جلمعية اأ�صدقاء 
تقدمي  يف  لببتبب�ببصببتببمببر  البببب�ببببصببببكببببري، 
واإطبببببببببالق املبببببببببببببادرات واملببب�بببصببباريبببع، 
اأهدافها  حتببقببيببق  مببن  ميكنها  مبببا 
برت�صيخ مفاهيم الأمناط ال�صحية 
املجتمع،  اأفراد  كافة  ال�صليمة لدى 
وتببعببزيببز وعببيببهببم البب�ببصببحببي مبر�ص 
ال�صكري واأ�صبابه واأعرا�صه وكيفية 
احلببببد مبببن انببتبب�ببصبباره، و�بببصبببوًل اإىل 
اأف�صل ت�صمن رفاهية  توفري حياة 
م�صرية  املجتمع،  و�صعادة  و�صالمة 

ومتابعتها  �صموها  رعببايببة  اأن  اإىل 
غدت  اأن  يف  ال�صبب  كببان  احلثيثة، 
اليوم واحدة من اجلهات  اجلمعية 
عببلببى �صحة  الببببرائببببدة يف احلبببفببباظ 

مر�صى ال�صكري.

ع�سف ذهني
اأن  اإىل  احلببببببباج  خببببولببببة  واأ�ببببببصببببببارت 
�ببصببكببل جببلبب�ببصببة ع�صف  الجببببتببببمبببباع  
والآراء  البببتبببجبببارب  لببتبببببادل  ذهبببنبببي 
عمل  منهجية  وو�صع  واملقرتحات 
تطوير  يبب�ببصبباهببم يف  مببتببكببامببلببة مببببا 
اأداء اجلمعية ومتكينها من حتقيق 
م�صتهدفاتها ال�صرتاتيجية، وح�صد 

ال�صحي  الببوعببي  لتعزيز  جببهببودهببا 
املمار�صات  اأفبب�ببصببل  اتببببببباع  و�ببصببمببان 
من  الوقاية  للمجتمع  توؤمن  التي 
اإلتزام  مبببوؤكبببدة  البب�ببصببكببري،  مببر�ببص 
العاملة  البببكبببوادر  وكببافببة  اجلمعية 
نوعية  ببببببرامبببببج  بببببتببببقببببدمي  فبببيبببهبببا 
لببتببوعببيببة املببجببتببمببع واملبب�ببصببابببني بداء 
وامل�صاندة  الدعم  وتوفري  ال�صكري، 
داعمة  بببيببئببة  واإيببببجبببباد  لببلببمببر�ببصببى، 
من  املجتمع  اأفبببراد  متكن  لل�صحة 
معرة  �صحية،  حياة  اأمنبباط  تبني 
وتبببقبببديبببرهبببا جلميع  �ببصببكببرهببا  عببببن 
على  اجلمعية  ومتطوعات  اأع�صاء 
ما قدموه من جهود خالل الأعوام 

اأهبببداف  حتقيق  �صبيل  يف  املببا�ببصببيببة 
اجلمعية واإي�صال ر�صائلها التوعية 

لأفراد املجتمع.

�نتخاب �أع�ساء جمل�س �لإد�رة
اجتماعاً  اجلببمببعببيببة  عبببقبببدت  كبببمبببا 
اآخببر ملجل�ص اإدارتببهببا، جببرى خالله 
الإدارة  جمببلبب�ببص  اأعببب�بببصببباء  انببتببخبباب 
�صعادة  انببتببخبباب  مت  حيث  اجلببديببد، 
رئا�صة جمل�ص  خولة احلاج ملن�صب 
حممد  الببهببام  والببدكببتببورة  الإدارة، 
رئي�ص  نبببائبببببببة  ملببنبب�ببصببب  الأمببببببببريي 
جمل�ص الإدارة، وال�صيخة منى بنت 
�صقر القا�صمي ملن�صب اأمني ال�صر، 

وحببب�بببصبببة الببب�بببصبببريبببف ملببنبب�ببصببب اأمببببني 
ال�صندوق.

اجلدير بالذكر اأن جمعية اأ�صدقاء 
يف  تاأ�صي�صها  منذ  حر�صت  ال�صكري 
عام 2009 على اإطالق الفعاليات 
والرامج الهادفة اإىل تعزيز الوعي 
ال�صحي مبر�ص ال�صكري، بالإ�صافة 

املببر�ببصببى مع  تببعببايبب�ببص  تبب�ببصببهببيببل  اإىل 
الالزم  الببدعببم  وتببقببدمي  جمتمعهم 
ال�صكري  مر�ص  واقببع  ور�صد  لهم، 
يف الدولة عامة ويف اإمارة ال�صارقة 
تو�صيات  اإىل  لببلببو�ببصببول  خببا�ببصببة 
املر�ص  انت�صار  وت�صريعات حتد من 

وم�صاعفاته.

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  �صفري  نهيان  اآل  زايببد  بببن  حببمببدان  بببن  �صلطان  ال�صيخ  �صعادة  اأعبببرب 
وامل�صتمر بني  امل�صرتك  الثقايف  بالن�صاط  �صعادته  البحرين عن  لدى مملكة 
والأهلية يف مملكة  الر�صمية  اجلهات  والعديد من  املنامة  يف  الدولة  �صفارة 
البحرين مبا ي�صب يف �صالح تر�صيخ وتعزيز العالقات الأخوية بني البلدين 

ال�صقيقني.
يف  والببطببفببولببة  لببالأمببومببة  الأعببلببى  املجل�ص  مب�صاركة  ال�صفري  �ببصببعببادة  واأ�ببصبباد 
العمل  وزارة  مببن  وكببل  املببنببامببة،  الببدولببة يف  �ببصببفببارة  مببع  بالتن�صيق  الإمبببببارات 
يف  البحرين  مملكة  يف  للطفولة  الوطنية  واللجنة  الجتماعية،  والتنمية 
عر  ُعقدت  الطفل" والتي  حقوق  "حماية  حببول  احلببواريببة  اجلل�صة  تنظيم 

تقنية الت�صال املرئي.
الإمببارات احتفلت  اإن دولة  اآل نهيان  ال�صيخ �صلطان بن حمدان  وقال �صعادة 
اللعب"،  "حق  �صعار  الإماراتي" حتت  الطفل  بب"يوم  املا�صي  15 مار�ص  يوم 
تلتزم  وهببي   ،1971 عببام  الحتبباد  قيام  منذ  بالطفولة  اإهتمت  الببدولببة  واأن 

باملعايري الدولية يف هذا املجال، وتراعي خ�صائ�ص املجتمع حيث اأن الأ�صرة 
هي القوام.

واأدار اجلل�صة احلوارية التي �صهدها عدد من املخت�صني واملهتمني الإعالمي 
فهد هيكل ، و�صاركت بها معايل لولوة العو�صي امل�صت�صار القانوين للمجل�ص 
الن�صائي  الدعم  مكتب  مديرة  املنذري  مرمي  و  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
ال�صت�صاري  املجل�ص  رئي�صة  الطنيجي  و�ببصببالمببة  الببعببام  الن�صائي  بببالحتبباد 
لالأطفال ومن اجلانب البحريني زينب العويناتي ممثل النيابة العامة ع�صو 
اللجنة الوطنية للطفولة و هدى احلمود رئي�ص جمل�ص اإدارة مركز حماية 
الطفل مديرة اإدارة الرعاية الجتماعية بوزارة العمل والتنمية الجتماعية 

ولولوة العجاجي رئي�ص مركز حماية الطفل التابع للوزارة.
واملبب�ببصبباريببع يف  بها ومنببباذج اخلببدمببات  املببعببمببول  الببقببوانببني   ، وناق�صت اجلل�صة 
حببمببايببة حببقببوق الببطببفببل واملبببببببادرات الببتببي تببدعببم حببقببوق الببطببفببل وتبببطبببوره يف 
التي  التحديات  على  ال�صوء  وت�صليط  الطفل  مبفهوم  والتعريف  املجتمع 
الإلكرتونية،  اجلرائم  ب�صاأن  الوعي  ون�صر  الرقمي  التحول  ظل  يف  تواجهه 
التقدميية  العرو�ص  اأفكارهم وروؤاهببم من خالل جمموعة  امل�صاركون  وقدم 

واملحادثات واملناق�صات.
وذكرت معايل لولوة العو�صي امل�صت�صارة القانونية للمجل�ص الأعلى لالأمومة 
اأولوية ومكانة خا�صة منذ عهد  اأن دولة الإمببارات جعلت للطفل  والطفولة 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه موؤ�ص�ص الدولة ، 
 2003 ل�صنة  والذي يوؤكد ذلك اإ�صداره مر�صوماً بالقانون الحتادي رقم 1 
ملكتب  مبا�صرًة  يتبع  وجعله  والطفولة،  لببالأمببومببة  الأعببلببى  املجل�ص  لإنبب�ببصبباء 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  وبرئا�صة  الببدولببة،  رئي�ص  ال�صمو  �صاحب 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ص  رئي�صة  العام  الن�صائي  الحتبباد  رئي�صة 
، وهذه دللة للروؤية  اأم الإمببارات  التنمية الأ�صرية  الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة 
الثاقبة ملوؤ�ص�ص الدولة باأهمية الطفل وتن�صئة الأطفال وتوفري جميع حقوقهم 
الإمببارات مل  دولة  اأن  للم�صتقبل، م�صيفًة  و�صناعاً  قادة  وجعلهم  لإعدادهم 
ت�صع اأي متييز يف حقوق الطفل الإماراتي واملقيم، والقوانني �صاملة كل طفل 

يعي�ص على اأر�صها با�صتثناء احلقوق التي تاأتي مع اجلن�صية.
من  كموؤ�ص�صة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ص  اأن  اإىل  العو�صي  ولفتت 
يف  و�صع  التي  الإمبببارات  دولببة  يف  الوحيدة  املوؤ�ص�صة  تعتر  الدولة  موؤ�ص�صات 

تت�صمن  الببدولببة  لرئي�ص  مبا�صرة  التقارير  رفببع  اخت�صا�ص  اإن�صائها  قانون 
تو�صياته ومقرتحاته يف تطوير حقوق الطفل، وهذا الخت�صا�ص يجعل من 
بالأم  املعنية  املبادرات  واملتابع لعملية تطوير وتنفيذ جميع  املراقب  املجل�ص 

والطفل يف الدولة.
م�صاهمتها  املنطقة اجلغرافية يف  املجل�ص جتبباوزت  مبادرات  اأن  اإىل  واأ�صارت 
اخلا�صة بحقوق الطفل ونفذ العديد من املبادرات املوجهة للطفولة يف عدة 

دول من بينها الأردن واليمن وال�صومال.
ويف اخلتام توجه �صعادة ال�صفري بال�صكر جلميع امل�صاركني يف اجلل�صة احلوارية 
النماذج التي  اأثرت حماور اجلل�صة من خالل  اإن م�صاهمتهم  القيمة، قائال 
مت طرحها عن اخلدمات وامل�صاريع واملبادرات التي تقدم للطفل يف الإمارات 

والبحرين.
وتاأتي هذه اجلل�صة احلوارية �صمن �صل�صلة ور�ص العمل والفعاليات والأن�صطة 
املعنية باإعداد اخلطة الوطنية حلقوق الإن�صان حتت ا�صراف اللجنة الوطنية 
ذات  املوا�صيع  �صمن  مببن  الطفل  حقوق  ويعد  الببدولببة،  يف  الن�صان  حلقوق 

الأولوية التي تدرج يف م�صروع اخلطة الوطنية.

�صفارة �لدولة يف �ملنامة تنظم جل�صة حو�رية حول حماية حقوق �لطفل

•• فريتاون-وام:

�صرياليون  رئي�ص جمهورية  بيو  مببادا  اأكببد فخامة جوليو�ص 
عن  معرباً  الإمبببارات،  ودولببة  �صرياليون  بني  العالقات  عمق 
تطلعه بدفعها اإىل اآفاق اأرحب، انطالقاً من املكانة املرموقة 

التي حتظى بها دولة الإمارات يف خمتلف املجالت.
جاء ذلك خالل ا�صتقباله للواء الدكتور اأحمد نا�صر الري�صي 
مفت�ص عام وزارة الداخلية حيث رفع فخامة الرئي�ص حتيات 
اإىل قببيببادة دولبببة الإمبببببارات ومتنياتهم  ببببالده قببيببادة و�ببصببعببببباً 
ال�صخ�صي  حبب�ببصببوره  مببوؤكببدا  والزدهببببار  النمو  دوام  ل�صعبها 
�صبل  بحث  الجببتببمبباع  خببالل  وجبببرى  دببببي.   2020 لإك�صبو 

تعزيز العالقات بني البلدين يف املجالني الأمني وال�صرطي.
كما التقى اللواء الري�صي خالل الزيارة اإىل فريتاون، حمطته 
�صبل  وبحث  العالقات  لتعزيز  اأفريقية  جولة  �صمن  الثالثة 
كاًل  والأمنية،  ال�صرطية  املجالت  يف  معها  التعاون  تطوير 
من: معايل حممد جلدة جلوه نائب الرئي�ص ال�صرياليوين 
ونائبه  الداخلية  وزيببر  نببوح  بببانببدا  موري�ص  ديفيد  ومببعببايل   ،
و�صعادة اأمببروز �صوفول املفت�ص العام يف الببوزارة، ومت خالل 
يف  امل�صرتك  التعاون  ملفات  مببن  العديد  مناق�صة  الببلببقبباءات 
تعزيز  و�صبل  الأمنية،  التحديات  واأبرزها  خمتلفة،  جمالت 
اخلبببرات يف جمبببالت مكافحة  وتبببببادل  والببتببعبباون،  التن�صيق 

اجلرمية، والتدريب.

�لإمار�ت و�صري�ليون تبحثان تعزيز �لتعاون �لأمني و�ل�صرطي

عقدت �جتماعها �لعمومي �لأول

جمعية �أ�صدقاء �ل�صكري ت�صتعر�س خطط �لعمل لأبرز م�صاريعها وبر�جمها �ل�صحية

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 
اعالن بالن�شر        

 18/2021/840 عقاري جزئي
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- عمر ريا�ص خان ريا�ص احمد خان  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :م�صرف المارات ال�صالمي - م�صاهمة عامة 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املرمة بني 
طريف التداعي واملوؤرخة 2007/4/15 والزام املدعي عليه برد حيازة العقار مو�صوع التفاقية والزامه بت�صليم 
العقار املوؤجر للمدعي باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�صطب ا�صارة القيد العقاري الزام املدعي عليه 
املتاخرة املرت�صدة بذمته من تاريخ  بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدرها )33.364.66( درهم اجمايل الجرة 
2020/10/22 وحتى تاريخ رفع الدعوى وما ي�صتجد من اجرة بواقع 15.000 درهم �صنويا حتى تاريخ ت�صليم 
العقار للمدعي خاليا من ال�صواغل وال�صخا�ص - الزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�صرف املدعي مبلغ وقدره 

)43.369.08( درهم ميثل تعوي�صا عن العطل وال�صرر ال�صي حلق باملدعي 
التقا�صي عن بعد لذا  ال�صاعة 09:30 �صباحا يف قاعة  املوافق 2021/8/16  وحببددت لها جل�صة يوم الثنني 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

 اعالن بالن�شر
322/2021/934 ا�شتئناف عقاري  

مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

حمل  جمهويل   - �صينغ  فينا   -2 �صينغ  �صوبهيت   -1/ �صدهما  امل�صتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف /موؤ�ص�صة عقار وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد 
 2021/296 رقببم  بببالببدعببوى  البب�ببصببادر  ا�صتاأنف/احلكم  قببد   - املطرو�صي  بخيت 
ال�صاعة  املببوافببق 2021/8/9  الثببنببني  يببوم  لها جل�صه  وحبببددت  عببقبباري جببزئببي. 
10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

اعالن بالن�شر        
 3666/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�سر
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- �صركة هايف ملقاولت البناء ذ.م.م   -  جمهول حمل الإقامة 
امل�صلحة وميثلها/باريك خان  للنجارة واحلببدادة  باريك خان  املدعي :موؤ�ص�صة  ان  مبا 

رامال خان - وميثله:حممد عبداهلل حم�صن عبدالرحيم الريكي 
الزام  بتاريخ:2021/7/5  البتدائية  دبي  اداء فقد قررت حمكمة  امر  ا�صت�صدار  طلب 
درهم   )211.659.00( وقببدره  مبلغ  للطالبة  مبلغ  للمدعية  تببوؤدي  بببان  عليها  املدعي 
مئتان واحدى ع�صرة الف و�صتمائة وت�صعة وخم�صون درهم والفائدة القانونية بواقع 
5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت طلب النفاذ املعجل 
ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن. 

رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

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

مو�صوع التنفيذ : حيث ان طالب التنفيذ ب�صدد تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 375/2020 جتاري 
كلي وبعد ان ا�صبح احلكم قابال للتنفيذ اجلري وملزم للمنفذ �صدها والقا�صي وفق منطوقه حكمت 
املحكمة ح�صوريا للمدعي عليها ومبثابة احل�صوري للخ�صم املطلوب ادخاله:اول:بعدم قبول ادخال 

ارونايت بارترنز ذ.م.م �صكال والزمت املدعية مب�صروفات الدخال - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ خم�صة ماليني و�صتمائة واثنني و�صبعني الف واربعمائة و�صبعني درهم والفائدة القانونية 

بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2019/11/25 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات 

طالب الإعالن : تران�صجارد جروب �ص.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله:عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�صرهان النعيمي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �صركة جلف تكنيكال كون�صرتك�صن �ص.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
 جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)6547117.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 847/2021/18 عقاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : احالة الق�صية رقم 275/2021 ا�صتئناف عقاري من حمكمة ال�صتئناف اىل 

حمكمة اول درجة 
طالب الإعالن / 1-فالدي�ص تراكوم�ص -  �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنهما :  1-  جمموعة 32 �ص.ذ.م.م 3- جمموعة 32 العقارية املحدودة -   �صفتهما 
بالق�صية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل القامة 

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها احالة الق�صية رقم 275/2021 ا�صتئناف 
عقاري من حمكمة ال�صتئناف اىل حمكمة اول درجة. وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  
2021/8/2  ال�صاعة 9.30 �ص يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ، علما بان الدعوى معادة من ال�صتئناف اىل حمكمة اول درجة
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

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

مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )360.000( درهم 
ثالثمائة و�صتون الف درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق 

ال�صيك احلا�صل يف 2021/1/24 وحتى ال�صداد التام مع �صمول المر بالنفاذ املعجل  
طالب الإعالن : �صعيد الرق للمحاماة وال�صت�صارات القانونية وميثله:�صعيد ب�صري علي الرق 

العليلي - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- حممد احمد حممد علي الزرعوين - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

جمهول حمل الإقامة 
بان  عليها  املدعى  بالزام   2021/6/1 بتاريخ  البتدائية  دبببي  حمكمة  :قببررت  الإعببالن  مو�صوع 
القانونية بواقع  يوؤدي للمدعية مبلغ )360.000( درهم ثالثمائة و�صتون الف درهم والفوائد 
وامل�صروفات  بالر�صوم  الزامه  مع  التام  ال�صداد  وحتى  ال�صيك  ا�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا   %5

وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت النفاذ املعجل 
ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.

رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

اعالن بالن�شر        
 2563/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- نيهال ويرا�صينغا  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :افكار حممد رزاق حممد مرزوق 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره  قد 
)1.200.000( درهم مليون ومائتي الف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا اعتبارا من 
ت�صمني   ، كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  �صمول احلكم  التام مع  ال�صداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ 
الخرى  احلببقببوق  كافة  حفظ  مببع  املببحببامبباة  اتببعبباب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليه  املببدعببي 

للمدعي اأيا كان نوعها �صواء ال�صابقة او احلالية او امل�صتقبلية. 
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2021/8/1 ال�صاعة 08:30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  624/2019/211 تنفيذ عقاري 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 432/2019 عقاري كلي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 1.040.441 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه

طالب الإعالن : كارم جاكقو�ص نيبوو -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- ايرث ديفلوبرز �ص.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

 جمهول حمل الإقامة 
املبلغ  ب�صداد  بببتبباريببخ:2021/7/13 اخطاركم  قببررت حمكمة دبي البتدائية   : الإعببالن  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )998693.69( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار هو عبارة 
 Lynk business والعقار رقم 1005 والتابع Lynk Residence عقار رقم 115 والتابع مل�صروع

والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات ن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 3471/2021/60 امر اداء    
مو�صوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعى عليه ب�صداد ملغ وقدره 269.892.00 درهم اماراتي )مائتان 

وت�صعة و�صتون األف وثماين مائة واثنني وت�صعني درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف  

طالب الإعالن : غنتوت التجارية ذ.م.م �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله :  ابراهيم ح�صن ابراهيم املال  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- جي ا�ص 4 خلدمات احلرا�صة �ص.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
جمهويل حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : 
توؤدي  اأن  املعرو�ص �صدها  بالزام  بتاريخ 2021/6/5  البتدائية  اداء فقد قررت حمكمة دبي  امر  ا�صت�صدار 
للطالبة مبلغا وقدره 269.892 )مائتان وت�صعة و�صتون األف وثماين مائة واثنني وت�صعني درهم( م�صافا اليه 

فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 5% اعتباراً من تاريخ تقدمي الطلب ت املعرو�ص �صده بامل�صاريف. 
ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.

رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية التجارية
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

اعالن بالن�شر        
 يف الدعوى رقم 733/2021/18 عقاري جزئي

)اربعمائة  درهم  وقببدره 492.425.94  للمدعية مبلغ  يببوؤدوا  باأن  املدعى عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى:   مو�صوع 
 %9 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  فل�صا(  وت�صعون  واربعة  درهما  وع�صرون  وخم�صة  واربعمائة  الفا  وت�صعون  واثنان 
من تاريخ 2015/9/14 وحتى متام ال�صداد مع الزامهم بتعوي�ص املدعية مببلغ التعوي�ص عن التاأخري عن امتام 
العمال واملقدرة مببلغ 10.000 درهم اماراتي عن كل يوم من تاريخ التوقف حتى تاريخ ف�صخ العقد يف 2015/8/16 
ويف جميع الحوال بالزام املدعى عليهما بالطلبات اعاله مع الزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

طالب العالن:مدر�صة الحتاد اخلا�صة - �صفته بالق�صية:  مدعى
ال�صم�ص للمقاولت ذ.م.م 2- احمد حممد قناوي من�صور 3- اح�صان احمد ح�صن  املطلوب اعالنهم:  1- جزيرة 

فروتن - �صفتهم بالق�صية:  مدعى عليهم 
يببوؤدوا للمدعية مبلغ وقببدره 492.425.94 درهببم )اربعمائة  ببباأن  املدعى عليهم  بالزام  املطالبة    : الإعببالن  مو�صوع 
واثنان وت�صعون الفا واربعمائة وخم�صة وع�صرون درهما واربعة وت�صعون فل�صا( مع الفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ 2015/9/14 وحتى متام ال�صداد مع الزامهم بتعوي�ص املدعية مببلغ التعوي�ص عن التاأخري عن امتام العمال 
واملقدرة مببلغ 10.000 درهم اماراتي عن كل يوم من تاريخ التوقف حتى تاريخ ف�صخ العقد يف 2015/8/16 ويف جميع 
الحوال بالزام املدعى عليهما بالطلبات اعاله مع الزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
جل�صة يوم الربعاء املوافق  2021/8/4 ال�صاعة 8.30 �ص بقاعة التقا�صي عن بعد  لذا فانت مكلف باحل�صور او من 

ميثلك قانوناً وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

اعالن بالن�شر        
 يف الدعوى رقم 150/2021/16 جتاري جزئي

لئحتها  مببن  ب�صورة  عليها  املببدعببى  واعبببالن  الببدعببوى  بت�صجيل  الت�صريح  الببدعببوى:   مو�صوع 
ومرفقاتها الزام املدعى عليها ب�صداد مبلغ مقداره 25.017.28 درهم الزام املدعى عليها بالر�صوم 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب العالن:م�صرف ال�صارقة ال�صالمي �ص.م.ع - �صفته بالق�صية:  مدعى

املطلوب اعالنهم: 1- زليخاء عبدالغني عبداهلل البلو�صي - �صفته بالق�صية:  مدعى عليه 
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2021/6/2 يف الدعوى 
توؤدي  بببان  عليها  املدعي  بالزام  �بببص.م.ع   ال�صالمي  ال�صارقة  م�صرف  ل�صالح/  اأعبباله  املببذكببورة 
للبنك املدعي مبلغ 19،377.53 درهم )ت�صعة ع�صر الفا وثالثمائة و�صبعة و�صبعون درهما وثالثة 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  وامل�صاريف ومببلغ خم�صمائة  بالر�صوم  والزمتها  فل�صاً(  وخم�صون 
.حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
هذا العالن. �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي 

وتلى علنا. 
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

 اعالن بالن�شر
322/2021/936 ا�شتئناف عقاري  

مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل امل�صتاأنف �صده /1- م�صباح احلق قري�صي - جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�صتاأنف /موؤ�ص�صة عقار وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 
- قد ا�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/447 عقاري جزئي  وحددت 
بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2021/8/5 املببوافببق  اخلمي�ص  يببوم  جل�صه  لها 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التقا�صي 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

اأنها  ال�صحية  للرعاية  مبادلة  اأعلنت 
باتت اأول �صبكة للرعاية ال�صحية على 
م�صتوى املنطقة تقوم بتطوير وتوفري 
ومعتمدة  متخ�ص�صة  تببدريببب  بببرامببج 
رفيع  والإدارة  البببقبببيبببادة  مببعببهببد  مبببن 
املتحدة،  اململكة  واملعروف يف  امل�صتوى 
وذلك لتطوير املهارات القيادية لدى 
�صبكة  عر  العاملني  املوظفني  كببوادر 
مع  ومتا�صياً  امل�صتوى  عاملية  مرافقها 
باإحداث  الببرا�ببصببخ  والببتببزامببهببا  روؤيببتببهببا 
الرعاية  م�صهد  يف  اإيجابية  حتبببولت 

ال�صحية الإقليمي.
امل�صاعي  مببع  املبببببببادرة  هبببذه  وتن�صجم 
للرعاية  مبببببببادلبببة  لبب�ببصبببببكببة  احلببثببيببثببة 

الرامج  توظيف  اأجببل  مببن  ال�صحية 
فّعالة  كببباأدوات  والتدريبية  التعليمية 
لتح�صني جودة وكفاءة معايري الرعاية 
يف  واملبب�ببصبباهببمببة  عببببام،  ب�صكل  ال�صحية 
الرعاية  مببنببظببومببة  ا�ببصببتببدامببة  تببعببزيببز 
البب�ببصببحببيببة مبببن خبببالل رعبببايبببة و�صقل 
املواهب الإماراتية. و�صُي�صكل برناجما 
اإىل  قوية  اإ�صافة  اجلببديببدان  القيادة 
برامج التدريب احلالية التي تقدمها 
ال�صحية،  لببلببرعببايببة  مبببببادلببة  �ببصبببببكببة 
و�صاملة  متكاملة  منهجية  يوفر  مما 
واأكرث تخ�صي�صاً ل�صمان التميز عر 
مبختلف  الببوظببيببفببيببة  الأدوار  جببمببيببع 
التوطني  �صيا�صة  ودعم  التخ�ص�صات، 

عر جميع امل�صتويات والأق�صام.
الرئي�ص  النوي�ص،  جا�صم  ح�صن  وقببال 

ال�صحية،  للرعاية  ملبادلة  التنفيذي 
القيادة  لرامج  الرئي�صي  الهدف  اإن 
املوظفني  تببزويببد  يف  يتمثل  اجلببديببدة 
بببباأفببب�بببصبببل املبببببهبببببارات واخلببببببببرات على 
بدوره  ينعك�ص  مما  القطاع،  م�صتوى 
التي  ال�صحية  الرعاية  خدمات  على 
يتم تقدميها للمر�صى. م�صرياً اإىل اأن 
دولياً  تدريب معتمدة  برامج  "توفري 
ومتطلبات  احببتببيبباجببات  مببع  تتنا�صب 
حملياً  البب�ببصببحببيببة  الببببرعببببايببببة  قبببطببباع 
جيل  اإعببداد  دعببم  �صاأنه  من  واإقليمياً، 
جببديببد مببن البببقبببادة البببببارعببني الذين 
ب�صكل فعال يف دفع  امل�صاهمة  ميكنهم 
عجلة البتكار وتعزيز اأن�صطة البحث 
والببتببدريببب والرتببقبباء بببجببودة معايري 
الطبية،  التخ�ص�صات  عببر  الببرعببايببة 

من  لكل  متعددة  فببوائببد  ي�صمن  ممببا 
النوي�ص  ولفت  واملوظفني."  املر�صى 
املوظفني  مببن   %  60 نببحببو  اأن  اإىل 
الذين تر�صيحهم للم�صاركة يف برامج 
مبببن مواطني  هبببم  املببببهببببارات  تببطببويببر 
دولببببة الإمببببببارات الببعببربببيببة املببتببحببدة .. 
الطويل  املببببدى  عببلببى  ذلبببك  و�صي�صهم 
الرعاية  قببطبباع  ا�ببصببتببدامببة  تببعببزيببز  يف 
الببدولببة مببن خببالل زيادة  ال�صحية يف 
للمهارات  املببالببكببني  الإمبباراتببيببني  عببدد 
لببتببد�ببصببني حقبة  البببالزمبببة  الببقببيبباديببة 
جديدة من الريادة يف م�صهد الرعاية 

ال�صحية يف املنطقة.
ال�صحية  لببلببرعببايببة  مبببببادلببة  وحببببددت 
من خالل اإجرائها تقييمات م�صتمرة 
م�صتوى  اأظبببهبببروا  البببذيبببن  املببوظببفببني 

مبببلبببحبببوظبببا مببببن الببببكببببفبببباءة واملبببوهبببببببة 
الرناجمني  اإىل  لالن�صمام  يوؤّهلهم 
وُيعد   .. املببهببارات  لتطوير  اجلديدين 
اإ�صم  يببحببمببل  الببببذي  الأول  الببرنببامببج 
عن  عبببببببارة  تعزيز"   –  Boost"
ت�صتهدف  اأ�ببصببهببر  ثببالثببة  مببدتببهببا  دورة 
بينما  املبتدئني،  واملهنيني  امل�صاعدين 
املعروف  الببثبباين،  الببرنببامببج  يت�صمن 
– تقّدم" دورة   Advance" با�صم 
املهنيني  ت�صتهدف  اأ�صهر  �صتة  مدتها 
واملببدراء .. وي�صتمل كال الرناجمني 
اأ�صا�صيات  يف  مببتببقببدمببة  درو�بببببص  عببلببى 
اإىل م�صار  اإ�ببصببافببة  الببقببيببادة  ومببهببارات 
وتوجيه  تدريب  وجل�صات  رقمي  تعلم 
منتظمة. وعمل معهد القيادة والإدارة 
يف اململكة املتحدة على التحقق ب�صكل 

م�صتقل من اأن كال الرناجمني يفيان 
باملعايري الرائدة واملثبتة التي حددها، 
ا�صتمالهما  مببن  الببتبباأكببد  اإىل  اإ�ببصببافببة 
وهي  لببلببقببيببادة،  اخلم�صة  الأبببعبباد  على 
وامللكية  والإجنبباز  والروؤية  الإخال�ص 
اإكمال الرناجمني  .. وبعد  والتعاون 
�صهادات  املوظفني  منح  �صيتم  بنجاح، 

القيادة  مببعببهببد  مبببن  مببعببتببمببدة  اإجنببببباز 
من  جببببببزءاً  يببجببعببلببهببم  ممبببا  والإدارة، 
بن�صر  اأعبب�ببصبباوؤه  يلتزم  دويل  جمتمع 

واإلهام مبادى القيادة املتميزة عاملياً.
لكونهم  النوي�ص عن فخرهم  واأعببرب 
ال�صحية  الرعاية  اأول مزود خلدمات 
يف املنطقة يقدم برامج معتمدة لتنمية 

القيادية ملوظفيه، معربا عن  املهارات 
الأ�صا�ص  و�صع  يف  امل�صاهمة  يف  اأملهم 
ال�صحية  الببرعببايببة  ومببنبب�ببصبباآت  ملبببراكبببز 
يقدم  واأن  لببتببحببذو حببذوهببم  الأخببببرى 
خم�ص�صة  تدريب  برامج  للموظفني 
معهد  من  ومعتمدة  امل�صتوى  وعاملية 

القيادة والإدارة الريطاين.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  نبببيبببويبببورك  جببامببعببة  اأعببلببنببت 
وخريجيها  طالبها  من   15 ح�صول 
على عدة منح درا�صية عاملية مرموقة 
منها منحة فولرايت ومنحة ترومان 
ومنحة  كببالرنببدون  اأك�صفورد  ومنحة 
رود�ص  ومنحة  موندو�ص  اإيرا�صمو�ص 
اإ�صافة اإىل فر�ص متميزة اأخرى منها 
زمالة مبادرة الإمارات للقيادة يف كلية 
هبببارفبببارد ومنحة  بببجببامببعببة  كببيببنببيببدي 
اخلارجية  وزارة  يف  املببهببمببة  الببلببغببات 

الأمريكية.
و قال طارق عبا�صي "طالب اإماراتي" 
يف مببعببر�ببص حببديببثببه عبببن درا�بببصبببتبببه يف 
جببامببعببة بببيببتبب�ببصببرغ بببعببد نببيببلببه منحة 
جامعة  مببنببحببتببنببي   "  : فببببولببببرايببببت 
الدرا�صة  فببر�ببصببة  اأبببوظبببببي  نببيببويببورك 
املتفوقني  البببطبببالب  اأملببببع  جببانببب  اإىل 
الهيئات  اأرقبببى  اإحبببدى  مببع  والتوا�صل 
دفببعببتببنببي لدخول  الببتببدريبب�ببصببيببة حببيببث 
كلية الدرا�صات العليا لل�صوؤون العامة 
والدولية يف جامعة بيت�صرغ و اأ�صعى 
بتخ�ص�ص  درا�صتي  متابعة  خالل  من 
اأبحاث  يف  الببعببامببة  الإدارة  ماج�صتري 
يف  امل�صاهمة  اإىل  والتحليل  ال�صيا�صات 
دعم جهود التطوير والبحث يف دولة 

الإمارات".
�صوبا  الباك�صتاين  الببطببالببب  ح�صل  و 
منحة  عببلببى   "2021 "دفعة  غببببادي 
والتي  الدرا�صية  كالرندون  اأك�صفورد 
لتخ�ص�ص  بالكامل  درا�ببصببتببه  �صتمول 

املاج�صتري يف العلوم ال�صيا�صية.
مرحلة  يف  "قررت  غبببببببادي:  قبببببال  و 
مبكرة من درا�صتي بجامعة نيويورك 
اأببببببوظبببببببببببي دخبببببببببول جمبببببببال البببعبببلبببوم 
وحر�صت  والبب�ببصببيببا�ببصببيببة  الأكبببادميبببيبببة 
واكت�صاب  درا�ببصببتببي  يف  الجببتببهبباد  على 
املببببهببببارات البببببحببثببيببة مبببا �بببصببباعبببدين يف 
احل�صول على منحة للدرا�صات العليا 
و قببد قبببام الببعببديببد مببن اأعبب�ببصبباء هيئة 
مب�صاعدتي  اجلببامببعببة  يف  الببتببدريبب�ببص 
البحثية  بببببخببببراتببببهببببم  وتبببببببزويبببببببدي 
والن�صائح  واملببببعببببارف  والبببتبببو�بببصبببيبببات 
الكينية  الطالبة  ح�صلت  و  القيمة". 
نوال علي "دفعة 2021" على منحة 
مببا�ببصببرتكببارد الببدرا�ببصببيببة الببتببي مُتبببّول 
املوهوبني  للطالب  العليا  الببدرا�ببصببات 
كانت  "لطاملا   : وقالت  اأفريقيا..  من 
جامعة نيويورك اأبوظبي مكاناً مثالياً 
اكت�صاف ذاتي ومنحني  �صاعدين على 
فر�صة ال�صتقرار يف درا�صتي واختبار 

هو  عما  والبتعاد  ال�صعبة  التحديات 
ماألوف وكّلي ثقة باأن جتربتي الغنية 
يف اجلامعة �صُتعزز ا�صتعدادي لدرا�صة 
تخ�ص�ص املاج�صتري بالتنمية الدولية 
يف معهد الدرا�صات ال�صيا�صية بباري�ص 
والندماج مع زمالئي اجلدد مبنتهى 
مهارات  تببنببمببيببة  اإىل  اإ�ببصببافببة  املبببرونبببة 
لرتك  طرق  واإيجاد  النقدي  التفكري 

اأثر اإيجابي على النا�ص من حويل".
�صاهان  ال�صريالنكي  الطالب  وح�صل 
منحة  عببلببى   "2018 "دفعة  تببامبببببو 
�صتمول  التي  و  موندو�ص  اإيرا�صمو�ص 
بالكامل درا�صته لتخ�ص�ص املاج�صتري 
الذكية  الببطبباقببة  اأنببظببمببة  بببرنببامببج  يف 
الببالمببركببزيببة. وقبببال �ببصبباهببان تامبو : 
جمال  يف  املهنية  م�صريتي  ببببداأت   "

مبا�صرة  املببتببجببددة  الببطبباقببة  هببنببد�ببصببة 
تببخببّرجببي مببن جببامببعببة نيويورك  بببعببد 
مببن خالل  ال�صتفادة  واآمبببل  اأبببوظبببببي 
املببببنببببحببببة الببببدرا�ببببصببببيببببة مبببببن خببببراتببببي 
درجة  بنيل  مببعبباريف  وتببو�ببصببيببع  املهنية 
الذكية  الطاقة  اأنظمة  يف  املاج�صتري 
ال�صمات  �ببصبباهببمببت  وقبببد  الببالمببركببزيببة 
ال�صاملة وال�صارمة لرنامج الهند�صة 

لبببدى جببامببعببة نببيببويببورك اأبببوظبببببي يف 
ُمتميز  كببمببهببنببد�ببص  مبببهببباراتبببي  تببعببزيببز 
من  اأيبب�ببصبباً  ومكنتني  الببكببفبباءة  وعبببايل 
تعزيز ثقتي بامل�صار املهني الذي اأردت 
وي�صرتمان  مارييت  قالت  و  اتباعه". 
نببببائببببب رئببببيبببب�ببببص جببببامببببعببببة نببببيببببويببببورك 
طالبنا  حبب�ببصببول  "ي�صرنا  اأببببوظبببببببي: 
املببتببمببيببزيببن عببلببى البببعبببديبببد مبببن املنح 

التعليمية  املوؤ�ص�صات  اأبرز  للدرا�صة يف 
املرموقة على م�صتوى العامل ونفخر 
بتقدمي  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف 
اأف�صل الرامج عاملية الطراز لتدري�ص 
التي  و  والتطبيقية  الإن�صانية  العلوم 
تببتببيببح لببُطببالبببنببا الببتببوا�ببصببل مبببع كبار 
املتمر�صة  الأكبببادميبببيبببة  البب�ببصببخبب�ببصببيببات 
تعليمية حُمفزة  بيئة  وال�صتفادة من 

ومليئة بالتحديات والفر�ص.
الدرا�صية  املنح  تعك�ص   "  : اأ�صافت  و 
العام  هببذا  طلبتنا  عليها  ح�صل  التي 
مببببدى كببفبباءتببهببم وتببباألبببقبببهبببم والبببتبببزام 
جببامببعببتببنببا املبب�ببصببتببمببر بببالببتببمببيببز.. ونثق 
نحو  امل�صي  �صيوا�صلون  طلبننا  بببباأن 
ُم�صتقبلهم امل�صرق ونتطلع اإىل متابعة 

جناحاتهم خالل ال�صنوات القادمة".
مدير  كات�صينز  دوغ  قببال  جانبه  مببن 
نيويورك  جامعة  يف  العاملية  اجلوائز 
طالبنا  بح�صول  "فخورون  اأبوظبي: 
هبببذا الببعببام عببلببى عبببدد مببن اأرقببببى املنح 
هذه  جتبببد  اأن  ويبب�ببصببعببدنببا  البببدرا�بببصبببيبببة 
املزايا  طلبتنا  يف  املرموقة  املوؤ�ص�صات 
نببفبب�ببصببهببا الببتببي نببعببرفببهببا فببيببهببم و التي 
تتمثل بف�صولهم وتركيزهم وقدرتهم 
اأفبب�ببصببل الرامج  مببن  ال�ببصببتببفببادة  على 
واللتزام  امل�صتوى  عاملية  التعليمية 
بجعل العامل مكاناً اأف�صل للجميع كما 
نعتّز بطاّلبنا الآخرين ممن تر�َصحوا 
لنيل منٍح درا�صية دولية ومل ُيحالفهم 
لببهببم املزيد  احلبببظ يف ذلبببك ونببتببمببّنببى 
وُن�صيد  املقبل  الببعببام  يف  التوفيق  مببن 
ا�صتفادوا  باأنهم  ونثق  لذلك،  ب�صعيهم 

ب�صكل كبري من هذه التجربة".
و تتزامن هذه الإجنببازات مع احتفال 
بالذكرى  اأبببوظبببببي  نببيببويببورك  جامعة 
لببتبباأ�ببصببيبب�ببصببهببا والبببتبببي �صهدت  الببعببا�ببصببرة 
يف  منبببوا   2011 عبببام  افتتاحها  مببنببذ 
عدد طالبها الذي و�صل اإىل 1600 
طالب جامعي و400 طالب درا�صات 

عليا من اأكرث من 115 دولة.

طلبة وخريجو نيويورك �أبوظبي يح�صلون على زمالت ومنح دولية مرموقة

•• تل اأبيب - وام:

اإدارة  مديرة  برئا�صة  ال�صت�صارات  و  للبحوث  تريندز  مركز  من  وفببد  قببام 
ال�صرق  للدرا�صات  دايببان  مو�صيه  ملركز  بببزيببارة  احلو�صني  اإليازية  الإعبببالم 

اأو�صطية والأفريقية MDC يف تل اأبيب.
مت خالل الزيارة بحث تعزيز ال�صراكة و التعاون امل�صتقبلي بني اجلانبني 
عنوان:  حتببت  تعقد  التي  امل�صرتكة  الببنببدوة  بينها  مببن  فعاليات  عببدة  عببر 
يف  التنمية  و  الت�صامح  و  الببتببعبباون  تعزيز  فر�ص  البببراهببيببمببي..  "التفاق 
املنطقة" و املقرر اإقامتها يف الربع الأخري من العام احلايل وذلك يف اإطار 

يف  ديان"  مو�صيه  و"مركز  "تريندز"  بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  تفعيل 
ال�صيا�صية حول املو�صوعات ذات الهتمام  اإعببداد البحوث و الأوراق  جمال 
امل�صرتك مبا يف ذلك اإعداد الدرا�صات ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية 
وور�ص  والببنببدوات  املببوؤمتببرات  تنظيم  اإىل  اإ�صافة  والتكنولوجية  والأمنية 

العمل يف الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك .
اخلارجية  لل�صيا�صات  الإ�ببصببرائببيببلببي  للمعهد  بببزيببارة  املببركببز  وفببد  قببام  كما 
والتعاون  التن�صيق  �صبل  بحث  وجببرى   MITVIM ميتفيم  الإقليمية 
وعقد  والبحوث،  الدرا�صات  وتبادل  امل�صرتكة،  الق�صايا  يف  اجلانبني  بني 
"مركز مو�صية  م�صوؤولو  و رحب  امل�صرتكة م�صتقبال.  والندوات  املوؤمترات 

وال�صت�صارات"  للبحوث  "تريندز  وفببد  بزيارة  ميتفيم"  و"معهد  دايان"، 
والتعاون البحثي والعلمي مع املركز موؤكدين اأن هذا التعاون ميثل اإ�صافة 
تت�صارك  الثالثة  املببراكببز  اأن  خا�صة  والعلمية  البحثية  لل�صراكات  نوعية 
وال�صالم  للتنمية  واملعرفة طريقا  العلمي  البحث  ترى يف  م�صتنرية  روؤيببة 
"تريندز للبحوث وال�صت�صارات" ملركز  والعي�ص امل�صرتك. تاأتي زيارة وفد 
مو�صيه دايان MDC، واملعهد الإ�صرائيلي لل�صيا�صات اخلارجية الإقليمية 
اإطار حر�ص املركز على النفتاح على املوؤ�ص�صات  يف   Mitvim "ميتفيم"
واملراكز البحثية املهمة يف املنطقة و العامل و تعزيز ال�صراكة معها يف جمال 

البحث العلمي والأكادميي.

ت�ستهدف تطوير مهار�ت �ملوظفني ودعم �سيا�سة �لتوطني 

مبادلة للرعاية �ل�صحية توفر بر�مج تدريب متخ�ص�صة ومعتمدة من معهد �لقيادة و�لإد�رة �لربيطاين

وفد مركز تريندز يزور مركز مو�صيه د�يان ومعهد ميتفيم يف �إ�صر�ئيل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 
اعالن حكم بالن�شر        

699/2020/11 مدين جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل حمكوم عليه 1- منى علي حممد علي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : فرينو�ص اي ال �صي م.د.م.�ص ميثله يف التوقيع ريتا جورج ا�صطفان )م�صتاجر(

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2020/11/10  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/ فرينو�ص اي ال �صي م.د.م.�ص ميثله يف التوقيع ريتا جورج ا�صطفان )م�صتاجر( حكمت 
املحكمة مبثابة ح�صوري بف�صخ العقد مو�صوع الدعوى واعادة احلال اىل ما كان عليه وبالزام 
العقد  املتبقية من  املدة  القيمة اليجارية عن  ل�صداد  املحررة  ال�صيكات  ا�صل  املدعى عليها برد 
والزام املدعى عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 200 درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
التايل لن�صر هذا العالن  اليوم  اعتبارا من  احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

 اعالن بالن�شر
                   يف الدعوى رقم 1744/2021/305 ا�شتئناف جتاري  

مذكرة اعالن بالن�صر )ا�صتئناف( تفا�صيل العالن بالن�صر
اىل امل�صتاأنف �صدهم: 1- ايهاب فتحي عبدالرحمن مطر 2- ولء حممد حممد بيومي 

ق�صالن 3- حازم حممد حممد ق�صالن جمهويل حمل القامة
مبا ان امل�صتاأنف: عبدالرحمن حممد م�صلح

وميثله: ابراهيم حممود حممد عبدالرحمن
قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2020/4700 جتاري جزئي

بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2021/9/12 املببوافببق  الحبببد  يببوم  جل�صه  لها  وحبببددت 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم 4447/2021/207 تنفيذ جتاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر - تفا�صيل العالن بالن�صر
�صابقاً/  وامل�صماه  �بببص.ذ.م.م  للمقاولت  جلوبال  يف  ار  بي   -1 �صده:  املنفذ  اىل 

الروعه انرتنا�صيونال كون�صرتك�صن ذ.م.م جمهول حمل القامة
مبا اأن طالب التنفيذ: ا�صتيك ل�صناعة املواد العازلة �ص.ذ.م.م

املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكبم  اعبباله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكب  اأقببام  قد 
به وقدره )326567.84(درهبببم اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقكبم  التنفيذية  الجببراءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 27/ 7/ 2021  Issue No : 13299

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.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 27/ 7/ 2021  Issue No : 13299

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.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 
اعالن بالن�شر        
 3166/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�سر
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- مروان حممود ح�صن عبداهلل عو�ص   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :جامعة اجلزيرة �ص.ذ.م.م
 وميثله:احمد عبداهلل حممد الكندري 

بتاريخ:2021/5/20  البببتببدائببيببة  دبببي  حمكمة  قبببررت  فقد  اداء  امببر  ا�صت�صدار  طلب 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )12950( درهم اثني ع�صر الف وت�صعمائة 
وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  �صنويا من   %5 بواقع  القانونية  والفوائد   - درهم  وخم�صون 
ال�صداد التام مع الزامه بالر�صوم وامل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 

ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 
�صركة /هاتفيلد �ص م ح - منطقة حرة ، )رخ�صة رقم 4298(  والكائنة ببببب مدينة دبي 
 ، ، دولببة المبببارات العربية املتحدة  ، دبببي   54592 املنطقة احلببرة ملطار دبببي - �ص ب 
واملرخ�صة لدى �صلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�صركة املذكورة يف اعالن 
قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�صطة جمل�ص الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  
2021/7/8 ب�صاأن اغالق وحل ال�صركة.  وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى 
15 يوما  بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 

من تاريخ هذا العالن عن طريق الريد امل�صجل او الت�صال ب :
ال�صادة / هاتفيلد �ص م ح 

�ص ب : 54592 دبي ،   
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 971505500326+  
rajesh@chemsbury.com :  الريد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�صعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2021/5946

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
�ل�ساعة 6:00 م�ساء� يوم �لثنني 2021/08/2 لبيع �ملحجوز�ت �لعائدة ملكيتها للمنفذ �سده 

�ل�سباب لكمال �لج�سام و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                          �لو�سف          �سعر �لتقييم  

                                                معد�ت �ساله ريا�سيه          35،140 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات االيجارية
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العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/1000811 

اعمال الطباعة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2746217 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة  
مطر  التجاري:حمل  بال�صم   CN رقم:2961814 
النيادي لبيع اخل�صروات والفواكة بالغاء طلب تعديل 

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/ميثاق لال�صت�صارات 

الهند�صية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2777962 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عي�صى يا�صني عبدالعزيز يا�صني اخلويطر %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف عبدالعزيز يا�صني عبدالعزيز يا�صني اخلويطر

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/مطعم منا كارايكودي 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3003574 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة �صعيد خلفان حممد را�صد املن�صوري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف خلفان حممد را�صد حممد املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/بقالة الركن الذهبي 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1113793 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة �صامل علي عي�صى بطي الظاهري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف عبدالرحمن حممد علي عبدالرحمن الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:فولكرم لال�صت�صارات ذ.م.م
عنوان ال�صركة:حو�ص �صرق 11 - ط 5 مكتب 501 �صارع ال�صالم وحدة 

املالك ال�صيد وليد �صعداهلل وليد فهد املهريي C62 جزيرة ابوظبي
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 1988596 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

2 - تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه- حما�صبون قانونيون ،كم�صفي قانوين 
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/07/6  لل�صركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150011125 

تاريخ التعديل:2021/07/26
امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:جدارة لتطوير امل�صاريع ذ.م.م
�صهيل  ال�صيد حمد  0.16 مبنى  �صرق  ابوظبي  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

عوي�صه واخرين
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 3756455 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

2 - تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه- حما�صبون قانونيون ،كم�صفي قانوين 
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/5/5  لل�صركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2155004702 

تاريخ التعديل:2021/07/26
امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/احلارة 

للخياطة والتطريز
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2746563 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/موؤ�ص�صة 

الداحمة للنقل العام
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1027647 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/لورفريت 

لتجاره م�صتح�صرات التجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2352135 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/كيمي�صت 

للخدمات البيئية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3781513 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
ال�صبببببادة/كويف  بان  القت�صادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

كوليكتيف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3913965 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
ال�صبببببادة/كراج  بان  القت�صادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

�صحايب خلدمة ال�صيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1864111 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/ذا لوجن 

لتنظيم املعار�ص
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2810271 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
ال�صبببببادة/تواجد  بان  القت�صادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

للعقارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2900740 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/موؤ�ص�صة الزعبي التجارية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1032067 
تعديل وكيل خدمات / حذف عبدالرزاق �صامل غازى مرزوك العميم

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة الزعبي التجارية

ALZOUBI TRADING EST

اإىل / الزعبي التجارية - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
ALZOUBI TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

�إعــــــــــالن
البلو�صي  را�صد  احمد  ال�صبببببادة/طاولة  بان  القت�صادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

لبيع ال�صماك املجففه 
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1138352 

تعديل اإ�صم جتاري من/ طاولة احمد را�صد البلو�صي لبيع ال�صماك املجففه
AHMED RASHED ALBLOOSHI DRY FISH TABLE

اإىل/ احمد را�صد البلو�صي للمنتجات ال�صعبية
AHMED RASHED ALBLOOSHI PUBLIC PRODUCTS 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع الغذية املجففة - بالتجزئة  4721021
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ك�صك بيع منتجات و �صلع �صعبية  4781013

 تعديل ن�صاط / حذف بيع الأ�صماك و الأغذية البحرية اململحة و املحفوظة 
- بالتجزئة  4721008

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2021/12809
املنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك 

املنذر اإليه  :  هاريث راجنيف اوكوات  . 
نتيجة  درهببم   )38،638.00( وقببدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجببراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 85977 / خ�صو�صى/M   / دبي   ( من نوع ) فورد ا�صكيب   _ 
ا�صتي�صن ( موديل )2013( _ لون ) ف�صي ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2021/12807
املنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك 

املنذر اإليه  :  يك�ص قيول داليوان �صريقيونا . 
نتيجة  درهببم   )38،857.00( وقببدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجببراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 53014 / خ�صو�صى/الثانية  / ال�صارقة  ( من نوع ) هايونداي 
�صنتاففيه  _ ا�صتي�صن ( موديل )2012( _ لون ) اأبي�ص ( واملمولة ل�صاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  248/2012/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2010/725 عقاري كلي ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )1522985 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - حاليا - )بنك دبي الوطني - �صابقا(  
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ص - مقابل موقف العرات  

وميثله : عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اأهلي  
املطلوب اإعالنه : م�صعود ح�صني ابو هادي  

عنوانه : اإمارة دبي - قرية جمريا - العقار جيه يف - �صي 2 - تي ات�ص 12 ات�ص 7 
05:00:00م ويف اليام الثالث  2021/8/11 ال�صاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�صوع الإعالن :  
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لببدى  اأدنبباه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احلببال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإلببكببرتوين  موقعها  وعلى  لببلببمببزادات  الإمببببارات  )�صركة 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  يببرره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ص  لديه 
301 من قانون الإجببراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
نوع العقار : ار�ص والبناء بالكامل - املنطقة : الر�صاء - جنوب الرابعة - رقم الر�ص : 822 - رقم البلدية 

: 913-681 امل�صاحة : 240 - مرت مربع - القيمة الكلية - 2.430.000.00 درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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حجب اجلهاز الفدرايل الرو�صي ملراقبة الت�صالت “رو�صكومنادزور” 
نافالني،  األيك�صي  البارز  الكرملني  مبعار�ص  �صلة  على  موقعاً   49

وفق ما اأفاد ليونيد فولكوف، اأحد اأبرز املقربني منه الثنني.
العامة،  النيابة  مببن  قبببرار  على  “بناء  تببويببرت  على  فولكوف  وكببتببب 
نافالني  موقع  حتديداً  بينها  واحد”،  اآن  يف  موقعاً   49 حجب  مّت 
اخلا�ص واملواقع املرتبطة مبنظماته الرئي�صية التي �صّنفها الق�صاء 

الرو�صي يف حزيران/يونيو على اأّنها متطرفة.

اأعلن الرئي�ص الفرن�صي اإميانويل ماكرون الثنني اأن عدد الأ�صخا�ص 
كوفيد جتاوز  لقاحات  مببن  الأقبببل  على  واحبببدة  تلقوا جرعة  الببذيببن 
40 مليونا، غداة تبني الرملان ب�صكل نهائي م�صروع قانون اعتماد 

ال�صهادة ال�صحية يف اإطار جهود الت�صدي لكوفيد رغم التظاهرات.
واأفاد ماكرون يف تغريدة خالل زيارة ر�صمية اإىل بولينزيا الفرن�صية 
اأن 60 يف املئة من ال�صكان باتوا حم�صّنني جزئيا اأو بالكامل، بعدما 

تلقى اأربعة ماليني �صخ�ص اللقاحات خالل الأ�صبوعني املا�صيني.
وجاء الإعالن بعدما اأنهت اجلمعية الوطنية الأحد باأغلبية اأ�صوات 
)156 �صوًتا ل�صالح و60 �صد و14 نائبا امتنعوا عن الت�صويت( 
ال�صهادة  اعببتببمبباد  ببب�ببصبباأن  الببثببالثبباء  ببببداأت  مبباراتببونببيببة  برملانية  جل�صة 
نبب�ببص مثري  الببيببومببيببة، يف  الببكببثببري مببن جمبببالت احلببيبباة  ال�صحية يف 
)ي�صار  ميالن�صون  لوك  جان  املعار�ص  النهاية  حتى  رف�صه  للجدل 

متطرف( وا�صفا اياه بانه “حرية م�صروطة«.
وكان جمل�ص ال�صيوخ الذي يهيمن عليه اليمني، قد وافق على نف�ص 
الن�ص الذي ين�ص على تو�صيع ال�صهادة ال�صحية اإىل عدد كبري من 
جلميع  التطعيم  واإلببزامببيببة  النقل  وو�صائل  املطاعم  منها  الأمبباكببن 

العاملني يف القطاع ال�صحي.
الزامية  يحرتمون  ل  الذين  الأ�صخا�ص  ف�صل  يتم  لن  ذلببك،  ومببع 
متت  وكببانببت  رواتبببببهببم.  تعليق  �صيتم  لكن  مهنتهم  ب�صبب  التطعيم 
)ميني(  اجلمهوريني  حزب  يف  م�صوؤول  النقطة.وقال  هذه  مناق�صة 
يف جمل�ص ال�صيوخ فيليب با�ص “اإن كوفيد موؤقت والت�صريح نهائي«.
ل يزال يتعني على املجل�ص الد�صتوري املوافقة على م�صروع القانون 

بعد اأن رفعه اليه رئي�ص الوزراء جان كا�صتيك�ص والي�صار.
ومطلع اآب/اأغ�صط�ص �صيبداأ تطبيق تو�صيع ال�صهادة ال�صحية يف ظل 
ارتفاع حاد يف عدد الإ�صابات بكوفيد-19 ب�صبب انت�صار متحورة دلتا 

�صديدة العدوى.

نقبت فرق الإنقاذ يف الهند يف طبقة �صميكة من الوحل والركام بحثا 
�صيول  عن  نتجت  اأر�صية  انهيارات  بعد  مفقودا   60 من  اأكببرث  عن 

اأودت حتى الآن بحياة اأكرث من 160 من ال�صكان يف اأربعة اأيام.
اإىل  بببالإ�ببصببافببة  الببوليببات الغربية ومنها مببهببارا�ببصببرتا وجبببوا  وكببانببت 
كارناتاكا وتلنجانا يف اجلنوب هي الأكرث ت�صررا من ال�صيول التي 
اآلف الأفدنة من الأرا�ص الزراعية واأجرت ال�صلطات على  غمرت 

نقل اأكرث من 230 األف �صخ�ص ملناطق اأكرث اأمانا.
149 �صخ�صا قتلوا يف  اإن  وقالت حكومة ولية مهارا�صرتا يف بيان 
بالأمطار  مرتبطة  اأخببرى  حببوادث  اإىل  بالإ�صافة  اأر�صية  انهيارات 

الغزيرة يف حني مازال 64 يف عداد املفقودين.
اإنقاذ  “نحاول جبباهببديببن  البببوليبببة  بببحببكببومببة  كبببببري  مبب�ببصببوؤول  وقببببال 
املحا�صرين حتت النهيارات الأر�صية يف ريجاد و�صاتارا لكن احتمال 
منذ  الوحل  حتت  حما�صرون  اإنهم  بعيدا.  اأ�صبح  اأحياء  انت�صالهم 
اأكرث من ثالثة اأيام” م�صريا اإىل اثنني من الأحياء الأكرث ت�صررا.

وقال م�صوؤولون اإن فرق الإنقاذ مل تتمكن من الو�صول �صريعا للقرى 
املنكوبة لأن في�صان الأنهار والنهيارات الأر�صية قطعت الطرق.

�صخ�صا   12 مببن  اأكببرث  اإن  ال�صلطات  قالت  وتلنجانا  كارناتاكا  ويف 
كري�صنا  نهري  تنح�صر يف  بببداأت  املياه  لكن  الفي�صانات  ب�صبب  قتلوا 

وجودافاري.

عوا�سم

مو�صكو

نيودلهي

باري�ص

�أ�صرت�ليا ت�صهد زيادة يف حالت 
�لإ�صابة بكوفيد- 19 

•• �سيدين-رويرتز

ارتببفبباعببا يف حالت  ال�صكان  اأ�ببصببرتالببيببة مببن حيث عببدد  اأكبببر وليبببة  �صجلت 
الإ�صابة اجلديدة مبر�ص كوفيد-19 الثنني رغم �صريان اأمر بالبقاء يف 
تكرار  اأي  بقمع  ال�صرطة  فيه  تعهدت  الذي  الوقت  اأ�صابيع، يف  املنازل منذ 
مطلع  خببالل  عنيفا  منحى  اتببخببذت  والببتببي  الإغببببالق  على  لالحتجاجات 

الأ�صبوع.
مببن خم�صة ماليني  اأكبببرث  الببتببي و�صعت  ويببلببز،  �ببصبباوث  نيو  و�صجلت وليبببة 
اإ�صابة  حالة   145 �صهر،  ملببدة  العام  العزل  يف  �صيدين  مدينة  يف  �صخ�ص 
تكافح  فيما  ال�صابق،  اليوم  يف  حالة   141 مع  مقارنة  بالفريو�ص  جديدة 

لحتواء تف�صي �صاللة دلتا املتحورة �صديدة العدوى.
كما �صجلت الولية حالتي وفاة جديدتني وهما رجل وامراأة يف الثمانينيات 
من العمر، مما رفع اإجمايل عدد الوفيات اإىل ع�صرة منذ بدء التف�صي قبل 

�صهر والإجمايل على م�صتوى البالد اإىل 920 منذ بداية اجلائحة.
وقالت رئي�صة وزراء الولية جالدي�ص بريجيكليان يف موؤمتر �صحفي بثه 
التلفزيون “قد نحتاج اإىل ت�صديد الإجببراءات يف بع�ص املناطق وتخفيفها 
يف مناطق اأخرى” يف اإ�صارة على ما يبدو اإىل خم�ص مناطق حكومية من 

�صواحي �صيدين يف قلب التف�صي.
الأيام  يف  احلببركببة  على  املفرو�صة  للقيود  حتديثا  �صتقدم  اأنببهببا  واأ�ببصببافببت 

القليلة املقبلة.
وخالل مطلع الأ�صبوع، تظاهر اآلف الأ�صخا�ص لالحتجاج على الإغالق. 
واتخذت املظاهرات طابعا عنيفا يف و�صط �صيدين، وهو ما و�صفته كبرية 

م�صوؤويل ال�صحة بالولية كريي �صانت باأنه اأمر “حمزن«.

لعله �نتقام مرتبط بتجارة �لذهب:

مدغ�صقر: خفايا �نقالب غريب �لأطو�ر...!
- مت �لقب�س على فرن�صيني يف مدغ�صقر لال�صتباه يف �أنهما كانا يريد�ن قتل �لرئي�س �مللغا�صي

•• باري�س-اأ ف ب

تبداأ نحو 200 دولة مفاو�صات عر 
تقرير  عببلببى  للم�صادقة  الإنبببرتنبببت 
�صيوؤ�ص�ص  املبببتبببحبببدة  لبببببالأمم  عببلببمببي 
لقمم مرتقبة خالل اخلريف تعنى 
مبهمة جتنيب العامل كارثة مناخية 

على نطاق الكوكب.
وجببببفبببباف  حبببببر  مبببببوجبببببات  ظبببببل  ويف 
ثالث  اجتاحت  وفي�صانات  قيا�صية 
قاّرات يف الأ�صابيع الأخرية وفاقمها 
الحرتار العاملي، ياأتي تقييم الهيئة 
بتغري  املعنية  الببدولببيببة  احلببكببومببيببة 

املناخ يف الوقت املنا�صب.
ا�صتخبارات  “وحدة  موؤ�ص�ص  وقببال 
واخلبري  لندن  يف  واملناخ”  الطاقة 
�صك  “ل  بالك  رت�صارد  فيها  البارز 
مبثابة  �صيكون  )الجببتببمبباع(  اأن  يف 

جر�ص اإنذار«.
يبباأتببي قبل  الببتببقببريببر  اأن  اإىل  واأ�بببصبببار 
اأ�صبوعني فقط من انعقاد اجلمعية 
وقمة  املببببتببببحببببدة  لببببببببالأمم  الببببعببببامببببة 
و”املوؤمتر  البببعببب�بببصبببريبببن  ملببجببمببوعببة 
الأمم  اتفاقية  يف  لببالأطببراف  الب26 
املتحدة الإطارية ب�صاأن تغري املناخ” 
الببببذي تبب�ببصببارك فببيببه 197 دولببببة يف 

غال�صكو.
وتغرّي العامل منذ اآخر تقييم �صامل 
�صدر عن الهيئة احلكومية الدولية 
املببعببنببيببة بببتببغببري املبببنببباخ عببببام 2014 
الببعبباملببي يف املا�صي  ببب�ببصبباأن الحببببرتار 

وامل�صتقبل.
واحلرائق،  احلبببر  مببوجببات  ظببل  ويف 
تبددت ال�صكوك التي كانت �صائدة يف 
اأن الحرتار يت�صارع اأو يف اأن امل�صدر 
اإىل  اإ�صافة  تقريبا  بالكامل  ب�صري 
املفهوم الذي يعطي تطمينات زائفة 
ببببباأن تببداعببيببات املببنبباخ هببي م�صكالت 

الغد.
التقرير  مبببنبببذ  اأخبببببببرى  عببتبببببة  ويف 
الدولية  احلكومية  للهيئة  الأخببري 

عام  تبني  مت  املببنبباخ،  بتغري  املعنية 
البببذي حدد  ببباريبب�ببص  اتببفبباق   2015
ببباحلببد من  جببمبباعببيببا يق�صي  هببدفببا 
درجببببة حببببرارة الأر�بببببص لببتببكببون عند 
اأواخر  م�صتويات  يببتببجبباوز  م�صتوى 
بكثري”  بب”اأقل  ع�صر  التا�صع  القرن 

من درجتني مئويتني.
الناجم عن  الكربوين  التلوث  ورفع 
اإحبببراق الببوقببود الأحببفببوري وت�صّرب 
بب1،1  املببيببثببان والببببزراعببببة احلبببببرارة 
تزداد  فيما  الآن  حتى  مئوية  درجببة 
توقفت  بعدما  جمبببددا  النبببببعبباثببات 
ملببببدة وجبببيبببزة عببلببى خببلببفببيببة تدابري 
كوفيد،  فببر�ببصببهببا  البببتبببي  الإغببببببببالق 

بح�صب الوكالة الدولية للطاقة.
حدا   2015 مببعبباهببدة  و�صعت  كما 
مئوية،  درجبببببة   1،5 بببلببغ  طببمببوحببا 
العديد من اجلهات  فيما افرت�صت 
�صيبقى  باأنه  املحادثات  يف  امل�صاركة 
جمّرد هدف طموح وبالتايل �صيكون 

من ال�صهل تنحيته جانبا.
للهيئة  خببببا�ببببص  تبببقبببريبببر  وكببب�بببصبببف 
بتغري  املعنية  الببدولببيببة  احلببكببومببيببة 
م�صتوى  عبببن   2018 عببببام  املبببنببباخ 
ارتفاع  به  يت�صبب  قد  الببذي  الدمار 
بدرجتني  الأر�بببببببص  حببببببرارة  درجبببببة 
للب�صرية  ببببالبببنببب�بببصبببببببة  مبببئبببويبببتبببني 

والكوكب.
ال�ببصببتبباذ يف جببامببعببة ماينوث  وقببببال 
بببيببرت ثبببببورن البببببذي كببببان مبببن اأبببببرز 
تقرير  �ببصبباغببت  الببتببي  ال�صخ�صيات 
املعنية  الببدولببيببة  احلكومية  الهيئة 
بتغري املناخ، لفران�ص بر�ص اإن 1،5 
بحكم  الببهببدف  “باتت  مئوية  درجببة 
تاأثري  على  ودلببيببل  الواقع”  الأمبببر 
املعنية  الببدولببيببة  احلكومية  الهيئة 
ال�صيا�صة  ت�صكيل  على  املببنبباخ  بتغري 

العاملية يف هذا ال�صدد.
يتعنّي  البببعبببلبببمببباء،  حبب�ببصببابببات  ووفبببببق 
الدفيئة  غبببببازات  انبببببعبباثببات  خببفبب�ببص 
العام  بببحببلببول  املببئببة  يف   50 بن�صبة 

بحلول  متببامببا  تنتهي  واأن   2030
2050 لتبقى درجة حرارة الأر�ص 
�صمن نطاق 1،5 درجة مئوية. كما 
يف  تببغببيببريات  �صهد  نف�صه  الببعببلببم  اأن 

ال�صنوات ال�صبع الأخرية.
فاوتارد،  روببببرت  املببنبباخ  وقبببال خبري 
الهيئة  لتقرير  اأي�صا  البارز  الكاتب 
بتغري  املعنية  الببدولببيببة  احلببكببومببيببة 
بيار-�صيمون  معهد  ومببديببر  املببنبباخ 
لبال�ص، “لدينا اليوم مناذج اأف�صل 
ر�صد  وعمليات  املناخية  للتوقعات 
اأو�صح بكثري على  اأطببول مع موؤ�صر 

التغري املناخي«.
ولعل الخرتاق الأكر هو ما يعرف 
لأول  ت�صمح  التي  الإ�صناد  بدرا�صات 
ملدى  �صريع  بتحديد  للعلماء  مببرة 
تكثيف التغري املناخي حدثا �صديدا 

يف الطق�ص اأو اإمكان ح�صوله.
عببلببى �ببصبببببيببل املببببثببببال، متبببّكبببن جتّمع 
العاملية”  اجلوية  الأحبببوال  “اإ�صناد 

بببعببد اأيبببببام قببلببيببلببة مبببن مببوجببة احلر 
ال�صديدة التي اجتاحت كندا وغرب 
الوليات املتحدة ال�صهر املا�صي، من 
حدوثها  اأن  اإىل  ح�صابيا  الببتببو�ببصببل 
لول  تببقببريبببببا  م�صتحيال  اأمببببرا  كبببان 

الحرتار الذي ت�صبب به الإن�صان.
خمتلف  الوقائع  بعد  التحليل  لكن 
عن التوقعات امل�صبقة فيما تعّر�صت 
املعنية  الببدولببيببة  احلكومية  الهيئة 
بتغري املناخ التي اأ�ص�صت عام 1988 
لبببتبببوفبببري املبببعبببلبببومبببات الببب�بببصبببروريبببة 
لببلببمببفبباو�ببصببات املببرتبببببطببة ببباملببنبباخ يف 
من  انببتببقببادات  اإىل  املببتببحببدة،  الأمم 
اعترت  الببتببي  اجلببهببات  بع�ص  قبببببل 
وهو  اخلطر،  اأهمية  من  قللت  اأنها 
منبببط اعبببتبببرت مبببوؤرخبببة الببعببلببوم يف 
اأوري�صكي�ص  نعومي  هارفارد  جامعة 
اأنه يهدف للبقاء يف اجلانب “الأقل 

دراماتيكية” لالأحداث.
مب�صاعدة  بلدا   195 ممثلو  وينّقح 

القرارات”  ل�صناع  “ملّخ�صا  علماء 
 30 اإىل   20 حبببببواىل  مبببن  مببكببونببا 

�صفحة، �صطرا �صطرا وكلمة كلمة.
الفرتا�صي  الجببتببمبباع  �صي�صتغرق 
)املعني  الأول  لببلببجببزء  املببخبب�ببصبب�ببص 
التقرير  مببن  الفيزيائية(  بالعلوم 
اأ�صبوعني  اأجبببزاء،  ثالثة  من  املكون 
اأ�ببصبببببوع كما جببرت العادة،  بببدل مببن 
فيما يتوقع ن�صر الوثيقة يف التا�صع 
مببن اآب/اغبب�ببصببطبب�ببص.ويببغببطببي اجلزء 
البببثببباين مبببن الببتببقببريببر الببببذي �صيتم 
 ،2022 �ببصببببباط/فببرايببر  يف  ن�صره 
الببببتببببداعببببيببببات.وحببببّذرت مببب�بببصبببودة مت 
فران�ص  عليها  واطببلببعببت  ت�صريبها 
اأن التغري املناخي �صيعيد  بر�ص من 
ت�صكيل احلياة على الأر�ص يف العقود 
على  البب�ببصببيببطببرة  مّتببببت  واإن  املببقبببببلببة 
التلّوث الكربوين امل�صبب لالحرتار، 
ودعت اإىل “تغيري جذري” لتجنيب 
اأ�صواأ  الأجيال املقبلة مواجهة و�صع 

البببثبببالبببث، الذي  ببببكبببثبببري.اأمبببا اجلبببببزء 
�صيك�صف عنه ال�صهر التايل، فيدر�ص 

احللول خلف�ص النبعاثات.
وببببنببباء عببلببى اأببببحببباث مببنبب�ببصببورة، قد 
يببببتببببوقببببع الببببتببببقببببريببببر الببببببببذي جتببببري 
مببراجببعببتببه الأ�ببصبببببوع احلبببايل )حتى 
املتفائلة(  الببب�بببصبببيبببنببباريبببوهبببات  وفبببببق 
“جتاوزا” موقتا لهدف 1،5 درجة 

مئوية.
كما �صيكون هناك تركيز على اأحداث 
كبري”  وخببطببر  �صئيل  بب”احتمال 
اجلليدية  البب�ببصببفببائببح  ذوبببببببان  مببثببل 
التي قد ترفع من�صوب مياه البحار 
ال�صقيعية  الببرتبببة  وتببباآكبببل  ببباأمببتببار 

املحّملة بغازات الدفيئة.
العاملية  الأنظمة  معهد  مدير  وقال 
يف جببامببعببة اإكبب�ببصببرت تببيببم لببنببتببون اإن 
التغيري  ت�صّخم  التي  “التفاعالت 
نقرتب  ولرمبا  اعتقدنا  مما  اأقببوى 

من نقطة حتول ما«.

 و�سط في�سانات وحر�ئق يف مناطق خمتلفة من �لعامل

 �نطالق حمادثات �أممية علمية مهمة ب�صاأن �ملناخ

••  الفجر –خرية ال�سيباين   
على  مدغ�صقر  يف  النببقببالب  حماولة  كانت 
الببببوقببببوع. وبببحبب�ببصببب مبب�ببصببادر قريبة  و�ببصببك 
مبببن الببتببحببقببيببق، فبببباإن مببرتببزقببة مبببن اخلبببارج 
كبببببار ال�صباط  ملبب�ببصبباعببدة  كببانببوا مببوجببوديببن 
اأندري  مدغ�صقر،  جمهورية  رئي�ص  قتل  يف 
الببقببببب�ببص عببلببى اجلندي  األبببقبببي  راجبببولبببيبببنبببا. 
مايلوت  بببول  البب�ببصببابببق،  امللغا�صي  الفرن�صي 
رافانهارانا، الثالثاء، بح�صب النيابة العامة 
األقت  اأنببهببا  اأعببلببنببت  اأنببتببانببانبباريببفببو، الببتببي  يف 
اآخرين:  اأ�ببصببخببا�ببص  خببمبب�ببصببة  عببلببى  الببقببببب�ببص 

فرن�صي وثنائي اجلن�صية وثالثة ملغا�ص.
   ان �صخ�صية الفرن�صيني والفرن�صي امللغا�صي 
وكالهما  الببرجببالن،  ان�صم  ت�صاوؤل.  مو�صع 
من املدر�صة الع�صكرية يف �صان �صري، للعمل 
يف جتارة الذهب. كولونيل �صابق يف الدرك 
رافببانببوهببارانببا، لي�ص  مببايببوه  بببول  يف فرن�صا، 
تداول  �صبق  وقبببد  مببدغبب�ببصببقببر.  عببلببى  غببريببببباً 
كببرئببيبب�ببص حمتمل  قليلة  اأ�ببصببهببر  قبببببل  ا�ببصببمببه 
نف�صه كم�صت�صار لأ�صقف  للوزراء، كما يقدم 

العا�صمة اأنتاناناريفو.
ا     �صديقه، فيليب مارك فران�صوا، هو اأي�صً
عقيد �صابق متقاعد الآن. قاد الفوج امل�صري 
القطاع  اإىل  يذهب  اأن  قبل  كببوملببار  ت�صاد  يف 
مدغ�صقر  يف  عائلته  مببع  وي�صتقر  اخلببا�ببص 
قريبة  م�صادر  وبح�صب   .2020 يناير  يف 
من التحقيق، كان بول رافانهارانا، يخطط 
الرئي�ص  بببقببتببل  البب�ببصببلببطببة  لببال�ببصببتببيببالء عببلببى 
وكذلك رئي�ص جمل�ص ال�صيوخ، امل�صوؤول عن 

الفرتة النتقالية يف حال �صغور يف الدولة.

خطة هو�ة
   يوم الثالثاء، حدد الدعاء اأنه “مت حجز 
ر�صمية  “وثائق  وكذلك  واأموال”،  اأ�صلحة 
بني  ومببببن  ببببهبببم.  املبب�ببصببتبببببه  تورط”  تببثبببببت 
املحجوز، ر�صالة �صرية اأُر�صلت يف 12 اأكتوبر 
مالكة  بببنبب�ببصببمببارك،  جمببمببوعببة  اإىل   2020
�ببصببركببة نببفببط مببدغبب�ببصببقببر، طببالببب فببيببهببا بول 
مايلوت رافانهارانا، مببلغ 10 ماليني يورو 
لتمويل النقالب. يف املقابل، وعد “بالنجاح 

والربحية امل�صتدامة لنفط مدغ�صقر«.

   متكنت �صحيفة لو جورنال دي دميان�ص 
الر�صالة.  عببلببى  الطبببببالع  مبببن  الببفببرنبب�ببصببيببة، 
و�صبكاتي،  مني  املقربني  مع  الت�صاور  “بعد 
املخاطر  قيا�ص  وبعد  رافانهارانا،  بول  كتب 
التاأكد  وبببعببد   ،”...“ فريقي  مببع  املختلفة 
مببن اأن لبببدّي الببفببرق الببالزمببة لببتببويل قيادة 
اأجنز ما يبدو يل �صحيًحا  اأن  البلد، قررت 
�صركة  يف  كبببببوادر  واعبببرتفبببت  و�صرورًيا”. 
الببنببفببط، مت ايببقببافببهببم، ببباأنببهببم حببافببظببوا على 
�صالت معه، واأنببه مت طلبهم مالًيا. لكن ل 

�صيء يثبت اأن املجموعة رّدت اإيجابيا.

�سيء ل ي�سدق
   �ببصببهببدت البببببببالد البببعبببديبببد مبببن الأزمببببببات 
املا�صية.  عبباًمببا  الع�صرين  خببالل  ال�صيا�صية 
راجولينا،  لأنببدري  الأوىل  الرئا�صة  وخببالل 
منظمة  اتهمت   ،2013 اإىل   2009 مببن 
احلكومية،  غببببري  الببببدولببببيببببة  الببب�بببصبببفبببافبببيبببة 
ونهب  الف�صاد  بتف�صي  بال�صماح  ال�صلطات 

املوارد الطبيعية.

عام  ال�صلطة  اإىل  راجببولببيببنببا  اأنببببدري  عببباد     
2019. ومنذ عدة اأ�صابيع، توّترت الو�صاع. 
خام�ص اأفقر دولة على هذا الكوكب، انغلقت 
كوفيد- جائحة  منذ  نف�صها  على  اجلببزيببرة 

19. ويف منطقة جنوبية، �صادت املجاعة. 

�رتباط بتجارة �لذهب؟
   كيف ا�صتطاع بول رافانوارانا اأن ي�صتقطب 
ا مثل فيليب مارك فران�صوا، يت�صاءل  �صخ�صً
قال  الببذي  البحرية،  القوات  رفاقه يف  اأحببد 
اأمر  “اإنه  اإنه فوجئ جًدا بتورطه املحتمل: 

مثري لل�صخرية،
 اإذا كان هناك رجل غري قادر على ان يقود 
موؤامرة فهو هو! اإنه لي�ص كتوما ومتحفًظا 
�صريى  وكبببان  ذكبببي،  لكنه  الإطبببببالق...  على 
على الفور اأنها خطة من و�صع عجزة وغري 

موؤهلني«. 
   �صراكة جتمع بول رافانوارانا وفيليب مارك 
فران�صوا، يف جتارة الذهب داخل �صركة تيارا 
يف  تنفيذي  مدير  اإىل  ان�صما  كما  فري�صت، 
البنك املركزي امللغا�صي عندما توىل البنك 
هذه الأعمال بدًل من وزارة املناجم، ح�صب 

الر�صالة ال�صرية اأفريكا اإنتليجن�ص.
من  املقربني  �صتزعج  �صهيتهم  كانت  هببل     
“كل �صيء يبدو ل ي�صدق، يقول  ال�صلطة؟ 
عن  اأت�صاءل  اإفريقيا،  يف  املتخ�ص�صني  اأحببد 
انببتببقببام مببرتبببببط بتجارة  تببالعببب حمببتببمببل، 
الذهب، وهو اأمر ح�صا�ص للغاية يف البالد”. 
ال�صماح  خببالل  مبببن  بهما  التالعب  مت  هببل 

لهما الذهاب يف مغامرة انقالب غبي؟
عن لو جورنال دي دميان�س

•• القد�س-اأ ف ب

الأحد  ليل  اإ�ببصببرائببيببلببّيببة  مببقبباتببالت  �صّنت 
اأهداف  على  عببّدة  جّوية  غببارات  الثنني 
يف غببّزة، بعد اإطببالق بالونات حارقة من 
القطاع ت�صّببت باندلع حرائق يف جنوب 

اإ�صرائيل.
وقالت م�صادر اأمنّية يف غزة اإّن طائرات 
حربّية اإ�صرائيلّية اأطلقت �صاروخني على 
اأر�ص زراعّية �صمال القطاع،  الأقببّل على 
بينما اأطلقت اأربعة �صواريخ اأخرى على 
الدين  عببّز  لكتائب  تببابببع  تببدريببب  مببوقببع 

الق�ّصام، اجلناح امل�صّلح حلما�ص، يف مدينة 
خان يون�ص جنوب القطاع.

اإ�ببببببصببببببابببببببات يف  وقبببببببببوع  عببببببن  يبببببببلبببغ  ومل 
الببغببارات اجلببّويببة، ح�صب مبب�ببصببادر طبية 

فل�صطينية.
بببالببونببات حببارقببة من  اإطببببالق  عببلببى  ورّداً 
الببقببطبباع، قببّلبب�ببصببت اإ�ببصببرائببيببل الأحببببد اإىل 
بها  املبب�ببصببمببوح  البب�ببصببيببد  منطقة  الببنبب�ببصببف 
قبببببالببة غببببّزة، وفبببق مببا اأفبببباد مبب�ببصببوؤولببون.

مكتب  يف  البببعببب�بببصبببكبببري  اجلببببنبببباح  وقبببببببال 
اأن�صطة احلكومة الإ�صرائيلّية يف  تن�صيق 
“تقّرر  )كوغات(  الفل�صطينية  الأرا�صي 

بها  املبب�ببصببمببوح  البب�ببصببيببد  منطقة  تقلي�ص 
اإىل  12 مياًل بحرّياً  يف قطاع غببزة من 
�صّتة اأميال بحرّية«.واأ�صاف بيان كوغات 
اأّن “القرار اّتخذ ب�صبب اإطالق بالونات 
حارقة من قطاع غزة يف اجّتاه اإ�صرائيل، 
لل�صيادة  انببتببهبباكبباً  يبب�ببصببّكببل  الببببذي  الأمبببببر 

الإ�صرائيلّية«.
“حما�ص  اأّن  مبببن  كبببوغبببات  بببيببان  وحبببببّذر 
امل�صوؤولة عن الأن�صطة يف قطاع غّزة وعن 
من  انطالقا  ُتَنّفذ  التي  الأعمال  جميع 
اإ�صرائيل، يجب  دولببة  باجتاه  قطاع غزة 
املرتكبة  العنف  اأعمال  تبعات  تتحّمل  اأن 

�صابق  وقت  اإ�صرائيل«.ويف  مواطني  �صّد 
الأحد، اأُخمدت حرائق “يف ثالثة مواقع 
يف منطقة �صغرية يف اأ�صكول” وفق بيان 
التحقيقات  اأّن  اإىل  اأ�صار  الأطفاء  جلهاز 
بالونات  اأّنبببببببه  عبببلبببى  البب�ببصبببببب  “حّددت 
اإىل  تببهببدف  اأداة  حبببارقبببة«.والبببببببالبببونبببات 
اأرا�ببص زراعّية حميطة  نببريان يف  اإ�صعال 
املحا�صر.من  الببفببلبب�ببصببطببيببنببي  بببالببقببطبباع 
املكتب  ع�صو  ببببدران،  ح�صام  قببال  جانبه، 
اإّنه  بيان  يف  حما�ص،  حركة  يف  ال�صيا�صي 
غزة،  قببطبباع  على  احلبب�ببصببار  ا�صتمّر  “اإذا 
فاإّن حما�ص والف�صائل �صي�صتخدمون كّل 

الو�صائل لل�صغط على الحتالل«.
اإ�صرائيل  اأعببلببنببت  متببوز/يببولببيببو،   12 يف 
تببو�ببصببيببع مببنببطببقببة البب�ببصببيببد قبببببببالبببة غزة 
وال�صماح بدخول مزيد من الواردات اإىل 
الأرا�صي الفل�صطينية، يف �صوء “الهدوء 
الأمني ال�صائد يف الفرتة الأخرية«.واآخر 
من  حببارقببة  بببالببونببات  فيها  ت�صّببت  مبببّرة 
غّزة باندلع حريق يف اإ�صرائيل، كانت يف 
2 متوز/يوليو.ورّدت اإ�صرائيل يف الآونة 
الأخببرية على هجمات مماثلة، عر �صّن 
من�صاآت  م�صتهدفة  ليلّية،  جّوية  �صربات 

تابعة حلما�ص يف غزة.

�إ�صر�ئيل تق�صف �أهد�فا يف غزة بعد �إطالق بالونات حارقة 

رئي�ص جمهورية مدغ�صقر، اأندري راجولينا.
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عربي ودويل
�جلز�ئر تندد مبنح �إ�صر�ئيل �صفة ع�صو مر�قب يف �لحتاد �لإفريقي 

•• اجلزائر-اأ ف ب

نببببببّددت اجلبببزائبببر ببببالبببقبببرار البببببذي اتبببخبببذه الحّتببببباد 
الإفريقي مبنح اإ�صرائيل ر�صمّياً �صفة ع�صو مراقب 

يف الحّتاد.
تذكر  اأن  دون  بببيببان،  يف  اخلببارجببّيببة  وزارة  وقببالببت 
الذي  الفريقي  الحّتبباد  قرار  اإّن  بال�صم،  اإ�صرائيل 
جميع  مببع  م�صبقة  مو�ّصعة  مبب�ببصبباورات  دون  “اُتِخذ 
الدول الأع�صاء، ل يحمل اأّية �صفة اأو قدرة لإ�صفاء 
ال�صرعّية على ممار�صات و�صلوكّيات املراقب اجلديد، 
والأهداف  واملبادئ  القيم  مع  متاًما  تتعار�ص  التي 

لالحّتاد  التاأ�صي�صي  الببقببانببون  يف  عليها  املن�صو�ص 
الأفريقي«.

واأ�صاف بيان اخلارجّية الذي ن�صرته وكالة الأنباء 
لرئي�ص  الأخبببري  “القرار  اأّن  اجلببزائببرّيببة  الر�صمّية 
الأفريقي بقبول مراقب جديد،  الحّتبباد  مفّو�صية 
والذي يدخل �صمن �صالحّياته الإدارّية، لي�ص من 
�صاأنه اأن يوؤّثر على الدعم الثابت والفّعال للمنّظمة 

القارّية جتاه الق�صية الفل�صطينية العادلة«.
“نظم  اأّن  و�صّددت وزارة اخلارجّية اجلزائرّية على 
عمل الحّتاد الإفريقي ل متنح اأّية اإمكانّية للدول 
اإفريقيا،  خبببارج  مببن  والببثببمببانببني  ال�صبعة  املببراقبببببة 

ُيعّد  التي  الببقبباّريببة،  املنّظمة  مببواقببف  على  للتاأثري 
الأع�صاء”.  للدول  ح�صرًيا  ا  اخت�صا�صً حتديدها 
حول  الإعالمّية  “لل�صّجة  ا�صتنكارها  عن  وعببّرت 

هذا املو�صوع الذي ل يعدو اأن يكون “ل حَدث«.
اإ�صرائيل  منح  مّت  اأّنبببه  اخلمي�ص  م�صوؤولون  واأعببلببن 
الإفريقي،  الحّتببباد  يف  مراقب  ع�صو  �صفة  ر�صمّياً 
الإ�صرائيلّيون منذ  الدبلوما�صيون  وهو هدف عمل 
دبلوما�صًيا  انت�صاًرا  وُيعتر  لتحقيقه  عقدين  نحو 

بالن�صبة اإىل الدولة العرّية.
�صفة  على  ال�صابق  يف  ح�صلت  اأن  لإ�صرائيل  و�صبق 
مراقب يف منظمة الوحدة الإفريقية، لكن بعد حّل 

بالحّتاد  وا�صتبدالها   2002 عام  الوحدة  منّظمة 
هذه  ل�صتعادة  حماولتها  اإحباط  جرى  الإفريقي 

ال�صفة.
يف  مببراقببب  ع�صو  ب�صفة  ببا  اأيبب�ببصً فل�صطني  وتتمّتع 
الحّتاد الإفريقي، و�صّكلت بيانات الحّتاد الأخرية 
يف ما يتعّلق بالنزاع الإ�صرائيلي الفل�صطيني م�صدر 

اإزعاج لإ�صرائيل.
ومنذ ا�صتقاللها، تبّنت اجلزائر ق�صّية “حق ال�صعوب 
الفل�صطينّيني  حببّق  �صّيما  ول  امل�صري”،  تقرير  يف 
الذي ُتعتر من الداعمني التاريخّيني له. ول تقيم 

اجلزائر اأّي عالقات دبلوما�صّية مع  اإ�صرائيل.

نيوزيلند� تو�فق على ��صتعادة 
�مر�أة مرتبطة بد�ع�س

•• ويلينغتون-اأ ف ب
من  مواطنة  ا�صتقبال  على  �صتوافق  اأنها  الثنني  اأم�ص  نيوزيلندا   اأعلنت 

تنظيم داع�ص وطفليها بعدما اأ�صقطت اأ�صرتاليا اجلن�صية عنها.
وا�صع  ب�صكل  التعريف عنها  والتي مت  نيوزيلندا  املولودة يف  املببراأة  وانتقلت 
اأ�ببصببرتالببيببا يف �ببصببن الع�صر �ببصببنببوات وكببانببت حتمل  بببا�ببصببم �ببصببهببرية عبببدن اإىل 
جن�صيتها  كانبريا  �صحبت  اأن  اإىل  والنيوزيلندية  الأ�صرتالية  اجلن�صيتني 
اإن  حينها  موري�صون  �صكوت  الأ�صرتايل  الببوزراء  رئي�ص  املا�صي.وقال  العام 
امتياز  خ�صروا  اإرهابية”  منظمات  �صفوف  يف  قاتلوا  الذين  “الإرهابيني 

اجلن�صية.

�لأمم �ملتحدة تخ�صى عدًد� قيا�صًيا من �لقتلى �ملدنيني يف �أفغان�صتان 
•• نيويورك-اأ ف ب

اإ�صابة  اأو  مقتل  مببن  املببتببحببدة  الأمم  تخ�صى 
اأعداد مل ي�صبق لها مثيل من املدنيني يف عام 
2021 يف اأفغان�صتان اإذا ا�صتمر القتال الذي 
ا�صتد منذ اأن بداأت حركة طالبان هجوًما على 

عدة جبهات يف اأيار/مايو.
اأفغان�صتان  يف  املببتببحببدة  الأمم  بببعببثببة  وتبببقبببول 
املدنية يف  )اأوناما( يف تقريرها عن اخل�صائر 
تتوقع  اإنببهببا   2021 عببام  مببن  الأول  الن�صف 
ال�صحايا  اأكببر عدد من  العام  ت�صجل هذا  اأن 
بببببداأت  عببنببدمببا   2009 عببببام  مببنببذ  املبببدنبببيبببني 

بت�صجيل احل�صيلة ال�صنوية.
يف  املدنية  “اخل�صائر  اأن  اإىل  البعثة  وت�صري 
 2021 اأفغان�صتان يف الن�صف الأول من عام 
و�صلت اإىل م�صتويات قيا�صية، مع ارتفاع حاد 
يف الوفيات والإ�صابات ب�صكل خا�ص منذ اأيار/

مايو، عندما بداأت القوات الدولية ان�صحابها 
وت�صاعد القتال بعد هجوم طالبان«.

لالأمم  اخلا�صة  املمثلة  ليونز،  ديبورا  وقالت 
املببتببحببدة يف كببابببول يف بببيببان �ببصببحببايف، “يظهر 
من  م�صبوق  غببري  عبببدًدا  اأن  بو�صوح  التقرير 
و�صي�صابون  ميوتون  �صوف  الأفببغببان  املدنيني 
اإذا مل يتم وقف  الببعببام  بببجببروح خببطببرية هببذا 
طالبان  لبببيبببونبببز  الببببعببببنببببف«.ودعببببت  تبب�ببصببعببيببد 
حول  جببهببودهببمببا  “تكثيف  اإىل  واحلبببكبببومبببة 
طالبان  “اأنا�صد  وقالت  املفاو�صات”.  طاولة 
يبباأخببذوا يف العتبار  اأن  اإىل  الأفببغببان  والببقببادة 
امل�صار املاأ�صوي واملخيف للنزاع وتاأثريه املدمر 

على املدنيني«.
احلبببل  وراء  “ال�صعي  اأن  عبببلبببى  و�بببببصبببببددت 
معاناة  زيبببببادة  اإىل  اإل  يبببببوؤدي  لبببن  الببعبب�ببصببكببري 
يف حني اأن املحادثات بني  ال�صعب الأفغاين”، 
احلكومة الأفببغببانببيببة وطببالبببببان الببتببي ببببداأت يف 

اأيلول/�صبتمر 2020 يف قطر مل ت�صجل اأي 
تقدم بعد.

قتلوا  مدنيا   1659 اإن  اأونببامببا  بعثة  وتقول 
الأول من  الن�صف  اآخببرون يف   3254 وجببرح 
مقارنة   47% قببدرهببا  بببزيببادة   ،2021 عببام 

بالن�صف الأول من عام 2020.
خا�ص  ب�صكل  املدنيني  ال�صحايا  عببدد  وارتفع 
اأيبببار/مبببايبببو وحببزيببران/يببونببيببو، وهببمببا اأول  يف 
�ببصببهببريببن مببن الببهببجببوم البب�ببصببامببل الببببذي �صنته 
و�ُصجل  البالد  اأنحاء  حركة طالبان يف جميع 
خبباللببه نببحببو ن�صف اخلبب�ببصببائببر املببدنببيببة خالل 
الن�صف الأول من العام )783 قتياًل مدنًيا 
هذه  اأونببامببا  بعثة  جرحى(.وت�صف  و1609 
ما  اإن  مبببوؤكبببدة  “مروعة”،  ببباأنببهببا  احل�صيلة 
يقرب من ن�صف ال�صحايا املدنيني الذين مت 
ت�صجيلهم يف الن�صف الأول من العام هم من 

الن�صاء والأطفال.

- �أفغان �سد �أفغان -
واجلماعات  الببفبب�ببصببائببل  اإن  البببببعببثببة  وتبببقبببول 
من   64% عن  م�صوؤولة  للحكومة  املناه�صة 
الأول  الن�صف  يف  امل�صجلة  املببدنببيببة  اخل�صائر 
اإىل هجمات  ُتعزى   39%  :2021 عام  من 
نفذتها طالبان و%9 تنظيم داع�ص و 16% 

“عنا�صر غري حمددة«.
اأن القوات املوالية للحكومة م�صوؤولة  وقدرت 
عن %25 من اخل�صائر يف �صفوف املدنيني، 
والأمبببن  الببدفبباع  قبببوات  اإىل  ويببعببزى معظمها 
يتم  احلبببالت، مل  مببن   11% ويف  الأفغانية. 
عببن مقتل مدنيني  املبب�ببصببوؤولببني  الببتببعببرف على 
وتبببفبببجبببريات عر�صية  نببببار  اإطبببببالق  تبببببببادل  يف 

عام  منذ  الأوىل  مببرتوكببة.ولببلببمببرة  ملتفجرات 
اأي خ�صائر  املتحدة  الأمم  تن�صب  2009، مل 
اإىل القوات الدولية التي  يف �صفوف املدنيني 
اأوائل  يف  البالد  من  النهائي  ان�صحابها  بببداأت 
اإجنازه.وكتبت  على  الآن  وتو�صك  اأيببار/مببايببو 
بني  الآن  اأ�ببصبببببح  البببنبببزاع  اأن  املببتببحببدة  الأمم 
املتحدة  الوليات  اأعلنت  واإن  اأفغانية،  اأطراف 
اجلوية  غاراتها  �صتوا�صل  اأنها  الأحببد  م�صاء 

�صد طالبان اإذا وا�صلت الأخرية هجومها.
املعارك  معظم  اأن  على  اأونببامببا  بعثة  و�ببصببددت 
الببدامببيببة يف �ببصببهببري اأيبببار/مبببايبببو وحبببزيبببران/
املدن، يف مناطق قليلة  “خارج  اندلعت  يونيو 
جًدا  “قلقة  اإنببهببا  وقببالببت  ن�صبًيا”.  البب�ببصببكببان 
ب�صاأن العواقب الكارثية املحتملة على املدنيني 
يف  الع�صكرية  الببعببمببلببيببات  ُنببفببدت  اإذا  الأفبببغبببان 

مناطق ح�صرية مكتظة بال�صكان«.
�صيطرت طالبان  اأ�ببصببهببر،  ثببالثببة  نببحببو  خبببالل 
معظمها  الأرا�صي  من  �صا�صعة  م�صاحات  على 
الأفغانية  القوات  تعد  ومل  ريفية.  مناطق  يف 
ت�صيطر �صوى على الطرق الرئي�صية وعوا�صم 

الوليات وبع�صها حما�صر.
امل�صتهدفة  القتل  عمليات  اأوناما  بعثة  ودانببت 
حقوق  عببن  واملببدافببعببني  املببدنببيببني  للموظفني 
الدينيني  والببزعببمبباء  وال�صحافيني  الإنبب�ببصببان 
ارتكبتها  التي  الإن�صاين  املجال  يف  والعاملني 
متثل  والببتببي  للحكومة  املناه�صة  اجلببمبباعببات 
ال�صبب الثالث للوفيات بني املدنيني )14%( 

يف الن�صف الأول من عام 2021.
ال�صوء على عودة تنفيذ هجمات  كما �صلطت 
ال�صيعية،  الأقببلببيببة  اأفببببراد  ت�صتهدف  متعمدة 

وخا�صة من طائفة الهزارة.

حماولة خطف م�صيح علي جناد 
ت�صتدعي خطوطًا حمر�ء

•• وا�سنطن-وكاالت

بعد مرور اأ�صبوع على اإعالن مكتب 
“اأف  البببفبببيبببديبببرايل  الببتببحببقببيببقببات 
بببي اآي” اإحببببببباط خمببطببط اإيبببراين 
من  الأمريكية  ال�صحافية  خلطف 
جناد،  علي  م�صيح  اإيببرانببيببة  اأ�ببصببول 
امل�صروع  الأكببادميببيببة يف معهد  دعببت 
اإدارة بايدن  اإيلني وول�ص  الأمريكي 
ور�ببصببم خطوط  الببببرد  �بببصبببرورة  اإىل 

حمراء وا�صحة.
وبدت عملية خطف جناد من منزلها 
واقبببعبببيبببة حتى  غببببري  نبببيبببويبببورك  يف 
بوند  جامي�ص  اأفبببالم  اإىل  بالن�صبة 
قبببرر عمالء  لببقببد  الببكبباتبببببة.  بح�صب 
ينقلوا  اأن  الإيببرانببيببة  ال�صتخبارات 
جناد بعد خطفها من مانهاتن اإىل 
فنزويال عر زوارق حربية �صريعة، 
موطنها  اإيببببببران،  اإىل  هببنبباك  ومبببن 
لبببوزارة الببعببدل، خطط  الأم. ووفببقبباً 
العمالء الإيرانيون الأربعة خلطف 
احلقوقية  والنا�صطة  ال�صحافية 
ب�صبب “تعبئة الراأي العام يف اإيران 
وحببول الببعببامل لإدخبببال تغيريات يف 

قوانني وممار�صات النظام«.

ل�صتغالل الزخم
 ”1945“ وولبب�ببص يف موقع  اأكبببدت 

ك�صف  مببنببذ  ازداد  جنببباد  تببباأثبببري  اأن 
و�صددت  املببخببطببط.  عببن  اآي  بببي  اأف 
زخم  جتبباهببل  يتم  األ  �ببصببرورة  على 
املف�صلية  احلالية  اللحظة  يف  كهذا 
الأمريكية-الإيرانية.  لببلببعببالقببات 
كانت جناد املنفية منذ �صنة 2009 
مببعببار�ببصببة قببويببة لببلببنببظببام الإيبببببراين 
النا�صطة  وتتمتع  طببويببلببة.  لببفببرتة 
متابع  ماليني  بخم�صة  احلقوقية 
الآلف  ومببببئبببات  اإنببب�بببصبببتبببغبببرام  عببلببى 
مببن املببتببابببعببني عببلببى تببويببرت. ولهذا 
يكون  اأن  مبببن  عببجببب  ل  البب�ببصبببببب، 
�صنوات على  النظام قد عمل طوال 
عزميتها.  وتثبيط  �صمعتها  ت�صويه 
على  �صقيقتها  طهران  اأجببرت  لقد 
�ببصببنببة 2018،  الببتببنببديببد بببهببا عببلببنبباً 
�صنوات  لببثببمبباين  �صقيقها  و�صجنت 
�صنة  بببذلببك  الببقببيببام  رفبب�ببصببه  ب�صبب 

.2019

ما الهدف؟
اإيببببببران حتببقببيببقببه من  اأمبببلبببت  اإن مبببا 
بح�صب  اخلببببطببببف  عببمببلببيببة  خببببببالل 
يببكببون واحببببداً من  اأن  وولبب�ببص ميكن 
هدفني لي�صا بال�صرورة متنافرين. 
لنجاد  طهران  ا�صتخدام  هو  الأول 
كورقة �صغط على الوليات املتحدة 
النووية  املحادثات  توقفت  وقببت  يف 

ال�صاد�صة.  اجلبببولبببة  عببنببد  فببيببيببنببا  يف 
بهذا  البب�ببصببغببط  اإيبببببران  اإن ممببار�ببصببة 
�صك  اأدنببى  دون  من  �صيوؤدي  ال�صكل 
البببوفبببد الأمبببريبببكبببي يف  اإحبببببببراج  اإىل 
حتى  ح�صانة  ل  اأن  واإظببهببار  فيينا، 
الأمريكيني  املواطنني  اإىل  بالن�صبة 
املوجودين على الأرا�صي الأمريكية. 
اأما الهدف الثاين فيق�صي باإ�صكات 
جناد ور�صالتها واملعار�صني العلنيني 

للنظام يف الداخل واخلارج معاً.

بلينكن يعلق
حتقق  الثاين،  الهدف  اإىل  بالن�صبة 
تابعت  كبببمبببا  ذلبببببك متببببامبببباً،  عببكبب�ببص 
البببكببباتبببببببة. فببفببي الأيبببببببام البببتبببي تلت 
الفا�صل،  املبببخبببطبببط  عببببن  الأخبببببببببببار 
املن�صات  جميع  عببلببى  جنببباد  ظببهببرت 
بدءاً  الغرب،  يف  البببببارزة  الإعالمية 
اإذاعة  بالرنامج الذي تقدمه على 
هاتفياً  حتدثت  كما  اأمريكا،  �صوت 
مع وزير اخلارجية اأنتوين بلينكن. 
دقيقة،   15 ا�صتمرت  مكاملة  وبببعببد 
كاتباً:  تبببويبببرت  عببلببى  بببلببيببنببكببن  غببببرد 
“اإن الوليات املتحدة �صتدعم دوماً 
العمل الذي ل ميكن ال�صتغناء عنه 
لل�صحافيني امل�صتقلني حول العامل. 
الرامية  اجلببهببود  مببع  نت�صامح  لببن 
�صوتهم”.  اإ�صكات  اأو  ترهيبهم  اإىل 

•• الفجر –خرية ال�سيباين

   هل يجب اأن يكون اليمني الفرن�صي 
دائبببًمبببا ذكبببورًيبببا عببنببدمببا يببتببعببلببق الأمبببر 
الرت�صح  باختيارها  الإلببيببزيببه؟  بببغببزو 
 2022 لعام  الرئا�صية  لالنتخابات 
�صتقرر  ال�صيا�صية  عائلتها  اأن  -رغببم 
بطلها  تببعببيببني  طببريببقببة  �ببصبببببتببمببر  يف 
عاًما،   54 بيكري�ص،  فالريي  -األببقببت 
باأف�صل اوراقها: ورقة التنا�صف. “اأنا 
لأعيد  اجلمهورية  لرئا�صة  مر�صحة 
اأتقدم  اإنبببنبببي  الببفببرنبب�ببصببيببة...  الببنببخببوة 

منطقة  رئي�صة  قالت  حرة”،  كببامببراأة 
انتخابها  اأعببيببد  التي  فران�ص،  دو  اإيببل 

موؤخًرا، عر التلفزيون.
�صيدتان للجولة  تاأهلت  الآن،     حتى 
الرئا�صية  النببتببخببابببات  مبببن  الببثببانببيببة 
�صيغولني  ال�ببصببرتاكببيببة  الببفببرنبب�ببصببيببة: 
رويبببببال، الببتببي انببهببزمببت عبببام 2007 
امام نيكول �صاركوزي، ومارين لوبان 
عببن اجلبببببهببة الببوطببنببيببة، الببتببي هزمها 
 .2017 عبببببام  مبببباكببببرون  اإميببببانببببويببببل 
رئي�صة التجمع الوطني مر�صحة مرة 
اأبريل  و24   10 لنببتببخببابببات  اأخببببرى 

اأخرى،  امببراأة  ت�صتعد  بينما   ،2022
بلدية  رئي�صة  املببرة:  هذه  الي�صار  على 

باري�ص اآن هيدالغو.
   وزيرة البحث ال�صابقة، ثم امليزانية 
تببراهببن فالريي  �بببصببباركبببوزي،  يف عببهببد 
�صيا�صيتني  ورقبببتبببني  عببلببى  بببيببكببريبب�ببص، 
التنا�صف.  اإىل  بببالإ�ببصببافببة  اأخبببريبببني، 
على  املببزعببومببة  قببدرتببهببا  هببي  الأوىل، 
املحافظ،  املببعبب�ببصببكببر  خببببارج  الببّتببجببمببيببع 
اإنبببهبببا مل تببعببد عبب�ببصببًوا يف حزب  حببيببث 
يف  تببركببتببه  البببببذي  “اجلمهوريني”، 
حركتها  لببتبباأ�ببصببيبب�ببص   2019 يببونببيببو 

احرار”،  “لنكن  املبب�ببصببمبباة  اخلببا�ببصببة 
الببببو�ببببصببببط، مع  املبببتبببمبببركبببزة يف ميببببني 

تو�صيف “الليرالية املحافظة«.
  ورقببتببهببا الببثببانببيببة، هببي قببدرتببهببا على 
الثالثي  الببببرجببببال،  قببببب�ببصببة  تببخببفببيببف 
انتخابه  )اأعببببيببببد  بببببرتببببران  كببزافببيببيببه 
اأعلن  اأوت دو فران�ص و�صبق ان  رئي�ص 
تر�صحه(، لوران ووكيز )اأعيد انتخابه 
رئببيبب�ببًصببا ملببنببطببقببة رون األببببب اأوفبببببريين، 
ومي�صيل  مبببوقبببفبببه(  بببعببد  ُيببعببلببن  ومل 
�صابق  اأوروبببببببببي  )مبببفببباو�بببص  بببارنببيببيببه 
ب�صاأن الريك�صيت، مل ُيعلن بعد( من 

خالل فر�ص انتخابات متهيدية على 
اليمني.   »بيكري�ص توافقية مبا يكفي 
حل�صد اأ�صوات الن�صاء خارج مع�صكرها 
املحافظ. هذه اأف�صل ورقة رابحة لها، 
يوؤكد  مبا يف ذلك ت�صويت املوؤيدين”، 
اأحد اأع�صاء الأغلبية الرئا�صية. عالوة 
اختتمت  يببونببيببو،   27 يف  ذلببببك،  عببلببى 
�صان  يف  انتخابها  اإعبببادة  خطاب  املبببراأة 
بهذه  الإقليمي،  املجل�ص  مقر  اأويبببن، 
�صاعة  “حانت  الببتببحببذيببريببة:  اجلملة 
املبببببببراأة«.    ورقبببة اأخببببرى رابببحببة، رغم 
افتقارها لل�صعبية )حوايل 17 باملائة 

وفًقا ل�صتطالعات  املوؤيدة  الآراء  من 
لكزافييه  ببباملببائببة   27 مقابل  الببببراأي، 
برتران، الآن يف املقدمة على اليمني(: 
امل�صهد  يف  الببب�بببصبببيبببا�بببصبببي  حببب�بببصبببورهبببا 

ارتباط  على  وهما  كاإدارية،  و�صمعتها 
“باري�ص  وثيق باأهمية باري�ص وور�صة 
كيلومرت   200( احلالية  الكرى” 
مبببن خببطببوط املببببرتو اجلبببديبببدة و68 

اإيل  حمطة جببديببدة( يف قلب منطقة 
دو فران�ص، والتي �صت�صت�صيف الألعاب 

الأوملبية ال�صيفية عام 2024.
عن لوطون

فالريي بيكري�س، »�ملر�أة �حلرة«:

��صتقطاب �ليمني قبل غزو ق�صر �لإليزيه...!
- تر�هن �ملر�صحة �لرئا�صية, على �لتنا�صف وعلى �نتخابات متهيدية حمتملة على �ليمني 

رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي ياأمل �حل�سول على �إعالن ر�سمي جلدول �لن�سحاب 

بايدن ي�صتقبل �لكاظمي ملناق�صة �لوجود �لأمريكي يف �لعر�ق
•• وا�سنطن-اأ ف ب

يبب�ببصببتببقبببببل الببرئببيبب�ببص الأمببببريكببببي جبببو بايدن 
رئي�ص الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي، 
يف لقائه الأول مع رئي�ص احلكومة ال�صعيف 
البببذي يبباأمببل احلبب�ببصببول عببلببى اإعببببالن ر�صمي 
الأمببريكببيببني من  زمببنببي لن�صحاب  جلبببدول 
البالد، املطلب الأ�صا�صي للعراقيني املوالني 
لإيببران، ما يعطيه دفعا �صيا�صياً قبل ثالثة 

اأ�صهر من انتخابات نيابية مبكرة.
وجود  حول  اأ�صا�صي  ب�صكل  اللقاء  ويتمحور 
الببقببوات الأمببريكببيببة يف الببعببراق وعلى نطاق 
خلاليا  الت�صدي  على  بببغببداد  قبببدرة  اأو�ببصببع، 
تنظيم داع�ص املتبقية. وتبّنت هذه الأخرية 
هببجببومبباً دامبببيببباً وقبببع مببنببذ اأ�ببصبببببوع يف �صوق 
�صعبي يف العا�صمة العراقية، اأ�صفر عن 36 
غالبيتهم  جريحاً  و62  الأقبببل  على  قتياًل 
من الن�صاء والأطفال بح�صب م�صادر طبية 

واأمنية.
يف  العراق  يف  التنظيم  هزمية  مّتت  ر�صمياً، 
العراقية  القوات  اأيببدي  على   2017 العام 
املدعومة من حتالف دويل بقيادة وا�صنطن، 
بح�صب  حا�صرة  عودته  خمبباوف  تبقى  لكن 
“العديد  لأن  اأمببريكببي،  دبلوما�صي  م�صدر 
التنظيم  ب�صعود  �صمحت  التي  الأ�صباب  من 

يف العام 2014 ل تزال قائمة«.
وا�صنطن يف وقت  اإىل  الكاظمي  زيببارة  تاأتي 

العراق  يف  الأمبببريكبببيبببة  الببببقببببوات  تببتببعببّر�ببص 
موالية  ميلي�صيات  ت�صّنها  متكررة  لهجمات 

لطهران، وترّد وا�صنطن عليها.
اأمريكي  ع�صكري   2500 حبببواىل  يبببزال  ل 
الوليات  وُتببر�ببصببل  البببعبببراق  يف  مببتببواجببديببن 
املتحدة اأي�صاً ب�صكل متكرر اإىل البالد قوات 

خا�صة ل ُتعلن عن عديدها.
يريد الكاظمي، رئي�ص حكومة دولة متّزقها 
ويتف�صى  الفقر  مببن  وتببعبباين  العنف  اأعببمببال 
فيها الف�صاد، اأن تتعّهد وا�صنطن، ر�صمياً على 

الأقل، باإعادة تقييم وجودها يف العراق.
�صغوطها  تكثيف  عن  الف�صائل  تتوان  ومل 
موؤخراً على الكاظمي الذي �صعف موقفه يف 

مواجهة اأزمات تتزايد تعقيداً يف البالد على 
وجه  على  والقببتبب�ببصببادي  املعي�صي  امل�صتوى 
التي  الببكببهببرببباء  اأزمبببة  �صيما  اخلبب�ببصببو�ببص، ل 
اإيران للتزود مبا يكفيه  يعتمد العراق على 

منها، خ�صو�صاً يف ف�صل ال�صيف احلار.
قبل ثالثة اأ�صهر من النتخابات الت�صريعية، 
يبباأمببل رئي�ص احلببكببومببة الببعببراقببي بببذلببك اأن 
الببنببفببوذ يف مواجهة  مبببن  بببعبب�ببصبباً  يبب�ببصببتببعببيببد 
الببفبب�ببصببائببل الببنببافببذة واملببعبباديببة جبببداً لوجود 

الأمريكيني يف البالد.
وان�صحبت معظم القوات الأمريكية املُر�صلة 
الببببدويل  الببتببحببالببف  اإطببببببار  2014 يف  عببببام 
داع�ص  تنظيم  هببزميببة  على  بببغببداد  مل�صاندة 
ال�صابق  الأمببببريكببببي  الببرئببيبب�ببص  عببهببد  خببببالل 
تببرامببب.ر�ببصببمببيبباً، لي�ص هببنبباك قوات  دونببالببد 
مقاتلة، فالع�صكريون الأمريكيون الذين ل 
يزالون يف العراق يوؤدون دور “م�صت�صارين” 

اأو “مدّربني«.
يبب�ببصببكببل الببببعببببراق جببببببزءاً مببهببمبباً مبببن الإطبببببار 
تقود  التي  املتحدة  للوليات  ال�صرتاتيجي 
عمليات التحالف الدويل ملكافحة اجلهاديني 

يف �صوريا املجاورة.
اأن  لببوا�ببصببنببطببن  بالن�صبة  البببببوارد  غببري  ومبببن 
يف  الإيبببراين،  التاأثري  ذي  البلد  عن  تتخلى 
اإيبببران  خبب�ببصببّم ارتببفبباع م�صتوى الببتببوتببر بببني 
تزالن  كانتا ل  لو  املتحدة، حتى  والوليات 
تعتزمان اإنقاذ التفاق الدويل حول النووي 

الإيراين املرم عام 2015.
يببرى حببمببدي مببالببك مببن مببركببز “وا�صنطن 
هذا  اإطببببار  يف  اأن  لببالأبببحبباث،  ان�صتيتيوت” 
ينخف�ص  اأن  املببرّجببح  غببري  “من  الببتببجبباذب، 
العراق  الأمببريكببيببني يف  الببعبب�ببصببكببريببني  عبببدد 

ب�صكل كبري«.
ان�صتيتيوت”  “بري�صون  يف  الباحث  ويتوقع 
يف جامعة �صيكاغو رمزي مارديني اأن تكون 
“الإعالنات �صكلية تخدم امل�صالح ال�صيا�صية 

لرئي�ص الوزراء العراقي«.
يثري هببذا الأمببر خ�صية خببراء املنطقة من 
الف�صائل  ت�صّنها  الببتببي  الببهببجببمببات  تببوا�ببصببل 

املوالية لإيران وحتى تكثيفها.

ومبببنبببذ البببببزيبببببارة الأخببببببببرية لببلببكبباظببمببي اإىل 
2020، ح�صلت  اآب/اأغ�صط�ص  وا�صنطن يف 
تبببطبببورات اأببببرزهبببا تببوا�ببصببل الببهببجببمببات التي 
تتهم بها الف�صائل على امل�صالح الأمريكية 
بل  فح�صب،  بال�صواريخ  ولي�ص  البببببالد،  يف 
اأدخلت تقنية الطائرات امل�صرية، الأكرث دقًة 
الدويل.  للتحالف  بالن�صبة  للقلق  واإثببببارة 
منذ  هجوما  خم�صني  نحو  عددها  بلغ  وقببد 
مببطببلببع البببعبببام، كبببان اآخبببرهبببا هببجببوم بطائرة 
قبباعببدة ت�صم قوات  ا�ببصببتببهببدف  ببببدون طببيببار 
للتحالف الدويل يف كرد�صتان العراق، بدون 

اأن يت�صبب الهجوم ب�صقوط �صحايا.
للمقاومة  الببتببنبب�ببصببيببقببيببة  الببهببيببئببة  وطبببالبببببببت 
موالية  فبب�ببصببائببل  تببب�بببصبببّم  البببتبببي  البببعبببراقبببيبببة 
ال�صعبي،  احل�صد  يف  من�صو  بع�صها  لإيبببران 
ال�صبت بب”ان�صحاب القوات املحتلة” مهددًة 
الع�صكري  الوجود  �صد  الهجمات  مبوا�صلة 

الأجنبي يف البالد.
اأكد وزير اخلارجية العراقي  من وا�صنطن، 
اأيام  ب�صعة  قبل  و�ببصببل  البببذي  ح�صني  فبببوؤاد 
�صتف�صي  املحادثات  اأن  للزيارة،  للتح�صري 
اإىل حتديد جببدول زمني لن�صحاب  بالفعل 

القوات الأمريكية.
اأن  اإىل  اأ�ببصببارت  اأمريكية  اإعببالم  و�صائل  لكن 
حتديد  اإعببادة  الواقع  يف  �صيكون  الن�صحاب 
ملببهببام الببقببوات املبببوجبببودة يف البببعبببراق، بحلول 

نهاية العام.

�لإ�صابات �ليومية بكوفيد- 19 
يف �إير�ن تتخطى 30 �ألفا 

•• طهران-اأ ف ب

األف   30 اإيببران عتبة  اليومية بفريو�ص كورونا يف  الإ�صابات  تخطى عدد 
اإ�صابة للمرة الأوىل اأم�ص الثنني، يف ثاين ح�صيلة قيا�صية خالل اأقل من 

اأ�صبوع، وفق اأرقام ر�صمية.
واأعلنت وزارة ال�صحة يف اجلمهورية الإ�صالمية، اأكرث دول ال�صرق الأو�صط 
الأربع  ال�صاعات  يف  اإ�صابة   31814 ت�صجيل  كوفيد-19،  بجائحة  تاأثرا 

والع�صرين الأخرية، اإ�صافة اىل 322 وفاة.
وبذلك، ارتفعت احل�صيلة الر�صمية للجائحة يف اإيران، اىل 89122 وفاة 
من اأ�صل 3،723،246 اإ�صابة، علما باأن م�صوؤولني حمليني �صبق اأن اأقروا 

باأن الأرقام الر�صمية تبقى ما دون الفعلية.
وح�صيلة الإ�صابات اليومية املعلنة الثنني هي الأعلى يف اإيران منذ ت�صجيل 

ظهور اأوىل حالت الإ�صابة بفريو�ص كورونا يف �صباط/فراير 2020.
وهي املرة الثانية خالل اأقل من اأ�صبوع ت�صجل فيها اجلمهورية الإ�صالمية 

ح�صيلة قيا�صية من الإ�صابات اليومية.
متوز/  20 يف  عنها  واأعببلببن  اإ�صابة،   27444 ال�صابقة  احل�صيلة  وكانت 

 26 يف  عنها  واأعببلببن   ،496 للوفيات  القيا�صية  احل�صيلة  وتبقى  يوليو. 
ني�صان/اأبريل املا�صي.

الدوائر  عببباودت  يببوم  يف  لالإ�صابات،  اجلببديببدة  القيا�صية  احل�صيلة  وتبباأتببي 
احلكومية وامل�صارف يف حمافظتي طهران واألرز املجاورتني، فتح اأبوابها 
بعد اإغالق لنحو اأ�صبوع �صعيا للحد من الزيادة امل�صّجلة يف الآونة الأخرية 
الإيببراين ح�صن روحبباين يف مطلع  الرئي�ص  اإ�صابات كوفيد-19.وحّذر  يف 
اجلمهورية  يف  الوبائي  التف�صي  من  خام�صة”  “موجة  من  متوز/يوليو، 
العدوى.كما  �صديدة  دلتا  ملتحورة  اأ�صا�صي  ب�صكل  اإياها  عازيا  الإ�صالمية، 
الإيببرانببيببني بالجراءات  الببتببزام  تببراجببع  املا�صية، اىل  الببفببرتة  اأ�ببصببار خببالل 
تفر�ص  كوفيد، مل  بدء جائحة  العدوى.ومنذ  انتقال  للحد من  الوقائية 
اإجببراءات اإغالق �صامل على غرار تلك التي اعتمدتها  ال�صلطات الإيرانية 
العديد من دول العامل، عازية ذلك للظروف القت�صادية ال�صعبة العائدة 

بالدرجة الأوىل اىل العقوبات الأمريكية.

فالريي بيكري�ص تقدم نف�صها كامراأة حرة
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مناو�سات بني �لأن�سار
النه�صة  حببركببة  اأنبب�ببصببار  تببوافببد  فقد 
�صعيد،  قي�ص  الرئي�ص  اأن�صار  واي�صا 
وتطور  الرملان  امام  الثنني،  اأم�ص 
وترا�صق  مببواجببهببات  لبببببدايببة  المببببر 
ح�صور  و�صط  والقوارير  باحلجارة 
النه�صة  اأن�صار  مكثف.ورفع  اأمببنببى 
�صعارات تدعو لب )ا�صقاط النقالب( 
قببابببلببتببه هببتببافببات مببن اأنبب�ببصببار �صعيد 
الرملان.وحاولت  لإ�ببصببقبباط  تببدعببو 
قبببببوات المبببببن البببتبببدخبببل ملببنببع تطور 
عنيفة  مببواجببهببات  وح�صول  الو�صع 
بني الطرفني بعد توا�صل الرتا�صق 
باحلجارة.كما حاول عدد من اأن�صار 
الرئي�صية  البوابة  اقتحام  النه�صة 
ملببقببر جمببلبب�ببص نببببواب البب�ببصببعببب ببببباردو، 
بوابته  ت�صلق  اآخبببببرون  حبببباول  فببيببمببا 
احلببديببديببة، اإل اأنببهببم ووجببهببوا ب�صد 
اأفببببببراد اجلي�ص  اأمبببنبببي، فببيببمببا اتببخببذ 

مكانهم وراء البوابة.
النه�صة دعت يف بالغ  وكانت حركة 
الإثنني، منخرطيها  اأم�ص  لها فجر 
اإىل  واأن�صارها وكل الأحرار للتوجه 
للثورة  ال�صعب حماية  نواب  جمل�ص 
ولإرادة ال�صعب ح�صب تعبري بيانها.

لرئي�ص  الر�صمية  ال�صفحة  ون�صرت 
الببغببنببو�ببصببي، تدوينة  را�ببصببد  احلببركببة 
مببقببتبب�ببصبببببة جبببببباء فبببيبببهبببا )البببببرجببببباء 
الرملان  بببرئببيبب�ببص  حببببال  اللبببتبببحببباق 
اأمببببببام اأببببببببواب الببببرملببببان دفببباعبببا على 

الدميقراطية وعلى الثورة(.
را�صد  البببرملبببان  رئببيبب�ببص  اأن  ويبببذكبببر 
الببغببنببو�ببصببي و�ببصببل فببجببرا اأمبببببام مقر 
الرملان، لكن قوات اجلي�ص الوطني 
داخببببل  اإىل  البببببدخبببببول  مببببن  مببنببعببتببه 
اجلي�ص  مبببدرعبببات  البببرملبببان.وكبببانبببت 
�صاعة  يف  طببببوقببببت،  قببببد  البببتبببونببب�بببصبببي 
مبببتببباأخبببرة مبببن مبب�ببصبباء الأحبببببببد، مقر 
بعد  بببببببباردو،  ال�صعب  نبببواب  جمل�ص 
ن�صاطه  جتميد  �صعيد  قي�ص  اإعبببالن 

ملدة 30 يوما.
 كما قامت وحدات اجلي�ص بتطويق 
ومنعت  بالق�صبة  احلببكببومببة  ق�صر 
مبببوظبببفبببي رئببببا�ببببصببببة احلببببكببببومببببة من 

الدخول.
�جتماع عن بعد

وقببببد اأ�ببببصببببدر الببببرملببببان بببيببانببا عقب 
اأم�ص  �صباح  ُبعد  عن  مكتبه  اجتماع 
الغنو�صي،  را�ببصببد  برئا�صة  الإثببنببني، 
البببببيببان، رف�صه  ن�ّص  وفببق  اأكبببّد فيه، 
املببطببلببق واإدانبببتبببه البب�ببصببديببدة ملببا اأعلن 
عنه م�صاء الحد رئي�ص الدولة قي�ص 
�صعيد، واعتر جميع قراراته باطلة 
وتنطوي على خرق ج�صيم للد�صتور 
وانببببحببببراف �ببصببديببد يف الجبببتبببهببباد يف 
وحماولة  منه،   80 الف�صل  تفعيل 
بادعاء  مببفبب�ببصببوحببة  ومتبببويبببه  حتببّيببل 
الباطل ح�صوله على موافقة رئي�ص 
جمببلبب�ببص نبببببواب البب�ببصببعببب عببلببى هذه 

التدابري، ح�صب تعبري البيان. 
ال�صعب،  نواب  وحّمل مكتب جمل�ص 
جميع  �صعيد،  قي�ص  الببدولببة  رئي�ص 
والقانونية  الأخبببالقبببيبببة  الببتبببببعببات 
واعترها  هببذه،  لدعوته  واجلزائية 

كاأنها مل تكن اأبدا ومطلقا.
كببمببا دعبببا مببكببتببب البببرملبببان، اجلي�ص 
الأمنية  والقوات  الوطني  التون�صي 
اجلمهورية اإىل النحياز اإىل �صفوف 
للَق�صم  والبببوفببباء  التون�صي  ال�صعب 
القانون  وُعلوية  الد�صتور  بحماية 
وموؤ�ص�صاتها  الببدولببة  هيبة  و�ببصببْون 
وتاأمني احلق  والإداريببة  الد�صتورية 
ملوؤ�ص�صات  الببعببادي  وال�صري  العمل  يف 
اأوامر  لأي  اخل�صوع  وعببدم  الببدولببة 
خارج روح الد�صتور و�صلطة القانون.

ودعبببببببا مبببكبببتبببب املبببجبببلببب�بببص مبببببن جهة 
قيم  الدفاع عن  اإىل  النواب  اأخببرى، 

ال�صطور-التي مل ت�صدر  كتابة هذه 
بعد مواقف بعد القرارات التي اأعلن 
عببنببهببا قببيبب�ببص �ببصببعببيببد، وخببا�ببصببة منها 
احلزب الد�صتوري احلر وحزب حتيا 

تون�ص وحركة م�صروع تون�ص.
�سل�سلة م�ساور�ت

هذا واأطلق الرئي�ص التون�صي �صل�صلة 
عبببدد من  روؤ�بببصببباء  مبب�ببصبباورات �صملت 
بلقاء  وافتتحها  الوطنية  املنظمات 
مع امني عام الحتاد العام التون�صي 

لل�صغل نور الدين الطبوبي.
للن�صاء  التون�صية  اجلمعية  واعلنت 
نائلة  رئي�صتها  ان  الببدميببقببراطببيببات 
زعالمي عقدت اجتماعا مع الرئي�ص 
�صادر  بالغ  يف  �صعّيد.واأ�صارت  قي�ص 
بطلب  جبباء  الجببتببمبباع  ان  اىل  عنها 
اإطار  يف  يبباأتببي  انبببه  واىل  �صعّيد  مببن 
رئي�ص  يببجببريببهببا  البببتبببي  املبببب�ببببصبببباورات 

الدولة مع املنظمات الوطنية.
ي�صار اىل ان �صعّيد كان قد التقى يف 
وقت �صابق اأم�ص المني العام لحتاد 
والتقى  الطبوبي  الدين  نور  ال�صغل 
اي�صا عبد املجيد الزار رئي�ص احتاد 

املزارعني.
لي�س �نقالبا

�صداه  التون�صي  للحدث  كان  دوليا، 
دعا  وقبببببد  البببعبببوا�بببصبببم،  يف خمببتببلببف 
الحتببببباد الوروبببببببي كببافببة الطببببراف 
البب�ببصببيببا�ببصببيببة الببفبباعببلببة يف تببونبب�ببص اىل 

احرتام الد�صتور و�صيادة القانون.
ونقل بيان �صادر عن املتحدثة با�صم 
م�صرايل  نبيلة  الوروببببببي  الحتبببباد 
قولها نحن نتابع عن كثب التطورات 
يف تون�ص، ونطلب من جميع اجلهات 
الفاعلة احرتام الد�صتور وموؤ�ص�صاته 

واللتزام ب�صيادة القانون.
ودعبببببببت املبببتبببحبببدثبببة ببببا�بببصبببم الحتببببباد 
الوروبببببببي اىل البببهبببدوء وجتببنببب اي 
اكدت  جهتها،  للعنف.من  ت�صعيد 
اخلارجية  وزارة  بببا�ببصببم  املببتببحببدثببة 
برلني  ان  اأديبببببهببر  مببباريبببا  الملببانببيببة 
ال�صيا�صية  ال�ببصببطببرابببات  مببن  قلقة 
ما  ان  معترة  تون�ص،  يف  املت�صاعدة 
داعية  انقالبا  ذلببك  لي�ص مع  حببدث 
البببببالد اىل حببالببة النظام  اعبببادة  اىل 
ان  اىل  لفتة  الد�صتوري  الببقببانببوين 
مفاو�صات  اإجبببراء  تعتزم  اخلارجية 
التون�صي.واأ�صافت  البب�ببصببفببري  مبببع 
بعد متابعتنا  بالغ  بقلق  ن�صعر  نحن 
الأيبببام  الببعببنببف يف  كببثببب ت�صاعد  عببن 
الحد  وتفاقمه  املا�صية  والأ�صابيع 
الد�صتوري  النظام  اإعببادة  املهم  ومن 
يف اأ�ببببصببببرع وقببببت ممببكببن ونبببدعبببو كل 
القانون  على  احلببفبباظ  ي�صمن  مببن 

الد�صتوري وتنفيذه، لفعل ذلك.
اخلارجية  وزارة  عببببببّرت  حببببني  يف 
اإزاء  الرتكية يف بالغ لها عن قلقها 
التطورات الأخببرية يف تون�ص، وعّر 
الرتكية  الببرئببا�ببصببة  بببا�ببصببم  املببتببحببدث 
اإبببراهببيببم قببالببن عببن رفبب�ببصببه لتعليق 

عمل الرملان التون�صي.
الفرن�صية  الببب�بببصبببفبببارة  دعبببببت  وقبببببد 
مواطنيها اىل اليقظة وتوخي احلذر 
ودرا�صة  الببتببجببمببعببات  عببن  والبببتببعبباد 

الأو�صاع قبل التفكري يف ال�صفر.
الإيطالية  البب�ببصببفببارة  اأ�بببصبببدرت  كببمببا 
بتون�ص حتذيًرا ملواطنيها، واأو�صتهم 
ال�صارم  واللبببتبببزام  احلببببذر  بببتببوّخببي 
ببببهبببا، وجتنب  املبببعبببمبببول  ببببالبببتبببداببببري 
التجمعات واحرتام اأحكام ال�صلطات 
الرحالت  جميع  وتبباأجببيببل  املببحببلببيببة، 
املتحدث  البب�ببصببروريببة.واأعببلببن  غبببري 
دميرتي  الببرو�ببصببيببة،  الرئا�صة  با�صم 
يتابع  البببكبببرمبببلبببني  اأن  ببببيببب�بببصبببكبببوف، 
تببونبب�ببص معربا  الببو�ببصببع يف  تبببطبببورات 
عن امله يف األ يهدد �صيء ال�صتقرار 

و�صالمة املواطنني يف هذا البلد.

قي�ص �صعيد يرتاأ�ص اجتماعا طارئا للقيادات الع�صكرية و الأمنية

اغالق الرملان يف وجه الغنو�صي والنواب

مناو�صات اأمام الرملان بني اأن�صار قي�ص �صعيد واأن�صار النه�صة

مبايعة �صعبية للتغيري

احتفاء جماهريي بقرارات قي�ص �صعيد

تطويق ق�صر احلكومة

الد�صتور وخيار  اجلمهورية وعلوية 
انببتببخببابببات حرة  وفبببق  احلبببّر  ال�صعب 
اجلديدة  بتون�ص  والتم�صك  ونزيهة 
والرف�ص  والببدميببوقببراطببيببة  احلبببرة 
املطلق لكل نزوع نحو احلكم الفردي 
على  ويحثهم  وامل�صتبد،  ال�صمويل 
الد�صتورية  اخت�صا�صاتهم  ممار�صة 
بجانب  الببيببومببي  عملهم  ومببوا�ببصببلببة 
الكوفيد  اأزمبببة  مببواجببهببة  يف  �صعبهم 
اقت�صاديا  اخلبببطبببرية  وتببداعببيبباتببهببا 

واجتماعيا، على حّد تعبري البيان.
واأكد البيان، اأن جمل�ص نواب ال�صعب 
دائم  انعقاد  بجميع هياكله يف حالة 
نظرا للظروف اخلا�صة التي متر بها 

البالد. تفا�صيل الليلة الطويلة.
اأعلن  قببد  التون�صي،  الرئي�ص  وكبببان 
ه�صام  احلببببكببببومببببة  رئبببيببب�بببص  اإعبببببفببببباء 
عمل  وجتميد  مهامه  من  امل�صي�صي 
ال�صعب  نببواب  جمل�ص  واخت�صا�صات 
احل�صانة  رفبببع  مبببع  يببومببا   30 ملببببّدة 

الرملانية عن كّل اأع�صاء الرملان.
كما اأعلن قي�ص �صعيد توليه ال�صلطة 
التنفيذية مب�صاعدة حكومة يراأ�صها 
رئي�ص  ويبببعبببّيبببنبببه  حبببكبببومبببة  رئبببيببب�بببص 

اجلمهورية.
بالغ  يف  اجلمهورية،  رئا�صة  واأعلنت 
التوا�صل  مببببوقبببع  �ببصببفببحببتببهببا  عببلببى 
القرارات  عن  في�صبوك،  الجتماعي 
لكيان  حفظا  �صعيد  اتببخببذهببا  الببتببي 
وا�صتقاللها  البببببالد  واأمببببن  الببوطببن 
لدواليب  البببعبببادي  البب�ببصببري  و�ببصببمببان 

حقوق ال�صعب التون�صي الذي يوا�صل 
اليوم ثورته يف ظل ال�صرعية.

وذكبببببببرت و�بببصبببائبببل اعببببببالم نبببقبببال عن 
كلف  �صعيد  قي�ص  اأن  اأمنية،  م�صادر 
خالد اليحياوي املدير العام لالأمن 
وزارة  عببلببى  ببببالإ�بببصبببراف  البببرئبببا�بببصبببي 

الداخلية بعد اإقالة احلكومة.
�نقالب على �لد�ستور

الرملان  رئببيبب�ببص  اعببتببر  املببقببابببل،  يف 
ورئبببيببب�بببص حببببركببببة البببنبببهببب�بببصبببة را�بببصبببد 
اأعلن  التي  الببقببرارات  اأن  الغنو�صي، 
عببنببهببا رئببيبب�ببص البببدولبببة قببيبب�ببص �صعيد، 
الببببثببببورة، موؤكدا  عببلببى  انبببقبببالب  هبببي 
قببائببمببة وان  مبببازالبببت  املببوؤ�ببصبب�ببصببات  اأن 
التون�صي  وال�صعب  النه�صة  اأن�صار 

�صيدافعون على الثورة، وفق قوله.
قي�ص  تببباأويبببل  اإن  الببغببنببو�ببصببي،  وقببببال 
وم�صادم  خبباطببئ  لببلببد�ببصببتببور  �ببصببعببّيببد 
الإجببببببراءات  هبببذه  واأن  للحقيقة”، 
باطلة والد�صتور ين�ص على اأن يبقى 
واأل  دائبببم،  انعقاد  حالة  يف  الببرملببان 

يتم حل احلكومة.
الدولة  الغنو�صي، رئي�ص  را�صد  ودعا 
التي  الببببقببببرارات  عبببن  البببرتاجبببع  اإىل 
الراأي  و�صلطة  الظلمات  اإىل  �صتقود 
اأن  اإىل  التون�صي  ال�صعب  البببواحبببد، 
ل�صتعادة  �ببصببلببمببيببا  نبب�ببصببال  يببخببو�ببص 

الدميقراطية.
وتباينت �ملو�قف

والتي  اجلماهريية،  املنظمات  اأكببر 
موقفها  اىل  مبب�ببصببدودا  اجلميع  ظببل 

الدولة” وفق البيان.
وقالت رئا�صة اجلمهورية، اأن رئي�ص 
كببّل من  ا�صت�صارة  بعد  قببرر  الببدولببة، 
رئببيبب�ببص احلببكببومببة ورئببيبب�ببص جمل�ص 
 80 بالف�صل  وعمال  ال�صعب،  نببواب 

من الد�صتور، ما يلي :
ه�صام  احلبببكبببومبببة  رئببيبب�ببص  اإعببببفبببباء   -

امل�صي�صي.
- جتميد عمل واخت�صا�صات املجل�ص 

النيابي ملّدة 30 يوما.
كّل  عببن  الرملانية  احل�صانة  رفببع   -

اأع�صاء جمل�ص نواب ال�صعب.
ال�صلطة  اجلمهورية  رئي�ص  تببويل   -
حكومة  مبببب�بببصببباعبببدة  البببتبببنبببفبببيبببذيبببة 
يراأ�صها رئي�ص حكومة ويعّينه رئي�ص 
الرئا�صة  اجلبببمبببهبببوريبببة.واأو�بببصبببحبببت 
ال�صاعات  يف  �صي�صدر  اأنببه  التون�صية، 
ُيببنببّظببم هببذه التدابري  الببقببادمببة اأمبببر 
الظروف  حّتمتها  التي  ال�صتثنائية 

والتي �صرُتفع بزوال اأ�صبابها.
اإن التدابري التي  وقال قي�ص �صعيد، 
للد�صتور،  تعليقا  لي�صت  عنها  اأعلن 
الببذيببن يحاولون  مببن مغبة  حمبببذرا 
قبببائبببال: من  البب�ببصببالح،  اإىل  الببلببجببوء 
�صتجابهه  واحببببدة  ر�ببصببا�ببصببة  يببطببلببق 
الع�صكرية والأمنية  امل�صلحة  القوات 
بببوابببل مببن الببر�ببصببا�ببص.واأ�ببصبباف: مل 
نكن نريد اللجوء اإىل هذه التدابري 
لأنببببنببببا تببعببامببلببنببا بببب�بببصبببدق وبببباأمبببانبببة 
الكثريون  املقابل  يف  لكن  واإخببال�ببص 
�صيمهم النفاق والغدر وال�صطو على 

تون�ص  وقببلببب  النه�صة  حببركببة  غبببرار 
وائببببتببببالف البببكبببرامبببة واجلبببمبببهبببوري 

وحزب العمال والحتاد ال�صعبي.
 ومببببنببببهببببا مبببببن يببببحببببّمببببل مببب�بببصبببوؤولبببيبببة 
والأزمة  امل�صروع  ال�صعبي  الحتقان 
الجتماعية والقت�صادية وال�صحية 
لالئتالف  ال�صيا�صي  الأفق  وان�صداد 
النه�صة  حبببركبببة  ببببقبببيبببادة  احلبببباكببببم 
املبب�ببصببيبب�ببصببي، ولكنه  هبب�ببصببام  وحببكببومببة 
للف�صل  الرئي�ص  تاأويل  مع  يختلف 
80 من الد�صتور، معّرا عن رف�صه 
ما ترتب عنه من قرارات واإجراءات 
خبببارج الببد�ببصببتببور، عببلببى غبببرار التيار 
وحزب  التكتل  وحببزب  الدميقراطي 
العمل. يف حني، اأّكدت اأحزاب اخرى 
اأ�صدرها  التي  للقرارات  م�صاندتها 
قي�ص �صعيد م�صرية اىل انها تعترها 
طريقا لت�صحيح م�صار الثورة الذي 
وعلى  لها  املبب�ببصببادة  الببقببوى  انتهكته 
واملنظومة  النه�صة  حببركببة  راأ�ببصببهببا 

احلاكمة برمتها.
�صعّيد  اأّن  الحببببببزاب  هببببذه  وتببعببتببر 
البببببببقبببببببرارات عن  بببببهببببذه  يببببخببببرج  مل 
الببببد�ببببصببببتببببور، بببببل تببب�بببصبببرف وفببببببق ما 
متببلببي عببلببيببه مبب�ببصببوؤولببيببتببه يف اإطببببار 
الببقببانببون والببد�ببصببتببور حببفببظببا لكيان 
وا�صتقاللها  البببببالد  واأمببببن  الببوطببن 
لدواليب  البببعبببادي  لل�صري  و�ببصببمببانببا 
الدولة وجند يف هذه الروؤية حركة 
ال�صعبي.وعديدة  والببتببيببار  البب�ببصببعببب 
– حتى  وال�صخ�صيات  الأحبببزاب  هي 

تغيري �صيا�صي يف اإطار خارطة طريق 
الأهداف  ت�صطر  وا�صحة  ت�صاركية 
وتطمئن  والبببروزنبببامبببة  والببو�ببصببائببل 

ال�صعب وتبّدد املخاوف«.
اأّي  جلببوء  رف�صه  على  املكتب  و�صدد 
طرف مهما كان موقعه اأو موقفه اأو 
دواعيه اإىل العنف، معربا عن رف�صه 
ت�صفية  اأو  الت�صّفي  ل�صيا�صة  القاطع 
احل�صابات و�صمان خروج �صلمي من 
وال�صعبة،  الببدقببيببقببة  املببرحببلببة  هبببذه 
داعيا كّل الأطراف اإىل وجوب الناأي 
التجاذبات  عن  الع�صكرية  باملوؤ�ّص�صة 
بعراقة  مببنببه  اإميبببباًنببببا  البب�ببصببيببا�ببصببيببة، 
ومت�ّصكها  ووطنيتها  املوؤ�ّص�صة  هببذه 
البالد  اأمببن  بحماية  امل�صروط  غببري 
والعباد، حفاظا على مدنية الدولة.

املمثلة يف الرملان  ال�صيا�صية  القوى 
وتبببلبببك البببتبببي خببببارجببببه، عبببببرت عن 
مواقف متباينة. منها من اعلنن عن 
واملوؤ�ص�صات  القانون  بببدولببة   مت�صكه 
امل�صار  واحبببببرتام  البببببببالد  وبببد�ببصببتببور 
داعيا  ومببوؤ�ببصبب�ببصبباتببه،  الببدميببقببراطببي 
النعقاد  اىل  ال�صعب  نبببواب  جمل�ص 
 فببببورا ورئببيبب�ببص احلببكببومببة اىل تويل 
مببهببامببه البب�ببصببرعببيببة وتبببفبببادي احبببداث 
احلكومة،  رئا�صة  موؤ�ص�صة  يف  فببراغ 
وخرقا  انببقببالبببا  حبببدث  فببيببمببا  ورات 
للحكم  وعبببببودة  لببلببد�ببصببتببور  جبب�ببصببيببمببا 
الفردي، داعية اىل  احرتام ال�صرعية 
يتنافى  قرار  اي  ورف�ص  النتخابية 
مببع خمببرجبباتببهببا املببوؤ�ببصبب�ببصبباتببيببة، على 

مببن عوامل  تببكببون  قببد  انببهببا  باعتبار 
لبب�ببصببالببح هذا  الببب�بببصبببراع  احلبب�ببصببم يف 
ما  عببلببى  اخبببتبببارت  ذاك  او  البببطبببرف 
الو�صط،  مبببن  الببعبب�ببصببا  مبب�ببصببك  يبببببدو 
التنفيذي لالحتاد  املكتب  اأكد  حيث 
العام التون�صي لل�صغل، اأم�ص الثنني 
التم�صك  �ببببصببببرورة  عببلببى  “حر�صه 
اجراء  اأي  يف  الد�صتورية  بال�صرعية 
التي متر بها  يتخذ يف هذه املرحلة 
الد�صتور  احبببببرتام  لببتببامببني  البببببببالد 
الدميقراطي  املببب�بببصبببار  وا�بببصبببتبببمبببرار 
واعادة ال�صتقرار للبالد وا�صرتجاع 

طاقتها يف البناء والتقدم«.
ولببفببت يف ببببالغ اثبببر اجببتببمبباع طارئ 
الببببتببببدابببببري  يف  لبببلبببنبببظبببر  خببب�بببصببب�بببص 
الرئي�ص  اتخذها  التي  ال�صتثنائية 
الببببتببببدابببببري  ارفبببببببببباق  “وجوب  اىل 
الرئي�ص  اتخذها  التي  ال�صتثنائية 
الد�صتورية  ال�صمانات  مببن  بجملة 
ويف مقّدمتها �صرورة �صبط اأهداف 
الببتببدابببري ال�ببصببتببثببنببائببيببة بببعببيببدا عن 
التو�صع والجتهاد، واملركزة املفرطة، 
وحتبببديبببد مببببّدة تببطبببببيببق الإجببببببراءات 
ال�صتثنائية، والإ�صراع باإنهائها حّتى 
اإجببراء دائببم، والعودة  اإىل  ل تتحّول 
واإىل  الببعببادي  ال�صري  اإىل  الآجبببال  يف 
مببوؤ�ببّصبب�ببصببات الببدولببة، وكببذلببك �صمان 
احرتام احلقوق واحلريات مبا فيها 
والجتماعية  القت�صادية  احلقوق 
دون جتزئة مع الحتكام اإىل الآليات 
اأي  الببدميببقببراطببيببة والببتبب�ببصبباركببيببة يف 

- �حتاد �ل�صغل يدعو �صعّيد لتقدمي �صمانات 
د�صتورية و�لت�صريع يف �إنهاء �لتد�بري �ل�صتثنائية 

- �جلي�س مينع �لغنو�صي من دخول �لربملان 
ويطوق ق�صر �حلكومة

- �أمام �لربملان: ُمو�جهات بني �أن�صار قي�س 
�صعّيد و�أن�صار �لنه�صة 

- مكتب �لربملان يرف�س قر�ر�ت �صعّيد 
ويدعو �جلي�س و�لأمن لالنحياز �إىل �ل�صعب

- �صعيد يحذر: من يطلق ر�صا�صة و�حدة 
�صنجابهه بو�بل من �لر�صا�س

- �أحز�ب ترف�س �لقر�ر�ت... و�أخرى 
ت�صاند... وثالثة نعم لكن... 

�ل�سارع مع قر�ر�ت �سعيد و�لأحز�ب منق�سمة:

تون�س �نقالب د�صتوري �أم �أزمة غري م�صبوقة!
••الفجر – تون�س

مو�جهة  �ندلعت  �ملا�سية،  �ل�ستة  �لأ�سهر  مدى  على 
بني �لنه�سة -�لتي ميثل نو�بها �لأغلبية يف �لربملان 
- وبني �لرئا�سة، مما �أدى �إىل �سل �حلكومة وتعطيل 
�أزمة  �ىل  ين�ساف  �سيا�سي  مــاأزق  �لعامة.  �ل�سلطات 

�لتون�سيني  �رهقت  و�سحية  و�جتماعية  �قت�سادية 
يف  �لتظاهر  �ىل  منهم  كــبــرية  ب�سريحة  ودفــعــت 
�لرئي�س  قــرر  �ملتفجر،  �لو�سع  هــذ�  �ل�سارع.و�أمام 
وتويل  �لربملان  عمل  جتميد  �سعيد  قي�س  �لتون�سي 
�ل�سلطة �لتنفيذية... قر�ر يثري حما�س �ملتظاهرين 
لكنه ح�سب بع�س �ل�سيا�سيني و�ملر�قبني قد ل ي�سمن 

�لتي  �لإجـــر�ء�ت،  �لأزمــة.هــذه  من  و�سيكًا  خروجًا 
مر��سيم،  �سكل  يف  �لقادمة  �ل�ساعات  يف  �سترتجم 
�أثارت على �لفور غ�سب حزب �لنه�سة، �لذي ر�أى فيها 
منذ  و�ندلعت،  �لد�ستور.  و�سد  �لثورة  على  �نقالًبا 
�سباح �أم�س �لثنني، ��ستباكات �أمام �لربملان �لتون�سي 

بني �أن�سار �لرئي�س و�أن�سار �حلزب �لإ�سالمي.

معلومات مت�صاربة حول م�صري ه�صام �مل�صي�صي
كلثوم  والنا�صطة  املببتببقبباعببدة  القا�صية  اأكبببدت  حببني  يف 
اإيببقبباف رئي�ص  اأنببه مت  الأحببد  لها م�صاء  كنو يف تدوينة 
اأنباء عن  احلكومة ه�صام امل�صي�صي ... راجت يف املقابل 
اأن امل�صي�صي قد مت احتجازه يف ق�صر قرطاج، ليتم بعد 
ذلك ن�صر معلومات توؤكد مغادرته لق�صر قرطاج را�صيا 
اأم�ص الثنني، مل  اأنببه واإىل حد �صباح  بقرار عببزلببه.اإل 

يظهر ومل يتم بعد الك�صف عن م�صري امل�صي�صي ول عن 
رئي�ص  قبل  من  اإعببفبباوؤهببم  مت  اأن  بعد  حكومته  اأع�صاء 
اجلمهورية.كما نقلت و�صائل اعالم عن م�صدر و�صفته 
ه�صام  املببعببزول  التون�صي  الببببوزراء  رئي�ص  مببن  ببباملببقببرب 
امل�صي�صي، وم�صدران اأمنيان، اأم�ص الثنني، اأن امل�صي�صي 

يف منزله ولي�ص رهن العتقال.

�أمر رئا�صي باإعفاء رئي�س �حلكومة ووزيري �لدفاع و�لعدل
من  قببّرر  رئا�صيا  اأمبببرا  �صعّيد  قي�ص  الرئي�ص  اأ�ببصببدر 

خالله اإعفاء:
باإدارة  واملكلف  احلكومة  رئي�ص  م�صي�صي،  ه�صام   -

�صوؤون وزارة الداخلية،
 -اإبراهيم الرتاجي، وزير الدفاع الوطني.

رئي�ص  لدى  الوزيرة  �صليمان،  بن  ح�صناء  ال�صّيدة   -

احلكومة املكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل 
يتوىل  اأن  الأمببر،  ذات  تقّرر، مبقت�صى  بالنيابة.كما 
الببكببتبباب الببعببامببون اأو املببكببلببفببون بببالبب�ببصببوؤون الإداريبببببة 
املذكورة  والببببببببوزارات  احلببكببومببة  بببرئببا�ببصببة  واملبببالبببيبببة 
ت�صمية  حني  اإىل  واملالية  الإداريبببة  اأمورها  ت�صريف 

رئي�ص حكومة جديد واأع�صاء جدد فيها.

غلق مكتب �جلزيرة يف تون�س
اأعبببلبببن مببديببر مببكببتببب اجلبببزيبببرة يف تببونبب�ببص لطفي 
حاجي اأن قوات الأمن قامت باإغالق مكتب القناة، 
قائال:مل نتلق اأي اإ�صعار م�صبق باإخالء مكتبنا من 

قبل قوات الأمن.
اأن  تون�ص  اجلببزيببرة يف  اأو�ببصببح مرا�صل  مببن جهته، 

ب�صدد  اأنببهببا  العامل  الفريق  اأعلمت  الأمبببن  قببوات 
تنفذ تعليمات وطلبت من اجلمببببيع املغادرة.

منببا  طلبببببببت  الأمببببببببن  قبببببببوات  املرا�صببببل  واأ�صببببباف 
الببهببواتببف واحلببوا�ببصببيببب ونبببزع التو�صيالت  اإغبببالق 

الكهربائية.

هذه �لأ�صماء مر�صحة ملن�صب رئا�صة �حلكومة
امل�صاندة  ال�صعب  النائب عن حركة  املكي  اأ�صار هيكل 
الأ�صماء  اإىل  �صعيد،  قي�ص  الرئي�ص  لببقببرارات  كليا 

املر�صحة ملن�صب رئا�صة احلكومة، وفق قوله.
ومببن بببني هببذه الأ�ببصببمبباء وزيبببر املببالببيببة ال�صابق نزار 
يعي�ص، ووزير الداخلية ال�صابق توفيق �صرف الدين، 

كببببببراويل، واملدير  واخلبببببببري القببتبب�ببصببادي احلبببببيببب 
ال�صابق لالأمن الوطني واملدير العام ملخابرات وزارة 
الداخلية كمال القيزاين، ووزير املالية ال�صابق حكيم 
اأن الأ�صماء املطروحة لتويل  حمودة.واعتر النائب 

رئا�صة اجلمهورية مهمة، ح�صب راأيه.
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اعـالن تغيري ا�شـم
بوهليبه  احلروت  خادم  )�صمريه  املواطنة  تقدمت 
املن�صوري(  بطلب اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية ق�صم 
التوثيقات بتغيري ا�صمها من )�صمريه( اىل)فاطمة(. 
املذكور  الق�صم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�ص  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر العالن
كاتب عدل
قا�شي تركات الدائرة الثالثة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005049 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الديوان امللكي للمفرو�صات  
جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة - ال�صناعية 4 - بالقرب من مفرو�صات املرية ومفرو�صات حول 

الإمارات  - الهاتف : 0553340696 - 0566994084  
املطالبة مببلغ وقدره )8،000 درهم( مع التعوي�ص النف�صي واملعنوي 

الزام املدعي عليها بدفع الر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة �صمول احلكم بالنفاذ املعجل. 
ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/7/28 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 10( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/7/13 م   
مكتب اخلدمات الق�شائية/ عائ�شة عبداهلل ال علي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - �شوبر ماركت املنامة - ذ م م 
)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000821/ 

اإىل املحكوم عليه : �صوبر ماركت املنامة - ذ م م - العنوان : اإمارة عجمان - تقاطع �صارع ال�صيخ را�صد بن حميد مع �صارع 
067499066 ، فاك�ص رقم  الإحتاد - مقابل  كي ام للتجارة واللولو هاير ماركت�ص - بناء املنامة مول ، هاتف رقم 

  4334010866 مكاين  رقم   ،  067499055
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صركة دبليو جي تاول - ذ م م  - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 296467.0 
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلري  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�شي / عبداهلل املر�شدي         
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001326/ 
اإىل املحكوم عليه : �صهدي �صفاء الدين �صعد زغلول  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ حممد �صيف ال�صالم احلق - اجلن�صية بنجالدي�صي - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 

درهم   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 17,510 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
القا�شي / عبداهلل املر�شدي         
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  219/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�صوع الدعوى : طلب احلجز على عقار متهيدا لبيعه باملزاد العلني وفقا لحكام املادة رقم )26( من القانون رقم )14( ل�صنة 
درهم.  4234993.50 وقدره  مبلغ  حدود  يف  دبي  اإمارة  يف  التاأميني  الرهن  ب�صاأن   2008

طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ  - عنوانه : اإمارة دبي - مر�صى دبي - �صارع ال�صيخ زايد - ام ال�صيف ، مقابل حديقة 
الذهب - رقم مكاين 1295075110 بوكالة املحامي احمد رم�صان   وميثله : احمد ح�صن رم�صان اآل علي  

املطلوب اإعالنه : اجنم احمد - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �صارع نخلة جمريا - مبنى جا�ص فلقة - �صقة رقم 
املبنى 2 - على قطعة الر�ص رقم 1123 - 0040000000 - 0&0 

مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/11 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف 
 JASH 2 - ا�صم املبنى :  1123 - رقم املبنى :  املمتلكات :  نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة نخلة جمريا - رقم الر�ببص 

درهم.   2049335.16  : العقار  تقييم   - مربع  مرت   144.07  : امل�صاحة   -  305 الوحدة  رقم   -  FALQA B4
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف التنفيذ رقم  4669/2020/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187  - مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/2655 جتاري كلي 
، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )7،548،571.81 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود - فرع دبي - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي ، �صارع ال�صيخ 
زايد - برج ات�ص ا�ص بي �صي دوان تاون - دبي  - وميثله : احمد ح�صن رم�صان اآل علي   

املطلوب اإعالنه : اأت�ص يف انرتنا�صيونال ليمتد - عنوانه : اإمارة دبي - دبي - املنطقة احلرة جبل علي - �صارع 420 - جوار م�صت�صفى 
ال�صبار الدويل جبل علي - ت : 043533025 �ص ب 51504 دبي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، رقم مكاين 0654068162 

 viva@vivauae.com - 0504980679 -
مو�صوع الإعالن : منفذ �صدهم : اقم�صة فيفا )�ص ذ م م( هري�ص ناريندا�ص امرناين - فيكرام هاري�ص امرناين هاري�ص امرناين - كريان 
الثالث  اليببام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/8/11 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف  هاريالدا�ص.  ليالرام  �صاولين  امرناين  فيكرام 
التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى 
موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن 
ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات 
: نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة  : برج خليفة - رقم الر�ص 248 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : ذا �صيجنات�صر - رقم الوحدة : 

مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،  - درهم    1208176.50  : التقييم   - مربع  مرت   140.92  : امل�صاحة   -  1803

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  219/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�صوع الدعوى : طلب احلجز على عقار متهيدا لبيعه باملزاد العلني وفقا لحكام املادة رقم )26( من القانون رقم )14( ل�صنة 

درهم.  4234993.50 وقدره  مبلغ  حدود  يف  دبي  اإمارة  يف  التاأميني  الرهن  ب�صاأن   2008
طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ  - عنوانه : اإمارة دبي - مر�صى دبي - �صارع ال�صيخ زايد - ام ال�صيف ، مقابل حديقة 

الذهب - رقم مكاين 1295075110 بوكالة املحامي احمد رم�صان   وميثله : احمد ح�صن رم�صان اآل علي  
املطلوب اإعالنه : اجنم احمد - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �صارع نخلة جمريا - مبنى جا�ص فلقة - �صقة رقم 

املبنى 2 - على قطعة الر�ص رقم 1123 - 0040000000 - 0&0 
مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/11 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف 
 JASH 2 - ا�صم املبنى :  1123 - رقم املبنى :  املمتلكات :  نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة نخلة جمريا - رقم الر�ببص 

درهم.   2049335.16  : العقار  تقييم   - مربع  مرت   144.07  : امل�صاحة   -  305 الوحدة  رقم   -  FALQA B4
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  4669/2020/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187  - مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/2655 جتاري كلي 
، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )7،548،571.81 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود - فرع دبي - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي ، �صارع ال�صيخ 
زايد - برج ات�ص ا�ص بي �صي دوان تاون - دبي  - وميثله : احمد ح�صن رم�صان اآل علي   

املطلوب اإعالنه : اأت�ص يف انرتنا�صيونال ليمتد - عنوانه : اإمارة دبي - دبي - املنطقة احلرة جبل علي - �صارع 420 - جوار م�صت�صفى 
ال�صبار الدويل جبل علي - ت : 043533025 �ص ب 51504 دبي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، رقم مكاين 0654068162 

 viva@vivauae.com - 0504980679 -
مو�صوع الإعالن : منفذ �صدهم : اقم�صة فيفا )�ص ذ م م( هري�ص ناريندا�ص امرناين - فيكرام هاري�ص امرناين هاري�ص امرناين - كريان 
الثالث  اليببام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/8/11 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف  هاريالدا�ص.  ليالرام  �صاولين  امرناين  فيكرام 
التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى 
موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن 
ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات 
: نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة  : برج خليفة - رقم الر�ص 248 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : ذا �صيجنات�صر - رقم الوحدة : 

مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،  - درهم    1208176.50  : التقييم   - مربع  مرت   140.92  : امل�صاحة   -  1803

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : �مل�ستطيل لالدو�ت �ملنزلية - �س ذ م م  
608 ملك عبدالرحيم حممد عبدالرحيم   607  606  605 رقم  : مكتب  العنوان 
رقم    ، حمببدودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل   B ا�صتدامة   - القرهود   - بالغزوز 
تعلن  هببذا  مبوجب   62203  : التجاري  بال�صجل  القيد  رقببم   543526  : الرخ�صة 
دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/5/25 واملوثق 
اعرتا�ص  اأي  لديه  وعلى من    2021/5/26 بتاريخ  دبببي  العدل حماكم  كاتب  لببدى 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني �ن بي �ن ملر�جعة �حل�سابات العنوان : مكتب 
DFC-2FL ملك موؤ�ص�صة مدينة الطريان - مطار دبي الدويل - دبي   -  3107/9
-  هاتف :        فاك�ص :         م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : �ن بي �ن ملر�جعة �حل�سابات
العنوان : مكتب DFC-2FL - 3107/9 ملك موؤ�ص�صة مدينة الطريان 
- مطار دبي الدويل - دبي -  هاتف :          فاك�ص :             مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائببرة 
�مل�ستطيل لالدو�ت �ملنزلية - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار  لت�صفية  
حماكم دبي بتاريخ  2021/5/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
التقدم  مطالبة  اأو  اعببرتا�ببص  اأي  لديه  من  وعلى   2021/5/26 بتاريخ 
اأعببباله،  املببذكببور  الببعببنببوان  عببلببى  بببدبببي  الببكببائببن  املببعببني يف مكتبه  امل�صفي  اإىل 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2020 /0007767 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / بان ا�صيا انرتنا�صونال  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/7/7 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 

ل�صالح / علي م�صعود علي اخلتال املهريي بالتايل :
قررت املحكمة:-  مبثابة احل�صوري

اإدخببال كال من خالد ح�صني على اأحمد - ن�صال غريب حم�صن غريب خ�صمني يف الدعوى  )اأول( بقبول 
�صكال ورف�صها  مو�صوعا بالن�صبة لهما. )ثانيا( يف مو�صوع الدعوى بف�صخ عقد الإ�صتثمار املحرر بني املدعى 
املدعى  وال�صركة  الأول  عليهما  املدعى   - وباإلزامهما  الثانية  عليها  املدعى  وال�صركة  الأول  عليهما  واملدعى 
عليها الثانية - مت�صامنني باأن يوؤديا للمدعي مبلغا مقداره 220000 درهم )مائتان وع�صرون األف درهم( 
وباإلزامهما مت�صامنني بفائدة قانونية �صنوية بواقع 5% من تاريخ �صريورة هذا احلكم نهائيا وحتى متام 
ال�صداد وعلى الأ جتاوز اأ�صل املبلغ املحكوم به واألزمتهما مت�صامنني بامل�صاريف والر�صوم ومببلغ خم�صمائة 

درهم اأتعاب املحاماة. حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية.
القا�شي/ ح�شام جعفر حممد ال�شيد 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001801 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه ا�صيا عبد الكرمي مبارك الر�صا�صي امليل ، العنوان: 9242081
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هببذه  عليك  حكمت  قد   2021/06/17 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله  ل�صالح دار التمويل �ص.م.ع ، بالتايل: ن�ص احلكم
مقداره  مبلغبا  املدعية  للدار  تببوؤدي  ببباأن  عليها  املدعي  ببباإلببزام  احل�صوري/  مبثابة   / املحكمة  قببررت 
األفا و�صبعمائة وت�صعة درهم واأربعة و�صبعون فل�صا( وباأن توؤدي  59709.74 درهم )ت�صعة وخم�صون 
متام  وحتى   1/3/2021 يف  احلا�صل  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  5% �صنويا  بواقع  فائدة  لها 
والر�صوم ومببلغ خم�صمائة  بامل�صروفات  واألزمتها  به  املق�صى  الدين  اأ�صل  األ جتاوز  ب�صرط  ال�صداد 

درهم مقابل اأتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

القا�شي/ د.حممد �شليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر    SHCFICICPL2021 /0005647 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / جموهرات الهنيدي - ذ م م 
اأ�صوك كومار روان بن �صاند  

اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
ل�صالح / عبيد ا�صحاق املازمي - بالتايل : بعد الطالع على الأوراق :

للمحاماة  املازين  عبيد  مكتب  مالك  ب�صفته  للمدعي  يوؤديا  اأن  عليهما  املدعي  باإلزام  ناأمر 
والزمتهما  درهم  الف  مائة   : مبلغ  بينهما  فيما  بالت�صامن  وذلك  القانونية  وال�صت�صارات 
ال�صداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  اعتبارا  �صنويا   %5 بواقع   القانونية  بالفائدة 

والزمتهما بامل�صروفات.
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية.

القا�شي/ د.حممد �شليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة ال�شارقة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
م�شتعجل   /  SHCFICIINJ2021 /0003758 يف  الدعوى رقم

اىل : احمد خمي�ص احمد خمي�ص النقبي ب�صفته الويل الطبيعي على القا�صر / حمد احمد خمي�ص احمد 
النقبي - جمهول حمل الإقامة امارة ال�صارقة خورفكان - هاتف : 05437221122-0262600

نعلمكم باأن املدعي )ة( / معروف بريينجالفان  العنوان / حمل الإقامة : دبي ديرة �صارع املكتوم بناية احمد 
بن حيدر  رقم الهاتف : 971544644368 

قد اأقام الدعوي املذكورة اأعاله للمطالبة بب : 
املطالبة بندب الطب ال�صرعي بال�صارقة لتوقيع الفح�ص الطب ال�صرعي على املدعي واإثبات احلالة

يوم  �صباح  ال�صارقه  حمكمة  الأوىل  امل�صتعجلة  الأمبببور  دائبببرة  الببدائببرة  اأمبببام  احل�صور  عليكم  يتوجب  لببذا 
--------- املوافق  2021/08/01 ال�صاعة 08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�صتندات ، ويف حالة 

عدم ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونيه يف غيابكم.
حرر بتاريخ : 2021/7/18 م.  

مكتب اخلدمات الق�شائية 
حممد ر�شا يون�ص  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 
اإعالن بالن�شر 

بالدعوى 1266 / 2021 جتاري جزئي - دبي.
اإىل املدعي عليها / تويا هوم لتجارة الثاث املنزيل ذم م.

مبا ان املدعية / تروجان للمقاولت العامة ذ م م.
انتدبتنا خبريا يف هذه  اأن املحكمة قببد  اأعببباله ومبببا  املببذكببورة  الببدعببوى  اأقببامببت  قببد 
الدعوى، ونظرا لعدم اإمكانية التوا�صل الهاتفي او عن طريق الريد اللكرتوين 
اأو ح�صور ممثلكم  الول  اجتماع اخلرة  فاإننا ندعوكم حل�صور  املدعى عليها،  مع 
02-08-2021 مبكتب اخلبري/  10:00 �صباح يوم الثنني  ال�صاعة  القانوين 
حممد ناظم ا�صرب بدبي - عود ميثاء - بناية �صبيكرتوم - مكتب 102/15- هاتف 

: 8818 313-04  لتقدمي دفوعكم وم�صتنداتكم.
اخلبري حممد ناظم ا�شرب
050-  416  7395

اإجتماع خربة 
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   

 اإخطار عديل 
 رقم الت�شديق 2021/11054  

املخطر : بنك اإت�ص اإ�ص بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود وميثلها بالتوقيع ال�صيد/ كمال �صالح �صرحان - فل�صطيني 
اجلن�صية ، مبوجب الوكالة القانونية م�صدقة من اإمارة دبي بتاريخ 2018/3/4 حتت رقم 2018/1/49717 ، 

العنوان : راأ�ص اخليمة - الظيت اجلنوبي - بناية ماجد الفطيم - رقم الهاتف املتحرك 0505527981 
11 - بالقرب من الوحدة  املخطر اليه : ريت�صارد برن�ص - بريطاين اجلن�صية عنوانه : اإمارةابوظبي - �صارع رقم 

مول - بناية جراند ميلينيوم - طابق رقم 24 - �صقة رقم 2460 - رقم الهاتف املتحرك 0506427102   
�ملو�سوع : �إخطار ب�سد�د مبلغ وقدره 02. 96،056 درهم �إمار�تي 

، لننبهكم اىل �صرعة �صداد مبلغ  اإ�ص بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود نوجه هذا الإخطار اليكم  اإت�ص  نحن يف بنك 
وقدره 02. 96،056 درهم اإماراتي ، قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة 
بعقد متويل املركبة دودج �صارجر ، لون ا�صود ، �صنة ال�صنع 2014 ، و�صف املركبة �صالون ، رقم اللوحة 18139 

خ�صو�صي 14 ابوظبي رقم القاعدة : 2C3CDXCT2EH286134  واملمولة ل�صاحلكم
اإماراتي  96،056 درهم   .02 وحر�صا منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�صرورة �صداد املبلغ  لذ�: 
اإلينا وذلك يف موعد اأق�صاه �صبعة اأيام من تاريخ تبليغكم بهذا الإخطار واإل �صوف ن�صطر اآ�صفني لتخاذ اإجراءات بيع 

املركبة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فوائد ور�صوم وم�صاريف. 
املخطر / كمال �شالح �شرحان 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
 اإخطار عديل 

 رقم الت�شديق 2021/11825  
املخطر : بنك اإت�ص اإ�ص بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود وميثلها بالتوقيع ال�صيد/ كمال �صالح �صرحان - فل�صطيني 
اجلن�صية ، مبوجب الوكالة القانونية م�صدقة من اإمارة دبي بتاريخ 2018/3/4 حتت رقم 2018/1/49717 ، 

العنوان : راأ�ص اخليمة - الظيت اجلنوبي - بناية ماجد الفطيم - رقم الهاتف املتحرك 0505527981 
املخطر اليه : ديفادا�ص جاجال �صينغ - هندي اجلن�صية وعنوانه : اإمارة عجمان - بالقرب من حمطة كهرباء وا�صط - 

بناية رويال بال�ص - طابق رقم 5 - �صقة رقم 506 - رقم الهاتف املتحرك : 0505775239 و 067431035
�ملو�سوع : �إخطار ب�سد�د مبلغ وقدره 40. 72،290 درهم �إمار�تي 

نحن يف بنك اإت�ص اإ�ص بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود نوجه هذا الإخطار اليكم ، لننبهكم اىل �صرعة �صداد مبلغ وقدره 
40. 72،290 درهم اإماراتي ، قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد متويل 
 C املركبة فولفو اأك�ص �صي 40 ، لون ا�صود ، �صنة ال�صنع 2018 ، و�صف املركبة ا�صتي�صن ، رقم اللوحة 6068 خ�صو�صي

عجمان رقم القاعدة : YV116AXZXJ2018437 واملمولة ل�صاحلكم. 
وحر�صا منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�صرورة �صداد املبلغ 40. 72،290 درهم اإماراتي اإلينا  لذ�: 
وذلك يف موعد اأق�صاه �صبعة اأيام من تاريخ تبليغكم بهذا الإخطار واإل �صوف ن�صطر اآ�صفني لتخاذ اإجراءات بيع املركبة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فوائد ور�صوم وم�صاريف. 
املخطر / كمال �شالح �شرحان 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27
 اإنذار عديل بالهاتف - رقم الت�شديق 2021/11949

املنذر : فايز حممود الواوي - �صوري اجلن�صية ، ب�صفتي مدير يف الرخ�صة امل�صماة )الروعة لتاجري ال�صيارات( قم الرخ�صة )674565( العنبوان : اإمارة 
 : رقم  هاتف   - عجمبان - النعيميبة 2 - �صارع ال�صيخ خليفبة ببن زايبد - بنبايبة ا�صكاي - بعد الفطيم لل�صيارات - الطابق ال�صابع - مكتب رقم 703و704 

 alrawaaracar@gmail.com  ،067416661
�صد املنبذر اليبه :

راغبب غبازي م�صبطفى من�صبور - اردنبي اجلن�صبية - ويحمبل جبواز �صبفبر رقبم T362817 موبايبل رقبم )0551843355( عنوانه : امارة دبي
املو�صوع :- انذار بتكليف املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره 3،500 )ثالثة الف وخم�صمائة درهم(   

والفوائد القانونية بواقع 12% والر�صوم وامل�صاريف.
اإىل ال�صبيد/ راغبب غبازي م�صبطفى من�صبور - اردنبي اجلن�صبية

نبود الإحاطبة البى انبه مبوجبب ا�صبتئجاركم ل�صبيارة مبن مبن نبوع تويوتبا يبار�ص ر�صا�صبي اللبون - حتمبل لبوحبات معدنيبة رقبم 87614 كبود H - دببي - مبن 
تباريخ 2018/1/24 حتبى تباريخ 2018/2/24، ليرت�صبد ببذمتكم مبلغبا وقبدره  3،500 )ثالثة الف وخم�صمائة درهم( حتبى تاريخبه وحيبث انبكبم 
قبد امتنعبتبم عبن �صبداد املبلبغ املرت�صبد فبي ذمبتكم دون وجبه حبق اأو م�صبوغ قبانبوين رغبم قبيبام املنبذرة بالتزاماتهبا كاملبة ورغبم املطالببات الوديبة املتكبررة 
ممبا �صببب للمنبذرة ا�صبرار ماديبة وادبيبة بالغبة ، المبر البذي يحبق مبعبه املطالببة بباملبلغ املرت�صبد فبي ذمبتبكم بالإ�صبافة البى التعوي�صبات املاديبة والأدبيبة 

نتيجة اإمتناعكم وتقاع�صكم الغري مررعن ال�صداد.
وحيبث انبه تببادر املنبذرة بتوجيبه هبذا النبذار العبديل للمنذراليبه ل�صبداد املبلبغ املرت�صبد ببذمتكم خبالل خم�صبة اأيبام مبن تباريخ ا�صبتالمكم لبهبذا النبذار 
وال�صن�صبطبر اأ�صبفني البى اللجبوء للق�صباء لإ�صت�صبدار اأمبر اداء �صبد املنبذر اليبه بباأداء املبلبغ املرت�صبد بذمتبه عمبال ببنب�ص القبانون بتكلفبيكم بالوفباء وذلبك 
ببن�ص املبادة )144( مبن قبانون الإجبراءات املدنيبة علبى انبه علبى البدائن ان يكلبف املبدين اول : بالوفباء مبيعباد خم�صبة ايبام علبى القبل ثبم ي�صت�صبدرامرا 
ببالداء مبن قا�صبى املبواد اجلزئيبة التباببع لبهبا مبوطن املبدين او رئبيب�ص البدائرة باملحك مبة الإبتدائيبة ويكفبى فبي التكليف بالوفاء ان يح�صل بكتاب م�صجل 

بعلم الو�صول ويقوم برت�صتو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
الف  )ثالثة   3،500 وقبدره   للمنبذره  ببذمتكم  املرت�صبد  املبلبغ  ب�صبداد  العبديل  النبذار  هبذا  مبوجبب  اليبه  املنبذر  بتكليبف  تببادر  املنبذرة  فبان   ، لذلك 
وخم�صمائة درهم( والفوائبد القانونيبة بواقبع 12% والر�صبوم وامل�صباريف وذلبك خبالل مبدة اق�صباها خم�صبة ايبام مبن تباريخ ا�صبتالمكم لبهبذا النبذار وال 

�صت�صبطبر املنبدرة ا�صت�صبدار اأمبر بباأداء هبذا املبلبغ من املحكمة املخت�صه. 
املخطر/ فايز حممود الواوي  

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27
 اإنذار عديل بالهاتف - رقم الت�شديق 2021/11951

املنذر : فايز حممود الواوي - �صوري اجلن�صية ، ب�صفتي مدير يف الرخ�صة امل�صماة )الروعة لتاجري ال�صيارات( قم الرخ�صة )674565( العنبوان : اإمارة 
 : رقم  هاتف   - عجمبان - النعيميبة 2 - �صارع ال�صيخ خليفبة ببن زايبد - بنبايبة ا�صكاي - بعد الفطيم لل�صيارات - الطابق ال�صابع - مكتب رقم 703و704 

 alrawaaracar@gmail.com  ،067416661
�صد املنبذر اليبه : خرم منظور منظور احمد - باك�صتاين اجلن�صية - ويحمل جواز �صفر رقم BQ0715771 موبايل رقم )0528858694( 

عنوانه : امارة دبي
املو�صوع :- انذار بتكليف املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره 5500 )خم�صة الف وخم�صمائة درهم(

والفوائد القانونية بواقع 12% والر�صوم وامل�صاريف.
اإىل ال�صبيد/ خرم منظور منظور احمد - باك�صتاين اجلن�صية

نبود الإحاطبة البى انبه مبوجبب ا�صبتئجاركم ل�صبيارة مبن مبن نبوع تويوتا يار�ص ر�صا�صي اللون - حتمل لوحات معدنية رقم 28031 كود E - دبي - مبن 
تباريخ 2018/1/29 حتبى تباريخ 2018/4/21، ليرت�صبد ببذمتكم مبلغبا وقبدره 5500 )خم�صة الف وخم�صمائة درهم( حتبى تاريخبه وحيبث انبكبم 
قبد امتنعبتبم عبن �صبداد املبلبغ املرت�صبد فبي ذمبتكم دون وجبه حبق اأو م�صبوغ قبانبوين رغبم قبيبام املنبذرة بالتزاماتهبا كاملبة ورغبم املطالببات الوديبة املتكبررة 
ممبا �صببب للمنبذرة ا�صبرار ماديبة وادبيبة بالغبة ، المبر البذي يحبق مبعبه املطالببة بباملبلغ املرت�صبد فبي ذمبتبكم بالإ�صبافة البى التعوي�صبات املاديبة والأدبيبة 

نتيجة اإمتناعكم وتقاع�صكم الغري مررعن ال�صداد.
وحيبث انبه تببادر املنبذرة بتوجيبه هبذا النبذار العبديل للمنذراليبه ل�صبداد املبلبغ املرت�صبد ببذمتكم خبالل خم�صبة اأيبام مبن تباريخ ا�صبتالمكم لبهبذا النبذار 
وال�صن�صبطبر اأ�صبفني البى اللجبوء للق�صباء لإ�صت�صبدار اأمبر اداء �صبد املنبذر اليبه بباأداء املبلبغ املرت�صبد بذمتبه عمبال ببنب�ص القبانون بتكلفبيكم بالوفباء وذلبك 
ببن�ص املبادة )144( مبن قبانون الإجبراءات املدنيبة علبى انبه علبى البدائن ان يكلبف املبدين اول : بالوفباء مبيعباد خم�صبة ايبام علبى القبل ثبم ي�صت�صبدرامرا 
ببالداء مبن قا�صبى املبواد اجلزئيبة التباببع لبهبا مبوطن املبدين او رئبيب�ص البدائرة باملحكمبة الإبتدائيبة ويكفبى فبي التكليف بالوفاء ان يح�صل بكتاب م�صجل 

بعلم الو�صول ويقوم برت�صتو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
الف  )خم�صة   5500 وقبدره   للمنبذره  ببذمتكم  املرت�صبد  املبلبغ  ب�صبداد  العبديل  النبذار  هبذا  مبوجبب  اليبه  املنبذر  بتكليبف  تببادر  املنبذرة  فبان   ، لذلك 
وخم�صمائة درهم( والفوائبد القانونيبة بواقبع 12% والر�صبوم وامل�صباريف وذلبك خبالل مبدة اق�صباها خم�صبة ايبام مبن تباريخ ا�صبتالمكم لبهبذا النبذار وال 

�صت�صبطبر املنبدرة ا�صت�صبدار اأمبر بباأداء هبذا املبلبغ من املحكمة املخت�صه. 
املخطر/ فايز حممود الواوي  

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27
 اإنذار عديل بالهاتف - رقم الت�شديق 2021/11950

املنذر : فايز حممود الواوي - �صوري اجلن�صية ، ب�صفتي مدير يف الرخ�صة امل�صماة )الروعة لتاجري ال�صيارات( قم الرخ�صة )674565( العنبوان : اإمارة 
 : رقم  هاتف   - عجمبان - النعيميبة 2 - �صارع ال�صيخ خليفبة ببن زايبد - بنبايبة ا�صكاي - بعد الفطيم لل�صيارات - الطابق ال�صابع - مكتب رقم 703و704 

 alrawaaracar@gmail.com  ،067416661
�صد املنبذر اليبه : برابهجوت �صينغ - هندي اجلن�صية - ويحمل جواز �صفر رقم M4156940 موبايل رقم )0589770347( 

 عنوانه : امارة دبي
املو�صوع :- انذار بتكليف املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره 4،500 )اربعة الف وخم�صمائة درهم( 

والفوائد القانونية بواقع 12% والر�صوم وامل�صاريف.
اإىل ال�صبيد/برابهجوت �صينغ - هندي اجلن�صية

نبود الإحاطبة البى انبه مبوجبب ا�صبتئجاركم ل�صبيارة مبن مبن نبوع كيا ريو بني اللون - حتمل لوحات معدنية رقم 43398 - كود E - دبي - مبن تباريخ 
قبد  انبكبم  تاريخبه وحيبث  )اربعة الف وخم�صمائة درهم( حتبى   4،500 وقبدره  مبلغبا  ببذمتكم  ليرت�صبد   ،2019/4/9 تباريخ  حتبى   2019/1/3
امتنعبتبم عبن �صبداد املبلبغ املرت�صبد فبي ذمبتكم دون وجبه حبق اأو م�صبوغ قبانبوين رغبم قبيبام املنبذرة بالتزاماتهبا كاملبة ورغبم املطالببات الوديبة املتكبررة ممبا 
�صببب للمنبذرة ا�صبرار ماديبة وادبيبة بالغبة ، المبر البذي يحبق مبعبه املطالببة بباملبلغ املرت�صبد فبي ذمبتبكم بالإ�صبافة البى التعوي�صبات املاديبة والأدبيبة نتيجة 

اإمتناعكم وتقاع�صكم الغري مررعن ال�صداد.
وحيبث انبه تببادر املنبذرة بتوجيبه هبذا النبذار العبديل للمنذراليبه ل�صبداد املبلبغ املرت�صبد ببذمتكم خبالل خم�صبة اأيبام مبن تباريخ ا�صبتالمكم لبهبذا النبذار 
وال�صن�صبطبر اأ�صبفني البى اللجبوء للق�صباء لإ�صت�صبدار اأمبر اداء �صبد املنبذر اليبه بباأداء املبلبغ املرت�صبد بذمتبه عمبال ببنب�ص القبانون بتكلفبيكم بالوفباء وذلبك 
ببن�ص املبادة )144( مبن قبانون الإجبراءات املدنيبة علبى انبه علبى البدائن ان يكلبف املبدين اول : بالوفباء مبيعباد خم�صبة ايبام علبى القبل ثبم ي�صت�صبدرامرا 
ببالداء مبن قا�صبى املبواد اجلزئيبة التباببع لبهبا مبوطن املبدين او رئبيب�ص البدائرة باملحكمبة الإبتدائيبة ويكفبى فبي التكليف بالوفاء ان يح�صل بكتاب م�صجل 

بعلم الو�صول ويقوم برت�صتو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
الف  )اربعة   4،500 وقبببببدره   للمنبذره  ببذمتكم  املرت�صبد  املبلبغ  ب�صبداد  العبديل  النبببببذار  هبذا  مبوجبب  اليبه  املنبذر  بتكليبف  تببادر  املنبذرة  فبان   ، لذلك 
وخم�صمائة درهم( والفوائبد القانونيبة بواقبع 12% والر�صبوم وامل�صباريف وذلبك خبالل مبدة اق�صباها خم�صبة ايبام مبن تباريخ ا�صبتالمكم لبهبذا النبذار وال 

�صت�صبطبر املنبدرة ا�صت�صبدار اأمبر بباأداء هبذا املبلبغ من املحكمة املخت�صه. 
املخطر/ فايز حممود الواوي  

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27
 اإنذار عديل بالهاتف - رقم الت�شديق 2021/11946

املنذر : فايز حممود الواوي - �صوري اجلن�صية ، ب�صفتي مدير يف الرخ�صة امل�صماة )الروعة لتاجري ال�صيارات( قم الرخ�صة )674565( العنبوان : اإمارة 
 : رقم  هاتف   - عجمبان - النعيميبة 2 - �صارع ال�صيخ خليفبة ببن زايبد - بنبايبة ا�صكاي - بعد الفطيم لل�صيارات - الطابق ال�صابع - مكتب رقم 703و704 

 alrawaaracar@gmail.com  ،067416661
�صد املنبذر اليبه : عمران اح�صان اهلل اح�صان اهلل - باك�صتاين اجلن�صية - ويحمل بطاقة هوية رقم 78419652471511 

موبايل رقم 0559292046 - عنوانه : امارة دبي
املو�صوع :- انذار بتكليف املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره  3060 )ثالثة الف و�صتون درهم(

والفوائد القانونية بواقع 12% والر�صوم وامل�صاريف.
اإىل ال�صبيد/ عمران اح�صان اهلل اح�صان اهلل - باك�صتاين اجلن�صية 

نبود الإحاطبة البى انبه مبوجبب ا�صبتئجاركم ل�صبيارة مبن مبن نبوع  تويوتا يار�ص ابي�ص اللون - حتمل لوحات معدنية رقم 46016 كود D - دبي - مبن 
تباريخ 2017/8/13 حتبى تباريخ 2017/8/18، ليرت�صبد ببذمتكم مبلغبا وقبدره 3060 )ثالثة الف و�صتون درهم( حتبى تاريخبه وحيبث انبكبم قبد 
امتنعبتبم عبن �صبداد املبلبغ املرت�صبد فبي ذمبتكم دون وجبه حبق اأو م�صبوغ قبانبوين رغبم قبيبام املنبذرة بالتزاماتهبا كاملبة ورغبم املطالببات الوديبة املتكبررة ممبا 
�صببب للمنبذرة ا�صبرار ماديبة وادبيبة بالغبة ، المبر البذي يحبق مبعبه املطالببة بباملبلغ املرت�صبد فبي ذمبتبكم بالإ�صبافة البى التعوي�صبات املاديبة والأدبيبة نتيجة 

اإمتناعكم وتقاع�صكم الغري مررعن ال�صداد.
وحيبث انبه تببادر املنبذرة بتوجيبه هبذا النبذار العبديل للمنذراليبه ل�صبداد املبلبغ املرت�صبد ببذمتكم خبالل خم�صبة اأيبام مبن تباريخ ا�صبتالمكم لبهبذا النبذار 
وال�صن�صبطبر اأ�صبفني البى اللجبوء للق�صباء لإ�صت�صبدار اأمبر اداء �صبد املنبذر اليبه بباأداء املبلبغ املرت�صبد بذمتبه عمبال ببنب�ص القبانون بتكلفبيكم بالوفباء وذلبك 
ببن�ص املبادة )144( مبن قبانون الإجبراءات املدنيبة علبى انبه علبى البدائن ان يكلبف املبدين اول : بالوفباء مبيعباد خم�صبة ايبام علبى القبل ثبم ي�صت�صبدرامرا 
ببالداء مبن قا�صبى املبواد اجلزئيبة التباببع لبهبا مبوطن املبدين او رئبيب�ص البدائرة باملحكمبة الإبتدائيبة ويكفبى فبي التكليف بالوفاء ان يح�صل بكتاب م�صجل 

بعلم الو�صول ويقوم برت�صتو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
لذلك ، فبان املنبذرة تببادر بتكليبف املنبذر اليبه مبوجبب هبذا النبذار العبديل ب�صبداد املبلبغ املرت�صبد ببذمتكم للمنبذره وقبدره 3060 )ثالثة الف و�صتون 
درهم( والفوائبد القانونيبة بواقبع 12% والر�صبوم وامل�صباريف وذلبك خبالل مبدة اق�صباها خم�صبة ايبام مبن تباريخ ا�صبتالمكم لبهبذا النبذار وال �صت�صبطبر 

املنبدرة ا�صت�صبدار اأمبر بباأداء هبذا املبلبغ من املحكمة املخت�صه. 
املخطر/ فايز حممود الواوي  

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27
 اإنذار عديل بالهاتف - رقم الت�شديق 2021/11952

املنذر : فايز حممود الواوي - �صوري اجلن�صية ، ب�صفتي مدير يف الرخ�صة امل�صماة )الروعة لتاجري ال�صيارات( قم الرخ�صة )674565( العنبوان : اإمارة 
 : رقم  هاتف   - عجمبان - النعيميبة 2 - �صارع ال�صيخ خليفبة ببن زايبد - بنبايبة ا�صكاي - بعد الفطيم لل�صيارات - الطابق ال�صابع - مكتب رقم 703و704 

 alrawaaracar@gmail.com  ،067416661
�صد املنبذر اليبه : مريفت م�صطفى منوز - �صورية اجلن�صية - ويحمل جواز �صفر رقم 003113563 - موبايل رقم )0567700160( - عنوانه 

: اإمارة دبي 
املو�صوع :- انذار بتكليف املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره 5000 )خم�صة الف درهم(  

والفوائد القانونية بواقع 12% والر�صوم وامل�صاريف.
اإىل ال�صبيد/ مريفت م�صطفى منوز - �صورية اجلن�صية

نبود الإحاطبة البى انبه مبوجبب ا�صبتئجاركم ل�صبيارة مبن مبن نبوع تويوتا كورول ابي�ص اللون - حتمل لوحات معدنية رقم 84042 كود M - دبي -  مبن 
قبد  انبكبم  وحيبث  تاريخبه  حتبى  درهببم(  الف  )خم�صة   5000 وقبدره  مبلغبا  ببذمتكم  ليرت�صبد   ،2014/1/29 تباريخ  حتبى   2013/11/21 تباريخ 
امتنعبتبم عبن �صبداد املبلبغ املرت�صبد فبي ذمبتكم دون وجبه حبق اأو م�صبوغ قبانبوين رغبم قبيبام املنبذرة بالتزاماتهبا كاملبة ورغبم املطالببات الوديبة املتكبررة ممبا 
�صببب للمنبذرة ا�صبرار ماديبة وادبيبة بالغبة ، المبر البذي يحبق مبعبه املطالببة بباملبلغ املرت�صبد فبي ذمبتبكم بالإ�صبافة البى التعوي�صبات املاديبة والأدبيبة نتيجة 

اإمتناعكم وتقاع�صكم الغري مررعن ال�صداد.
وحيبث انبه تببادر املنبذرة بتوجيبه هبذا النبذار العبديل للمنذراليبه ل�صبداد املبلبغ املرت�صبد ببذمتكم خبالل خم�صبة اأيبام مبن تباريخ ا�صبتالمكم لبهبذا النبذار 
وال�صن�صبطبر اأ�صبفني البى اللجبوء للق�صباء لإ�صت�صبدار اأمبر اداء �صبد املنبذر اليبه بباأداء املبلبغ املرت�صبد بذمتبه عمبال ببنب�ص القبانون بتكلفبيكم بالوفباء وذلبك 
ببن�ص املبادة )144( مبن قبانون الإجبراءات املدنيبة علبى انبه علبى البدائن ان يكلبف املبدين اول : بالوفباء مبيعباد خم�صبة ايبام علبى القبل ثبم ي�صت�صبدرامرا 
ببالداء مبن قا�صبى املبواد اجلزئيبة التباببع لبهبا مبوطن املبدين او رئبيب�ص البدائرة باملحكمبة الإبتدائيبة ويكفبى فبي التكليف بالوفاء ان يح�صل بكتاب م�صجل 

بعلم الو�صول ويقوم برت�صتو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
لذلك ، فبان املنبذرة تببادر بتكليبف املنبذر اليبه مبوجبب هبذا النبذار العبديل ب�صبداد املبلبغ املرت�صبد ببذمتكم للمنبذره وقبدره 5000 )خم�صة الف درهم( 
والفوائبد القانونيبة بواقبع 12% والر�صبوم وامل�صباريف وذلبك خبالل مبدة اق�صباها خم�صبة ايبام مبن تباريخ ا�صبتالمكم لبهبذا النبذار وال �صت�صبطبر املنبدرة 

ا�صت�صبدار اأمبر بباأداء هبذا املبلبغ من املحكمة املخت�صه. 
املخطر/ فايز حممود الواوي  

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27
 اإنذار عديل بالهاتف - رقم الت�شديق 2021/11945

املنذر : فايز حممود الواوي - �صوري اجلن�صية ، ب�صفتي مدير يف الرخ�صة امل�صماة )الروعة لتاجري ال�صيارات( قم الرخ�صة )674565( العنبوان : اإمارة 
 : رقم  هاتف   - عجمبان - النعيميبة 2 - �صارع ال�صيخ خليفبة ببن زايبد - بنبايبة ا�صكاي - بعد الفطيم لل�صيارات - الطابق ال�صابع - مكتب رقم 703و704 

 alrawaaracar@gmail.com  ،067416661
AG1202429 صد املنبذر اليبه : حممد اإ�صماعيل الدين حممد ن�صيم - بنجالدي�ص اجلن�صية - ويحمل جواز �صفر رقم�

موبايل رقم 0527452184 - عنوانه : امارة دبي
درهم واربعمائة  الف  ع�صرة  املو�صوع :- انذار بتكليف املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره 10،400 

والفوائد القانونية بواقع 12% والر�صوم وامل�صاريف.
اإىل ال�صبيد/ حممد اإ�صماعيل الدين حممد ن�صيم - بنجالدي�ص اجلن�صية 

نبود الإحاطبة البى انبه مبوجبب ا�صبتئجاركم ل�صبيارة مبن مبن نبوع جيلي احمر اللون - حتمل لوحات معدنية رقم 37312 كود R - دبي - مبن تباريخ 
وقبدره 10،400 ع�صرة الف واربعمائة درهم حتبى تاريخبه وحيبث انبكبم قبد  مبلغبا  ببذمتكم  ليرت�صبد   ،2016/12/4 تباريخ  حتبى   2019/9/15
امتنعبتبم عبن �صبداد املبلبغ املرت�صبد فبي ذمبتكم دون وجبه حبق اأو م�صبوغ قبانبوين رغبم قبيبام املنبذرة بالتزاماتهبا كاملبة ورغبم املطالببات الوديبة املتكبررة ممبا 
�صببب للمنبذرة ا�صبرار ماديبة وادبيبة بالغبة ، المبر البذي يحبق مبعبه املطالببة بباملبلغ املرت�صبد فبي ذمبتبكم بالإ�صبافة البى التعوي�صبات املاديبة والأدبيبة نتيجة 

اإمتناعكم وتقاع�صكم الغري مررعن ال�صداد.
وحيبث انبه تببادر املنبذرة بتوجيبه هبذا النبذار العبديل للمنذراليبه ل�صبداد املبلبغ املرت�صبد ببذمتكم خبالل خم�صبة اأيبام مبن تباريخ ا�صبتالمكم لبهبذا النبذار 
وال�صن�صبطبر اأ�صبفني البى اللجبوء للق�صباء لإ�صت�صبدار اأمبر اداء �صبد املنبذر اليبه بباأداء املبلبغ املرت�صبد بذمتبه عمبال ببنب�ص القبانون بتكلفبيكم بالوفباء وذلبك 
ببن�ص املبادة )144( مبن قبانون الإجبراءات املدنيبة علبى انبه علبى البدائن ان يكلبف املبدين اول : بالوفباء مبيعباد خم�صبة ايبام علبى القبل ثبم ي�صت�صبدرامرا 
ببالداء مبن قا�صبى املبواد اجلزئيبة التباببع لبهبا مبوطن املبدين او رئبيب�ص البدائرة باملحكمبة الإبتدائيبة ويكفبى فبي التكليف بالوفاء ان يح�صل بكتاب م�صجل 

بعلم الو�صول ويقوم برت�صتو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
لذلك ، فبان املنبذرة تببادر بتكليبف املنبذر اليبه مبوجبب هبذا النبذار العبديل ب�صبداد املبلبغ املرت�صبد ببذمتكم للمنبذره وقبدره 10،400 ع�صرة الف واربعمائة 
درهم والفوائبد القانونيبة بواقبع 12% والر�صبوم وامل�صباريف وذلبك خبالل مبدة اق�صباها خم�صبة ايبام مبن تباريخ ا�صبتالمكم لبهبذا النبذار وال �صت�صبطبر 

املنبدرة ا�صت�صبدار اأمبر بباأداء هبذا املبلبغ من املحكمة املخت�صه. 
املخطر/ فايز حممود الواوي  

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

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

املنذر : يا�صر فرحات ا�صماعيل عرفات
بوكالة املحامي/ حممد عبداهلل الر�صا

املنذر اليه : عبداهلل نعيم عبدربه الزغول - )جمهول حمل الإقامة(
ذمتكم  يف  املرت�صدة  املبالغ  ب�صداد  الإنبببذار  هببذا  مبوجب  اإليه  املنذر  املنذر  يخطر 
والتي تقدر قيمتها مببلغ 80،000 األف درهم )ثمانون األف درهم فقط لغري( 
اإتخاذ  اإىل  اأيام من تاريخ العالن بالن�صر واإل �صوف ي�صطر املنذر  خالل خم�صة 
ومنها  بذمتكم  املرت�صبدة  املبالغ  �صداد  عدم  نتيجة  �صبدكم  القانونية  الجببراءات 
الوقت  ال�صداد يف  عدم  نتيجة  القانونية  الفائدة  اليها  باملبالغ م�صافا  مطالبتكم 

املحدد مع حتميلكم الر�صوم وكافة امل�صروفات ور�صوم الدعوى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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عربي ودويل
تاميز: �إير�ن مفل�صة مائيًا ب�صبب �صوء �لإد�رة

•• لندن-وكاالت

اإىل  مببدين  كافيه  ال�صابق  الإيبببراين  البيئة  وزيببر  نائب  اأبلغ 
�صحيفة “ذا تاميز” الريطانية اأن اإيران “مفل�صة مائياً” 
احتجاجات  اأثبببار  ممببا  الأمبببر  الإدارة،  �صوء  مببن  �صنوات  بعد 

دامية يف جميع اأنحاء البالد وا�صتياء يف ال�صرق الأو�صط.
وقال مدين الذي يعي�ص يف الوليات املتحدة اإن جميع م�صادر 
املياه يف البالد، مبا فيها الأنهر واخلزانات واملياه اجلوفية - 
اأزمببة غري م�صبوقة. بببداأت يف اجلفاف، مما ي�صع البالد يف 
واأعرب املر�صد الأعلى اآية اهلل علي خامنئي عن تعاطفه مع 

املتظاهرين، قائال: “ل ميكننا اأن نلوم النا�ص حًقا«.

ولقي ثمانية اأ�صخا�ص على الأقل م�صرعهم يف الحتجاجات 
الأخببرية، التي بببداأت يف الأحببواز التي عانت بع�صاً من اأ�صواأ 

تداعيات الأزمة، وفًقا ملنظمة العفو الدولية.
جنوب �لعر�ق و�سرق �سوريا

ال�صرق  يف  تتو�صع  قببد  املببيبباه  اأزمبببة  اأن  ال�صحيفة  واعببتببرت 
املنطقة،  اأنببحبباء  جميع  يف  ميتد  املببيبباه  نق�ص  واأن  الأو�ببصببط، 
حيث بداأت اأنهر جنوب العراق جتف مرة اأخرى على الرغم 
جفاف  من  اأي�صاً  �صوريا  �صرق  ويعاين  الرتميم،  جهود  من 
�صديد.وغرباً، قد يفقد ثالثة اأرباع �صكان لبنان، مبن فيهم 
املياه  اإىل  الو�صول  الالجئني،  من  وغريهم  �صوري  مليون 
املقبلة،  ال�صتة  اإىل  الأربببعببة  الأ�صابيع  يف  لل�صرب  ال�صاحلة 

ح�صب  الببوقببود  نق�ص  و�صط  النهيار  ال�صخ  نظام  بببداأ  حيث 
�صندوق الأمم املتحدة للطفولة “يوني�صيف«.وقال مدين اإن 
املتجددة  املياه  اأكرث من  وال�صتهالك  مائياً  “اإيران مفل�صة 
مع  للعي�ص  التخطيط  اإيببران  على  اأن  اإىل  لفتاً  املتوافرة”، 
وخزانات  الرطبة  اأرا�صيها  ا�صتعادة  ميكنها  لن  اإذ  النق�ص، 
ق�صرية.  زمنية  فببرتة  يف  بالكامل  والأنببهببر  اجلوفية  املببيبباه 
اإنكار  املياه وتتوقف عن  باإفال�ص  اأن تعرتف  “لذلك، عليها 

اأن العديد من الأ�صرار اأ�صبحت ل رجعة فيها«.
ويقول خراء املياه اإن امل�صكلة الأ�صا�صية هي �صوء الإدارة يف 
�صد منذ   600 بناء  اإيبببران، مت  املنطقة. ففي  اأنببحبباء  جميع 
الطاقة  حمطات  وجببود  مع   1979 عام  الإ�صالمية  الثورة 

الكهرومائية امل�صاحبة لها والتي اأ�صبحت الآن جزءاً حيوياً 
اإن اخلزانات  البالد. ومع ذلك، يقول اخلببراء  اقت�صاد  من 
يف مثل هذه املناطق احلارة واجلافة تفقد الكثري من املياه 
للتبخر، نحو ملياري مرت مكعب من املياه �صهرياً يف اإيران، 

لدرجة اأنها اأ�صبحت جزءاً من امل�صكلة.
ي�صري  عندما  مائياً  مفل�صاً  يكون  اإن”النظام  مببدين  وقببال 

ال�صتهالك اأكرث من املياه املتجددة املتوافرة«.
�أكرث �لأعو�م جفافًا

وكان مدين اأكادميياً يف كلية لندن قبل اأن يتم اختياره يف عام 
2017 ملن�صب نائب وزير البيئة الإيراين. لكن تعيينه اأ�صاء 
اإىل املت�صددين فاعتقله “احلر�ص الثوري” بتهمة التج�ص�ص 

الأزمة  اإن  ال�صحيفة  املغادرة.وتقول  النهاية على  واأجر يف 
اأردكانيان،  ر�صا  كتب   ،2005 وعببام  �صنوات.  منذ  متوقعة 
وزير الطاقة احلايل ورقة ب�صفته خبرياً يف اإدارة املياه حذر 
فيها من اأن ا�صتخراج املياه يف اإيران ميثل �صعف م�صتويات 

ال�صتدامة. 
ولكنه الآن يدعي باأن الأزمة املتنامية تزامنت مع واحدة من 
اأكرث الأعوام جفافاً منذ خم�صة عقود. ويقول خراء الأر�صاد 
اجلوية اإن هطول الأمطار انخف�ص بن�صبة ت�صل اإىل 85 يف 
املائة.وي�صتخدم الوقود الرخي�ص يف ايران لت�صغيل امل�صخات 
ل�صتخراج كميات هائلة من املياه اجلوفية لتن�صيط الزراعة 

يف البالد على نطاق وا�صع.

ببببوتبببني  فببببببالدميببببببري  و�بببببصبببببع   *   
عبببببهبببببده...  قببببلببببب  الببببريببببا�ببببصببببة يف 
يرى  اأن  �صخ�صية  اإهببانببة  األي�صت 
علمهم  مببن  حمببرومببني  ريا�صييه 

ون�صيدهم؟
اإذلل  الأحبببببببوال  كبببل  اإنبببببه يف    -   
لببنببظببامببه. هبببذه الببرغبببببة يف جعل 
ا�صتثنائية لل�صلطة،  اأداة  الريا�صة 
تبنّي اأنها �صالح ذو حدين. هناك 
على،  احلبب�ببصببول  يف  متمثل  جنببباح 
وتببنببظببيببم الألببببعبببباب الأوملبببببببيبببة يف 
وبطولة   ،2014 عبببام  �صوت�صي 
 ،2018 عببام  القدم  لكرة  العامل 
وهبببي اأحبببببداث كبببان البببهبببدف منها 
حتببويببل اخلببيببال اجلببمبباعببي ب�صكل 
اإيبببجببباببببي جتبببباه رو�بببصبببيبببا. كببمببا اأن 
هبببنببباك اإخببببفبببباقببببات، مببنببهببا حبببالت 
ت�صوه  الببتببي  املببنبب�ببصببطببات،  تببعبباطببي 
رو�صيا  ا�صتبعاد  ان  غري  �صورتها. 
مبببن املبب�ببصببابببقببات البببدولبببيبببة يجب 
ميكنهم  الريا�صيني  لأن  تن�صيبه، 
قط.  يببتببعبباطببوا  مل  اإذا  املبب�ببصبباركببة، 
عرفت  رو�صيا  اأن  ا،  اأي�صً ونالحظ 
كبببيبببف تبب�ببصببتببفببيببد مببببن الببببظببببروف: 
ن�صيدها  عبببببزف  مببببن  حمببببرومببببة 
بلقب  الببببفببببوز  حبببببال  يف  البببوطبببنبببي 
على  املقابل  يف  ح�صلت  الأوملبببببي، 

الريا�صة.  ممار�صة  ا  اأي�صً املاألوف 
ويتعلق الأمر بدفع جميع ال�صكان 

اإىل القيام بنف�ص ال�صيء.
   ان ببببوتبببني هبببو عبب�ببصببارة حتبببّول 
مطلع  يف  رو�ببببصببببيببببا:  يف  اجلببب�بببصبببد 
احلادي  الببقببرن  مببن  الأول  العقد 
باملائة   20 مبببار�بببص  والببعبب�ببصببريببن، 
الريا�صة  رو�ببببصببببيببببا  �بببصبببكبببان  مبببببن 
الن�صبة  هذه  وت�صاعفت  بانتظام. 
الوقت، انخف�ص  املئوية. يف نف�ص 
ا�صتهالك التبغ والكحول، اللذين 
واأ�صبحت  بببالببنببا�ببص،  يفتكان  كببانببا 

الريا�صة مو�صة يف رو�صيا.
   * هل ما زال بوتني ن�صيًطا جًدا 
الآن  يبلغ  الريا�صية؟  املالعب  يف 

من العمر 68 عاًما ...
وهببببو ميار�ص  روؤيبببتبببه     - ميببكببن 
جل�صة  كبببانبببت  �بببصبببواء  البببريبببا�بببصبببة، 
تبببدريبببب عببلببى رفببببع الأثببببقببببال مع 
ميدفيديف، رئي�ص وزرائه ال�صابق، 
اأو اجلري. كما اأنه ي�صارك بانتظام 
الهوكي  ا�صتعرا�ص دوري  لعبة  يف 
الببلببيببلببي، حببيببث ميببكببن روؤيببتببه وهو 
ويتم  الأهببببببداف،  غببالبببببيببة  ي�صجل 
املباراة،  اختياره كاأف�صل لعب يف 

يف كل مرة.
   يبببتبببم تببب�بببصبببويبببر هبببببذه املببببببببببباراة، 
ل  اأنبببه  يبببروا  اأن  للجميع  وميببكببن 
ينخدع  اأحبببد  ل  معار�صة.  تببوجببد 
رو�بببصبببيبببا.  املببب�بببصبببرحبببيبببة يف  بببببهببببذه 
ازدياد  يف  منها  الببنببا�ببص  و�صخرية 
كنية  راأيبببببببببت  الإنبببببببرتنبببببببت.  عبببلبببى 
ال�صبكات  عببلببى  بوتني”  “بابي 
ذلك  اإىل  يبب�ببصبباف  الجببتببمبباعببيببة. 
�صائعات حول �صحته وامكانية اأن 
د يكون م�صاًبا مبر�ص باركن�صون. 
مبثابة  �صيكون  الو�صع  هببذا  مثل 
�صربة مروعة ل�صلطته، حيث بنى 
بوتني رئا�صته على ال�صيطرة على 

ج�صده من خالل الريا�صة.
عن لك�سربي�س

ال�صابقني،  الببرو�ببص  مدربيه  اأحببد 
املقرب من بوتني. مل يتم تقدمي 
هذه  مثل  ان  مبا  ولكن  دليل،  اأي 
التبببهبببامبببات تبببوؤخبببذ عببلببى حممل 
اجلد يف الوليات املتحدة، فقد مت 

عزله موؤقًتا من فريقه.
   * كانت �صنوات 2010 �صنوات 
�صوت�صي  مبببع  البببكبببرى  الأحببببببداث 
اأربع  بعد  الببعببامل  وكبباأ�ببص   2014
الكرملني  يبببريبببد  مببببباذا  �بببصبببنبببوات. 
القرن  عبب�ببصببريببنببات  يف  يببفببعببل  اأن 

احلايل؟
   - اأحد املحاور، هو اإبراز الثقافة 
لل�صكان،  الببب�بببصبببحبببي  والببب�بببصبببلبببوك 
ووطنية العقول، لرت�صيخ الدولة. 
ا تطوًرا يف العديد من  ن�صهد اأي�صً
الداخلية.  الببريببا�ببصببيببة  الأحبببببداث 
هي  ال�صيفية  الأوملبببببيببة  الألبببعببباب 
احلببببدث الببرئببيبب�ببصببي البببتبببايل الذي 
تببريببد رو�ببصببيببا حتببقببيببقببه، ولببكببن يف 
املعلن  واحلببلببم   .2030 �ببصببنببوات 
لبببببوتببني، البببذي ميكنه البببببقبباء يف 
ال�صلطة حتى عام 2036 بف�صل 
مراجعة الد�صتور، هو ا�صتقبالها يف 
م�صقط راأ�صه يف �صانت بطر�صرغ. 
مر�صحة  البالد  ذلببك،  غ�صون  يف 
اأ�صغر، مثل كاأ�ص العامل  لأحداث 

للرجبي 2027.
  * ملاذا من املهم للغاية اأن يظهر 

بوتني كريا�صي كبري؟
امل�صهد،  تببب�بببصبببدره  خبببببالل  مببببن   -
ي�صيطر  كيف  يعرف  قببوي  كرجل 
اإعادة  ي�صارك يف  فاإنه  على نف�صه، 
تاأهيل الأمة الرو�صية، التي رّكعتها 
عقود من ال�صيوعية والراأ�صمالية 
الأيديولوجيات.  بببوتببني  -يببكببره 
مبببن حبببولبببه، داخبببببل الببنببخبببببة، من 

غالف كتاب لوكا�ص اأوبني

فالدميري بوتني ي�صارك يف مباراة لكرة القدم يف ال�صاحة احلمراء يف مو�صكو �صعار الوكالة العاملية ملكافحة املن�صطات

بوتني... العقل ال�صليم يف اجل�صم ال�صليمالرئي�ص الرو�صي ي�صارك يف ح�صة تدريبية للهوكي يف �صوت�صي

كبببببديببل، مقتطف من  ا�ببصببتببخببدام، 
لذلك  ت�صايكوف�صكي.  كون�صرتو 
الرو�صية  للثقافة  ال�صتماع  �صيتم 

يف طوكيو.
احلبببببديبببببث عن  هبببببل ميبببكبببنبببنبببا   *   
املن�صطات  لتعاطي  دولببة  ممار�صة 

يف رو�صيا؟
   - تببعبباطببي املببنبب�ببصببطببات مببن قبل 
الببقببرارات تتخذ  اأن  الببدولببة يعني 
عببلببى اأعببلببى مبب�ببصببتببوى. وقبببد ك�صف 
تببقببريببر مبببكبببالريبببن، بببتببكببلببيببف من 
الوكالة العاملية ملكافحة املن�صطات، 
اأن الأجهزة ال�صرية التابعة جلهاز 
الأمن الفيدرايل ا�صتبدلت عّينات 
الريا�صيني  مبببن  اإيببجببابببيببة  بببببول 
الرو�ص بعّينات �صلبية، وذلك عر 
�صوت�صي  خمببتببر  جببببدار  يف  ثببقببب 
ُي�صتبه يف  كما  املن�صطات.  ملكافحة 
املقدمة  البيانات  بتزوير  قيامهم 
ملكافحة  الببعبباملببيببة  البببوكبببالبببة  اإىل 
الذي  التحقيق  اأثببنبباء  املن�صطات 

اأجرته عام 2019. 
   �ببصبباأحتببدث بببببدًل مبببن ذلبببك عن 

قليلة  اأو  ملن�صطات،  وجبببود  ل  اأنبببه 
جببببًدا. لببكببن تببدريببجببًيببا، مببع تتايل 
فر�ص العقوبات على رو�صيا، منها 
ا�ببصببتبببببعببادهببا مببن الحتبببباد الدويل 
لألعاب القوى، فقد و�صع القليل 
متكني  بهدف  نبيذه،  يف  املبباء  من 
امل�صابقات  اإىل  الببعببودة  مببن  ببببالده 
اأ�صبح  لقد  ممكن.  وقت  اأ�صرع  يف 
“نعم،  ذلبببببببببك:  بببببعببببد  اخلبببببطببببباب 
لكنها  رو�صيا،  يف  من�صطات  هناك 
كل  الببدولببة، ويف  لي�صت من �صنع 
الريا�صيني  فبباإن جميع  الحبببوال، 
يف العامل يتعاطون املن�صطات، لذا 
فاإن هذه القرارات �صيا�صية وتعر 

عن رو�صيفوبيا«.
   ومبببع ذلبببك، �ببُصببمببع خببطبباب اآخر، 
اأقّلي، خا�صة عندما توىل يوري�ص 
رو�صادا،  وكببالببة  رئببا�ببصببة  جببانببو�ببص، 
وكالة مكافحة املن�صطات الرو�صية، 
 ،2020 اإىل   2017 مبببببببن 
م�صكلة  بببببببوجببببببود  لبببببببالعبببببببرتاف 
رو�صيا.  يف  خ�صو�صية  من�صطات 
ب�صكل خا�ص  ُي�صمع هذا اخلطاب 

من�صطات موؤ�ص�صية. عندما تدعو 
حتقيق  اإىل  املبببركبببزيبببة  البب�ببصببلببطببة 
الريا�صيني  فبببباإن  النبببتببب�بببصبببارات، 
العديد  يف  املنت�صرين  ومدربيهم، 
ال�صا�صع،  البلد  هببذا  مناطق  مببن 
املوروث  بببافببلببويف،  فعل  رد  لديهم 
من احلقبة ال�صوفياتية، لتح�صني 
ببببروتبببوكبببول  خبببببالل  مببببن  الأداء 
يتم  مببا  غالًبا  املن�صطات.  تعاطي 
حتديده ب�صكل م�صتقل عن الدولة 
اإر�صاءها،  نببريببد  الببتببي  املببركببزيببة، 
على  منها احل�صول  نبباأمببل  والببتببي 
املعدات  لدعم  منح  مثل  مكافاآت، 
كل  يقرر  بوتني ل  ان  الريا�صية. 

�صيء.
اأطروحة  الببرو�ببص  يببوؤيببد     * هببل 
هذه  بخ�صو�ص  الغربية  املببوؤامببرة 

العقوبات؟
   - الغالبية العظمى من ال�صكان 
تبببّتبببببببع اخلببببطبببباب الببب�بببصبببائبببد الببببذي 
عندما  نببفبب�ببصببه.  ببببوتبببني  يببعببتببمببده 
-2014 يف  الببقبب�ببصببيببة،  انببدلببعببت 
2015، كان عنيًدا للغاية، وادعى 

ريا�صية  اختبارات  اإجبببراء  فر�صة 
كببل عبببام واحلبب�ببصببول عببلببى �صارات 
التعبئة  م�صتوى  واحببد  كببل  متنح 
البببببدنببيببة. ولئن  لبببقبببدراتبببه  وفبببقبببا 
الببرنببامببج ع�صكريا  كببان بعد هببذا 
جعله  فقد  ال�صوفياتي،  العهد  يف 

بوتني ناقاًل للتعبئة الوطنية.
    نقطة اأخرى من ال�صتمرارية بني 
رو�صيا اليوم والحتاد ال�صوفياتي: 
تببلببك الببرغبببببة يف البب�ببصببيببطببرة على 
اأعلى  مببببن  البببريبببا�بببصبببيبببة  احلببببركببببة 
يعار�صون  الببذيببن  كببل  اأ�صفل.  اإىل 
من  ا�صتبعادهم  يتم  قببد  ال�صلطة 
الحتبببببادات والأنبببديبببة الببواقببعببة يف 
اأو  ال�صلطة،  مببن  املببقببربببني  اأيببببدي 
يببدفببعببون ثببمببن ذلببببك. مبببثبببال، مع 
على  الهوكي  لعبببببي  اأف�صل  اأحبببد 
اأرتيمي  الببرو�ببصببي  الببكببوكببب،  هبببذا 
يببلببعببب يف فريق  الببببذي  ببببانببباريبببن، 
مطالبته  بعد  رينجرز.  نيويورك 
األيك�صي  املببعببار�ببص  عببن  ببببالإفبببراج 
ب�صرب  اتهم  الببعببام،  هببذا  نافالني 
امراأة قبل ع�صر �صنوات من طرف 

بينما  الجتماعية،  ال�صبكات  على 
الريا�صيني  من  كامل  جيل  تكّبد 

تكاليف هذه الق�صايا.
   *ما هي اخل�صائ�ص ال�صوفياتية 
بها  البببببتبببببي حتبببتبببفبببظ  الأخببببببببببببرى 

الريا�صة الرو�صية؟
الببببنببببظببببافببببة. يف  هبببببو  الأهبببببببببم   -    
ارادت  ال�صوفياتية،  الثورة  اأعقاب 
ال�صلطات اأّمة من العمال الأحرار، 
مما يعني �صكاًنا يتمتعون ب�صحة 
ممار�صة  بببفبب�ببصببل  وذلبببببك  جبببيبببدة، 

الريا�صة... 
هببببذا  اإىل  بببببوتببببني  عببببببباد  لببببقببببد     
الببطببمببوح. يف البببببدايببة مببن خالل 
اعبببطببباء املببببثببببال، كبببمبببمبببار�بببص، لأنبببه 
الأ�صلي  الببنببمببوذج  نببفبب�ببصببه  يببعببتببر 
لبببلبببرجبببل الببببرو�ببببصببببي، البب�ببصببلببيببم يف 
ببببعبببد دورة  جبب�ببصببمببه وعبببقبببلبببه. ثببببم 
الألببعبباب الأوملبببببيببة لببعببام 2014، 
مببن خبببالل اإعببببادة اإنبب�ببصبباء برنامج 
وهو  والدفاع”،  للعمل  “جاهز 
ريا�صي من عهد الحتاد  برنامج 
للمواطنني  يببتببيببح  البب�ببصببوفببيبباتببي، 

- ميكن للرو�س �مل�صاركة يف �ملناف�صات, لكن حتت ر�ية حمايدة وبدون عزف ن�صيدهم �لوطني

- م�صهد �لرو�س يف طوكيو هو �لوجه �لنقي�س لال�صتخد�م �ل�صيا�صي للريا�صة من قبل �لكرملني

- يعترب بوتني نف�صه �لنموذج �لأ�صلي للرجل 
�لرو�صي, �ل�صليم يف ج�صمه وعقله

- �لألعاب �لأوملبية �ل�صيفية هي �حلدث 
�لرئي�س �لتايل �لذي تريد رو�صيا حتقيقه

هي �لغائب �لأكرب عنها

�أوملبياد طوكيو: »�إق�صاء رو�صيا �إهانة لنظام بوتني«...!
•• الفجر –خرية ال�سيباين

مت ��ستبعادها عامني من جميع �مل�سابقات �لدولية 

و�ملن�سطات،  �لغ�س  حــالت  تعدد  ب�سبب  �لكربى 
�أوملبياد  عن  �لأكــرب  �لغائب  �ليوم،  رو�سيا  تعترب 
مل  �لذين  �لرو�س  �لريا�سيون  وحدهم  طوكيو. 
�أبًد� بتناول �ملن�سطات، ميكنهم �ملناف�سة،  يقتنعو� 

ن�سيدهم  عزف  وبــدون  حمايدة،  ر�يــة  حتت  لكن 
�لوطني.

قيادة  حتــت  “�سبورتوكر�تور�  كتاب  مــوؤلــف     
يف  �لدكتور  بريال(،  )من�سور�ت  بوتني  فالدميري 

�لبحوث  مركز  يف  �ملعا�سرة  �ل�سالفية  �لدر��سات 
باري�س  جامعة  يف  و�للغات  �لتخ�س�سات  متعددة 
�حلو�ر  هذ�  يف  ي�ستعر�س  �أوبــني،  لوكا�س  نانتري، 
�لتي  �لطريقة  �لفرن�سية،  لك�سربي�س  ل�سحيفة 
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املنذر:- توفيق حممد �صالح الذيباين- ميني اجلن�صية
املنذر اليه : ح�صني عمر �صعيد املر�صدي - ميني اجلن�صية

املو�صوع/ انذار عديل بالن�صر
الف  وع�صرون  )خم�صة  درهببم   25000 مبلغ  ب�صداد  الية  املنذر  املنذر  تكلف 
تاريخ  مببن  ايببام  اأق�صاها خم�ص  مببدة  الببر�ببصببوم وامل�صاريف خببالل  مببع   ، درهبببم( 
التي  القانونية  الجبببراءات  كافة  املنذر لتخاذ  ي�صطر  وال  النببذار  هببذا  ن�صر 
اي  املنا�صب عن  بالتعوي�ص  الداء واملطالبة  امر  وا�صت�صدار  حتفظ لها حقها 
عطل او �صرر تعر�صت له املنذر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�صوم وامل�صاريف 

والتقا�صي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2016/ M0002019 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه را�صد اأحمد مالجن ، العنوان : 717145
املذكورة  2017/02/08 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  باأنه بتاريخ  نحيطكم علما 

بالرقم اأعاله  ل�صالح موؤ�ص�صة العقارات ال�صتثمارية،
بالتايل : حكمت املحكمة :- باإلزام املدعى عليه اأن يوؤدي للموؤ�ص�صة املدعية مبلغ 208818 درهم 
وفائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ املطالبة احلا�صل يف 2016/10/12 وحتى متام ال�صداد 
مع ت�صلمه الوحدة ال�صكنية رقم )107    - مب�صروع عجمان ون - برج رقم  )10(  واألزمته الر�صوم 

وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة .
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)كلي(  جتاري   AJCFICICOM2016/ M0002320 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه : عزت اهلل راجنبار ، العنوان : 726733
بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  2017/02/27 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

اأعاله ل�صالح موؤ�ص�صة العقارات ال�صتثمارية ب�صفتها املالكة ملو�ص�صة عقار بروبرتز
بالتايل : حكمت املحكمة مبثابة ح�صوري : باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية �صتمائة وخم�صة وخم�صني 
الف و�صبعمائة و�صبعة و�صتني درهما 655.767 درهم  املتبقي من ثمن الوحدة ال�صكنية رقم 2107 يف 
م�صروع عجمان ون برج 6 والفائدة القانونية عن هذا املبلع بن�صبة 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية حتى 
ال�صداد التام والر�صوم وخم�صمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة والزمت املدعية بت�صليم املدعى عليه لوحدة 

ال�صكنية مو�صوع البيع. 
حكما قابال ً لال�صتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2016/ M0001811 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه �صاجيد كرمي تالقدير
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2016/12/14 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاله ل�صالح موؤ�ص�صة العقارات ال�صتثمارية ، بالتايل:
175830 درهم وفائدة قانونية قدرها  اأن يوؤدي للموؤ�ص�صة املدعية مبلغ  باإلزام املدعي عليه 
الوحدة  ت�صلمه  ال�صداد مع  وحتى متام   2016/9/5 يف  احلا�صل  املطالبة  تاريخ  من   %5
وامل�صاريف  الر�صوم  واألزمته   ، عجمان  لببوؤلببوؤة  ابببراج  مب�صروع   -  A2(  1004( رقببم  ال�صكنية 

وخم�صمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
يف  الدعوى رقم AJCFICICIV2017/ M0002883 مدين )كلي( 

اإىل املحكوم عليه اأحمد حممود �صيلى ، نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/04/30 قد حكمت 
عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�صالح موؤ�ص�صة عقارات عجمان )عقار( 
العقارات ال�صتثمارية، بالتايل : حكمت املحكمة مبتابه احل�صوري:  القانوين ملوؤ�ص�صة  – اخللف 
بالزام املدعي عليه باأن يودي للمدعيه مبلغ ثالثمائة واربعة وت�صعني األف واأربعمائه وخم�صة 
و�صبعني درهما “394475 درهم" املتبقي من ثمن الوحدة رقم 405 مب�صروع جاردن �صيتي 
برج املاندرين 5 والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�صبة %5 من تاريخ املطالبة الق�صائية حتى 

ال�صداد التام والر�صوم وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ص ما عدا ذلك.  
حكما قابال لالإ�صتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
يف  الدعوى رقم AJCFICICIV2018/ M0000377 مدين )كلي( 

اإىل املحكوم عليه �صر فائز حمد - عراقي اجلن�صية
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هببذه  عليك  حكمت  قد   2018/06/26 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
العقارات  ملوؤ�ص�صة  الببقببانببوين  اخلببلببف   - )عببقببار(  عببجببمببان  عببقببارات  موؤ�ص�صة  ل�صالح  اأعبببباله  بببالببرقببم 
ال�صتثمارية، بالتايل : حكمت املحكمة: باإثبات �صحة عقد البيع حمل الدعوى بني الطرفني، وباإلزام 
املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 433.598 درهم )اأربعمائة وثالثة وثالثني األف و خم�صمائة 
و ثمانية و ت�صعني درهما( باقي ثمن الوحدة رقم 111 يف م�صروع �صيتي تاورز برج اي 1 بعجمان ، 
والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�صبة %5 من تاريخ املطالبة الق�صائية حتى ال�صداد التام والر�صوم 
املحاماة ورف�ص ما عدا ذلك. حكما قابال لالإ�صتئناف  اأتعاب  امل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل  و 

خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
يف  الدعوى رقم AJCFICICIV2018/ M0000901 مدين )كلي( 

بتاريخ  بببباأنبببه  عببلببمببا  نببحببيببطببكببم   -  877299 البببعبببنبببوان:   ، هبببباين  مببيببمببونببة  عببلببيببه  املبببحبببكبببوم  اإىل 
2018/07/16 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�صالح موؤ�ص�صة 
عقارات عجمان )عقار( - اخللف القانوين ملوؤ�ص�صة العقارات ال�صتثماريه بالتايل: حكمت املحكمة 
مبثابة ح�صوري  بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 272396 درهما مائتان واثنني 
�صبعني الف وثالثمائة و�صتة وت�صعني درهما باقى ثمن الوحدة رقم 808 مب�صروع لوؤلوؤة عجمان 
والر�صوم  التام  ال�صداد  الق�صائية حتى  املطالبه  تاريخ  %5 من  بن�صبة  قانونيه  وبفائدة   5Aبرج
قابال  حكما  الطلبات.  مببن  ذلببك  مبباعببدا  ورف�صت  املحاماة  اتببعبباب  مقابل  درهببم  وخم�صمائة500 

لالإ�صتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
يف  الدعوى رقم AJCFICICIV2018/ M0000589 مدين )كلي( 

اإىل املحكوم عليه يا�صر �صالح �صكر - نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/07/16 قد حكمت 
عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�صالح موؤ�ص�صة عقارات عجمان )عقار( 
– اخللف القانوين ملوؤ�ص�صة العقارات ال�صتثمارية، بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة ح�صوري : 
الف  و�صتني  واأربعة  درهببم ثالثمائة   364922 مبلغ  للمدعية  يببوؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام 
وت�صعمائة وت�صعة وع�صرين درهما باقي ثمن الوحدة ال�صكنية 801 يف م�صروع �صيتي تاورز برج
القانونية عن هذا املبلغ بن�صبة %5 من تاريخ املطالبة الق�صائية حتى ال�صداد  والفائدة   A1
التام والر�صوم وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من الطلبات. حكما 

قابال لالإ�صتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
يف  الدعوى رقم AJCFICICIV2017/ M0002903 مدين )كلي( 

بتاريخ  ببباأنببه  علما  نحيطكم   -  826141  : الببعببنببوان  بلو�ص،  حممود  غببالم  عليه  املحكوم   : اإىل 
2018/03/26 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�صالح موؤ�ص�صة 
عقارات عجمان )عقار( - اخللف القانوين ملوؤ�ص�صة العقارات ال�صتثمارية، بالتايل : حكمت املحكمة 
مبثابة احل�صوري : باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ ثمامنائة وثالثة وع�صرين األف 
وت�صعمائة وخم�صة دراهم )823.905 درهم( املتبقي من ثمن الوحدة رقم 306 مب�صروع لوؤلوؤة 
عجمان برج A3 والفائدة القانونية عن هذا املبلع بن�صبة %5 من تاريخ املطالبة الق�صائية حتى 
قابال  حكما  ذلببك.  ماعدا  ورف�ص  املحاماة  اأتعاب  مقابل  درهببم  وخم�صمائة  والر�صوم  التام  ال�صداد 

لالإ�صتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
يف  الدعوى رقم AJCFICICIV2016/ M0002090 مدين )كلي( 

اإىل املحكوم عليه اأحمد حممد عبداهلل احلرمي - نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/01/30 قد 
حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�صالح موؤ�ص�صة العقارات ال�صتثمارية 
ب�صفتها املالكة ملوؤ�ص�صة عقار بروبرتز بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة ح�صوري: بالزام املدعى عليه 
باأن يوؤدي للمدعية مبلغ �صتمائة وخم�صة واربعني الف وت�صعة وثالثني درهما )645،039 درهم( 
املتبقى من ثمن الوحدة ال�صكنية رقم 1908 يف م�صروع عجمان ون برج 6 والفائدة القانونية عن 
%5 من تاريخ املطالبة الق�صائية حتى ال�صداد التام والر�صوم وخم�صمائة درهم  هذا املبلغ بن�صبة 
حكما  البيع.  مو�صوع  ال�صكنية  لوحدة  عليه  املدعى  بت�صليم  املدعية  والزمت  املحاماة  اأتعاب  مقابل 

قابال لالإ�صتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
يف  الدعوى رقم AJCFICICIV2017/ M0001568 مدين )كلي( 
اإىل: املحكوم عليه حممد �صرفراز حممد نواز - باك�صتاين اجلن�صية ، العنوان 789697

املذكورة  الببدعببوى  يف  املحكمة  هببذه  عليك  حكمت  قببد   2017/10/10 بتاريخ  ببباأنببه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله ل�صالح موؤ�ص�صة عقارات عجمان )عقار( - اخللف القانوين ملوؤ�ص�صة العقارات ال�صتثمارية 
خم�صمائة  مبلغ  للمدعية  يببوؤدي  ببباأن  عليه  املدعى  بالزام   : احل�صوري  مبثابة  املحكمة  بالتايل:حكمت 
وثالثة و�صتني الفا ًواأربعمائة و�صتة وثالثني درهما )563436 درهم( املتبقي من ثمن الوحدة رقم 
عجمان والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�صبة %5 من   C1 برج  تاورز  �صيتي  اأبراج  مب�صروع   308
اأتعاب املحاماة والزمت  التام والر�صوم وخم�صمائة درهم مقابل  ال�صداد  تاريخ املطالبة الق�صائية حتى 
املدعية بت�صليم املدعى عليه ال�صقة مو�صوع البيع ورف�ص ماعدا ذلك. حكما قابال لالإ�صتئناف خالل 

املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
يف  الدعوى رقم AJCFICIREA2017/ M0001226 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه مولكى ام جميل ، العنوان: 778263
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/10/10 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاله  ل�صالح موؤ�ص�صة العقارات ال�صتثمارية  بالتايل: حكمت املحكمة :
298921 درهم وفائدة قانونية قدرها  اأن يوؤدي للموؤ�ص�صة املدعية مبلغ  باإلزام املدعى عليه 
2017/5/7 وحتى متام ال�صداد مع ت�صلمه الوحدة رقم  املطالبة احلا�صل يف  تاريخ  %5 من 
)810 )مب�صروع جاردن �صيتى برج املاندرين رقم )5 - )بعجمان ، واألزمته الر�صوم وامل�صاريف 

وخم�صمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات .
حكما قابال لالإ�صتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
يف  الدعوى رقم AJCFICIREA2017/ M0001694 مدين )جزئي( 

بتاريخ  ببباأنببه  علما  نحيطكم   -  793600 الببعببنببوان:   ، حمببمببد  نبببور  ري�صما  عليه  املببحببكببوم  اإىل: 
2017/10/17 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�صالح موؤ�ص�صة 
عقارات عجمان )عقار( - اخللف القانوين ملوؤ�ص�صه العقارات ال�صتثمارية، بالتايل: حكمت املحكمة : 
باإلزام املدعى عليه اأن يوؤدي للموؤ�ص�صة املدعية مبلغ 436500 درهم وفائدة قانونية قدرها 5% 
ال�صكنية  الوحدة  ت�صلمه  مع  ال�صداد  متببام  وحتى   2017/7/3 يف   احلا�صل  املطالبة  تاريخ  من 
رقم )508 )مب�صروع جاردن �صيتى برج املوند رقم )3 - )بعجمان، واألزمته الر�صوم وامل�صاريف 
وخم�صمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لالإ�صتئناف 

خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
يف  الدعوى رقم AJCFICIREA2017/ M0001586 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه حممد برويز ، العنوان: 790288 - نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/10/31 
قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�صالح موؤ�ص�صة عقارات عجمان 
باإلزام   -: املحكمة  بالتايل: - حكمت  ال�صتثمارية،   العقارات  ملوؤ�ص�صة  القانوين  – اخللف  )عقار( 
%5 من  املدعى عليه اأن يوؤدي للموؤ�ص�صة املدعية مبلغ 443993 درهم وفائدة قانونية قدرها 
ال�صكنية رقم  الوحدة  ت�صلمه  ال�صداد مع  2017/6/15 وحتى متام  املطالبة احلا�صل يف  تاريخ 
وامل�صاريف  الر�صوم  والزمته   ، )بعجمان   -  2( رقببم  املوند  بببرج  �صيتى  جبباردن  )مب�صروع   801(
وخم�صمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لالإ�صتئناف 

خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
يف  الدعوى رقم AJCFICICIV2018/ M0000426 مدين )كلي( 

اإىل املحكوم عليه زهره حممود حممد
حتيطكم علما بانه بتاريخ 2018/12/18 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
العقارات  ملوؤ�ص�صة  القانوين  – اخللف  )عقار(  عجمان  عقارات  موؤ�ص�صة  ل�صالح  اأعبباله  بالرقم 
ال�صتثمارية، بالتايل : حكمت املحكمة باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ 433402 
التام  ال�صداد  وحتى  الق�صائيه  املطالبه  تاريخ  من   5% بواقع  عنه  القانونية  والفوائد  درهببم 

واألزمت الطرفني بامل�صاريف كل باملنا�صب منها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات
 حكما قابال لالإ�صتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
يف  الدعوى رقم AJCFICICIV2017/ M0001779 مدين )كلي( 
اإىل املحكوم عليه �صهيب خالد ر�صيد اجلميلي - عراقي اجلن�صية ، العنوان: 795954

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/10/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
ال�صتثمارية،  العقارات  ملوؤ�ص�صة  القانوين  اخللف   - )عقار(  عجمان  عقارات  موؤ�ص�صة  ل�صالح  اأعبباله 
الفا  ع�صر  وخم�صة  خم�صمائة  مبلغ  للمدعية  يببوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
�صيتى  مب�صروع  بى   901 رقببم  الببوحببدة  ثمن  باقي  درهببم(   515.970( درهما  و�صبعني  وت�صعمائة 
تاورز برج �صى ون عجمان والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�صبة %5 من تاريخ املطالبة الق�صائية 
حتى ال�صداد التام والر�صوم وخم�صمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ص ما عدا ذلك. حكما قابال 

لالإ�صتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6281(

املنذر/ بنك الإمارات دبي الوطني )�ص. م. ع(
املنذر اإليهم : �صريف ميتالز اإنرتنا�صيونال )م. د. م. �ص(

ال�صريف للمعادن )ذ. م. م(  -2  ، م(  م.  )ذ.  للمعادن  الدولية  ال�صريف   -1
م. م( ، 4- عبد ال�صالم حممود عبد ال�صالم ال�صريف )اأردين اجلن�صية(. )ذ.  التجارية  املا�ص   -3

اجلن�صية(. )اأردين  ال�صريف  ال�صالم  عبد  حممود  منري   -5
املو�صوع / انذار بالتكليف بالوفاء ب�صداد مبلغ وقدره )49،846،285.56 درهم فقط ت�صعة واأربعون مليوناً وثمامنائة و�صتة واأربعون 
األفاً ومائتان وخم�صة وثمانون درهماً و�صتة وخم�صون فل�صاً( بالإ�صافة اإىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق حتى 
املاليبة  ببذمتهم  املرت�صبدة  املببالغ  �صداد  و�صرعة  ب�صبرورة  اإلبيهم،  املنبذر  يبنبذر  الإنبببببذار  هبذا  مبوجبب  املنبذر  البنبك  فباإن  التام.   ال�صداد 
وثمامنائبة  مليونباً  واأربعبون  تب�صبعة  فبقبط  درهبم  وقبدره )49،846،285.56  مبلبغ  قيمتهبا  والببالغ  املنبذر  ل�صبالح  علبيهم  وامل�صبتحقة 
و�صبتة واأربعبون األفباً ومائتبان وخم�صبة وثمبانون درهمبا و�صبتة وخم�صبون فل�صبا(، بالإ�صبافة اإلبى الفائبدة القانونيبة بواقبع 12% مبن تباريخ 
ال�صبتحقاق حتبى ال�صبداد التبام، وذلبك يف غ�صبون )5( خم�صبة اأيبام مبن تباريخ اإخطباركم بهبذا الإنبذار عمبال باأحكبام نب�ص البمبادة )62 ، 
رقبم )57( ل�صبنة 2018 فبي �صباأن الالئحبة التنظيميبة للقبانون الحتبادي رقبم )11( ل�صبنة 1992  البوزراء  جملب�ص  قرار  مبن   )63
ب�صباأن قبانون الإجبراءات املدنيبة، واإل �صي�صبطبر املبنبذر اإلبى اتخباذ كافبة الإجبراءات القانونيبة �صبدكم لتح�صبيبل قيمبة املديونيبة املرت�صبدة 

ببذمتكم املاليبة وذلبك مبع حفبظ كبافبة حبقبوق املنبذر  الأخرى واملن�صو�ص عليها مبقت�صى القانون.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2021/6293(
املنذر : اترينيتي العقارية - بوكالة املحامي �صلطان العوي�ص

املنذراليها : حممد روؤوف للمقاولت )�ص.ذ.م.م( - جمهول حمل القامه
 31/7/2019 بببتبباريببخ  ينتهي  والبببذي   12/8/2018 يف  مبببوؤرخ  اإيببجببار  عقد  مبببوجببب  انببه  حيث 
 513000 �صنوي  اإيجار  �صكن موظفني مقابل  عبارة عن  ما هو  املنذرة  اإليها من  املنذر  ا�صتاأجرت 
�صداد  دون  املوؤجرة  العني  با�صغال  اليها  املنذر  وا�صتمرت  العقد  انتهى   31/7/2019 بتاريخ  درهم 
املرت�صد  �صداد  دون   10/11/2019 بتاريخ  اليها  املنذر  املاجور من  اخالء  و مت  امل�صتجد  اليجار 
بذمتها بناء عليبه فاإن املنذرة تنذر املنذر اإليها ب�صرورة )�صداد مبلغ 142500 درهم( مبلغ اليجار 
ايام من  10/11/2019، خالل مدة خم�صة  ولغاية   1/8/2019 للفرتة من  بذمتها  املرت�صد 
تاريخ ا�صتالمكم لهذا الإنذار و اإل �صن�صطر ا�صفني اإىل اللجوء اإىل الق�صاء للمطالبة بتلك املبالغ مع 

حتميلكم الر�صوم و امل�صروفات و مقابل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/1/6288(
املنذر : احلريز للعقارات �ص ذ م م  وميثلها / ماهيندران بوناياه

مبوجب وكالة رقم 2019/1/197328 
العنوان : دبي - بر دبي - مقابل فندق دولفني - �صارع خالد بن الوليد - المارات العربية املتحدة 

املنذر اإليه : منظر ال�صماء خلدمات متابعة املعامالت - رخ�صة رقم 837428 
وعنوانه : منطقة ال�صوق الكبري - بناية احمد حمدان - حمل : 08 - رقم مكاين : 2762094854

الهاتف املتحرك : 0561225167 - 0582238414  
لذلك ، يخطر املنذر/املنذر اإليه ب�صرورة دفع قيمة اليجار املتاخرة، وال�صريبة ذلك يف خالل مدة اأق�صاها 30 
يوم من تاريخ ن�صر هذا الأنذار او اخالء العني املذكورة وت�صليمها للمنذر باحلالة التي ت�صلمها عليها مع اإ�صالح ما 
قد يكون حلق بالعني من تلف وت�صوية ح�صاب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �صغله للعني مع ما ي�صتجد من ايجار 
حتى تاريخ الخالء التام والفعلي. واإل �صت�صطر املنذر اأ�صفا اإىل اأتخاذ الإجراءات الق�صائية الالزمة وللمطالبة مبا 
ذكر وما ي�صتجد من قيمة اإيجارية والتعوي�ص اجلابر للعطل وال�صرر، ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة املنذر 
اليه بالتعوي�ص والعطل وال�صرر على التاأخري يف اإخالء العقار املذكور وحتميل املنذر اإليه كافة ر�صوم وم�صاريف 

التقا�صي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/1/148287(
املنذر : �صركة كليفر للتجارة ذ م م )�صابقا كليفر لل�صناعات املعدنية �ص.ذ.م.م (

حمرر  رقم  التوكيل  مبوجب   - �صيتى  جناردان  كنيباكام  كنيباكام  بالتوقيع/ديلرياج  ميثله   - ميباين  ناجني  �صوجمي   / املدير  ميثلها 
 -12 �صارع   -  15 ال�صناعية   - ال�صارقة   : عنوانه   - ال�صارقة  يف  العدل  كاتب   2020/7/8 تاريخ   SH20200705D38350

المارات العربية املتحدة - ت : 0504673910 - 065353992 
املنذر اإليه : �صنو لين للمقاولت الكهروميكانيكية - موؤ�ص�صة فردية - املالك / علي حممد عبداهلل - اإماراتي اجلن�صية - عنوانه : ال�صارقة 

- املحطة - خلف ال�صوارع الداخلية - بناية ملك �صبف مبارك الريامي - �صقة 101 - ت : 0506343778
املو�صوع : اإنذار ب�صداد قيمة �صيك مرجتع.

بقيمة   27/10/2018 تباريخ   004877 البرقم  يحمبل  ال�صبيك  املنبذر  ل�صبالح  نيبة  ب�صبوء  اإليبه  املنبذر  اأعطبى  �صبابق  بتباريبخ   -1
التجاري 2- بتقدمي ال�صيك للبنك امل�صحوب عليه ارتد بدون  ابوظبي  بنك  على  م�صحوب  درهم  خم�صمائة  و  الف  ثالثون   30500
�صرف لعدم وجود الر�صيد. 3- وحيث اأن املنذر اإليه ل يزال ممتنع عن �صداد قيمة ال�صيك ، على الرغم من املطالبة املتكررة من قبل 

املنذر. 4- ومبا اأن املنذر مت�صرر ا�صد ال�صرر من بقاء احلال كما هو عليه.
اأيببام من  اأق�صاها خم�صة  مببدة  الببف و خم�صمائة درهببم خببالل  30500/ ثالثون  قببدرة  و  ببباأداء مبلغ  اإليه  املنذر  املنذر/  ، ينذر  لذلك 
تاريخ ا�صتالمه هذا الإنذار، واإل �صي�صطر املنذر اآ�صفا اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها اإقامة 
الدعاوي الق�صائية وا�صت�صدار اأمر الأداء واملطالبة بالتعوي�ص اجلابر للعطل وال�صرر مع حتميل املنذر اإليه بكافة ر�صوم 

وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 190
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد/ جا�صم �صعيد �صيف بن جنمة ال�صويدي - اجلن�صية : الإمارات 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50% وذلك اىل ال�صيد/ حممد مبني حممد 
وال�صقف  والر�صيات  التك�صية  ملقاولت  البي�ص  )الكف  الرخ�صة  يف  الهند  اجلن�صية  يا�صني 
والقواطع املعلقة( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )534338( ال�صادرة 
القانوين من موؤ�ص�صة مهنية  ال�صكل  : تغري  اخرى  ، تعديالت  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  من 

اىل وكيل خدمات.
 2013 ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  ا�صبوعني من  اليه بعد  امل�صار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 189
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد/مطر عبيد على حميد املهريي ، اجلن�صية الإمارات يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صنه البالغه 100% و ذلك اىل ال�صيد : جهانتودا�ص �صدهان 
دا�ص - اجلن�صية بنغالد�ص يف الرخ�صة )مغ�صلة متيم( والتي تاأ�ص�صت باأمبارة ال�صارة مبوجب 
رخ�صة رقم )24543( ال�صادرة من دائرة التنميه القت�صادية ، تعديالت اخرى : تغري 
ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى 
ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   

  اعالن بالن�شر
املرجع :  

اإماراتي   - املهريي  ال�صيبه  �صامل  �صعيد  اأحمد  ال�صيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية ، يرغب يف التنازل عن كامل ح�صته البالغة )100 %( وذلك لل�صيد/ خالد 
امل�صماه  الفردية  املوؤ�ص�صة  وذلك يف   - اإماراتي اجلن�صية   - اآل علي  كمته  عبيد حممد 
 )777726( برقم  املرخ�صة  ال�صيارات(  واك�ص�صوارات  زينة  لتجارة  املميز  )امليثاق 
 )14( املادة  وعمالبن�ص  ال�صارقة.  بحكومة  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل بال�شارقة   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 191

البيع  باك�صتان يرغب يف  ، اجلن�صية  ال�صيد : عمران على على حممد  باأن  ليكن معلوما للجميع 
باك�صتان  ناز عمر، اجلن�صية  اديبه  ال�صيدة  اىل  والتنازل عن كامل ح�صته  البالغه 100% وذلك 
يف الرخ�صة )عمران علي حممد لت�صليح الدراجات النارية( والتي تاأ�ص�صت باأمبارة ال�صارقة مبوجب 
رخ�صة رقم )788032( ال�صادرة من دائرة التنميه القت�صادية. تعديالت اخرى : تغيري ال�صم 
تغيري   - ناز(  اديبه  )خطاط  اىل  النارية(  الدراجات  لت�صليح  حممد  علي  )عمران  من  التجاري 

ن�صاط من )ا�صالح الدرجات النارية( اىل )خدمات اخلط والر�صم(
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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عربي ودويل

بكني تدعو و��صنطن للكف عن »�صيطنتها« خالل زيارة مل�صوؤولة �أمريكية
•• بكني-اأ ف ب

دعت بكني اأم�ص الثنني وا�صنطن اإىل الكف عن “�صيطنتها”، 
تزامنا مع حمادثات جتريها اأرفع م�صوؤولة يف اإدارة الرئي�ص 

الأمريكي جو بايدن تزور ال�صني حتى الآن.
وتعد زيارة نائبة وزير اخلارجية الأمريكي ويندي �صريمان 
اإىل مدينة تياجنني )�صمال( اأول لقاء مهم بني اأكر قوتني 
اقت�صاديتني يف العامل منذ حمادثات اأنكوراج التي جرت بني 

وزيري خارجية البلدين و�صهدت �صجالت حادة.
اإىل حماية  ببببببداأت الأحبببببد  الببتببي  �ببصببريمببان  وتبببهبببدف زيبببببارة 
مبب�ببصببائببل عديدة  عببلببى خلفية  تببدهببورهببا  الببعببالقببات يف ظببل 

جانب  اإىل  التكنولوجي  والتفوق  الإلببكببرتوين  الأمببن  بينها 
نائب وزير  الإن�صان يف هونغ كونغ و�صينجيانغ.وقال  حقوق 
على  بناء  الأمريكية  للموفدة  فنغ  �صيه  ال�صيني  اخلارجية 
“رمبا تاأمل  ن�ص ن�صرته اخلارجية ال�صينية �صباح الثنني 
بطريقة  ال�صني  �صيطنة  عر  تتمكن  ببباأن  املتحدة  الوليات 
التي  الهيكلية  امل�صاكل  م�صوؤولية  ال�صني  حتميل  من  مببا... 
تعاين منها«.وتابع وفق ما نقل عنه البيان “نح�ص الوليات 
املتحدة على تغيري عقليتها امل�صلَّلة و�صيا�صيتها اخلطرية”، 
م�صريا اإىل اأن وا�صنطن تتعامل مع ال�صني على اأنها “عدو 
وهمي«.وو�صف �صيه العالقات باأنها بلغت “طريقا م�صدودا” 
ال�صيني  ال�صعب  اأن  اإىل  جببديببة«.واأ�ببصببار  “�صعوبات  وتببواجببه 

يرى يف خطاب الوليات املتحدة “العدائي حماولة م�صترتة 
يف ت�صريحات تذّكر  بدرجة �صئيلة لحتواء وكبح ال�صني”، 
الببذي دار بني وزيببري اخلارجية الأمريكي  بال�صجال احلبباد 
اأنتوين بلينكن وال�صيني يانغ جي�صي يف األ�صكا. كما �صتلتقي 
يبببي.واأفبببادت عر  وانببغ  ال�صيني  بببوزيببر اخلببارجببيببة  �صريمان 
تببويببرت الأحببببد ببباأنببهببا اأجببببرت حمبببادثبببات مببع اأعبببمبببال جتارية 
اأمريكية ب�صاأن “التحديثات التي تواجهها يف ال�صني” كما 
قّدمت “اأحر تعازيها” يف �صحايا الفي�صانات التي اجتاحت 
املا�صي  الأ�ببصبببببوع  املتحدة  الببوليببات  خببنببان.وذكببرت  مقاطعة 
لإظهار  “ال�صريحة”  املببحببادثببات  ا�صتغالل  يف  تبباأمببل  باأنها 
وال�صحية”،  امل�صوؤولية  املناف�صة  �صكل  يكون  “كيف  لبكني 

نببزاع مع  الببدخببول يف  لكنها ترغب يف الوقت ذاتببه يف جتّنب 
اإذ لن  الببزيببارة  عببن  الر�صمية متببامببا  ال�صفة  نببزع  بببكببني.ومت 

تتوجه �صريمان اإىل بكني، بل �صتبقى يف تياجنني.
وتعد الزيارة حت�صريية للقاء حمتمل يف نهاية املطاف بني 
تتدهور  وقببت  يف  جينبينغ،  �صي  ال�صيني  والرئي�ص  بببايببدن 
العالقات الأمريكية ال�صينية يف ظل وجود موؤ�صرات قليلة 

على اأي حت�ّصن.

- بد�ية �سعبة -
تعّهد  الأحبببد،  ال�صني  اإىل  �صريمان  و�ببصببول  مببن  يببوم  وقبببببل 
املتحدة  الوليات  “تلقني  يي  وانغ  ال�صيني  وزير اخلارجية 

در�صا” يف كيفية التعامل مع الدول الأخرى ب�صكل من�صف، 
ما وعد ببداية �صعبة للمحادثات.ونقل بيان للخارجية عنه 
دولة  تفّوق متنحه  ببباأي  تقبل  لن  “ال�صني  اإن  ال�صبت  قوله 
املبعوث  اأ�صبح  الذي  ال�صابق  لنف�صها«.وكان وزير اخلارجية 
امل�صوؤول الرفيع الوحيد  املناخ جون كريي،  الأمريكي ب�صاأن 
خالل  الطرفان  ال�صني.وتعّهد  يببزور  الببذي  بايدن  اإدارة  يف 
خالفاتهما  رغببم  املناخ،  تغري  م�صاألة  ب�صاأن  التعاون  زيارته 
املت�صدد حيال  بببالده  على موقف  بببايببدن  الببعببديببدة.وحببافببظ 
تبببببنبباه �صلفه دونبببالبببد تببرامببب يف وقبببت �صعت  البببذي  البب�ببصببني 
دميوقراطية  دول  ت�صم  مببوحببدة  جبهة  لت�صكيل  وا�صنطن 

حليفة يف مواجهة بكني.

•• م�سقط -وام:

وتف�صيه  ظهوره  بداية  منذ   19 كوفيد  كورونا  فريو�ص  �صغل 
ال�صحة  منظمة  قبببببل  مببن  كببجببائببحببة  وت�صنيفه  عبباملببي  كببوببباء 
العاملية، حيًزا مهًما �صمن اأوليات حكومة ال�صلطنة التي تبذُل 

جهوًدا ُمتوا�صلة وُم�صتمرة ملجابهة اجلائحة.
وحتظى اجلائحة مبتابعة �صخ�صية من ح�صرِة �صاحِب اجلاللِة 
لطان هيثم بن طارق - حفظه اهلل ورعاه - منذ بدء اجلائحة،  ال�صُّ
حيث اأكد جاللته يف هذا ال�صدد اأن الغاية الأ�صمى يف ال�صلطنة، 
جميع  حماية  هي  الببوببباء،  بهذا  الأوىل  الإ�صابة  حببالت  ومنذ 
اأر�ص ُعمان الطاهرة من مواطنني ومقيمني،  من يعي�ص على 
اإ�صافة اإىل ا�صتمرارية عمل الدولة واأدائها واجباتها، والتقليل 
وحماية  القطاعات،  جميع  على  املُ�صتجدة  الأو�صاع  تاأثري  من 
القت�صاد الُعماين وا�صتمرارية عمل القطاع اخلا�ص باأقل قدر 
لطان واأ�صدر اأوامره ال�صامية  ل جاللُة ال�صُّ من الأ�صرار. وتف�صّ
2020 بت�صكيل جلنة  املا�صي  العام  العا�صر من مار�ص من  يف 
ُعليا تتوىل بحث اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�صار 
هذا الفريو�ص يف �صوء املعطيات واملوؤ�صرات ال�صحية املُ�صتجدة 
ال�صاأن، ور�صد  العاملية يف هذا  ال�صحة  ي�صدر عن منظمة  وما 
ا للت�صدي له ومتابعة الإجراءات  ا وعاملًيّ اجلهود املبذولة اإقليمًيّ
والتو�صيات  واملببقببرتحببات  احلببلببول  وو�ببصببع  ذلببك  ب�صاأن  املتخذة 
العام بحيث ت�صتعني  التقييم ال�صحي  املنا�صبة بناء على نتائج 
اللجنة بالأدوات والإمكانات الالزمة لإجناح املهام املنوطة بها، 
الأثر يف احلّد  اللجنة  بت�صكيل تلك  وكانت لتوجيهات جاللته 

من انت�صار الوباء ومعاجلة اآثاره.
عببدًدا من  الهتمام فرتاأ�ص  ذلببك  اإطببار  ل جاللُته يف  تف�صّ كما 
تزال  ومببا  ت�صكيلها  منذ  تعمل  التي  الُعليا  اللجنة  اجتماعات 
الوبائية والتعامل معها ومع  دوؤوب على متابعة احلالة  ب�صكل 
بينها  من  املنا�صب،  الوقت  يف  املنا�صبة  القرارات  واتخاذ  اآثارها 
الببتببعببريببف بببببالإجببببراءات الحبببرتازيبببة والببغببلببق اجلببزئببي والكلي 
ومنع  وال�صيطرة  التحكم  نقاط  خالل  من  املحافظات  لبع�ص 
وامل�صاجد  اجلببوامببع  واإغببببالق  امل�صائية  الببفببرتة  اأثببنبباء  احلببركببة 
وتقليل  واجلببامببعببات  والببكببلببيببات  املبببدار�بببص  يف  الببدرا�ببصببة  وتعليق 
عن  “العمل  وتفعيل  للقطاعني  العمل  مبقر  املوظفني  ن�صبة 
اإىل غلق عدد من الأن�صطة التجارية وفر�ص  بالإ�صافة  ُبعد” 
الببقببوانببني والأنببظببمببة الببتببي ت�صمن اللببتببزام ببببالإجبببراءات التي 

حتول دون انت�صار اجلائحة.
ل جاللُته  ويف اإطار دعمه ال�صخ�صي ملكافحة هذه اجلائحة، تف�صّ
/حفظه اهلل ورعاه/، بالترع مببلغ ع�صرة ماليني ريال ُعماين 
يوؤكد على  ما  للتعامل مع اجلائحة وهو  �ص  املُخ�صّ لل�صندوق 
واأبناء  واحلكومة  املببفببدى  القائد  جاللة  بببني  اجلببهببود  ت�صافر 

الوطن واملقيمني من اأجل الق�صاء على هذه اجلائحة.
جلنة  بت�صكيل  الكرمية  ال�صامية  اأوامبببره  جاللُته  اأ�ببصببدي  كما 
مع  الببتببعببامببل  اآلببيببة  ببحث  املكلفة  الببُعببلببيببا  اللجنة  عببن  منبثقة 
/کوفيد19/،  كورونا  فريو�ص  انت�صار  عن  الناجتة  التطورات 
برئا�صة معايل ال�صيد وزير الداخلية رئي�ص اللجنة الُعليا تتوىل 
و�صع  عر  اجلائحة  عن  الناجتة  القت�صادية  الآثبببار  معاجلة 
اآلية منا�صبة ت�صمن �صرعة عودة الأن�صطة القت�صادية ل�صمان 

حتقيق معدلت منو اقت�صادي ُمت�صارع.
اجلاللِة  �صاحِب  ح�صرِة  بقيادة  ال�صلطنة  حكومة  وتببوا�ببصببل 
قطاع  دعببم   - ورعببباه  اهلل  حفظه   - طبببارق  بببن  هيثم  لطان  ال�صُّ
املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة خالل جائحة كورونا كوفيد 19 
الذي يحظى باهتمام وعناية خا�صة لتنميته والنهو�ص به عر 
عدد من الإجراءات واملبادرات واحلوافز التي اأقرتها احلكومة 

لدعم هذا القطاع احليوي بهدف تخفيف اآثار اجلائحة عليه.
يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  تنمية  هيئة  جهود  ومتثلت 

تقدمي جمموعة من الت�صهيالت واحلوافز امل�صرفية ت�صمنت /
تاأجيل الأق�صاط والفوائد والأرباح، وت�صهيالت ائتمانية، واإعادة 
جدولة القرو�ص/ وت�صهيالت واإعفاءات �صريبية ا�صتملت على 
اخل�صارة،  وتببرحببيببل  وتق�صيطها،  الببدخببل،  �صريبة  /تخفي�ص 

والإعفاء من ال�صريبة ال�صياحية والبلدية وغريها/.
ر�صوم  اإعبببفببباءات  اجلببانببب  هبببذا  يف  الهيئة  جببهببود  ت�صمنت  كببمببا 
�صداد  وتاأجيل  واملتو�صطة  ال�صغرية  للموؤ�ص�صات  الرتاخي�ص 
ال�صرتاكات ال�صهرية يف نظام التاأمينات الجتماعية وتخفي�ص 
التمويلية  والببرامببج  التاأخري  غببرامببات  من  والإعببفبباء  الر�صوم 
الطارئة وتاأجيل دفع م�صتحقات اخلدمات الأ�صا�صية /الكهرباء 
واملياه/، اإ�صافة اإىل درا�صة اأو�صاع املوؤ�ص�صات املتاأثرة ومعاجلتها 
اأثبببر املُببحببفببزات والإعببببفبببباءات يف حت�صني و�صع  ودرا�بببصبببة قببيببا�ببص 

املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة.
املبادرات  مببن  حببزمببة  باعتماد  ال�صامية  للتوجيهات  وتببنببفببيببًذا 
واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  ن�صاط  وتعزيز  الجتماعية 
ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  تنمية  هيئة  اأطببلببقببت  فقد  وا�صتدامتها، 
الأعمال  لببرواد  املوجه  الطارئ  التمويلي  الرنامج  واملتو�صطة 
 10 اإىل  ي�صل  متويلي  ب�صقف  الأعببمببال  ريبببادة  بطاقة  حاملي 
واإطبببالق حزمة  الطلبات  تلقي  والبببببدء يف  عببمبباين  ريبببال  اآلف 
مببن املبببببببادرات الببتبب�ببصببغببيببلببيببة.وجبباءت حببزمببة مبببببببادرات احلماية 
 - طببارق  بببن  هيثم  لطان  ال�صُّ جبباللببُة  اأقببّرهببا  التي  الجتماعية 
الرئي�صة  اللجنة  اجتماع  تببروؤ�ببصببه  خببالل   - ورعببباه  اهلل  حفظه 
للرنامج الوطني للتوازن املايل يف �صهر اأبريل املا�صي، بتكلفة 
تزيد على 100 مليون ريال عماين ا�صتمراًرا للحزم واملبادرات 
التحفيزية يف اجلانبني القت�صادي والجتماعي لو�صع اللبنات 
احلكومة  تعمل  الببتببي  الجببتببمبباعببيببة  احلببمببايببة  ملنظومة  املتينة 
الأمان  خلدمات  وم�صتدامة  فاعلة  مظلة  لتكون  بنائها،  على 
كافة. امل�صتقبلية  اأو  القائمة  و�صبكاته  وبببراجمببه  الجتماعي 
ومتثلت حزمة مبادرات احلماية الجتماعية لقطاع املوؤ�ص�صات 
ال�صغرية واملتو�صطة يف اإطالق هيئة تنمية املوؤ�ص�صات ال�صغرية 
الأعمال  لبببرّواد  ببًهببا  مببوجَّ طببارًئببا  متويليًّا  بببرنبباجًمببا  واملتو�صطة 
احلاملني لبطاقة ريادة الأعمال واإعفاء املواطنني امل�صتفيدين 
كافة من برناجمي �صند وموارد الرزق /�صابًقا/ من اأداء املبالغ 

غري امل�صددة امل�صتحقة عليهم.
اهلل/  /حفظه  جاللُته  ل  تف�صّ الكرمية  متابعته  منطلق  ومببن 
يواكب  العامة،  لل�صحة  جديد  مببركببزي  خمتر  باإن�صاء  واأمبببر 
التطور التقني والأنظمة الفنية احلديثة، ويغطي الحتياجات 

املطلوبة يف اأي ظرف من الظروف.
ومنذ بداية اجلائحة قامت وزارة ال�صحة بعمل الأدلة الإر�صادية 
اأجل  من  ال�صلطنة،  اإىل  املر�ص  دخببول  من  للحّد  وال�صيا�صات 
التعامل مع اأي حالت وافدة ي�صتبه باإ�صابتها باملر�ص، كما مت 
تدريب العاملني ال�صحيني على التعامل مع املر�ص ورفع كفاءة 
وخا�صة  الأوبببئببة  مع  للتعامل  وجاهزيتها  ال�صحية  املوؤ�ص�صات 
الببوقببايببة ومببكببافببحببة البببعبببدوى، كببمببا مت تببوفببري و�ببصببائببل الوقاية 
ا�صتخدامها،  على  ال�صحيني  العاملني  وتببدريببب  ال�صخ�صية 
ومت تعزيز وحتديث نظام التق�صي الوبائي الإلكرتوين ملتابعة 

احلالت امل�صابة والأ�صخا�ص حتت احلجر ال�صحي.
ويف ذات ال�صياق مت تعزيز ورفع قدرات املختر املركزي لل�صحة 
العامة بالوزارة، وتزويده بالكوا�صف الالزمة لت�صخي�ص املر�ص، 
الرية  احلببدوديببة  املنافذ  يف  العامة  ال�صحة  اإجبببراءات  وتعزيز 
والبحرية واجلوية، وتطبيق الإف�صاح الذاتي جلميع امل�صافرين 
الطبي  باملر�ص، وعمل  الفح�ص  القادمني من مناطق موبوءة 
لالأ�صخا�ص الذين يعانون من اأعرا�ص مر�صّية وتطبيق احلجر 
ال�صحة  ون�ّصقت  وزارة  للقادمني،  املوؤ�ص�صي  اأو  املنزيل  ال�صحي 
املدين  للطريان  العامة  والهيئة  ال�صلطانية  ُعمان  �صرطة  مع 
الطريان  لتعليق  الببريببة  واملعابر  واملببوانببئ  املببطببارات   وم�صغلي 

اإ�صابة  حالتي  اأول  ت�صجيل  ومت  البببدول،  مببن  عببدد  اإىل  املبا�صر 
فراير   24 الثنني  يببوم  بال�صلطنة،  كببورونببا  فريو�ص  مبر�ص 

.2020
املُ�صتمرة  الببتببطببورات  مببع  للتعامل  ال�صلطنة  جهود  وتوا�صلت 
الإ�صابات  عببدد  وارتببفبباع  اجلائحة  جبببراء  الببعببامل  �صهدها  الببتببي 
فقد د�صنت وزارة ال�صحة يف اأكتوبر من العام املا�صي امل�صت�صفى 
امليداين ملر�صى كوفيد 19 مببنى مطار م�صقط الدويل القدمي 
التي حتتاج  ال�صحي ولي�صتقبل احلالت  لي�صكل رافًدا للقطاع 
اإىل رعاية متو�صطة فقط، اأما بالن�صبة للحالت احلرجة التي 
يتم ترقيدها بامل�صت�صفى ف�صيتم حتويلها مبا�صرة للم�صت�صفيات 
املرجعية، وبداأ امل�صت�صفى يف مرحلته الأوىل ب�صعة 100 �صرير 
التالية  املراحل  يف  �صريًرا   312 به  ال�صرة  عببدد  يبلغ  اأن  على 
م�صاحة  على  اأقيم  لببالإيببواء  مركز  امليداين  بامل�صت�صفى  واأحلببق 

ع�صرة اآلف مرت مربع ب�صعة 384 �صريًرا.
طريق  عببن  املجتمعي  الببوعببي  ورفبببع  ال�صحي،  التثقيف  وكبببان 
التوا�صل  وو�صائل  وامل�صموعة  واملقروءة  املرئية  الإعالم  و�صائل 
ال�صحة  بها وزارة  التي قامت  التدخالت  اأهم  الجتماعي، من 
منذ يناير من عام 2020، وهي م�صتمرة حتى الآن، اإ�صافة اىل 
التوا�صل مع خمتلف فئات املجتمع املدين عن طريق التوا�صل 
مع املجال�ص البلدية يف خمتلف املحافظات، واللجان ال�صحية 
على م�صتوى الوليات، والأن�صطة التثقيفية للجمعيات الأهلية 
والأندية الريا�صية، للحد من العدوى يف املجتمع واتباع و�صائل 
الوقاية ال�صخ�صية وجتنب ال�صفر اإىل املناطق املوبوءة واللتزام 

باإجراءات احلجر ال�صحي.
طريق  عن  اإلكرتونية  اآلية  ا�صتحداث  جرى  مت�صل  �صياق  ويف 
متكاملة  من�صة  ُتببعببد  الببتببي  بل�ص”  “تر�صد  من�صة  ا�صتخدام 
ومزودة  عاملية  ومبوا�صفات  حملية  وكببفبباءات  بكوادر  ومطورة 
من  يتم  بحيث  احلببديببثببة  واملببتببابببعببة  التحليل  تقنيات  ببباأحببدث 
خاللها ر�صد جميع متلقي اللقاح يف جميع املواقع املحددة يف 
املوؤ�ص�صات التابعة لوزارة ال�صحة وغري التابعة لوزارة ال�صحة 
وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص، ومت اإعداد اآلية اإلكرتونية للتبليغ 
عن الآثار اجلانبية بعد اأخذ اللقاح اإن وجدت، وتنظيم عدد من 
حلقات العمل لتدريب فرق ميدانية عن طريق التوا�صل املرئي 
عمل  ل�صري  واملتابعة  التنفيذ  بعملية  املعنيني  ال�صركاء  جلميع 

جميع اخلطط املتعلقة باللقاح يف جميع حمافظات ال�صلطنة.
اإعبببببببداد الدليل  الببتببحبب�ببصببني، فببقببد مت  بببجببهببود  يببتببعببلببق  وفببيببمببا 
يف  كوفيد-19  �ببصببد  التح�صني  خببطببة  لتنفيذ  ال�ببصببرت�ببصببادي 
خطة  واإعببببداد  باللقاح  امل�صتهدفة  الفئات  وحتببديببد  ال�صلطنة، 
باللقاح  العام  الوعي  اإعالمية مكثفة للعمل على رفع م�صتوى 
بالتعاون  به  املتعلقة  وال�صائعات  املغلوطة  املعلومات  والرد على 
مع دائرتي العالقات العامة والإعالم ودائرة التثقيف وبرامج 
التوعية ال�صحية، تزامن كل ذلك مع تد�صني احلملة الوطنية 
ال�صابع والع�صرين من دي�صمر  19 يف  للتح�صني �صد كوفيد 

املا�صي حتت �صعار “التح�صني وقاية«.
امل�صتخدمة يف عملية  اللقاحات  اختيار  اأنببه مت  الببوزارة  واأكببدت 
عمل  فببريببق  قبببببل  مببن  علمية  منهجية  اأ�ببصبب�ببص  وفبببق  التح�صني 
وزاري،  بببقببرار  ت�صكيله  مت  اللقاحات  جمببال  يف  املخت�صني  مببن 
اللقاحات  مببع  الببتببعببامببل  يف  الببطببويببلببة  اخلببببرة  مببن  م�صتفيدة 
واإجنازاتها منها احل�صول على املركز الأول على م�صتوى العامل 
يف اإدارة اللقاحات عام 2016م حيث قام فريق العمل وما يزال 
بدرا�صة كل ما يتعلق باللقاحات املتوفرة والتوا�صل مع م�صنعي 
اللقاحات ودرا�صة البحوث التي ن�صرت عن اللقاحات وفعاليتها 
اأجري  الببذي  امل�صلي  امل�صح  نتائج  على  اطلع  كما  وماأمونيتها، 
ا بتحليل احلالت امل�صابة  اأي�صً ال�صلطنة، وقام  ال�صكان يف  على 
على  املببركببزة  والعنايات  امل�صت�صفيات  اإىل  اأدخببلببت  التي  خا�صة 
وجه اخل�صو�ص، واحلالت التي توفاها اهلل بهذا املر�ص، ومن 

التي يجب  ال�صكانية  اللقاحات وال�صريحة  اأنببواع  ثم مت اعتماد 
الأولوية  ذات  الفئات  وحتببديببد  املببر�ببص  �صريان  ملنع  حت�صينها 
�صركات  عبببدة  مببع  بالتعاقد  ال�صلطنة  قببامببت  للتح�صني.وقد 
م�صنعة للقاحات وان�صمت اإىل التحالف العاملي للقاحات وقد 
اأكدت الوزارة على ماأمونية اللقاحات املُ�صتخدمة واملُعتمدة يف 
ملن  اأي م�صاعفات ج�صيمة  ُت�صجل  اأنببه مل  اأكببدت  كما  ال�صلطنة 
تلقوا اللقاح حتى الآن.ويف نهاية الثلث الأول من يوليو اجلاري 
كورونا  لببفببريو�ببص  املُبب�ببصببادة  باللقاحات  املُطعمني  اإجببمببايل  بلغ 
األًفا  و359  مليوًنا  الوطنية  احلملة  بداية  منذ  ال�صلطنة  يف 
ا بن�صبة بلغت 38 باملائة من اإجمايل امل�صتهدفني،  و65 �صخ�صً
�صركة  مببن  التطعيم  عملية  يف  امل�صتخدمة  اجلببرعببات  واأكبببرث 
املُ�صجلة  احلببالت  اإجمايل  بلغ  حيث  باملائة،   90 بن�صبة  فايزر 
الأول  الأ�صبوع  نهاية  حتى  حالة   /281688/ ال�صلطنة  يف 
من يوليو اجلاري، واملتعافني /250564/ بن�صبة ت�صل اإىل 
فيما  باملائة،  2ر1  بن�صبة   /3371/ والوفيات  باملائة  9ر88 
بلغ عدد احلالت الن�صطة /27753/، وت�صعى الوزارة اإىل اأن 
ت�صل ن�صبة املطعمني على الأقل بني 65 و70 باملائة باجلرعة 

الأوىل للفئات امل�صتهدفة قبل نهاية �صهر اأغ�صط�ص القادم.
وتاأمل وزارة ال�صحة اأن ت�صل اىل ال�صلطنة بنهاية �صهر �صبتمر 
اللقاحات  مببن  جببرعببة  األبببف  و200  مبباليببني   3 حبببوايل  املقبل 
اأنه منذ بداية جائحة  الببوزارة  اأكدت  19 وقد  املُ�صادة لكوفيد 
ال�صلطنة  يف  احلكومية  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  لببدى  كببان  كببورونببا 
148 �صريًرا يف العناية املركزة فقط، وت�صاعف عدد  اأقل من 
الأ�صّرة بها حالًيا اإىل ع�صرات الأ�صعاف بف�صل جهود القائمني 
والعاملني يف القطاع ال�صحي والدعم امل�صتمر من لدن ح�صرِة 
لطان هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-  �صاحِب اجلاللِة ال�صُّ
بدء اجلائحة  ا�صتقطابهم منذ  الذين مت  الأطباء  اأن عدد  كما 
هذا  يف  للمهنيني  الببعبباملببي  ال�صح  رغببم  طبيًبا  و64  األببفببني  بلغ 
ال�صحية يف  للموؤ�ص�صات  ال�صتيعابية  ال�صعة  واأ�صبحت  القطاع، 

ال�صلطنة اأعلى مقارنة بالدول الأخرى املتقدمة.
ومببع ظببهببور �ببصبباللت مببتببحببّورة وطببفببرات جببديببدة مببن فريو�ص 
م�صبوقة،  غببري  م�صتويات  اإىل  ال�ببصببابببات  عببدد  وزيبببادة  كببورونببا 
والعنايات  الأجنحة  يف  املنّومني  واأعببداد  الوفيات  عدد  وارتفاع 
املا�صية، وحمايًة  امل�صت�صفيات خالل الفرتة  املرّكزة يف خمتلف 
مقّدرات  على  وحفاًظا  الببوببباء،  هببذا  من  املجتمع  اأفبببراد  ل�صائر 
وغريه  املر�ص  هببذا  مع  للتعامل  ال�صلطنة  يف  ال�صّحي  النظام 
الأخببرى، فقد قّررت  الأمببرا�ببص وتقدمي خدماته اجلليلة  من 
رات الناجتة  اللجنة الُعليا املكلفة ببحث اآلية التعامل مع التطوُّ
عن انت�صار فريو�ص كورونا /كوفيد 19/، متديد فرتة الإغالق 
امل�صائي لالأن�صطة التجارّية ومنع احلركة لالأفراد واملركبات يف 
اأيام  اأن يتم خالل  منت�صف يوليو اجلبباري وحتى نهايته، على 
عيد الأ�صحى املبارك الأربعة اإغالق الأن�صطة التجارية واملنع 
التام حلركة الأفراد واملركبات طوال اليوم، وا�صتثناء حمافظة 
نظًرا  والتام  امل�صائي  الإغببالق  من  ال�صلطنة  �صمال  يف  م�صندم 

كورونا،  امل�صت�صفيات مبر�ص  واملنّومني يف  الإ�صابات  لقّلة عدد 
بال�صوابط  املحافظة  �ببصببّكببان  جميع  الببتببزام  على  الببتبباأكببيببد  مببع 
ول  التجّمعات.  ومنع  الِكمامة  لب�ص  مثل  املعتمدة  الحرتازّية 
ُي�صمح بدخول حمافظة م�صندم اإل مِلَن تلقى جرعة واحدة على 
 18 عمر  يف  هببم  ممببن  ال�صلطنة  يف  املعتمد  اللقاح  مببن  الأقبببل 
�صنة فما فوق من املواطنني واملقيمني يف ال�صلطنة، ومِلَن تلقى 
ال�صلطنة  خارج  من  للقادمني  بالن�صبة  املعتمد  اللقاح  جرعتي 

اعتبار من 9 يوليو 2021م وحتى اإ�صعاٍر اآخر.
املا�صي  مبببار�بببص  نببهببايببة  يف  د�ببصببنببت  قبببد  البب�ببصببحببة  وزارة  وكبببانبببت 
 2025-2021 ال�صحية  للتنمية  العا�صرة  اخلم�صية  اخلطة 
والرامج ال�صرتاتيجية للقطاع ال�صحي، التي ُي�صكل اإطالقها 
نقلة جديدة اأخرى يف رحلة تطوير النظام ال�صحي والتخطيط 
ال�صحي يف �صلطنة ُعمان، مع الرتكيز على اأن ال�صحة اأولوية 
اأكببرث �صمولية  2040 لتقدمي خدمات  ُعمان  روؤيببة  وطنية يف 
وجودة  اأف�صل،  ورعببايببة   ، للجميع  ال�صحة  حتقيق  يف  تتج�صد 
وم�صاركة  التنفيذ  عملية  يف  الت�صارك  على  الرتكيز  مع  اأعلى، 
القطاعات ال�صحية الأخرى واجلهات ذات العالقة، حيث تتاألف 
اخلطة من خم�صة اأهداف ا�صرتاتيجية ومبادرات اأ�صا�صية ذات 
مبا  البببببوزارة  فيها  تبب�ببصببرتك  متوقعة  نتيجة  و/43/  اأولبببويبببة، 
فيها املديريات املركزية واملديريات العامة للخدمات ال�صحية 

باملحافظات ح�صب م�صتويات التنفيذ.
وت�صتمل اخلطة على �صتة برامج ا�صرتاتيجية، تنفذ من خالل 
ال�صاملة وحوكمة  ال�صحية  التغطية  مبادرات وم�صاريع بهدف 
مببنببظببومببة تخطيط  البب�ببصببحببة، وحتببقببيببق  قببطبباع  واإعببببببادة هيكلة 
ومتويل قطاع ال�صحة اأكرث كفاءة وتت�صف بال�صتدامة، وتنمية 
املنتجات  توافر  وا�صتدامة  ال�صحة،  اأجببل  من  الب�صرية  املببوارد 
القطاع  يف  الرقمي  والتحول  وال�صيدلنية،  الطبية  واملببعببدات 

ال�صحي.
اإىل  ال�صحية  للتنمية  العا�صرة  اخلم�صية  اخلطة  ت�صتند  كما 
جمموعة من املمكنات التي تدعم عملية التنفيذ، اأهمها الهيكل 
التنفيذ  بعملية  العامة  املديريات  والببتببزام  لببلببوزارة  التنظيمي 
ا لت�صهم يف ارتقاء  ا وعاملًيّ للح�صول على اأف�صل املوؤ�صرات حملًيّ
ا وجود قدرات وكفاءات  اخلدمات ال�صحية يف ال�صلطنة، واأي�صً
ووجود  عالية،  بجودة  �صحية  خدمات  لتقدمي  موؤهلة  وطنية 
مببتببطببورة، وتوفر  واأجببهببزة  واأنببظببمببة  مببتببقببدم،  نببظببام معلوماتي 
موازنة ت�صغيلية، مع طرق ا�صتخدام املوارد بطريقة ممنهجة، 
وا�صتحداث طرق ت�صهل متويل البتكارات والبحوث يف املجال 
كببافببة القطاعات  �ببصببركبباء يف  البب�ببصببحببي، هبببذا ف�صال عببن وجبببود 
وغبببريهبببا الببكببثببري مبببن املببمببكببنببات الببتببي �ببصببُتبب�ببصببهببم يف جنببباح هذه 
فقد   19 كوفيد  جلائحة  ال�صتثنائي  للو�صع  ونظرا  اخلطة. 
ال�صرتاتيجية  والرامج  العا�صرة  اخلم�صية  اخلطة  اإعببداد  مت 
الت�صغيلية  املبببركبببزي وعببلببى مبب�ببصببتببوى اخلببطببط  املبب�ببصببتببوى  عببلببى 
للمحافظات با�صتخدام عملية التدريب وعقد الجتماعات عن 

بعد با�صتخدام التقنيات احلديثة.

�صلطنة عمان تبذل جهود� متو��صلة وم�صتمرة 
ملجابهة جائحة »كوفيد 19«

�ل�صود�ن.. بيان ر�صمي يعيد �أزمة »جثامني �مل�صارح« �إىل �لو�جهة
•• اخلرطوم-وكاالت

اأعاد بيان �صدر عن النيابة العامة يف ال�صودان ق�صية 
3 م�صارح  املببكببد�ببصببة يف  الببهببويببة  اجلببثببامببني جمببهببولببة 
احلديث  ذلك  مع  وجتببدد  الواجهة،  اإىل  باخلرطوم، 
اعت�صام  فبب�ببص  �ببصببحببايببا  اإىل  يببعببود  بببعبب�ببصببهببا  اأن  عبببن 
عام  البب�ببصببوداين  اجلي�ص  قببيببادة  مقر  اأمبببام  املحتجني 

.2019
اأحد  اإن  بببيببان  يف  ال�صودانية  الببعببامببة  النيابة  وقببالببت 
امل�صارح  وراء تكد�ص اجلثامني يف  الرئي�صية  الأ�صباب 
التي  املببدرو�ببصببة  غببري  “القرارات  يف  يتمثل  الببثببالثببة 

ق�صت باإيقاف الت�صريح والدفن بامل�صارح«.
رغم  اجلثث  بع�ص  دفببن  وتببرية  من  النيابة  و�صرعت 
عببببدم اكببتببمببال الإجببببببببراءات املببطببلببوبببة، بببحبب�ببصببب ذوي 
“طم�ص  مببفببقببوديببن، اتببهببمببوا البب�ببصببلببطببات مبببحبباولببة 
اجلثث  هبببذه  عببالقببة  نببفببي  مبببع  خببا�ببصببة  احلقيقة”، 

باأحداث �صيا�صية.

�إجر�ء�ت �لنيابة �لعامة
وكان النائب العام املكلف يف ال�صودان مبارك حممود، 
اأمر بت�صكيل جلنة ملعرفة اأ�صباب تكد�ص اجلثث يف 3 

م�صارح تابعة مل�صت�صفيات يف اخلرطوم.
حجم  على  للوقوف  الثالثة  امل�صارح  اللجنة  وزارت 
مما  الكهربائي،  التيار  انقطاع  فاقمها  التي  الأزمببة 
اأدى اإىل حتلل اجلثامني وانت�صار الروائح الكريهة يف 

املباين املجاورة.
بذلت  اللجنة  اأن  ال�صودانية  العامة  النيابة  وذكببرت 

اأ�بببصبببفبببرت عبببن تبب�ببصببنببيببف اجلثامني  جبببهبببودا مبب�ببصببنببيببة 
املتكد�صة بامل�صارح لعدة فئات، �صملت وفيات الأطفال 
الأبوين، ووفيات �صحايا  الببولدة وجمهويل  حديثي 
حوادث ال�صري واملرور، اإ�صافة اإىل وفيات طبيعية لها 
�صبهات جنائية، وحددتها  بها  �صهادات وفاة، ووفيات 

بعدد من اجلثامني مت التعرف على اأ�صحابها.
اأن الفئات الثالثة الأوىل ل عالقة ول  اإىل  واأ�صارت 
�صلة لها باأي حتقيقات جنائية اأو اأعمال حتر تخ�ص 

قتلى �صيا�صيني اأو مفقودين.
اأبريل  وبببببرز مببلببف اجلببثببامببني املببجببهببولببة الببهببويببة يف 
املا�صي، ففي ذلك ال�صهر مت العثور على 198 جثة 
مكد�صة يف م�صرحة �صغرية باأحد امل�صت�صفيات و�صط 
املحتجني  من  لعدد  اإنها  نا�صطون  يقول  اخلببرطببوم، 
الببذيببن قببتببلببوا يف فبب�ببص اعببتبب�ببصببام مببقببر قببيببادة القوات 

امل�صلحة، واأحداث اأخرى لحقة.
ويف 14 يببولببيببو اجلببببباري، ثبببار جبببدل كبببببري اإثبببر منع 
النيابة العامة فريق طب عديل دوليا من دخول تلك 
امل�صرحة، التي ت�صم اأي�صا رفات 28 �صابطا اأعدمهم 
نظام الرئي�ص ال�صابق عمر الب�صري عام 1990 ب�صكل 

مناف للقانون.

ت�سكيك
ي�صككون  اإنببهببم  مببفببقببوديببن  وذوو  مببراقبببببون  ويببقببول 
جلان   4 ت�صكيل  مببع  خا�صة  املببلببف،  اإدارة  طريقة  يف 
ب�صاأنه يف وقت وجيز، م�صريين اإىل اأن هناك عالمات 

ا�صتفهام ب�صاأن اأع�صاء يف هذه اللجان.
واعتر الكاتب ال�صحفي وائل حمجوب، اأن الطريقة 

التي يدار بها هذا امللف “مريبة«.
اإن “هناك خطوات  وقال ملوقع “�صكاي نيوز عربية”، 
اإذ ل ميكن نفي �صلة  بببهببا،  الببقببيببام  مببن  بببد  مهمة ل 
اجلثامني بوقائع ف�ص العت�صام ما مل جتر عملية 

مطابقة لالأحما�ص النووية«.
الببعببديل واجلنائي هو  اأن هببذا الأ�ببصببلببوب  و�ببصببدد على 

وحده الكفيل باإغالق الأبواب اأمام اأي �صكوك.
ويف البب�ببصببيبباق نببفبب�ببصببه، نببفببت جلببنببة اأ�ببصببر املببفببقببوديببن يف 

ال�صودان بع�صا مما ما جاء يف بيان النيابة العامة.
“�صكاي  ملوقع  اأبنعوف  �صمية  اللجنة  ممثلة  وقالت 
اإنه ل يوجد ت�صنيف وا�صح للجثامني  نيوز عربية”، 
يف اأي من امل�صارح الثالثة املذكورة، واأ�صافت اأن “ما 
الكثري من  ويببوؤكببد  يببجببايف احلقيقة  البببببيببان  جبباء يف 

ال�صكوك التي تدور حول هذا امللف«.
اأن تكون هذه اجلثامني  ا�صتبعدت  اللجنة  اإن  وقالت 

عائدة اإىل املفقودين.
النية  يوؤكد  العامة  النيابة  “بيان  اأن  اأبنعوف  وراأت 
اللجان  جمببهببودات  كببل  واإ�ببصبباعببة  احلقيقة  لطم�ص 

واحليلولة دون التو�صل للنتائج املرجوة«.

ت�سريع �لدفن
الأ�صنان  طببب  ا�صت�صاري  خالد  حممد  خالد  وك�صف 
 23 عببن دفببن  نببيببوز عربية”  “�صكاي  ملببوقببع  الببعببديل 
بطب  املتعلقة  الإجبببراءات  اكتمال  عدم  رغم  جثمانا، 
الأ�صنان العديل ووجود �صبهات جنائية حول بع�صها.
وي�صدد خالد على اأهمية تقرير طب الأ�صنان العديل 
التي  “التميز”  خ�صو�صا يف حالة جثامني م�صرحة 

“عمل ممنهج  اإىل  للتحلل، م�صريا  تعر�ص معظمها 
لعرقلة عمل طب الأ�صنان العديل«.

الببعببامببة بدفن  الببنببيببابببة  بببقببرار مببن  “فوجئت  وقببببال: 
بع�ص اجلثامني رغببم عببدم اكتمال الإجبببراءات، وهو 
ويرز  ال�صكوك  مببن  الكثري  ويببثببري  م�صتغرب  عمل 

ت�صاوؤل مهما حول �صبب ا�صتعجال الدفن«.
�صرورة  اإىل  العدلية  ال�صلطات  جميع  خببالببد  ودعبببا 
للتعامل  الالزمة  والروتوكولت  القوانني  احببرتام 
مببع اجلببثببامببني املبببوجبببودة يف املبب�ببصببارح، واإعبببطببباء فرق 
الطب العديل الوقت الكايف للقيام بعملها ومتكينها 
من اإظهار احلقيقة كاملة، وحتديد هوية اجلثامني 
ومعايري  اأخببالق  مع  يتما�صى  املطلوبة ومبا  باملهنية 

الطب العديل.

�ن�سحاب جلنة �لعت�سام
م�صرحة  اعت�صام  جلنة  ع�صو  ال�صريف  مل�صعب  وفقا 
من  الببلببجببنببة  ان�صحبت  فببقببد  “التميز”،  م�صت�صفى 

مراقبة عمليات الت�صريح.
بالنتائج،  تالعبت  عنا�صر  “وجود  اإىل  ذلببك  واأرجببع 
اإىل جانب تغييب ممثلي طب الأ�صنان العديل الذي 
يعتر عن�صرا اأ�صا�صيا يف عملية الت�صريح، فيما يتعلق 
تواجهها  الببتببي  الببكبببببرية  بال�صغوط  الببثببالببث  ال�صبب 

اللجنة«.
اإن  عربية”،  نببيببوز  “�صكاي  ملببوقببع  البب�ببصببريببف  وقببببال 
تعر�صوا ل�صغوط  “التميز”  املعت�صمني يف م�صرحة 
كبرية، بهدف ثنيهم عن موا�صلة م�صوار البحث عن 

احلقيقة.

وفاة متهم مبحاولة �غتيال رئي�س 
مايل �أثناء �حتجازه 

•• باماكو-رويرتز

قالت احلكومة يف مايل يف بيان اإن رجال 
متهما مبحاولة طعن رئي�ص مايل املوؤقت 
يف  املا�صي  الأ�صبوع  تويف  جويتا  عا�صمي 
امل�صت�صفى اأثناء احتجاز اأجهزة الأمن له.

ي�صاب  اأن  دون  جنبببا  قبببد  جببويببتببا  وكبببببان 
اأثناء  املهاجم طعنه  حبباول  اأن  بعد  ببباأذى 
الأ�صحى يف م�صجد يف  اأدائببه �صالة عيد 

العا�صمة باماكو يوم الثالثاء.
واأظببببهببببر مببقببطببع مبب�ببصببور حبب�ببصببلببت عليه 
رويرتز قيام رجال الأمن باإلقاء رجل يف 
كان  بينما  ع�صكرية  نقل  �صاحنة  موؤخرة 

حرا�ص �صخ�صيون يحيطون بجويتا.
 ... الببتببحببقببيببقببات  “خالل  البببببيببان  وقببببال 
تدهورت حالته ال�صحية” ومت نقله اإىل 

امل�صت�صفى حيث لفظ اأنفا�صه الأخرية.
وجتري ال�صلطات حتقيقا لتحديد �صبب 

الوفاة.
وت�صهد مايل عمليات ع�صكرية مدعومة 
مبببن فببرنبب�ببصببا �ببصببد مببتببمببرديببن مرتبطني 
ع�صر  مببنببذ  وداعببب�بببص  الببقبباعببدة  بتنظيمي 
�ببصببادهببا ا�ببصببطببراب �صيا�صي  �ببصببنببوات وقبببد 
يقوده  عبب�ببصببكببري  اأطببببباح جمببلبب�ببص  اأن  بببعببد 
جويتا بالرئي�ص اإبراهيم اأبو بكر كيتا يف 

اأغ�صط�ص اآب 2020.

يف  الرئي�ص  نائب  من�صب  جويتا  و�صغل 
اأن  اإىل  نبببداو  بببباه  املببوؤقببت  الببرئببيبب�ببص  اإدارة 

اأطيح به يف مايو اأيار.
بعد  الببر�ببصببمببي  للتلفزيون  جببويببتببا  وقبببال 
ما  على  �صيء  “كل  الهجوم  مببن  �صاعات 
لي�ص هناك م�صكلة. هذا جزء من  يببرام، 
كوين زعيما«.وم�صى قائال “هناك دائما 
اأنا�ص غري را�صني. هناك اأنا�ص يحاولون 
وهو  جويتا  ال�ببصببتببقببرار«.وظببهببر  زعببزعببة 
الهجوم  اأن  على  واأ�صر  املهنئني  ي�صتقبل 
الببببببوزراء  رئببيبب�ببص  فببببببردي«.وقببببببال  “عمل 
بالقرب  يجل�ص  كببان  الببذي  مايا  ت�صوجو 
للتلفزيون  الببهببجببوم  وقببببت  جببويببتببا  مبببن 
اقرتب  �صكينا  يحمل  رجببال  اأن  الر�صمي 
يطعنه  اأن  وحببباول  املببوؤقببت  الرئي�ص  مببن 
الرئي�ص  تعرفون  “كما  الرقبة.وقال  يف 
املوؤقت �صابط يف القوات اخلا�صة، واأعتقد 
من  املببعببتببدي  منع  يف  ي�صاعد  تكوينه  اأن 
جويتا  اأن  هببدفببه«.واأ�ببصبباف  اإىل  الو�صول 
)38 عاما( وحرا�صه الأمنيني احتفظوا 
الإدانبببة  احلبببادث.ورغبببم  خببالل  بهدوئهم 
احللفاء  مببن  اأيبببار  مايو  لنببقببالب  املبكرة 
التي ت�صعى لإنهاء  الغربيني مثل فرن�صا 
ال�صاحل  منطقة  يف  الع�صكرية  مهمتها 
القانونية  اليمني  جويتا  اأدى  الأفريقي 

رئي�صا موؤقتا يف ال�صهر املا�صي.
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العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
يف  الدعوى رقم AJCFICIREA2017/ M0001874 مدين )جزئي( 

بتاريخ  بببباأنبببه  عببلببمببا  نببحببيببطببكببم   -  798807 البببعبببنبببوان:  مبب�ببصببريببة،  طبببببارق  عببلببيببه  املبببحبببكبببوم  اإىل 
ل�صالح  اأعببباله   بالرقم  املببذكببورة  الببدعببوى  املحكمة يف  هببذه  عليك  حكمت  قد   2017/10/10
موؤ�ص�صة عقارات عجمان )عقار( - اخللف القانوين ملوؤ�ص�صة العقارات ال�صتثمارية،  بالتايل:حكمت 
املحكمة :- باإلزام املدعى عليه اأن يوؤدي للموؤ�ص�صة املدعية مبلغ 424431 درهم وفائدة قانونية  
قدرها %5 من تاريخ املطالبة احلا�صل يف 2017/7/18 وحتى متام ال�صداد مع ت�صلمه الوحدة 
ال�صكنية رقم )901 -)مب�صروع جاردن �صيتى - برج املوندو رقم )5 - )بعجمان ، واألزمته الر�صوم 
وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورق�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال 

لالإ�صتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
يف  الدعوى رقم AJCFICIPOR2017/ M0001492 جتاري )جزئي( 

بتاريخ  ببباأنببه  علما  نحيطكم   -  787248 الببعببنببوان:   ، ح�صن  عبدي  حممد  عليه  املحكوم  اإىل 
اأعاله ل�صالح  الدعوى املذكورة بالرقم  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2017/10/31
بالتايل:  ال�صتثمارية،   العقارات  ملوؤ�ص�صة  القانوين  اخللف   - )عقار(  عجمان  عقارات  مو�ص�صة 
حكمت املحكمة :- بالزام املدعى عليه اأن يوؤدي للموؤ�ص�صة املدعية مبلغ 444600 درهم وفائدة 
قانونية قدرها %5 من تاريخ املطالبة احلا�صل يف 2017/6/5 وحتى متام ال�صداد مع ت�صلمه 
الوحدة ال�صكنية رقم )901 )مب�صروع جاردن �صيتى برج املوند رقم )1 - )بعجمان ، والزمته 
ذلك من طلبات.  ما عدا  املحاماة ورف�صت  اأتعاب  درهم مقابل  وامل�صاريف وخم�صمائة  الر�صوم 

حكما قابال لالإ�صتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
يف  الدعوى رقم AJCFICICOM2018/ M0001825 جتاري )كلي(  

اإىل:املحكوم عليه عبداهلل على جوهر، العنوان: 908769   
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/10/30  قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

 )AQAAR( بالرقم اأعاله  ل�صالح مو�ص�صة عقارات عجمان - عقار
بالتايل:حكمت املحكمة: باإلزام املدعى عليها باأداء مبلغ 110،649 درهم )مائة و ع�صرة الف 
اربعمائة و ت�صعة و اأربعني درهما( للمدعية متبقى ثمن الوحدة رقم 1907 يف م�صروع عجمان 
ون برج 12بعجمان ، والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�صبة %5 من تاريخ املطالبة الق�صائية 
حتى ال�صداد التام والر�صوم و امل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ص ما عدا 

ذلك. حكما قابال لالإ�صتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2021/0007166
املخطر / عبيد ا�صحاق املازمي اماراتي اجلن�صية. عنوانه املختار / اإمارة ال�صارقة - بناية مركز الغامن لالعمال - الطابق12- مكتبب رقم 

Obaidalmaazmi2014@gmail.com  : امييل  رقم 0503816666  هاتف   0562929130: هب   -1206
املخطر اليه / عماد خالد العبد-فل�صطيني اجلن�صية يحمل هوية بالرقم )784198258591309( الرقم املوحد - 11771628 
رقم  هاتف   Imad@lonegroup.ae امييل   -  23 رقم  طابق  هريزة  بناية  خليفة  �صارع   - عجمان  /اإمارة  املختار  عنوانه 
فاك�ص 045516367. املو�صوع / تكليف بالوفاء بقيمة مبلغ وقدرة 144000درهم )مائة   043672555 هاتف   252102029
اأبوظبي الوطني باحل�صاب رقم  امل�صحوب على بنك  ال�صيك رقم)115(  اإليه بقيمة  املنذر  املنذر يداين  اربعة واربعون الف درهم( املخطر 
كايف  ر�صيد  وجود  عدم  ب�صبب  144000درهم  بقيمة   )115( رقم  ال�صيك  ارجاع  تاريخ   2020/2/26 بتاريخ   )6204873613(
لل�صاحب ، وحيث اأن املخطر حني تقدم للبنك امل�صحوب عليه ل�صرف قيمة ال�صيك اأعيد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد قائم وقابل لل�صحب. 
)لطفاً : امل�صتندات ت�صل�صل “2 ،3 “ من حافظة امل�صتندات املرفقة(. وحيث اأن املخطر قد قام بتكليف املطلوب الأمر �صده بالوفاء طبقاً لن�ص 
املادة )63( من الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية وقد اأمهلها )5( اأيام للت�صديد اإل اأنه وحتى تاريخه مل يبادر املطلوب الأمر 
اأنه  اإىل  اأ�صار  قد  املدنية  الإجراءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة  �صدهم بت�صديد اأية مبالغ من املطالب بها ، وحيث اأن ن�ص املادة )62( من 
تتبع اأحكام الواردة يف باب اأوامر الأداء اإذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معني املقدار وتتبع 
هذه الأحكام اإذا كان �صاحب احلق دائناً بورقة جتارية. بناء علية : يكلفكبم املخطر ب�صرورة ت�صديد قيمة ال�صيك املذكور بعاليه وامل�صحوب 
على بنك اأبوظبي الوطني باحل�صاب رقم )6204873613( برقم ال�صيك رقم )115( بقيمبة 144000درهم ل�صالح املخطر وذلك يف 
خالل )5( اأيام من تاريخة وبعك�صة �صوف ن�صطر ا�صفني اإىل ا�صت�صدار اأمر النداء من حمكمة ال�صارقة املخت�صة وا�صت�صدار حكم ق�صائي 
بحقكم وتكليفكم بالر�صوم وامل�صاريف والتعوي�ص عما فات من ك�صب والفوائد القانونية من تاريخ اأ�صدار ال�صيك. �صاكرين ح�صن تعاونكم ، 

واطلب من الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به.وهذا اخطار منا بذلك
الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0008900
الهند ويحمل بطاقة هوية رقم  بارامبيل ادمياكوجنو - اجلن�صية  تاناتى  انور  ال�صيد/  العامة ذ.م.م وميثلها  اآدم�ص للتجارة  املخطبر: 
)784197219326325( ب�صفته )�صريك ومدير يف الرخ�صة املذكورة اعاله و ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية يف عجمان 
بالرقم )47823( ، العنوان: عجمان - املنطقة ال�صناعية القدمية - بالقرب من �صوبر ماركت لكي - حمل رقم 33 - هاتف رقم: 
اإليها : �صركة البحر الأبي�ص للتجارة العامة ذ.م.م العنوان: دبي - الكرامة - بناية  0528882538 - املخطر   - 0504508801

جنمة الكرامة 2 - الطابق الأر�صي - باخللف من جي، مارت �صوبرماركت، هاتف رقم : 0547220236 - 0547221903
مو�صوع الإخطار : اإخطار عديل بالوفاء بقيمة )32،595،44( درهم

الوقبائبع : حيث ان املخطر ا�صتلم من املخطر اليه �صيكات وفواتري مقابل معامالت جتارية فيما بينهم، وقام املخطر بتحرير ال�صيكات 
وعند تقدمي ال�صيكات للبنك اعيدت بدون ر�صيد ومل يقم املخطر اإليه بدفع الفواتري م�صتحقة الدفع وعند مراجعته ماطل يف ال�صداد  
وبيانات ال�صيكات كالآتي: 1- �صبيبك رقبم )100363( بقبيبمبة )10،500( درهم وتاريبخ ال�صتحبقباق )2021/04/25 ) امل�صحوب 
من بنك دبي الإ�صالمي، 2- �صيبك رقبم )100328( بقبيبمبة )15،487( درهم وتاريبخ ال�صتحبقباق )2021/04/27 ) امل�صحوب 
ال�صتحقاق  وتاريخ  درهم   )4،383،75( بقيمة   )01097( رقم  فاتورة   -1 كالآتي:  الفواتري  وبيانات  ال�صالمي،  دبي  بنك  من 
لذلك، ان   ،)2021/04/18( ال�صتحقاق  وتاريخ  درهم   )2،224.69( بقيمة   )01098( رقم  فاتورة   -2 )2021/04/05(
املخطر يخطر املخطر اإليه ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�صتحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه )5( ايام من تاريخ تبلغكم 
هذا الإخطار وال �صوف ي�صطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�صتحق له مع الفائدة والتعوي�ص مع 
حفظ باقي احلقوق.  لذلك، فاملخطر تخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�صريان كافة الثار القانونية املرتتبة 

عليه يف مواجهتكم،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
اخطار عديل احل�شور اىل مقر الدائرة االقت�شادية

برقم املحرر 2021/0005166
املخطر : �صوكت على عزيز احمد ، اجلن�صية باك�صتان واحمل بطاقة هوية رقم 784196618247355 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  ال�صيارات(  ل�صيانة  علي  �صوكت  )ور�صة  امل�صماء  الرخ�صة  مالك  ب�صفتي 

القت�صادية يف ال�صارقة بالرقم )628436( - العنوان : ال�صارقة - هاتف رقم :)0553570485(
رقم  هوية  بطاقة  وحتمل  اجلن�صية  اماراتية   - الها�صمي  علي  ها�صم  حممد  فاطمه   : اليها  املخطر 

)0558855111( رقم  هاتف   - حلوان    - ال�صارقة   : العنوان   -  784198681937250
مو�صوع الإخطار : احل�صور اىل مقر الدائرة القت�صادية

الوقبائع : - حيث اأن املخطبر اليها هي وكيل خدمات الرخ�صة اململوكة للمخطر وامل�صماة )ور�صة �صوكت 
على ل�صيانة ال�صيارات( واملرخ�صة بالرقم 628436  املخطر اليها ممتنع عن احل�صور اىل دائرة التنمية 
الإقت�صادية لإكمال اإجراءات التنازل.  وعليه فاإن املخطر يرغب يف انذار املخطر اليها ب�صرورة احل�صور 
اىل مقر الدائرة القت�صادية للنظر يف مو�صوع التوقيع خالل خم�صة ايام وال �صوف ي�صطر اآ�صفا لتخاذ 

الجراءات القانونية �صده
وعليه يلتم�ص املخطر من �صعادة الكاتب العدل اخطاركم بهذا ر�صميا

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0011352
املنذرة : املبهرون ملقاولت التك�صية والر�صيات والأ�صباغ وميثها مالكها ال�صيد البي انطوين بن انوين 

العنوان: منطقة الغوير، �صقة رقم 203 بناية حممد امني اخللجه ، ال�صارقة �ص ب 73286 ت: 0503523783
املنذر اليها : نور ال�صم�ص للمقولت الفنية ذ م م وميثلها �صريكها ومديرها ال�صيد، �صوري�ص مايكل باول

عنوان مكتبه الآخر “امداد حللول الفنية، ال�صارقة، منطقة النباعة، �صفة رقم 201
بجانب م�صجد خان �صاحب “ هاتف رقم : 0551099547 - 0553300497

املو�صوع : تكليف بلوفاء مبلغ وقدره )43013.60( درهم
جمال املقاولت وقد تعاقدت مع املنذر اليها يف تنفيذ اأعمال ان�صاءات للمنذر اليها يف بع�ص امل�صاريع  يف  تقوم  �صركة  املنذرة  ان  • حيث 
وقد مت ابرام اتفاقية بينهما، • وقد كان �صروط الدفع اأن يقدم ك�صوف العمل وي�صرف اجرة العمل خالل ثالثني يوم بعده وقد قام 
عمال املنذرة بتنفيذ اعمال املنذرة اليها وفقا ل�صروط التفق وبحالة مر�صية لديها بدون اي تفريط ول تق�صري، واأخريا قد تر�صد لدى 
املنذر اليها املبلغ الجمايل وقدره )43013،60( درهم وا�صدر �صيكان مقتبل هذا املبلغ ولكن رجع ال�صيك بدون ر�صيد. • وحيث اأن 
هذا املبلغ قد تر�صد بذمة املنذر اليها منذ عدة اأ�صهر وقد مت مطالبته مرارا وتكرارا مبراجعة مكتبه وعر الر�صائل الن�صية والمييل 
امل�صتحق ولكن مل  املبلغ  ت�صديد  اليها مرارا وتكرارا ب�صرورة  املنذر  املنذرة طالبت  ان  • وحيث  الهاتفي ولكن بدون جنوى  والت�صال 
ي�صتجب للنداءات الودية • وحيث اأن املنذر اليها ل تزال ممتعة عن �صتاد مبلغ )60-43013( درهم • رغم املحاولت الودية املتكررة 
ال ان املنذر اليها ظلت ممتعة عن ال�صداد. لذلك ، تنذر املنذرة - املنذر اإليها ب�صداد املبلغ املرت�صد بذمتها والبالغ )60-43013( ثالثة 
واربعون الف وثالثة ع�صر درهم و�صتون فل�صا وذلك خالل مدة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالم الإنذار واإل �صت�صطر املنذرة لتخاذ 
كافة الإجراءات الفتونية التي حتفظ لها حقها مبا فيها اإقامة الدعاوى احلقوقية واملدنية للمطالبة باأ�صل احلق مع حتميل املنذر اإليها 

بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/6101(

املنذر / فهد بن حممد بن �صعد القثامي )�صعودي اجلن�صية(
بوكالة املحامي / جمعة النقبي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية

�صد/ املنذر اليه : ر�صيد بن على بن حممد الر�صيد )�صعودي اجلن�صية(
اثنان  �صداد مبلغ وقدره )2،500،000(  اإلية ب�صرورة  املنذر   - املنذر  يكلف  املو�صبوع/- 
مليون وخم�صمائه الف درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صيك 
ال�صرق   - �صي  بي  اإ�ببص  )ات�ص  بنك  على  امل�صحوب   2020/11/1 بتاريخ   00013 رقببم 
اأيام من تاريخ ن�صر هذا النذار وال �صيطر  اأق�صاها خم�صة  الو�صط املحدود( خالل مده 
املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�صت�صدار اأمر الداء واملطالبة 
بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  املنذر  له  تعر�ص  �صرر  او  عطل  اي  عن  املنا�صب  بالتعوي�ص 

الر�صوم وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6299(

املنذر/ مداح بن عو�ص بن حمود احلي�صوين احلربي
�صد / املنذر اليه / با�صم بن �صعيد بن حممد ابوي�صيت - �صعودي - اجلن�صية

املو�صوع : 
يخطبر املنبذر املن بذر اإليبه ب�صبرورة �صبداد مبلبغ )170،000،00 درهم( فقبط مبائبة 
و�صبعبني البف درهبم خبالل )5( خم�صبة اأيبام مبن تباريخ ت�صبلبم هبذا الإنبذار باعتببار اأن 
هبذا الإنبذار هبو تكليبف بالوفباء طبقبا لبن�ص املبادة 63 مبن الالئحبة التنظيميبة لقبانون 
الإجبراءات املدنيبة وفبى حالبة عبدم ال�صبداد فبي املهلبة املحبددة �صي�صبطر املنبذر لتخباذ 
كافبة الإجبراءات القانونيبة الالزمبة اقت�صباء حلقبه املقبرر ببن�ص القبانون وعبن طريبق 

املحكمبة املخت�صبة. مبع حفظ كافة حقوقه الأخرى دون ح�صر
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6298(
املنذرة/ �صركة فواز للتجارة و اخلدمات الهند�صية )ذ.م.م(

املنذر اليه / حممد اأبو الكالم عبد اجلليل )بنجالدي�صي اجلن�صية(
املو�صوع

يخطبر املنبذر املنبذر اإليبه ب�صبرورة �صبداد مبلبغ )114،474،00 درهبم( فقبط مائبة واأربعبة 
تباريخ ت�صبلبم  اأيبام مبن  �صببعون درهمباآ خبالل )5( خم�صبة  اأربعبة و  و  واأربعمائبة  األبف  ع�صبر 
هبذا الإنبذار باعتببار اأن هبذا الإنبذار هبو تكليبف بالوفباء طبقبا لبن�ص املبادة 63 مبن الالئحبة 
التنظيميبة لقبانون الإجبراءات املدنيبة وفبى حالبة عبدم ال�صبداد فبي املهلبة املحبددة �صي�صبطر 
القبانون  ببنب�ص  املقبرر  حلقبه  اقت�صباء  الالزمبة  القانونيبة  الإجبراءات  كافبة  لتخباذ  املنبذر 

وعبن طريبق املحكمبة املخت�صة ، مع حفظ كافة حقوقه الأخرى دون ح�صر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 808
الهنبد،  اجلن�صية:   - م�صبعود  اطهبر  عبداحلميبد  احمبد  ال�صيد:  بباأن  للجميبع  معلومباً  ليكن 
يرغبب فبي البيبع والتنازل عبن كبامبل حب�صبته البالغبة )100%( وذلبك اإلبى ال�صبيد: بيبو�ص 
الخ�صبر(  ال�صبراع  )بقالبة  امل�صبماه  الرخ�صبة  فبي  الهنبد،  اجلن�صية:   - �صباول  نباري�ص  �صباول 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )745641( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صبارقة  بباأمبارة  تاأ�ص�صبت 

القت�صادية بال�صارقة. تعديالت اخرى : 
 2013 ل�صنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ص 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 805
بباأن ال�صبيد : عائ�صبه �صبامل حميبد الطنيجبي - اجلن�صية : الإمبارات،  ليكن معلومباً للجميبع 
ترغبب فبي البيبع والتنبازل عبن كبامبل حب�صبتها البالغبة )100%( وذلبك اإلبى ال�صيد : حممبد 
املدينبة  )�صباحل  امل�صبماه  الرخ�صبة  فبي  الإمبارات،   : اجلن�صية   - الكتببى  النبدا�ص  علبى  �صبيبف 
ال�صبادرة مبن  للنقليبات العامبة( تا�ص�صبت باأمببارة ال�صبارقة مبوجبب رخ�صبة رقبم )780212( 

دائبرة التنميبة القت�صبادية بال�صارقة. تعديالت اخرى:
 2013 ل�صنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ص 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 803

باك�صبتان،  اجلن�صية:   - اليبا�ص  مبحبمبد  عرفبان  حممبد   : ال�صبيد  بباأن  للجميبع  معلومبا  ليكن 
ال�صبيد:  اإلبى  وذلبك   )%100( البالغبة  حب�صبته  كبامبل  عبن  والتنبازل  البيبع  فبي  يرغبب 
امل�صماه )�صبالون طريبق  الهنبد، فبي الرخ�صبة  امبا مبوهبانبان ناير - اجلن�صية:  جايالك�صبمبى 
الر�صباء للحالقبة( تاأ�ص�صبت بباأمبارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )755583( ال�صادرة من 

دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة. تعديالت اآخرى: 
 2013 ل�صنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ص 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 807
الإمبارات،  اجلن�صية:   - العريبانبي  عببداهلل  ربيبع  مبحبمبد  علبى   : ال�صيد  بباأن  للجميبع  معلومبا  ليكن 
يرغب فبي البيبع والتنبازل عبن كبامبل ح�صبته البالغبة )100%( وذلبك اإلبى ال�صبيد : مبحبمبد ظبافر 
يحيبى املنباديلي - اجلن�صية: �صبوريا، فبي الرخ�صبة امل�صبماه )كافترييبا خبفبايف ال�صبام( تاأ�ص�صبت بباأمبارة 

ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )782566( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة.
تعديالت اخرى:- تغيري ال�صكل القانوين من)موؤ�ص�صة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.

- تغيري الإ�صم التجاري من )كافترييا خفايف ال�صام( اإىل )اجلوده املميزه كافية(.
2013 يف �صان  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة   املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ص 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 804
بباأن ال�صيدة : امنبه �صبعيبد ببالل فرحبان - اجلن�صية: الإمبارات، ترغبب  ليكن معلومبا للجميبع 
فبي البيبع والتنبازل عبن كبامبل حب�صبتها البالغبة )100%( وذلبك اإلبى ال�صبيد : جبهباجنري عبامل 
جعفبر اأحمبد - اجلن�صية : بنغالدي�ص، فبي الرخ�صبة امل�صبماه )بقالبة ال�صببيب( تاأ�ص�صبت بباأمبارة 
ال�صبارقة مبوجبب رخ�صة رقم )547108( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة. 

تعديالت اآخرى:- تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.
 2013 ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  ا�صبوعني من  اليه بعد  امل�صار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 806

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/�صامل �صامل عي�صى اجلالف ال على - المارات اجلن�صية 
على  حممد  ال�صيد/  اإىل  ح�صة   %100 البالغة  ح�صته  كامبل  وبيبع  بالتنازل  يرغب 
عبدالرحيم على ال�صويدي - المارات اجلن�صية يف الرخ�صة التجارية : �صالون التنويع 

للحالقة، ترخي�ص رقم )510118(
تعديالت اخري : حيث مت تنازل مالك الرخ�صة لآخر 

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
الت�صديق   للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  يف 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص  اليه بعد  امل�صار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 
 اعالن بالن�شر

              يف  الدعوى رقم 419/2021/320 ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث 
مو�صوع الدعوى: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/1622 احوال نف�ص م�صلمني والر�صوم 

وامل�صاريف والتعاب  
طالب الإعالن : ت�صنيمه من�صور فافكوجنو عبدالكالم  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

 املطلوب اإعالنه : 1- من�صور �صعوداه بيوى  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : مبا ان امل�صتاأنف/ ت�صنيمه من�صور فافكوجنو عبدالكالم قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وعليه نعلنكم حكمت املحكمة بقبول ال�صتئناف �صكال ويف املو�صوع وقبل الف�صل فيه بانذار امل�صتاأنف �صده اما 
بالقامة مع زوجته امل�صتاأنفة يف الدولة يف امل�صكن الذي اعده لها او نقلها اليه اىل الهند بعد تكلفة باجراءات 
ا�صتخراج التاأ�صرية وم�صتلزمات القامة و�صداد م�صاريفها وم�صاريف ال�صفر والنقلة وال�صكن لها ولالولد 
الن�صر  تاريخ  من  لذلك  �صهرا  وامهلته  احلكم  منطوق  ينفذ  مل  ان  عليه  تطليقها  او  باح�صان  ت�صريحها  او 
وحددت جل�صة 2021/9/8 ملعرفة ما مت وابقت يف امل�صروفات و�صرحت للم�صتاأنفة اعالنه بالن�صر يف �صحيفتني 

احداهما باللغة الجنليزية وكلفتها باأر�صفة العالن اأ�صول يف النظام
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 2619/2021/16 جتاري جزئي 

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعى عليها بان ت�صدد مبلغ وقدره 603.938 درهم والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ ت�صجيل الدعوى وجعل احلكم بالنفاذ املعجل الزام املدعى عليها بالر�صوم وامل�صاريف 

واتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-�صاير للمقاولت )فرع من �صاير للمقاولت وال�صيانة العامة ذ.م.م( فرع دبي �صفته 

بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  قينجد او انرتنا�صيونال للخدمات الفنية �ببص.ذ.م.م  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

- جمهول حمل القامة 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )603.938 
درهم(  والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ت�صجيل الدعوى وجعل احلكم بالنفاذ املعجل الزام املدعى 
عليها بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2021/08/03  ال�صاعة 
10.30 �ص يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل

رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 
اعالن بالن�شر 

 4842/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صدهم/1-  الء حممد احل�صن يو�صف ابوالقا�صم -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/عبيد �صعيد علي عبيد ال�صام�صي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)34489.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 

اعالن بالن�شر        
 136/2021/20جتاري كلي 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- انار افياتيك )م م ح( - منطقة حرة بعجمان 

مبا اأن املدعي / راين عو�ص عبدالقادر عبا�ص  - جمهول حمل الإقامة 
وميثله / علي ابراهيم حممد احلمادي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )58.465.068.23( وقدره  عليه مببلغ  املدعي 
والفائدة 12% من ا�صتحقاق كل دفعة عن اجمايل امل�صتحقات للمدعيان ومن تاريخ �صدور 
املعجل بال  بالنفاذ  و�صمول احلكم  به  املق�صي  التعوي�ص  والبات عن مبلغ  النهائي  احلكم 
قاعة  يف  �صباحا   09:30 ال�صاعة   2021/8/1 املوافق  الحببد  يوم  جل�صة  لها  وحببددت  كفالة. 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 
اعالن حكم بالن�شر        
1783/2019/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- حافظ احمد علي احمد  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : دنيا للتمويل ذ.م.م
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2019/9/25  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم 
ل�صالح/ دنيا للتمويل ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )132.697.86( درهم 
مائة واثنان وثالثون الف و�صتمائة و�صبعة وت�صعون درهما و�صتة وثمانون فل�صا ، والفائدة بواقع 
وامل�صاريف  بالر�صوم  والزمته  ال�صداد  متام  وحتى   2019/4/14 من  املبلغ  ذلك  على  �صنويا   %9
خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املببحببامبباه.   اتعاب  مقابل  درهببم  وخم�صمائة 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  العببالن  هببذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5119/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/908 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره ) 186814 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صعود عبداهلل احمد ح�صوب ال�صحي -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- علي �صعيد حممد ال�صعدي - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
 جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )186814( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الجببراءات  �صتبا�صر 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27 
 اعالن بالن�شر

                   يف الدعوى رقم 305/2021/1785 ا�شتئناف جتاري  
مو�صوع الدعوى: ا�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 5141 ل�صنة 2020 جتاري 
جزئي والزام امل�صتانف �صدهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي 

التقا�صي.
بالق�صية:  �صفته  الببديببن  معني  عبدالعظيم  الببديببن  اكببمببل  حممد  العببببالن:  طببالببب 
ا�ص تي كلري للو�صاطة  م�صتاأنف املطلوب اعالنهم:1- يا�صر حممد حممد عو�ص 2- 

العقارية �ص.ذ.م.م �صفتهما بالق�صية: م�صتاأنف �صدهما
جتاري   2020/5141 رقببم  الببدعببوى  يف  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  الببدعببوى:قببد  مو�صوع 
جزئي وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2021/9/22 ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13299 بتاريخ 2021/7/27   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 809
مياه  بتري  حممد  اأحمد  �صاهني  حممد  ال�صيد/   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
اجلن�صية:بنغالدي�ص يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )% 100( وذلك 
الرخ�صة  يف  اجلن�صية:بنغالدي�ص    - مياه  ا�صرائل  حممد  مياه  �صراج  ال�صيد/حممد  اإىل 
بال�صارقة  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  املدينة(  �صراج  )�صوبرماركت  امل�صماه 

برخ�صة رقم )757187( تعديالت اأخرى:- ليوجد اأي تعديالت اأخرى.
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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•• براغ -وام:

اأبطال  الرماية  اأبطال فريق  حقق 
موؤ�ص�صة زايد العليا منت�صبي نادي 
الببعببني لأ�ببصببحبباب الببهببمببم اإجنببببازات 
م�صرفة حيث حقق اأبطال املوؤ�ص�صة 
متميزة  نببتببائببج  البب�ببصببوزن  لببرمببايببة 
مناف�صات  يف  مبب�ببصبباركببتببهببم  خببببالل 
بطولة جمهورية الت�صيك الدولية 
التي اأقيمت اأخرياً بالعا�صمة براغ، 
الأوىل  املببببراكببببز  عببلببى  و�بببصبببيبببطبببروا 
لببلبببببطببولببة الببتببي �ببصببارك فببيببهببا 29 

لعباً ميثلون �صبع دول .
واأ�صفرت النتائج النهائية ملناف�صات 
ا�صتعداداً  تببباأتبببي  البببتبببي  البببببطببولببة 
بطولة  مببنببافبب�ببصببات  يف  لببلببمبب�ببصبباركببة 
�صهر  تببنببظببيببمببهببا  املببببقببببرر  الببببعببببامل 
عن  ايببطببالببيببا،  يف  املببقبببببل  �صبتمر 
احلب�صي  حمببمببد  البببببطببل  حبب�ببصببد 
وامليدالية  الول  املببببركببببز  كبببباأ�ببببص 
الثاين  املبببركبببز  وكببباأ�بببص  الببذهبببببيببة، 
واملبببيبببدالبببيبببة الببفبب�ببصببيببة كبببانبببت من 
جي�صي،  فببيببدرو  اليببطببايل  ن�صيب 
بينما كاأ�ص املركز الثالث وامليدالية 
احلامد  حممد  لبطلنا  الرونزية 
الزبيدي يف  البطل عي�صى  وجبباء   ،

الالعب  وجبببببباء  البببببراببببببع،  املببببركببببز 
الت�صيكي كو�صيك جاكوب يف املركز 
ال�صاد�ص  املببركببز  بينما  اخلببامبب�ببص، 
الالعب اليطايل بارتيني دانييل.

واأ�بببصببباد اإ�ببصببمبباعببيببل املبببرازيبببق مدير 
باملوؤ�ص�صة  الريا�صية  الأندية  ادارة 

مب�صتوى اأداء الالعبني يف البطولة 
موؤكدا باأن امل�صتوى الرائع لالعبني 
الفرتة  خببالل  امل�صوؤولية  ي�صاعف 
الأداء  يف  التفوق  لإ�صتمرار  املقبلة 
لتحقيق نتائج متميزة يف مناف�صات 
تنظيمها يف  املببقببرر  الببعببامل  بطولة 

ايببطببالببيببا �ببصببهببر �ببصبببببتببمببر املببقبببببل . 
جاءت  البطولة  املببرازيببق:  واأ�صاف 
نببظببراً لتوقف  يف وقببت �صعب جببداً 
اغببلببب البببببطببولت الببعبباملببيببة نتيجة 
امل�صتجد  كورونا  فايرو�ص  جائحة 
لعبينا  وحبببباجببببة   ،  19 كبببوفبببيبببد 

للدخول يف مناف�صة عاملية لقيا�ص 
الحتكاك  خببالل  من  م�صتوياتهم 
ل�صيما  عامليني  ابطال  مع  املبا�صر 
�صهدت  البببتبببي  البببببطببولببة  هببببذه  اأن 
العامل  اأبببطببال  مببن  نخبة  م�صاركة 
لببلببرمببايببة، وتببعببتببر مبببثببابببة موؤ�صر 
املنتظرة  املببنببافبب�ببصببة  مبب�ببصببتببوى  عببلببى 
حتقيق  ومت  الببببعببببامل،  بببطببولببة  يف 
امل�صاركة  مببن  املببنبب�ببصببودة  الهبببببداف 
وكلنا اأمل اأن تكون موؤ�صر لالعبينا 
لتحقيق الإجنازات واحل�صول على 

ميداليات يف بطولة العامل.
واأعببرب عن �صكره وتقديره لإدارة 
لأ�صحاب  الببعببلببيببا  زايببببد  مببوؤ�ببصبب�ببصببة 
الهمم التي تدعم م�صاركة الأبطال 
الريا�صيني اأ�صحاب الهمم يف كافة 
والقليمية  املببحببلببيببة  املببنببافبب�ببصببات 
مناف�صات  وكبببببانبببببت  والبببببدولبببببيبببببة 
بببثببالث جبببولت يف  ببببداأت  البطولة 
ب  يوليو   23 تبباريببخ  الول  الببيببوم 
75 طلقة حقق لعبو نادي العني 
التايل:حممد  الببهببمببم  ل�ببصببحبباب 
62 طلقة باملركز الثاين  احلب�صي 
الزبيدي  وعي�صى  احلامد  وحممد 
املببببركببببز  حمبببقبببقبببني  طبببلبببقبببة   57
الالعب  واخريا  وال�صابع  ال�صاد�ص 

�صيف احلمريي 53 طلقة باملركز 
البببعبببا�بببصبببر. وا�ببصببتببكببمببلببت اجلبببببولت 
البببيبببوم  الببببرابببببعببببة واخلبببامببب�بببصبببة يف 
طلقة   50 بعدد  24يوليو  الثاين 
احلب�صي  حمببمببد  كبببال  وا�بببصبببتبببطببباع 
اإحراز املركز الثالث بنتيجة 101 

ورقم جديد لالعب طلقة وعي�صى 
بنتيجة  البببراببببع  املبببركبببز  الببزبببيببدي 
املركز  احتل  احلامد  وحممد   96
وتاأهل   ،94 بببنببتببيببجببة  الببب�بببصببباد�بببص 
النهائي  اىل  الببثببالثببة  الببالعبببببون 
 14 ا�صل  مببن  لعبني   6 كاف�صل 

لعبببببببا مببببن نببخبببببة لعبببببببي البببببببارا 
اليطاليان  مببن  كببل  برفقة  تبببراب 
فيدروجي�صي ديفيد بنتيجة 106 
بنتيجة  دانييل  بارتيني  و  طلقة، 
والت�صيكي كو�صيك جاكوب   ،104

بنتيجة 95.

•• بلغراد-وام:

دعا ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي 
القدم  لكرة  الإمببببارات  احتبباد  رئي�ص 
قبب�ببصبباة املبببالعبببب الإمبببباراتببببيببببني اإىل 
مببن مع�صكر  الببقبب�ببصببوى  ال�ببصببتببفببادة 
فنية  فائدة  اأق�صى  وحتقيق  �صربيا 

وبدنية وذهنية.
وقببال خببالل اللقاء الببذي عقده مع 
احلّكام عر تقنية الت�صال املرئي اإن 
جناح كرة القدم يعتمد على احلكام 
امل�صابقات  جنبببباح  �ببصببر  فببالبب�ببصببافببرة 
اإدارة  جمببلبب�ببص  اأن  مبببوؤكبببدا  الببكببرويببة 
احتاد الكرة �صيوا�صل دعمه للحكام 

ويهيئ لهم كل اأ�صباب التفوق .
الإماراتية  الريا�صة  اأن  اإىل  واأ�ببصببار 
وجببه اخل�صو�ص  الببقببدم على  وكبببرة 
حتظى بدعم ل حمدود من القيادة 
نعمل  اأن  جميعاً  وعلينا  الببر�ببصببيببدة 
ببباأقبب�ببصببى طبباقببتببنببا مببن اأجببببل حتقيق 
و�صعبنا  قيادتنا  لإ�صعاد  الإجنبببازات 
باأولوية  يحظى  التحكيم  اأن  موؤكدا 

نظراً لأهميته يف اإدارة املباريات.

واأو�ببببصببببح البب�ببصببيببخ را�بببصبببد ببببن حميد 
مع  تعاقد  الكرة  احتبباد  اأن  النعيمي 
خرات كبرية يف عامل التحكيم من 
اأجل تاأهيل العنا�صر املحلية وكذلك 
يف  عاملية خمت�صة  �صركة  مع  تعاقد 
اأجل  مببن  ذلببك  وكببل  الفيديو  تقنية 
وحت�صريهم  املببالعببب  قبب�ببصبباة  دعبببم 

للم�صابقات املحلية واخلارجية.

واأ�ببصبباد رئي�ص احتبباد الإمببببارات لكرة 
القدم بعمل جلنة احلكام وحر�صها 
التحكيم  عنا�صر  كببل  تطوير  على 
اأن هببببدف الحتبببباد  املببحببلببي مبببوؤكبببدا 
الإماراتية  البب�ببصببافببرة  وجبببود  تعزيز 
يف املحافل القارية والدولية خا�صة 
كبببباأ�ببببص الببببعببببامل فببب�بببصببباًل عببببن اإجنببببباح 

امل�صابقات املحلية.

ومتبببببنبببببى الببببتببببوفببببيببببق لببببلببببحببببكببببام يف 
مثمنا  اخلبببببببارجبببببببي  مبببعببب�بببصبببكبببرهبببم 
وتفانيهم  وان�صباطهم  اإخال�صهم 

يف العمل .
من جهته اأكد �صامل علي ال�صام�صي 
الكرة  احتبببباد  اإدارة  جمببلبب�ببص  عبب�ببصببو 
ال�صيخ  لقاء  اأن  احلكام  جلنة  رئي�ص 
باحلكام  النعيمي  حميد  بببن  را�ببصببد 

كبببان اإيببجببابببيببا جبببدا واأ�ببصببهببم يف رفع 
املالعب  لببقبب�ببصبباة  املببعببنببويببة  الببببببروح 
خبببببببالل املبببعببب�بببصبببكبببر احلببببببببايل البببببذي 
اأن  اإىل  مبب�ببصببرياً  اأ�ببصبببببوع  قبل  انطلق 
ر�صالة  حمل  الحتبباد  رئي�ص  حديث 
وا�صحة وهي جتديد الثقة باحلكم 
اإدارة  عبببلبببى  وقبببببدرتبببببه  الإمبببببباراتببببببي 
املباريات يف خمتلف البطولت �صواء 

املحلية اأو اخلارجية ودائماً ما يكون 
اختيار اأول لدى الحتادين الدويل 

والآ�صيوي لكرة القدم.
مي�صي  �ببصببربببيببا  مببعبب�ببصببكببر  اإن  وقببببال 
التزام  املببطببلببوبببة وهببنبباك  بببالبب�ببصببورة 
تام من قبل جميع احلكام يف تنفيذ 
الببببذي مت و�ببصببعببه لهذه  البببرنبببامبببج 
الفرتة والذي ي�صمل تدريبات بدنية 

وحما�صرات  عببمببلببيببة  وتببطبببببيببقببات 
نببظببريببة حتبببت اإ�ببببصببببراف نببخبببببة من 
الفيفا  لدى  املعتمدين  املحا�صرين 
الذين مت ال�صتعانة بهم خالل هذه 
من  عبببدد  اإدارة  جببانببب  اإىل  الببفببرتة 
بع�ص  جتمع  التي  الببوديببة  املباريات 
يف  مع�صكراتها  ُتببقببيببم  الببتببي  الببفببرق 

�صربيا .

68 حكما  م�صاركة  املع�صكر  وي�صهد 
الأول  الفريق  حكام  مببن  وم�صاعدا 
البببذن �ببصببيببديببرون مببببباريببات خمتلف 
الأول  بالفريق  اخلا�صة  امل�صابقات 
ودوري  العربي  اخلليج  دوري  وهببي 
الدرجة الأوىل وكاأ�ص رئي�ص الدولة 
اخلارجية  املببب�بببصببباركبببات  جبببانبببب  اإىل 

للحكام الدوليني.

�أبطال ز�يد �لعليا لأ�صحاب �لهمم يحققون نتائج 
متميزة يف بطولة �لت�صيك �لدولية لرماية �ل�صوزن

ر��صد بن حميد يدعو ق�صاة �ملالعب �إىل �ل�صتفادة من �ملع�صكر �ل�صربي

ح�صد الرامي الكويتي املخ�صرم عبداهلل الر�صيدي برونزية ثانية تواليا يف 
اأم�ص  ثالثا  حلوله  بعد  ال�صيفية،  الأوملبية  الألعاب  �صمن  ال�صكيت  م�صابقة 

الثنني يف دورة طوكيو.
عاما(  الر�صيدي )58  2016، حّل  ريو  بامليدالية عينها يف  تتويجه  وبعد 
رقم   ،59( هببانببكببوك  فن�صنت  الأمبببريكبببي  وراء  نببقببطببة،   46 بر�صيد  ثببالببثببا 

اأوملبي( والدمناركي ي�صر هان�صن )55(.
وبرغم تقّدمه يف ال�صن، ل يزال الر�صيدي طاحما حل�صد ميدالية ذهبية يف 

اأوملبياد باري�ص 2024.
الجناز  بهذا  "افتخر  القطرية  �صبورت�ص"  اإن  "بي  لقناة  الر�صيدي  وقببال 

للمرة الثانية تواليا، وامتنى اأن تكون املرة املقبلة يف باري�ص 2024 متوجة 
بالذهب".

واأ�صاف الر�صيدي الذي يخو�ص م�صاركته ال�صابعة يف الألعاب الأوملبية "هذا 
يدل ان م�صتواي جيد وثابت. اكت�صفت بع�ص الخطاء و�صاأطّورها يف امل�صاركة 
الرماة  اأكر عدد من  لتاأهيل  اأخرى  اأفكر حاليا يف طريقة  املقبلة.  الثامنة 

العرب للدورات املقبلة".
من جهته، قال رئي�ص الحتاد العربي والكويتي دعيج العتيبي "اأثمر اجلهد 

والتعب عن نتيجة. هذه امليدالية للكويت وللعرب اأي�صا".
تابع "تاأثرنا ان تكون م�صاركة ريو قد �ُصّجلت حتت ا�صم الالعبني امل�صتقّلني 

ب�صبب اليقاف لكنها ميداليات كويتية".
الذي  عاما(   32( هانكوك  الأمببريكببي  هو  عنيدا  خ�صما  الر�صيدي  وواجببه 

ح�صد ذهبيته الثالثة يف ال�صكيت بعد بكني 2008 ولندن 2012.
ولن يخو�ص اأوملبياد طوكيو "الرامي الذهبي" املبتعد فهيد الديحاين الذي 

ارتبطت به الإجنازات الكويتية.
املحفل  يف  الكويت  حققتها  التي  الأرببببع  امليداليات  من  ثببالث  طوكيو،  قبل 
الأوملبي انتزعها الديحاين بواقع برونزية "دبل تراب" )احلفرة املزدوجة( 
وذهبية   ،2012 لندن  يف  "تراب" )احلفرة(  برونزية   ،2000 �صيدين  يف 
الأوملبي  العلم  حتببت  الكويتية  امل�صاركة  جبباءت  حببني   ،2016 ريببو  يف  تببراب 

اإيقاف  الدولية  الأوملبية  اللجنة  امل�صتقلون" ب�صبب قرار  "الريا�صيون  وبند 
التدخالت  نتيجة  �صنوات  خم�ص  خببالل  الثانية  للمرة  الكويتية  نظريتها 
احلكومية. وبعدما حل مكان زميله �صعود الكندري الذي اعتذر عن خو�ص 
"هذه امل�صاركة  غببمببار الأوملبببببيبباد احلبببايل لببظببروف خببا�ببصببة، قبببال الببر�ببصببيببدي 
تختلف عن �صابقاتها لأنها جاءت مفاجئة ومن غري تخطيط م�صبق، لكن 
�صقيق  ابن  الر�صيدي،  الكويتي من�صور  �صيء". وحل  كل  يعلو  الوطن  نببداء 
ال�صعودي  ال�صاد�ص ع�صر، امل�صري عزمي حميلبه )19(،  عبداهلل، يف املركز 
�صعيد املطريي )22(، الإماراتي �صيف بن فطي�ص )24( وامل�صري حمدي 

م�صطفى )29( من اأ�صل 30 م�صاركا.

�لكويتي �لر�صيدي يحرز برونزية �ل�صكيت 
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�صمن الأردن حتقيق اأوىل ميدالياته يف اأوملبياد طوكيو ال�صيفي والثانية يف تاريخ الألعاب، 
بعد تاأهل لعب التايكواندو �صالح ال�صرباتي امل�صنف �صاد�ًصا عاملًيا اىل نهائي وزن 80- 

كلغ، اإثر فوزه على الوزبك�صتاين نيكيتا رافالوفيت�ص ال�صابع 13-11 الثنني.
2018 يف النهائي  2021 وبرونزية اآ�صياد  اآ�صيا  ويلتقي ال�صرباتي حامل لقب بطولة 
علم  حتت  امل�صارك  خرامت�صوف  ماك�صيم  الرو�صي  عاملًيا  اأول  امل�صنف  مع  الثنني  لحًقا 

حمايد الذي اأق�صى امل�صري �صيف عي�صى 1-13.
اأن  بعد  الأوملبياد  الإطببالق يف  على  ميدالياتها  ثاين  الن�صامى  بالد  ال�صرباتي  و�صيهدي 
ا عندما توج بذهبية وزن 68- كلغ  ح�صد باكورتها اأحمد اأبو الغو�ص يف التايكواندو اأي�صً

يف ريو 2016.
وقال ال�صرباتي )22 عاًما( بعد الفوز يف ت�صريح لوكالة فرن�ص بر�ص "املباراة النهائية 

�صتكون �صعبة مثل املباريات الوىل، يف النهاية نحن يف الأوملبياد لذا الكل حا�صر وجاهز. 
�صرنتاح الآن ونحلل النهائي ونحن متفائلون".

وعادل رافالوفيت�ص يف الثواين الخرية من اجلولة الثالثة 11-11 ليلجاآن اىل جولة 
حا�صمة اأنهاها ال�صرباتي بالنقاط الذهبية و�صط فرحة جنونية له وملدربه على احللبة 
بعائلتي  فكرت   )...( �صدى  تذهب  اجلهود مل  هببذه  لأن  ربببي  "�صكرت  واأ�ببصبباف  وحولها، 
مالك  هداية  امل�صرية  وخرجت  هنا".  اىل  لأ�صل  جانبي  اىل  ووقفوا  معي  تعبوا  لأنهم 
67- بعد  لببوزن  النهائي  الببدور ربع  57- كلغ من  2016 يف وزن  حاملة برونزية ريو 
 2018 اأوروببببا  وبطلة  عاملًيا  ثالثة  امل�صنفة  وليام�ص  لببورن  الريطانية  �صد  خ�صارتها 
على  للمناف�صة  اأمامها  �صانحة  الفر�صة  �صتكون  ولكنها   ،12-13 بنتيجة  و2019 

ا بعد بلوغ الريطانية املباراة النهائية. اللون ذاته هذه املرة اأي�صً

�لأردن ي�صمن ف�صية يف �لتايكو�ندو

�ل�صيفية  �لبطولة  يف  ي�صاركون  وفار�صة  فار�صا   95
�لتدريبية �لثالثة لقفز �حلو�جز بال�صارقة

•• دبي-الفجر:

اأطلق جمل�ص دبي الريا�صي خدمة 
جببديببدة بببهببدف تببعببزيببز مببكببانببة دبي 
رائبببببببدة يف جمال  دولببببيببببة  كبببوجبببهبببة 
املع�صكرات  وتببنببظببيببم  ا�ببصببتبب�ببصببافببة 
وتطوير  الببريببا�ببصببيببة  والبببببببطبببولت 
جاذبيته  وتعزيز  الريا�صي  القطاع 
وم�صاهمته يف قطاع العمل وت�صهيل 
املع�صكرات  تببنببظببيببم  �ببصببركببات  عببمببل 
منح  خببالل  مببن  وذلبببك  الريا�صية، 
لتنظيم  فوري  الكرتوين  ترخي�ص 
اخلارجية  للفرق  ريا�صي  مع�صكر 
من  لال�صتفادة  الريا�صات  ملختلف 
احلديثة  الريا�صية  املن�صاآت  توفر 
ال�صتمتاع  وكببببذلببببك  واملبببتبببنبببوعبببة 
وال�صواطئ  البب�ببصببيبباحببيببة  ببباملببنبب�ببصبباآت 

اخلالبة ومراكز الت�صوق الفريدة.
زيارة  املببعبب�ببصببكببرات  ملنظمي  وميببكببن 
والتطبيق  اللبببببكبببببرتوين  املببببوقببببع 
ي�صمح  الببببذي  للمجل�ص  الببر�ببصببمببي 
التقدمي  مببتببطببلبببببات  بببا�ببصببتببكببمببال 

واحل�صول على الرتخي�ص.
الريا�صي  دببببببي  جمببلبب�ببص  ويببببقببببدم 
الرتخي�ص  على  احل�صول  لطالب 
�صرًحا مف�صاًل خلطوات الت�صجيل، 
كما يقدم تعريفا مبجالت ا�صتفادة 

والت�صهيالت  اخلدمة  طلب  مقدم 
هذا  لببه  مينحها  الببتببي  احلببكببومببيببة 
الرتخي�ص، كما يتم تعريف منظمي 
الفعاليات باملن�صئات الريا�صية التي 
تدريب  مع�صكر  كل  طبيعة  تنا�صب 
وت�صهيل  الإجببببببببببببراءات،  لببتبب�ببصببهببيببل 
التعاون مع الدوائر احلكومية ذات 

العالقة.
ويتطلب احل�صول على الرتخي�ص 
تبببببقبببببدمي كبببببافبببببة املبببببعبببببلبببببومبببببات عن 

امل�صاركني  وعبببببدد  البببريبببا�بببصبببة  نببببوع 
والأن�صطة  التدريبية  والبببوحبببدات 
امل�صاحبة ومكان الإقامة والتدريب 
وكذلك املباريات الودية التي ميكن 
املع�صكر  فببعببالببيببات  �ببصببمببن  تببقببام  اأن 

التدريبي.
وميبببببكبببببن مببببببن خببببببببالل احلببب�بببصبببول 
عببلببى الببرتخببيبب�ببص الببر�ببصببمببي تنظيم 
لالأندية  الببتببدريبببببيببة  املببعبب�ببصببكببرات 
الريا�صية واملنتخبات والكادمييات 

الأفبببببراد يف خمتلف  والببريببا�ببصببيببني 
واجلماعية  الببفببرديببة  الببريببا�ببصببات 
كببمببا ميببنببح الببفببرق الببتببي تع�صكر يف 
مع�صكراتها  اإقبببامبببة  اإمببكببانببيببة  دببببي 
اخلارجية  املببالعببب  يف  الببتببدريبببببيببة 
ويف  املتنوعة  املغلقة  البب�ببصببالت  ويف 
اجلبببببببال واملبب�ببصببامببري املببنببتبب�ببصببرة يف 
خمببتببلببف مببنبباطببق دبببببي وكبببذلبببك يف 
الوجهة  الريا�صي  حببمببدان  جممع 
الدولية  للمع�صكرات  جذبا  الأكببرث 

واملنتخبات  لبببلبببفبببرق  والأوملبببببببببببيبببببة 
العاملية، مع اإمكانية تنظيم بطولت 
ودية يف خمتلف الريا�صات الفردية 

واجلماعية. 
ويبب�ببصببتببفببيببد مببببن خببببدمببببة اإ�ببببصببببدار 
الريا�صي  املع�صكر  تنظيم  ترخي�ص 
وال�صركات  الببريببا�ببصببيببة  الحتبببببادات 
الببعببامببلببني يف جمال  واملببتببعببهببديببن 
الريا�صية،  املبببعببب�بببصبببكبببرات  تببنببظببيببم 
املن�صاآت  واأ�بببببصبببببحببببباب  والأنبببببببديبببببببة 

منظمي  اإىل  بالإ�صافة  الريا�صية، 
الفعاليات الريا�صية.

ت�صهيل  يف  اخلببدمببة  هببذه  وت�صاهم 
خلدمات  مببوافببقببات  على  احل�صول 
حكومية داعمة من خمتلف اجلهات 
احلكومية ذات العالقة، كما جتنب 
اإدارية  خمالفات  يف  الوقوع  املنظم 
وغرامات من جهات خدمية اإذا مل 
يببكببن حببا�ببصبباًل عببلببى هبببذا الت�صريح 
وفق قرار املجل�ص التنفيذي لإمارة 

2020 اخلا�ص  1 ل�صنة  دبي رقم 
والفعاليات  املببوؤ�ببصبب�ببصببات  بببتببنببظببيببم 
اإمببارة دبببي، كما يتيح  الريا�صية يف 
خماطبة  لببلببمببنببظببم  البببرتخبببيببب�بببص 
خمبببتبببلبببف اجلبببببهبببببات البببببراغبببببببببببة يف 
ر�صمية  موافقة  باعتباره  الرعاية 

معتمدة لإقامة املع�صكر. 
املع�صكرات  تببنببظببيببم  �بببصبببهبببد  وقببببببد 
منوا  دبببي  يف  الريا�صية  التدريبية 
كبريا حيث مت تنظيم 53 مع�صكر 

ال�صتة  الببب�بببصبببهبببور  خبببببالل  تبببدريبببببببي 
ملنتخبات  البببعبببام  هببببذا  مبببن  الأوىل 
الريا�صات  عاملية يف خمتلف  وفرق 
الفردية واجلماعية وكان عدد كبري 
ا�ببصببتببعببدادا لأوملبببببيبباد طوكيو  مببنببهببا 
على  الريا�صي  دبي  ويعمل جمل�ص 
م�صاعفة هذا العدد من املع�صكرات 
خالل  مببن  املقبل  دي�صمر  بنهاية 
توفري جميع الت�صهيالت لتطويره 

هذا املجال.

الأول  الأوملبببببي  الظهور  يف  دونت�صيت�ص  لوكا  مافريك�ص  دال�ببص  جنم  تعملق 
الأرجنتني  على  لفببت  لببفببوز  قيادتها  خببالل  مببن  وذلبببك  �صلوفينيا،  لبببببالده 
بطلة 2004 بنتيجة 118-100 الإثنني يف اجلولة الأوىل من مناف�صات 

املجموعة الثالثة لأوملبياد طوكيو.
وقدم دونت�صيت�ص اأداًء قيا�صياً مل يتحقق �صابقاً يف تاريخ الألعاب بعدما �صجل 
ملعب  على  اأقيم  الذي  اللقاء  الأول من  ال�صوط  الب48 يف  نقاطه  31 من 
5 متريرات حا�صمة  11 متابعة مع  اأي�صاً  اأرينا"، م�صيفاً  �صوبر  "�صايتاما 

و3 �صدات دفاعية )بلوك(.
الببنببقبباط يف �صوط  القيا�صي مببن حيث عببدد  رقببمببه  الب22 عببامبباً  ابببن  وحببقببق 
ت�صّيده  الببذي  اللقاء  مببن  الأول  الن�صف  يف  خا�صها  دقيقة   16 خببالل  اأول 
 30 حتى  الطرفني  بني  خالله  الفارق  وو�صل  البداية  منذ  ال�صلوفينيون 
اأي�صاً  نال  الذي  الأمريكي اجلنوبي  للمنتخب  اأكر تقدم  كان  نقطة، فيما 

برونزية بكني 2008، بفارق نقطتني فقط.
وعلق الالعب ال�صلوفيني الذي خا�ص مباراة كل النجوم "اأول �صتار" مرتني 
خالل م�صريته الرائعة يف "اأن بي اأيه" حتى الآن، على ما قدمه يف ظهوره 
الأوملبي الأول بالقول "اأعتقد اأنه اأمر مميز جداً، لي�ص بالن�صبة يل وح�صب 

بل للفريق باأكمله".
كم  الأوملبية. هناك  الألعاب  النجوم يف  هببوؤلء  روؤيببة كل  الرائع  "من  وتابع 

هائل من الريا�صات".
اأجاب  الببذي حققه الثببنببني،  بببالإجنبباز  كببان يعلم  اإذا  �ببصببوؤال حببول  ورداً على 
دونت�صيت�ص "الأرقام القيا�صية ل تهمني. علينا الفوز ولهذا ال�صبب جئنا اىل 
هنا. كما حا�صمني املباراة قبل ثالث اأو اأربع دقائق على نهايتنا. )اأي �صيء 

اآخر( ل يهمني".
واأنهت �صلوفينيا الربع الأول ل�صاحلها 32-24، ثم و�صعت الفارق اىل 20 

نقطة يف نهاية ال�صوط الأول بعدما ح�صمت الربع الثاين 30-18 بف�صل 
جهود جنم دال�ص مافريك�ص.

ووا�صل املنتخب الأوروبي تفّوقه يف الثالث الذي انتهى ل�صاحله 24-26، 
ما مّهد الطريق اأمامه لل�صري باملباراة اىل بر الأمان رغم ال�صحوة املتاأخرة 
للمخ�صرم لوي�ص �صكول )23 نقطة( وفاكوندو كومبات�صو )21( وغابريال 
اأنهوا الربع الأخري ل�صاحلهم  8 متابعات( ورفاقهم الذين  ديك )17 مع 

.30-34
 15 يف  نقطة   17 اللقاء  من  الثاين  ال�صوط  يف  دونت�صيت�ص  ن�صيب  وكببان 
دقيقة، لي�صبح ثاين اأف�صل م�صجل يف مباراة واحدة خالل الألعاب الأوملبية 
م�صاركة مع الأ�صرتايل اإدي بالوبين�صكا�ص الذي �صجل 48 نقطة اأي�صاً �صد 

املك�صيك عام 1976 يف مونرتيال.
ويبقى الرقم القيا�صي با�صم الرازيلي اأو�صكار �صميدت الذي �صجل 55 �صد 

اإ�صبانيا يف اأوملبياد �صيول 1988.
قادها  الببذي  جينوبيلي  مانو  الأرجنتني  باأ�صطورة  دونت�صيت�ص  اأداء  ودفببع 
ا�صرتاحة  تويرت خالل  التغريد على  اىل   ،2004 عام  الأوملبي  اللقب  اىل 
31 نقطة يف  املباراة من قبل دونت�صيت�ص.  "هيمنة مطلقة على  ال�صوطني 

ال�صوط الأول. يا له من وح�ص".
وبهذا النت�صار الذي حتقق مبجهود كليمني بريبيليت�ص اأي�صاً )22 نقطة(، 
قطعت �صلوفينيا اأكرث من ن�صف الطريق نحو بلوغ الدور ربع النهائي الذي 
اإ�صافة  اليه �صاحبا املركزين الأولببني يف كل من املجموعات الثالث  يتاأهل 

اىل اأف�صل منتخبني يف املركز الثالث.
وت�صم املجموعة اإ�صبانيا بطلة العامل و�صاحبة برونزية ريو 2016، وهي 

تلتقي لحقاً مع اليابان امل�صيفة على امللعب ذاته.
2016 منت�صرة من  اأوملبياد ريو  اإ�صبانيا و�صيفة  ولدى ال�صيدات، خرجت 

مواجهتها مع كوريا اجلنوبية بفارق �صئيل 73-69 بعدما كانت متقدمة 
على الأخرية بفارق 13 نقطة.

وتدين اإ�صبانيا بالفوز اىل اأ�صتو ندور التي تاألقت هجوماً ودفاعاً بت�صجيلها 
28 نقطة مع 10 متابعات و4 �صدات دفاعية )بلوك(، فيما �صاهمت لورا 

خيل بب16 نقطة و14 متابعة.
ويف اجلهة املقابلة، برزت كل من لي�صول كانغ )26 نقطة( وجي �صو بارك 

)17( هييجني بارك )14(.
يف   2016 عببام  الببرونببزيببة  نالت  التي  �صربيا  ببببداأت  ذاتببهببا،  املجموعة  ويف 
خالل  من  اأي�صاً  جيد  ب�صكل  م�صوارها  م�صتقلة،  كدولة  الأوىل  م�صاركتها 
فوزها ال�صعب على كندا 72-68 بعدما كانت متقدمة بفارق 11 نقطة، 

وذلك نتيجة تراجع اأدائها يف الربع الثالث الذي خ�صرته 17-9.
وكانت �صونيا فا�صيت�ص الأف�صل ت�صجياًل عند املنتخب ال�صربي بب16 نقطة 
وكيا  نقطة(   19( فيلدز  نببريا  كانت  فيما   ،12 اأندر�صون  اإيفون  واأ�صافت 
الأف�صل يف �صفوف كندا  6 متابعات( و�صاي كويل )12(  نور�ص )16 مع 
حلولها  كببان  لها  مركز  )اأف�صل  ال�صابعة  الأوملبية  م�صاركتها  تخو�ص  التي 

رابعة عام 1984(.
املت�صدر  النهائي  ربببع  البببدور  اىل  يببتبباأهببل  الببرجببال،  مناف�صات  غبببرار  وعببلببى 
والو�صيف يف كل من املجموعات الثالث اىل جانب اأف�صل منتخبني يف املركز 

الثالث.
واحتكرت الوليات املتحدة اللقب الأوملبي يف الن�صخ ال�صت املا�صية وتوجت 
باللقب ثماين مرات من اأ�صل 11 ن�صخة منذ اإدراج كرة ال�صلة لل�صيدات يف 

الألعاب عام 1976.
املجموعة  �صمن  نيجرييا  �صد  الثالثاء  م�صوارها  املتحدة  الوليات  وتبداأ 

الثانية التي ت�صم فرن�صا واليابان امل�صيفة.

جمل�س دبي �لريا�سي يدعم �ملنظمني ويخت�سر �لإجر�ء�ت

رخ�صة فورية لتنظيم �ملع�صكر�ت �لريا�صية �لدولية بدبي

•• ال�سارقة -وام:

�صارك 95 فار�صا و فار�صة يف البطولة ال�صيفية التدريبية الثالثة لقفز 
احلواجز التي نظمها نادي ال�صارقة للفرو�صية وال�صباق يف ميدان ال�صالة 
املغطاة بالنادي موؤخرا بح�صور �صعادة �صلطان خليفة اليحيائي مدير عام 

نادي ال�صارقة للفرو�صية وال�صباق.
بنادي  التدريب  مدر�صة  من  كل  البطولة  يف  امل�صاركون  الفر�صان  ومثل 
ال�صارقة للفرو�صية وال�صباق ونادي دبي للبولو والفرو�صية ونادي عجمان 
للفرو�صية وا�صطبالت ال�صافنات ونادي مندرة للفرو�صية ونادي جبل علي 
العديد  للفرو�صية اىل جانب  اأبوظبي  ونببادي  ونببادي فرو�صية  للفرو�صية 
امل�صتدامة  باملدينة  الفرو�صية  نادي  الدولة  يف  وال�صطبالت  الأندية  من 

يف دبي .

فر�صان   – بالنادي  التدريب  مدر�صة  لفر�صان  الأول  ال�صوط  خ�ص�ص  و 
اأخطاء  دون  من  امل�صار  منهم  اأنهى  فر�صان   8 مب�صاركة   - البوين  نببادي 
تناف�ص  الببزمببن بجولة واحبببدة  مببع  الببثبباين  ال�صوط  و جبباء  ثببالث فر�صان 
خالله 19 فار�صا على قطع امل�صار من دون اأخطاء و�صمن الزمن املحدد 
بحواجز ي�صل ارتفاعها حتى 60 وبلغ اأنهى منهم امل�صار 10 فر�صان من 

دون اأخطاء .
و جاء ال�صوط الثالث مع الزمن بجولة واحدة تناف�ص خالله 22 فار�صا 
ي�صل  بحواجز  املحدد  الزمن  و�صمن  اأخببطبباء  دون  من  امل�صار  قطع  على 
ال�صوط  امببا  فر�صان   5 فقط  امل�صار  منهم  اأنهى  �صم   80 حتى  ارتفاعها 
الرابع فقد جاء مع الزمن بجولة واحدة تناف�ص خالله 47 فار�صا على 
قطع امل�صار من دون اأخطاء و�صمن الزمن املحدد بحواجز ي�صل ارتفاعها 
ما بني 100 – 110 �صم اأنهى منهم امل�صار 24 فار�صاً من دون اأخطاء .

�لوليات �ملتحدة وكند� دونت�صيت�س يتعملق يف �لظهور �لأوملبي �لأول ل�صلوفينيا 
بن�صف نهائي �لكاأ�س �لذهبية 
اأكلمت الوليات املتحدة وكندا عقد املنتخبات املتاأهلة اإىل الدور ن�صف النهائي 
الأوىل على جامايكا  بفوز  القدم،  الكونكاكاف يف كرة  الذهبية ملنطقة  للكاأ�ص 
اأند تي" يف  "اأيه تي  كو�صتاريكا -2�صفر على ملعب  على  والثانية  -1�صفر، 

دل�ص بولية تك�صا�ص.
الأخرية  الن�صخة  بطلة  و�صيفة  املببتببحببدة،  الببوليببات  تببديببن  الأوىل  املببببباراة  يف 
و�صاحبة املركز الثاين يف عدد الألقاب )6(، بتاأهلها اإىل مهاجم �صالكه الأملاين 
عر�صية  متريرة  اإثببر  راأ�صية  ب�صربة  الوحيد  الهدف  �صجل  الببذي  هوب  ماثيو 

لكري�صتيان رولدان يف الدقيقة 83.
الثانية  املجموعة  �صدارتها  بعد  املتحدة  للوليات  تواليا  الببرابببع  الفوز  وهببو 
بالعالمة الكاملة اأمام كندا، علمكا باأنها تخو�ص امل�صابقة يف غياب اأبرز جنومها 
بعدما قررت امل�صاركة بالعديد من الالعبني الواعدين الذين ل ميلكون خرة 
للمحرتفني  الأمببريكببي  الببببدوري  يف  واأغلبهم  الببدولببيببة  وامل�صابقات  املببببباريببات 

ويجنون 60 األف دولر فقط �صنويا.
اأو�صنت مع  وتلتقي الوليات املتحدة يف دور الأربعة اخلمي�ص املقبل يف مدينة 
على  بفوزها  ال�صبت  بطاقتها  حجزت  التي  امل�صابقة  و�صيفة  اآ�صيا  بطلة  قطر 
ال�صلفادور 3-2. ويف الثانية، بكرت كندا بالت�صجيل عر مهاجم كارديف �صيتي 
الويلزي جونيور هويليت يف الدقيقة 18 بت�صديدة �صاقطة فوق حار�ص مرمى 
كو�صتاريكا اإ�صتيبان األفارادو. وحاولت كو�صتاريكا، حاملة اللقب اأعوام 1963 
و1969 و1989 وو�صيفة ن�صخة 2002، تدارك املوقف يف ال�صوط الثاين 
اأو�صتاكيو  لكن لعب الو�صط املدافع لنادي باكو�ص فرييرا الرتغايل �صتيفن 
عزز تقدم كندا بت�صديدة من داخل املنطقة )69(. وهي املرة الأوىل التي تبلغ 

فيها كندا ن�صف النهائي منذ عام 2007.

خرج امل�صريان عالء اأبو القا�صم وحممد ماهر حمزة 
املبارزة،  ريا�صة  يف  ال�صي�ص  م�صابقة  نهائي  ربببع  من 
اأم�ص الثنني �صمن دورة الألعاب الوملبية ال�صيفية 

املقامة يف طوكيو حتى 8 اآب/اأغ�صط�ص.
ف�صية  حامل  عببامببا(،   30( القا�صم  اأبببو  تفّوق  وبعد 
الأملبباين بنجامني  الب32 على  2012، يف دور  لندن 
حمايد  علم  حتت  الرو�صي  ثم   11-15 كليرينك 
فالدي�صالف ميلنيكوف 15-12، خرج اأمام الياباين 

تاكاهريو �صيكيني 15-13.
من جهته، تغّلب حممد ماهر حمزة )20 عاما( يف 

-15 مب�صتيد  ماركو�ص  النكليزي  على  الب32  دور 
 ،3-15 كا�ّصارا  اأنببدريببا  الإيببطببايل  تخطى  ثم   ،13
ت�صوبينيت�ص  األك�صندر  الت�صيكي  اأمببام  خ�صارته  قبل 

.15-9
الب64 اجلببزائببري �صليم هببروي ومن  وخببرج من دور 

دور الب32 امل�صري حممد ح�صن.
احل�صام  م�صابقة  من  باكرا  خرجت  ال�صيدات،  ولدى 
ناديا  والتون�صية  بلكبري  حمببمببد  كببوثببر  اجلببزائببريببة 
الب64، ثم امل�صرية ندى حافظ  بن عزيزي من دور 
والتون�صية الأخرى اأمرية بن �صعبان من دور الب32.

خروج �مل�صريني �أبو �لقا�صم وحمزة من �ملبارزة 
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الفجر الريا�ضي

"يده  الببببببدمنببببببارك  مبببنبببتبببخبببب  اأثبببببببببببت 
اأم�ص  جمببببدداً   م�صر  الطوىل" اأمبببام 
-32 عليها  تببغببلببب  حينما  الثبببنبببني، 

من مناف�صات  الثانية  اجلولة  يف   27
املجموعة الثانية لكرة اليد يف الألعاب 

الأوملبية يف طوكيو.
الببوطببنببي، دخلت  يبباغببوغببي  ا�ببصببتبباد  يف 
املباراة ون�صب عينيها مواجهة  م�صر 
ثببباأريبببة مببن البببدمنبببارك الببتببي خ�صرت 
نهائي  ربببببع  يف  البببقببباهبببرة  يف  اأمبببامبببهبببا 
الببعببام احلايل  الببعببامل مطلع  بببطببولببة 
ب�صربات الرتجيح 3-4 بعد تعادلهما 
و35- الأ�صلي  الوقت  يف   28-28(

التمديد(. بعد   35
العاملي  باللقب  الدمنارك  واحتفظت 
26-24 يف  البب�ببصببويببد  عببلببى  بببفببوزهببا 

املباراة النهائية.
داخل امللعب، كان �صوت الالعبني على 
الأر�ص م�صموعاً بو�صوح، اإذ اأن جائحة 
�صارمة  اإجببببببببراءات  فببر�ببصببت  كبببورونبببا 
وحرمت اجلماهري يف العا�صمة التي 
36 مليون ن�صمة،  يفوق عدد �صكانها 

من متعة امل�صاهدة.
غري اأن املنظمني، حر�صوا على اإ�صفاء 
الالعبني  ملبب�ببصبباعببدة  حما�صية  اأجببببواء 
اأغاين  ت�صمع  فتارة  الزخم.  بناء  على 
وتارة  خمتلفة،  باإيقاعات  ومو�صيقى 
الفرتا�صية  اجلماهري  �صراخ  اأخرى 
كل  مع  ُتطلق  والتي  م�صبقاً،  امل�صّجلة 

هدف اأو ت�صّد.
لكن ذلك مل مينع بع�ص ال�صحافيني 
املوجودين للتغطية من اإطالق بع�ص 
الهتافات الت�صجيعية اإن كان منتخبهم 

الذي يلعب اأم ل.
متني  اإفببريببقببيببا،  بطلة  م�صر،  وكببانببت 
الببنببفبب�ببص بببتبباأكببيببد بببدايببتببهببا الببقببويببة يف 
م�صابقة كرة اليد والثاأر من الدمنارك 

بطلة العامل والأوملبياد.
م�صواره  الفراعنة  منتخب  وا�صتهل 
عببلببى الرتغال  كبببببري  بببفببوز  الأوملبببببببي 
الدمنارك  �صحقت  فيما   ،31-37

اليابان امل�صيفة 30-47.
مهمتها  �صعوبة  جيداً  م�صر  وتببدرك 
يف املببجببمببوعببة الببثببانببيببة خبب�ببصببو�ببصببا يف 
اأي�صاً  تالقي  حيث  املقبلة  مبارياتها 
وهي  الببعببامل،  بطل  و�صيفة  ال�صويد 
اأول  عببلببى  املببنببافبب�ببصببة  اإىل  تطمح  الببتببي 
بطاقتني من البطاقات الأربع املوؤهلة 
مواجهة  لت�صمن  الببنببهببائببي  رببببع  اإىل 
مناف�ص اأقل قوة يف الأدوار الإق�صائية 
يف �صعيها الذهاب اإىل اأبعد دور ممكن 
ال�صاد�ص  املببركببز  مببن  اأف�صل  وحتقيق 
1996 و2008، خالفاً  ن�صختي  يف 
لالأوملبياد الأخببري يف ريو دي جانريو 

عندما ودعت من الدور الأول.
ويبببتببباأهبببل اأ�بببصبببحببباب املببببراكببببز الأرببببعبببة 
الأوىل من املجموعتني اإىل الدور ربع 

النهائي.
بببببببببداأت املببببببببببببباراة ببب�ببصببغببط قببببببوي من 
امل�صريني، و�صهد ال�صوط الأول تاألقاً 
مبببن يببحببيببى خببالببد )خببمبب�ببصببة اأهبببببداف( 

م�صّجل  اأف�صل  "دودو"  ه�صام  واأحمد 
للم�صريني يف املباراة مع �صتة اأهداف، 
املحافظة على  الفراعنة من  ما مّكن 
الأول  الن�صف  طوال  الهدف  اأف�صلية 
رغم   ،14-15 مبببتبببقبببدمببباً  لببيببنببهببيببه 

اخل�صونة الدمناركية.
الطاولة  قلبوا  ال�صكندينافيني  لكن 
يف ال�صوط الثاين، م�صتغلني الأخطاء 
اإ�صافة  الكثرية،  والإيقافات  امل�صرية 
الببببدمنبببباركببببي  احلبببببار�بببببص  تببببباألبببببق  اإىل 
اأكرث من  نيكال�ص لندين الذي �صّد 
كببرة خببطببرية و�ببصببربببة جبببزاء مل�صر يف 

الدقائق الأخرية.
وكان ميكيل هان�صن اأف�صل م�صّجل يف 
املباراة مع ت�صعة اأهداف، يليه ماتيا�ص 
غيد�صل بثمانية. وبالتايل، باتت م�صر 
خلف  بنقطتني  الببثبباين  املببركببز  حتتل 

الدمنارك املت�صدرة باأربع نقاط.
املنتقل  املببب�بببصبببري  الببببالعببببب  واعببببتببببر 
نببادي بر�صلونة علي زين  اإىل  مببوؤخببراً 

اأنببنببا مل نفز،  "رغم  اأنبببه  املببببببباراة  بببعببد 
لي�ص  فببالأمببر  لببذا  جببيببد،  ب�صكل  لعبنا 
ببببهبببذا الببب�بببصبببوء. لببقببد ارتببكبببببنببا بع�ص 
الأخطاء ولكن يف مباراة مماثلة �صد 

فريق مثل الدمنارك، �صتعاين".
حمزن  اأمببببر  اإنببببه  "بالطبع  واأ�ببببصبببباف 
هذه  طببي  علينا  ولكن  تخ�صر  عندما 

ال�صفحة والتفكري يف امل�صتقبل".
مبببن جببهببتببه، قببببال البببدمنببباركبببي مادي 
من�صاه "اأعتقد اأننا لعبنا مباراة رائعة. 
يف  املناف�صني  اأقبببوى  مببن  م�صر  تعتر 
البطولة". واأ�صاف "م�صر تلعب بقوة 
كبرية، لكننا كنا قادرين على ال�صمود 
احتجنا  عبببنبببدمبببا  والبببببببرد  ذلبببببك  اأمبببببببام 
مباراتها  مبب�ببصببر  وتببخببو�ببص  لذلك". 
اأن  قبل  اليابان،  �صد  الأربعاء  الثالثة 
التي  ال�صويد  املقبل  اجلمعة  تببالقببي 
كانت اأخرجتها من ربع نهائي اأوملبياد 
عليها  تغلبت  عندما   2000 �صيدين 
متلك  لحببببق،  وقبببت  ويف   .23-27

لتعوي�ص  ذهبببببيببة  فببر�ببصببة  البببببحببريببن 
تالقي  عندما  ال�صويد  اأمام  خ�صارتها 

الرتغال يف املجموعة نف�صها.
املتناول  بببفببوز يف  البببببحببريببن  وفببرطببت 
اأمببببام البب�ببصببويببد عببنببدمببا اأنببهببت ال�صوط 
الأول يف �صاحلها 18-16 وكانت يف 
طريقها اىل ح�صم النتيجة قبل نهاية 
الثاين قبل ثالث دقائق من  ال�صوط 
نهايته، قبل اأن تقلب ال�صويد الطاولة 

وتخرج فائزة بفارق هدف واحد.
اليابان  تلعب  ذاتبببهبببا،  املببجببمببوعببة  ويف 
ن�صبيا  �صهل  اخببتبببببار  يف  البب�ببصببويببد  مببع 

للمنتخب ال�صكندينايف.
فرن�صا  فبببازت  الأوىل،  املجموعة  ويف 
على  واأملانيا   29-34 الببرازيببل  على 

الأرجنتني 25-33.
باأربع  جمموعتها  فرن�صا  وتبب�ببصببدرت 
نقاط، اأمام اأملانيا )نقطتني( موؤقتاً يف 
املركز الثاين، يف انتظار نتيجة مباراة 

اإ�صبانيا مع الرنوج.

وا�صل ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ص 
حلمهما  اأو�ببصبباكببا  نبباومببي  واليابانية 
بببببباإحبببببراز ذهبببببببيبببة فبببببببردي الببببرجببببال 
امل�صرب  كرة  م�صابقة  يف  وال�صيدات 
�بببصبببمبببن اأوملبببببببببيبببباد طبببوكبببيبببو، وذلببببك 
ثمن  البببدور  اىل  الإثببنببني  بتاأهلهما 

النهائي.
وبلغ ديوكوفيت�ص، املن�صف اأول عاملياً 
�صالم"  الب"غراند  عبببن  والببببببباحبببث 
�صوى  يببتببحببقببق  البببببذي مل  البببذهبببببببي 
مرة واحدة يف التاريخ عر الأملانية 
الدور   ،1988 عببام  غببراف  �صتيفي 
على  بببفببوزه  ب�صهولة  النهائي  ثمن 
الأملاين يان-لينارد �صرتوف الثامن 
يف  و3-6   4-6 عبباملببيبباً  والأربببببعببببني 

�صاعة و16 دقيقة.
ومل يجد ابن الب34 عاماً اأي �صعوبة 
تذكر يف حتقيق فوزه ال�صاد�ص على 
مواجهات  �صت  اأ�ببصببل  مببن  �ببصببرتوف 
التي  اإر�ببصببالتببه  على  معوًل  بينهما، 
يف  منها  باملئة   71 ترجمة  يف  جنببح 
14 اإر�صاًل  املحاولة الأوىل، حمققاً 

�صاحقاً.

ويبببببببببببدو الببببطببببريببببق ممبببببهبببببداً اأمبببببببام 
ديوكوفيت�ص الذي ميلك يف ر�صيده 
ميدالية اأوملبية واحدة هي الرونزية 
حققها عام 2008 يف بكني، للظفر 
غياب  ظببببل  يف  الأوملبببببببببببي  ببببالبببذهبببب 
ال�صوي�صري  الأ�صا�صيني  مناف�صيه 
فببيببدرر والإ�ببصببببباين رافايل  روجببيببه 
اىل لعبببببببني مثل  اإ�بببصبببافبببة  نبببببببادال، 
الإيطايل  تيم،  دومينيك  النم�صوي 
نيك  الأ�ببصببرتايل  برييتيني،  ماتيو 
كبببرييبببو�بببص ومبببواطبببنبببه األببيببكبب�ببص دي 
�صابوفالوف،  دني�ص  الكندي  مينور، 
والرنوجي  غوفان  دافيد  البلجيكي 

كا�صر رودي.
الكبري  الثالث  بلقبه  تتويجه  وبعد 
اأول  املبب�ببصببنببف  يبحث  املببو�ببصببم،  لببهببذا 
عاملياً عن الب"غراند �صالم" الذهبي 
التاريخ  يف  لعبببب  اأول  ي�صبح  لببكببي 
الأرببببع  البببببطببولت  خما�صية  يببحببرز 
الببببكببببرى والبببذهبببببببيبببة الأوملبببببببببيببببة يف 

مو�صم واحد.
و�ببصببتببكببون الببعببقبببببة الببتببالببيببة يف وجه 
الببب�بببصبببرببببي مبببتبببمبببثبببلبببة ببببالإ�بببصببببببباين 

الرابع  دافببيببدوفببيببتبب�ببص  األببيببخببانببدرو 
والثالثني عاملياً والذي تغلب بدوره 
على الأ�صرتايل جون ميلمان 4-6 

و6-7 )4-7( و3-6.
اأي�صاً  الببنببهببائببي  ثببمببن  البببببدور  وبببلببغ 
اللجنة  بببا�ببصببم  املببب�بببصبببارك  البببرو�بببصبببي 
الأوملبية الرو�صية دانييل مدفيديف 
زفرييف  األك�صندر  والأملببباين  الثاين 
اأي�صاً  البب�ببصببهببلببني  بببفببوزهببمببا  البببراببببع 
 2-6 نبباغببال  �صوميت  الهندي  على 
و6-2، والكولومبي دانيال اإيالهي 

غالن 6-2 و6-2 توالياً.
النهائي  ويلتقي مدفيديف يف ثمن 
اخلام�ص  فونييني  فابيو  الإيببطببايل 
عببب�بببصبببر البببببببذي تبببغبببلبببب بببببببببدوره على 
غريا�صيموف  اإيبببببغبببببور  البببببببلبببغببباري 
يلعب  فيما   ،)4-7( و6-7   4-6
نيكولوز  اجلبببورجبببي  مبببع  زفبببرييبببف 
با�صيال�صفيلي الفائز على الإيطايل 
و6-3   4-6 �ببصببونببيببغببو  لببورنببتبب�ببصببو 

و4-6.
انتهى  الأخبببببرى،  الببنببتببائببج  اأبببببرز  ويف 
�صيليت�ص  مبباريببن  الببكببرواتببي  م�صوار 

اأمام  بخ�صارته  الببثبباين  البببدور  عند 
الكرواتي بابلو كارينيو بو�صتا 5-7 

و4-6 و6-4.
البطلة  البب�ببصببيببدات، مل جتببد  ولبببدى 
ثانية  املبب�ببصببنببفببة  اأو�ببببصبببباكببببا  املببحببلببيببة 
ثمن  اىل  الببتبباأهببل  يف  اأيبب�ببصبباً  �صعوبة 
ال�صوي�صرية  على  بفوزها  النهائي 
و2-6   3-6 غولبوبيت�ص  فيكتوريا 

يف اأكرث من �صاعة بقليل.
وكانت اليابانية الفائزة باأربعة األقاب 
يف  الثانية  مباراتها  تخو�ص  كببرى 
غبب�ببصببون يبببومبببني، وهبببي عببلببقببت على 
اأ�صعر  "ب�صراحة،  بالقول  املو�صوع 
اأكببرث ممببا يجب  ببباأين كنت متوترة 

قبل املباراة".
وتابعت "لكني بداأت اأ�صعر بالرتياح 
اأن مهما  وعببلببمببت  الببلببعببب  بببببدء  مبببع 

يح�صل �صتكون مباراة رائعة".
بالدها  اأوملبببببيبباد  اىل  و�صولها  وقبل 
ب�صبب  املا�صي  ال�صيف  مببن  املببوؤجببل 
الب23  ابنة  غابت  كببورونببا،  فببريو�ببص 
اأيار/مايو  منذ  املببالعببب  عببن  عببامبباً 
وحتديداً منذ ان�صحابها من بطولة 

اللتزامات  ب�صبب  غببارو�ببص  رولن 
ب�صحتها  تبب�ببصببر  البببتبببي  الإعبببالمبببيبببة 

الذهنية.
اأو�صاكا املر�صحة الأوفر حظاً  وباتت 
للفوز بالذهبية بعد خروج امل�صنفة 
اأوىل الأ�صرتالية اآ�صلي بارتي الأحد 
البيالرو�صية  ثببالببثببة  املبب�ببصببنببفببة  ثبببم 
بخ�صارتها  الإثنني  �صابالينكا  اأرينا 
 6-4 الكرواتيى دونا فيكيت�ص  اأمام 

و6-3 و7-6 )7-3(.
اإيغا  البولندية  م�صوار  انتهى  كما 
غارو�ص  رولن  بطلة  �صفيونتيك، 
الإ�صبانية  يببد  عببلببى   ،2020 لببعببام 
باول بادو�صا باخل�صارة اأمامها 6-3 

و7-6 )7-4(.
املقبلة  مباراتها  يف  اأو�صاكا  وتلتقي 
فوندرو�صوفا  مبباركببيببتببا  الت�صيكية 
و�صيفة رولن غارو�ص لعام 2019 

ميهاييال  الببرومببانببيببة  على  الببفببائببزة 
بوزارني�صكو.

�صفيتولينا  اإيلينا  الأوكرانية  وكانت 
الببلببحبباق بركب  الببرابببعببة على و�ببصببك 
بارتي و�صابالينكا و�صفيونتيك، لكنها 
مواجهتها  وح�صمت  املوقف  اأنببقببذت 
توميالنوفيت�ص  اآيببال  والأ�صرتالية 
لتتاأهل  و4-6،  و3-6   6-4
غاربينيي  الإ�بببصبببببببانبببيبببة  ببب�ببصببحبببببة 

ال�صينية  على  الببفببائببزة  موغورو�صا 
وانببببببغ كبببيبببانبببغ ببببعبببدمبببا تبببنبببازلبببت عن 
رولن  وبطلة  اأ�ببصببواط فقط،  ثالثة 
غارو�ص لهذا العام الت�صيكية باربورا 
الكندية  على  الفائزة  كرييت�صيكوفا 
مبجموعتني،  فببرنببانببديبب�ببص  لببيببلببى 
فيما ودعت مواطنتها برتا كفيتوفا 
األي�صون  البلجيكية  اأمببام  باخل�صارة 

فان اأويتفان�صك بثالث جمموعات.

ديوكوفيت�س و�أو�صاكا يو��صالن �حللم »�لذهبي« 

ذهبية  اإحببراز  اإىل  املتحدة  الوليات  منتخب  دري�صل  كايليب  النجم  قاد 
الأوملبية  الألببعبباب  دورة  حببرة، �صمن  م   100 مببرات  اأربببع  التتابع  �صباق 

ال�صيفية املقامة يف طوكيو حتى 8 اآب/اأغ�صط�ص.
اإيطاليا  على  متفوقة  دقببائببق،   3:08.97 املتحدة  الببوليببات  و�صّجلت 
بفارق 1.14 ثانية واأ�صرتاليا بفارق 1.25 ثانية. واإىل دري�صل احلامل 
ب�صت ذهبيات يف طوكيو، تاألف الفريق الأمريكي من باليك بيريوين، 
اأبل. ويبقى لدري�صل على الأقل ثالث �صباقات فردية  بوين بيكر وزاك 
يف 100 م، 100 م فرا�صة و50 م، واثنان يف التتابع )4 مرات 100 م 

متنوعة و4 مرات 100 م متنوعة للمختلط(.
وكان دري�صل اأّول املنطلقني يف فريقه م�صجال 47.26 ثانية، ثم ح�صم 

اآبل املناف�صة بعدما حقق زمنا هو الثاين بني امل�صاركني الب24 يف ال�صباق 
بلغ 46.69 ثانية، بعد الأ�صرتايل كايل ت�صاملرز )46.44 ث(.

قال دري�صل "ال�صعور رائع، عرفنا ان املهمة �صعبة. اأعتقد اأننا �صيطرنا 
املنتخب  يعمل  هببكببذا  اأببببدا،  باأنف�صنا  ن�صّكك  "لن  تببابببع  جميل".  ب�صكل 

الأمريكي. ا�صتبعدنا البع�ص لكن لن نر�صى بذلك".
اأوملبياد ريو  اأوملبيني من  ويحمل دري�صل )24 عاما( يف ر�صيده لقبني 
اأربع مرات 100 م حّرة والتتابع اأربع مرات 100 م  التتابع  2016 يف 
متنوعة. وي�صيطر "القنبلة" دري�صل على امل�صافات الق�صرية يف ال�صنوات 
الأخرية، اإذ تّوج ب�صبعة األقاب عاملية يف 2017 ومن ثم ب�صتة يف 2019، 
ما �صمح له بتدوين ا�صمه اإىل جانب مواطنه الأ�صطوري مايكل فيلب�ص.

اأنه تو�صل اىل اتفاق مع جنمه  اأعلن بر�صلونة الإ�صباين لكرة القدم الثنني 
خارج  ودية  بطريقة  بينهما  الق�صائي  النزاع  لإنهاء  نيمار  الرازيلي  ال�صابق 
املحاكم، لي�صدل الطرفان بذلك ال�صتار على التهامات التي وجهها كل منهما 

لالآخر منذ انتقال الالعب اىل باري�ص �صان جرمان الفرن�صي عام 2017.
وقال بر�صلونة يف بيان "ُيعلن بر�صلونة اأنه اأنهى خارج املحكمة وبطريقة ودية 
دا  التي مت فتحها �صد الالعب الرازيلي نيمار  التقا�صي...  خمتلف ق�صايا 

�صيلفا �صانتو�ص جونيور".
وتابع "ويف هذا ال�صياق، مت توقيع اتفاقية بني النادي والالعب لإنهاء الق�صايا 
القانونية التي كانت معلقة بني الطرفني: ثالث دعاوى تتعلق بالعمل وق�صية 

مدنية".

وانتقل نيمار اىل �صان جرمان يف �صيف 2017 يف �صفقة قيا�صية بلغت 222 
مليون يورو، وهي قيمة البند اجلزائي الذي ي�صمح له بف�صخ عقده مع النادي 

الكاتالوين الذي انتقل ل�صفوفه يف �صيف 2013.
ويف 27 اآب/اأغ�صط�ص من ذلك العام، رفع بر�صلونة دعوى ق�صائية �صد نيمار 
يطالبه فيها باإعادة مكافاأة جتديد العقد التي ح�صل عليها بالإ�صافة اىل 8.5 

مليون يورو كتعوي�ص و10 باملئة اإ�صافية عن املتاأخرات.
مكافاأة  من  كجزء  عليها  ح�صل  ببباأمببوال  له  مدين  نيمار  اأنببه  بر�صلونة  وزعببم 

التجديد عندما وقع عقداً جديداً يف عام 2016.
كما طلب النادي الكاتالوين من �صان جرمان حتمل م�صوؤولية دفع الر�صوم اإذا 

مل يتمكن الالعب من القيام بذلك بنف�صه.

دري�صل يقود �لوليات �ملتحدة �إىل ذهبية �لتتابع يف �ل�صباحة بر�صلونة ينهي نز�عه مع نيمار وديًا

اأكد الحتاد ال�صوي�صري لكرة القدم اأن مدرب منتخب 
بالده فالدميري بتكوفيت�ص طلب اإعفاءه من من�صبه 
بوردو  لنادي  الفنية  الإدارة  الإ�ببصببراف على  اأجببل  من 

الفرن�صي.
تويرت:  على  ح�صابه  يف  ال�صوي�صري  الحتببباد  وكببتببب 
ات�صل  يوليو،  )متببوز(   25 الأحببد  يببوم  ظهر  "بعد 
ببببببوردو مبببديببر منتخبنا  لبببنبببادي  الببريببا�ببصببي  املبببديبببر 
النادي  باهتمام  ليبلغه  تببامببي  بيارلويجي  الوطني 

مبدربنا الوطني".
وقال الحتاد ال�صوي�صري يف تغريدة ثانية "املحادثات 

جارية بني الأطراف املعنية. لدى بتكوفيت�ص حالًيا 
عقد مع الحتاد ال�صوي�صري �صيتم متديده تلقائًيا 
املنتخب  اإذا جنح يف قيادة  حتى نهاية عام 2022 

لي�ص  ال�صوي�صري  الحتبباد  الببعببامل.  لكاأ�ص  الوطني 
لديه ت�صريحات اأخرى ليديل بها يف الوقت 

احلايل".
ال�صوي�صرية  "بليك"  �صحيفة  وكببانببت 
بوردو  اهتمام  عن  اليوم  �صباح  ك�صفت 
ببببخبببدمبببات بببتببكببوفببيببتبب�ببص ا�ببصببتببنببادا اإىل 

"ال�صديق  فببيببورانببيببلببي  فببيببنببيببتبب�ببصببيببو 
ال�صوي�صري  املنتخب  ملببدرب  املببقببرب 
و�صديق".  اأعمال  كوكيل  ل�صنوات 
�صحيح  "نعم،  فيورانيلي:  وقبببال 

طلب  بتكوفيت�ص  فببالدميببري  اأن 
حتريره من اإنهاء عقده".

ببببببوردو  نبببببببادي  اأن  واأو�ببببصببببحببببت 
اأقببل من  اأجببرى ات�صالت منذ 

اأيببام مع املببدرب البالغ  ع�صرة 
والذي  عاًما   57 العمر  من 

املهند�ص  اأنببه  على  اإليه  ُينظر 
املنتخب  لبببنبببجببباح  البببرئبببيببب�بببصبببي 

ال�صوي�صري.
ب�صكل لفت  ال�صوي�صري  املنتخب  وتاألق 

يف كاأ�ص اأوروبببا الأخببرية باخراجه فرن�صا 
البببببدور ثببمببن النهائي  البببعبببامل مبببن  بببطببلببة 
5-4 بركالت الرتجيح )الوقتان الأ�صلي 
ب�صعوبة  يخرج  اأن  قبل  والإ�صايف 3-3(، 
اأمام  الرتجيح  وبركالت  النهائي  ربع  من 

والإ�صايف  الأ�صلي  )الوقتان   3-1 اإ�صبانيا 
.)1-1

اأن  املببوؤكببد  اأنبببه مببن غببري  اأبببببرزت  ال�صحيفة  لكن 
عن  �صيتخلى  الببقببدم  لببكببرة  ال�صوي�صري  الحتبببباد 
خدمات مدربه الكرواتي-البو�صني الأ�صل والذي 

ي�صرف على تدريبه منذ عام 2014.
لأنببه من  تببزال مفتوحة،  "امل�صاألة ل  اأن  وتابعت 
املحتمل جدا اأن يقبل الحتاد ال�صوي�صري فقط 

مقابل تعوي�ص مايل".
وقدم فيورانيلي تفا�صيل العقد احلايل للمدرب 

ال�صوي�صري بقوله "عندما مدد فالدميري بتكوفيت�ص 
عقده، من اأجل ولية جديدة حتى نهاية كاأ�ص العامل 
م�صرتك  باتفاق  العقد  ف�صخ  بند  و�صع  مت   ،2022
بطولة  اإىل  ينتقل  اأن  ميكن  املبببدرب  اأن  على  ين�ص 
اأو  اأو اإيطاليا  اإنكلرتا  اأو  اأملانيا  عالية امل�صتوى، اأي يف 
اأو فرن�صا، مقابل مبلغ رمزي. ومع ذلك مت  اإ�صبانيا 
التاأكيد له على اأنه لن يتم و�صع اأي عقبة يف طريقه 

اإذا تلقى مثل هذا العر�ص".
الأعمال  وكببيببل  اأن  ال�صحيفة  تببابببعببت  جببهببتببهببا،  مببن 
طلب  اإن  "قال  الببب�بببصبببويببب�بببصبببري 
بببتببكببوفببيببتبب�ببص لببلببرحببيببل ُرفببب�بببص يف 
الحتبببببباد  قبببببببل  مبببببن  البداية" 
اإىل  م�صرية  للعبة،  ال�صوي�صري 
اأن العقد الذي مت التفاو�ص عليه 
مع بوردو ميتد لثالث 

�صنوات.

بتكوفيت�س يرغب يف تدريب 
بوردو �لفرن�صي 

م�صر تعجز عن �لثاأر من �لدمنارك يف كرة �ليد 

اأ�صغر  13 عاما من  اأ�صبحت اليابانية موميجي ني�صّيا البالغة 
اأمبب�ببص الثنني  اأحببببرزت  الأبببطببال الأوملبببببيببني يف الببتبباريببخ، عندما 
)األواح  بببورد  ال�صكايت  ريا�صة  تاريخ  يف  الأوىل  ال�صوارع  ذهبية 
التزّلج(، �صمن دورة الألعاب الأوملبية ال�صيفية املقامة يف طوكيو 

حتى 8 اآب/اأغ�صط�ص.
و�صّجلت ني�صيا، البالغة 13 عاما و330 يوما، جمموع 15.26 
عاما   13 البالغة  ليال  راي�صا  الرازيلية  على  متفّوقة  نقطة، 
و203 اأيام والتي كانت قادرة اأن ت�صبح اأ�صغر متوجة يف التاريخ 

14.64 نقطة، فيما نالت اليابانية فونا  لكنها حلت ثانية مع 
ناكاياما )16 عاما( الرونزية مع 14.49 نقطة.

يذكر اأن اأ�صغر بطلة اأوملبية يف التاريخ هي الأمريكية مارجوري 
عاما   13 عن  اأمتار(  غي�صرتينغ، املتوجة يف الغط�ص )من�صة 3 

و268 يوما يف اأوملبياد برلني 1936.
يوتو  مببواطببنببهببا  ببببه  قبببام  ملبببا  مبب�ببصببابببهببا  اخلبببببادع  ني�صيا  اداء  وكببببان 

هوريغومي املتوج ب�صكل رائع الأحد.
ولكّل م�صاركة على لوح التزّلج انطالقتني ملدة 45 ثانية وخم�ص 

حماولت يف اخلدع. وحت�صل الفائزة على اأف�صل اأربع نتائج من 
اأ�صل �صبع.

وال�صكايتبورد هي بني اأربع ريا�صات جديدة مدرجة يف الأوملبياد 
احلبببايل مببع ركبببوب الأمبببببواج، الت�صّلق الببريببا�ببصببي والببكبباراتببيببه، يف 

حماولة جلذب اجليل ال�صاب اإىل الألعاب العريقة.
ومن بني 8 م�صاركات يف النهائي الثنني، بلغ عمر �صت ريا�صيات 
بني 13 و20 �صنة. وال�صوارع هي اإحدى م�صابقتني يف ال�صكايت 

بورد مع املتنزه )اأو بول(.

�ليابانية ني�صيا �أ�صغر �لأبطال �لأوملبيني يف �لتاريخ



�خلو�مت �ختفت �أثناء �حت�صارها.. لغز يحري �ل�صرطة 
تعر�صت  اإليها  تنتمي  م�صنة  امببراأة  ببباأن  بريطانية  اأ�صرة  تفاجاأت 

لل�صرقة، بينما كانت يف امل�صت�صفى حيث توفيت هناك.
وذكرت �صبكة "�صكاي نيوز" الريطانية، باأن احلادثة وقعت ال�صهر 

املا�صي يف مقاطعة اإ�صك�ص �صرقي بريطانيا.
واأدخلت املراأة التي كانت يف الثمانينيات من عمرها اإىل م�صت�صفى 
الب6 من يونيو املا�صي، وتوفيت بعد  يف  املقاطعة  "برومفيلد" يف 
ت�صعة اأيام. وبينما كان اأفراد الأ�صرة يواجهون اأمل فراق قريبتهم 
اأ�صابعها،  من  اختفيا  بهما  اخلا�صة  الزفاف  خامتي  ببباأن  تفاجواأ 

اأحدهما ذهبي والآخر م�صنوع من الأملا�ص.
وقالت ال�صرطة الريطانية اإن اخلامتني مل ينزعا اأثناء العالج، 
ومع ذلك مل تتمكن من العثور عليهما اأو تف�صري �صبب اختفائهما. 
وذكر متحدث با�صم ال�صرطة: "كانت اخلوامت ذات قيمة عاطفية 

والأ�صرة يف حالة ذهول متفهمة".
الأوقببات �صعادة يف حياة  اأكببرث  "اخلوامت كانت تدل على  واأ�صاف: 

ال�صيدة، لكن تلك الذكريات �صلبت منها."

�حلظ يبت�صم ل�صائقة �أوبر.. ماذ� حدث؟
رمبا  دائما،  يعاندهم  احلظ  ببباأن  يظنون  الذين  لأولئك  بالن�صبة 
فازت  امبببراأة  البب�ببصببوداويببة.  النظرة  هببذه  مببن  التالية  الق�صة  تغري 

بجائزة كرى بعد حماولت م�صتمرة.
ويف التفا�صيل التي اأوردتها، �صبكة "�صي اأن اأن" الأمريكية، ربحت 
ربع  مبلغ  الطعام،  بتو�صيل  �صائقة يف �صركة "اأوبر اإيت" اخلا�صة 

مليون دولر يف اليان�صيب.
اإنها  املمتنة"  بب"الأم  ا�صمها  بو�صف  اكتفت  التي  الفائزة  وقالت 

والدة خلم�صة اأطفال وتبلغ من العمر 47 عاما.
بالفوز  مريالند  وليببة  يف  تعي�ص  التي  املمتنة"  "الأمم  وعلمت 
الكبري بينما كانت جال�صة يف �صيارتها منتظرة انطالقها يف مهمة 
ت�صليم وجبة طعام لأحد الزبائن، حيث تفح�ص تطبيق اليان�صيب 

املوجود يف هاتفها الذكي.
الرقم  راأت  املببراأة عندما  ال�صعيدة مذهال على  املفاجاأة  وكان وقع 
الكبري، وقالت اإنها اأ�صيبت بحالة من اجلنون بعدما ربحت 250 
األف دولر.  ومل يكلفها هذا الفوز الكبري �صوى بطاقة يان�صيب 
ثمنها 10 دولرات فقط. وقالت اإن اأول اأمر �صتقوم به هو اأنها لن 
"الأم املمتنة" يف ال�صابق تواظب  "اأوبر". وكانت  تعمل مع �صركة 
با�صتمرار على �صراء بطاقات اليان�صيب، لكنها كان تق�صر ال�صراء 
اأثناء  ذلببك  يتم  مببا  وغالبا  الأكبببرث،  على  ثالثة  اأو  بطاقتني  على 
فوزها  مببن  الببرغببم  وعلى  الببزبببائببن.  اإىل  الطعام  وجبببببات  اإي�صالها 
 1500 ، مبا يف ذلك مبلغ  املا�صي  بجوائز �صغرية هنا وهناك يف 

دولر، اإل اأن جائزة ربع مليون دولر كانت الأكر يف حياتها.

وفاة مايك ميت�صل يف تركيا
فيلمي  يف  �ببصببارك  البببذي  ميت�صل  مببايببك  ال�صكتلندي  املمثل  تببويف 
الرتكية  فببتببحببيببة  مببديببنببة  يف  "برايفهارت"،  و  "غالدياتور" 

ال�صاحلية عن 65 عاماً، على ما ذكرت و�صائل اإعالم حملية.
واأفادت وكالة اأنباء دوغان الرتكية اأن املمثل تويف جراء نوبة قلبية 
املدينة  ُعببرث على جثته يف مق�صورة داخببل مر�صى بحري يف  وقببد 
غرب  جببنببوب  يف  اإجببببازة  مي�صي  كببان  حيث  ال�صياحية،  ال�صاحلية 
تركيا. وقد تفح�ص مدير املر�صى بوراك اأرداهان املق�صورة بعدما 
طالت فرتة وجود ميت�صل يف الداخل، ووجده ممددا على الأر�ص 
اأن  دوغببان  اأنباء  وكالة  وذكببرت  املحلية.  الإ�صعاف  بهيئات  وات�صل 

جثة ميت�صل ُنقلت اإىل امل�صرحة لتحديد �صبب الوفاة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ظاهرة تقلق �ل�صكان.. بحرية يف �لأرجنتني تتلون بالزهري
بقي اللون الزهري طاغيا على بحرية يف باتاغونيا ب�صبب ان�صكاب مواد كيميائية من خملفات �صركات �صيد حملية، 

يف ظاهرة تقلق �صكان املنطقة الواقعة يف جنوب الأرجنتني.
وقال عامل البيئة بابلو لدا "ما ح�صل ميثل بنظرنا �صورة عن اإهمال �صلطات املقاطعة. من يجب عليهم ال�صيطرة 

على الو�صع هم الذين ي�صمحون بت�صميم ال�صكان".
وكان امل�صوؤول عن الرقابة البيئية يف املقاطعة خوان مي�صيلو قال الأ�صبوع املا�صي اإن "اللون الأحمر ل يلحق اأي �صرر 
و�صيختفي يف غ�صون اأيام قليلة"، مو�صحا اأن �صركة تنقل النفايات ال�صائلة من �صركات ال�صيد كان قد "�ُصمح لها 
ب�صكب �صوائل يف بحرية كورفو". وتقع هذه البحرية املمتدة على م�صاحة تراوح بني 10 و15 هكتارا، على بعد 30 

كيلومرتا من مدينة تريليو التي تعّد 120 األف ن�صمة، يف مقاطعة ت�صوبوت.
ويعزى هذا اللون اإىل وجود كريتات ال�صوديوم، وهي مادة حافظة م�صادة للبكترييا ت�صتخدم لتخزين جراد البحر 

الرنوجي قبل الت�صدير، وهي لّوثت املياه اجلوفية لنهر ت�صوبوت.
وقد ا�صتكى ال�صكان املحليون اأي�صا من الروائح الكريهة وانت�صار احل�صرات.

وهذه لي�صت املرة الأوىل التي تتخذ فيها البحرية هذا اللون لأن ال�صركات ال�صناعية يف املنطقة اعتادت ا�صتخدام 
املوقع ل�صكب خملفاتها الكيميائية. لكن املو�صوع ت�صاعد يف الأ�صابيع الأخرية وبات ي�صكل يف مدينة رو�صون املجاورة، 

عا�صمة مقاطعة ت�صوبوت، عنوانا للن�صال من اأجل احلفاظ على البيئة.
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�ألبوم جديد للربن�س بعد 5 �أعو�م على وفاته
املغنني  اأبببرز  اأحببد  الببذي �صكل  األبوم للفنان  ي�صتعد ورثببة برين�ص لإ�ببصببدار 
بعد  الأوىل  للمرة  ُيطرح  جديد  عمل  يف  الع�صرين،  القرن  يف  الأمريكيني 
ال�صت�صرافية  املو�صيقي  نظرة  اأعماله  وُتظهر  وفاته  على  �صنوات  خم�ص 

لواقع الوليات املتحدة اليوم.
الإعالمي...  بالت�صليل  مببروراً  ال�صيا�صية  النق�صامات  اإىل  العن�صرية  من 
يتطرق  املتحدة  الببوليببات  احلببايل يف  للو�صع  مببراآة  تبدو  عببدة  مو�صوعات 
اإليها الألبوم الذي ي�صم 12 اأغنية انتهى برين�ص من ت�صجيلها يف 2010 
لكنها اأبقيت لأ�صباب جمهولة يف القبو ال�صهري لدارته يف بايزيل بارك قرب 

مينيابولي�ص.
باأنها  بببالده  برين�ص  ي�صف  الفانك،  ومو�صيقى  ال�صعر  بني  ميببزج  باأ�صلوب 
الذي  الفنان  يكن  ومل  واحد.  وقت  "العبيد" يف  احلرية" وبالد  "اأر�ص 
زائدة  تناول جرعة  بعد   2016 اأبريل )ني�صان(   21 يف  57 عاماً  تويف عن 
من الفنتانيل، يدرك اأنه بعد اأربع �صنوات من رحيله �صتهتز مدينته ب�صبب 
الحتجاجات التي اأعقبت مقتل جورج فلويد. لكنه كان مع ذلك نا�صطاً، اإذ 

لطاملا نا�صل من اأجل اإعالء �صاأن ال�صود يف قطاع املو�صيقى وخارجه.

�صماء �لرنويج ت�صيء فجاأة بنيزك
اأ�صاء نيزك كبري �صماء جنوب الرنويج لفرتة وجيزة يوم اأم�ص الأول الأحد 
حمدثا �صوتا �صاخبا وهو يعر عر ال�صماء وقال خراء اإن جزءا منه رمبا 

�صقط على الأر�ص يف مكان قد ل يبعد كثريا عن العا�صمة اأو�صلو.
ومل ترد بعد تقارير عن خ�صائر مادية اأو ب�صرية.

وبببببداأت تببقبباريببر مبب�ببصبباهببدة الببنببيببزك تبببرد حبببوايل البب�ببصبباعببة البببواحبببدة �صباحا 
)بالتوقيت املحلي( للرنويج، مع تداول مقطع م�صور على و�صائل التوا�صل 
الجتماعي يظهر فيه نور خاطف ملرة واحدة على الأقل ي�صيء مر�صى يف 

هوملي�صرتاند، بجنوب اأو�صلو.
وتعكف �صبكة النيازك الرنويجية على حتليل املقطع امل�صور وبيانات اأخرى، 

يف حماولة لتحديد من�صاأ النيزك ووجهته.
رمبا  نيزك  مببن  جببزءا  اأن  اإىل  ت�صري  الأولببيببة  البيانات  اإن  ال�صبكة  وقببالببت 
 60 �صقط على الأر�ص يف منطقة كثيفة الغابات، ت�صمى فينيماركا وتبعد 

كيلومرتا فقط اإىل الغرب من العا�صمة اأو�صلو.
ال�صوت  و�صمع  النيزك  و�صاهد  بال�صبكة  يعمل  الببذي  بيليت،  وقببال مورتن 

الذي اأحدثه: "كان هذا جنونا".
واأ�صاء  الثانية،  كيلومرتا يف   20 اإىل   15 بلغت  النيزك  �صرعة  اأن  واأ�صاف 

كورونا يعطل عمل 
»كيا«  يف كوريا �جلنوبية

اأكر  ثببباين  "كيا"،  �ببصببركببة  قببالببت 
بكوريا  ال�صيارات  ل�صناعة  �صركة 
يف  العمل  �صتعلق  اإنببهببا  اجلنوبية، 
الثمانية،  املحلية  م�صانعها  اأحببد 
اإ�صابة   20 اأكرث من  تاأكيد  ب�صبب 
الأيام  يف  هببنبباك  كببورونببا  بفريو�ص 

الأخرية.
"كيا" قررت  اأن  مبب�ببصببادر،  وذكبببرت 
تببعببلببيببق الببعببمببل يف املبب�ببصببنببع رقبببم 1 
ل�صناعة ال�صيارات يف مدينة غوانغ 
بجنوب  كيونغكي  ببباإقببلببيببم  مببيببونببغ 
تاأكيد  �صيئول ملدة يوم واحببد، بعد 
اإ�صابة 23 عامال فيه بكورونا منذ 

يوم 23 يوليو حتى الآن.
على  "كيا" الخبببتبببببببارات  واأجبببببرت 
اأعقاب  يف  امل�صنع  يف  عببامببال   174
لعامل  اإ�ببصببابببة  حببالببة  اأول  تبباأكببيببد 
من   23 يببوم  يف  التجميع  ق�صم  يف 
التايل،  اليوم  ال�صهر اجلبباري. ويف 
اأثبتت نتيجة الختبارات اإ�صابة 9 

عمال منهم بالفريو�ص.
الختبارات  البب�ببصببركببة  اأجبببببرت  ثبببم 
على 1188 عامال، ومت تاأكيد 13 
من  �صابق  وقت  يف  اإ�صافية  اإ�صابة 

اليوم.
اآلف عببامببل يف   6 ويببعببمببل حببببوايل 
امل�صنع، وتبلغ القدرة الإنتاجية له 

320 األف وحدة �صنويا.
العمل  عببلببقببت  قبببد  "كيا"  وكبببانبببت 
ملدة   2 ورقبببم   1 رقببم  امل�صنعني  يف 
العام  �ببصبببببتببمببر  واحببببد يف  اأ�بببصبببببببوع 
الإ�صابات  وقببببوع  ب�صبب  املببا�ببصببي، 

اجلماعية هناك.

لينيف �أول �مر�أة 
تدير عمال �أوبر�ليا 
اأ�بببصبببببببحبببت قببببائببببدة الأوركبببب�ببببصببببرتا 
الأحد  لينيف  اأوك�صانا  الأوكرانية 
عمال  تدير  التاريخ  يف  امبببراأة  اأول 
اأوبراليا يف اإطار مهرجان بايرويت 
اأقببيببم بح�صور  الببعببريببق، يف عببر�ببص 

امل�صت�صارة الأملانية اأنغيال مريكل.
 43( لينيف  اأوكبب�ببصببانببا  وافببتببتببحببت 
عاما( املهرجان الذي اأ�ص�صه املوؤلف 
فاغرن  ريت�صارد  الأملبباين  املو�صيقي 
عببام 1876، عببر عببر�ببص اأوببببرايل 
�صيب"  فبببانبببتبببوم  "ذي  ملبب�ببصببرحببيببة 
)املببببركببببب الببب�بببصبببببببح( �ببصببمببن روؤيبببببة 
املخرج  بتوقيع  جببديببدة  م�صرحية 

دميرتي ت�صرينياكوف.
املعروفة  مريكل  اأنغيال  وح�صرت 
العر�ص  فبباغببرن،  ببباأعببمببال  ب�صغفها 
�صوير.  يببواكببيببم  زوجببهببا  مببع  الأول 
برتقالية  للمنا�صبة �صرتة  وارتدت 

وتنورة �صوداء طويلة.
مقابلة  يف  لينيف  اأوك�صانا  وقالت 
ت�صايتونغ"  "برليرن  �صحيفة  مع 
الأ�ببصبببببوع املببا�ببصببي اإن تببقببدمي عمل 
حتديا  "ميثل  فبباغببرن  لببريببتبب�ببصببارد 
مو�صيقي،  قائد  لأي  كبريا  مهنيا 

اأياً كان جن�صه".
كما اأ�صادت لينيف بطريقة ت�صميم 
قبباعببة احلببفببلببة حببيببث متببت تغطية 
حببجببرة الأوركببب�بببصبببرتا بببلببوح يخفي 

العازفني عن اأنظار اجلمهور.
املهم  يكون  "لن  لل�صحيفة  وقالت 
الفرقة،  اأديبببر  كيف  اأو  اأرتببديببه  مببا 
اأم ل،  اإذا كان العمل ناجحا  بل ما 
الناحية  على  الهتمام  �صيقت�صر 

ال�صوتية".

تايلور �صويفت حتتفل مبرور عام 
FOLKLORE على �ألبومها

الحتفال  �صويفت ،  العاملية  تايلور  النجمة  قبببّررت 
بعنوان  األبومها  اإطبببالق  على  كامل  عببام  مببرور  بعد 
جناًحا  خبباللببه  مببن  حققت  البببذي   ،"Folklore"
ببباحلبب�ببصببول عببلببى جبببائبببزة غبببرامبببي، و�صاركت  كبببببببرًيا 
 The اأغنيتها  من  بديلة  جديدة  بن�صخة  متابعيها 
الن�صخة  عبببن  تببفبب�ببصببيبباًل  اأكببببرث  وبببرتتببيببب   ،Lakes
الأ�صلية. ون�صرت �صويفت مقطع فيديو من الإ�صدار 
من  هربنا  ان  منذ  عببام  مببر  "لقد  وكتبت  اجلببديببد، 
العامل احلقيقي معاً وتخيلنا اأنف�صنا يف مكان اأب�صط، 
مع الأ�صجار الطويلة والهواء املالح، اأردت اأن اأعطيك 
الن�صخة الأ�صلية من " The Lakes "، عيد ميالد 

."Folklore ، صعيد�
األبومها  �صحب  عببن  اأجنبية،  تقارير  عببدة  وك�صفت 
الغرامي  جوائز  �صباق  اجلديدFearlessمن  �صويفت 
يف  تفوقها  بعد  العام،  لهذا   ،CMAالب جوائز  وحفل 

عدد امل�صاهدات ال�صخم.

تقتل حماتها حتى ل حت�صر زفاف �بنها
ا�صتاأجرت  كيف  تببوك  تيك  م�صتخدمات  اإحبببدى  ك�صفت 
العجوز  حماتها  مببن  للتخل�ص  حمببرتفبباً  قبباتبباًل  عمتها 

ملنعها من ح�صور حفل زفاف ابنها.
روت  تبببوك،  تيك  على  الفيديو  مقاطع  مببن  �صل�صلة  ويف 
مادي�صون بي ما حدث قبل حفل زفاف ابن عمها، وقالت 
عمي بعالقة خطوبة قبل عام، واأثناء اإن�صاء  ابن  "ارتبط 
جدتي  �صيدعو  اإنبببه  قببال  زفببافببه  حلفل  ال�صيوف  قائمة 
لي�صت عمتي   - 85 عاماً، لكن عمتي  العمر  البالغة من 
البببببيببولببوجببيببة- قببببررت اأنببهببا ل تببريببد دعببببوة جببدتببي وهي 
عن  التعبري  مببن  "بدًل  مادي�صون  واأ�ببصببافببت  حماتها". 
رغبتها بعدم ح�صور جدتي حلفل الزفاف، قررت توظيف 

قاتل حمرتف لقتلها".
اأي  اإن عمتها مل تبذل  اآخببر، قالت مادي�صون  ويف مقطع 
جهد لإخفاء خطتها، ولهذا ال�صبب مل يكن مفاجًئا اأنها 
مل تنجح. وتابعت "اأعتقد اأن عمتي ات�صلت بهذا القاتل، اأو 
ا�صتاأجرت قاتاًل حمرتفاً وكانت تتحدث ب�صوت مرتفع، 

و�صمع عمي ذلك وكان يقول "اأوه هذا لي�ص جيًدا".
وبدًل من ا�صتدعاء ال�صرطة كما يفعل اأي �صخ�ص عادي، 
وات�صلت  يببحببدث،  مبببا  واأخببرهببا  ب�صقيقته  الببعببم  ات�صل 
وقوع  ومنعت  تدخلت  التي  بال�صرطة،  بدورها  �صقيقته 
اجلرمية. وتقول مادي�صون اإن عمتها مل تواجه العدالة 
حتى الآن، لكن الأ�صرة تعمل الآن على مقا�صاتها. وعلى 
الرغم من اخلطر الوا�صح على حياتها، تقول مادي�صون 
اإن جدتها م�صتاءة اأكرث لأنها مل تتلق دعوة حل�صور زفاف 

حفيدها، بح�صب �صحيفة ذا �صن الريطانية.

�صرطي يردي طالبًا لعدم و�صعه كمامة 
اأردى �صرطي يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية طالباً 
يف  فيديو  مقطع  ت�صويره  اأثببنبباء  كمامة  ي�صع  يكن  مل 

�صوارع العا�صمة، كما قال �صهود .
خببالل احلادث  كببان حببا�ببصببراً  الببذي  اأوديبببا  با�صيان  وروى 
الآداب  كلية  يف  طالب  وهو  �صاما  اأونوري  �صديقنا  "كان 
من  كببجببزء  فببيببديببو  مقطع  يبب�ببصببور  كين�صا�صا،  جببامببعببة  يف 

متطلبات الأعمال التطبيقية يف التمثيل".
واأ�صاف "طلب منه �صرطي و�صع كمامة اأثناء الت�صوير. 
غ�صب  الكمامة،  اأراه  اأن  وبعد  )�صاما(  تف�صرياته  ورغببم 
املال واتهمه  اأن يعر�ص عليه  ال�صرطي الذي كان يتوقع 

باملقاومة واأطلق عليه النار من م�صافة قريبة".
وروى �صهود اآخببرون ق�صة مماثلة لإذاعببة "توب كونغو" 
الإخبارية  املببواقببع  مببن  العديد  اإىل  بالإ�صافة  ال�صعبية 
اجلرنال  كين�صا�صا  �صرطة  قببائببد  و�ببصببرح  الإلببكببرتونببيببة. 
حادث  عببن  املبب�ببصببوؤول  البب�ببصببرطببي  بببباأن  كا�صونغو  �صيلفانو 

اإطالق النار هرب و�صرطة املدينة تبحث عنه. ".

�ل�صرطة �لإيطالية ت�صتجوب ديفيد بيكهام 
واجه لعب كرة القدم وعار�ص الأزياء النجم  ديفيد بيكهام  
م�صاكل خالل ق�صائه عطلة ف�صل ال�صيف يف اإيطاليا مع 
عائلته فا�صطرت ال�صرطة الإيطالية ل�صتجوابه ملدة تزيد 
الإيطالية  ال�صرطة  فبباإن  ورد  ما  دقيقة. وبح�صب   45 عن 
البالغ  "كروز"  ابنيه  �صوهد  اأن  بعد  بيكهام  ا�صتجوبت 
من العمر 16 عام و"هاربر" ذات 10 اأعببوام وهما يلعبان 

الريا�صات املائية على منت اليخت على �صاحل اأمالفي.

لبنانيون ير�صمون و�صومًا على ندوب جر�ح �نفجار �ملرفاأ
الإ�صابات  نببدوب  بالو�صوم  لبناين  رجببل  غطى 
اإثببر انفجار بببريوت الببذي وقع بينما  يف ج�صده 
كان يقف خارج �صالة التمارين الريا�صية التي 
�صقطت  حيث  ببببريوت،  ملببرفبباأ  واملقابلة  يديرها 
قطعاً �صخمة من اخلر�صانة عليه حني انفجرت 
نبببرتات الأمببونببيببا يف  كميات هائلة خُمببزنببة مببن 

الرابع من اأغ�صط�ص )اآب( العام املا�صي.
هذه  اأن  عببامبباً(   30( بعقليني  رمبببزي  ويببعببتببر 
الو�صوم منحته فر�صة اأخرى للمقاومة والبدء 
الإنفجار  حلظة  م�صاعره  وي�صف  جديد.  من 
تبببدمبببرت ع�صر  "يف دقببيببقببة واحببببببدة،  ببببالبببقبببول: 
�ببصببنببوات مببن حببيبباتببي. وكبببل اأحببالمببي تبددت". 
بالده  يف  ال�صهرية  الأرز  �صجرة  �ببصببورة  وو�ببصببم 
والتي يعتز بها ويعترها رمزاً للقوة، وحر�ص 
التي  بالإجنليزية  )ريبببببورن(  عبارة  و�صع  على 

تعني "الولدة من جديد".
ي�صعوا  اأن  مثله  اللبنانيني  من  الكثري  واختار 

انفجار  ملا حدث يف  الو�صوم  ثابتة عر  ذكريات 
بريوت على اأج�صادهم.

ر�صمت  اإنها  اأنطون  جببوا  الو�صوم  فنانة  وتقول 
بت�صاميم  بببريوت  لكلمة  و�صماً   30 مببن  اأكببرث 
�صحايا  تخ�ص  ور�صوم  لأ�صماء  اإ�صافة  خمتلفة 
الذين  واأحبائهم  ذويببهببم  ج�صد  على  النفجار 

فقدوهم يف ذلك النفجار املروع.
الطريقة يف حفر  تلك  �صيوع  راأيها يف  اأمببا عن 
ذكرى فجيعة النفجار، فاعترتها باأنها متثل 
عالجاً نف�صياً لرتميم جراح الأ�صخا�ص الذين 

خ�صروا �صديقاً اأو قريباً يف ذلك النفجار.
وت�صبب انفجار مرفاأ بريوت يف مقتل اأكرث من 
م�صاحات  ودمببر  الآلف  واأ�ببصبباب  �صخ�ص  مئتي 
�ببصببا�ببصببعببة مببن الببعببا�ببصببمببة الببلبببببنببانببيببة. وكببببان جو 
رجال  مع  ُقتلوا  الذين  ال�صحايا  بني  نببون من 
اإطفاء اآخرين وهم يكافحون األ�صنة اللهب التي 

ا�صتعرت يف امليناء.

ي�ستمتع �لنا�س بركوب منطاد �لهو�ء �ل�ساخن خالل مهرجان نيو جري�سي لليان�سيب يف �لوليات �ملتحدة. رويرتز

يا�صمني عبد �لعزيز تغادر �مل�صت�صفى خالل �أيام
اأ�صامة عبد احلي، اآخر تطورات احلالة ال�صحية  ك�صف اأمني عام نقابة الأطباء امل�صرية، الدكتور 
" اأن  عربية  نيوز  " �صكاي  ملوقع  خا�ص  ت�صريح  يف  لفتاً  العزيز،  عبد  يا�صمني  للفنانة 
حالتها اأ�صبحت م�صتقرة الآن واأنها �صتغادر امل�صت�صفى اإىل منزلها خالل اأ�صبوع اأو 
اأن حالة  امل�صرية  الأطباء  اأمببني عام نقابة  اأق�صى تقدير. وقببال  اأيببام على   10
العالج  تتلقى  ومازالت موجودة يف غرفة مبفردها  اأف�صل  اأ�صبحت  يا�صمني 
�صوف  اأيببام قليلة  الببزيببارات وخببالل  لها لكن ممنوع عنها  املعالج  الفريق  من 

تغادر امل�صت�صفى.
املعالج  الفريق  اأع�صاء  كل  اإىل  والتقدير  التحية  ال�صكر  احلي  عبد  وجه  ال�صياق،  ويف 
اإ�صاءة و�صغوطات، م�صيداً بالتزامهم ال�صمت حتى جنحوا  للفنانة رغم ما يتعر�صون له من 
يف جتاوز املرحلة احلرجة للفنانة يا�صمني عبد العزيز حتى الطمئنان لإفاقتها. واأو�صح اأنه تلقى 
�صكوى من اأحد اأع�صاء جمل�ص نقابة الأطباء بحق الطبيب الذي اأف�صى بع�ص املعلومات عن احلالة 
تعر�صت  الفنانة  كانت  اإذا  مالب�صات  لك�صف  الأن  جارية  التحقيقات  اأن  م�صرياً  للفنانة،  ال�صحية 

خلطاأ طبي اأم ل، ول يجوز ن�صر تعر�ص الفنانة اإىل خطاأ طبي قبل النتهاء من التحقيقات.


