عملياتها م�ستمرة لإجناز توزيع  216مليون وجبة يف  30دولة

�ص 04

حملة  100مليون وجبة تنتهي من
توزيع  4.5مليون وجبة يف موريتانيا

من�صور بن زايد :القيادة الر�شيدة حري�صة على

النهو�ض بالكفاءات الوطنية يف االقت�صاد والتنمية

•• دبي -وام:

الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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عربي ودويل

�ص 10

انتهت حملة  100مليون وجبة ،الأكرب يف املنطقة لإطعام الطعام يف  30دولة يف
�أفريقيا و�آ�سيا و�أوروبا و�أمريكا اجلنوبية ،من توزيع  4.5مليون وجبة يف جمهورية
موريتانيا بال�شراكة مع �شبكة بنوك الطعام الإقليمية وبالتعاون مع اجلهات املعنية
واجلمعيات اخلريية.
ومت توزيع الوجبات ب�صيغة مواد غذائية ومكونات �أ�سا�سية �سهلة التخزين على 92
�ألف م�ستفيد ،وذلك بالتن�سيق والتعاون مع الهيئات الر�سمية وامل�ؤ�س�سات اخلريية
والإن�سانية املحلية ،وباال�ستناد �إىل قواعد البيانات التي متلكها اجلهات الر�سمية
وامل�ؤ�س�سات اخلريية والإن�سانية املحلية لتقدمي الدعم الغذائي املبا�شر للعائالت
(التفا�صيل �ص)4
والأفراد الأ�شد حاجة.
مواقــيت ال�صالة الفجر04:54 ........
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�أخبار الإمارات

هل رّ
غيت � 11سبتمرب فعال ً

هيكلية القوة الأمريكية؟
�ص 19

الفجر الريا�ضي

مي�سي لباكورة مبارياته
القارية مع �سان جرمان

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

 32صفحة -الثمن درهمان
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حممد بن زايد يقوم
بزيارة لفرن�سا اليوم

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون
رئي�س وزراء بريطانيا يف وفاة والدته

•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل برقية تعزية �إىل معايل بوري�س جون�سون رئي�س وزراء
بريطانيا ال�صديقة وذلك يف وفاة والدته.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تعزية مماثلتني �إىل معايل بوري�س
جون�سون رئي�س وزراء بريطانيا ال�صديقة.

ي �ق��وم ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة اليوم الأربعاء بزيارة �إىل جمهورية فرن�سا
ال�صديقة.
و يبحث �سموه مع فخامة �إميانويل ماكرون رئي�س
ف��رن���س��ا يف ال�ع��ا��ص�م��ة ب��اري ����س..ع�لاق��ات ال�صداقة
وال �ت �ع��اون الإ��س�ترات�ي�ج��ي ب�ين ال�ب�ل��دي��ن وع ��ددا من
الق�ضايا وامل�ستجدات يف املنطقة.

بتوجيهات حممد بن را�شد

حممد بن را�شد خالل ت�سلمه �أوراق اعتماد �سفري دوقية لوك�سمبورغ (وام)

م�ساعدات �إن�سانية عاجلة �إىل ال�سودان و�إثيوبيا حممد بن را�شد يت�سلم �أوراق اعتماد
�أدي����س �أب��اب��ا ال��دويل رحلة جوية حاملة على
متنها �سفريين جديدين معينني لدى الدولة
 85ط ًنا مرت ًيا من الأدوية وامل�ستح�ضرات الطبية

•• دبي  -وام:

بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دب��ي رع��اه اهلل ،و�صلت �شحنة م��ن امل�ساعدات
الإن���س��ان�ي��ة ال�ع��اج�ل��ة �إىل م �ط��ار اخل��رط��وم ال ��دويل
حاملة  100طن مرتي من مواد الإغاثة والإعا�شة
مل�ساعدة الج�ئ��ي ت�ي�غ��راي ،وك��ذل��ك مل�ع��اون��ة ال�سودان
ال�شقيق يف التغلب على �آث��ار الفي�ضانات املو�سمية
القوية ال�ت��ي تعر�ضت لها م ��ؤخ��را حم��دث� ًة �أ�ضراراً
بالغة وجنم عنها دمار وا�سع لآالف امل�ساكن ،و�إغاثة
ال�سكان املت�ضررين� .إىل ذلك و�صلت �أي�ضاً �إىل مطار

وامل�ستلزمات العالجية التي قدمتها منظمة ال�صحة
العاملية ملواجهة تف�شي وب��اء الكولريا وامل�ساهمة يف
الت�صدي للتحديات الناجمة ع��ن انت�شار فريو�س
ك ��ورون ��ا امل �� �س �ت �ج��د .وق ��د ��س��اه�م��ت امل��دي �ن��ة العاملية
للخدمات الإن�سانية يف ت�سيري الرحلتني اجلويتني
اللتني انطلقتا من مطار دبي ال��دويل ،بالتعاون مع
االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل
الأح �م��ر ،ت��أك�ي��داً لنهج دب��ي ودول��ة الإم� ��ارات الدائم
يف تقدمي يد العون لكل حمتاج يف خمتلف مواقف
(التفا�صيل �ص)2
ال�شدائد وامللمات.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

•• �أبوظبي-وام:

ت�سلم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دبي
رع��اه اهلل ،يف ق�صر الوطن يف العا�صمة �أبوظبي �أوراق
اعتماد �سفريين جديدين معينني لدى الدولة.
وقد رحب �سموه ،بح�ضور الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
و�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة ،ب�سعادة ليزلوت

�أندر�سون� ،سفرية مملكة ال�سويد ،و�سعادة روب��رت الور
�سفري دوقية لوك�سمبورغ ،اللذين قدما �أوراق اعتمادهما
ل�سموه �إيذانا ببدء ت�سلم مهامهما اجلديدة .بدورهما،
نقل ال�سفريان اجل��دي��دان حتيات ملك ال�سويد و�أمري
لوك�سمبورغ �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي رع��اه اهلل و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة( .التفا�صيل �ص)2

افتتاح م�ست�شفى ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
لطب وجراحة الأطفال يف كو�سوفو

•• بري�شتينا -وام:

افتتحت فخامة فيو�سا عثماين رئي�سة جمهورية كو�سوفو �أم�س الأول
م�ست�شفى ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك لطب وج��راح��ة الأط�ف��ال يف
بري�شتينا عا�صمة جمهورية كو�سوفو وذل��ك بح�ضور معايل �ألبني
ك��ورت��ي رئي�س وزراء كو�سوفو وم�ع��ايل ال��دك�ت��ورة ميثاء بنت �سامل
ال�شام�سي وزي��رة دول��ة ومعايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد �آل حامد
رئي�س دائرة ال�صحة – �أبوظبي .كما ح�ضر االفتتاح  ..معايل �أربني
فيتيا وزير ال�صحة يف كو�سوفو وعاطفة يحيى �أغا رئي�سة جمهورية
كو�سوفو ال�سابقة و�سعادة نبيلة عبدالعزيز ال�شام�سي �سفرية الدولة
لدى جمهورية مونتينغرو �سفرية غري مقيمة لدى جمهورية كو�سوفو
 .وجاء �إن�شاء امل�ست�شفى مببادرة كرمية من �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام( .التفا�صيل �ص)3

بوتن غا�ضب من وجود �أجنبي غري قانوين يف �سوريا

اال�ستخبارات الأمريكية :التهديد
الإرهابي ينبع من اليمن والعراق
و���س��وري��ا ول��ي�����س افغان�ستان

الأمم املتحدة حتذر من خطر عودة الالجئني ال�سوريني
•• جنيف-مو�سكو-وكاالت:

عقد الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن ونظريه ال�سوري ب�شار
الأ�سد حمادثات يف مو�سكو ،ب�ش�أن التعاون بني جي�شي البلدين،
وحول كيفية ا�ستمرار العمليات لل�سيطرة على مناطق التمرد
يف �سوريا ،ح�سبما ذكر التلفزيون الر�سمي يف دم�شق الثالثاء.
وهذا االجتماع هو الأول بني الرئي�سني ،منذ �أن عقدا قمة يف
العا�صمة ال�سورية يف يناير من العام املا�ضي.
وو�صف التلفزيون الر�سمي ال�سوري االجتماع ب�أنه كان طويال،
ولكنه مل يعلن عن موعد انعقاده.
وذك��ر التلفزيون �أن وزي��ر اخلارجية ال�سوري ووزي��ر الدفاع
الرو�سي ان�ضما يف وق��ت الح��ق للزعيمني ملناق�شة العالقات
املتبادلة ومكافحة الإرهاب.
وانتقد بوتن خ�لال االجتماع وج��ود ق��وات اجنبية يف �أجزاء
من �سوريا ،يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل القوات الأمريكية املتمركزة

يف �شرقي �سوريا ،التي تتعاون مع مقاتلني يقودهم الأكراد
يف ق�ت��ال تنظيم داع����ش ،وك��ذل��ك ال�ق��وات الرتكية يف �شمايل
�سوريا.
وق��ال ب��وت��ن �إن وج��ود ه� ��ؤالء الأج��ان��ب غ�ير ق��ان��وين ،لأنهم
مل يح�صلوا على موافقة من الأمم املتحدة �أو من حكومة
الأ�سد.
وذكر الكرملني يف بيان ان بوتن قال للأ�سد :من الوا�ضح �أن
هذا ي�شكل انتهاكا للقانون الدويل ،وال ي�سمح لك ببذل �أق�صى
اجلهود لتعزيز الأمن يف البالد.
�إىل ذلك ،قال حمققو جرائم احلرب تابعون للأمم املتحدة
�أم�س الثالثاء �إن �سوريا ما زالت غري �آمنة لعودة الالجئني
بعد م��رور ع�شر ��س�ن��وات على ب��دء ال���ص��راع ،ووث �ق��وا تزايدا
يف العنف وانتهاكات حلقوق الإن���س��ان مب��ا يف ذل��ك االعتقال
التع�سفي على يد قوات احلكومة.
وقالت جلنة التحقيق ب�ش�أن �سوريا التابعة للأمم املتحدة �إن

الو�ضع ب�شكل عام ي��زداد قتامة ،م�شرية �إىل �أعمال قتالية يف
عدة مناطق من الدولة املمزقة ،وانهيار اقت�صادها وجفاف
�أنهارها وت�صاعد هجمات تنظيم داع�ش الإرهابي.
وقال باولو بينريو رئي�س اللجنة يف معر�ض �إ�صدار تقريرها
الرابع والع�شرين بعد ع�شر �سنوات ،ما زالت �أطراف ال�صراع
ترتكب ج��رائ��م ح��رب وج��رائ��م �ضد الإن�سانية وتتعدى على
حقوق الإن�سان الأ�سا�سية لل�سوريني.
و�أ�ضاف احلرب على املدنيني ال�سوريني م�ستمرة ،ومن ال�صعب
عليهم �إيجاد الأمن �أو املالذ الآمن يف هذا البلد الذي مزقته
احلرب.
وقال التقرير �إن حاالت االعتقال التع�سفي واحلب�س مبعزل
عن العامل على يد القوات احلكومية م�ستمرة.
وذكر بيان �صحفي توا�صل اللجنة توثيق لي�س فقط التعذيب
والعنف اجلن�سي رهن االعتقال ،بل �أي�ضا ح��االت وف��اة �أثناء
االحتجاز وحاالت اختفاء ق�سري.

�أمر ق�ضائي ب�ضبط دياب يف ق�ضية مرف�أ بريوت

•• بريوت-وكاالت:

طلب املحقق العديل يف ق�ضية انفجار بريوت� ،إح�ضار رئي�س الوزراء ال�سابق ،ح�سان دياب ،كمدعى عليه للمثول
�أمامه االثنني املقبل .وج��اءت �أوام��ر املحقق العديل يف ق�ضية انفجار مرف�أ ب�يروت ،القا�ضي طارق البيطار،
ب�إح�ضار رئي�س الوزراء ال�سابق ،بعد امتناعه عن احل�ضور يف جل�سة �سابقة.
ومل ميثل دياب امام املحقق العديل القا�ضي طارق البيطار ومل يح�ضر حماميه �إىل اجلل�سة ال�سابقة ،و�أرجئت
اجلل�سة مع ذياب �إىل � 20سبتمرب املقبل حل�ضوره وا�ستجوابه.
ويقول متابعون مللف التحقيقات �إن ال�سلطة يف لبنان تعمل على �إنهاء التحقيقات اجلارية يف ق�ضية انفجار
مرف�أ بريوت والإفالت من العقاب.
ويف وقت �سابق ،نقل �أهايل �ضحايا انفجار مرف�أ بريوت عن املحقق العديل قوله �إن التحقيق م�ستمر وهناك
عدة �أطر وو�سائل قانونية ال�ستدعاء واح�ضار املدعى عليهم.

التحالف� :سن�سقط �أي طائرة
رّ
م�سية حتلق فوق مطار �أربيل
•• �أربيل-وكاالت:

ق � ��ال ق ��ائ ��د ال �ت �ح��ال��ف ال � ��دويل
مبطار �أربيل يف �إقليم كرد�ستان،
��س�ك��وت دي���س��ورم��و� ،إن التحالف
�سي�سقط �أي طائرة م�سيرّ ة حت ّلق
ف��وق املطار �سواء كانت مهاجمة
�أم غري مهاجمة.
و�أكد دي�سورمو �أنه �سيتم يف نهاية
��س�ب�ت�م�بر اجل � ��اري ،ن���ص� ُ�ب نظام
دفاعي حلماية قاعدة التحالف يف
املطار ،و�أنه �سيتبع ذلك ان�سحاب
القوات اخلا�صة الأمريكية.
وال ت��زال تداعيات الهجوم الذي
ا�ستهدف م�ط��ار �أرب �ي��ل ،ال�سبت،
م�ستمرة ،فبعدما دانت القن�صلية
الأم �ي�رك � �ي� ��ة ب �� �ش ��دة م� ��ا ح� ��دث،
م �ع �ت�برة �إي � ��اه ت �ه��دي��داً ل�سيادة
وا�ستقرار ال �ع��راق� ،أك��د متحدث
با�سم التحالف الدويل �أن احلادث
مل يوقع �أي �إ�صابات �أو �أ�ضرار.

ُو�ضعت للتوقيع ومتهيدا ّ
حلل الربملان

عري�ضة ل�سحب الثقة من الغنو�شي وال�شوا�شي
•• الفجر -تون�س

انطلقت م���ش��اورات ب�ين ع��دد من
ال�ك�ت��ل ال�برمل��ان�ي��ة ح��ول عري�ضة
ج��دي��دة ل�سحب الثقة م��ن را�شد
ال�غ�ن��و��ش��ي رئ �ي ����س جم�ل����س نواب
ال�شعب امل�ج�م��د ون��ائ�ب�ت��ه �سمرية
ال�شوا�شي ببادرة من كتلة احلزب
الد�ستوري احلر التي و�ضعت ن�صا
ل�سحب الثقة بتاريخ � 12سبتمرب
.2021
وتت�ضمن العري�ضة �أن الغنو�شي
اظ � �ه ��ر ع � �ج ��زا ك � �ب �ي�را يف ادارة
املجل�س و�ضرب بالنظام الداخلي
ع� ��ر�� ��ض احل � ��ائ � ��ط واجت � � ��ه نحو
توظيف موقعه على را�س امل�ؤ�س�سة
ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة ل�ي�ن�ف��ذ خمططات
التنظيم الذي ينتمي اليه وجتاوز
�صالحياته وتدخل يف �صالحيات

املطالبة بعزل الغنو�شي وال�شوا�شي
رئا�سة اجلمهورية على م�ستوى و�إخ ��را� ��س ا��ص��وات�ه��م وح � �وّل قبة
ال�سيا�سة اخلارجية وا�ساء ل�صورة ال �ب��رمل � ��ان اىل � �س ��اح ��ة تطاحن
تون�س وخلق مناخا من االحتقان وت �ن��اح��ر مم ��ا ادى اىل ت�شويه
والتوتر داخ��ل امل�ؤ�س�سة وجل��أ اىل �صورة املجل�س لدى الراي العام.
جتنيد ان�صاره لتعنيف معار�ضيه (التفا�صيل �ص)11

خرباء�:إيرانقادرةعلى�إنتاج
وقود ل�صنع ر�أ�س نووي يف �شهر
•• وا�شنطن-وكاالت:

ك���ش��ف خ�ب�راء ي��در� �س��ون البيانات
اجلديدة الواردة يف تقارير الوكالة
الدولية للطاقة الذرية الأخرية،
�أن �إي��ران متلك القدرة على �إنتاج
وقود ل�صنع ر�أ�س نووي يف غ�ضون
�شهر واح��د ،وفق تقرير ل�صحيفة
«نيويورك تاميز» الأمريكية.
وخ �ل ����ص ال �ت �ق��ري��ر ال � ��ذي �صدر،
االثنني عن معهد العلوم والأمن
ال ��دويل ،وه��ي جمموعة م�ستقلة
متخ�ص�صة يف حتليل النتائج التي
ت��و��ص�ل��ت �إل �ي �ه��ا ال��وك��ال��ة التابعة
لل��أمم امل�ت�ح��دة� ،إىل �أن تخ�صيب
�إي ��ران خ�لال ال�صيف لليورانيوم
بدرجة نقاء  60%كان له ت�أثري
كبري ،فقد جعلها قادرة على �إنتاج
وقود قنبلة واحدة يف غ�ضون �شهر
واح ��د ،بينما ميكنها �إن �ت��اج وقود
ال�سالح ال�ث��اين يف �أق��ل م��ن ثالثة
�أ�شهر ،والثالث يف �أقل من خم�سة
�أ�شهر.
ك �م��ا ت �ق��ول ال���ص�ح�ي�ف��ة �إن �إي� ��ران
ت �� �ض �غ��ط ع� �ل ��ى �إدارة الرئي�س
الأمريكي لتوقيع اتفاق من خالل
تعزيز �إنتاج الوقود النووي.
هذا وكان امل�ؤلف الرئي�سي للتقرير
ديفيد �أولربايت ،حذر يوم اجلمعة،
من �أن ت�صرفات �إي��ران ت�شري �إىل
جهود من جانب احلكومة اجلديدة
للرئي�س �إبراهيم رئي�سي ،للبحث
ع��ن ب�ن��ود ج��دي��دة� ،أك�ث�ر مالءمة
لها ،يف املفاو�ضات ب�ش�أن ا�ستعادة
العمل باالتفاق النووي امل�برم مع
القوى الكربى عام .2015

•• وا�شنطن-وكاالت:

ال�صني يف عيون املتخ�ص�صني الفرن�سيني

حتت جمهر م�ؤ�س�سة امل�ستقبل واالبتكار

ال�صني يف مواجهة العامل :ما
يقوله اخلرباء الفرن�سيون!

•• الفجر -ريت�شارد �أرزت –ترجمة خرية ال�شيباين

يف � 27أغ�سط�س ،نظمت م�ؤ�س�سة امل�ستقبل واالبتكار برئا�سة جان بيري
رافاران ،م�ؤمترا يف فوتور�سكوب خ�ص�ص للعالقات مع العامل ال�صيني.
ق��د ال نغايل �إن قلنا �إن ال�صني منذ م��ا ي�ق��ارب العامني انغلقت على
نف�سها .فالقيود التي فر�ضتها ال�سلطات �ضد انت�شار فريو�س كوفيد-
 ،19متنع ال�صينيني من ال�سفر خ��ارج البالد .ويف نف�س الوقت ،ف�إن
احلجر الإجباري طيلة ثالثة �أ�سابيع -منها خم�سة ع�شر يومًا يف غرفة
فندق -ورف�ض منح �أو جتديد الت�أ�شريات ،بالكاد ي�شجع بقية العامل
على الذهاب �إىل ال�صني .جان بيري رافاران ،هو �أحد الفرن�سيني الذين
اعتادوا الإقامة ب�شكل متكرر يف هذا البلد ،ولكنهم انقطعوا عن الذهاب
(التفا�صيل �ص )13
�إىل هناك.

اع� �ت�ب�رت م ��دي ��رة اال�ستخبارات
الوطنية الأمريكية �أفريل هاينز،
�أن ال�ت�ه��دي��د الأك�ب�ر ل�ب�لاده��ا من
الإرهاب الدويل ينبع من دول مثل
اليمن وال�صومال و�سوريا والعراق،
ولي�س �أفغان�ستان.
وقالت �أفريل يف م�ؤمتر حول الأمن
القومي يف وا�شنطن :على الرغم
م ��ن �أن م �� �س ��ؤويل اال�ستخبارات
الأم�ي�رك �ي�ي�ن ي��راق �ب��ون ع ��ن كثب
م��ا �إذا كانت اجل�م��اع��ات الإرهابية
�ستعود للظهور يف �أفغان�ستان� ،إال
�أن �ه��ا مل ت�ع��د م���ص��در ال�ق�ل��ق يف ما
يتعلق ب ��إي ��واء �إره��اب �ي�ين ميكنهم
تنفيذ هجومهم داخل �أمريكا.
و�أ�ضافت :نحن ال ن�ضع �أفغان�ستان
يف � �ص��دارة ق��ائ�م��ة الأول ��وي ��ات ،بل
ننظر �إىل اليمن وال�صومال و�سوريا
وال �ع��راق ..هناك ن��رى التهديدات
الأخ �ط��ر .وت��اب�ع��ت :ه�ن��اك تركيزا
ك �ب�يرا م��ن �أج �ه��زة اال�ستخبارات
الأم�يرك �ي��ة مل��راق�ب��ة �إم�ك��ان�ي��ة قيام
اجلماعات الإرهابية ب�إعادة تكوين
نف�سها يف �أفغان�ستان.

الرئي�س الرو�سي ي�شرف على مناورات تقلق �أوروبا
•• مو�سكو-وكاالت:

�أ�شرف الرئي�س الرو�سي ،فالدميري
ب ��وت ��ن ،ع �ل��ى م � �ن� ��اورات ع�سكرية
�ضخمة تتم على بعد م�سافة قريبة
م��ن ال �ق��ارة الأوروب� �ي ��ة ،وت�ضمنت
�سيناريوهات غ��زو ال���ش��واط��ئ عرب
ع� ��دد ق� � ��وارب الإن� � � ��زال الربمائي
الأكرب يف العامل.
وي�شارك يف التدريبات ،نحو 2000
ج �ن��دي و�أك �ث��ر م ��ن  200قطعة
ح��رب �ي��ة يف م�ن�ط�ق��ة كالينينغراد
امل�ط�ل��ة ع�ل��ى ب�ح��ر ال�ب�ل�ط�ي��ق ،وهي
واح��دة من �أق��رب املناطق الرو�سية
�إىل قلب �أوروبا.
و�شهد بوتن �أي�ضا مناورات ع�سكرية
يف مناطق �أخرى يف البالد ،ت�شارك
فيها بالإ�ضافة �إىل رو�سيا� ،أرمينيا
والهند وكازاخ�ستان وفريغيز�ستان
وم �ن �غ ��ول �ي ��ا يف م �ن �ط �ق��ة نيجني
نوفغورود ،غربي رو�سيا.
وتثري امل�ن��اورات الرو�سية الأخرية
ال �ت��ي ب �ل��غ ع ��دده ��ا  9ق �ل��ق ال ��دول
الأوروبية وخا�صة �أوكرانيا.
ويف كالينينغراد� ،أظ �ه��رت لقطات

بوتني ووزير دفاعه ورئي�س الأركان يراقبون التدريبات الع�سكرية (رويرتز)
للمناورات ال�ضخمة هبوطا �ضخما ال �ق �� �ص��ف .و�إىل ج ��ان ��ب عمليات
للقوات �شاركت فيه �أ�ساطيل بحر الإن � ��زال ال�برم��ائ �ي��ة ،ك��ان��ت هناك
البلطيق وغ�يره��ا ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل عمليات �إنزال عرب املروحيات.
قوارب الإن��زال الربمائي ال�ضخمة وت� �ق ��ول وزارة ال ��دف ��اع الرو�سية
�إن امل� �ن ��اورات �ست�ستمر ح�ت��ى 16
من طراز .LCAC
وقبل هبوط القوات الربية ،ق�صفت ��س�ب�ت�م�بر اجل � � ��اري ،ل �ك��ن مو�سكو
البوارج احلربية �أه��داف على طول �أعلنت �أن قواتها لن تعود جميعها
ال�ساحل بق�صد ت��دم�ير الدفاعات �إىل ق ��واع ��ده ��ا ال �ع �� �س �ك��ري��ة حتى
املفرت�ضة لقوات العدو ،كما �شاركت منت�صف �أكتوبر ،دون تف�سري �سبب
م� �ق ��ات�ل�ات �� �س ��وخ ��وي يف عمليات هذا التاخري.
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�أجرت  351,718فح�صا ك�شفت عن � 617إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  714حالة جديدة من كورونا
•• �أبوظبي-وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  351,718فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ
 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.

و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف عن  617حالة �إ�صابة
ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  730,135حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�صابتني نتيجة تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,066
حالة.

و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن �شفاء  714حالة ج��دي��دة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  721,367حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  75,598جرعة من
لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  75,598جرعة من لقاح
كوفيد  19 -خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى �أم�س  19,073,549جرعة ومعدل توزيع اللقاح
 192.85جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي��أت��ي ذل��ك متا�شيا م��ع خطة ال ��وزارة لتوفري لقاح كوفيد  19 -و�سعياً
للو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد .19 -

حممد بن را�شد يت�سلم �أوراق اعتماد �سفريين جديدين معينني لدى الدولة
•• �أبوظبي-وام:

ت�سلم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،يف ق�صر الوطن يف
العا�صمة �أبوظبي �أوراق اعتماد �سفريين جديدين معينني لدى الدولة.
وقد رحب �سموه ،بح�ضور الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية و�سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،ب�سعادة
ليزلوت �أندر�سون� ،سفرية مملكة ال�سويد ،و�سعادة روب��رت الور �سفري
دوقية لوك�سمبورغ ،اللذين قدما �أوراق اعتمادهما ل�سموه �إيذانا ببدء
ت�سلم مهامهما اجلديدة .بدورهما ،نقل ال�سفريان اجلديدان حتيات
ملك ال�سويد و�أم�ي�ر لوك�سمبورغ �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان

ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة ،ومتنياتهما
ل�سموهم مبوفور ال�صحة ودوام ال�سداد ول�شعب الإم��ارات مبزيد من
التقدم واالزدهار.
و�أع��رب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم عن متنياته
لل�سفريين اجلديدين بالتوفيق يف �أداء مهامهما و�صوال بالعالقات
الثنائية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات مع كل من مملكة ال�سويد،
ودوقية لوك�سمبورغ �إىل م�ستويات �أعلى من التعاون على كافة الأ�صعدة
الدبلوما�سية واالقت�صادية والثقافية .و�أك��د �سموه لل�سفريين �أنهما
�سيحظيان بالدعم الكامل م��ن جميع اجل�ه��ات املعنية يف ال��دول��ة ويف
مقدمتها وزارة اخلارجية والتعاون الدويل بقيادة �سمو ال�شيخ عبداهلل
بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومعاونيه من �أجل
متكينهما من �أداء عملهما على �أكمل وجه ممكن.
ح�ضر مرا�سم تلقي �أوراق اعتماد ال�سفريين  ..معايل ال�شيخ نهيان
بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش وعدد من ال��وزراء وكبار
امل�س�ؤولني.

بتوجيهات حممد بن را�شد

م�ســاعدات �إن�ســانية عـاجلــة �إىل ال�ســـودان و�إثيـوبيــا

• امل�ساعدات للم�ساهمة يف مواجهة �آثار الفي�ضانات وغوث الالجئني ومكافحة وباء الكولريا

•• دبي  -وام:

بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل"،
و� �ص �ل��ت � �ش �ح �ن��ة م ��ن امل�ساعدات
الإن �� �س��ان �ي��ة ال �ع��اج �ل��ة �إىل مطار
اخل��رط��وم ال� ��دويل ح��ام�ل��ة 100
ط ��ن م�ت��ري م ��ن م � ��واد الإغ ��اث ��ة
والإعا�شة مل�ساعدة الجئي تيغراي،
وك��ذل��ك ملعاونة ال���س��ودان ال�شقيق
يف التغلب ع�ل��ى �آث ��ار الفي�ضانات

امل��و��س�م�ي��ة ال �ق��وي��ة ال �ت��ي تعر�ضت
ل �ه��ا م � ��ؤخ� ��را حم ��دث � � ًة �أ�� � �ض � ��راراً
ب��ال �غ��ة وجن� ��م ع �ن �ه��ا دم � ��ار وا�سع
لآالف امل���س��اك��ن ،و�إغ��اث��ة ال�سكان
املت�ضررين� .إىل ذلك و�صلت �أي�ضاً
�إىل مطار �أدي�س �أبابا الدويل رحلة
جوية حاملة على متنها  85ط ًنا
مرت ًيا من الأدوي��ة وامل�ستح�ضرات
ال�ط�ب�ي��ة وامل���س�ت�ل��زم��ات العالجية
ال �ت��ي ق��دم �ت �ه��ا م�ن�ظ�م��ة ال�صحة
ال �ع��امل �ي��ة مل ��واج� �ه ��ة ت �ف �� �ش��ي وب� ��اء
ال�ك��ول�يرا وامل�ساهمة يف الت�صدي
ل�ل�ت�ح��دي��ات ال�ن��اج�م��ة ع��ن انت�شار

ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا امل���س�ت�ج��د .وقد
�ساهمت املدينة العاملية للخدمات
الإن �� �س��ان �ي��ة يف ت���س�ي�ير الرحلتني
اجل��وي �ت�ي�ن ال �ل �ت�ين ان�ط�ل�ق�ت��ا من
م�ط��ار دب��ي ال ��دويل ،بالتعاون مع
االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب
الأح�م��ر وال�ه�لال الأح�م��ر ،ت�أكيداً
لنهج دب��ي ودول��ة الإم��ارات الدائم
يف تقدمي يد العون لكل حمتاج يف
خمتلف مواقف ال�شدائد وامللمات،
وامل �� �س��ارع��ة ل �ن �ج��دة املت�ضررين
وامل �� �ش��ارك��ة يف ت��وف�ي�ر املتطلبات
الأ�سا�سية للحياة .وقال جو�سيبي

��س��اب��ا ،امل��دي��ر التنفيذي للمدينة
ال �ع��امل �ي��ة ل �ل �خ��دم��ات الإن�سانية:
"بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ودعمه
امل�ستمر ،ت��وا��ص��ل امل��دي�ن��ة العاملية
ل� �ل� �خ ��دم ��ات الإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة دوره � ��ا
يف اال� �س �ت �ج��اب��ة ب �� �س��رع��ة كبرية
لل��أزم��ات املختلفة ع�ل��ى م�ستوى
ال �ع��امل ،ب��ال �ت �ع��اون م��ع �شركائنا،
يف �ضوء تنامي ق��درة املدينة على
اال�ستجابة حل��االت الطوارئ على
م�ستوى العامل وتقدمي امل�ساعدة
مل��ن ه��م يف �أم����س احل��اج��ة �إليها".

و�أ�ضاف�" :ضاعفت املدينة العاملية
ل �ل �خ��دم��ات الإن �� �س��ان �ي��ة واملجتمع
الإن � �� � �س � ��اين ال� � � ��ذي ن�ست�ضيفه
اجلهود يف �ضوء زيادة احلاجة �إىل
امل���س��اع��دات الإن���س��ان�ي��ة ،وي�سعدنا
�أن ت �ك ��ون امل ��دي� �ن ��ة ،ع�ب�ر �إر�� �س ��ال
امل�ساعدات املوجودة يف م�ستودعاتها
يف دب ��ي وامل ُ �ق ��دم ��ة ب��ال �ت �ع��اون مع
�شركائنا م��ن م��ؤ��س���س��ات املجتمع
الإن�ساين� ،سبباً يف دعم املت�ضررين
من الفي�ضانات يف ال�سودان" .من
ج��ان�ب��ه� ،أع ��رب روب ��رت بالن�شارد،
ع�ضو فريق اخلدمات اللوج�ستية

مل�ن�ظ�م��ة ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة يف دبي
ع��ن امتنانه للدعم الهائل الذي
ت�ق��دم��ه دب ��ي ودول� ��ة الإم � � ��ارات يف
الوقت ال��ذي توا�صل فيه املنظمة
ت� �ع ��زي ��ز ق� ��درات � �ه� ��ا اللوج�ستية
ال�صحية حلماية الفئات ال�ضعيفة
من ال�سكان يف جميع �أنحاء العامل.
و�أو� �ض��ح ب�لان���ش��ارد �أن الإم� ��دادات
ال�صحية املوجهة �إىل �أثيوبيا تكفي
ل��رع��اي��ة ن�ح��و � 140أل ��ف �شخ�ص
وع�ل�اج ح ��وايل � 15أل ��ف مري�ض
بالكولريا .وق��ال" :الدعم الكبري
من دبي ودولة الإمارات و�شراكتنا

م ��ع امل��دي �ن��ة ال �ع��امل �ي��ة للخدمات
الإن�سانية ميكنان منظمة ال�صحة
العاملية م��ن موا�صلة اال�ستجابة
ال�سريعة حلاالت الطوارئ ال�صحية
احل� ��ادة ،وتخفيف م�ع��ان��اة و�إنقاذ
ح�ي��اة م��ن ه��م يف ح��اج��ة للعون".
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال اي �ل�ي�ر كو�شاج،
رئ�ي����س الأ� �س �ط��ول ال�ع��امل��ي ومركز
اخل ��دم ��ات ال�ل��وج���س�ت�ي��ة يف دب ��ي:
"نحن ممتنون للغاية للمدينة
ال �ع��امل �ي��ة ل �ل �خ��دم��ات الإن�سانية
وحلكومة دب��ي ،ونعمل على مدار
ال�ساعة لتو�سيع نطاق م�ساعداتنا

لإنقاذ حياة النا�س ،و�ستدعم مواد
الإغ ��اث ��ة ال �ت��ي مت ت��وج�ي�ه�ه��ا �إىل
ال�سودان و�إثيوبيا مئات العائالت
امل �ت �� �ض��ررة ب� ��إم ��داده ��م مبقومات
احلياة الأ�سا�سية ..ويعمل االحتاد
الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر
وال�ه�لال الأح�م��ر جن ًبا �إىل جنب
م � ��ع ج �م �ع �ي��ة ال� � �ه �ل��ال الأح � �م� ��ر
ال�سوداين لتزويد املت�ضررين من
الفي�ضانات بامل�ساعدات الالزمة
ملعي�شتهم اليومية حيث يُتوقع �أن
ي�ستفيد من تلك امل�ساعدات حوايل
� 22ألف �شخ�ص".

الرئي�س ال�سوي�سري ي�شيد مبتانة العالقات مع الإمارات
•• برين-وام:

�أ��ش��اد فخامة غي بارميلني رئي�س
االحت� ��اد ال���س��وي���س��ري بالعالقات
الثنائية الوثيقة واملتميزة بني دولة
الإم� ��ارات و�سوي�سرا على خمتلف
الأ�صعدة ،معربا عن تطلعه لدفع
التعاون امل�شرتك بني البلدين مبا
يعزز ازدهارهما وتقدمهما ويعود
باخلري على �شعبيهما.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال فخامته

يف م �ك �ت �ب��ه ب��امل �ج �ل ����س االحت� � ��ادي
ال �ف �ي��درايل يف ب�ي�رن ام����س معايل
ح�سني بن �إبراهيم احلمادي وزير
الرتبية والتعليم الذي يقوم حاليا
بزيارة عمل لالحتاد ال�سوي�سري .
ون �ق��ل م�ع��ال�ي��ه يف م�ستهل اللقاء
�إىل فخامة غ��ي بارميلني حتيات
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" و� �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال� � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل �� �س �ل �ح��ة ومت �ن �ي��ات �ه��م ل�ل�احت ��اد
ال�سوي�سري ال�صديق م��زي��دا من
التقدم واالزده ��ار ول�شعبه اخلري
والنماء والرفعة.
م��ن جانبه حمل فخامة الرئي�س
ال �� �س��وي �� �س��ري م �ع ��ايل ح �� �س�ين بن

�إب ��راه� �ي ��م احل� �م ��ادي حت �ي��ات��ه �إىل
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" و� �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال� � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ومتنياته بدوام التقدم واال�ستقرار

والتطور لدولة الإمارات و�شعبها.
م��ن ج��ان�ب��ه �أع� ��رب م �ع��ايل ح�سني
ب��ن �إب��راه �ي��م احل �م��ادي ع��ن �شكره
وت�ق��دي��ره ع�ل��ى ح �ف��اوة اال�ستقبال
وك��رم ال�ضيافة ،م�شيدا مب��ا مل�سه
م��ن ح��ر���ص فخامته على تطوير
وتعزيز العالقات الثنائية بني دولة
الإم ��ارات واالحت��اد ال�سوي�سري يف
خمتلف املجاالت مبا يعود بالنفع
على �شعبيهما.
وي�أتي اللقاء يف �إطار تعزيز ال�شراكة

اال�سرتاتيجية التي جتمع البلدين
وتبادل وجهات النظر و�آليات العمل
امل�شرتك من �أجل تر�سيخ العالقات
الإماراتية ال�سوي�سرية يف جماالت
عدة ال �سيما يف قطاع التعليم ودعم
اجل�ه��ود العاملية لرت�سيخ مرحلة
�أك�ثر تعاونا للنهو�ض بالتعليم يف
ظل امل�ستجدات احلالية.
ح�ضر اللقاء � ..سعادة عبيد �سامل
الزعابي �سفري الدولة لدى االحتاد
ال �� �س��وي �� �س��ري و�� �س� �ع ��ادة الدكتور

حم�م��د ب��ن �إب��راه �ي��م امل �ع�لا وكيل
وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم لل�ش�ؤون
الأكادميية و�سعادة الدكتورة �آمنة
ال�ضحاك ال�شام�سي الوكيل امل�ساعد
لقطاع الرعاية وبناء القدرات ومن
اجلانب ال�سوي�سري �سعادة غابرييل
لو�شينجر كبري م�ست�شاري الرئي�س
ال�سوي�سري ودير�سيو افون�سو دا
�سيلفا امل�ست�شار العلمي للتعليم
والبحث واالبتكار ال�سوي�سري.
يف � �س �ي��اق م �ت �� �ص��ل ال �ت �ق��ى معايل

ح �� �س�ين ب ��ن �إب ��راه� �ي ��م احل� �م ��ادي،
م��ارت�ي�ن��ا ه�يراي��ام��ا وزي ��رة الدولة
ل�ش�ؤون التعليم والبحث العلمي يف
االحتاد ال�سوي�سري حيث مت خالل
ال�ل�ق��اء بحث �سبل تعزيز التعاون
يف امل �ج��ال ال�ع�ل�م��ي ب�ي�ن البلدين
وم �ن��اق �� �ش��ة امل �� �ش ��اري ��ع الرتبوية
امل�ستقبلية و�سبل تطويرها ف�ضال
عن تبادل اخل�برات بني امل�ؤ�س�سات
العلمية يف دولة الإمارات واالحتاد
ال�سوي�سري.
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�أخبـار الإمـارات

�إطالق م�سابقة ذاكرة ال�شارقة

اليوم ..انتهاء العمل بـ قرار الظهرية

•• دبي-وام:

�أعلنت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني عن انتهاء العمل بقرار "حظر ت�أدية الأعمال التي ت�ؤدى حتت �أ�شعة ال�شم�س
ويف الأماكن املك�شوفة " اعتبارا من اليوم " الأربعاء" .
وكان القرار دخل حيز التنفيذ منذ  15يونيو املا�ضي حيث مت مبوجبه حظر ت�أدية الأعمال حتت �أ�شعة ال�شم�س
ويف الأماكن املك�شوفة من ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف ظهرا وحتى الثالثة من بعد الظهر بهدف ت�أمني ظروف
العمل املنا�سبة للعمال خ�صو�صا يف ظل ارتفاع درجات احلرارة يف �أوقات الظهرية خالل �أ�شهر ال�صيف .و�شهدت فرتة
تطبيق القرار حزمة من ال�ضوابط والإجراءات وبرامج التوعية والعديد من الفعاليات التي نظمتها وزارة املوارد
الب�شرية والتوطني بالتعاون مع �شركائها لتجنيب العمال التعر�ض ل�ضربات ال�شم�س واالنهاك احلراري ووقايتهم
من الإ�صابة بفريو�س كورونا .يذكر �أن القرار ا�ستثنى الأعمال التي يتحتم فيها ا�ستمرار العمل دون توقف لأ�سباب
فنية �شريطة توفري ماء ال�شرب البارد مبا يتنا�سب مع عدد العمال و�شروط ال�سالمة وال�صحة العامة وو�سائل
ومواد الإرواء مثل الأمالح والليمون وغريها مما هو معتمد لال�ستعمال من ال�سلطات املحلية يف الدولة.
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•• ال�شارقة-وام:

�أك�ثر من  3000من كبار املواطنني امل�ستفيدين من
خدمات كبار ال�سن يف دائ��رة اخل��دم��ات االجتماعية يف
ال�شارقة وفروعها ،مدعون للم�شاركة يف م�سابقة "ذاكرة
ال�شارقة" التي �أطلقتها الدائرة �ضمن فعاليات مبادرتها
"�أنتم جنتنا" املخ�ص�صة لدعم وم�ساندة كبار املواطنني
يف يومهم العاملي.
وق��ال��ت خ�ل��ود �آل ع�ل��ي م��دي��ر خ��دم��ات ك�ب��ار ال���س��ن� ،إن
الهدف هو �إحياء �سرية كبار املواطنني يف �إمارة ال�شارقة،

من خالل ت�سليط ال�ضوء على جتاربهم ومهنم وحرفهم
الرتاثية التي مار�سوها خالل فرتة حياتهم وتخليدها
يف ذاكرة ال�شارقة ،و�أو�ضحت �أنه ميكن الرت�شح للم�سابقة
ل�سري كبار املواطنني من املتوفني من قبل �أ�سرهم ،على
�أن تكون جميع امل�شاركات ملن هم يف �سن  60عاما وما
فوق.
وع� ��ن �آل� �ي ��ة امل �� �ش��ارك��ة� ،أ� �ض ��اف ��ت �أن اخل� �ط ��وة الأوىل
ت� �ب ��د�أ مب �ل��ئ اال� �س �ت �م��ارة الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة https://
m s u r v e y .g o v e r n m e n t .a e /
s u r v e y /G o v e r n m e n t % 2 0

of%20Sharjah%20Socia
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� ebzأو من على �إع�لان مواقع التوا�صل االجتماعي،
والإجابة على الأ�سئلة امل�سجلة فيه ،ثم تعبئة النموذج
اخلا�ص بامل�سابقة ..الفتة �إىل �ضرورة االلتزام بالوقت
املحدد للم�شاركة ،وال��ذي ينتهي يوم غد  ،على �أن يتم
بعد ذلك فرز ال�سري الذاتية التي يتم تر�شيحها واختيار
امل�شاركات املطابقة لل�شروط والتي تقوم بها �إدارة الأداء
امل�ؤ�س�سي يف دائرة اخلدمات االجتماعية ،ون�شرها على
�شبكة االن�ستغرام .sssdshj

03

افتتاح م�ست�شفى ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لطب وجراحة الأطفال يف كو�سوفو
•• بري�شتينا -وام:

اف�ت�ت�ح��ت ف�خ��ام��ة ف�ي��و��س��ا عثماين
رئي�سة جمهورية كو�سوفو �أم�س
الأول "م�ست�شفى ال�شيخة فاطمة
ب� �ن ��ت م� � �ب � ��ارك ل� �ط ��ب وج� ��راح� ��ة
الأط �ف��ال " يف بري�شتينا عا�صمة
جمهورية كو�سوفو وذلك بح�ضور
معايل �أل�ب�ين ك��ورت��ي رئي�س وزراء
كو�سوفو ومعايل الدكتورة ميثاء
بنت �سامل ال�شام�سي وزي��رة دولة
ومعايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد
�آل حامد رئي�س دائ��رة ال�صحة –
�أب��وظ �ب��ي .ك�م��ا ح�ضر االف �ت �ت��اح ..
معايل �أربني فيتيا وزير ال�صحة يف
كو�سوفو وعاطفة يحيى �أغا رئي�سة
جمهورية كو�سوفو ال�سابقة و�سعادة
نبيلة عبدالعزيز ال�شام�سي �سفرية
الدولة لدى جمهورية مونتينغرو
�سفرية غري مقيمة لدى جمهورية
كو�سوفو  .وج��اء �إن�شاء امل�ست�شفى
مببادرة كرمية من �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد
ال �ن �� �س��ائ��ي ال �ع ��ام رئ�ي���س��ة املجل�س
الأع � �ل � ��ى ل�ل��أم ��وم ��ة والطفولة
الرئي�سة الأع�ل��ى مل�ؤ�س�سة التنمية
الأ��س��ري��ة "�أم الإمارات" وذل��ك يف
�إط��ار م �ب��ادرات �سموها الإن�سانية
وم� ��د ي ��د ال� �ع ��ون وامل �� �س��اع��دة �إىل
ال�شعوب واملجتمعات يف ربوع العامل
مب��ا ي �ع��زز م��ن ا� �س �ت��دام��ة العطاء
ويج�سد قيم الإمارات النبيلة.
ويقدم امل�ست�شفى ال��ذي يعد الأول
م ��ن ن��وع��ه يف ك��و� �س��وف��و الرعاية
ال �� �ص �ح �ي��ة ل�ل��أم� �ه ��ات والأط � �ف ��ال
م��ن خ�لال ال�ع�ي��ادات التخ�ص�صية
امل �خ �ت �ل �ف��ة ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل طب
ال �ط��وارئ وال�ع��دي��د م��ن اخلدمات
والأق � �� � �س � ��ام امل� ��� �س ��ان ��دة ك�أق�سام
الت�شخي�ص املختلفة.
وق � ��د ب �ن ��ي م �� �س �ت �� �ش �ف��ى ال�شيخة
ف��اط �م��ة ب �ن��ت م� �ب ��ارك للأطفال
�ضمن حرم املركز الطبي اجلامعي
يف ك��و� �س��وف��و وه ��و امل��رك��ز الطبي
اجلامعي الوحيد يف ال�ب�لاد حيث
تتم �إدارة م�ست�شفى الأط�ف��ال من
قبلهم وي�ت���ص��ل م�ب�ن��ى امل�ست�شفى
اجلديد ب�أق�سام التوليد والأطفال
�ضمن املركز الطبي اجلامعي من

• �إن�شاء امل�ست�شفى مببادرة كرمية من ال�شيخة فاطمة بنت مبارك يف �إطار مبادرات �سموها الإن�سانية ومد يد العون �إىل ال�شعوب واملجتمعات يف ربوع العامل
• رئي�سة كو�سوفو :ن�شكر الإمارات قيادة ً
و�شعبا على مواقفها الرا�سخة جتاه �شعب كو�سوفو وتقدمي الدعم يف خمتلف الظروف والتي جت�سد �أ�سمى قيم الت�ضامن الإن�ساين
• رئي�س وزراء كو�سوفو :امل�ست�شفى ميثل رمزا للعطاء الإن�ساين ال�سخي لدولة الإمارات وقيادتها الر�شيدة يف دعم ال�شعوب واملجتمعات وهو حمل تقدير �شعب كو�سوفو
• عبداهلل �آل حامد :امل�ست�شفى ي�أتي امتدادا لأيادي �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك البي�ضاء وتقدمي الدعم وامل�ساندة للأطفال يف خمتلف مناطق العامل
خ�ل�ال مم ��رات مم��ا ي�سهل تقدمي
اخلدمات الطبية للأطفال ب�شكل
م��رك��زي وال�ت��ي ك��ان��ت ت�ق��دم �ساب ًقا
يف �أق �� �س��ام م�ت�ب��اع��دة داخ ��ل احلرم
اجلامعي الوا�سع.
ويوفر م�ست�شفى ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك للأطفال يف كو�سوفو
املعدات والتقنيات الطبية احلديثة
والتي ت�شمل وحدات العناية املركزة
والأ�شعة وغرف العمليات.
ب��د�أ حفل االفتتاح بكلمة لفخامة
فيو�سا عثماين رئي�سة جمهورية
كو�سوفو ع�برت فيها ع��ن �شكرها
وتقديرها ل��دول��ة الإم ��ارات قيادة
و��ش�ع�ب�اً وم��واق �ف �ه��ا ال�ن�ب�ي�ل��ة جتاه
��ش�ع��ب ك��و� �س��وف��و وت �ق��دمي الدعم
وامل�ساندة يف خمتلف ال�ظ��روف ال
�سيما الطارئة والتي جت�سد �أ�سمى
قيم الت�ضامن الإن�ساين.
وث �م �ن��ت ع �ث �م��اين ال ��دع ��م الكبري
ال � � ��ذي ق ��دم� �ت ��ه � �س �م��و ال�شيخة

فاطمة بنت مبارك من �أج��ل بناء
ه ��ذا امل���س�ت���ش�ف��ى ال� ��ذي ي �ع��د �أكرب
امل�شروعات الإن�سانية على م�ستوى
ك ��و�� �س ��وف ��و مب � ��ا ي� ��دع� ��م اجل� �ه ��ود
ال�صحية وتقدمي الرعاية الطبية
ل�ل�أط�ف��ال لتعزيز ج��ودة الرعاية
ال�صحية املقدمة لهم ال �سيما يف
ظ��ل ال �ظ��روف ال�صحية الراهنة
التي مي��ر بها ال�ع��امل �أج�م��ع جراء
جائحة "كورونا".
من جانبه قال معايل �ألبني كورتي
رئ �ي ����س وزراء ك��و� �س��وف��و  -خالل
كلمته � -إن امل�ست�شفى ميثل رمزا
للعطاء الإن���س��اين ال�سخي لدولة
الإمارات وقيادتها الر�شيدة يف دعم
ال���ش�ع��وب وامل�ج�ت�م�ع��ات وه ��و حمل
تقدير �شعب كو�سوفو الذي يحمل
م�شاعر التقدير واالمتنان لدولة
الإم� ��ارات و�سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك على مواقفها الإن�سانية
النبيلة على كافة ال�صعد.

و�أ�� �ض ��اف �أن ج�م�ه��وري��ة كو�سوفو
ودولة الإم��ارات تربطهما عالقات
ورواب� � ��ط � �ص��داق��ة را� �س �خ��ة ت ��زداد
�صالبة بدعم ورعاية من قيادتي
البلدين ال�صديقني .من ناحيته
ن �ق��ل م �ع��ايل ال �� �ش �ي��خ ع �ب ��داهلل بن
حم �م��د �آل ح ��ام ��د حت� �ي ��ات �سمو
ال �� �ش �ي �خ��ة ف ��اط �م ��ة ب �ن ��ت م �ب ��ارك
ومتنيات �سموها ل�شعب كو�سوفو
ال �� �ص��دي��ق ب ��امل ��زي ��د م� ��ن التقدم
واالزدهار.
و�أك� ��د م�ع��ال�ي��ه �أن ه��ذا امل�ست�شفى
ي�أتي امتدادا لأيادي �سمو ال�شيخة
ف��اط �م��ة ب �ن��ت م� �ب ��ارك البي�ضاء
وتقدمي الدعم وامل�ساندة للأطفال
يف خم �ت �ل��ف م �ن��اط��ق ال� �ع ��امل من
منطلق �إميان �سموها الرا�سخ ب�أن
ت��وف�ي�ر ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة مينح
الأط� �ف ��ال �أج �ي ��ال امل���س�ت�ق�ب��ل منوا
��س�ل�ي�م��ا وح �ي��وي��ة دائ� �م ��ة تنعك�س
�إي� �ج ��اب ��ا ع �ل��ى م �� �س�ي�رة التنمية

ال�شاملة وامل�ستدامة.
و�أ�ضاف معايل ال�شيخ عبداهلل بن
حممد �آل حامد �أن امل�ست�شفى يعد
�صرحا طبيا متقدما يف تخ�ص�صاته
املختلفة وي�سهم يف ع�لاج الكثري
م��ن الأم ��را� ��ض ال�ت��ي ي�ع��اين منها
الأط� �ف ��ال يف ك��و��س��وف��و م��ا يعك�س
اهتمام �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
م�ب��ارك بتوفري الرعاية ال�صحية
ل�ل�أط�ف��ال يف كو�سوفو وي�ع�بر عن
عمق العالقات بني دولة الإمارات
وجمهورية كو�سوفو.
وق��ال معاليه �إن امل�ست�شفى ي�أتي
يف �إطار جهود الإم��ارات الإن�سانية
والتنموية على ال�ساحة الدولية
وت � �ق� ��دمي ال� ��دع� ��م مل �خ �ت �ل��ف دول
ال�ع��امل وال��ذي ي��أت��ي ترجمة لقيم
الإم� � ��ارات ال��را� �س �خ��ة يف عالقتها
م��ع دول ال �ع��امل وي�ج���س��د وثيقة
"مبادئ اخلم�سني" وما تت�ضمنه
من مبادئ تعزز م�سرية الإمارات

احل�ضارية والإن�سانية مبا يوطد
وي� �ع ��زز ال �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن ال�شعوب
ا�ستنادا �إىل قيم ال�سالم والت�سامح
واملحبة والت�ضامن الإن�ساين بني
بني الب�شر.
من جهته قدم معايل �أرب�ين فيتيا
وزير ال�صحة يف كو�سوفو  -خالل
كلمته  -ال�شكر �إىل دولة الإمارات
قيادة و�شعبا  ..م�ؤكدا �أهمية هذا
ال�صرح الطبي ال��ذي يج�سد عمق
العالقات بني كو�سوفو والإمارات.
و�أ�� �ض ��اف �أن م�ست�شفى ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك لطب وجراحة
الأط� �ف ��ال يف بري�شتينا ي�ع��د �أهم
املرافق ال�صحية التي تعنى باملر�أة
وال�ط�ف��ل يف ب�ل�اده لي�شكل داعما
كبريا للقطاع ال�صحي يف كو�سوفو.
من جانبها �أ�شادت معايل الدكتورة
م� �ي� �ث ��اء ب� �ن ��ت �� �س ��امل ال�شام�سي
باملكرمة الإن�سانية التي قدمتها
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك

م ��ن �أج � ��ل ب �ن��اء م���س�ت���ش�ف��ى يعنى
ب��امل��ر�أة الأم وال�ط�ف��ل يف كو�سوفو
ويوفر لهما كامل الرعاية الطبية،
ويحد من معاناة الن�ساء يف ظروف
الوالدة .كما يهتم برعاية الأطفال
وي���س�ه��م يف ت�ق�ل�ي��ل ح ��االت الوفاه
بينهم.
و�أ�ضافت �أن بناء هذا امل�ست�شفى ي�أتي
يف �إطار ر�ؤية �سموها الإن�سانية التي
ت�ت�ع��دى احل ��دود اجل�غ��راف�ي��ة هذه
الر�ؤية التي انعك�ست ب�شكل دائم يف
�أع�م��ال م�ستمرة لتوفري ما ميكن
م��ن رع��اي��ة ل�ل�أم��وم��ة والطفولة
 ..م ��ؤك��دة �أن ه��ذا امل�ست�شفى هو
ترجمة لعطائها املفعم باخلري.
وع� �ق ��ب ح �ف��ل االف� �ت� �ت ��اح تفقدت
فخامة رئي�سة كو�سوفو �إىل جانب
معايل الدكتورة ميثاء بنت �سامل
ال�شام�سي ومعايل ال�شيخ عبداهلل
�آل حامد وال��وف��د امل��راف��ق خمتلف
�أق �� �س��ام ورده� ��ات امل�ست�شفى الذي

ي� �ق ��دم اخل� ��دم� ��ات الت�شخي�صية
وال�ع�لاج�ي��ة ل�ل�أم �ه��ات والأطفال
م��ن خ�لال ال�ع�ي��ادات التخ�ص�صية
امل�خ�ت�ل�ف��ة ح�ي��ث ا��س�ت�م��ع احل�ضور
�إىل � �ش��رح م�ف���ص��ل ح ��ول خمتلف
اخلدمات التي يقدمها امل�ست�شفى.
ك�م��ا ت �ع��رف ال��وف��د خ�ل�ال جولته
يف �أق�سام امل�ست�شفى �إىل اخلدمات
العالجية و�أحدث احللول املتعلقة
بالت�شخي�ص والعالج والتي ت�سهم
ب�شكل كبري يف �سرعة اال�ستجابة
ل �ل �ح��االت امل��ر� �ض �ي��ة ال �ت��ي يعاين
منها الأم �ه��ات والأط �ف��ال وتفادي
امل�ضاعفات املحتملة.
وميتد امل�ست�شفى على م�ساحة 11
�أل� ��ف م�ت�ر م��رب��ع وي �ت �ك��ون م��ن 4
طوابق ويحتوي على � 109أ�سرة
وت�شمل اخل��دم��ات املقدمة جميع
ت �خ �� �ص �� �ص��ات ط ��ب الأط � �ف� ��ال مبا
فيها طب الطوارئ و�أورام الأطفال
و�أم ��را� ��ض ال�ق�ل��ب ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
جراحة الأطفال.
وي�ستقبل ق�سم الطوارئ بامل�ست�شفى
جميع ح��االت ال �ط��وارئ مب��ا فيها
الإ��ص��اب��ات والر�ضو�ض كما توجد
غ��رف��ة عمليات خا�صة ملحقة به
�إ� �ض��اف��ة �إىل ال �ع �ي��ادات اخلارجية
"باطنة وجراحة و�أورام" وت�ضم
 14غرفة ا�ست�شارية.
وت���ض��م ال�ع�ن��اي��ة امل��رك��زة حلديثي
ال � ��والدة � � 44س��ري��را ف�ي�م��ا ت�ضم
ال �ع �ن��اي��ة امل ��رك ��زة لل��أط �ف��ال 12
�سري ًرا �إ�ضافة �إىل ق�سم العمليات
اجل��راح �ي��ة ال� ��ذي ي���ض��م  4غرف
عمليات جمهزة ب��أح��دث الأجهزة
الطبية ف�ضال عن ق�سم التنظري
وجراحة اليوم الواحد الذي ي�ضم
 3غرف عمليات و� 8أ�سرة �ضمن
منطقة املراقبة.
ك �م��ا ي �� �ض��م امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى ق�سمني
م �ل �ح �ق�ي�ن "جراحة و�أورام"
ي���ض�م��ان �� 38س��ري��را �إ� �ض��اف��ة �إىل
ق�سم الت�صوير الطبي للأطفال
"الأ�شعة" مبا يف ذل��ك الت�صوير
امل �ق �ط �ع��ي امل� �ح ��و�� �س ��ب والأ�� �ش� �ع ��ة
ال �� �س �ي �ن �ي��ة وال �ت �ن �ظ�ي�ر ال �ف �ل ��وري
واملوجات فوق ال�صوتية �إ�ضافة �إىل
وح��دة التعقيم امل��رك��زي وخدمات
الدعم الطبي الأخرى.

نيكوالي مالدينوف ،مدير ًا لإدارة البحوث والتحليل يف الأكادميية

اللواء ال�شام�سي يثمن مكرمة حاكم ال�شارقة
بزيادة رواتب  453من املتقاعدين املبعوث ال�سابق لعملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط ين�ضم �إىل �أكادميية �أنور قرقا�ش الدبلوما�سية

•• ال�شارقة  -وام:

رفع �سعادة اللواء �سيف الزري ال�شام�سي قائد عام �شرطة ال�شارقة �أ�سمى �آيات
ال�شكر والتقدير والعرفان اىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقةعلى العطاء املتوا�صل
الذي ال حدود له ل�شرطة ال�شارقة واهتمام وحر�ص �سموه على �ش�ؤون �أبنائه
العاملني واملتقاعدين من منت�سبي ال�شرطة يف توفري �سبل احلياة الكرمية
لهم من خالل مكرمات �سموه ال�سخية واملتوا�صلة التي ت�سعدهم .وثمن
ال�ل��واء ال�شام�سي مكرمة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة باعتماد املرحلة
الأوىل من م�شروع "�سلطان للعي�ش الكرمي" والتي ا�شتملت على زيادة
رواتب  453فرداً من املتقاعدين من �شرطة ال�شارقة على الكادر االحتادي
وب�أثر رجعي � 3سنوات وم�ساواتهم برواتب املتقاعدين من الكادر املحلي
ل�شرطةال�شارقة لت�صل �إىل  17500درهم بتكلفة �إجمالية ت�صل اىل 40
مليون درهم �سنويا .وقال اللواء ال�شام�سي �إن قرار �صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارقة �أثلج ال�صدور و�أفرح القلوب و�سينعك�س ب�صورة مبا�شرة على حياة
متقاعدي �إم��ارة ال�شارقة ال�سيما ذوي املتقاعدين املتوفني الذين �سخروا
حياتهم وكر�سوها للعمل ال�شرطي مبختلف خماطره بكل �إخال�ص وتفانٍ
ويج�سد مدى اهتمام �سموه ب�شعبه و�أبنائه ومتابعته امل�ستمرة ل�ش�ؤونهم
وذويهم وتهيئة حياتهم لي�ستطيعوا مواجهة �أعباء احلياة ومتطلباتها.

•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل �ن��ت �أك ��ادمي �ي ��ة �أن � ��ور قرقا�ش
الدبلوما�سية �أم�س عن تعيني �سعادة
نيكوالي مالدينوف ،الدبلوما�سي
واملن�سق اخل��ا���ص ال�سابق للأمني
العام للأمم املتحدة لعملية ال�سالم
يف ال�شرق الأو�سط ،لي�شغل من�صب
مدير �إدارة البحوث والتحليل يف
الأكادميية .وعرب �سعادة برناردينو
ل �ي��ون امل��دي��ر ال �ع��ام يف �أكادميية
�أن� ��ور ق��رق��ا���ش ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة عن
ت��رح �ي �ب��ه ب �� �س �ع ��ادة م�ل�ادي� �ن ��وف،
ب ��ال� �ق ��ول" :نحن ف � �خ� ��ورون ب� ��أن
ي �ن �� �ض��م �إل� �ي� �ن ��ا �� �س� �ع ��ادة نيكوالي
مالدينوف ،وعلى ثقة ب�أنه يجلب
م �ع��ه ق�ي�م��ة مم �ي��زة لأكادمييتنا،
ب��ال�ن�ظ��ر ل�ك��ون��ه دب�ل��وم��ا��س��ي �سابق

ي �ت �م �ت��ع ب �خ�ب�رة مم �ي ��زة ومعرفة
عميقة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
وال���ش��ؤون الأوروب �ي��ة الأم ��ر الذي
�� �س ��وف ي �ث��ري م� �ع ��ارف وم�سرية
دبلوما�سيي الإمارات امل�ستقبليني.
ال ��ش��ك� ،ست�سهم �أف �ك��اره وال ��ر�ؤى
التي يحملها يف متكني الأكادميية

من حتقيق �أهدافها والو�صول �إىل
كامل �إمكاناتها ".وي�شمل املن�صب
ال ��ذي ي �ت��واله � �س �ع��ادة مالدينوف
يف الأك ��ادمي� �ي ��ة؛ الإ� � �ش� ��راف على
امل�شاريع التي ت�سهم يف املناق�شات
املحلية وال��دول�ي��ة ح��ول الق�ضايا
ذات ال�صلة بال�سيا�سة اخلارجية
والدبلوما�سية ل��دول��ة الإم� ��ارات.
ويف ج��ان�ب��ه ق ��ال � �س �ع��ادة نيكوالي
مالدينوف" :ي�سعدين االن�ضمام
�إىل �أك� ��ادمي � �ي� ��ة �أن � � � ��ور قرقا�ش
الدبلوما�سية يف مثل هذه املرحلة
املميزة ،لقد ا�ستطاعت الأكادميية
تر�سيخ مكانتها كمركز متميز يف
�إع � ��داد امل�خ�ت���ص�ين امل �ح�ترف�ين يف
�إدارة حتديات وفر�ص دبلوما�سية
ال �ق ��رن احل � ��ادي وال �ع �� �ش��ري��ن� .إن
تعزيز التفاهم بني الثقافات ،ودعم

التنمية االقت�صادية واالجتماعية
العادلة ،وجتنب النزاعات؛ لي�ست
�سوى بع�ض امل�ج��االت التي حتتاج
الدبلوما�سية الثنائية واملتعددة
الأط � ��راف �إىل ال�ترك�ي��ز عليها يف
امل���س�ت�ق�ب��ل� .آم� ��ل �أن �أك � ��ون ق� ��ادراً
على امل�ساهمة يف جعل الأكادميية

م ��ؤ� �س �� �س��ة ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وتدريبية
وبحثية رائ��دة يف ه��ذه املجاالت".
ت��زخ��ر م �� �س�يرة � �س �ع��ادة نيكوالي
م�لادي �ن��وف امل�ه�ن�ي��ة ب��ال�ع��دي��د من
امل �ح �ط��ات والإجن � � � � ��ازات املميزة،
كع�ضوية الربملان الأوروب��ي ،ومن
ث� ��م ت �ع �ي �ن��ه يف  2013كممثل
للعراق ورئي�ساً لبعثة الأمم املتحدة
مل�ساعدة ال �ع��راق م��ن قبل الأمني
العام للأمم املتحدة بان كي مون.
هذا وعمل �سعادته مبن�صب املن�سق
اخل ��ا� ��ص ل�ل��أم�ي�ن ال� �ع ��ام ل�ل��أمم
املتحدة لعملية ال�سالم يف ال�شرق
الأو�سط ،ومبعوث اللجنة الرباعية
لل�شرق الأو�سط بني عامي 2015
و .2020ول �ع��ب دوراً م �ه �م �اً يف
ت��ر� �س �ي��خ دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ال �� �س �ل��م يف
الإقليم ،حفاظاً على �إمكانية حل

الدولتني ،ودعم العالقات العربية
الإ�سرائيلية النا�شئة .ولأك�ثر من
ع �ق��د م ��ن ال ��زم ��ان ،ك ��ان �سعادته
ف ��اع�ل ً�ا يف ال���س�ي��ا��س��ة البلغارية،
حيث �شغل من�صب وزير اخلارجية
م��ن � 2010إىل  2013ووزي��ر
ال��دف��اع من � 2009إىل .2010
ويف كال املن�صبني ،تعامل �سعادته
م��ع العديد م��ن الأزم ��ات الدولية
ود َع� ��م ت���ش��ري�ع��ات �إ� �ص�لاح �ي��ة ،مع
الإ��ش��راف على حت�سينات امليزانية
املعقدة و�إع��ادة الهيكلة امل�ؤ�س�سية.
ح�صل �سعادته على و�سام القد�س
من الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س ،بالإ�ضافة �إىل كونه زميل
زائ� ��ر مم �ي��ز يف "زمالة �سيغال"
مبعهد وا�شنطن ل�سيا�سات ال�شرق
الأدنى.
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ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة  -وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد
ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي �صباح �أم�س الثالثاء،
وبح�ضور �سمو ال�شيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائب
حاكم ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س التنفيذي و �سمو ال�شيخ �سلطان
ب��ن �أح�م��د ب��ن �سلطان القا�سمي ن��ائ��ب ح��اك��م ال���ش��ارق��ة  ،اجتماع
املجل�س التنفيذي الذي عقد يف مكتب �سمو احلاكم .ناق�ش املجل�س
خالل اجتماعه عدداً من املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعماله
والتي تعنى بتوفري �أف�ضل اخلدمات احلكومية وتطوير القطاعات
احليوية مبا يعود بالفائدة والتقدم يف كافة املجاالت ويحقق �أف�ضل
م�ستويات العي�ش والرفاهية .واعتمد املجل�س عدداً من املقرتحات

04

املقدمة من غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة حول ت�شجيع اال�ستثمار
يف املجاالت الزراعية ودع��م الإن�ت��اج املحلي وحتقيق عوائد مادية
للمزارعني وامل�ساهمة يف رفع جودة املنتجات الزراعية والقدرة على
توزيعها حملياً وعاملياً .و�ضمن ال�سعي الدائم لتحديث الت�شريعات
ال�ع�ق��اري��ة مل��واك�ب��ة ال�ت�ط��ور ال��ذي ت�شهده الإم� ��ارة اعتمد املجل�س
مذكرة اال�ستئذان الت�شريعي املقدمة من دائرة الت�سجيل العقاري
حول م�شروع قانون تنظيم امللكية امل�شرتكة يف م�شاريع التطوير
العقاري يف �إمارة ال�شارقة .و�أ�صدر املجل�س القرار رقم  /31/ل�سنة
 2021م ب�إعادة ت�شكيل اللجنة الطبية العليا للتقاعد يف �إمارة
ال�شارقة ،ون�ص القرار على �أن يُعاد ت�شكيل اللجنة الطبية العليا
للتقاعد يف �إمارة ال�شارقة برئا�سة الدكتور /عبدالعزيز �سعيد بن
بطي املهريي ،وع�ضوية التالية �أ�سما�ؤهم :

 .1ال��دك �ت��ور� /صقر ع �ب��داهلل �سلطان امل �ع�لا ،طبيب ا�ست�شاري،
ع�ضواً.
 .2الدكتورة  /فاطمة حممد اخلمريي ،طبيب �شرعي ا�ست�شاري،
ع�ضواً.
 .3ال�سيد � /سعيد �سلطان بن خادم ،باحث قانوين ،ع�ضواً.
 .4ال�سيدة  /ندى ح�سن الرئي�سي ،خبري �إداري ،ع�ضواً.
 .5ال�سيد /يو�سف عبيد الطنيجي ،م��دي��ر �إدارة اال�شرتاكات،
مقرراً للجنة.
وتكون مدة الع�ضوية يف اللجنة � /3/سنوات تبد�أ من تاريخ �صدور
هذا القرار ،وت�ستمر يف ت�صريف �أعمالها لدى انتهاء مدتها �إىل
�أن يتم ت�شكيل جلنة جديدة ويجوز �إع��ادة تعيني من انتهت مدة
ع�ضويتهم.

تر�أ�س اجتماع جمل�س �إدارة امل�صرف املركزي

من�صور بن زايد :القيادة الر�شيدة حري�صة على النهو�ض بالكفاءات الوطنية يف االقت�صاد والتنمية
�سموه يوجه امل�صرف املركزي بتبني مبادئ اخلم�سني يف القطاع املايل

•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س ال ��وزراء
وزي��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة �أه�م�ي��ة حزمة
م�شاريع اخلم�سني التي تعك�س حر�ص
القيادة الر�شيدة على م�ستقبل �أبنائها،
�إمي��ان��ا منها ب���ض��رورة ت��وف�ير �أف�ضل
ال �ف��ر���ص ل �ه��م ومت�ك�ي�ن�ه��م م ��ن �أخ ��ذ
مواقعهم الوظيفية يف �سوق العمل،
مبا يتوافق مع ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س
ال � � � ��وزراء ح ��اك ��م دب� ��ي "رعاه اهلل"،
و��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.

وق ��ال ��س�م��وه ـ �ـ خ�ل�ال ت��ر�ؤ� �س��ه �أم�س
اجتماع جمل�س �إدارة م�صرف الإمارات
املركزي ــ �إن هذه القرارات �ستنعك�س
�إيجابيا على ج��ذب املواطنني للعمل
يف القطاع امل�صريف ودجمهم ِ�ضمنه،

ليكون لهم دور يف تعزيز االقت�صاد
الوطني وحتقيق نقلة تنموية نوعية
يف دول��ة الإم � ��ارات ،حتقيقا للمبادئ
الع�شر التي تقوم عليها ر�ؤي��ة الدولة
للخم�سني عاما املقبلة ،مُوجِّ هاً �سموه

امل �� �ص��رف امل ��رك ��زي ب �� �ض ��رورة تب ّني
ه��ذه املبادئ من خ�لال القطاع املايل
وامل�صريف يف الدولة.
و�أ� � �ض� ��اف � �س �م��وه �أن ه� ��ذه امل�شاريع
هدفها النهو�ض بالكفاءات الوطنية

يف التنمية لتكون م�ساهمة يف زيادة
مكت�سبات ال��دول��ة� ،إىل جانب تن�شئة
جيل م��ن اخل�ب�رات الوطنية القادرة
ع �ل��ى ق� �ي ��ادة ق �ط ��اع ��ات الأع � �م� ��ال يف
امل���س�ت�ق�ب��ل ع�ب�ر � �ض �م��ان ت��وف�ي�ر بيئة
ع �م��ل م�ن��ا��س�ب��ة وم���س�ت�ق��رة ت���س�ه��م يف
ت �ع��زي��ز ت�ن��اف���س�ي�ت�ه��م و�إنتاجيتهم.
ح�ضر االجتماع نوّاب الرئي�س معايل
عبدالرحمن �صالح �آل �صالح ،ومعايل
جا�سم حممد الزعابي ،ومعايل خالد
حم �م��د ب��ال �ع �م��ى ،حم��اف��ظ امل�صرف
امل��رك��زي ،و�أ��ص�ح��اب ال�سعادة �أع�ضاء
جمل�س الإدارة يون�س حاجي اخلوري،
و� �س��ام��ي � �ض��اع��ن ال �ق �م��زي ود .علي
حممد الرميثي .وا�ستعر�ض املجل�س
خالل االجتماع تقرير متابعة تنفيذ
قرارته ،والتوجيهات ال�صادرة عنه يف
اجتماعاته ال�سابقة ،وال�ق��رارات التي
��س�ب��ق ات �خ��اذه��ا ب��ال�ت�م��ري��ر .ث � َّم اطلع

على املو�ضوعات املدرجة �ضمن جدول
�أعماله ،حيث ناق�ش مو�ضوعاً مُقدّماً
من �إدارة الإنفاذ بقطاع الرقابة على
ال�ب�ن��وك وال�ت��أم�ين ،ح��ول الإج ��راءات
املتخذة �ضد من�ش�آت مال ّية خمالفة
لتعليمات و�أنظمة امل�صرف املركزي،
وواف ��ق على تلك ال�ت��داب�ير .و�شملت
الإجراءات فر�ض غرامات مال ّية بحق
� /6/شركات �صرافة ،مببلغ �إجمايل
 17,311,000.00مليون درهم،

ك�م��ا واف ��ق املجل�س �أي���ض�اً ع�ل��ى �إلغاء
ترخي�ص "العرب ّية لل�صرافة" و�شطب
ا�سمها من �سجل الرتاخي�ص .وناق�ش
املجل�س الطلبات املقدمة م��ن بع�ض
امل�ؤ�س�سات املال ّية العاملة يف الدولة،
ل � ُي �� �ص��ادق ع�ل��ى ال�ط�ل�ب��ات امل�ستكملة
ال���ش��روط ،ح�سب القانون والأنظمة
امل�ع�م��ول ب�ه��ا واخل��ا� ّ��ص��ة ب�ك��ل ن�شاط.
و�أ َّ
مت امل�ج�ل����س م�ن��اق���ش��ة املو�ضوعات
املدرجة على جدول �أعماله ،وت�ضمنت

حم��اور �إداري��ة وت�شغيلية ،حيث اتخذ
القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها .ويف نهاية
االجتماع ،وج��ه �سمو ال�شيخ من�صور
ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ،الإدارة العليا
والتنفيذية وامل�س�ؤولني واملوظفني يف
امل�صرف املركزي مب�ضاعفة اجلهود،
ح �ف��اظ��ا ع �ل��ى اال� �س �ت �ق ��رار امل � ��ايل يف
القطاع امل�صريف ب��ال��دول��ة ،وملوا�صلة
ال �ن �ج��اح يف م��واج �ه��ة ت��داع �ي��ات �أزم ��ة
"كوفيد."-19

عملياتها م�ستمرة لإجناز توزيع  216مليون وجبة يف  30دولة

«حملة  100مليون وجبة» تنتهي من توزيع  4.5مليون وجبة يف موريتانيا

•• دبي -وام:

ان� �ت� �ه ��ت "حملة  100مليون
وجبة" ،الأك�بر يف املنطقة لإطعام
ال�ط�ع��ام يف  30دول ��ة يف �أفريقيا
و�آ�سيا و�أوروب��ا و�أمريكا اجلنوبية،
م��ن ت��وزي��ع  4.5م�ل�ي��ون وج�ب��ة يف
ج�م�ه��وري��ة م��وري�ت��ان�ي��ا بال�شراكة
مع �شبكة بنوك الطعام الإقليمية
وب��ال �ت �ع��اون م ��ع اجل� �ه ��ات املعنية
واجلمعيات اخلريية.
ومت توزيع الوجبات ب�صيغة مواد
غ��ذائ�ي��ة وم�ك��ون��ات �أ�سا�سية �سهلة
التخزين على � 92أل��ف م�ستفيد،
وذل � ��ك ب��ال�ت�ن���س�ي��ق وال� �ت� �ع ��اون مع "م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم و"جمعية الرحمة" ،و"املنظمة وزعتها حملة  100مليون وجبة " 100مليون وجبة" التي �أطلقها
ال �ه �ي �ئ��ات ال��ر� �س �م �ي��ة وامل�ؤ�س�سات لل��أع �م��ال اخل�ي�ري ��ة والإن�سانية امل��وري �ت��ان �ي��ة للتنمية والتقدم" .يف موريتانيا من مكونات �أ�سا�سية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
اخل�ي�ري ��ة والإن �� �س ��ان �ي ��ة املحلية" ،و"�شبكة بنوك الطعام الإقليمية" و� �س��اه��م م �ت �ط��وع��ون م��ن خمتلف م �ط �ل��وب��ة لإع � � ��داد وج� �ب ��ات طعام را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
وب��اال��س�ت�ن��اد �إىل ق��واع��د البيانات و"برنامج الأغ � ��ذي � ��ة العاملي" م �ن��اط��ق اجل �م �ه��وري��ة املوريتانية متوازنة ،مبا يف ذلك الأرز ،وال�سكر ،رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دبي
ال �ت��ي مت�ل�ك�ه��ا اجل �ه��ات الر�سمية واملنظمات الإن�سانية واخلريية يف وم��ن كافة التخ�ص�صات يف جهود والزيت ،والتمر ،والطحني.
"رعاه اهلل" لتقدم العون الغذائي
وامل��ؤ��س���س��ات اخل�يري��ة والإن�سانية ال��دول الثالثني التي ت�شملها ،يف احل�م�ل��ة ل�ل��و��ص��ول �إىل �أك�ب�ر عدد ع �ط��اء دون مت�ي�ي��ز وق ��ال ��ت �سارة مل�ستحقيه حول العامل دون متييز،
امل�ح�ل�ي��ة ل�ت�ق��دمي ال��دع��م الغذائي الو�صول ال�سريع للم�ستفيدين من م��ن امل�ستفيدين وت�ق��دمي الطرود النعيمي م��دي��ر �إدارة يف مبادرات بالتعاون مع ال�شركاء من املنظمات
املبا�شر للعائالت والأف ��راد الأ�شد خالل تعاونها مع ال�شبكة الإقليمية الغذائية لهم ،يف مناطق تواجدهم حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية :ال ��دول �ي ��ة والإق �ل �ي �م �ي��ة واجلهات
حاجة.
لبنوك الطعام وم�ؤ�س�سات فاعلة يف ك��لٍ م��ن ال�ع��ا��ص�م��ة نواك�شوط " ،ي �ع��د اجل � ��وع و�� �س ��وء التغذية وامل��ؤ��س���س��ات املحلية يف  30دولة
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يف ال �ع �م��ل اخل �ي�ري واالجتماعي و�أحياء توجنني ،ومقاطعة تيارات ،وان �ع��دام الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي تهديدا وك � ��ل احل ��ري� ��� �ص�ي�ن ع� �ل ��ى العمل
"مبادرات حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل امل��وري �ت��اين ه��ي "جمعية ال�شباب ومقاطعة دار النعيم ،و�شنقيط.
جدياً حلياة �أكرث من  821مليون اخل�ي�ري والإن�ساين ".و�أ�ضافت
م �ك �ت��وم العاملية" ب��ال �ت �ع��اون مع ل �ل �ع �م��ل الإن � �� � �س ��اين والتنمية" ،وت ��أل �ف��ت ال �ط��رود ال �غ��ذائ �ي��ة التي �إن�سان يف العامل ،لذلك �أتت حملة ت�ضافر كافة اجلهود بال�شراكة مع

• احلملة وزعت الوجبات على � 92ألف م�ستفيد يف نواك�شوط و�شنقيط و�أحياء توجنني ،ومقاطعات تيارات ودار النعيم
• مت توزيع الوجبات ب�صيغة مواد غذائية ومكونات �أ�سا�سية �سهلة التخزين
• �إجناز عمليات التوزيع يف موريتانيا �إ�ضافة جديدة لعمليات التوزيع املكتملة يف عدد من الدول الثالثني التي ت�شملها حملة  100مليون وجبة
• �سارة النعيمي :ت�ضافر اجلهود بالتعاون مع ال�شبكة الإقليمية لبنوك الطعام وامل�ؤ�س�سات املعنية يف اجلمهورية املوريتانية �أثمر بتوزيع  4.5مليون وجبة
• معز ال�شهدي :توزيع الطرود الغذائية يف اجلمهورية املوريتانية �ضمن حملة « 100مليون وجبة» بالتعاون مع مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية �إجناز �سعدنا به

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 15/ 9/ 2021 Issue No : 13341
Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court,
the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0004308 civil (partial
To the defendant: Promise Onyinye Onwunzo Place of residence: Sharjah
Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Sharjah Taxi
Drivers residence building, Mobile No. 0581231908
As per the request from the Claimant / Sharjah Taxi LLC You are assigned
to attend the hearing on 03/10/2021 in front of the Case Management
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case
Manager Office No. 3) in person or authorized agent/ attorney, and to
submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents,
within a period not exceeding ten days from the date of publication in
both Arabic and English language, in order to hear and examine the case
mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office Nojoud Taleb AlAmeeri
Fujairah Federal Court Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice

ال�شبكة الإقليمية لبنوك الطعام
وبالتعاون مع اجلهات وامل�ؤ�س�سات
املعنية بالعمل اخلريي والإن�ساين
يف اجل�م�ه��وري��ة امل��وري�ت��ان�ي��ة �أثمر
بو�صول حملة  100مليون وجبة
�إىل � 92أل� ��ف م���س�ت�ف�ي��د وتوزيع
م��ا ي�ع��ادل  4.5مليون وج�ب��ة من
الطرود الغذائية للأفراد والأ�سر
حيثما كانوا ،تعزيزاً لقيم الت�ضامن
الإن �� �س��اين يف م��واج �ه��ة الأزم � ��ات،
وخ��ا��ص��ة يف ظ��ل ج��ائ�ح��ة ك��وف�ي��د-
 .19ومن جهته قال معز ال�شهدي،

United Arab Emirates
Ministry of Justice

ال�شريك امل��ؤ��س����س و رئي�س �شبكة
بنوك الطعام الإقليمية �" :سعدنا
ب�إجناز توزيع الطرود الغذائية يف
جمهورية موريتانيا �ضمن حملة
" 100مليون وجبة" الأك�بر يف
امل�ن�ط�ق��ة لإط �ع��ام ال �ط �ع��ام ،والتي
انطلقت يف �أبريل  2021بالتعاون
م��ع م �ب��ادرات حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم العاملية .و�أ� �ض��اف" :ق منا
ب�ت��وزي��ع �أرب �ع �م��ائ��ة وع���ش��ري��ن طناً
من الغذاء و�صلت �إىل 15,000
�أ� �س��رة م�سجلة ل��دى بنك الطعام

امل��وري�ت��اين ،ال��ذي ت�ضمه �شبكتنا،
فيما �أ�شرف املوظفون احلكوميون
وامل � �ت � �ط� ��وع� ��ون م � ��ن امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات
وال�شركات العاملية ،وممثلو �شبكة
امل �ج �ت �م��ع الأه � �ل� ��ي ع �ل��ى عمليات
ال�ت��وزي��ع ل�ضمان تلقي العائالت
الطرود الغذائية اجليدة والكافية
وامل�غ��ذي��ة يف �إط ��ار ج�ه��ود مكافحة
اجلوع و�سوء التغذية وتقلي�ص �آثار
اجلائحة العاملية عليهمّ ".
ونظمت
مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
ال �ع��امل �ي��ة "حملة  100مليون
وجبة" لإط �ع��ام ال �ط �ع��ام يف �شهر
رم�ضان م��ن �أج��ل توفري املعونات
الغذائية للمحتاجني وامل�ساهمة
يف توفري �شبكة �أم��ان غ��ذائ��ي لهم
يف املجتمعات الأق��ل دخ� ً
لا .وت�أتي
احل�م�ل��ة ��ض�م��ن حم��ور امل�ساعدات
الإن �� �س��ان �ي��ة والإغ��اث �ي��ة وه ��و �أحد
امل �ح��اور الرئي�سية اخلم�سة التي
ت�شكل م��رت �ك��زات ع�م��ل "مبادرات
حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية"،
كما متثل ا�ستجاب ًة عملية لأحد
�أكرب التحديات التي تواجه العامل
اليوم والذي يتج�سد باجلوع و�سوء
التغذية.

GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH
COURTS DEPARTMENT

Date 15/ 9/ 2021 Issue No : 13341

Date 15/ 9/ 2021 Issue No : 13341

Date 15/ 9/ 2021 Issue No : 13341

NOTICE THROUGH PUBLICATION FOR APPEARANCE
BEFORE CASE MANAGEMENT BUREAU, IN BOTH
LANGUAGES, ONE OF THEM IS PUBLISHED IN ENGLISH
)IN CASE NO. (1555/2021 LABOR
At the request of the Appellant: Al Bustan Al Jameel Technical
Contracting
To the Appellee: ISMAIL PATKA MOHAMED SAMEER
You are summoned to appear before the Case Management
Bureau of Sharjah Federal Court of Appeal - Sharia Department,
in person or through an authorized attorney in the Case mentioned
above as an appellee on Sunday 19/09/2021.
Director of Case Management Bureau
Fujairah Federal Court Civil Execution Court

An executed declaration against him by publication
 Ajman Federal Court - Civil Execution CourtMuhammad Ismail Muhammad Ibrahim Dilbar Khon Tishabova
Pay Notice in Case No. AJCEXCICIVS2019/ 000033- civil
To The convict: Mohamed Ismail Mohamed Ibrahim
Address: Ajman - Al Nuaimiya - behind Royal Furniture - Tel: 056805271
Makani no: 4555808580 - Flat no:207
Dilbar Khun Tishapova
Address: Ajman - Al Nuaimiya - behind Royal Furniture - Tel: 0568052711
Makani no:
4555808580 Flat no:207
Where the attached judgment was issued against you in favor of the
claimant
The notifier/ Yasser Ahmed Issa Sultan, Egyptian nationality

NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION
NO 190494/2021

)Notifying party :dubai Islamic bank (PJSC
Respondent: BLUE STEEL INDUSTRY FZC
)(OF UNKNOWN DOMICILE
Notice subject
The respondent is hereby intimated as follows :
First should repayment of the debt amount of AED 107,158.00
within the periods prescribed by law .
Second should the respondent fail to repay the amount, the
notifying party shall resort to the competent court to request for
permission to sell the following vehicle with lien in favour of
dubai Islamic bank , MITSUBISHI ROZA , plate NO 11369,
private , code 3, Sharjah , 2016, in repayment of the due debt
owed by The respondent amounting to AED 107,158.00.
NOTARY PUBLIC

األربعاء  15سبتمبر  2021م  -العـدد 13341

�أخبـار الإمـارات

15 September 2021 - Issue No 13341

Wednesday

ا�ستمرار عمليات الرقابة والتفتي�ش على امل�ساكن العمالية مبنطقة الظفرة
•• الظفرة -الفجر:

ت��وا� �ص��ل ب �ل��دي��ة م�ن�ط�ق��ة ال �ظ �ف��رة ت�ن�ظ�ي��م ح �م�لات الرقابة
وال�ت��وع��وي��ة والتفتي�ش على م�ساكن ال�ع�م��ال مب��دن املنطقة
للت�أكد من تطبيق الإج��راءات االح�ترازي��ة ،وت�شغيل امل�ساكن
ب�صورة �آمنة و�سليمة ح�سب القوانني و�أدل��ة املمار�سة الفنية.
ب�ه��دف حتفيز ال��رق��اب��ة الف ّعالة على املظهر ال�ع��ام وال�صحة
العامة واملحافظة على �صحة و�سالمة املجتمع.
و�سجلت البلدية ع��دد  3,456زي ��ارة خ�لال ال�ع��ام 2021
وذل��ك للت�أكد م��ن تطبيق الإج� ��راءات االحت��رازي��ة ومتابعة
متطلبات ال�سالمة داخل امل�ساكن  .و�أكدت الزيارات �أن جميع

امل�ساكن العمالية جم�ه��زة ب�أنظمة مكافحة احل��رائ��ق ويتم
الت�أكد من فاعليتها ب�صورة م�ستمرة .كما تلتزم جميع م�ساكن
منطقة الظفرة بالفح�ص ال��دوري  PCRللحد من تف�شي
ف�يرو���س ك��ورون��ا وامل�ساهمة يف ن�سبة ال�ت�ع��ايف .وبلغت ن�سبة
االمتثال داخل �سكنات منطقة الظفرة للإجراءات االحرتازية
% 92.3.
وق��ام��ت البلدية بتطوير �آل�ي��ة التوا�صل م��ع امل�ساكن ب�شكل
م�ستمر ح�ي��ث ي�ت��م ت��زوي��د ج�م�ي��ع امل���س��اك��ن ب��ال�ت�ح��دي��ث على
الإج ��راءات االح�ترازي��ة خ�لال  30ثانية فقط .وق��د ح�صل
 95%من القاطنني يف امل�ساكن العمالية على لقاح كورونا،
حيث متثل ن�سبة  5%هي الفئة امل�ستثناة.

املجل�س الوطني االحتادي ي�شارك برملانات العامل االحتفال باليوم العاملي للدميقراطية
•• �أبوظبي-الفجر:

يج�سد املجل�س الوطني االحتادي
ر�ؤي��ة القيادة احلكيمة وتطلعات
امل��واط �ن�ي�ن ب��اع �ت �ب��اره ي �ع��زز نهج
ال�شورى والدميقراطية وم�شاركة
املواطنني يف عملية �صنع القرار،
وميار�س اخت�صا�صاته الد�ستورية
كممثل ل�شعب االحتاد عرب م�سرية
امتدت قرابة خم�سة عقود انبثقت
م��ن م �ب��ادئ ال �� �ش��ورى الرا�سخة
جذورها الأوىل يف تاريخ جمتمع
دولة الإمارات.
وع ��رف �شعب الإم � ��ارات ال�شورى
وم��ار��س�ه��ا كنهج �أ��ص�ي��ل للعالقة
بني احلاكم واملواطنني منذ عقود
ط��وي�ل��ة ق�ب��ل ق�ي��ام االحت� ��اد ،حيث
�شكل جمل�س احلاكم �أحد الأماكن
ال� �ت ��ي ي �ت��م ف �ي �ه��ا ت� �ب ��ادل ال� � ��ر�أي
وامل �� �ش��ورة ح ��ول خم�ت�ل��ف الأم� ��ور

وامل�سائل ،وم��ع �إع�لان قيام احتاد
دول��ة الإم ��ارات مت �إن�شاء املجل�س
ال��وط�ن��ي االحت ��ادي ليوا�صل هذا
ال �ن �ه��ج يف مت�ث�ي��ل ��ش�ع��ب االحت ��اد
وحتقيق تطلعاته.
ومنذ عقد املجل�س �أوىل جل�ساته
ب �ت��اري��خ  12ف�ب�راي ��ر 1972م
ك��ان �أح ��د امل��ؤ��س���س��ات الد�ستورية
التي ر�سخت وج�سدت �أهم مبادئ
املمار�سة ال�سيا�سية لفكر املغفور
له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان طيب اهلل ثراه ،و�إخوانه
�أ��ص�ح��اب ال�سمو ح�ك��ام الإم ��ارات،
وجاء ت�أ�سي�س املجل�س بلورة لهذا
الفكر وب�أهمية امل�شاركة ال�سيا�سية
للمواطنني يف امل�ساهمة يف عملية
�صنع القرار وقيادة العمل الوطني
وحتمل م�س�ؤولياته.
و�شهد املجل�س الوطني االحتادي
يف ع �ه��د � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ

خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال ��دول ��ة "حفظه اهلل" ،ب�إعالن
��س�م��وه ال�برن��ام��ج ال���س�ي��ا��س��ي عام
2005م ،ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة ليكون
�أك�ب�ر ق ��درة وف��اع�ل�ي��ة يف ممار�سة
اخت�صا�صاته ال��د��س�ت��وري��ة وذلك
ب�إجراء انتخابات لع�ضوية املجل�س
وتو�سيع قاعدة م�شاركة املواطنني
ودخ��ول امل��ر�أة ناخبة وع�ضوة منذ
االن �ت �خ��اب��ات ال �ت��ي �أج ��ري ��ت عام
2006م.
ويف خ�ط��اب اف�ت�ت��اح ال ��دور الرابع
م��ن ال�ف���ص��ل ال�ت���ش��ري�ع��ي الرابع
ع���ش��ر ع ��ام  2009ق ��ال �صاحب
ال �� �س �م��و رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة � ":إن
م�سرية امل�شاركة والعمل الربملاين
يف الإم � � ��ارات ك��ان��ت ع �ل��ى ال� ��دوام
م�سرية واعية نابعة من ظروفنا
واح �ت �ي��اج��ات �ن��ا ،وق ��د ا�ستطاعت
ه��ذه التجربة �أن تعطي منوذجا

خا�صا يف املمار�سة الدميقراطية
ال �أدل عليه من امل�شاركة الوا�سعة
للمر�أة يف ع�ضوية املجل�س الوطني
االحت��ادي ومناق�شاته ،حيث كان
مل���ش��ارك�ت�ه��ا يف احل �ي��اة الربملانية
م�ضمون حقيقي وبعد فعلي ،و�إن
�إمياننا بامل�شاركة كفكرة وحر�صنا
على ت��وف�ير ك��ل �أ��س�ب��اب املمار�سة
لها يجعلنا واث�ق�ين ب ��أن جتربتنا
ال�برمل��ان �ي��ة �ستم�ضي اىل االم ��ام
وت �ت �ط��ور م��ع الأي � ��ام مل��ا ف�ي��ه خري
الوطن وم�صلحة املواطنني .
ويف خطاب افتتاح الدور الأول من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
ب �ت��اري��خ  15ن��وف �م�بر 2011م
�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ع�ل��ى �أه�م�ي��ة دور
املجل�س بقوله "لقد كان ملجل�سكم
امل��وق��ر ال� ��دور امل �ق��در ون �ح��ن على

كامل الر�ضا مبا حقق من ك�سب
خالل الأربعة ع�شر ف�صال املا�ضية
عمل يف تنا�سق ت��ام وت�ع��اون فعال
م��ع اجل �ه��از ال�ت�ن�ف�ي��ذي م�ساندا
ومر�شدا و�أ�سهم مب�س�ؤولية يف بناء
دولة القانون وامل�ؤ�س�سات ،وتوطيد
نهج ال�شورى وتكري�س قيم الوالء
واالن �ت �م ��اء وال �ت�ل�اح��م الوطني،
وننتظر منه وج��ودا �أك�ثر فعالية
ي�ست�شعره النا�س ،وم�شاركة �أعظم
ت�أثريا يف الت�أ�سي�س تدرجا لنظام
مت�ث�ي�ل��ي وط �ن��ي �أ� �ص �ي��ل ي�ستمد
ع �ن��ا� �ص��ره م ��ن ق �ي �م �ن��ا وعاداتنا
وت �ق��ال �ي��دن��ا ،وم �ك��ون��ات ن�سيجنا
االج �ت �م��اع��ي وال� �ث� �ق ��ايف وير�سخ
ن �ه��ج ال �� �ش��ورى وق �ي��م امل�شاركة،
وي� �ع ��زز خ���ص��و��ص�ي��ة جت��رب �ت �ن��ا يف
مت�ي��زه��ا وت�ف��رده��ا وت�ع�ب�يره��ا عن
جمتمعنا امل�ت�ح��رك ب�ع��زم وتطلع
نحو م�ستقبل �أ�صدق وعدا و�أكرب

�أمال".
وي�ح��ر���ص املجل�س ع�ل��ى امل�شاركة
يف الفعاليات الربملانية الإقليمية
وال� � ��دول � � �ي� � ��ة امل� �ع� �ن� �ي ��ة بتعزيز
الدميقراطية وح�ق��وق الإن�سان،
وع �ل��ى مت �ث �ي��ل �أع �� �ض��ائ��ه يف عدد
م ��ن ال �ل �ج��ان امل�ن�ب�ث�ق��ة ع ��ن هذه

امل�ؤ�س�سات.
وي�شارك املجل�س يف ع�ضوية جلنة
ال���ش��ؤون الت�شريعية والقانونية
وحقوق الإن�سان التابعة للربملان
ال �ع��رب��ي ،وجل�ن��ة ح�ق��وق الإن�سان
واملر�أة والأ�سرة املنبثقة عن م�ؤمتر
احتاد برملانات الدول الأع�ضاء يف
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منظمة ال�ت�ع��اون الإ��س�لام��ي ،ويف
ع���ض��وي��ة ال�ل�ج�ن��ة ال��دائ �م��ة حول
ال��دمي�ق��راط�ي��ة وح �ق��وق الإن�سان
التابعة لالحتاد الربملاين الدويل،
ف �� �ض�لا ع ��ن م �� �س��اه �م��ات��ه يف نقل
ال���ص��ورة احلقيقية مل��ا و�صلت له
حقوق الإن�سان يف الدولة.

حتت �شعار :الرتجمة وحفظ ذاكرة الوطن� :صورة الإمارات يف الثقافات والآداب والرتاث الفكري العاملي

الأر�شيف الوطني يعلن عن بدء ا�ستعداداته لتنظيم الن�سخة الثانية من م�ؤمتر الرتجمة الدويل
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل��ن الأر� �ش �ي��ف ال��وط �ن��ي لدولة
الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة عن
ب��دء ا�ستعداداته لتنظيم الن�سخة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة م� ��ن امل� � ��ؤمت � ��ر ال � ��دويل
للرتجمة ،حتت �شعار" :الرتجمة
وح �ف��ظ ذاك� ��رة ال ��وط ��ن� ...صورة
الإم � � ��ارات يف ال �ث �ق��اف��ات والآداب
وال�تراث الفكري العاملي" ،والذي
ي�ه��دف �إىل م � ّد ج���س��ور التوا�صل
مع الثقافات واحل�ضارات الأخرى
يف خم�ت�ل��ف �أن� �ح ��اء ال� �ع ��امل؛ لكي
بر عليها الإجن� ��ازات واملعارف
َت � ْع� َ
ال�ب���ش��ري��ة ال �ع��امل �ي��ة ،ف�ت�ع��زز حوار
احل �� �ض��ارات ،وت �ق��رب امل���س��اف��ة بني
ثقافات ال�شعوب ومعارفها.
وعن اال�ستعدادات للدورة الثانية
من م�ؤمتر الرتجمة ،قال �سعادة
ع �ب��د اهلل م��اج��د �آل ع �ل��ي املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�أر� �ش �ي��ف الوطني:
�إن الأر��ش�ي��ف الوطني يتطلع �إىل
ن�سخة ثانية من هذا امل�ؤمتر �أكرث

مت�ي��زاً م��ن امل��ؤمت��ر الأول ،م�شرياً
�إىل �أن الدور الذي ي�ؤديه الأر�شيف
ال��وط �ن��ي يف ت��وث �ي��ق ت ��اري ��خ دول ��ة
الإم� ��ارات وت��راث�ه��ا �سي�ضفي على
الن�سخة الثانية من امل�ؤمتر �صبغة
ت��اري�خ�ي��ة ،فيجعل م��ن حماورها
مر�آة تعك�س ال�صورة التي تر�سخت
لدى الآخر عن املجتمع الإماراتي،
وتكر�ست يف ع�ي��ون ال��رح��ال��ة ،ويف
ال �ث �ق��اف��ات والآداب ال �غ��رب �ي��ة ...
وغريها.
و�أ��ض��اف� :إن غ��زارة ما تلقينا من
ر��س��ائ��ل �أ� �ش��ادت بالن�سخة الأوىل،
وطلب كثري منها �أن يُعقد امل�ؤمتر
� �س �ن��و ًّي��ا ،ع� ��ززت ق ��رارن ��ا بتنظيم
الن�سخة الثانية منه .وق��د �أكدت
ردود ال �ف �ع ��ل الإي� �ج ��اب� �ي ��ة التي
خ���ض�ع��ت ل�ل�ت�م�ح�ي����ص والتقييم
م��ن ج��ان��ب الأر��ش�ي��ف ال��وط�ن��ي �أن
الن�سخة الأوىل حققت الأهداف
امل�ح��ددة لها .و�سوف يتيح �إ�صدار
الكتاب الذي ي�ضم �أعمالها �إظهار
حجم ما بذل فيها من جهود ،وما

ق��دم�ت��ه م��ن �إ� �ض��اف��ات ،م��ن خالل
�أكرث من �أربعني بح ًثا روعيت فيها
�أع �ل��ى م���س�ت��وي��ات ال��دق��ة البحثية
ووج��ه �سعادته الدعوة
العلمية.
ّ
جل�م�ي��ع ال�ب��اح�ث�ين والأكادمييني
وامل �ت �خ �� �ص �� �ص�ي�ن ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف
م�ؤمتر الرتجمة الدويل بن�سخته
اجل � ��دي � ��دة ،م� � ��ؤك � ��داً �أن بحوث
امل ��ؤمت��ر �ستالقي االه�ت�م��ام الذي
يليق بها م��ن الأر��ش�ي��ف الوطني،
و��س�ت�خ��رج �إىل ال �ن��ور وف��ق �أف�ضل

املعايري املتبعة يف البحوث العلمية
والأكادميية الر�صينة؛ لكي تظل
م �ن �ه�ل ً�ا ل�ل�م�ه�ت�م�ين بالرتجمة،
ول �ل �ط �ل �ب��ة ال � ��ذي ي ��در�� �س ��ون هذا
االخت�صا�ص ،وللباحثني واملهتمني
ب �ت��اري��خ دول ��ة الإم� � ��ارات العربية
امل� �ت� �ح ��دة وت ��راث� �ه ��ا ،وب�صورتها
يف ع �ي��ون الآخ� � ��ر .و� �س �ي �ك��ون هذا
امل � ��ؤمت � ��ر �� �ش ��اه ��داً ع �ل ��ى اهتمام
قيادتنا الر�شيدة ب�ش�ؤون الرتجمة
بو�صفها همزة و�صل حقيقية بني
دول ��ة الإم� � ��ارات و� �ش �ع��وب العامل،
ت �ع��زز م�ف�ه��وم ح ��وار احل�ضارات،
وت���س�ه��م يف ن�ق��ل امل �ع��ارف والعلوم
مبختلف �أ�شكالها ،وتقدم للعامل
ال�صورة البديعة لدولة الإمارات
وم��ا بلغته م��ن ح�ضارة وت�ق��دم يف
ظل قيادتها الر�شيدة.
و�أك � ��د �أن ال�ن���س�خ��ة ال �ث��ان �ي��ة من
م ��ؤمت��ر ال�ترج�م��ة ال ��دويل �سوف
ي�ن�ظ�م�ه��ا الأر�� �ش� �ي ��ف ال��وط �ن��ي يف
الفرتة من  12 10-مايو املقبل
2022م ،ويجب على الباحثني

الراغبني بامل�شاركة تزويد اللجنة
امل �ن �ظ �م��ة ل �ل �م ��ؤمت��ر مبلخ�صات
لبحوثهم ،ب�إحدى اللغتني العربية
�أو الإجنليزية فقط ،ومبا ال يزيد
على  300كلمة لكل بحث ،وذلك
يف موعد �أق�صاه � 20أكتوبر املقبل
 2021مقرتناً با�سم امل�شارك،
وج�م�ي��ع ب �ي��ان��ات ال �ت��وا� �ص��ل مثل:
حمل عمله ،ورقم هاتفه ،وعنوانه
ال�بري��دي ،وير�سلها على الربيد
الإل � � � �ك� �ت� ��روينNATC@ :
na.ae
و�أ�� � �ش � ��ار �إىل �أن ال� �ت ��وا�� �ص ��ل مع
امل��ر��ش�ح�ين للم�شاركة يف امل�ؤمتر
ال��دويل ال�ث��اين للرتجمة �سيكون
ع�ب�ر ال�ب�ري ��د الإل� � �ك �ت��روين ،ويف
موعد �أق�صاه  20نوفمرب املقبل،
وي �ج��ب ع �ل��ى امل��ر� �ش �ح�ين موافاة
الأر� � �ش � �ي ��ف ال ��وط� �ن ��ي ببحوثهم
ك��ام �ل��ة؛ ع �ل��ى �أن ت �ت��راوح كلمات
ال �ب �ح��ث ب �ي�ن 9500-2500
ك�ل�م��ة ،ع�ل�م�اً �أن ج�ل���س��ات امل�ؤمتر
�سوف ُت��ذاع افرتا�ضياً عرب من�صة

منح �سفري الدولة لدى الربازيل و�سام اال�ستحقاق
•• برازيليا -وام:

منحت املحكمة الع�سكرية العليا يف الربازيل �سعادة �صالح �أحمد ال�سويدي �سفري الدولة
ل��دى جمهورية ال�برازي��ل االحت��ادي��ة "و�سام اال�ستحقاق" تقديرا م��ن املحكمة لإجنازات
دولة الإم��ارات يف كافة امل�ستويات ،و�إدارتها الفعالة يف بناء عالقات ال�صداقة والتعاون مع
ال�برازي��ل والتي ارتقت �إىل م�ستوى ال�شراكة اال�سرتاتيجية نتيجة للجهود املبذولة من
كبار امل�س�ؤولني يف البلدين خالل ال�سنوات الأخ�يرة .جاء ذلك خالل املرا�سم التي �أقيمت
بق�صر املحكمة الع�سكرية العليا يف العا�صمة برازيليا احتفاء مبرور � 213سنة على �إن�شاء
املحكمة العليا وبح�ضور رئي�سها الأمريال قائد ال�سرب ماركو�س فني�سيو�س �أوليفريا دو�س
�سانتو�س ،و�أع�ضاء املحكمة و�ضباط اجلي�ش والقوات امل�سلحة .وقدم �سعادته بهذه املنا�سبة
التهنئة للقيادة الر�شيدة على م�سرية التميز والريادة وعلى الإجنازات الكبرية التي حققتها
دولة الإمارات و�شعبها خالل اخلم�سني عاما املا�ضية ،والتي توجت باعتماد مبادئ الع�شرة
للدولة ،للخم�سني عاما املقبلة والتي ت�شكل املرجع جلميع امل�ؤ�س�سات الوطنية لت�أ�سي�س
مرحلة جديدة ونقلة نوعية من النمو االقت�صادي والتنموي ل�ضمان حياة كرمية لكافة
�أفراد املجتمع من مواطنني ومقيمني ،وللمحافظة على مكت�سبات االحتاد.

جمل�س �إدارة نقل عجمان يعقد �أول اجتماع يف املحطة الرئي�سية على �شارع حممد بن زايد
•• عجمان -الفجر:

ع�ق��د جم�ل����س �إدارة ه�ي�ئ��ة ال�ن�ق��ل -عجمان
االجتماع الأول يف املحطة الرئي�سية التابعة
للهيئة برئا�سة ��س�ع��ادة حممد عبد اهلل بن
علوان رئي�س جمل�س الإدارة وبح�ضور �أع�ضاء
جمل�س الإدارة واملدير العام للهيئة واملدراء
التنفيذيني يف املحطة الرئي�سية.
ويف ب��داي��ة االج �ت �م��اع رح ��ب رئ�ي����س جمل�س
الإدارة بالأع�ضاء ،وثمن جهود ف��رق العمل
يف ال�ه�ي�ئ��ة وال �ق��ائ �م�ين ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة اجناز
املحطة الرئي�سية وذلك �ضمن خطط الهيئة
التو�سيعية يف قطاع النقل بالإمارة.
و ق� ��ام �أع �� �ض ��اء امل �ج �ل ����س ب �ج��ول��ه ميدانيه
يف امل�ح�ط��ة و ال �ت �ع��رف ع�ل��ى اه ��م اخلدمات
املقدمة للزوار و امل�سافرين ،و �ستكون املحطة
الرئي�سية نقطة انطالق امل�سافرين يف �إمارة

عجمان ملختلف امل�ط��ارات املحلية و الدولية
 ،ح�ي��ث ت�ت��وف��ر يف امل�ح�ط��ة ك��اف��ة احتياجات

ال�ع�م�لاء ب��الإ��ض��اف��ة ملختلف و��س��ائ��ل النقل مركبات الأجرة و �سواري ليموزين " املتوفرة
التابعة للهيئة مثل "حافالت النقل العام و على مدار ال�ساعة ل�ضمان و�صول امل�سافرين
لوجهاتهم .
واط�ل��ع املجل�س على �سري العمل يف الهيئة
و�آخ ��ر م�ستجدات امل���ش��اري��ع ،و�أ� �ش��اد بجهود
الهيئة و �سعيها ال��دائ��م لتلبيه احتياجات
ال�ع�م�لاء م��ن خ�ل�ال امل���ش��اري��ع ال�ت��و��س�ع�ي��ة و
التطويرية للخدمات و م��ا لها م��ن فائدة
تن�صب يف م�صلحة اجلمهور و الإمارة.
و كما وافق املجل�س على متطلبات ا�ستمرارية
الأع �م��ال ال�ت��ي م��ن �ش�أنها �ضمان ان�سيابية
العمل وا�ستمراره و تذليل ال�صعوبات .
ويف نهاية االجتماع ا�ستعر�ض املجل�س عدد
م��ن ال �ب �ن��ود اخل��ا� �ص��ة ب ��الأم ��ور التنظيمية
ب��ال�ه�ي�ئ��ة م�ن�ه��ا حت��دي��ث ��س�ي��ا��س��ة امل�شرتيات
وال�ع��ر���ض ال�ق��ان��وين ب���ش��أن �إ� �ص��دار اللوائح
اخلا�صة بخدمات املوا�صالت العامة.

"زووم" الإلكرتونية.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن� ��ه مت حتديد
ع���ش��رة حم ��اور للن�سخة الثانية
م ��ن امل� ��ؤمت ��ر ال� � ��دويل للرتجمة
كالآتي� :صورة الإم��ارات يف عيون
ال��رح��ال��ة الأوروب �ي�ي�ن و�إ�شكاليات
الرتجمة عن الإيطالية والأملانية
والإ�سبانية ،وال�سرديات التاريخية
وال� ��� �س� �ي ��ا�� �س� �ي ��ة الأوروب � � � �ي� � � ��ة عن
الإم � � ��ارات وم�ع���ض�لات الرتجمة
ع� ��ن الإجن� �ل� �ي ��زي ��ة والفرن�سية
وال �ب��رت � �غ � ��ال � �ي � ��ة ،والإجن � � � � � � ��ازات

احل���ض��اري��ة الإم��ارات �ي��ة املعا�صرة
يف الكتابات الأوروب�ي��ة والآ�سيوية
وحت ��دي ��ات ال�ت�رج �م��ة يف الوقت
الراهن ،ودور الرتجمة يف تعزيز
�صورة الإم��ارات و�إرثها احل�ضاري
يف القرن احل��ادي والع�شرين على
ال�صعيد العاملي ،ومتثيل املجتمع
الإم ��ارات ��ي يف ال�ث�ق��اف��ات والآداب
ال �غ��رب �ي��ة وت �ع �ق �ي��دات الرتجمة
الأدبية ،ودور امل�ؤ�س�سات احلكومية
الإم � ��ارات� � �ي � ��ة يف ت �ط ��وي ��ر حركة
ال�ت�رج� �م ��ة يف ال ��وط ��ن العربي،

وال�ترج�م��ة والإب� ��داع يف ع�صر ما
ب �ع��د ال �ع ��ومل ��ة :ط �م��وح��ات كبرية
ون �ظ��ري��ات ج��دي��دة يف الرتجمة،
و� �س�ب�ر �أغ � � ��وار الأب � �ع� ��اد اللغوية
واملعرفية ،والتوا�صلية والثقافية
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة يف ال�ت�رج �م ��ة،
وحتديات الرتجمة الآلية العربية
يف ظ� ��ل االخ � �ت �ل�اف� ��ات النحوية
وال�ث�ق��اف�ي��ة ب�ين ال�ل�غ��ات املختلفة،
ودور اجلامعات العربية يف تطوير
ب��رام��ج تدري�س الرتجمة و�إعداد
املرتجم ل�سوق العمل.

�إرثي يطلق جمموعات فنية جديدة خلريجات
�أزيامي على من�صة  Elevenishالإلكرتوين
•• ال�شارقة  -وام:

�أط � �ل� ��ق جم �ل ����س �إرث� � � ��ي للحرف
املعا�صرة جمموعات فنية جديدة
م��ن الأزي� � ��اء وامل �ج��وه��رات لع�شر
م�صممات �إماراتيات من خريجات
ب��رن��ام��ج "�أزيامي" ع �ل��ى من�صة
" "Elevenishالإلكرتونية
املخ�ص�صة للم�صممني واملواهب
النا�شئة م��ن جميع �أن�ح��اء العامل
ال ��راغ� �ب�ي�ن ب �ت��و� �س �ي��ع �أعمالهم
والرتويج لها على امل�ستوى العاملي
من خالل جتربة ت�سوق �سل�سة.
وجت���س��د امل�ج�م��وع��ات ن�ت��اج جتارب
ف �ن �ي��ة و�إب ��داع� �ي ��ة م �� �س �ت��وح��اة من
ال�ت�راث الإم��ارات��ي حل��رف��ة التلي
ت �ن �ق��ل م� ��ن خ�ل�ال �ه��ا امل�صممات
ر�ؤيتهن الفنية �إىل اجلمهور املحلي
وال �ع ��رب ��ي وال �ع ��امل ��ي ح �ي��ث ميكن
للجمهور ��ش��راء قطع املجموعات
واالط� � �ل� � ��اع ع �ل �ي �ه ��ا م � ��ن خ�ل�ال
املن�صة ع�بر امل��وق��عhttps:// :

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /عبدالقدو�س
ع�ب��دال���س�ت��ار  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()BW0115826
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0562805839

 /elevenish.comومن
��ص��ال��ة ال�ع��ر���ض اخل��ا��ص��ة مبن�صة
" "Elevenishيف جمل�س
غرفة �أم ال�شيف يف دبي.
وت� � �ع �ب��ر امل � �ج � �م � ��وع � ��ات ال �ف �ن �ي ��ة
وال�ت���ص��ام�ي��م اجل��دي��دة ع��ن ر�ؤي��ة
ب��رن��ام��ج "�أزيامي" ال ��ذي �أطلقه
جم�ل����س �إرث� ��ي ل�ل�ح��رف املعا�صرة
التابع مل�ؤ�س�سة مناء لالرتقاء باملر�أة
بال�شراكة مع "كلية لندن للأزياء"
�إذ ج� ��اءت ن�ت�ي�ج��ة ت��وف�ي�ر الدعم
ال�ل�ازم للم�صممات الإماراتيات
ال�شابات ورعاية مواهبهن وتنمية
مهاراتهن يف جمال الأزياء.
و�أك��دت �سعادة رمي بن ك��رم مدير
م ��ؤ� �س �� �س��ة "مناء" �أن امل ��واه ��ب

الإم� ��ارات � �ي� ��ة جن �ح��ت يف حتقيق
ح�ضور على امل�ستوى العاملي بف�ضل
ت�صاميمها احليوية واملبتكرة التي
ت���ش�ك��ل م �� �س��ارات ج ��دي ��دة مل�شهد
�صناعة الأزياء واملو�ضة  ..م�شرية
�إىل �أن م�ن���ص��ة /ال �ف �ن ����ش /التي
عر�ضت فيها امل�صممات �أعمالهن
الإب��داع �ي��ة ت�ع��د م���س��اح��ة مثالية
ال��س�ت�ع��را���ض م �ه��ارات �ه��ن و�إيجاد
فر�ص واعدة للتو�سع يف �أعمالهن
يف الأ�سواق الإقليمية والدولية.
وق��ال��ت اب ��ن ك ��رم ت �ق��وم املن�صات
الإلكرتونية للأزياء ب��دور حيوي
يف ت�ع��زي��ز ج �ه��ود دول� ��ة الإم � ��ارات
ل�ل��ارت � �ق� ��اء ب� ��� �ص� �ن ��اع ��ة الأزي� � � � ��اء
والت�صميم.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 15/ 9/ 2021 Issue No : 13341
Notarial Notice by Publication
)No. (7626/2021

Doc. No. 2021/1/79797
The Warner: AL DANUBE BUILDING MATERIALS TRADING CO. L.L.C
The warned parties: ADAMS CONTRACTING CO LLC and Harman Jeet Singh
Kamal Singh as a Manager and Partner
Subject
1. On 03/10/2020, the warned party issued cheque no. (000084) in an amount of
AED 50,400.00 (fifty thousand and four hundred Dhs only) drawn on its account at
Emirates Islamic Bank in favor of the warner.
2. The cheque was bounced without cashing when it was presented to the bank due to
insufficient funds, and despite the repeated requests to settle the value of such cheque
amicably, the warned party did not pay.
Therefore, The warner serves this notice to the warned party to instruct it to pay the
amount in the sum of AED 50,400 (fifty thousand and four hundred Dhs only) within
five days from the receipt date. hereof subject to taking all legal procedures to claim
for payment of this debt, relevant interests and judicial fees.
Notary Public
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
ابوظبي للم�سالخ  -فرع
رخ�صة رقم CN 1024500-1:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نور البنف�سج
للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1935405:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حمدان حممد احمد عيد�س الرا�شدي %34
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�صر حممد احمد عيد�س الرا�شدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 3645928:باال�سم التجاري:م�ست�شفى كراون
جلراحة اليوم الواحد � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
 ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان
عليه �سابقا .فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا
االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أ�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه
املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميزان جنم بلقي�س
االلكرتوين
رخ�صة رقم CN 1149429:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة امل نا�صر �صالح اخلليفي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي ح�سني مقلم اخلليفي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عرو�س
اخلليج للتنظيفات
رخ�صة رقم CN 1008729:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كراج الهيلي 2000

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اليف
ف�ش للتجارة
رخ�صة رقم CN 2533420:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/موروكن
بوتيك لالقم�شة
رخ�صة رقم CN 3740024:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 1122371:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد عبداهلل �سعيد علي ال�شيدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف م�سلم �سامل عيد عبداهلل الدرمكي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ريا�ضتي لتجارة املالب�س الريا�ضية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 3862606 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/9/14:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150018368:
 تاريخ التعديل2021/9/14:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايزي
رايدر لتبديل زيوت املركبات
رخ�صة رقم CN 3868130:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املتحدة
االوىل للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2737793:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وينمول للتجارة
االلكرتونية
رخ�صة رقم CN 3643541:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل غازي �سعيد عبود حريز %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نهيان غازى �سعيد عبود حريز
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�سندم لتوريد انابيب الغاز و

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مفرو�شات دوزن
رخ�صة رقم CN 4032418:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عالء خالد طاهر جوابره %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /منذر خمي�س على عبدالرحمن البلو�شى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /منذر خمي�س على عبدالرحمن البلو�شى من � % 100إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 20000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مفرو�شات دوزن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوبر
بيور للع�سل
رخ�صة رقم CN 2989790:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

النفط ذ م م رخ�صة رقم CN 1196038:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /م�سندم لتوريد انابيب الغاز و النفط ذ م م
MUSANDUM OIL AND GAS PIPING SUPPLIES LLC

�إىل  /م�سندم لتوريد انابيب الغازوالنفط � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
MUSANDUM OIL AND GAS PIPING SUPPLIES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إعــــــــــالن

DOZAN FURNITURE

�إىل /مفرو�شات دوزن ذ.م.م

االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

DOZAN FURNITURE L.L.C

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:داميوند ديزاين للديكور ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي � -شرق  - 4-1ق  199طابق ميزان -مكتب
 - 2ح�سن احمد ح�سن الزعابي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1560064 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الدره للمراجعة والتدقيق (�سليمان احمد �سامل)
 ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/9/13:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105026949:تاريخ التعديل2021/9/14:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقاله �سمايل روز
رخ�صة رقم CN 3737486:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بدر �سعيد حممد �سامل اللمكى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف طارق ا�سماعيل حممد ح�سن احلو�سنى
تعديل عنوان  /من �أبوظبي امل�صفح م  430162 11ال�سيدة غايه على م�سعود
و اخرين �إىل �أبوظبي امل�صفح م  202100808153 202100808153 6حكومة
�أبوظبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/إثمار للرعاية ال�صحية � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 3930412:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة على عالء الدين على �سليمان اجلبيلى
تعديل مدير  /حذف �سلطان حمد احمد املطوع الظاهرى
تعديل �إ�سم جتاري من� /إثمار للرعاية ال�صحية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/باتك للحجر ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2533818:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل عتيق مبارك خمي�س الرميثى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �صالح على احمد على احلربي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف هانى ف�ؤاد ن�صيف عازر
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1.5*8اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /باتك للحجر ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة بن دومان لتجارة
قطع غيار ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1123057:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حمد �سامل هادى بن دومان العامرى من مالك �إىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء
حمد �سامل هادى بن دومان العامرى من � % 100إىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ابوح�سنات همايو كبري %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

ETHMAR HEALTH CARE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل� /إثمار للرعاية ال�صحية واالن�شطة الريا�ضية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ETHMAR HEALTH CARE & SPORTS ACTIVITIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. -

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

�إعــــــــــالن

PATEC STONE L.L.C

�إىل /باتك لتجارة مواد البناء � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

PATEC BUILDING MATERIALS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع مواد البناء  -بالتجزئة 4752034
تعديل ن�شاط  /حذف بيع احلجر ال�صناعي  -بالتجزئة 4752050
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال تركيب احلجر 4330002
تعديل ن�شاط  /حذف بيع احلجر الطبيعي  -بالتجزئة 4752010
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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حماكم دبي حتقق �إجنازات رائدة يف الت�سوية الذكية
•• دبي  -وام:

ك�شفت حماكم دب��ي �أن ع��دد الت�سويات التي حققتها �إدارة مركز
الت�سوية الودية للمنازعات حتى الربع الثالث من العام اجلاري
ب�ل��غ  2064ت�سوية ب ��أك�ثر م��ن م�ل�ي��اري��ن و 647م�ل�ي��ون درهم
بن�سبة  88%من �إجمايل امللفات املعرو�ضة �أم��ام املركز حمققة
زي��ادة يف ن�سبة الت�سويات و�صلت اىل  5%مقارنة بنف�س الفرتة
م��ن ال�ع��ام املا�ضي بينما بلغت ن�سبة اجن��از اتفاقيات الت�سويات
الذكية عن بعد  .100%و�أو��ض��ح عي�سى بن متيم مدير مركز
الت�سوية الودية للمنازعات يف حماكم دبي �أن املركز جنح يف حتقيق
اجن��ازات كبرية يف هذه املدة متثلت يف توثيق اتفاقيات ال�صلح يف
ي��وم واح��د للنزاعات املدنية والتجارية والعقارية جلعلها بقوة

ال�سند التنفيذي �إىل جانب امل�ساهمة يف تدريب خريجي اجلامعات
والكليات لن�شر ثقافة الت�سوية وال�صلح كما جنح املركز يف حل
العديد من النزاعات يف عدة قطاعات مدنية وجتارية وعقارية مما
�أدى �إىل تخفيف العبء وتوفري اجلهد والوقت على املحاكم وعلى
املتقا�ضيني لتحقيق ر�سالة حماكم دب��ي يف حتقيق عدالة نافذة
تت�سم بالدقة وال�سرعة وتقدمي خدمات ق�ضائية مي�سرة .و�أ�شار
�إىل �أن املركز يعتمد على احللول الذكية واملبتكرة يف منظومة
العمل وت�شجيع املتعاملني على ا�ستخدام القنوات والتطبيقات
الذكية التي متكنهم من �إمتام جميع معامالتهم يف �أي وقت ومن
�أي مكان مبا يوفر اجلهد والوقت على املتعامل .و�أكد �سعي املركز
لت�سهيل وت�سريع �إج ��راءات املتعاملني ومتكينهم م��ن الو�صول
ب�سرعة �إىل اخلدمات القانونية والق�ضائية يف مناطق �إقامتهم

..مو�ضحا �أن �آلية العمل املعتمدة تقوم على التوا�صل والتفاو�ض
مع �أط��راف النزاع عرب االت�صال املرئي من خ�لال الدخول على
امل��وق��ع الإل �ك�تروين الر�سمي ملحاكم دب��ي وال��دخ��ول على جدول
جل�سات الق�ضايا بنظام االت���ص��ال امل��رئ��ي ويف ح��ال االت �ف��اق يتم
�صياغة بنود االتفاقية وتوقيع الأطراف على اتفاقية ال�صلح من
خالل كلمة املرور الواحدة دون وجود �أي ر�سوم مبا�شرة للخدمة
ومن ثم يتم �إر�سالها للقا�ضي املخت�ص لالعتماد .وقال �إنه بعد
�إمت��ام الت�سوية يتم ا�سرتجاع الر�سوم الق�ضائية كاملة للمتنازع
مبا�شر ًة عن طريق التحويل البنكي بنا ًء على القانون رقم  7ل�سنة
 2020بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم  21ل�سنة 2015
ب�ش�أن الر�سوم الق�ضائية يف حماكم دبي ويف حال مت االتفاق يتم
التوقيع واعتماد االتفاقية من �ساعة �إىل ثالث �ساعات.
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الإمارات ت�شارك يف اجتماع وزراء ال�صحة لدول جمموعة الع�شرين
•• روما-وام:

�شاركت دولة الإم��ارات  -ممثلة ب��وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع  -يف جل�سة
وزراء ال�صحة �ضمن جمموعة الع�شرين العاملية "  "G20التي عقدت يف
اجلمهورية الإيطالية بوفد تر�أ�سه معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س
وزير ال�صحة ووقاية املجتمع.
�ضم الوفد كال من �سعادة الدكتور يو�سف حممد ال�سركال مدير عام م�ؤ�س�سة
الإم ��ارات للخدمات ال�صحية و�سعادة نا�صر خليفة ال�ب��دور وكيل الوزارة
امل�ساعد مدير مكتب معايل وزير ال�صحة ووقاية املجتمع .
و�شهد االجتماع م�شاركة عدة وزراء وم�س�ؤولني يف القطاع ال�صحي بالدول
الـ  20وال��دول املدعوة وممثلني عن املنظمات الدولية املعنية حيث �أكدت
احل��وارات ت�صميم دول جمموعة الع�شرين على �إنهاء املرحلة احلالية من
جائحة "كوفيد" -19وت�سريع التقدم يف �أهداف التنمية امل�ستدامة املتعلقة
بال�صحة والت�أكد من ا�ستعداد العامل ملواجهة الطوارئ ال�صحية يف امل�ستقبل
واكت�شافها واال�ستجابة لها من خالل بذل اجلهود لتعزيز الأم��ن ال�صحي
العاملي وم�شاركة خربات دول الع�شرين على �أو�سع نطاق ممكن ل�ضمان تبني
نهج يعزز قدرات الأنظمة ال�صحية وجعلها �أكرث مرونة بهدف التعايف من
ت�أثريات اجلائحة.

واتفقت الوفود امل�شاركة على �أهمية اعتماد نهج قائم على �ضرورة الإ�ستثمار
يف الرعاية ال�صحية لتحقيق التغطية ال�صحية ال�شاملة وا�ستدامتها وتعزيز
نظام رعاية �صحية �أولية قوي و�شامل ميكن للجميع الو�صول �إليه بالإ�ضافة
�إىل �أهمية خدمات ال�صحة النف�سية وال �سيما يف �أوقات الطوارئ ال�صحية..
م�ؤكدين العمل امل�شرتك على �ضمان التنفيذ الكامل للوائح ال�صحية الدولية
ومراقبتها واالمتثال لها ودعمها ب�شكل �أف�ضل بالإ�ضافة �إىل اال�ستثمار
يف تطوير وحت�سني الإن ��ذار املبكر ح��ول ح��االت التف�شي املحتملة وتكثيف
املبادرات البحثية وتعزيز نهج تقييم املخاطر.
كما عقد على هام�ش االجتماع الوزاري جل�سة حول ال�صحة النف�سية تناولت
تداعيات جائحة "كوفيد "-19على ال�صحة النف�سية للأفراد حول العامل
و�آخر م�ستجداتها وانعكا�ساتها على �أهداف التنمية امل�ستدامة حيث ت�ضمنت
املبادئ والتو�صيات تعزيز وتطبيق نهج �شامل للمجتمع ب�أ�سره جتاه ال�صحة
النف�سية ال�سيما يف ظل اجلائحة و�أهمية الرتكيز على زيادة الدعم واحلماية
للعاملني يف اخلطوط الأمامية يف جمال الرعاية ال�صحية واالجتماعية
وتطبيق نهج لل�صحة النف�سية من خ�لال احللول املبتكرة والتكنولوجية
والبيئات الرقمية.
و�أكد معايل عبد الرحمن بن حممد العوي�س �أن م�شاركة دولة الإم��ارات يف
جل�سة وزراء ال�صحة ملجموعة الع�شرين ت�أتي يف �إطار ر�ؤية القيادة احلكيمة

للدولة ب�أهمية دع��م اجلهود العاملية وتعزيز التعاون امل�شرتك والتن�سيق
وت �ب��ادل اخل�ب�رات ب�ين ال ��دول امل�شاركة مل��واج�ه��ة جائحة " كوفيد " 19 -
ولتمكني ودع��م الأنظمة ال�صحية ح��ول العامل من التعامل مع الطوارئ
ال�صحية ب�ك�ف��اءة وحتقيق �أه ��داف التنمية امل�ستدامة يف جم��ال الرعاية
ال�صحية.
وج ��دد م�ع��ال�ي��ه ح��ر���ص دول ��ة الإم� � ��ارات ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة ال�ف�ع��ال��ة يف جميع
االجتماعات التي مت عقدها وت�أدية دور حموري يف اجلهود الدولية ملواجهة
جائحة "كوفيد" -19حيث طرحت الإم��ارات ع��ددا من املبادرات ووجهات
النظر التي ت�ساهم يف تعزيز التعاون الدويل التخاذ �إجراءات من�سقة وذات
ت�أثري ج��ذري ي�سهم يف احتواء اجلائحة وذل��ك انطالقا من �إمي��ان الدولة
ب�أهمية ت�ضافر اجلهود واتباع نهج متعدد الأطراف ملعاجلة الق�ضايا العاملية
وهو النهج الذي حتر�ص الإمارات على تر�سيخه الآن �أكرث من �أي وقت م�ضى
 ..م�شيدا بالنتائج املثمرة التي حتققت من خالل مناق�شة التقارير املقدمة
من الدول امل�شاركة و�إعداد تو�صيات حمددة مبوجبها والتي ت�ساهم يف تعزيز
العمل الدويل امل�شرتك الحتواء تداعيات �أزمة "كوفيد. "-19
و�أبرز معايل العوي�س القدرات اال�ستثنائية التي برهنت عليها دولة الإمارات
م��ن خ�لال �إدارة وح��وك�م��ة اجل��ائ�ح��ة ك�ن�م��وذج يحتذى عامليا بف�ضل كفاءة
منظومتها ال�صحية الوقائية وا�ستباقيتها يف اتخاذ الإج��راءات والتدابري

احلكيمة بالإ�ضافة للمرونة الوطنية التي طبقتها كافة قطاعات الدولة
و�صدارة الإمارات العاملية يف توفري اللقاحات �أ�سهمت هذه العنا�صر جمتمعة
يف تر�سيخ املكت�سبات الوطنية على جميع ال�صعد وتعزيز الثقة والتفا�ؤل
بدخول التعايف.
و�أو�ضح �أن االجتماعات رفيعة امل�ستوى التي انعقدت بني ال��دول الع�شرين
تعك�س جدية وحر�ص الأع�ضاء على تكثيف �أط��ر العمل امل�شرتك والفاعل
ملواجهة نتائج اجلائحة وحتدياتها على التنمية ال�شاملة  ..الفتا �إىل �أن دولة
الإم��ارات وبناء على توجيهات ودعم القيادة احلكيمة مت�ضي بخطى ثابتة
وواثقة نحو التعايف من "كوفيد " -19مرتكزة على كفاءة املنظومة ال�صحية
واال�سرتاتيجية الفعالة واملتكاملة يف املحافظة على مكت�سبات الدولة على
جميع ال�صعد �ضمن �إطار وطني ت�شاركي بني خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة.
و�أ�ضاف معايل العوي�س �أن جناح الربنامج الوطني للتطعيم يف تقدمي اللقاح
لأك�ثر م��ن  87يف امل��ائ��ة م��ن �إج�م��ايل �سكان ال��دول��ة ب�شكل جم��اين جلميع
اجلن�سيات يعك�س حجم اجلهود املبذولة حلماية �أف��راد املجتمع  ..م�ؤكدا
حر�ص الإم��ارات على موا�صلة م�سريتها الإن�سانية يف دعم املجتمعات التي
امتدت ملختلف �أق�ط��ار العامل حيث تقود دول��ة الإم ��ارات "ائتالف الأمل"
للإ�شراف على تن�سيق عملية التوزيع الآم��ن ملليارات اجل��رع��ات من لقاح
"كوفيد "-19حول العامل.

مهرجان �إ�شراقات ينطلق يف � 20سبتمرب ب�أكرث من  40فعالية

•• �أبوظبي-وام:

تنطلق يف الـ 20م��ن �شهر �سبتمرب اجل ��اري فعاليات امل�ه��رج��ان الدويل
"�إ�شراقات" ال��ذي تنظمه وزارة الت�سامح بالتعاون م��ع وزارة الرتبية
والتعليم حت��ت �شعار "الت�سامح معرفة" وي�ضم �أك�ث�ر م��ن  40فعالية
ون�شاطا معرفيا وتربويا ومنوعا.
وي�شهد املهرجان م�شاركة عدد كبري من الأكادمييني واخلرباء الدوليني
"افرتا�ضيا" ع�ل��ى م��دى ث�لاث��ة �أي ��ام وي�ستهدف ط�ل�اب و�أول �ي��اء �أمور
ومدر�سني وا�ساتذة جامعات من  5ق��ارات ،وح��وايل � 10آالف طالب من
مدار�س وجامعات الإم��ارات وعدد من دول العامل ،و 70جامعة حكومية
وخا�صة "حملية ودولية" و 800مدر�سة حكومية وخا�صة يف الإمارات،
و 100مدر�سة دولية.
ويبد�أ املهرجان بحفل افتتاح ي�شارك فيه خرباء و�أكادمييون وتربويون
من خمتلف دول العامل ،وينطلق بكلمة افتتاحية ملعايل ال�شيخ نهيان بن
مبارك �آل نهيان وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش ،كما يلقي معايل ح�سني بن
�إبراهيم احلمادي وزي��ر الرتبية والتعليم كلمة تر�صد جتربة االحتفاء
بالت�سامح يف مدار�س الدولة ،ثم تتحدث الدكتورة روبي بك�شي كوردي من
�سوي�سرا حول تعلم القيم الإن�سانية من خالل الذكاء العاطفي ،على �أن
يختتم حفل االفتتاح بكلمة للربوف�سورة تامبل جراندين التي تتحدث
�إىل املهرجان من الواليات املتحدة عن جتربتها املميزة لدمج ذوي الهمم
وخا�صة مر�ضى التوحد يف املجتمع و�أثره القيمي واملعريف واملجتمعي.
كما ي�شهد املهرجان ملتقى" نحو م�ستقبل م�شرق" وهو امللتقى الذي يركز
على ر�سم خريطة للم�شاركني باملهرجان لل�سري نحو امل�ستقبل على طريق
الت�سامح والتعاي�ش املبني على املعرفة ،ويتحدث به �سعادة �سام برانيت
املدير التنفيذي ل�شركة �إم بي �سي العاملية عن العالقة بني و�سائل االعالم
احلديثة والتقليدية من جانب والت�سامح والقيم الإن�سانية ب�شكل عام
من جانب �آخر ،كما يتحدث �إىل امللتقى من بريطانيا �سعادة �أندرو هامند
املدير العام للتعليم يف م�ؤ�س�سة "دي�سكفري �إيديوكا�شن" و�أك��د معايل

ح�سني بن �إبراهيم احلمادي� ،أن مفردة الت�سامح متثل قيمة �سامية لها
�أثرها الكبري يف متا�سك ن�سيج جمتمع دولة الإمارات ،رغم تنوع مكوناته
والثقافات والأع ��راق التي تعي�ش على �أر���ض ه��ذه ال��دول��ة �إال �أن تر�سيخ
الت�سامح الذي كنهج بف�ضل توجيه القيادة� ،أ�سهم يف حتقيق بيئة للتعاي�ش
واالحرتام املتبادل بني خمتلف �أفراد املجتمع.
وقال �إن وزارة الرتبية والتعليم حر�صت على ت�ضمني قيمة الت�سامح �ضمن
مفردات مناهجها الدرا�سية ،و�صو ًال �إىل جمتمع مدر�سي ي�شكل الت�سامح
ركيزة �أ�سا�سية يف بنائه ،م�شرياً �إىل �أنه دعماً وا�ستجابة من قبل القيادة
الر�شيدة لتحقيق جمتمع مدر�سي م�س�ؤول ومت�سامح ،وجه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،بتخ�صي�ص مادة الرتبية الأخالقية لتدر�س يف مدار�س
الدولة ،وهي مادة متكاملة و�شاملة جتذر الت�سامح بني �صفوف الطلبة،
وهدفها نبذ الفوارق واالختالفات وتعزيز املواطنة الإيجابية وامل�س�ؤولة
وغر�س القيم الف�ضلى يف نفو�سهم باعتبارها م�صدر قوة حقيقية للوطن.
وع�بر معاليه ع��ن اع �ت��زازه بال�شراكة اال�سرتاتيجية ال�ت��ي جتمع وزارة
الرتبية ووزارة الت�سامح والتعاي�ش والتي �أثمرت عن التعاون امل�شرتك،
لإجن��از هذا امل�شروع ال�ضخم وال��ذي يتطور با�ستمرار للعام الثالث على
التوايل.
وث�م��ن االه �ت �م��ام ال�ك�ب�ير ال ��ذي ي��ول�ي��ه م�ع��ايل ال�شيخ ن�ه�ي��ان ب��ن مبارك
لهذا امل�شروع من منطلق �أنه يقع �ضمن الأه��داف اال�سرتاتيجية لوزارة
الت�سامح والتعاي�ش والتي تتكامل مع �أهداف وزارة الرتبية من �أجل تعزيز
قيم الت�سامح والتعاي�ش وقبول الآخ��ر ل��دى ط�لاب امل��دار���س ،م��ؤك��دا �أن
مهرجان �إ�شراقات ميثل من�صة معرفية رائعة لطرح �أهم الأفكار املتعلقة
بالرتبية واملعرفة والت�سامح ل��دى ه��ذه الفئة املهمة م��ن املجتمع وهم
الطلبة ،واملدر�سني و�أولياء الأمور.
و�أو� �ض��ح معاليه �أن م�شاركة �شخ�صيات عاملية يف ه��ذه امل�ج��ال �ست�سهم
يف �إث ��راء جل�سات و�أن�شطة امل�ه��رج��ان وت�سمح للجميع بتبادل التجارب
واخلربات من �أجل تطوير الأداء والربامج خالل املرحلة املقبلة ،ومن هنا

يكت�سب املهرجان �أهميته ،متمنيا النجاح والتوفيق لإ�شراقات حتى ت�صل
ر�سالته �إىل اجلميع حمليا ودول�ي��ا ،م��ؤك��داً �أن وزارة الرتبية �إىل جانب
وزارة الت�سامح والتعاي�ش ت�ضع كافة �إمكاناتها من �أجل جناح هذا احلدث
الدويل املهم.
وت�شارك يف املهرجان الدكتورة روبي بك�شي خوردي مبا لديها من خربات
هائلة كمدربة وحما�ضرة دولية يف املجاالت التعليمية والرتبوية ،وقدراتها
امل�شهود لها دوليا كمحفزة لقطاعات وا�سعة من طالب املدار�س واجلامعات
على م�ستوى العامل ،تتناول يف م�شاركتها خالل افتتاح �إ�شراقات ال�سبل
املبتكرة الأكرث ت�أثريا لكي يتعرف الطالب على القيم الإن�سانية ويتعاملوا
بها ويعتمدوها يف حياتهم من خالل ا�ستخدام الذكاء العاطفي الذي يتيح
الفر�صة لأولياء الأم��ور واملدر�سني �أو امل�ؤثرين من الو�صول �إىل وجدان
هذه الفئة املهمة يف املجتمع وتثبيت هذه القيم لديهم ،و�ستطرح الدكتورة
روبي العديد من الق�ص�ص التي �صادفتها خالل م�سريتها الطويلة يف هذا
املجال.
�أم��ا الربف�سورة تامبل جراندين من ال��والي��ات املتحدة فهي واح��دة من
القالئل الأكرث ت�أثريا على م�ستوى العامل يف جمايل التعامل مع مر�ض
التوحد ،ودار�سة ال�سلوك احليواين ،ولها �إبداعاتها املعروفة عامليا يف كال
املجالني ،ولها العديد من الدرا�سات على الأ�ساليب الأكرث تقبال لدمج
ذوي االحتياجات اخلا�صة وخا�صة مر�ضى التوحد يف املجتمهع ،وتعتمد
م�شاركتها على حقيقة ت��ؤم��ن بها وه��ي �أن "العامل يحتاج اىل العقول
املختلفة" وهو نقطة التما�س مع مو�ضوع مهرجان �إ�شراقات حيث تتعلق
م�شاركتها حول جتربتها ال�شخ�صية وقدرتها على "التفكري بال�صور" ،
مما �ساعدها على حل امل�شكالت التي قد قد ال تالحظها �أدمغة النمط
الع�صبي .كما تطرح خالل كلمتها ق�ضية �أن العامل يحتاج �إىل �أ�شخا�ص
من طيف التوحد لأنهم باخت�صار من وجهة نظرها " مفكرون ب�صريون،
مفكرون منطيون ،مفكرون �شفهيون ،وجميع �أن��واع الأط�ف��ال العباقرة
والأذكياء" .وت�ع��د م ��اري مت�ب��ل ج��ران��دي��ن "مري�ضة توحد" الأ�ستاذة
بجامعة والي��ة ك��ول��ورادو ه��ي �أح��د علماء ال��والي��ات املتحدة النابهني يف

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /م�سمت
جوليخا اك�تر زوج��ه حممد
�� �ش ��اه ��د اهلل  ،بنغالدي�ش
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )BP0420326من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0554819304

ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و � � � /س� ��والف
��ش��ان��درا ب��اول ليت �سودهري
راجن � ��ان ب� ��اول  ،بنغالدي�ش
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )BQ0046154من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0554819304

ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /حممد
ب��اك��ى م �ي��اه ب ��ن الت حممد
� �ص �ف��ور ع �ل��ى  ،بنغالدي�ش
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )F0829811من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0554684940

ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /ر�� � �ض � ��اء
ال ��رح� �م ��ن ك� ��ام� ��ول ع� �ب ��دور
رزاق ب ��اب ��ارى  ،بنغالدي�ش
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )BR0399775من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0545639344

ف� � �ق � ��د امل� � � ��دع� � � ��و  /ام � �ي� ��ت
�� � � � �ش � � � ��ودورى ت � � ��اك � � ��ور �� �ش ��اد
�� � � �ش � � ��ودورى  ،ب �ن �غ�ل�ادي ����ش
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )BL0932516من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0554819304

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد �شاهد
اهلل ابو الها�شم  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()BP0420328
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0554819304

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد مراد
ف�خ��ر ا� �س�لام  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()EB0542964
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0554819304

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /حممد
ك� ��وث� ��ر ع� �ل ��م ران� � � ��ى حممد
ق �م ��ر ح �� �س��ن  ،بنغالدي�ش
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )A00075253من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0507628995

ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /اي� � � ��ه ه ��ان ��ى
ع�ب��دامل�ن�ع��م حم �م��د ال��رف��اع��ي ،
م���ص��ر اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز �سفره
رق � � ��م ()A25366493
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه
ب��ال �� �س �ف��ارة امل �� �ص��ري��ة او اق ��رب
مركز �شرطة باالمارات.

ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و � �� /س ��ون�ي�ر
ام �ب��االت فيتيل م�ي��دو ميدو
ام� � �ب � ��االت ف �ي �ت �ي��ل  ،الهند
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
من
()K0379856
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0558844724

ف � �ق� ��د امل � � ��دع � � ��و  /ي ��و�� �س ��ف
ن � � ��وب � � ��ي �� � �ش � ��اه �ي��ن حم� �م ��د
ن� ��ورو ال �ه��وق��و  ،بنغالدي�ش
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )EE0434399من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0502473712

ف �ق��د امل ��دع ��و  /ا� �ص �غ��ر علي
رم � �� � �ض� ��ان ع� �ل ��ي ب � �ي � �ب� ��ارى ،
ب � �ن � �غ �ل�ادي � ��� ��ش اجلن�سية
 ج� � � � � � ��واز � � � �س � � �ف� � ��ره رق� � ��م( )BF0424433من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0554819304

جم��ال التوحد ،وعاملة ال�سلوك احل�ي��واين .وم�ؤلفة �أك�ثر من  60ورقة
علمية حول �سلوك احليوان وهي � ً
أي�ضا متحدثة با�سم التوحد ،و�صاحبة
مقولة "لو ا�ستطيع �أن �أ�صبح طبيعية بطرفة عني لن �أفعل ذلك .التوحد
�أ�صبح جزءا من هويتي الآن ".كما �أنها من �أوائل الأفراد يف طيف التوحد
لتوثيق الأفكار التي اكت�سبتها من جتربتها ال�شخ�صية مع مر�ض التوحد.
وهي حال ًيا ع�ضو هيئة تدري�س يف علوم احليوان يف كلية العلوم الزراعية
يف جامعة والية كولورادو.
فيما يطرح الباحث والأك��ادمي��ي واملحا�ضر الدكتور �أن��درو هاموند من
اململكة املتحدة �أه��م الطرق والأ�ساليب التي ميكن للمدار�س �أن حتول
من خاللها القيم الأ�سا�سية التي تتعلق بالت�سامح والتعاي�ش والتعاون
والأخ� ��وة الإن���س��ان�ي��ة ،وغ�يره��ا �إىل مم��ار��س��ات فعلية مي��ار��س�ه��ا الأطفال
وامل��در��س�ين والإداري �ي��ن و�أول �ي��اء الأم ��ور ب�شكل ي��وم��ي ،لبناء ج�سور من
التعاطف والرتاحم واملرونة وقبول الآخر يف ثقافة اجلميع ،ملا لذلك من
�أثر �إيجابي على احلياة الطالبية ،وبالتايل على املجتمع وعلى امل�ستقبل
�أي�ضا .وعمل �أن��درو هاموند يف املدار�س ملدة ع�شرين عا ًما ،نائب رئي�س ،
ومديرا للدرا�سات  ،ورئي�س ق�سم اللغة الإجنليزية وي�شغل حال ًيا من�صب
مدير �أول التعلم واملجتمع يف  ، .Discovery Educationالرائدة
يف التطوير املهني للمعلمني والقادة� ،أن��درو هو امل�ؤلف الرئي�سي وحمرر
ال�سل�سلة لربنامج .Pathwayولديه �أكرث من  30عنوا ًنا للعديد من
النا�شرين الرتبويني هو م�ساهم منتظم يف املجالت التعليمية وال�صحف
واملدونات .ومن واقع اخل�برات ال�ضخمة التي يتمتع بها �سام برانيت يف
جم��ال الإع�لام التقليدي واحلديث يف منطقتنا العربية وعلى م�ستوى
ال�ع��امل ،تركز م�شاركته على العالقة بني الو�سائط املتعددة والت�سامح
وكيفية ا�ستثمار قدرات هذه الو�سائل لتعزيز ون�شر قيم الت�سامح و�إثراء
الآليات الرتبوية احليوية من �أجل التعلم وتطوير الذات خا�صة يف فئة
الأطفال وال�شباب وهي الفية التي ت�ضمها املراحل املدر�سية واجلامعية.
و�سام بارنيت هو الرئي�س التنفيذي ملجموعة  MBCالعاملية ويتمتع
بخربة تزيد على  25عا ًما يف �إدارة املنظمات املعقدة يف الأ�سواق النا�شئة.
مع خلفية يف التنمية واال�ست�شارات الإداري ��ة ،وبناء حياة مهنية و�إدارة
واحدة من �أكرب جمموعة �إعالمية جتارية يف ال�شرق الأو�سط.
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 15/ 9/ 2021 Issue No : 13341
Legal Notice by Publication
No. 7645/2021
Notifying Party / Maryam Obaid Mohd Abdullah Alhelow - Emirati, in her personal
capacity and in any capacity whatsoever, and as the legal representative of Mrs. Hana
Obaid Mohammed Abdullah Alhelo, and in their personal capacity and in any capacity
whatsoever.
Vs.
Notified Parties:
1-HITESHKUMAR SHALLESHKUMAR SONI - Indian
2-AHMEDNASAR MAJEETHKHAN - Indian (in his capacity as the Cheque
)Writer
)Subject : Publication of Legal Notice No. (181724/1/2021
The Notifying Party hereby notifies the two Notified Parties to pay the amount owed
by them totaling AED 38,500 due as a rental value for the period as of 01/07/2020
until the expiration date of the Contract, i.e. on 31/12/2020, within five days from
the date of publishing this Legal Notice. Otherwise, the Notifying Party will have to
take legal measures against the two Notified Parties, and the Notified Parties will be
required to pay all relevant legal charges, expenses and attorney fees.
With due Respect & Appreciation,
Notary Public
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حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15
اعالن بالن�شر
 5099/2021/60امر �أداء

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5479/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ :
ط��ال��ب الإع�ل�ان  :بنك ر�أ� ��س اخليمة ال��وط�ن��ي � ��ش.م.ع � -صفته بالق�ضية  :طالب
التنفيذ
املطلوب �إعالنهما � -2 :سعيد ح�سني من�شئى  -1مهتاب �سيد حممد ح�سني طباطبائي
 �صفتهما بالق�ضية  :منفذ �ضدهما  -جمهويل حمل الإقامةمو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وق��دره ( )1966932.49دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

�إعــــــــــالن

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل امل��دع��ي عليهما  -1 :ج��ي كيه ب��ي مل�ق��اوالت البناء � ��ش.ذ.م.م  -2برييكاروبان جاناباتي بن
برييكاروبان  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:أحمد عي�سى عبدالرزراق عبدالكرمي كلنرت
وميثله:علي م�صبح علي �ضاحي
طلب ا�ست�صدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ 2021/8/10:بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعي قيمة ال�شيك الواردة تفا�صيله بحافظة م�ستندات املدعية
مببلغ وقدره ( )283.333درهم مئتان وثالثة وثمانني الفا وثالثمئة وثالثة وثالثون درهما
 والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة يف 2021/8/1:وحتى مت��ام ال�سدادوبالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك ما زاد على ذلك
من طلبات  ,ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم
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حمكمة التنفيذ

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6322/2020/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/2516ا�ستئناف جتاري  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره (  58511467.96درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :بنك ملي ايران � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله�:سعود حممد عي�سى ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -2 :بهروز �ساري خان كوركاين � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن وحدات عقارية التالية -1:رقم
االر���ض  - 26املنطقة اليالي�س  - 2ا�سم املبنى  - Maysan Tower2الوحدات A Maysan-17-1704
 +ار���ض االر� ��ض  - 156ب��رج خليفة  -ال��وح��دات  - 3702+3701ا��س��م املبنى دب��ي م��ول ال�سكن  - 3 +رق��م االر�ض
 - 2211الثنية الرابعة  -4 +رقم االر�ض (فيال)  - 477الثنية الثالثة  -ا�سم املبنى  - 122رقم الفيال  -5 + 122رقم
االر�ض (فيال)  - 167اليالي�س  - 4رقم الفيال  - 253-1ا�سم املبنى  -6 1-253رقم االر�ض (فيال)  - 171اليالي�س
 - 4رقم الفيال  - 277-1ا�سم املبنى  - 7 + 1-277رقم االر�ض (فيال)  - 6548الثنية الرابعة  -رقم الفيال 41/349
 ا�سم املبنى  -8 +41/349رقم االر�ض (فيال)  - 2211الثنية الرابعة  -رقم الفيال M 5 Community - A - V - 64ا�سم املبنى  M 5 Community - A - V - 64وفاء للمبلغ املطالبة وذلك للعلم مبا
جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا .

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

اعالن بالن�شر
 3296/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/مطر يو�سف مطر ابو جراد ب�صفته مالك وكفيل �ضامن ملديونية
فا�ست لت�سجيل املركبات  -م�ؤ�س�سة فردية  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك �أبوظبي االول �ش.م.ع (حاليا) بنك اخلليج االول (فرع
دبي) (�سابقا)
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1965025.31درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/578عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )177033.67درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي ��ش��ارع امل�ط��ار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االع�م��ال امل�ي��زان�ين  -مكتب رق��م - 9
هاتف - 0506335560:بريد الكرتوين - ALMATROOSHI@OMALC.AE:مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :بافايف �سادولو � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )177033.67درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15
اعالن بالن�شر
 5481/2021/60امر �أداء

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15
اعالن حكم بالن�شر
 2901/2021/16جتاري جزئي

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

�إىل املدعي عليه� -1 :ستار �سايدوف  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :الروعة لتاجري ال�سيارات
وميثله:حممد مبارك را�شد �سامل الغفلي
ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية ب �ت��اري��خ 2021/8/24:بالزام املعرو�ض �ضده ب��أن ي�ؤدي
للطالبة مبلغا وق��دره ( )32.100دره��م اث�ن��ان وث�لاث��ون ال��ف وم��ائ��ة دره��م  -م�ضافا
اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمت
املعرو�ض �ضده بامل�صاريف ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,ولكم احلق يف ا�ستئناف
االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ارماديو ديزاين للخزائن ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3841473:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة و�ضاح حممد اياد البغدادى البارزى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سيدنى تريدجن م م ح
 Sydney Trading FZ LLCمن �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سيدنى تريدجن م م ح
 Sydney Trading FZ LLCمن � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على عبا�س عبداهلل يو�سف احلو�سنى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ارماديو ديزاين للخزائن ذ.م.م
�إىل /ارماديو ديزاين للخزائن � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  547/2019عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )180457درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي ��ش��ارع امل�ط��ار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االع�م��ال امل�ي��زان�ين  -مكتب رق��م - 9
هاتف - 0506335560:بريد الكرتوين - ALMATROOSHI@OMALC.AE:مكاين3244594826:
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :برين�س كومار � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )179461درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

ARMADIO DESIGN CLOSETS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  242/2020/211تنفيذ عقاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1والتورق اخلدمات الفنيه ذ.م.م وميثلها قانونا حممد عبيد بخ�ش حممد -
جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :يريفتي لت�أجري ال�سيارات ذ.م.م
وميثله  :علي ابراهيم حممد احلمادي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/8/23بالزام املدعي عليه بان ي�سدد
لل�شركة املدعية مبلغا وق��دره ( )36.818.07دره��م �ستة وثالثني الف وثمامنائة وثمانية ع�شر
دره�م��ا و�سبعة فل�سا  -م�ضافا اليه ف��ائ��دة قانونية ب�سيطة ق��دره��ا  %5اعتبارا م��ن نتاريخ رفع
الدعوى احلا�صل يف  2021/8/3وحتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليه بامل�صاريف .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نيو �إ�س كي لغ�سيل
ال�سيارات املتقلة
رخ�صة رقم CN 4010304:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة جوليا عبداهلل ن�صيب عبداهلل مبارك %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف رانيا نقوال يو�سف
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

Date 15/ 9/ 2021 Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/724 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject: Executing the verdict issued in Case No. 301/2020, by paying the
execution amount of (AED 1,950,142), including the charges and the expenses
Execution Applicant
): Ajman Real Estate Corporation (AQAAR
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947
Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826,
Represented by : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified : 1- Amber Amjad Mohammed Amjad Khan
Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (1950142) dirhams to the
execution applicant or the court custody in addition to an amount of
court custody
charges. Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in
case of non- compliance with the said order within 15 days from the date of publishing
this service.
Prepared by / Iman Abdullah Al Manhoush

GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH
COURTS DEPARTMENT

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5706/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2591/2021أمر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )26889.78درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :فوزي حممود حممد �شط
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -منطقة املركز التجاري االوىل  -برج لطيفة  -الطابق
 - 36مكتب رقم  - 361هاتف رقم- 043521131:فاك�س رقم - 043521132:رقم مكاين2684890630:
وميثله:حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى برهان الها�شمي
املطلوب �إعالنه  -1 :نادية احمد ها�شم ال�سيد � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )26889.78درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021 Issue No : 13341

Date 15/ 9/ 2021 Issue No : 13341

NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION
NO 183626 / 2021
)Notifying party :dubai Islamic bank (PJSC
Respondent: sajith kumar velayudhan kollathedath kollathe
)(OF UNKNOWN DOMICILE
Notice subject
The respondent is hereby intimated as follows :
First should repayment of the debt amount of AED 68,758.00 within
the periods prescribed by law .
Second should the respondent fail to repay the amount, the notifying
party shall resort to the competent court to request for permission
to sell the following vehicle with lien in favour of dubai Islamic
bank, MITSUBISHI Pajero, plate NO 40953, private , code 3,
Sharjah, 2017, in repayment of the due debt owed by The respondent
amounting to AED 68,758.00 .
NOTARY PUBLIC

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2020/234 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject: Executing the verdict issued in Case No. 554/2019 Real Estate
Summary", by paying the execution amount of (AED 151728), including the charges and
the expenses
Execution Applicant
: Real Estate Investment Public Corporation
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560 Email : almatrooshi@omalc.ae, Makani
- 3244594826,
Represented by : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified : 1- Ourenghzeb Rana Mohammed Siddiq
Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case against
you ordering you to pay the execution amount of (151728) dirhams and to the execution
applicant or the court custody including the charges and the expenses. Therefore, the court
shall commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by / Hajer Mohammed Al Bloushi

TOURIST CAR RENT CARS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اال�صالة للنقليات
العامة رخ�صة رقم CN 1126111:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حمده عبيد حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شم�سه �سعيد علي عمري ال�شام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سبي�س  2000لل�صيانه العامه
رخ�صة رقم CN 1020653:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سبي�س  2000لل�صيانه العامه
SPACE 2000 GENERAL MAINTENANCE

�إىل� /سبي�س  2000لل�صيانه العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SPACE 2000 GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

TOURIST CAR RENT CARS L.L.C

�إىل  /توري�ست كار لت�أجري ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوكوتيك انرت نا�شيونال  -ابو ظبي
رخ�صة رقم CN 1149277:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة ليجيه دويجال�س هاميان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سوكوتيك انرتنا�شيونال

حماكم دبياالبتدائية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/توري�ست كار لت�أجري ال�سيارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1550030:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد زكى يون�س ابو العطا من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد زكى يون�س ابو العطا من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالرحمن �سعيد را�شد مر�شد املقباىل
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /توري�ست كار لت�أجري ال�سيارات ذ.م.م
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العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

حماكم دبي

�إعــــــــــالن

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

ARMADIO DESIGN CLOSETS L.L.C

حماكم دبياالبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  236/2020/211تنفيذ عقاري

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فطاير
ومعجنات قلعة ال�شام
رخ�صة رقم CN 1008236:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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SOCOTEC INTERNATIONAL

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل ريليبل لالك�س�سوارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2653125:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ادانيك تادي�سى يرجدو من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ادانيك تادي�سى يرجدو من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بدر �سعيد �سليم حمد اجلنيبى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل ريليبل لالك�س�سوارات ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة لينك�س فورمي�شن �سبي�شل�ست �ش ذ م م

RELIABLE ACCESSORIES SHOP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سوكوتيك انرتنا�شيونال

�إىل /حمل ريليبل للأك�س�سوارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

LINKS FORMATION SPECIALISTS L.L.C
socotec International

تعديل وكيل خدمات  /حذف
تعديل �شكل قانوين  /من فرع �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /سوكوتيك انرت نا�شيونال  -ابو ظبي

SOCOTEC INTERNATIONAL - ABU DHABI

�إىل� /سوكوتيك للهند�سة ذ.م.م

SOCOTEC ENGINEERING L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات هند�سة الك�شف على جتهيزات املن�ش�آت ال�صناعية 7120013
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

اعالن بالن�شر
 3456/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ماني�شا �ساجنما  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/سكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص
الواحد م�ساهمة خا�صة �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )272279.25درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ( ) ر�سوم
خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

RELIABLE ACCESSORIES SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

�شركة بلووم القاب�ضة �ش.م.خ
دعوه حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية عرب تقنية االت�صال املرئي وذلك
يوم الثالثاء املوافق � 21سبتمرب  2021يف متام ال�ساعة الثالثه ع�صرا
ي�سر جمل�س ادارة �شركة بلووم القاب�ضة ���ش.م.خ  ،دع��وة ال�سادة امل�ساهمني
حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية لل�شركة املزمع عقدها يف يوم الثالثاء
املوافق � 21سبتمرب  2021وذلك يف متام ال�ساعة الثالثة ع�صرا ،وذلك ملناق�شة
البنود املدرجة يف جدول االعمال املبني ادناه:
 - 1تقدمي مدة الدعوة اىل اجتماع اجلمعية العمومية اىل � 7أيام بد ًال من
 21يوم .
 - 2النظر يف مقرتح جمل�س الإدارة برفع ر�أ�س مال ال�شركة من خالل حتويل
ر�أ�س املال امل�ساهم به الإ�ضايف من امل�ساهمني كلأ ح�سب ح�صته.
 - 3تفوي�ض جمل�س الإدارة ب�إتخاذ كافة الإجراءات واملوافقات الالزمة لزيادة
ر�أ�س املال وتعديل عقد الت�أ�سي�س .
و�سيتم ار�سال الرابط للم�شاركة يف االجتماع من خالل الربيد االلكرتوين
اخلا�ص بامل�ساهمني او من ينوب عنهم بالتن�سيق مع �أمني �سجل اال�سهم.
لذا يرجى من ال�سادة امل�ساهمني الراغبني باحل�ضور الدخول اىل الرابط يف
املوعد املحدد لعقد االجتماع.
بلووم القاب�ضة �ش.م.خ
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«�صحة دبي» تفتح باب الت�سجيل يف برامج التخ�ص�صات الطبية الدقيقة «الزمالة»
•• دبي  -وام:

�أعلنت هيئة ال�صحة ب��دب��ي �أم����س ع��ن فتح ب��اب الت�سجيل يف برامج
التخ�ص�صات الطبية الدقيقة "الزمالة" للأطباء من داخ��ل وخارج
دولة الإمارات وذلك خالل الفرتة من  14وحتى � 30سبتمرب اجلاري
لإمت��ام متطلبات ال�ت��دري��ب يف املن�ش�آت التابعة لهيئة ال�صحة بدبي
�ضمن معايري و�شروط الهيئات املعتمدة للربامج كاملجل�س العربي
لالخت�صا�صات ال�صحية والهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية
والكلية امللكية الإيرلندية للممار�سني ال�صحيني وذلك ل�ضمان تطبيق
�أعلى املعايري ال�صحية العاملية والتي يتم تطبيقها يف املرافق التابعة
للهيئة.

و�أو�ضحت الهيئة �شروط ومعايري االلتحاق بربامج الزمالة وهي �أن
يكون املتدرب حا�ص ً
ال على �شهادة البورد يف التخ�ص�ص العام �أو �شهادة
�إكمال متطلبات التدريب على �أن يكون قد �أمت بنجاح ف�ترة تدريب
منتظمة يف برنامج معتمد من مركز تدريبي معرتف به.
كما يجب على املتدرب توفري �شهادة البورد يف التخ�ص�ص العام قبل
دخول �أي امتحان خا�ص بربنامج الزمالة و�أن يكون املتدرب حا�ص ً
ال
على موافقة خطية من جهة عمله �-إن وجدت -على التحاقه وتفرغه
ب�شكل كامل للتدريب يف الربنامج التدريبي للتخ�ص�صات الفرعية
لكامل مدة التدريب و�أن يجتاز كافة االختبارات واملقابالت املعتمدة
من �إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة ال�صحة بدبي.
و�أ��ش��ارت الهيئة �إىل �آلية الت�سجيل يف برامج الزمالة والتي تتم من

خالل تعبئة وار�سال منوذج طلب التقدمي املعتمد بهيئة ال�صحة بدبي
مع كافة امل�ستندات املطلوبة �إىل �إدارة التعليم الطبي والأبحاث عرب
ال�بري��د الإل �ك�ت�روين  fellowship@dha.gov.aeو�سيتم
عر�ض الطلبات على جلنة التدريب الرباجمي والتي بدورها �ستحدد
املقابالت ال�شخ�صية.
ونوهت الهيئة ب�أن الإع�لان عن �أ�سماء املقبولني �سيتم خالل �أ�سبوع
م��ن ت��اري��خ املقابلة ..م���ش�يرة �إىل امكانية التوا�صل م��ع ف��ري��ق عمل
برنامج الزمالة ملزيد من اال�ستف�سارات من خالل رقم التوا�صل -04
.2191930
يذكر ان هيئة ال�صحة بدبي كانت قد ح�صلت على االعتماد ل�سبعة
ب��رام��ج زم��ال��ة ه��ي ب��رن��ام��ج �أم ��را� ��ض ال �ق �ل��ب م��ن امل�ج�ل����س العربي

للتخ�ص�صات ال�صحية مل��دة ث�لاث �سنوات تدريبية وبرنامج اجلهاز
اله�ضمي املعتمد من املجل�س العربي للتخ�ص�صات ال�صحية والهيئة
ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية ملدة ثالث �سنوات تدريبية و�أمرا�ض
الدم املعتمد من الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية ملدة �سنتني
تدريبيتني وبرنامج الأم��را���ض ال�صدرية للكبار املعتمد من الهيئة
ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية مل��دة �سنتني تدريبيتني والعناية
امل��رك��زة ل�ل�أط�ف��ال اخل��دج املعتمد م��ن املجل�س العربي للتخ�ص�صات
ال�صحية ملدة �سنتني تدريبيتني وبرنامج �صحة الأمومة والطفولة
املعتمد من الكلية امللكية الإيرلندية للممار�سني ال�صحيني ملدة �سنة
تدريبية وبرنامج الأمرا�ض النف�سية للأطفال واملراهقني املعتمد من
املجل�س العربي للتخ�ص�صات ال�صحية ملدة �سنتني تدريبيتني.
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عمار النعيمي ي�ستقبل ال�سفري العراقي
•• عجمان-وام:

ويل عهد عجمان ي�ستقبل �سفري بنما
•• عجمان-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد
عجمان يف ديوان احلاكم �أم�س �سعادة ريكاردو الفيريي
�سفري جمهورية بنما لدى الدولة ال��ذي قدم لل�سالم
على �سموه.
ورحب �سمو ويل عهد عجمان ب�سفري جمهورية بنما،
متمنيا له طيب الإق��ام��ة والتوفيق والنجاح يف مهام
عمله �سفريا لبالده لدى الدولة.
وب �ح��ث ��س�م��وه و��س�ف�ير ج�م�ه��وري��ة بنما خ�ل�ال اللقاء
ع�ل�اق ��ات ال �ت �ع��اون ال �ث �ن��ائ��ي ال �ق��ائ �م��ة ب�ي�ن البلدين

و�سبل تطويرها وتوطيدها ملا فيه م�صلحة ال�شعبني
ال�صديقني.
و�أثنى �سفري بنما على التعاون امل�شرتك بني البلدين
يف املجاالت املختلفة ،م�شيدا بالتطور احل�ضاري الذي
ت�شهده دولة الإمارات عامة وعجمان خا�صة يف امليادين
كافة .ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ عبداهلل بن ماجد النعيمي
املدير العام ملكتب �ش�ؤون املواطنني يف حكومة عجمان
و� �س �ع��ادة � �س��امل ��س�ي��ف امل�ط��رو��ش��ي ن��ائ��ب م��دي��ر ديوان
احلاكم و�سعادة �أحمد �إبراهيم الغمال�سي رئي�س مكتب
ويل العهد و�سعادة يو�سف حممد النعيمي مدير عام
دائرة الت�شريفات وال�ضيافة وعدد من كبار امل�س�ؤولني.

خالل اجتماعه الرابع

جمل�س �ضاحية «حياوه» يناق�ش مبادراته
املجتمعية وينظر يف احتياجات الأهايل
•• خورفكان-الفجر:

ا�ستعر�ض جمل�س �ضاحية حياوه يف خورفكان �أحد املجال�س
التابعة ل��دائ��رة ��ش��ؤون ال�ضواحي وال�ق��رى� ،أوج��ه تعزيز
مبادراته و�أعماله خالل الفرتة القادمة ،املخت�صة بتوفري
اخلدمات وحتقيق التما�سك والرتابط الأ�سري بني �أفراد
املجتمع .وناق�ش املجل�س �أعماله وفق خطة حمددة متا�شيا
مع ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،وحر�ص
�سموه على توفري احلياة الكرمية لأبنائه من مواطني
الإمارة ،وتنمية الرتابط الأ�سري واملجتمعي.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال اج�ت�م��اع��ه ال��راب��ع ال ��ذي ع�ق��ده جمل�س
�ضاحية حياوه م�ساء �أم�س الأول يف مقره برئا�سة �سعادة
خالد �أحمد بوهندي رئي�س املجل�س وح�ضور علي �إبراهيم
احلو�سني نائب الرئي�س ،والع�ضو �سلطان �سعيد ال�شحي،

والأع�ضاء �سليمان را�شد النقبي ،وعبدالرحمن النقبي،
وعلي البلو�شي ،وحممد �إبراهيم النقبي ،ومعاذ النقبي،
كما ح�ضر الع�ضو هاين النقبي ،ويو�سف علي احلمادي،
ويو�سف عي�سى احل�م��ادي .وت�ن��اول االجتماع العديد من
النقاط واملحاور املخت�صة ب�أعمال املجل�س خالل الفرتة
امل�ق�ب�ل��ة ،وذل ��ك وف��ق ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال�شراكة
الدائمة مع الأ�سر والأهايل ،من خالل التوا�صل والتن�سيق
م��ع ال��دوائ��ر واجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة املخت�صة .ك�م��ا ناق�ش
الأع���ض��اء ع��ددا م��ن التو�صيات ال�سابقة وال�ن�ظ��ر بن�سبة
اجنازها� ،إ�ضافة اىل النظر يف �آلية العمل وفق ا�سرتاتيجية
املجل�س مبا يتوافق مع ا�سرتاتيجية دائرة �ش�ؤون ال�ضواحي
والقرى .كما وجه املجل�س اللجان املخت�صة للبدء بجدول
�أعمال �شهر �أكتوبر املقبل ،حيث ا�ستعر�ض ر�ؤ�ساء اللجان
�أهم و�أبرز احتياجات �أهايل ال�ضاحية ،وذلك ملناق�شتها مع
الدوائر املخت�صة.

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عمار بن حميد
النعيمي ويل عهد عجمان يف ديوان
احلاكم �أم�س �سعادة مظفر م�صطفى
اجل �ب��وري �سفري جمهورية العراق
لدى الدولة الذي قدم لل�سالم على
�سموه .
ورحب �سمو ويل عهد عجمان ب�سعادة
ال�سفري وتبادل معه الأحاديث حول
تعزيز عالقات التعاون بني البلدين
وت�ع��زي��ز �أوا� �ص��ر الأخ ��وة ب�ين �شعبي
ال�ب�ل��دي��ن ال���ش�ق�ي�ق�ين ع�ل��ى خمتلف
امل �� �س �ت��وي��ات  .وا� �س �ت �ع��ر���ض �سموه
وال���س�ف�ير ال�ع��راق��ي  -خ�ل�ال اللقاء
 �آخ� ��ر امل �� �س �ت �ج��دات ع �ل��ى ال�ساحةالعراقية وعالقات التعاون الثنائي
امل �ت �م �ي��زة ال� �ت ��ي ت ��رب ��ط ب �ي�ن دول� ��ة
الإم ��ارات وجمهورية ال�ع��راق و�سبل
تعزيزها يف املجاالت كافة .
وع �ب��ر �� �س� �ع ��ادة م �ظ �ف��ر م�صطفى
اجل � � �ب� � ��وري ع � ��ن �� �س� �ع ��ادت ��ه وب ��ال ��غ
� �ش �ك��ره وت �ق��دي��ره ل���س�م��و ويل عهد

انطالق معر�ض «ال�شارقة ..وجهة نظر � 18 »9سبتمرب
•• ال�شارقة  -وام:

تنظم م�ؤ�س�سة ال�شارقة للفنون �ضمن برناجمها خلريف ،2021
الن�سخة التا�سعة من معر�ض " ال�شارقة ،وجهة نظر  " 9املبادرة
ال�سنوية املتخ�ص�صة يف الت�صوير الفوتوغرايف خالل الفرتة من
� 18سبتمرب اجلاري وحتى  18دي�سمرب القادم يف ا�ستوديوهات
احلمرية بال�شارقة.
وكانت ال��دع��وة املفتوحة لهذا العام قد ا�ستقطبت ما يزيد عن
 500طلب ،اختري منها  53م�صوراً فوتوغرافياً من �أكرث من
 30دولة للم�شاركة يف املعر�ض ،حيث يقدم كل م�صور �أعماله
على �شكل �سل�سلة ترتاوح بني �صورة واحدة �إىل �ست �صور لإظهار
الإمكانيات الفريدة والالفتة للت�صوير الفوتوغرايف كو�سيط
فني .ويقدم املعر�ض للمرة الأوىل جائزة نقدية بقيمة 1,500
دوالر �أم�ي�رك��ي ،مت�ن��ح ل�ف��ائ��ز واح��د يف ك��ل م��ن ال�ف�ئ��ات التالية:
الت�صوير املفاهيمي ،الت�صوير التجريبي ،الت�صوير ال�صحفي
التوثيقي ،والت�صوير الأدائي ،وذلك بنا ًء على اختيار جلنة حتكيم
مكونة من عمار العطار /فنان� ،/شام انبا�شي /م�صورة ومهند�سة
معمارية ،/حممد كيليطو /م�صور ،/وعلياء ال�شام�سي /كاتبة
وف�ن��ان��ة ،/و�سيُعلن ع��ن الفائزين يف ك��ل فئة م��ع افتتاح املعر�ض
بتاريخ � 18سبتمرب.
و تقدم الأعمال امل�شاركة يف هذه الدورة والتي تناهز � 200صورة،

خالل زياراتها التفقدية املتوا�صلة

«ال�شارقة للتعليم اخلا�ص» ت�شارك  4مدار�س خا�صة يف مدينة خورفكان يومها الدرا�سي
•• ال�شارقة-الفجر:

ت�ف�ق��د ع �ل��ي احل��و� �س �ن��ي م��دي��ر هيئة
ال�شارقة للتعليم اخلا�ص يرافقه وفد
من الهيئة� ،سري العملية التعليمية
يف عدد من مدار�س مدينة خورفكان
��ش�م�ل��ت م��در� �س��ة ال �ب �ي��ان اخلا�صة،
وم��در��س��ة القمة اخل��ا��ص��ة ،ومدر�سة
خ ��ورف� �ك ��ان ال �ن �م��وذج �ي��ة اخلا�صة،
ومدر�سة ال�ساحل ال�شرقي الإجنليزية
اخل��ا��ص��ة ،وذل��ك ل�لاط�لاع على �سري
ال�ع�م�ل�ي��ة التعليمية وم ��دى تطبيق
االج � � � ��راءات االح �ت��رازي � ��ة م ��ن قبل
امل��دار���س .واط�ل��ع ال��وف��د ال��زائ��ر على
ال �ت��زام امل��دار���س ب ��إج��راءات ا�ستقبال
الطلبة ،وطرق توزيعهم يف الف�صول
املدر�سية� ،إىل جانب جهوزية املرافق
املدر�سية وتنفيذها ل�شروط التعقيم
ال��واردة يف الدليل الإر��ش��ادي املعتمد
من قبل الهيئة ،ف�ض ً
ال عن مراقبة
�سري احل�ص�ص الدرا�سية للطلبة.
وقال علي احلو�سني �أن الزيارات التي
تقوم بها الهيئة ،ت��أت��ي وف��ق برنامج
متكامل مت و�ضعه ،للت�أكد من التزام
ج�م�ي��ع امل ��دار� ��س اخل��ا� �ص��ة يف �إم� ��ارة
ال�شارقة ،بكافة التدابري االحرتازية
التي �أعلنت عنها الهيئة �ضمن دليلها
الإر�� �ش ��ادي ،ومل�ت��اب�ع��ة ��س�ير املنظومة
التعليمية ،ال �سيما �أن العدد الأكرب
من طلبة املدار�س اخلا�صة عادوا �إىل
التعليم املبا�شر ،ما يتطلب احلر�ص
واملتابعة الدائمة ،ل�ضمان جناح العام
ال��درا� �س��ي احلايل" ،م ��ؤك��دا ثقتهم
العالية بالكوادر الإدارية والتدري�سية

يف تطبيق الربوتوكول واال�شرتاطات
ال�صحية ل�ضمان ا�ستمرارية التعليم
املبا�شر.
و�أ� �ض��اف�" :أن ال�ه��دف م��ن الزيارات
ي��أت��ي يف �إط ��ار االط�م�ئ�ن��ان على �سري
العملية التعليمية ،وال��وق��وف على
حاجات امل��دار���س اخلا�صة ،واالطالع
على املدار�س اجلديدة وتهنئة اجلميع
ب��ال �ع��ام ال��درا� �س��ي اجل��دي��د والعودة
�إىل امل��دار���س ،م�ؤكداً �أن حر�ص هيئة
ال�شارقة للتعليم اخلا�ص على �سالمة
و�صحة جميع �أطراف منظومة امليدان
ال�ت�رب ��وي ،دف�ع�ه��ا �إىل و� �ض��ع جدول
زي��ارات للفرق الرقابية ي�شمل جميع
املدار�س اخلا�صة يف الإم��ارة ،ل�ضمان
ال�ت��زام�ه��ا ب�ت��وف�ير البيئة التعليمية
امل��وات�ي��ة ،م��ن خ�لال االل �ت��زام بجميع
متطلبات �سري العملية التعليمية،
وحتفيز املدار�س على تقدمي الأف�ضل
�ضمن بيئة تناف�سية ت�سعى �إىل حتقيق
خم ��رج ��ات �أك ��ادمي� �ي ��ة ت �ل �ي��ق مبكانة
�إم ��ارة ال�شارقة" .والتقى احلو�سني

ب� � ��الإدارات امل��در��س�ي��ة والتعليمية يف
امل ��دار� ��س ال �ت��ي زاره � ��ا ،م �� �ش��دداً على
�أهمية العمل الت�شاركي بني �أطراف
العملية التعليمية ل�ضمان حتقيق
النجاح والتميز ،والعمل على و�ضع
خطط وحلول للفاقد التعليمي.
وق��د ب��د�أت الهيئة يف تنفيذ زياراتها
ل �ع��دد ك �ب�ير م ��ن امل ��دار� ��س اخلا�صة
قبل انطالق العام الدرا�سي اجلديد،
ل �ل ��وق ��وف ع �ل��ى ج �ه ��وزي ��ة ف�صولها
ال� ��درا� � �س � �ي� ��ة ،وم�ل�ائ� �م ��ة مرافقها
ال��س�ت�ق�ب��ال ال�ط�ل�ب��ة ،يف ح�ي�ن تهدف
الزيارات احلالية �إىل الت�أكد من التزام
امل��دار���س بتنفيذ �إج � ��راءات التعقيم
اليومي ،والتقيد مب�سافة التباعد يف
الف�صول املدر�سية ،وااللتزام بالأعداد
امل�سموح بها يف احلافالت ،بالإ�ضافة
�إىل التدابري والإجراءات الأخرى.
وتزامناً مع زي��ارات الوفود الإدارية،
ت �ت��وا� �ص��ل ال ��زي ��ارات امل �ي��دان �ي��ة التي
تنفذها ف��رق الرقابة التابعة لهيئة
ال �� �ش��ارق��ة للتعليم اخل��ا���ص ،ملتابعة
امل� � ��دار�� � ��س اخل ��ا�� �ص ��ة يف تطبيقها
لل��إج��راءات االح�ت�رازي��ة ،والتزامها
ب�ب�روت ��وك ��والت ال��دل �ي��ل الإر� � �ش ��ادي،
حيث نفذت الفرق الرقابية جمموعة
من الزيارات امليدانية ،التي �ست�ستمر
حتى نهاية العام الدرا�سي احلايل.
ع �ل��ى اجل��ان��ب الآخ � ��ر ك��ان��ت اللجنة
التنفيذية امل�شرتكة لإدارة الطوارئ
والأزم � � ��ات وال � �ك� ��وارث يف ال�شارقة،
وه�ي�ئ��ة ال �� �ش��ارق��ة للتعليم اخلا�ص،
�أعلنت عن جمموعة من التو�صيات
التي ا�ستبقت انطالق العام الدرا�سي

عجمان على ه��ذا ال�ل�ق��اء  ..م�شيدا
ب��ال�ت�ط��وراحل���ض��اري ال ��ذي ت�شهده
دول��ة الإم� ��ارات يف خمتلف امليادين
 ..م�ؤكدا �أن الإم��ارات تبو�أت خالل

ف�ت�رة وج �ي��زة م�ك��ان��ة م��رم��وق��ة على
خارطة الدول املتقدمة .
ح �� �ض��ر ال� �ل� �ق ��اء ..ال �� �ش �ي��خ عبداهلل
ب ��ن م��اج��د ال�ن�ع�ي�م��ي امل ��دي ��ر العام

ملكتب ��ش��ؤون املواطنني يف "حكومة
عجمان" و� � �س � �ع ��ادة �� �س ��امل �سيف
املطرو�شي نائب مدير ديوان احلاكم
و��س�ع��ادة �أح�م��د �إب��راه�ي��م الغمال�سي

رئ�ي����س م�ك�ت��ب ويل ال�ع�ه��د و�سعادة
يو�سف حممد النعيمي م��دي��ر عام
دائ��رة الت�شريفات وال�ضيافة وعدد
من كبار امل�س�ؤولني.

 ،2022 - 2021وح � ��ددت من
خاللها �آليات العودة الآمنة جلميع
طلبة التعليم احل�ضوري.
هذا وا�ستبقت الهيئة العام الدرا�سي
بعقد اجتماعات م��ع ال �ك��وادر الفنية
والإدارية ،ومديري املدار�س ،للوقوف
على جهوزية جميع املرافق املدر�سية،
وم�ط��اب�ق�ت�ه��ا ل�ب�روت��وك��والت الدليل
الإر�شادي ،كما اجتمعت مع عدد كبري
م��ن م��دي��ري احل�ضانات اخل��ا��ص��ة يف
�إمارة ال�شارقة م�ؤخراً ،وبحثت معهم
�آخ��ر امل�ستجدات ل��دى دوائ��ر الهيئة،
واط�ل�ع��ت ع�ل��ى �أب ��رز ال�ت�ح��دي��ات التي
ت��واج��ه احل���ض��ان��ات اخل��ا��ص��ة ،بهدف
ا�ستح�ضار احللول الالزمة ملوا�صلة
ت �ط��وي��ره وت �ع��زي��ز �أدوات� � � ��ه ،لتوفري
�أف�ضل اخلدمات للطلبة.
كما بحثت التوجيهات اخلا�صة بالعام
الدرا�سي اجلديد من خالل ت�سليط
ال�ضوء على الق�ضايا املعنية ب�ش�ؤون
احل���ض��ان��ات ،مب�شاركة جلنة متابعة
وتقييم ح��االت الإ�صابة بكوفيد 19
امل�ستجد يف امل�ؤ�س�سات التعليمية يف
الإم � ��ارة ،و�إدارة التح�سني امل�ستمر،
و�إدارة ال�تراخ �ي ����ص .ي �� �ش��ار �إىل �أن
الزيارات التي تنفذها هيئة ال�شارقة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م اخل� ��ا�� ��ص ،واالج �ت �م ��اع ��ات
التي تعقدها م��ع خمتلف امل�ؤ�س�سات
التعليمية اخلا�صة يف الإمارة ،ت�أتي يف
�إطار ا�سرتاتيجيات الهيئة ،وحر�صها
على توفري بيئة مدر�سية �آمنة ،تلبي
متطلبات املرحلة الراهنة ،وت�ستجيب
حل��اج��ات املجتمع التعليمي ،وتر�سخ
مكانة ال�شارقة التعليمية.

مقاربة مع ّمقة وملهمة حلياة وهواج�س �شرائح خمتلفة من جميع
�أن�ح��اء ال�ع��امل ،حيث ي�ستك�شف امل���ص��ورون م��ن خ�لال عد�ساتهم
العامل من حولهم ،ويعك�سون جتاربهم ال�شخ�صية وال�سرديات
التي يرغبون يف م�شاركتها مع اجلمهور يف ظل الظروف البيئية
وال�سيا�سية والثقافية التي يعي�شونها ،وذلك على �شكل بورتريهات
خا�صة حلياة وذكريات عائلية� ،أو لتاريخ م�ضطرب وا�ضطرابات
�سيا�سية تعي�شها �أوطانهم.
وت�ضم قائمة امل�شاركني يف فئة الت�صوير املفاهيمي ،ك� ً
لا من:
مها الع�سكر ،كاثي �آن ،هايلي ميلر بيكر� ،ألني دي�شامب ،فارهني
فاطمة ،غابرييل غوفري ،جميد هوجاتي ،عالء جعفر� ،إي�شيك
كايا ،ويندي ماريجني�سن� ،سارة �سالم ،هريو تاناكا ،وهان �شون
زو  ..بينما ي�شارك يف فئة الت�صوير التجريبي� :سارة الأن�صاري،
غابي قي�صر ،كارولينا دوتكا ،دافا�شي�ش غاور� ،سكينة غو�ش ،برايان
كرييغان ،باربل موملان ،زياد نيتادي ،يودا كو�سوما بوتريا ،متارا
�سعادة ،حممود طلعت ،و�ألك�سندر وامل�سلي.
كما تعر�ض �أعما ًال لعدد من امل�صورين عن فئة الت�صوير ال�صحفي
والتوثيقي وه��م :ري��ا���ض ع��اب��دي��ن ،ط��ه �أح�م��د ،نيكوال �شيلتون،
عكا�ش جو�شي ،روج��ر مكرزل ،فجر رياتو ،كري�ستينا �سريجيفا،
جافيد �سلطان ،وجريزي فريزب�ستكي� .أما فئة الت�صوير الأدائي
في�شارك فيها :خديجة الأبي�ض ،دميا �أ�سعد ،فاطمة بت ،ديفيا
كوا�ساجي� ،سهيلة �إ�سماعيلي ،وئ��ام ح��داد ،ب��اب��اك ح��اج��ي ،خولة

حمد ،باري �إيفر�سون ،جانواريو جانو ،جينيفر كي�سني� ،سوديب
مايتي ،الكني �أوغنبانو ،مارتن راجيو� ،أجن��ا رونات�شري� ،أو�سكار
�شميدت ،بوهلبيزوي �سيواين� ،سانديب تي .كيه ،وروب فويرمان.
وك��ان��ت امل�ؤ�س�سة ق��د �أطلقت �أوىل دع��وات�ه��ا املفتوحة للم�شاركة
يف الن�سخة الأوىل م��ن امل�ع��ر���ض يف �صيف  ،2013حيث دعت
امل�صورين املقيمني يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
�إىل تقدمي �أعمالهم ،وم��ع تزايد �شعبية ه��ذه امل�ب��ادرة على مدى
�سنوات ،مت تو�سيع النطاق اجلغرايف لت�شمل جميع دول العامل،
وت�ضمنت مو�ضوعات جديدة مثل "البورتريه الذاتي" ،و"الأداء"،
و"الهند�سة املعمارية وامل�شاهد احل�ضرية".
كما ترافق املعر�ض ه��ذا العام جمموعة من الربامج التعليمية
املتخ�ص�صة يف الت�صوير ال�ف��وت��وغ��رايف وال �ت��ي ت�ستهدف فئات
الأط �ف��ال وال�ع��ائ�لات وال�ي��اف�ع�ين وال�ك�ب��ار ،حيث �سرتكز الور�ش
املخ�ص�صة للأطفال والعائالت على ع��دة مهارات ت�شمل كيفية
�إع ��داد ا�ستوديو ت�صوير يف امل�ن��زل ،و�أف�ضل ممار�سات الت�صوير
الفوتوغرايف بالهواتف الذكية ،وت�صوير احلياة الربية وغريها
بينما ي �ه��دف ب��رن��ام��ج ال�ي��اف�ع�ين وال �ك �ب��ار �إىل ت�ط��وي��ر مهارات
ال�ت���ص��وي��ر ال��رق �م��ي وال �ت �ن��اظ��ري وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا يف ور�� ��ش متعلقة
بالت�صوير ال�صحفي ،البورتريه ،وتوثيق الطبيعة والعمارة يف
حميطهم كما �سيقدم الربنامج التعليمي ع��دة جل�سات حوارية
ي�شارك بها فنانون و�صحافيون.

بلدية �أبوظبي ت�ؤكد �ضرورة االلتزام مبعايري ال�سالمة يف املواقع الإن�شائية
•• �أبوظبي -وام:

دعت بلدية مدينة �أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خالل �إدارة
البيئة وال�صحة وال�سالمة جميع املقاولني واال�ست�شاريني �إىل اتخاذ كافة
التدابري والإج��راءات الوقائية وااللتزام مبعايري البيئة وال�صحة وال�سالمة
حفاظا على �سالمة العاملني باملواقع الإن�شائية و�صون حياتهم وتوفري البيئة
ال�صحية والآمنة يف جميع مواقع البناء .جاء ذلك خالل احلملة التفتي�شية
والتوعوية التي نفذتها بلدية مدينة �أبوظبي بالتعاون مع مركز �أبوظبي
لإدارة النفايات "تدوير" على املواقع الإن�شائية يف مدينة الريا�ض – �أبوظبي،
ا�ستهدفت الت�أكد من ال�ت��زام اال�ست�شاريني واملقاولني بنظام �إم��ارة �أبوظبي
لل�صحة وال�سالمة املهنية ،ومدى التزامهم بالقوانني.
وت��أت��ي ه��ذه احلملة ت��أك�ي��داً الل�ت��زام بلدية مدينة �أب��وظ�ب��ي بحماية العمال
واملجتمع و�صون �صحتهم و�سالمتهم وال�سعي نحو توفري بيئة عمل �صحيـة
و�آمنة للعمال والت�أكد من تطبيق ا�شرتاطات ومتطلبات بلديـة مدينة �أبوظبي
ومعايري البيئة وال�صحة وال�سالمة يف قطاع البناء والإن�شاء.
وت�ضمنت احلملة تنظيم عدد من الور�ش التوعوية حول مهام وم�س�ؤوليات
اال�ست�شاريني واملقاولني يف املواقع الإن�شائية ،وتطبيق نظام �إم��ارة �أبوظبي
لل�صحة وال�سالمة املهنية ،و�أدل ��ة املمار�سة �أث�ن��اء تنفيذ الأع�م��ال يف املواقع
الإن�شائية حيث �أ�سفرت عن زيارة  490موقعاً �إن�شائياً ،وتوعية  438موقعاً،
و�إنذار  43موقعاً ،وخمالفة  9مواقع.

«بيت اخلري» تنفق  100مليون درهم
لالرتقاء بامل�ستوى املعي�شي للأ�سر املتعففة

و�أو�ضحت اجلمعية �أن برنامج "حافز" يت�ضمن م�شاريع خا�صة بتح�سني
•• دبي -وام:
جودة حياة الأ�سر وم�ساعدات �شهرية نقدية وغذائية وم�شروع دعم �إ�سكان
ك�شفت جمعية بيت اخلري �أن برنامج التكافل املجتمعي "حافز" �أنفق خالل الأ��س��ر املواطنة التي تعرثت يف ا�ستكمال ��ش��روط �إ�سكانها بالإ�ضافة اىل
ال�سنوات الع�شر الأخرية ما يزيد على  100مليون درهم للنهو�ض بامل�ستوى م�شروع "بيت اخلري" للأ�سر التي عجزت عن دفع الإيجار �أو م�ستلزمات
املعي�شي واالجتماعي والتعليمي للأ�سر املتعففة والأ�سر الأقل دخال والأكرث ال�سكن من مياه وكهرباء حيث بلغ الإنفاق  76مليون دره��م خالل ع�شر
حاجة بهدف االرتقاء مب�ؤ�شر التنمية الب�شرية داخل الدولة.
�سنوات.
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مت و�ضع قائمة بالأ�سماء املحظورة:

�إطالق ا�سم فالدميري بوتني ممنوع يف ال�سويد!...
•• الفجر – خرية ال�شيباين

10

رف�ضت م�صلحة ال�ضرائب ال�سويدية منح زوجني �سويديني،
يعي�شان يف مدينة الهومل اجلنوبية ،اال�سم الأول ملولودهما
اجلديد .وهكذا لن يتمكن ابنهما من �أن يُدعى فالدميري
بوتني ،مثل الرئي�س الرو�سي ،وف ًقا ل�صحيفة الإندبندنت.
وجاء هذا الرف�ض نتيجة تطبيق قانون الت�سمية الذي �صدر
لأول مرة عام  1982ومت حتديثه عام  .2017وهو قانون

ي�ضع قائمة للألقاب والأ�سماء الأوىل املحظورة يف الدولة.
ال حرج وال �إهانة
القواعد التي حتكم قانون الت�سمية ب�سيطة للغاية :يجب
�أال يت�سبب اال�سم الأول يف �إهانة �أو �إح��راج من يحمله .من
جهة اخ��رى ،يحظر احل�صول على ا�سم �أول ي�شبه بو�ضوح
ا��س��م ال�ع��ائ�ل��ة .وال تنطبق ه��ذه الإج � ��راءات ع�ل��ى الأطفال
ح��دي�ث��ي ال ��والدة فح�سب ،ب��ل تنطبق �أي��ً��ض��ا ع�ل��ى البالغني
الذين يرغبون يف تغيري ا�سمهم الأول.الزوجان ال�سويديان

غري مت�أكدين من �أي من هذه املبادئ ينطبق على قرارهما
ت�سمية ابنهما فالدميري بوتني .ومل تع ّلق وكالة ال�ضرائب
على هذا .و�أمام الآباء الآن ثالثة �أ�شهر لإعالن اال�سم الأول
اجلديد لطفلهما ل�سلطة اال�شراف.ووفق الأرق��ام ال�صادرة
ع��ن هيئة الإح���ص��اء ال�سويدية ،يُطلق على  1413رج ً
ال
ا�سم فالدميري يف ال�سويد .ومع ذلك ،يبدو �أن �أقل من اثنني
منهم يحمالن لقب بوتني .ومن بني الأ�سماء الأوىل التي
رف�ضها القانون � ً
أي�ضا فورد �أو بيلزنر.

�أمام الآباء ال�سويديني ثالثة �أ�شهر لإعالن ا�سم جديد

غيت � 11سبتمرب فع ً
ال هيكلية القوة الأمريكية؟
هل رّ

•• وا�شنطن-وكاالت

يف حتليل يعاك�س الكثري �إن مل يكن
غالبية وجهات نظر املراقبني ،ينفي
ع��امل االجتماع والأ��س�ت��اذ امل�شارك يف
جامعة �سيدين �سلفاتور بابون�س �أن
تكون هجمات � 11سبتمرب قد غريت
�أي �شيء يف م�سار التاريخ احلديث.
وك�ت��ب بابون�س يف م��وق��ع “”1945
�أن الهجمات �أزه�ق��ت ب�شكل م�أ�سوي
حياة ح��وايل � 3آالف �أمريكي �إ�ضافة
�إىل ت�سببها بكلفة مادية هائلة تقدر
ق�ي�م�ت�ه��ا ب�ت�ري �ل �ي��ون��ات ال� � � ��دوالرات.
وه��ي �أنتجت �أي�ضاً تغيرياً م�ؤقتاً يف
احل �ك��م الأف �غ ��اين وت �غ �ي�يراً دائ �م �اً يف
احلكم العراقي.والآن ،يقفل قباطنة
الطائرات قمرات القيادة .لو اتبعوا
ف�ق��ط ه��ذا احل����س ال�سليم م�ن��ذ 20
ع��ام �اً مل��ا ك��ان��ت ال�ه�ج�م��ات ق��د حدثت
قط .وت�ساءل الكاتب“ :من كان يعلم
قبل هذا اليوم امل�صريي �أن مق�صورات
القيادة يف الطائرات كانت �أق��ل �أماناً
من حمامات الطائرات؟” لقد ات�ضح
�أن كل ما ينبغي فعله لتفادي م�أ�ساة
رهيبة تهز العامل هو اتباع �إجراءات
�أمنية منطقية.
قول م�أثور
ع �ل��ى ال �� �ص �ع �ي��د ال �ع �م �ل��ي ،ي�ست�شهد
بابون�س ب�ق��ول م ��أث��ور ُت��رج��ع املواقع
الإلكرتونية �أ�صله �إىل حمرر �صحيفة
ال�ف�ي�غ��ارو الفرن�سية �سنة :1849

 ،1957و�أزم��ة خليج اخلنازير �سنة
 ،1961وتعومي ال��دوالر ()1971
و�سقوط �سايغون ( ،)1975و�أزمة
ال ��ره ��ائ ��ن الأم ��ري� �ك� �ي�ي�ن يف �إي� � ��ران
وت �ف �ج�ي�ر
(،)1981-1979
ب �ي ��روت ( ،)1983واالن �� �س �ح ��اب
م��ن ال �� �ص��وم��ال ( )1993وجم ��ازر
��س��ري�بري�ن�ي���ش�ت��ا ( ،)1995و�أزم� ��ة
ع��دم العثور على �أ�سلحة دم��ار �شامل
يف ال�ع��راق ( ،)2003وع��دم احرتام
اخلط الأحمر يف �سوريا �سنة 2013
وعمليات التخلي املفرت�ضة واملتعددة
عن الأكراد (مع بو�ش الأب ،كلينتون،
بو�ش االبن� ،أوباما ،ترامب ،بايدن).

“كلما تغريت الأمور ،ظلت كما هي”.
ل �ق��د ج �ل �ب��ت ه �ج �م��ات � 11سبتمرب
ال �غ �� �ض��ب ال �ك��ام��ل ل ل��إم�ب�راط ��وري ��ة
الأمريكية على القاعدة وحماتها يف
�أفغان�ستان ،وب�شكل حم��ق .لكنها مل
ت�شكل �إيذاناً ببدء حقبة يفر�ض فيها
الالعبون م��ن غ�ير ال��دول تهديدات
ممنهجة على ال�سالم العاملي .كذلك،
ال ي� ��أخ ��ذ الإره� ��اب � �ي� ��ون املت�سلحون
بقدرات نووية م��دن العامل كرهينة.
ومل مت ��زق ال�ع�ن��ا��ص��ر امل��ارق��ة ال ��دول
ذات احلكم الفاعل من خالل احلروب
الالمتاثلية .على العك�س م��ن ذلك،
حتى ال ��دول ذات احل�ك��م املعطل �إىل
ح��د ك�ب�ير م�ث��ل ن�ي�ج�يري��ا وباك�ستان
ا�ستطاعت ال�صمود والبقاء موحدة على هام�ش التاريخ
حت��ت ه�ج�م��ات ال�ع��دي��د م��ن التيارات ينفي بابون�س �أي عالقة بني �صعود
ال� ��� �ص�ي�ن وه� �ج� �م ��ات � 11سبتمرب
املتطرفة.
با�ستثناء تلك التي ترتبط بهيكليات
ك��م م���رة ���س��م��ع ال��ع��امل بنهاية ال�ق��وى غ�ير ال�شخ�صية .لقد جعلت
العوملة من ال�صني “جمتمعاً مزدهراً
�أمريكا؟
يو�ضح بابون�س �أن نظام ما بعد احلرب ب�شكل متو�سط” كما يحب امل�س�ؤولون
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ال ��ذي مت�ح��ور حول ال�صينيون القول� .إن جمتمعاً مزدرهاً
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �صمد ب�ح��زم على نوعاً ما م�ؤلفاً من  1.4مليار ن�سمة
الرغم من هجمات � 11سبتمرب ومن ه ��و ت �ه��دي��د �إق �ل �ي �م��ي مل �ج �م��وع��ة من
االن�سحاب الفا�شل للواليات املتحدة تكتالت ال�ق��وى� .إذا ا�ستمرت الأمور
م��ن �أف�غ��ان���س�ت��ان ب�ع��د ع�شرين عاماً .ع �ل��ى م ��ا ه ��ي ع �ل �ي��ه ،وم ��ع افرتا�ض
�أولئك الذين يقر�أون يف مطار كابول �أن �ه��ا �ستلعب �أوراق ال �ق��وة بطريقة
نهاية الت�أثري الأمريكي� ،سبق لهم �أن �صحيحة ،فقد تطرد ال�صني البحرية
قر�أوها �أي�ضاً يف �سيطرة ال�شيوعيني الأمريكية من بحر ال�صني اجلنوبي.
على احل�ك��م يف ال�صني �سنة  1949وبالنظر �إىل �أن ذلك البحر واقع على
و�إط � �ل ��اق م��رك �ب��ة � �س �ب��وت �ن �ي��ك �سنة بعد � 5آالف ميل بحري غربي هاواي

دعوات للتحقيق يف انتهاكات
حقوق الإن�سان ب�أفغان�ستان
•• جنيف�-أ ف ب

و�أل �ف��ي ميل �شرقي ج��زي��رة غ ��وام ،ال
ميكن اعتبار هذا الأمر تهديداً للرب
الأم��ري�ك��ي ناهيكم ع��ن كونه تهديداً
ل �ل �� �س�لام ال �ع��امل��ي .ي ��رى ال �ك��ات��ب �أن
ع�سكرة ال�صني لبحر ال�صني اجلنوبي
غري �شرعي ومهدد جلريانها الذين
قد ي�سعون �إىل احل�صول على الدعم
الأمريكي .كذلك� ،إن ا�ستيالء طالبان
على �أفغان�ستان يهدد بزعزعة ا�ستقرار
باك�ستان وبالغ�ضب يف �إي��ران وبدفع
تركمان�ستان وطاجيك�ستان �أكرث نحو
رو�سيا� .إن كال احلدثني هام�شيان يف
ت�سوية ما بعد .1945
���س��ي��ك��ون ع��ل��ي��ه��م االن���ت���ظ���ار...

جمدد ًا
حتى فريو�س ك��ورون��ا غري ق��ادر على
ت�أدية دور جدي يف �إعادة ر�سم هيكلية
ال� �ق ��وة ال �ع��امل �ي��ة .واج� �ه ��ت ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة �أ� �ص �غ��ر ح�ج��م ان�ك�م��ا���ش بني
االقت�صادات املتطورة يف  2020وهي
على طريق العودة �إىل ت�سجيل �أقوى
ت��و��س��ع يف �أي اق�ت���ص��اد م�ت�ط��ور �سنة
 2021وفقاً لتقديرات �صندوق النقد
الدويل .لذلك� ،سيكون على ال�ضمور
الأمريكي االنتظار جمدداً .لقد كانت
ه�ج�م��ات � 11سبتمرب ك��ارث��ة ميكن
تفاديها يف �سل�سلة طويلة من الكوارث
ال �ت��ي �أم �ك��ن ت�ف��ادي�ه��ا ه��ي الأخ � ��رى.
وكذلك الأمر بالن�سبة �إىل االن�سحاب

ال �ف��و� �ض��وي م��ن ك��اب��ول وال � ��ذي كان
ميكن جتنبه لو مل تبالغ �إدارة بايدن
يف تقدير دميومة احلكومة الأفغانية
ب�ع��د رح�ي�ل�ه��ا ،ول��و احتفظت بقاعدة
ب��اغ��رام اجل��وي��ة كوثيقة ت��أم�ين .لقد
ت��رك��ت �سبعة ع�ق��ود م��ن امل��آ��س��ي غري
احلتمية خ�سائر ف��ادح��ة ع�ل��ى �أرواح
و�أموال ومعنويات الأمريكيني .لكنها
مل ت�ت�رك ت �غ �ي�يراً ك �ب�ي�راً يف هيكلية
القوة الأمريكية .بح�سب بابون�س ،ال
ميكن �إنكار �أن هجمات � 11سبتمرب
غريت حياة ماليني ال�شعوب ،للأ�سو�أ
يف غالبية الأحوال .لكن بالن�سبة �إىل
نطاق التاريخ الأو�سع“ ،هي مل تغري
�شيئاً».

دع��ا الدبلوما�سي ال��ذي عينته احلكومة الأفغانية ال�سابقة ل��دى الأمم
املتحدة يف جنيف والذي ال يزال يف من�صبه ،املنظمة الدولية �أم�س الثالثاء
�إىل التحقيق يف انتهاكات حقوق الإن�سان التي ترتكبها حركة طالبان.
كما دعت املفو�ضة العليا حلقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة مي�شيل با�شليه
واالحتاد الأوروبي يف الأيام الأخرية �أمام جمل�س حقوق الإن�سان �إىل �إن�شاء
�آلية لر�صد انتهاكات حقوق الإن�سان يف �أفغان�ستان.
الثالثاء كرر نا�صر �أحمد �أندي�شا الذي ال يزال ميثل �أفغان�ستان يف الأمم
املتحدة يف جنيف  -مبا �أن طالبان مل تطلب حتى الآن متثيلها يف الأمم
املتحدة  -ه��ذا املطلب �أم ��ام املجل�س ال��ذي يعقد دورت ��ه ال�ع��ادي��ة حتى 8
ت�شرين الأول�/أكتوبر.
وقال “من الوا�ضح الآن �أنه مع تطور و�ضع حقوق الإن�سان يف �أفغان�ستان،
�أ�صبحت احل��اج��ة �إىل امل��راق�ب��ة وات �خ��اذ �إج� ��راءات ملمو�سة م��ن قبل هذا
إحلاحا».ودعا املجل�س �إىل “�إيفاد فورا بعثة لتق�صي احلقائق
املجل�س �أكرث � ً
للتحقيق يف انتهاكات حقوق الإن�سان وتوثيقها” ال �سيما يف وادي بان�شري
حيث انتف�ضت حركة مقاومة �ضد طالبان.وميكن البت يف هذا التحقيق
يف نهاية اجلل�سة عندما يتم الت�صويت على القرارات .لكن عدة دول منها
باك�ستان� ،أع��رب��ت ع��ن رف�ضها لهذا االح�ت�م��ال ،خ�لال اجتماع ا�ستثنائي
للمجل�س ب�ش�أن �أفغان�ستان عقد يف � 24آب�/أغ�سط�س.وقال نا�صر �أحمد
�أندي�شا “اليوم ال ميكن وال يجب على العامل �أن يظل �صامتا يف حني يخ�شى
ماليني الأ�شخا�ص على حياتهم وحقوق الإن�سان ومن تطور �أزمة �إن�سانية
يف البالد».منذ توليها ال�سلطة يف � 15آب�/أغ�سط�س ،حاولت طالبان �إقناع
ال�سكان واملجتمع الدويل ب�أنها تغريت و�أن نظامها �سيكون �أقل وح�شية من
ال�سابق بني عامي  1996و ،2001عندما منعت الن�ساء من العمل �أو
الدرا�سة.لكن �إ�سالميي طالبان جل�أوا �إىل القمع بعنف ثم منعوا تظاهرات
ُنظمت يف ع��دة م��دن ك�برى يف ال�ب�لاد ��ش��ارك��ت فيها ال�ع��دي��د م��ن الن�ساء
للمطالبة بالتمكن من اال�ستمرار يف العمل.
وقال نا�صر �أحمد �أندي�شا “�أق�سمت طالبان على اح�ترام حقوق الإن�سان
لكن يتم �إ�سكات �أ�صوات الن�ساء” و “حتد حرياتهن بينما ي�ستمر العنف
والتمييز بحقهن».

مبعوث �أمريكي  :ال نوايا عدوانية جتاه كوريا ال�شمالية
•• طوكيو-رويرتز

ق��ال مبعوث �أم��ري�ك��ي �أم����س الثالثاء ل��دى اجتماعه م��ع حلفاء
�آ��س�ي��وي�ين �إن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة لي�س لديها �أي ن��واي��ا عدوانية
جتاه كوريا ال�شمالية وت�أمل �أن ترد ب�شكل �إيجابي على عرو�ض
لإج��راء حمادثات ب�ش�أن براجمها للأ�سلحة النووية وال�صواريخ
البالي�ستية.وجاء االج�ت�م��اع ب�ين ك�ب��ار املبعوثني ال�ن��ووي�ين من
ال�ي��اب��ان وال��والي��ات امل�ت�ح��دة وك��وري��ا اجلنوبية ح��ول �سبل �إنهاء
املواجهة مع كوريا ال�شمالية بعد يوم من قولها �إنها �أجرت جتربة
�إطالق ناجحة ل�صاروخ كروز طويل املدى.
وق��ال املبعوث الأم��ري�ك��ي لكوريا ال�شمالية �سوجن كيم يف كلمته
االفتتاحية يف االجتماع الذي عقد يف طوكيو “الواليات املتحدة
لي�س لديها �أي ن��واي��ا ع��دوان�ي��ة جت��اه جمهورية ك��وري��ا ال�شعبية
الدميقراطية” م�شريا �إىل كوريا ال�شمالية با�سمها الر�سمي.

و�أ��ض��اف “ن�أمل �أن ت��رد جمهورية كوريا ال�شعبية الدميقراطية
ب�شكل �إي�ج��اب��ي ع�ل��ى ع��رو��ض�ن��ا امل�ت�ك��ررة ل�لاج�ت�م��اع دون �شروط
م���س�ب�ق��ة».و�أج��رت ك��وري��ا ال�شمالية �ست جت��ارب ن��ووي��ة وطورت
�صواريخ بالي�ستية عابرة للقارات قادرة على الو�صول �إىل الواليات
املتحدة مما �أثار املخاوف من مواجهة ع�سكرية و�أدى �إىل فر�ض
عقوبات دولية.
وكان الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب قد �أجرى ثالثة
اجتماعات م��ع كيم ج��وجن �أون زعيم ك��وري��ا ال�شمالية لكن دون
�إحراز تقدم ب�ش�أن املطلب الأمريكي املتعلق ب�أن تتخلى كوريا عن
براجمها النووية واخلا�صة بال�صواريخ البالي�ستية يف مقابل رفع
العقوبات.
وقالت �إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن �إنها �ستتفقد الأ�ساليب
الدبلوما�سية لتحقيق هدف نزع ال�سالح النووي بالكامل يف كوريا
ال�شمالية لكنها ال ت�سعى ل�صفقة كبرية مع كيم.

وقالت كوريا ال�شمالية �إنها ال ترى �أي �إ�شارة على تغري ال�سيا�سة
الأم��ري�ك�ي��ة م�شري �إىل ق���ض��اي��ا منها ال�ع�ق��وب��ات ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
تدريبات ع�سكرية م�شرتكة بني الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية
تقول �إنها حت�ضري حلرب �ضدها.
وفيما اعترب على نطاق وا�سع حتديا �أعلنت و�سائل �إعالم ر�سمية يف
كوريا ال�شمالية �أم�س الأول االثنني عن جتارب و�صفتها بالناجحة
لإطالق �صاروخ كروز طويل املدى ،وهو ما قال حمللون �إنه ميكن
�أن يكون �أول �سالح من نوعه يف البالد م��زوّد بقدرة نووية.ومل
ي�شر املبعوث الأمريكي يف كلمته �إىل التجربة ال�صاروخية لكنه
قال يف وقت الحق �إنه �أجرى “نقا�شا رائعا” مع نظريه الياباين
تاكيهريو فوناكو�شي ونظريه الكوري اجلنوبي نوه كيو-دوك.
و�أ�ضاف لرويرتز “الدول الثالث اتفقت على �أن ن�ستمر يف اتباع
امل���س��ار الدبلوما�سي  ...لكن ال�ه��دف الرئي�سي ه��و �إخ�ل�اء �شبه
اجلزيرة الكورية بالكامل من ال�سالح النووي».

ال�صني ت�سارع للق�ضاء على ب�ؤرة جديدة لكوفيد الت�صدي لليمني املتطرف يف قلب بينايل �ساو باولو
•• بكني�-أ ف ب

�أغلقت ال�سلطات يف م��دن جنوب
ال���ص�ين امل��دار���س و�أم� ��رت ب�إجراء
فحو�ص ملاليني الأ�شخا�ص �أم�س
الثالثاء ،يف م�سعى حثيث لوقف
تف�ش ج��دي��د لكوفيد� ،19-أثار
خم��اوف م��ن انت�شار ال�ع��دوى بني
التالميذ غري امللقحني.
و�أمرت مدينة بوتيان ،البالغ عدد
�سكانها  3,2مليون ن�سمة والواقعة
يف مقاطعة ف��وج�ي��ان ال�ساحلية،
الثالثاء ب��إج��راء فحو�ص جلميع
امل��واط�ن�ين ،بعد ت�سجيل �إ�صابات
باملتحورة دلتا ،ن�سبت �إىل �شخ�ص

ع��ائ��د م ��ن � �س �ن �غ��اف��ورة ت�ف���ش��ت يف
�أن�ح��اء املقاطعة لتطال �أك�ثر من
مئة �شخ�ص.
وت���ش�ه��د ال �� �ص�ين ح��ال �ي��ا انت�شارا
للمتحورة دل�ت��ا �شديدة العدوى،
بعد الق�ضاء على �أول موجة من
الفريو�س العام املا�ضي.
وال� �ب� ��ؤرة يف ف��وج �ي��ان ه��ي الأك�ب�ر
م�ن��ذ �أ� �س��اب �ي��ع وت ��أت��ي ب�ع��د �إع�ل�ان
ال�سلطات ال�صينية ال�سيطرة على
تف�ش ل�ل��وب��اء ن��اج��م ع��ن املتحورة
دل �ت��ا ،م��ا مي �ث��ل اخ �ت �ب��ارا مل�ساعي
ال �� �ص�ين ال �ه ��ادف ��ة ل �ل �ت��و� �ص��ل �إىل
“�صفر �إ�صابات».
و�أف��ادت ال�صني الثالثاء عن 59

�إ�صابة انتقلت حمليا ،غ��داة 22
�إ� �ص ��اب ��ة ق �ب��ل ي � ��وم ،وج �م �ي �ع �ه��ا يف
مقاطعة فوجيان.
وقالت ال�صني �إن ال�شخ�ص الذي
يعتقد �أنه نقل العدوى ،رجل عاد
م�ؤخرا من �سنغافورة وبدت عليه
ع ��وار� ��ض ب �ع��د ا��س�ت�ك�م��ال��ه حجرا
�صحيا مدته  14يوما ،علما ب�أن
نتيجة الفح�ص الأول للك�شف عن
الفريو�س ،جاءت �سلبية.
وك � � ��ان اب � �ن ��ه ال� �ب ��ال ��غ  12عاما
وزم � �ي ��ل ل ��ه يف ال �� �ص��ف م ��ن بني
�أوائ� � ��ل الأ� �ش �خ��ا���ص امل �� �ص��اب�ين يف
الب�ؤرة الأ�سبوع املا�ضي ،بعد وقت
ق�صري على بدء الف�صل الدرا�سي

اجل��دي��د .ثم ت�سارعت ال�ع��دوى يف
ال�صفوف الدرا�سية لت�صيب �أكرث
من  36تلميذا من بينهم ثمانية
من �أطفال دور احل�ضانة ،ح�سبما
�أعلنت ال�سلطات الثالثاء ،يف �أول
ت�ف����ش ك�ب�ير ي �ط��ال امل ��دار� ��س منذ
ب��داي��ة اجل��ائ �ح��ة�.أع �ط��ت ال�صني
�أك� �ث��ر م ��ن م� �ل� �ي ��اري ج ��رع ��ة من
لقاحاتها �ضد كورونا اعتبارا من
الأحد،
وفق وكالة �أنباء ال�صني اجلديدة
ال��ر��س�م�ي��ة (� �ش �ي �ن �خ��وا) ،م��ا يكفي
ل �ت �ل �ق �ي��ح ق ��راب ��ة  70ب��امل �ئ��ة من
� �س �ك��ان �ه��ا ب��ال �ك��ام��ل .ل �ك��ن معظم
الفتيان ال�صغار ال�سن مل يتلقوا
اللقاح بعد ما يثري املخاوف من �أن
تت�سبب الب�ؤرة الأخرية يف فوجيان
يف ان�ت�ق��ال ال �ع��دوى لأك�ث�ر النا�س
عر�ضة للإ�صابة.
و�أم� ��رت ح�ك��وم��ة ب��وت�ي��ان املدار�س
ب� � ��إغ �ل��اق ال� ��� �ص� �ف ��وف ح�ضوريا
الإث� �ن�ي�ن ،وح ��ذت ح��ذوه��ا مدينة
�شيامني الثالثاء و�أغلقت خدمات
احلافالت مل�سافات بعيدة وطلبت
من جميع ال�سكان �إجراء فحو�ص.
ون �ب �ه��ت ال �� �س �ف ��ارة ال �� �ص �ي �ن �ي��ة يف
��س�ن�غ��اف��ورة الإث �ن�ي�ن ال��رع��اي��ا �إىل
وج� ��وب ت��وخ��ي “احلذر” ب�ش�أن
ال���س�ف��ر �إىل ال ��دول ��ة ال��واق �ع��ة يف
جنوب �شرق �آ�سيا ،و�إىل �أن يكونوا
“م�ستعدين نف�سيا واقت�صاديا”
ملواجهة �صعوبات الدخول جمددا
�إىل ال�صني.

•• �ساو باولو�-أ ف ب

يرمز حجر نيزكي م�أخوذ من رماد احلريق الذي
اجتاح املتحف الوطني يف ريو دي جانريو �إىل روح
املقاومة التي حت ّرك بينايل الفنون املعا�صرة يف
�ساو باولو يف هذه الأوقات “القامتة».
وي �ق �دّم ه��ذا امل�ع��ر���ض ،وه��و م��ن �أه� � ّم الفعاليات
يف ال �ع��امل م��ن ه ��ذا ال�ق�ب�ي��ل ،يف دورت� ��ه الرابعة
والثالثني �أعماال يراد منها الت�صدّي ل�سيا�سات
ال�ي�م�ين امل �ت �ط � ّرف امل�ت�م� ّث��ل يف �شخ�ص الرئي�س
ج��اي�ير ب��ول���س��ون��ارو ،و� �ش � ّد االن�ت�ب��اه �إىل الأزم ��ة
املناخية.
واخ �ت�ير ب�ي��ت �شعر لل�شاعر ال�برازي �ل��ي تيياغو
دي ماييو �ش ّكل ر�سالة �أم��ل خالل الديكتاتورية
الع�سكرية ( )1985-1964مفاده “الظالم
حالك لك ّنني �أغ ّني” ليعك�س روح املقاومة التي
تخ ّيم على هذه البينايل التي تعر�ض فيها �أكرث
م��ن �أل ��ف ع�م��ل ل��واح��د وت�سعني ف�ن��ان��ا برازيليا
و�أجنبيا.
وب��ات��ت ه��ذه الأوق ��ات القامتة ثقيلة ال�ظ� ّل “مع
حرائق جديدة وخطابات م�شحونة بالكراهية...
و�أعمال عن�صرية ظاهرة وم� ّؤ�شرات �إىل اله�شا�شة
و�أخ�يرا الوباء” ،على ما ق��ال باولو ميادا� ،أحد
الق ّيمني على هذا املعر�ض خالل افتتاحه.
وهو �ص ّرح �أن “�أ�صوات الفنانني تزداد �أهمية يف
حاالت الطوارئ كتلك التي نعي�شها اليوم».
وقال فرن�شي�سكو �ستوكي الق ّيم الإيطايل املدع ّو
�إىل هذه الفعاليات “بال�سيا�سة ن�ستطيع جبه...
الفرتات القامتة التي ت�ستولدها حركات اليمني
املتط ّرف».
وق��د �أل�غ��ى ج��اي�ير بول�سونارو بعد و��ص��ول��ه �إىل
�سدّة الرئا�سة يف  2019وزارة الثقافة وح ّولها
�إىل جم � ّرد �أم��ان��ة دول��ة ملحقة ب��وزارة ال�سياحة

ومبيزانية خم ّف�ضة.
وت �ت �ط � ّرق ال�ب�ي�ن��ايل �أي���ض��ا �إىل م�ف�ه��وم التاريخ
الدائري مع العودة �إىل حقبة اال�ستعمار وتناول
احل��ا��ض��ر م��ن وج �ه��ة ن�ظ��ر ت��اري�خ�ي��ة م��ن خالل
�إقامة مقارنات.
وق��ال الأم�ين العام للمعر�ض جاكوبو كريفيلي
في�سكونتي “الوعي كبري بخطورة بع�ض الأو�ضاع
الراهنة».
وق� � �دّم م �ث��ل �أح� ��د �أع� �م ��ال ال�ب�رازي �ل �ي��ة ريجينا
�سيلفرييا ال ��ذي مي�ث��ل ظ�ل�اال م�ت�ف��اوت��ة لرموز
للديكتاتورية كد ّبابة �شبيهة بتلك التي �شوهدت
م�ؤخّ را يف برازيليا خالل ا�ستعرا�ض ع�سكري ال
مثيل له �شارك فيه جايري بول�سونارو الذي كان
�ضابطا يف اجلي�ش.
�أم� ��ا م��واط�ن�ت�ه��ا ك��ارم �ي�لا غ ��رو� ��س ،ف �ه��ي تقدّم
منحوتة كبرية ّ
مغطاة بالقما�ش �سبق لها و�أن
ّ
عر�ضتها يف بينايل ع��ام  1969يف ظ �ل احلكم

الع�سكري ،وهو �سياق “طبعها ب�شعور بالتهديد
واخلطر” ،بح�سب الق ّيمني على املعر�ض.
وج ��اء يف جملة للفيل�سوف الإي �ط��ايل �أنتونيو
غرام�شي الع�ضو امل�ؤ�س�س للحزب ال�شيوعي يف
بلده د ّونت على �إحدى القطع املعرو�ضة “العامل
ال�ق��دمي يحت�ضر واجل��دي��د بطيء الت�ش ّكل .ويف
هذا اجلالء والقتمة ،تظهر وحو�ش».
يوجه متثالن قابالن للنفخ على �شكل
ويف اخلارجّ ،
�أفعى الأنظار �إىل بحرية يف متن ّزه �إيبريابويرا.
وق��ال جايدر �إ�سبيل لوكالة فران�س بر�س “�أبرز
�أعمايل �سيا�سية الطابع .والر�سوم املل ّونة والأفعى
داخل البحرية هي جم ّرد عنا�صر جتذب االنتباه
للتط ّرق �إىل م�سائل مثل التغري املناخي والأزمة
البيئية».
وي�سعى ال�ف�ن��ان ال ��ذي ي��رف����ض منطق الهيمنة
ال��ذي ف�صل يف نظره الإن�سان عن الطبيعة �إىل
�إذكاء الوعي بالق�ضية البيئوية.
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عربي ودويل

�إ�سرائيل ت�سجل � 6391إ�صابة و 5وفيات جديدة بـ« كورونا»
•• تل �أبيب -وام:

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة الإ�سرائيلية
ت�سجيل � 6391إ�صابة و  5حاالت
وف� � ��اة ج� ��دي� ��دة ب� �ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا
امل���س�ت�ج��د خ�ل�ال ال �� �س��اع��ات ال� �ـ 24
املا�ضية .
وذك� � ��رت ال� � � ��وزارة �أن � ��ه مت ت�سجيل
الإ�صابات اجلديدة بعد �إج��راء نحو
� 117ألف فح�ص لت�شخي�ص الإ�صابة
بالفريو�س لرتتفع ن�سبة الفحو�صات

املوجبة لت�صل �إىل  .. 5.7%الفتة
�إىل �أن عدد امل�صابني الذين يتلقون
ال �ع�ل�اج يف امل���س�ت���ش�ف�ي��ات و� �ص��ل �إىل
 1,120حالة  684منهم يف حالة
خطرية من بينهم  186يخ�ضعون
للتنف�س اال�صطناعي.
و�أ�ضافت �أن عدد الإ�صابات الن�شطة
بـ”كورونا” ب�ل��غ  80,931حالة
علما ب�أنه منذ بدء انت�شار الفريو�س
يف م��ار���س �� ،2020س�ج�ل��ت وزارة
ال�صحة مليونا و� 182ألفا و980

�إ�صابة بالفريو�س.
ولفتت الوزارة �إىل �أن عدد الأ�شخا�ص
ال ��ذي ��ن ت �ل �ق��وا ال�ت�ط�ع�ي��م باجلرعة
الثالثة من اللقاح امل�ضاد لفريو�س
ك��ورون��ا ب�ل��غ م�ل�ي��ون�ين و� 897ألفا
و .. 702فيما و�صل عدد الأ�شخا�ص
ال ��ذي ��ن ت �ل �ق��وا ال�ت�ط�ع�ي��م بجرعتي
اللقاح خم�سة ماليني و� 551ألفا
و 347يف ح�ي�ن ب �ل��غ ع� ��دد متلقي
اجل��رع��ة الأوىل �ستة ماليني و46
�ألفا و. 227
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حمتجون يوقفون العمل يف مرف�أ ال�سدرة يف ليبيا

•• طرابل�س-رويرتز

قال املكتب الإعالمي للم�ؤ�س�سة الوطنية للنفط الليبية ومهند�س يف ميناء ال�سدرة �إن حمتجني
منعوا ناقلة نفط من التحميل يف مرف�أ ال�سدرة.
وذكر املكتب الإعالمي �أن امل�ؤ�س�سة تعمل مع حرا�س من�ش�آت النفط لإنهاء الإغالق.
ويف وقت �سابق،
قال مهند�سان يف مرف�أ ر�أ�س النوف �إنه جرى منع ناقلة �أخرى من التحميل ولكن مت ال�سماح الحقا
با�ستئناف التحميل.
و�أغلق حمتجون يقولون �إنهم يريدون وظائف لل�سكان املحليني وتغيريات يف قيادة امل�ؤ�س�سة الوطنية
للنفط امليناءين الأ�سبوع املا�ضي لكن امل�ؤ�س�سة قالت يوم اجلمعة �إنهما ا�ست�أنفتا العمل.
كما توقف الت�صدير من احلريقة وهو مرف�أ نفطي �أي�ضا.
ويف العام املا�ضي� ،أوقفت قوات تتمركز يف �شرق البالد جميع �صادرات النفط لأ�شهر.

ُو�ضعت للتوقيع ومتهيدا ّ
حلل الربملان

عري�ضة ل�سحب الثقة من الغنو�شي وال�شوا�شي
 �إعالم برملانات العامل بعدم التعامل مع الغنو�شي وال�شوا�شي ب�صفتهما ممثلني عن رئا�سة الربملان•• الفجر -تون�س

انطلقت م���ش��اورات ب�ين ع��دد م��ن ال�ك�ت��ل ال�برمل��ان�ي��ة حول
عري�ضة جديدة ل�سحب الثقة من را�شد الغنو�شي رئي�س
جمل�س ن��واب ال�شعب املجمد ونائبته �سمرية ال�شوا�شي
ببادرة من كتلة احلزب الد�ستوري احلر التي و�ضعت ن�صا
ل�سحب الثقة بتاريخ � 12سبتمرب .2021
وتت�ضمن العري�ضة �أن الغنو�شي اظهر عجزا كبريا يف ادارة
املجل�س و�ضرب بالنظام الداخلي عر�ض احلائط واجته
نحو توظيف موقعه على را�س امل�ؤ�س�سة الت�شريعية لينفذ
خمططات التنظيم الذي ينتمي اليه وجت��اوز �صالحياته
وت��دخ��ل يف �صالحيات رئ��ا��س��ة اجل�م�ه��وري��ة على م�ستوى
ال�سيا�سة اخلارجية وا�ساء ل�صورة تون�س وخلق مناخا من
االحتقان والتوتر داخل امل�ؤ�س�سة وجل�أ اىل جتنيد ان�صاره
لتعنيف معار�ضيه و�إخرا�س ا�صواتهم وحوّل قبة الربملان
اىل �ساحة تطاحن وت�ن��اح��ر مم��ا ادى اىل ت�شويه �صورة
املجل�س لدى ال��راي العام واتخاذ ق��رار تعليق اخت�صا�صه
مبوجب القرار ال�صادر يف  25يوليو .2021
وا��ض��اف��ت العري�ضة وتبعا مل��ا ق��ام ب��ه را��ش��د الغنو�شي اثر
تعليق عمل املجل�س من ات�صاالت مكثفة بجهات خارجية
ق�صد التحري�ض على ال��وط��ن وطلب التدخل اخلارجي
يف ��ش��ؤون البالد م�ستعمال �صفته كرئي�س برملان �شرعي
�ضحية االنقالب وما عمد اليه م�ؤخرا من تكليف فردي

لبع�ض ال�ن��واب لتمثيله يف ملتقى دويل ب��اخل��ارج يف خرق
وا��ض��ح ملقت�ضيات ال�ن�ظ��ام ال��داخ�ل��ي ال��ذي يفر�ض مترير
هذه ال�ق��رارات على مكتب املجل�س ويف حتد �صارخ للقرار
الرئا�سي بتعليق اخت�صا�صات الربملان.
وج��اء يف العري�ضة ح��ول �سبب �سحب الثقة م��ن النائبة
االوىل لرئي�س الربملان �سمرية ال�شوا�شي ونظرا للدور الذي
قامت به النائب �سمرية ال�شوا�شي يف تنفيذ كل خياراته
املخالفة للنظام الداخلي اث�ن��اء توليها رئا�سة اجلل�سات
العامة واج�ت�م��اع��ات الهياكل وت�سببها يف خلق ح��ال��ة من
الت�شنج نظرا لتع�سفها امل�ستمر على نواب املعار�ضة وخرقها
لإج��راءات وموا�صلة دعمها الغنو�شي اثناء فرتة التدابري
اال�ستثنائية من خ�لال لقاءاتها بالوفود اخلارجية التي
قدمت اىل تون�س وا�ستعمال �صفتها كنائب اول لتمرير
اقرتاحاته وطلباته يف اال�ستقواء باخلارج.
و�شددت العري�ضة على ان �سحب الثقة من الثنائي املذكور
ميثل درء لكل املخاطر التي تنتج عن ت�صرفاتهما اثناء
ف�ت�رة تعليق االخ�ت���ص��ا��ص��ات ويف ان�ت�ظ��ار احل���س��م يف م�آل
املطالبة بعزل الغنو�شي وال�شوا�شي
املجل�س طبقا للآليات الد�ستورية مربزة ان �سحب الثقة
للإعالن عن عدم اعرتاف النواب املوقعني على العري�ضة وال�شوا�شي ب�صفتهما ممثلني ع��ن رئا�سة ال�برمل��ان مبينا احل��ر وحت�ي��ا تون�س واال� �ص�لاح وم�ستقلني و�أن�ه��ا �ستكون
بالغنو�شي وال�شوا�شي كممثلني لرئا�سة ال�برمل��ان وعدم ان ذلك يف انتظار قرار رئي�س اجلمهورية يف عالقة مب�آل حمل نقا�ش مع كتلتي ال�شعب والتيار.وكانت عبري مو�سي
التزامهم ب�أية ت�صرفات او ت�صريحات ت�صدر عنهما.
الربملان طبقا للآليات الد�ستورية .و�أكدت ن�سرين العماري رئي�سة كتلة الد�ستوري قد اك��دت ان ن��واب احل��زب و�ضعوا
وا�شار ن�ص العري�ضة اىل انه �سيتم توجيه اعالم يف ذلك النائبة عن كتلة اال�صالح يف ت�صريح �إذاعي �أم�س الثالثاء ام�ضاءاتهم على ذم��ة رئي�س اجلمهورية لتمهيد اي حل
اىل ك��ل ال�برمل��ان��ات ال��دول�ي��ة ل�ع��دم التعامل م��ع الغنو�شي ان عري�ضة �سحب الثقة حتظى بدعم نواب كتل الد�ستوري د�ستوري مبا يف ذلك حل الربملان.

�أ�سرى فل�سطينيون يتح�ضرون لإ�ضراب جماعي عن الطعام

يف جنني� ..شعور باالنت�صار بعد عملية فرار املعتقلني ال�ستة
•• البرية�-أ ف ب

ق��ال رئ�ي����س هيئة � �ش ��ؤون الأ�سرى
الفل�سطينيني ق ��دري �أب ��و ب�ك��ر �إن
املعتقلني الفل�سطينيني يف ال�سجون
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ع��ازم�ين على تنفيذ
�إ� �ض��راب جماعي ع��ن الطعام بدءا
م��ن ي ��وم اجل �م �ع��ة اح �ت �ج��اج��ا على
ت ��ردي �أو��ض��اع�ه��م عقب ف ��رار �ستة
منهم م��ن �سجن جلبوع الأ�سبوع
املا�ضي.
وو�صف �أبو بكر الو�ضع ب�أنه “�سيء
جدا داخل ال�سجون».
و�أك ��د �أب��و بكر “انخراط 1380
ريا موزعني على ثمانية �سجون
�أ�س ً
يف الإ�� �ض ��راب ك�خ�ط��وة �أول �ي��ة على
�أن ين�ضم �إل �ي �ه��م ال �ث�لاث��اء مئات
�آخرين».
ق �ب��ل �أك�ث��ر م ��ن �أ� �س �ب ��وع ،ف ��ر �ستة
معتقلني فل�سطينيني م��ن �سجن
ج� �ل� �ب ��وع (� � �ش � �م � ��ال) ع �ب��ر فتحة
�أحدثوها �أ�سفل مغ�سلة داخل حمام
زنزانتهم.
ويلج�أ املعتقلون الفل�سطينيون بني
الفينة والأخرى �إىل الإ�ضراب عن
الطعام كو�سيلة لتحقيق مطالبهم
احلياتية �أو احتجاجا على اعتقالهم
االداري.
ون�ظ��م ع�شرات امل���س��ؤول�ين و�أهايل
املعتقلني الفل�سطينيني الثالثاء
اعت�صاما �أمام مقر اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر يف مدينة رام اهلل
ت�ضامنا مع �أبنائهم.
وحمل امل�شاركون يف االعت�صام �صور
املعتقلني ال�ستة الذين متكنوا من
الفرار ،وهتفوا لهم.
وكانت اللجنة الدولية قد �أخربت
نادي الأ�سري الفل�سطيني الأ�سبوع
امل��ا� �ض��ي ب �ت��وق��ف زي � ��ارات الأه� ��ايل
لأبنائهم لثالثة �أيام.
ويف وقت الحق الثالثاء� ،أكد الناطق
ب��ا��س��م ال�ل�ج�ن��ة ال��دول �ي��ة لل�صليب
الأحمر يف بيان ا�ستئناف “برنامج
الزيارات العائلية للمحتجزين ...
ابتداء من يوم الأحد املوافق ”19
�أي�ل��ول��/س�ب�ت�م�بر “وفق الربنامج
املعلن عنه �سابقا».
م ��ن ج �ه��ة �أخ � � ��رى ،ع �ّب�ررّ �أب � ��و بكر
ع��ن قلق فل�سطيني ح�ي��ال م�صري
امل �ع �ت �ق �ل�ين الأرب � �ع� ��ة ال ��ذي ��ن ف ��روا
و�أعيد اعتقالهم خا�صة بعد متديد
توقيفهم ا�ستكماال للتحقيق ويف

وتفتي�شات يف �أعقاب عملية الفرار.
وت� �ن ��اق ��ل ن �� �ش �ط ��اء ع�ب��ر و� �س��ائ��ل
التوا�صل االجتماعي وم��ن بينهم
ي �ح �ي��ى ال ��زب� �ي ��دي � �ش �ق �ي��ق زكريا
معلومات عن ت��ردي حالة الأخري
ال �� �ص �ح �ي��ة خ�ل��ال ال �ت �ح �ق �ي��ق معه
ونقله مرتني �إىل امل�ست�شفى.
ل�ك��ن م��ا ل�ب�ث��ت م�صلحة ال�سجون
الإ�سرائيلية �أن نفت م�ساء الإثنني
يف بيان “الإ�شاعات الكاذبة».
و�أ��ض��اف البيان “ن�ؤكد �أن��ه مل يتم
�إ��س�ع��اف ال�سجني زك��ري��ا الزبيدي
للعناية املكثفة وهو يوجد حاليا يف
املعتقل الذي مت احتجازه فيه».
�شهدت غالبية امل��دن الفل�سطينية
تظاهرات ت�ضامنية مع املعتقلني،
ت�خ�ل�ل�ت�ه��ا م��واج �ه��ات م ��ع اجلي�ش
اال�سرائيلي �سجلت خاللها �إ�صابات
يف �صفوف الفل�سطينيني.

ظل منعهم من لقاء حماميهم.
وق� � � � ��ال �أب� � � � ��و ب � �ك� ��ر “يرف�ضون
(�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل) زي ��ارت� �ه ��م م ��ن قبل
حمامني �أو ال�صليب الأحمر �أو �أي
جهة �أخرى».
وبح�سب �أب��و بكر ف ��إن “هذا يولد
خم� � � ��اوف ل �ت �ع��ر� �ض �ه��م لل�ضرب
ول�ل�ت�ع��ذي��ب وه �ن��اك خ �ط��ورة على
ح �ي��ات �ه��م ،خ��ا� �ص��ة و�أن� �ن ��ا �شاهدنا
�صور الزبيدي و�آث��ار ال�ضرب على
وجهه».
ور�أى �أب ��و ب�ك��ر يف ح��دي�ث��ه لوكالة
ف� ��ران � ��� ��س ب� ��ر�� ��س �أن “التعتيم
الإع�لام��ي ومنع ال��زي��ارة للأ�سرى
م��ؤ��ش��ر خ�ط��ر ،وه ��ذا ينعك�س على
ال�سجون».
بح�سب نادي الأ�سري ،ثمة 4650
م�ع�ت�ق�لا فل�سطينيا يف ال�سجون
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ب�ي�ن�ه��م ن �ح��و 200
طفل وقا�صر.
و�شهدت الأيام الأخرية توترا بينهم جنني
�صباح ال�ساد�س من �أيلول�-سبتمرب،
وبني حرا�س املعتقالت.
و�أق ��دم املعتقلون يف �سجن النقب ع�ل��م ��س�ك��ان ج�ن�ين ع�ب�ر هواتفهم
ال�صحراوي (ج�ن��وب) على �إحراق املحمولة بنب�أ هروب �ستة معتقلني
عدد من غرف الزنزانات اخلا�صة م ��ن � �س �ج��ن ج �ل �ب��وع الإ�سرائيلي
بهم كما وقعت ا�شتباكات بالأيدي ال�شديد احل��را��س��ة ...بالن�سبة اىل
بني املعتقلني وال�سجانني يف �سجن الفل�سطينيني ،ت�شكل هذه العملية
جلبوع الذي هرب منهم املعتقلون غري امل�سبوقة “انت�صارا حقيقيا”،
رغ� ��م �إع� � � ��ادة اع �ت �ق ��ال �أرب � �ع� ��ة من
ال�ستة على ما �أكد نادي الأ�سري.
ووف �ق��ا ل�ل�ن��ادي �أي���ض��ا ف� ��إن التوتر الفارين.
م��رده �إىل قيام م�صلحة ال�سجون ب�ي�ن ال� �ف ��اري ��ن ،زك ��ري ��ا الزبيدي،
ب � ��إج� ��راء ت �ن �ق�ل�ات ب�ي�ن املعتقلني ال � �ق � �ي� ��ادي يف “كتائب � �ش �ه ��داء

الأق�صى” ،اجل� �ن ��اح الع�سكري
حلركة فتح التي يتزعمها الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س والذي
ذاع � �ص �ي �ت��ه خ �ل��ال االنتفا�ضة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ث��ان �ي��ة -2000
.2005
يف ج �ن�ي�ن ال �ت ��ي ي �ت �ح �دّر م �ن �ه��ا يف
ال�ضفة الغربية املحتلة ،يقول عمه
�أب ��و �أن �ط��وان �أن ��ه ،م��ا �إن ع�ل��م بنب�أ
ال�ف��رار حتى �أم��ل يف �أن يبقى ابن
�شقيقه “ح ّرا �إىل الأبد».
وك� � � � ��ان م� � ��ع ال � ��زب� � �ي � ��دي خم�سة
فل�سطينيني �آخ��ري��ن ينتمون اىل
حركة اجلهاد الإ�سالمي .ف ّر ال�ستة
عرب فتحة �أحدثوها �أ�سفل مغ�سلة
زن��زان�ت�ه��م وح �ف��روا نفقا انطالقا
منها ،يف عملية ت�شبه �سيناريوهات
�أفالم هوليوود.
ب�ين الفل�سطينيني ،عمت الن�شوة
�إزاء ال �ع �م �ل �ي��ة ال� �ت ��ي اعتربوها
“بطولية».
ول �ط��امل��ا ك��ان��ت ج �ن�ين ال��واق �ع��ة يف
� �ش �م��ال ال �� �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة ،نقطة
ح�سا�سة ت�س ّببت با�شتعال الو�ضع
م ��رات ع��دة خ�ل�ال م��راح��ل النزاع
الإ�سرائيلي الفل�سطيني.
وان�خ��رط الزبيدي ال��ذي ا�صطدم
مرارا بال�سلطات الإ�سرائيلية وحتى
الفل�سطينية ،يف العمل امل�سرحي
بعد التخ ّلي ع��ن �سالحه يف العام
 2007م�ق��اب��ل �إزال � ��ة ا��س�م��ه من
قائمة املطلوبني للدولة العربية.

واعتقل يف العام .2019
ويقول �أبو �أنطوان لوكالة فران�س
بر�س “ت�شبعنا ب��الأم��ل يف ال�ساعة
ال�ت��ي ت�ل��ت النب�أ” ،م�ضيفا “قلنا
لأنف�سنا� ،إذا مل يتم اعتقاله بعد
فرمبا �سيبقى حرا �إىل الأبد».
بعد هروبهم الذي �أح��رج �إ�سرائيل
وم�ؤ�س�ستها الأمنية ،ان�شغل ال�شارع
الفل�سطيني بالتكهن مبكان اختباء
الزبيدي ورفاقه.
رج � ��ح ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ون �أن تكون
ّ
امل�ج�م��وع��ة و��ص�ل��ت �إىل � �س��وري��ا �أو
الأردن املجاورتني ،فيكتمل �سيناريو
“االنت�صار” على الدولة العربية.
وج� ّن��دت �إ�سرائيل جميع �أجهزتها
الأم� �ن� �ي ��ة يف م � �ط� ��اردة ال� �ف ��اري ��ن،
و�أوق�ف��ت ليل اجلمعة اثنني منهم
حممود عبداهلل العار�ضة ويعقوب
ق � ��ادري يف م��دي �ن��ة ال �ن��ا� �ص��رة ذات
الغالبية العربية يف �إ�سرائيل ،ثم
زكريا الزبيدي وحممد العار�ضة يف
اليوم التايل .وتوا�صل حتى اليوم
البحث عن الإثنني الباقيني.
�إىل جانب مل�صقات �صور “�شهداء”
االن �ت �ف��ا� �ض��ة امل� �م ��زق ��ة والباهتة
املنت�شرة على اجل��دران الإ�سمنتية
يف جنني� ،أ�ضيفت مل�صقات جديدة
ت�شيد بـ”الأبطال” ال��ذي��ن هربوا
من جلبوع.
وال � � �ف� � ��ارون ال �� �س �ت��ة م �ت �ه �م��ون يف
�إ� �س��رائ �ي��ل ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط �أو تنفيذ
ه �ج �م��ات .وح �ظ �ي��ت �أن � �ب ��اء �إع � ��ادة
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اعتقال الأرب�ع��ة برتحيب وا�سع يف
جميع �أنحاء �إ�سرائيل.
ب ��ال �ن �� �س �ب ��ة اىل �أب � � � ��و �أن � � �ط� � ��وان،
ف � � ��إن “الهروب ي �ب �ق��ى انت�صارا
للفل�سطينيني” ،ول ��و �أن �إع� ��ادة
اعتقالهم جعلت هذا الن�صر “غري
مكتمل».
وي�شري �أب��و �أن �ط��وان �إىل �أن��ه �سبق
جل��د الزبيدي �أن ه��رب م��ن �سجن
�شطا الإ�سرائيلي يف العام ،1958
وهو �أحد ال�سجون املغلقة حاليا.
وان �ت �� �ش��رت الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي عرب
تطبيق “وات�ساب” �صور لق�صا�صات
من �صحف فل�سطينية لنب�أ هروب
اجل ��د ال� ��ذي م ��ا زال حم ��ط فخر
للعائلة.
ب�ع��د ن�شر �إ��س��رائ�ي��ل ��ص��ور اعتقال
ال� ��زب � �ي� ��دي م �ك �ب��ل ال� �ي ��دي ��ن وق ��د
ب ��دت ع�ل�ي��ه م �ظ��اه��ر ال �ت �ع��ب ،ن�شر
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ون ع �ب��ر و�� �س ��ائ ��ل
التوا�صل االجتماعي �صورا معدلة
تظهره مبت�سما.
وي � �ف � �خ� ��ر �أح � � �م � ��د ( 20ع� ��ام� ��ا)
باملعتقلني الفل�سطينيني “الذين
غ �ل �ب ��وا اجل �ي �� ��ش الأك � �ث ��ر ق � ��وة يف
التكنولوجيا يف ال�شرق الأو�سط”،
داعيا اىل “ال�صمود من �أجل �إبقاء
هذا ال�شعور” بعد االعتقاالت.
وت� � �ب � ��ث ف� ��� �ض ��ائ� �ي ��ة “فل�سطني
اليوم” املق ّربة من حركة اجلهاد
الإ��س�لام��ي ب�شكل متوا�صل حتية
ت�ق��دي��ر ل�ل�ه��ارب�ين ت��رك��ز فيها على
ع�ضو املجموعة حم�م��ود عبد اهلل
العار�ضة.
وينظر �إىل العار�ضة ال��ذي ق�ضى
 25عاما يف املعتقل على �أنه العقل
املدبر لعملية الهروب من ال�سجن.
يف م�ن��زل ع��ائ�ل�ت��ه يف ق��ري��ة عرابة،
تع ّلق عائلة العار�ضة �صورة كبرية
البنها على �أحد اجلدران.
ك ��ان ��ت وال � � ��دة حم� �م ��ود مت�سمرة
ت �ت��اب��ع �أخ � �ب ��ار ال �ف �� �ض��ائ �ي��ة خالل
فرتة الفرار.وتقول لفران�س بر�س
“رق�صت ف ��رح ��ا ع �ن��دم��ا علمت
ب�إطالق �سراحه” ،م�ضيفة “كنت
�آمل �أن ي�أتي ويفتح باب منزلنا».
�أم��ا �شقيقه حممد ف�يروي �أن �أحد
� �ض �ب��اط امل �خ��اب��رات الإ�سرائيلية
ات �� �ص��ل ب ��ه �أث � �ن ��اء ف � ��رار حممود.
“قال يل �إذا ع � ��اد حم� �م ��ود �إىل
املنزل ،فليق ّبل والدته ثم ات�صل بنا
لنعتقله».
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عوا�صم
مدريد
متت ال�سيطرة على حريق غابات وا�سع يف جنوب �إ�سبانيا اندلع قبل
�سبعة �أيام وت�سبب يف مقتل عن�صر �إطفاء و�أرغم � 2600شخ�ص على
الفرار من منازلهم ،ح�سبما �أعلن م�س�ؤولون حمليون الثالثاء.
�شب الأربعاء املا�ضي يف جبال �سيريا بريميخا قرب
واحلريق الذي ّ
�إ�ستيبونا “بات حتت ال�سيطرة” ح�سبما �أعلن خوامنا مورينو رئي�س
اقليم االندل�س يف تغريدة.
و�شارك قرابة  500عن�صر �إطفاء و 51طائرة ملكافحة احلرائق ،يف
جهود �إخماده .وتنف�س العنا�صر االثنني ال�صعداء مع بدء ت�ساقط
�أمطار خفيفة.
وق��ال مورينو �إن “املطر ال��ذي يت�ساقط منذ �ساعات ك��ان �أف�ضل
حلفائنا” .وحذر من “مرحلة معقدة” حمتملة قبل �إخماد النريان
ب��ال�ك��ام��ل.و��س��اه�م��ت ال��ري��اح ودرج� ��ات احل� ��رارة امل��رت�ف�ع��ة ومعدالت
الرطوبة املنخف�ضة يف حتويل احلريق �إىل ما و�صفه م�س�ؤول الإطفاء
“وح�ش جائع” �أتى على �أكرث من � 8آالف هكتار من الأرا�ضي.
الرباط

�أعلنت ال�سلطات املغربية تفكيك “خلية �إرهابية” موالية لتنظيم داع�ش
الإرهابي وتوقيف ثالثة م�شتبه فيهم.
وج��اء يف بيان للمكتب املركزي للأبحاث الق�ضائية ،التابع للمديرية
العامة ملراقبة الرتاب الوطني ،ن�شرته وكالة الأنباء املغربية �أن امل�شتبه
فيهم الثالثة الذين �أوقفوا يف مدينة الر�شيدية يف جنوب �شرق البالد
يبلغون من العمر  37و 27و� 21سنة.
و�أو�ضح انهم كانوا يخططون “الرتكاب جنايات �ضد الأ�شخا�ص بخلفية
�إرهابية ،حيث مت اختيار �أحد ال�ضحايا كهدف و�شيك لعملية القتل ب�سبب
ا�شتغاله يف مرافق ذات منفعة عامة».ومكنت عمليات تفتي�ش منازل
امل�شتبه فيهم ومتجر �أحدهم “من حجز معدات معلوماتية وذاكرتي
تخزين وهواتف حممولة ،ومالب�س �شبه ع�سكرية ،وخمطوطات عديدة
مكتوبة بخط اليد و�أخ ��رى مطبوعة م��ن الأن�ترن��ت حتر�ض ومتجد
العمليات الإرهابية».و�أو�ضح البيان �أن امل�شتبه فيه الرئي�سي “كان ين�شط
يف التجنيد واال�ستقطاب يف �صفوف �أتباع التيارات الدينية التقليدية».
وكان �أع�ضاء هذه اخللية “يت�شاركون املحتويات الرقمية ذات احلمولة
املتطرفة ،كتلك التي توثق للعمليات االنتحارية والت�صفيات اجل�سدية
التي يقوم بها تنظيم داع�ش يف عدة مناطق من العامل».
لندن

�أف��ادت �صحيفة “غارديان” �أن �سيطرة “طالبان” على ال�سلطة يف
�أفغان�ستان �سيعيد ت�شكيل منطقة ال�شرق الأو� �س��ط ،و�ستدفع دول
اخلليج لإعادة النظر يف حتالفاتها وخا�صة مع الواليات املتحدة.
ون�سب املحرر الدبلوما�سي يف ال�صحيفة باتريك وينتور �إىل م�س�ؤول
خليجي و�صفه عودة طالبان �إىل احلكم ب�أنها هزة �أر�ضية �ست�ؤثر على
م�سار ال�شرق الأو�سط ل�سنوات قادمة ،و�أن وع��ود احلركة باالعتدال
لي�ست �إال ك�لام�اً ،و�أن الن�سخة احلالية ه��ي نف�سها ال�ت��ي حكمت يف
ال�سابق.ومل تك�شف ال�صحيفة عن هوية امل�س�ؤول ،ولكنه قال �إن خروج
الواليات املتحدة ال�سريع يثري �أ�سئلة لدول اخلليج حول معنى الوعود
الأمريكية لتوفري الأمن على مدى ال�سنوات الع�شرين املقبلة.وقال:
“�أفغان�ستان هي هزة �أر�ضية ،هزة �أر�ضية مدمرة و�سن�شعر بها لفرتة
طويلة” ،م�ضيفاً �أن�ه��ا متثل حت��و ًال ع��ن “عقيدة كارتر” التي عفا
عليها الزمن ،وتق�ضي بقيام الواليات املتحدة التي تعتمد على النفط،
با�ستخدام القوة الع�سكرية للدفاع عن م�صاحلها يف منطقة اخلليج.

بوتني يخ�ضع للحجر بعد
�إ�صابات بكوفيد يف �أو�ساطه

•• مو�سكو�-أ ف ب

يخ�ضع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني حلجر �صحي بعد ر�صد �إ�صابات
بفريو�س كورونا يف �أو�ساطه ،ح�سبما �أعلن الكرملني يف وقت تبذل رو�سيا
جهودا م�ضنية لوقف االرتفاع الكبري يف �أعداد الإ�صابات.
وق��ال املتحدث با�سم الكرملني دمي�تري بي�سكوف لل�صحافيني �إن بوتني
بـ”�صحة ممتازة” وخ�ضع لفح�ص للك�شف عن الفريو�س ،من دون حتديد
ال�ن�ت�ي�ج��ة.وك��ان م��ن امل�ف�تر���ض �أن يتوجه ب��وت�ين �إىل دو��ش��ان�ب��ي ،عا�صمة
طاجيك�ستان ،حل�ضور قمة �إقليمية يف وقت الحق هذا الأ�سبوع .لكنه قال
يف مكاملة هاتفية مع رئي�س طاجيك�ستان �إمام علي رحمون �إنه لن يتمكن
من امل�شاركة �شخ�صيا.وجاء يف بيان للكرملني “قال بوتني �إنه ب�سبب ر�صد
�إ��ص��اب��ات بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد يف �أو��س��اط��ه� ،سيخ�ضع حلجر �صحي
لفرتة زمنية معينة».
وات�خ��ذت ال�سلطات الرو�سية منذ تف�شي اجلائحة �إج� ��راءات ا�ستثنائية
حلماية بوتني ،الذي تلقى اللقاح �سبوتنيك-يف الرو�سي �ضد كورونا.
ُ
وطلب من جميع القادة الأجانب وال�صحافيني وامل�س�ؤولني اخل�ضوع حلجر
�صحي قبل خمالطة الزعيم الرو�سي.
التقى ب��وت�ين الإث�ن�ين الرئي�س ال���س��وري ب�شار اال��س��د وبريا�ضيني رو�س
عائدين من الألعاب الباراملبية التي
ا�ست�ضافتها طوكيو.
ورو� �س �ي��ا م��ن ال ��دول الأك�ث�ر ت�ضررا
بالفريو�س ،وتعد خام�س دولة �سجل
فيها �أكرب عدد من الإ�صابات بح�سب
ح�صيلة لفران�س بر�س .وتبذل جهودا
م�ضنية ل�ل�ح��د م��ن الإ� �ص��اب��ات رغم
توفر اللقاحات لديها.
ب�ل�غ��ت ح�صيلة ال �ف�يرو���س الثالثاء
� 7,176,085إ�صابة و194,249
وف��اة .وح�صيلة الوفيات هي الأعلى
يف �أوروبا.
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EAT 163661
منوذج �إعالن الن�شرعن التعديل (بيان املنتجات)
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 351758 :بتاريخ 2021/05/25 :
امل�سجلة بالرقم 351758 :بتاريخ 2021/08/30 :
اال�سم :بروجر�س رايل �سريف�سز كوربوري�شن
وعنوانه 1600 :بروجر�س درايف � ،ألربتفيل ،ايه ال  ،35950الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
برجميات كخدمة تتميز بربجميات للت�شغيل وامل��راق�ب��ة والتحليل والت�شخي�ص والتح�سني وال�صيانة
والفح�ص املادي وتوليد الإنذارات والتوا�صل التعاوين و�إدارة املعلومات وا�ستك�شاف الأخطاء و�إ�صالحها عن
بعد و�آلياً للمركبات ومعدات ال�سكك احلديدية و�أ�صول ال�سكك احلديدية وقطع ومكونات ومعدات جلميع ما
ُذكر �آنفاً ،جميع ما ُذكر �آنفًا يف جمال �أمتتتة القطارات وال �شيء مما ُذكر �آنفًا يف جمال الأمن ال�سيرباين.
بيانات التعديل:
تعديل املنتجات كما هو مو�ضح
تاريخ التعديل2021/09/01 :
تاريخ الت�أ�شري2021/09/13 :

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13341بتاريخ 2021/9/15
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  235/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع الدعوى  :احلجز التنفيذي على العقار املرهون مبوجب عقد الرهن امل ��ؤرخ  2014/1/19رهن عقاري من
الدرجة الأوىل وامل�سجل لدى دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبى ل�صالح امل�صرف طالب التنفيذ والكائن مقره على الوحدة
العقارية الكائن مقرها (دبي جممع دبي للإ�ستثمار رقم الأر�ض  5مبني رقم  5رقم العقار � 502أ�سم املبني  :رتاج )E
متهيدا لنزع ملكيتها والإذن بالبيع باملزاد العلني وفقا لإجراءات القانون وفاء للدين امل�ستحق يف ذمة املعرو�ض �ضده (املنفذ
�ضده) يف حدود املبلغ الغري م�سدد من قيمة الرهن والبالغ مقداره  680725.07درهم  -ويف جميع الأحوال الزام املنفذ
�ضده (املعرو�ض �ضده) بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب التنفيذ:م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي  -عنوانه � :أبوظبي البطني بناية م�صرف ابوظبي الإ�سالمي بجوار امل�صرف
املركزي واملتخذ له حمال خمتارا مكتب خلفان الكعبي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائن مقره �إم��ارة دبي  -عود
ميثاء �شارع نادي الن�صر بناية عود ميثاء  99وميثله  :خلفان غامن �سعيد خلفان الكعبي
املطلوب �إعالنه  :ب�سام عوين علي عبداحلميد عنوانه  :دبي  -جممع دبي للإ�ستثمار  ،رقم االر�ض  ، 5مبنى رقم  ، 5رقم
العقار  ، 502ا�سم املبنى  :رتاج E -0503894477 :
bassam@hotmail.com
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ملنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار الثاين (حق منفعة ت�أجري)
رقم الأر�ض  - 5ا�سم املبنى  :رتاج  - Eرقم العقار  - 502 :امل�ساحة  143.68 :مرت مربع  -التقييم (746.729.47
درهم) ايجار من  2013/10/3اىل  - 2098/2/1مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

EAT 163660
منوذج �إعالن الن�شرعن التعديل (بيان املنتجات)
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 351757 :بتاريخ 2021/05/25 :
امل�سجلة بالرقم 351757 :بتاريخ 2021/08/30 :
اال�سم :بروجر�س رايل �سريف�سز كوربوري�شن
وعنوانه 1600 :بروجر�س درايف � ،ألربتفيل ،ايه ال  ،35950الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
�أنظمة �إدارة املركبات والآالت وقطعها ومكوناتها ومعداتها� ،أنظمة �إدارة املركبات والآالت للمركبات ومعدات ال�سكك
احلديدية و�أ�صول ال�سكك احلديدية وقطعها ومكوناتها ،برجميات قابلة للتنزيل وم�سجلة للت�شغيل واملراقبة والتحليل
والت�شخي�ص والتح�سني وال�صيانة والفح�ص امل��ادي وتوليد الإن��ذارات والتوا�صل التعاوين و�إدارة املعلومات وا�ستك�شاف
الأخطاء و�إ�صالحها عن بعد و�آلياً للمركبات ومعدات ال�سكك احلديدية و�أ�صول ال�سكك احلديدية وقطع ومكونات ومعدات
جلميع ما ُذك��ر �آنفاً� ،أجهزة الكمبيوتر للت�شغيل واملراقبة والتحليل والت�شخي�ص والتح�سني وال�صيانة والفح�ص املادي
وتوليد الإن��ذارات والتوا�صل التعاوين و�إدارة املعلومات وا�ستك�شاف الأخطاء و�إ�صالحها عن بعد و�آلياً للمركبات ومعدات
ال�سكك احلديدية و�أ�صول ال�سكك احلديدية وقطع ومكونات ومعدات جلميع ما ُذكر �آنفاً� ،أنظمة ت�شغيل القطارات �آلياً،
�أنظمة التحكم بالقطارات �آلياً� ،أدوات التحكم ال�صناعية الآلية .جميع ما ُذكر �آنفًا يف جمال �أمتتتة القطارات وال �شيء مما
ُذكر �آنفًا يف جمال الأمن ال�سيرباين.
بيانات التعديل:
تعديل املنتجات كما هو مو�ضح
تاريخ التعديل2021/09/01 :
تاريخ الت�أ�شري2021/09/13 :

فقدان �شهادات �أ�سهم
العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

فقدان �شهادات �أ�سهم �صادرة من ال�شركة العاملية القاب�ضة (�أ�سماك)
لأ�سماء التالية
 -1عبداهلل ح�سن غريب عبداهلل البلو�شي
رقم ال�شهادة  ASMAK177142عدد اال�سهم 1,200
 -2فاطمة �إبراهيم عبيد
رقم ال�شهادة  ASMAK177145عدد اال�سهم 1,200
 -3حميد عبداهلل ح�سن غريب عبداهلل البلو�شي
رقم ال�شهادة  ASMAK1720414عدد اال�سهم 1,200
� -4سارة عبداهلل ح�سن غريب عبداهلل البلو�شي
رقم ال�شهادة  ASMAK177141عدد اال�سهم 1,200
� -5شماء عيد ح�سن غريب عبداهلل البلو�شي
رقم ال�شهادة  ASMAK177143عدد اال�سهم 1,200
 -6حممد عبداهلل ح�سن غريب عبداهلل البلو�شي
رقم ال�شهادة  ASMAK177144عدد اال�سهم 1,200
الرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�شركة املذكورة �أعاله �أو الإت�صال على رقم
 - 0506635515م�شكورا

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بن�شر التعديالت املو�ضحة �أدناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم  351234 :بتاريخ 2021/5/18 :
امل�سجلة حتت رقم  351234 :بتاريخ 2021/9/8 :
با�سم :البواردي لال�ستثمار �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص .ب 88 .دبي – دولة االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
مواد التغليف واحل�شو والعزل ،املطاط والغوتابر�شا وال�صمغ والأ�سب�ستو�س وامليكا واملنتجات امل�صنوعة من
هذه املواد وغري واردة يف فئات �أخرى ،مواد بال�ستيكية مت�شكلة بالبثق للإ�ستعمال يف الت�صنيع� ،أنابيب مرنة
غري معدنية.
الواقعة بالفئة17 :
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية 200 / / ( – ) ( :م )
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
بيانات التعديل
تعديل �شكل العالمة كما مو�ضح اعاله
تاريخ التعديل2021/9/13 :
تاريخ الت�أ�شري2021/9/13 :
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بن�شر التعديالت املو�ضحة �أدناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم  351233 :بتاريخ 2021/5/18 :
امل�سجلة حتت رقم  351233 :بتاريخ 2021/9/8 :
با�سم :البواردي لال�ستثمار �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص .ب 88 .دبي – دولة االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ال��ورق وال��ورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من ه��ذه امل��واد وغ�ير واردة يف فئات �أخ��رى؛ املطبوعات؛ مواد
جتليد الكتب؛ ال�صور الفوتوغرافية؛ القرطا�سية؛ مواد الل�صق امل�ستعملة يف القرطا�سية �أو لغايات منزلية؛
ومواد الفنانني؛ فرا�شي الدهان �أو التلوين؛ الآالت الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا الأثاث)؛ مواد التوجيه
والتدري�س (عدا الأجهزة)؛ مواد التغليف البال�ستيكية (غري ال��واردة يف فئات �أخ��رى)؛ حروف الطباعة؛
الكلي�شيهات (الرا�سمات)؛ �صفائح ما�صة من الورق �أو البال�ستيك لتغليف املواد الغذائية؛ �أكيا�س (مغلفات
و�أجربة) من الورق �أو البال�ستيك للتعبئة؛ �أكيا�س للطبخ با�ستخدام فرن امليكروويف؛ رقائق بال�ستيكية
ال�صقة قابلة للتمدد حلزم املواد؛ �صفائح للتحكم بالرطوبة من الورق �أو البال�ستك لتغليف املواد الغذائية؛
مواد تغليف م�صنوعة من الن�شا؛ ورق تغليف؛ ورق لف.
الواقـعة بالفئة 16 :
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية 200 / / ( – ) ( :م )
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
بيانات التعديل
من:
تعديل العالمة
�إىل:

				

�إدارة العالمات التجارية
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حتت جمهر م�ؤ�س�سة امل�ستقبل واالبتكار

ال�صني يف مواجهة العامل :ما يقوله اخلرباء الفرن�سيون!...
قد ال نغايل �إن قلنا �إن ال�صني منذ ما يقارب العامني
•• الفجر -ريت�شارد �أرزت
–ترجمة خرية ال�شيباين
انغلقت على نف�سها .فالقيود التي فر�ضتها ال�سلطات
يف � 27أغ�سط�س ،نظمت م�ؤ�س�سة امل�ستقبل واالبتكار �ضد انت�شار فريو�س كوفيد ،-19متنع ال�صينيني من
برئا�سة جان بيري راف��اران ،م�ؤمترا يف فوتور�سكوب ال�سفر خ��ارج البالد .ويف نف�س الوقت ،ف���إن احلجر
الإجباري طيلة ثالثة �أ�سابيع -منها خم�سة ع�شر يو ًما
خ�ص�ص للعالقات مع العامل ال�صيني.

يف غرفة فندق -ورف�ض منح �أو جتديد الت�أ�شريات،
بالكاد ي�شجع بقية العامل على الذهاب �إىل ال�صني.
جان بيري رافاران ،هو �أحد الفرن�سيني الذين اعتادوا
الإقامة ب�شكل متكرر يف هذا البلد ،ولكنهم انقطعوا
عن الذهاب �إىل هناك.

ال�صني يف عيون املتخ�ص�صني الفرن�سيني
«ال�����ص��دي��ق ال��ق��دمي لل�شعب
ال�صيني»
وم � ��ع ذل� � ��ك ،ي �ح��اف��ظ رئي�س
الوزراء ال�سابق على اهتمام وثيق
ب��الأخ �ب��ار ال�صينية .ك��ان��ت املرة
الأوىل التي زار فيها ه��ذا البلد
عام  .1976وك��ان �آن��ذاك �ضمن
وف��د م��ن ال�شباب اجلي�سكاردي.
ول�ك��ن ع��ام  ،2004ع�ن��دم��ا كان
ي�ت�ر ّب ��ع ع �ل��ى ع��ر���ش ماتينيون،
طلب منه جاك �شرياك موا�صلة
ال��زي��ارة التي ك��ان عليه �أن يقوم
بها �إىل بكني �أث�ن��اء انت�شار وباء
ال�سار�س يف ال�صني .عندها كان
ج� ��ان ب �ي�ير راف� � � ��اران ال�سيا�سي
ال�غ��رب��ي ال��وح�ي��د ال ��ذي مل يلغي
رح�ل�ت��ه .و�أك���س�ب�ت��ه ه ��ذه املقاربة
�سمعة دائ�م��ة باعتباره “�صديقًا
و�سمح
قد ً
ميا لل�شعب ال�صيني”ُ ،
ل��ه منذئذ ب��رب��ط ��ص�لات مميزة
م��ع ال �ق ��ادة ال���ص�ي�ن�ي�ين .وي ��روي
ج ��ان ب �ي�ير راف � � ��اران ال� �ي ��وم� ،أنه
فيما يتعلق بال�صينيني ،ق��ال له
ج��اك � �ش�يراك“ :يفرت�ض �أنهم
�أذكياء مثلنا ،ومبا �أنهم يعملون
�أك�ث�ر بكثري و�أن �ه��م �أك�ث�ر ع ��ددًا،
ف�سيتفوقون علينا و�سنجدهم
�أمامنا يف يوم ما« .
ح� �ت ��ى �أوائ � � � � ��ل ع� � ��ام 2020
ع �ن��دم��ا م �ن��ع ف�ي�رو� ��س ك��وف �ي��د-
 19ال �� �س �ف��ر �إىل ال �� �ص�ي�ن ،كان
ج��ان بيري راف ��اران ي��راف��ق ب�شكل
م �ت �ك��رر ال� ��� �ش ��رك ��ات الفرن�سية
التي ت�سعى �إىل �إق��ام��ة ات�صاالت
ه� �ن ��اك .ك �م��ا ن �ظ��م ج�م�ي��ع �أن� ��واع
االجتماعات الفرن�سية ال�صينية
رف�ي�ع��ة امل���س�ت��وى .وط�ي�ل��ة خم�سة
ع���ش��ر ع ��ا ًم ��ا ،يف ك ��ل ي ��وم جمعة
�أخ�ير من �شهر �أغ�سط�س ،تنظم
م�ؤ�س�سة امل�ستقبل واالبتكار التي
ير�أ�سها ،م�ؤمت ًرا يف فوتور�سكوب
يف ب��وات �ي �ي��ه ،م�ك��ر�� ً�س��ا للأحداث
ال��دول �ي��ة ،وب�شكل �أك�ث�ر حتديدًا
ل�ل�ع�لاق��ات م��ع ال �ع��امل ال�صيني.
ع��ام ُ ،2020ع�ق��د ه��ذا امل�ؤمتر
ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت ح���ص��ر ًي��ا ب�سبب
وباء كوفيد .لكن يف � 27أغ�سط�س
 ،2021ح �� �ض��ر م ��ا ي �ق��رب من
�شخ�صا ه��ذا ال �ي��وم ،وكان
150
ً
مو�ضوعه “دُوار العامل ،ا�ستعادة
التوازن” ،وت�سنّى � ً
أي�ضا متابعة
املناق�شات على الإنرتنت.
�صباحا،
يف ال���س��اع��ة ال�ع��ا��ش��رة
ً

الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ ي�سلم ميدالية لرئي�س الوزراء الفرن�سي الأ�سبق جان بيري رافاران

ينظم جان بيري رافاران منذ خم�سة ع�شر عامًا ،يف نهاية �شهر �أغ�سط�س ،م�ؤمترا خم�ص�صا لل�صني
ف� �ت� �ح� �ه ��ا يف ب � �ع � �� ��ض احل� � � ��االت
و�إغالقها يف حاالت �أخرى .ولن
يكون الأمر بهذه ال�سهولة” .ويف
ك��ل الأح� ��وال ،بالن�سبة للرئي�س
ال���س��اب��ق ملنطقة ب��وات��و �شارانت،
ف � � � ��إن خم� ��اط� ��ر االن � �ك � �م� ��ا�� ��ش يف
امل��دى املتو�سط يف ال�صني “غري
مرجحة».
واخ �ت �ت �م��ت اال�� �ش� �غ ��ال بكلمة
�أن��دري��ه ت�شينغ ،ال��رئ�ي����س املدير
العام للتجارة الآ�سيوية الأوروبية
ون� ��ائ� ��ب رئ� �ي� �� ��س جل� �ن ��ة فرن�سا
وال �� �ص�ين ،وه ��ي م��ؤ��س���س��ة تابعة
مل �ن �ظ �م��ة الأع� � � � ��راف الفرن�سية
تتابع امل�ب��ادالت االقت�صادية بني
البلدين.
مت ت���س�ج�ي��ل ك�ل�م�ت��ه يف بكني،
يعترب �أنه “بعد بداية فو�ضوية،
��س�ي�ط��رت ال �� �ص�ين ع �ل��ى كوفيد.
م�ؤ�س�س ومدير معهد العالقات
ً
رئي�سا للوزراء .ولكن ،خ�صو�صا ،تريد اح�ترام القواعد امل�شرتكة ،وبعد �أن �شهدت اقت�صادها ينهار،
ّ
الدولية واال�سرتاتيجية� ،صورة
عدة
�ا
�
ه
زار
�ين،
ف
�
ل
ل
أ
ا
�سنوات
منذ
ه� ��ي يف احل � ��د الأدن � � � ��ى ال تقل ا� �س �ت �ط��اع��ت �أن ت �ن �ع �� �ش��ه .وبعد
ملكانة ال�صني يف ال�ع��امل احلايل ،م��رات و ُدف ��ع �إىل االق��ام��ة ب�ضعة خ � �ط� ��ورة خ� �ط�ي�رة ع� ��ن ال�صني امل��واج �ه��ة ال���ش��ر��س��ة ال�ت��ي �أراده ��ا
م � ��ؤك � �دًا �أن� �ه ��ا ال� �ي ��وم ال�شريك �أي� ��ام يف م��دي�ن��ة �صينية ملراقبة القوية والقاهرة».
دون��ال��د ت��رام��ب� ،أ��ص�ب��ح ميزانها
ال �ت �ج��اري ل �ـ  128دول ��ة مقابل ع�م�ل�ه��ا .وب �ع��د �أن �أ� �ص �ب��ح عمدة
�سلط
الندوة،
من
يف وقت �آخ��ر
ال �ت �ج��اري �أك�ث�ر ازده � ��ا ًرا م��ن �أي
 60دول��ة ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة .ثم ل��وه��اف��ر ،زار �إدوارد ف�ي�ل�ي��ب يف �إدوارد فيليب ال�ضوء على موقف وق��ت م�ضى .وه��ذا ال�ع��ام� ،أ�صبح
دعا اوروب��ا �إىل عدم اتباع العداء م�ن��ا��س�ب��ات ع��دي��دة دال �ي��ان ،حيث ال� �ق ��وة ال ��رو� �س �ي ��ة ف �ي �م��ا يتعلق تطبيق ت�ي��ك ت ��وك ال���ص�ي�ن��ي هو
الأمريكي جتاه ال�صني .وعلى حد توجد تو�أمة ن�شطة ب�شكل خا�ص ب��ال���ص�ين .وق ��ال �إن ��ه ع�ن��دم��ا كان التطبيق الأكرث تنزيلاً يف العامل،
قوله ،ف��إن “ال�صني لي�ست دولة منذ ثالثني عا ًما بني هذا امليناء يف م��ات�ي�ن�ي��ون ،دع ��ا �إىل لوهافر متقد ًما على في�سبوك ،ومتكن
دميقراطية ،لكن ل�سنا ملزمني ال�ك�ب�ير يف ��ش�م��ال � �ش��رق ال�صني ن �ظ�يره م�ي��دف�ي��دي��ف ال� ��ذي كان ال�صينيون من �إنزال روبوت على
باتباع الواليات املتحدة على �أ�سا�س وبلدية لوهافر.
يزور فرن�سا ،و�أن هذا الأخري قال كوكب املريخ «.
�أنها دميقراطية” .ثم �أ�صر على
مل
فوتور�سكوب،
ومع ذل��ك ،يف
لي�ست
ال�صني
لنا،
“بالن�سبة
له:
لكن ،يتابع �أندريه �شينغ“ :رغم
احتمال ن�شوب �صراع بني ال�صني
معرفته
فيليب
إدوارد
�
ي�ستعر�ض
ًا
ف
حلي
�ت
�
س
�
�
�
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ف�إنها ال ترى �شعبيتها ترتفع ،بل
نتمكن من م�ساعدة الأفغان �ضد ع�ل��ى حت�ل�ي��ل ج�ي��و��س�ي��ا��س��ي حول يف ي��وم��ا م ��ا .ل�ك��ن ال �ي��وم ،ورمبا ت��راه��ا ت�ن�ه��ار .لقد ك��ان��ت ال�صني
ط��ال �ب��ان ،ال �أرى ك�ي��ف �سنذهب اجلملة التالية“ :يف عامل اليوم ،ل� �ف�ت�رة ط ��وي �ل ��ة ،ن �ح��ن ال ��رو� ��س تغوي وتغري عندما كانت بائ�سة
مل�ساعدة تايوان �ضد ال�صني� .إنها ال ��ذي ��ن ال ي �ع��ان��ون م ��ن ال � � �دُوار نفهمها ،ونعرف جيدًا ما يريده و�ضعيفة ،وال ميكنها فعل ذلك
م�س�ألة واقعية .يف الوقت احلايل ،يجب �أن يخيفونا” .يف خطابه ،ال���ص�ي�ن�ي��ون ،ون�ف���ض��ل �أن يكون الآن بعد �أن �أ�صبحت غنية وقوية
يقول التايوانيون ،بطريقة ذكية ج � � ��اورت حت� ��دي� ��ات ت� �غ�ّي�رّ املناخ ل��دي�ن��ا حم ��اور نفهمه �أك�ث�ر من «.
للغاية ،لأنف�سهم “لدينا ا�ستقالل والدميوغرافيا العاملية ،التفكري حم��اوري��ن ال نفهمهم وم ��ن ثم
ك�ي��ف ت�ن�ج��ح يف ج ��ذب تعاطف
واق�ع��ي ،م��ا ال��ذي �سنح�صل عليه يف وزن ال�صني“ :خالل ثالثني يهددوننا بطريقة ما” ،يف �إ�شارة بقية ال�ع��امل ،ه��و ب�لا �شك �س�ؤال
م��ن اال��س�ت�ق�لال ال�ق��ان��وين الذي عا ًما ،يحدث يف ال�صني ما عرفته بالطبع �إىل الغرب.
ي �ط��رح��ه امل �ث �ق �ف��ون ال�صينيون
قد ي�ؤدي �إىل انفجار لن ي�سيطر املجتمعات الغربية خ�لال 250
ال ��ذي ��ن ي�ل�اح� �ظ ��ون� ،أن احللم
عليه �أحد؟».
عا ًما” ،وهو ما يدفعه �إىل اعتبار
منتك�سة
�شعبية
الأم ��ري� �ك ��ي ي �ح �ت �ف��ظ بجاذبية
املواجهة
هذه
ظهور
“ن�شهد
أننا
�
بيري
جان
أو�ضح
�
فوتور�سكوب،
يف
ال ج ��دال ف�ي�ه��ا رغ��م ال�صعوبات
ال�صني العب رئي�سي
احل�ت�م�ي��ة ب�ي�ن ال���ص�ين الزاحفة راف��اران� ،أثناء رئا�سة املناظرات ،ال �ت��ي ت��واج �ه �ه��ا �أم��ري �ك��ا اليوم.
اخل �ط��اب ال ��ذي �أع �ق �ب��ه ،وفاز و�أمريكا التي يف حالة قلق” .ومع �أن “ال�صينيني يدركون جيدًا �أن يف ف��وت��ور� �س �ك��وب ،ك ��ان الجتماع
ب� ��أك�ب�ر ق� ��در م ��ن االه� �ت� �م ��ام ،هو ذلك ،يعتقد �إدوارد فيليب� ،أنه ال �أداءهم مرتبط باالنفتاح،
م�ؤ�س�سة امل�ستقبل واالبتكار فائدة
خ�ط��اب �إدوارد فيليب .ل�ق��د قام ميكن اليوم ّ
حل �أي ق�ضية عاملية
التعاون،
وان للعامل م�صلحة يف
واح ��دة على الأق ��ل :ت�ق��دمي عدد
ن�ستبعد
أال
�
“يجب
عمدة لوهافر احلايل برحلة �إىل بدون ال�صني:
�سيواجه
�ه
�
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�
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�
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و
م�ع�ين م��ن احل�ق��ائ��ق ع��ن ال�صني
ال�صني ع��ام  2018عندما كان فكرة �أن ال�صني ال�ضعيفة التي ال � �ص �ع��وب��ات ،و�إال ��س�ي���ض�ط��ر �إىل اليوم...
ل �ك��ن ج�ع�ل�ه��ا حم �ب��وب��ة وج� �ذّاب ��ة
و�شعبية يف ال��وق��ت احل��ايل يبدو
وك�أنه هدف بعيد املنال.

� -إدوارد فيليب :ال ميكن اليوم حل �أي ق�ضية عاملية بدون ال�صني

 برونو لو مري� :ستكون هناك �إمرباطوريتان ،الواليات املتحدة � -سيلفي بريمان� :إنها حرب باردة حقيقية ،تختلفوال�صني ،وعلى �أوروبا �أن تكون الإمرباطورية الثالثة
عن تلك التي حدثت مع االحتاد ال�سوفياتي

 با�سكال بونيفا�س� :إذا مل نتمكن من م�ساعدة الأفغان �ضد � -أندريه �شينغ :رغم م�ضاعفة ال�صني لنجاحاتها،ف�إنها ال ترى �شعبيتها ترتفع ،بل تنهار
طالبان ،ال �أرى كيف �سنذهب مل�ساعدة تايوان �ضد ال�صني

 ديفيد بافرييز :موا�صلة احلوار مع ال�صني ،مع � ًأي�ضا تغيري اللهجة
افتتح ج��ان بيري راف� ��اران ،الذي
انتخب لفرتة طويلة ع��ن دائرة
فيينا وم�ن�ط�ق��ة ب��وات��و �شارانت،
امل �ن��اق �� �ش��ات .امل �ت �ح��دث الأول هو
ب��رون��و ل��و م�ير ،وزي��ر االقت�صاد.
مل يكن حا�ضرا يف فوتور�سكوب،
وظهر على �شا�شة كبرية.
ل �ق��د ط ��ور ال ��وزي ��ر ف �ك��رة �أن ��ه
يف ال� �ق ��رن احل � ��ادي والع�شرين
“�ستكون ه�ن��اك �إمرباطوريتان
ق��وم �ي �ت��ان ع�ظ�ي�م�ت��ان ،الواليات
املتحدة وال�صني ،و�أن �أوروبا يجب
�أن تكون الإمرباطورية الثالثة،
�إمرباطورية الأمم” ،حمددا انه
“يجب �أن تكون �أوروبا قادرة على
تخ ّيل منوذج ي�سمح لها مبكافحة
تغري املناخ،
و�ضمان قيمها الأ�سا�سية ،و�ضمان
�أمنها».
ومل ي� ��� �س� �ت� �ب� �ع ��د ال� � ��وزي� � ��ر
“اال�شتباكات امل�ب��ا��ش��رة �أو غري
املبا�شرة” بني ال�صني والواليات
امل�ت�ح��دة يف املناف�سة ع�ل��ى املركز
الأول يف العامل.
“لقد ر�أي�ن��ا ذل��ك يف عهد ترامب
يف امل�ج��ال ال�ت�ج��اري ،حيث كانت
املواجهة هي القاعدة والت�سوية
ال�سلمية للنزاعات هي اال�ستثناء”،
ه��ذا م��ا ��ص��رح ب��ه ب��رون��و ل��و مري
ال��ذي دع��ا �إىل “ت�ضامن وتعاون
�أوثق بني الدول الأوروبية».

«ال�صني تنغلق»
ب�ع��د ذل� ��ك ،ع�ل��ى م� ��دار اليوم،
ت� �ن ��اول ال �ك �ل �م��ة ح� � ��وايل ع�شرة
م �ت �ح��دث�ين .م ��ن ب�ي�ن�ه��م ديفيد
ب��اف�ي�ري��ز .رج ��ل الأع� �م ��ال ه ��ذا�أ
يعي�ش يف هونغ كونغ حيث يدير
�شركة ايري�س كابيتال ،الن�شطة
يف جم ��ال اال� �س �ت �ث �م��ار امل � ��ايل .يف
مايو املا�ضي ،ن�شر كتاب “ال�صني-
�أوروبا :نقطة التحول الكربى”،
حيث ي�سعى �إىل جتديد مقاربة
ومعرفة ال�صني احلالية.
وع� � � �ل � � ��ى خ � �� � �ش � �ب� ��ة م � �� � �س ��رح
فوتور�سكوب� ،أو�ضح �أن “ال�صني
ت�ن�غ�ل��ق ،وم ��ن امل �ف��ارق��ات �أن هذا
ه��و ال��وق��ت ال��ذي نحتاج فيه �إىل
التحدث �إىل ال�صينيني �أكرث من
غريهم ،ويجب �أن نعلمهم �أنه مت
اال�ستهانة بال�صني طيلة ع�شرين
ع��ا ًم��ا ،وعلينا م��وا��ص�ل��ة احل ��وار،
ولكن مع تغيري لهجتنا � ً
أي�ضا”.
وو� �ص��ف ب �ل �دًا �سيظل مغلقًا عام
 ،2022على وج��ه اخل�صو�ص،
لأن ��ه ال مي�ل��ك ل�ق��اح��ا ف�ع��اال �ضد
املتغريات اجلديدة لـ كوفيد .من
جهة اخ ��رى ،ويف جم��ال البيئة،
ي� �ق ��در دي �ف �ي��د ب ��اف�ي�ري ��ز �أن � ��ه يف
ال�صني� ،ستكون ذروة التلوث عام
.2030
و��س�ي�ك��ون �أم� ��ام ال���ص�ين حوايل
ثالثني عا ًما فقط لتحقيق مناخ

�أف�ضل عام  ،2060كما تت�صوره.
وه��ذا يفرت�ض ج�ه�دًا اقت�صاد ًيا
ه ��ائ�ل ً�ا ،وت �ق �ن �ي��ات غ�ي�ر متوفرة
اليوم.
مداخلة �أخرى� ،سيلفي بريمان.
كانت �سفرية فرن�سا لدى ال�صني
ب�ي��ن  2011و ،2014قبل
تعيينها يف بريطانيا العظمى ،ثم
رو�سيا.
هي اي�ضا كتبت كتا ًبا عن ال�صني
“ال�صني يف املياه العميقة” ،عام
 .2017حللت يف فوتور�سكوب،
ال �ع�ل�اق��ات احل��ال �ي��ة ب�ي�ن الغرب
وال�صني .وقالت�“ :إنها حرب باردة
حقيقية ،تختلف ع��ن تلك التي
ح��دث��ت م��ع االحت��اد ال�سوفياتي.
ك��ان االوىل يف الأ�سا�س ع�سكرية
ونووية و�أيديولوجية .اما اليوم،
مع ال�صني ،نحن امام حرب باردة
م �ت �ع��ددة الأب � �ع ��اد .احل� ��رب التي
��ش�ن�ت�ه��ا ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة على
الر�سوم اجلمركية ال�صينية كانت
فا�شلة :ال�صادرات ال�صينية �إىل
�أمريكا ال�شمالية �أعلى مما كانت
عليه يف البداية .لكن هناك حرب
�أكرث خطورة ،وهي تكنولوجية”.
وذك��رت احل�صار الأم��ري�ك��ي على
�أ� �ش �ب��اه امل��و� �ص�لات ال���ص�ي�ن�ي��ة� ،أو
ح�ظ��ر � �ش��راء ال���ش��رك��ات الغربية
لهواتف هواوي.
ث��م ر� �س��م ب��ا� �س �ك��ال بونيفا�س،

 -جان بيري رافاران :يدرك ال�صينيون �أن �أداءهم مرتبط باالنفتاح

�إدوارد فيليب ي�شخ�ص ويحذر
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13341بتاريخ 2021/9/15
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ب�شري احمد بوتور غني عبداهلل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICVS2021 /0003611مدين

�إىل املحكوم عليه  :ب�شري احمد بوتور غني عبداهلل
العنوان  :ال�شارقة ال�صجعة هاتف 0506374462
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ر�ضا لطفي فتوح ال�سيد الكومي  -اجلن�سية  :م�صري  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 98937
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  1006ملك ديار للتطوير  -بردبي  -برج خليفة  -هاتف :
 04-4421762فاك�س  04-4421764 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية جيان بينغ
لتجارة املن�سوجات واالقم�شة � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي
بتاريخ  2021/9/2واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/2
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

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

ا�سم ال�شركة  :جيان بينغ لتجارة املن�سوجات واالقم�شة � -ش ذ م م
العنوان  :حمل  12و  13ملك ها�شم نا�صر عبداهلل ح�سني ال نا�صر  -ال�سبخة  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  777530 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1273720 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/2واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/9/2وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  1006ملك ديار للتطوير
 ب��ردب��ي  -ب��رج خليفة  -ه��ات��ف  04-4421762 :ف��اك����س 04-4421764 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق
العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

تغيري ا�سـم /خديجه عادل حم�سن نا�صر عبدالواحد

تقدمت املواطنة /خديجه عادل حم�سن
نا�صر عبدالواحد/بطلب �إىل حمكمة �أبوظبي
الإبتدائية ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمها من
(خديجة) اىل (اروى) فمن لديه اعرتا�ض
يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر االعالن
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0005561عمايل (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -فرا�س حممد عبدالقادر عمريه
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0003499جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حليمه عبداهلل احمد علي الظهوري
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0003496جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -أنطون جمي�س هولدينبو تيلى
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2020 /0003780جتاري

�إىل املحكوم عليه  :فرا�س حممد عبدالقادر عمريه
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  192829درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :حليمه عبداهلل احمد علي الظهوري
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد
لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  434932درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه � :أنطون جمي�س هولدينبو تيلى
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  143628درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املدعي عليه  :الفرا�شة البي�ضاء ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة بوطينه خلف �شارع امللك عبدالعزيز �شقة رقم 203
0581687505 065238839
نعلمكم بان املدعي  /ذاكري ح�سني مفي�ض مياه اجلن�سية  :بنجالدي�ش
يف الدعوى رقم  5561/2021دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة
الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره  17175درهم بالإ�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � /9/14أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم ( 15مكتب مدير الدعوى الدائرة العمالية) �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/9/6م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
التنفيذ الق�ضائي رقم  669ل�سنة 2020
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
�إىل املنفذ �ضده  /حممد العزي
ل�صالح املنفذ له  /بنك الإ�ستثمار � -ش م ح
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني
املوافق  ,2021/9/20وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه (لأعلى عطاء) و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم ( )0115مبنطقة عجمان ال�صناعية ( )1ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره ()14,000,000.00
درهم�( ،أربعة ع�شر مليونا درهم) ،وذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين للإمارات للمزادات
http: www.emiratesauction.ae :
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات
للمزادات  http: www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
الأقل.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني

�إجتماع خربة
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وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
التنفيذ الق�ضائي رقم  669ل�سنة 2020
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)
�إىل املنفذ �ضده  /حممد العزي
ل�صالح املنفذ له  /بنك الإ�ستثمار � -ش م ح
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني
املوافق  ,2021/9/20وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه (لأعلى عطاء) و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم ( )0115مبنطقة عجمان ال�صناعية ( )1ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره ()14,000,000.00
درهم�( ،أربعة ع�شر مليونا درهم) ،وذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين للإمارات للمزادات
http: www.emiratesauction.ae :
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات
للمزادات  http: www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
الأقل.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني

�إجتماع خربة
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�إجتماع اخلربة امل�صرفية
يف الدعوى رقم  3511/2021جتاري جزئي  -ال�شارقة

املو�ضـوع  -اعالن بالن�شر
الدعوى رقم  2741/2021جتاری جزئی  -دبی

املدعى عليها � /شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت (ذ .م .م)
ب�صفتكم املدعى عليكم يف الق�ضيه رقم  2741/2021/16جتاري جزئي  -دبي من قبل
املدعيه� /أي �أل تي تكنولوجي ف�أنتم مكلفون �أو من ينوب عنكم قانوناً حل�ضور جل�سة اخلربه
معكم ي��وم االح��د امل��واف��ق  19/09/2021ال�ساعة  02:00ظهرا عرب تقنية االت�صال
املرئي تطبيق  Google meetيف الوقت املحدد لالجتماع وتقدمي م�ستنداتكم و�أدلتكم
�أمام خبري الدعوى ،ويرجي التوا�صل والتن�سيق م�سبقاً مع اخلبري للأهميه على الرقم :
 0556658511لتزويدكم بلينك االجتماع مع العلم �أنه يف حال عدم تقدمي امل�ستندات
وال�ت�ع��اون م��ع مهمة اخلبري �سيتم ال�سري يف ال��دع��وى واع��داد التقرير مب��ا ه��و متوفر من
م�ستندات تخ�ص النزاع

�صـدر با�سم وتوقيـع
اخلبري الهند�سي املنتدب
غ�سان عبد القادر هربه

اخلبري املحا�سبي /امل�صريف
عبداهلل فايز ال�شام�سي

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -وقا�ص حميد راجا عبداحلميد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0001610مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0004308مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :وقا�ص حميد راجا عبداحلميد
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ احمد نا�صر �صالح احلرازي  -اجلن�سية ميني
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 79275.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املدعي عليه  :بروم�س اونييني اون�ؤنز
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزرة �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية
�سكن �سائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف 0581231908
بناء على طلب املدعية  :اجرة ال�شارقة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/10/3أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )3شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/9/13م.

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
�إنابة رقم  1ل�سنة 2021
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
�إىل املنفذ �ضده � /صالح عبدالهادي جميل اخلالدي
ل�صالح املنفذ له  /بنك �أبوظبي التجاري
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني
املوافق  ,2021/9/20وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه (لأعلى عطاء) و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم ( )1005مبنطقة اجلرف ال�صناعية ( )2ب�إمارة عجمان بواقع ح�صة من عقار بن�سبة  %45ب�سعر ا�سا�سي
مقداره ( )1,485,000.00درهم( ،مليون واربعمائة وخم�سة وثمانون الف درهم) ،وذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى
احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين للإمارات للمزادات :
http: www.emiratesauction.ae
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين
للإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
الأقل.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()7697/2021

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/7629

املنذر � :أمين عبد املنعم عثمان احمد  -اجلن�سية ال�سودان
بوكالة املحامي  /عبيد ال�شام�سي
املنذر اليه  :م�صعب ح�سن حممد خلف اهلل � -سوداين اجلن�سية
لذلك ،ف�إننا ننذركم وبالنيابة عن موكلنا املنذر املذكور �أع�لاه ب�سداد
مبلغ  25,500درهم (خم�سة وع�شرون �ألف وخم�سمائة درهم) وذلك
خالل (� 5أيام) من ا�ستالمكم الأنذار حتى ال ن�ضطر �أ�سفني �إىل اتخاذ
الإجراءات القانونية يف مواجهتكم وتكليفكم امل�صاريف واالتعاب.
الكاتب العدل

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

املرجع 235 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد بينتي باروا بن باين بو�شان بروا ,اجلن�سية بنغالدي�ش
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %50وذل��ك اىل ال�سيد  :حممد
فریوز الدین �شودري ,اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة (ور�شة النجوم الت�سعه لت�صليح
ك�ه��رب��اء وم�ك�ي�ف��ات ال���س�ي��ارات) وال �ت��ي ت�أ�س�ست ب ��أم �ـ��ارة ال���ش��ارق��ة مب��وج��ب رخ���ص��ة رقم
( )515975ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية  ,وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حمكمة التنفيذ املدنية
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املدعي  :بنك اال�ستثمار �ش.م.ع
املدعى عليهم  )1 :م�صنع املدار للإن�شاءات املعدنية (ذ.م.م)
� )2شركة عرمان ملقاوالت البناء (ذ.م.م)
 )3نبيل �سامل �أبو احل�سن
 )4هيثم نبيل �أبو احل�سن
�إىل املدعى عليهما  )1 :م�صنع املدار للإن�شاءات املعدنية (ذ.م.م)
� )2شركة عرمان ملقاوالت البناء (ذ.م.م)
يف ال��دع��وى رقـم  3511/2021جت�ـ��اري جزئـي  -ال�شـارقة لقـد تقـرر عقـد �إجتمـاع خ�برة مرئي عن
بعـد عبـر تطبيـق زووم ( )ZOOMيف الـدعوى اعـاله  ،وذلـك ي��وم الأرب�ع��اء امل��واف��ق  ،2021/9/22يف
متام ال�ساعة  1.30ظهرا ،لـذا يرجـى حـ�ضـور ممثلي ال�شـركتني فـي املوعـد املـذكور �أعـاله مـع �إر�سـال كـافـة
دفـوعكم وم�سـتنداتكم ومـا ترونـه منـا�سـبـا لتي�سـري �أعمـال اخلربة يف الدعوى على عنوان الربيد الإلكرتوين
a_shamsi13@yahoo.com

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
�إنابة رقم  1ل�سنة 2021
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)
�إىل املنفذ �ضده � /صالح عبدالهادي جميل اخلالدي
ل�صالح املنفذ له  /بنك �أبوظبي التجاري
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني
املوافق  ,2021/9/20وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه (لأعلى عطاء) و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم ( )1005مبنطقة اجلرف ال�صناعية ( )2ب�إمارة عجمان بواقع ح�صة من عقار بن�سبة  %45ب�سعر ا�سا�سي
مقداره ( )1,485,000.00درهم( ،مليون واربعمائة وخم�سة وثمانون الف درهم) ،وذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى
احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين للإمارات للمزادات :
http: www.emiratesauction.ae
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين
للإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
الأقل.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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لدى كاتب العدل بدبي
�إعالن بالن�شر  -رقم ()2021/7499
املنذر  -:نا�صر علي خان حليم كل (باك�ستان اجلن�سية)
املنذراليه  -:جیا جوبنی جاندرا ا�شيكر اير (هندية اجلن�سية) ( -اماراتي اجلن�سية)
املو�ضوع � :إعالن بالن�شر يف انذار عديل رقم ( )2021-
يتوجه املنذر اىل املنذر اليها بهذا االن��ذار العديل املت�ضمن تكليفه بالوفاء للتنبيه
عليها ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  40000درهم (�أربعون الف درهم) قيمة ال�شيك
امل�ستحقة للمنذر  ،وذلك خالل مدة خم�سة �أي��ام وحتى متام �سداد وذلك خالل مدة
خم�سة ايام من تاريخ ن�شر هذا االنذار العديل يف حالة عدم اال�ستجابة ف�سوف يقوم
املنذر باتخاذ كافة االج��راءات القانونية الكفيلة بحفظ حق املنذر وذل��ك عن طريق
اللجوء للجهات الق�ضائية ورفع دعوى �ضد املنذر اليها.

املنذر� :شركة بريي (ذ .م .م)
املنذر �إليهما  - 1 :طائف املدينة للمقاوالت �ش ذ م م  - 2 ،نبي بخ�ش ماديا ( -جمهول حمل الإقامة)
 -1ملا تر�صـد بذمة املنذر اليها االوىل ل�صـالح املنذرة مبلغ قدره  4,263,289,33درهم (�أربعة ماليني ومائتان وثالثة
و�ستون الفا ومائتان وت�سعه وثمانون درهما وثالثة وثالثون فل�سـا) و�أ�صـدرت املنذر اليها االوىل اربع �شيكات ل�صالح ال�شركة
املنذرة وقام املنذر اليه الثاين بالتوقيع على ال�شيكات بو�صفه ال�ساحب حل�ساب ال�شركة املنذر اليها الأوىل -2 ،وملا مت تقدمي
املنذرة لل�شـيكات �سـالفة الذكر والبالغ �إجمايل قيمتهم  4,263,289,33درهم (�أربعة ماليني ومائتان وثالثة و�ستون الفا
ومائتان وت�سعه وثمانون درهما وثالثة وثالثون فل�سـا) اىل البنوك امل�سحوبة عليها ارتدت جميعها دون �صرف لعدم كفاية
الر�صيد -3 ،وملا كانت املنذرة قد حاول �إعالن املنذر اليه بوا�سـطة كاتب العدل لكم بتاريخ � ٢٦أغ�سط�س  ٢٠٢١ولكن مل يتمكن
املكلف بالإعالن من حماكم دبي املوقرة من ابالغ بالإنذار ح�سبما جاء يف افادته -4 ،وملا كانت حمكمة دبي قد فو�ضت املنذر
لتوجيه الإن��ذار عن طريق ن�شره يف ال�صحيفة -5 ،لذلك ،يعترب هذا االنذار مبثابة مطالبة نهائية للمنذر اليه وتكليفه
بال�سداد ملبلغ  4,263,289,33درهم (�أربعة ماليني ومائتان وثالثة و�ستون الفا ومائتان وت�سعة وثمانون درهما وثالثة
وثالثون فل�سا) خالل مهلة  5ايام من تاريخ ن�شر هذا االنذار ،واال لن يكون لدى املنذرة �أي خيار �آخر �سـوى اتخاذ الإجراءات
القانونية �ضـدكم ومن دون الرجوع اليكم ال�سرتداد املديونية امل�ستحقة مع الفوائد القانونية املرتتبة عليها .ميكن للمنذر اليه
التوا�صل مع املنذر على العنوان التايل  :مكتب �أحمد رم�ضان وحليمة املرزوقي حمامون وم�ست�شارون قانونيون

�إىل املحكوم عليه را�شد على �أحمد �سعيد احلفيتي,
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/08/25قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح فار�س خدا بخ�ش خدا بخ�ش  ,بالتايل:
ن�ص احلكم  -حكمت املحكمة  :ح�ضوريا  /ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغا
مقداره  83000درهم (ثالثة وثمانون �ألف درهم) وب�إلزامه بفائدة قانونية �سنوية
بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  15/6/2021وحتى متام
ال�سداد وعلى اال جتاوز �أ�صل املبلغ املحكوم به والزمته بامل�صاريف ومببلغ خم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستثناف خالل املدة القانونية اعتبارا من
اليوم التايل لن�شره.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
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حكومة دبي
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لدى كاتب العدل بدبي
�إعالن بالن�شر رقم )2021/7497( -
املنذرة  -:ماجد ل�صناعة الفيرب جال�س والبيوت اجلاهزة ذ م م
املنذراليها  -:ال�صفوة للمقاوالت الكهربائية �ش ذ م م
املو�ضوع � :إعالن بالن�شر يف انذار عدايل رقم ( )2021-
تتوجه املنذرة اىل املنذر اليها بهذا االنذار العديل املت�ضمن تكليفها بالوفاء للتنبيه
عليها ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  3228750اثنان وثالثون الف ومائتان و�سبعة
وثمانون درهم وخم�سون فل�سا قيمة الفواتري امل�ستحقة للمنذرة  ،وذلك خالل مدة
خم�سة�أيام وحتى متام ال�سداد وذلك خالل مدة خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا االنذار
العديل ويف حالة عدم اال�ستجابة ف�سوف تقوم املنذرة باتخاذ كافة االجراءات القانونية
الكفيلة بحفظ حق املنذرة وذلك عن طريق اللجوء للجهات الق�ضائية ورفع دعوى
�ضد املنذر اليها.
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�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/7645
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/7638

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

املنـذرة  :مـريـم عبيـد حممـد عبـداهلل احللـو � -إماراتيـة اجلن�سـيـة ب�صـفتها ال�شخ�صـيـة وبـ�أي
�صـفـة كانـت وب�صفتها املمثلـة القانونيـة عـن ال�سـيدة /هنـا عبيـد مـحـمـد عبـداهلل احللو،
وب�صفتهم وب�صفتها ال�شخ�صيه وب�أي �صفة كانت.
�ضد  /املنذر اليهما  -1 /هيتي�شكومار �شايلي�شكومار �سوين “هندي اجلن�سية”
 -2احمد ن�صارجمیت خان  -هندي اجلن�سيه “ -حمرر ال�شيكات”
املو�ضوع � /إعالن بالن�شر يف االنذار العديل رقم ()2021/1/181724
حيث ان املنذرة ومبوجب هذا االخطار العديل تخطر املخطر اليهما وتتذرهما قانوناً ب�ضرورة
�سداد املبلغ املرت�صد بذمتهما �إجمايل وقدره  38,500 /درهم واملرت�صد كقيمة ايجارية عن
الفرتة من  2020/7/1حتى نهاية العقد بتاريخ  31/12/2020وذلك خالل مدة خم�سة
�أيام من تاريخ ن�شر هذا االنذار واال �ست�ضطر املنذرة اىل اتخاذ االجراءات القانونية �ضد املنذر
اليهما مع الزامها بكافة الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية و�أتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0004879مدين (جزئي)

املحكمة االبتدائية املدنية

املنذرة � /أك�س�س هایر میدل ای�ست (�ش  .ذ  .م  .م)  -رخ�صه جتاريه رقم 805173
بوكالة املحامية  /موزة اخلظر
املنذر �إليها  :ائتالف �شركات تاف� ،سي �سي �سي � ،آرابتك.
جئنا بكتابنا هذا ننذركم للمرة الأخرية لنكلف املنذر �إليها بالوفاء للمنذرة مببلغ وقدره
 1،116،740,09درهم �إماراتي (مليون ومائة و�ستة ع�شر �ألف و�سبعمائة و�أربعون درهم
وت�سعة فل�س) املرت�صد يف ذمتكم وذلك يف غ�ضون خم�سة �أيام تلي تاريخ تبلغكم هذا الإنذار
و�إال �سن�ضطر �آ�سفني لإتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �أمام املراجع الق�ضائية املخت�صة
حلماية حقوق املنذرة ولتح�صيل املبلغ املذكور و�سيتم تكبيدكم كافة الر�سوم وامل�صاريف
والنفقات القانونية و�أتعاب املحاماة بالإ�ضافة اىل الفوائد القانونية بواقع � %12سنوياً
من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي.
الكاتب العدل

األربعاء  15سبتمبر  2021م  -العـدد 13341

عربي ودويل
ال�سجن  53عاما لزعيمة ميلي�شيا �أمريكية

•• وا�شنطن-رويرتز

بلينكن� :أمريكا �ستق ّيم العالقات مع باك�ستان
•• وا�شنطن-رويرتز

حكمت حمكمة �أمريكية حكما بال�سجن  53عاما على زعيمة جماعة ميلي�شيا �أدي�ن��ت بتفجري م�سجد خارج
منيابولي�س عام  ،2017ا�ستهدف اجلالية ال�صومالية التي كانت ترتاده.
وبعد حماكمة ا�ستمرت خم�سة �أ�سابيع� ،أُدينت �إميلي كلري هاري ( 50عاما) يف دي�سمرب كانون الأول بخم�س تهم
احتادية تتعلق بتفجري قنبلة �أنبوبية يف مركز دار الفاروق الإ�سالمي يف بلومنجتون بوالية ميني�سوتا بينما كان
امل�صلون يف املبنى لأداء �صالة الفجر .ومل ي�صب �أحد يف التفجري.وقالت وزارة العدل الأمريكية يف بيان “�إميلي
كلري ه��اري ( 50عاما) ،التي كانت تعرف �سابقا با�سم مايكل ه��اريُ ،حكم عليها بال�سجن امل�ؤبد ب�سبب تفجري
اخلام�س من �أغ�سط�س  2017مبركز دار الفاروق الإ�سالمي يف بلومنجتون مبيني�سوتا».ولدى �إ�صداره احلكم يوم
االثنني ،و�صف قا�ضي املحكمة اجلزئية الأمريكية دونوفان فرانك الهجوم ب�أنه “عمل معقد ومتعمد من �أعمال
الإرهاب املحلي».و�ألقى مكتب التحقيقات االحتادي (�إف.بي�.آي) القب�ض على هاري و�شريكني اثنني ،وكلهم من
�إيلينوي ،يف مار�س �آذار .2018

قال وزير اخلارجية الأمريكية �أنتوين بلينكن
ثنني �إن الواليات املتحدة �ستنظر يف عالقتها
م��ع ب��اك���س�ت��ان يف الأ��س��اب�ي��ع امل�ق�ب�ل��ة لتحديد
ال��دور ال��ذي تريد لها �أن تلعبه يف م�ستقبل
�أفغان�ستان.
ويف �أول جل�سة ا�ستماع علنية بالكوجنر�س
ح� ��ول �أف �غ��ان �� �س �ت��ان م �ن��ذ ان �ه �ي��ار احلكومة
الأف�غ��ان�ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن ال��والي��ات املتحدة
ال�شهر املا�ضي ،ق��ال بلينكن للجنة ال�ش�ؤون

�إيران ت�ص ّعد يف كرد�ستان العراق ..ما عالقة االنتخابات؟
•• طهران-وكاالت

رفعت �إيران من وترية هجومها الع�سكري �ضد
املناطق احل��دودي��ة يف �إقليم كرد�ستان العراق،
حيث ت�ستهدف �ضرب مقرات الأح��زاب الكردية
الإيرانية املعار�ضة ،و�أرفقت ذلك بتهديد مبطن
لتو�سيع العمليات الع�سكرية ،وه��و �أم��ر ربطه
م�صدر �سيا�سي ك��ردي ب��االن�ت�خ��اب��ات العراقية
املرتقبة وفر�ض الهيمنة على العراق بالقوة.
وخالل الأيام املا�ضية ،ق�صفت املدفعية الإيرانية
قرى يف �إقليم كرد�ستان العراق ،متذرعة بوجود
مقرات لأحزاب كردية معار�ضة هناك.
كما دخلت مقاتالت احلر�س الثوري وطائراته
امل���س�يرة ع�ل��ى خ��ط ال �ه �ج��وم ،فق�صفت مناطق
حدودية يف الإقليم.
وج��اء الق�صف الإي��راين بعد �أي��ام من تهديدات
�أطلقها احل��ر���س ال�ث��وري با�ستهداف املعار�ضة
الإي ��ران� �ي ��ة ،ب���س�ب��ب ن �� �ش��اط��ات م�ن���س��وب��ة لهذه
الأح ��زاب.وت ��زام ��ن ال�ق���ص��ف م��ع زي� ��ارة رئي�س
ال� � ��وزراء ال �ع��راق��ي ،م���ص�ط�ف��ى ال �ك��اظ �م��ي� ،إىل
العا�صمة الإيرانية ،طهران.
واع�ت�بر �أم�ي�ن املجل�س الأع�ل��ى ل�ل�أم��ن القومي
الإيراين ،علي �شمخاين ،خالل لقائه بالكاظمي
“التحركات املتزايدة من جانب الزمر الإرهابية
يف �إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان ال �ع��راق ،م�ث��ار قلق وخمال
للأمن يف احلدود امل�شرتكة بني �إيران والعراق».
وطالب بـ”جتريد ه�ؤالء الإرهابيني من ال�سالح
ودح��ره��م �إىل خ��ارج الأرا��ض��ي العراقية فورا”،
بح�سب م��ا نقلت عنه وك��ال��ة الأن �ب��اء الر�سمية
الإي��ران �ي��ة.وح��ول ت �ه��دي��دات ال�ن�ظ��ام الإي ��راين
امل�ت���ص��اع��دة ،ق��ال عمر اخل��اين زاده ال�سكرتري
العام حل��زب “كومله” الكردي الإي��راين ملوقع
“�سكاي نيوز عربية”“ :لي�ست وي�ضيف اخلاين
زاده ،ال��ذي ينتمي �إىل �أك�بر الأح ��زاب الكردية
الإي��ران �ي��ة ”:الأمر ال ي�ت�ع�ل��ق ف�ق��ط بحكومة
الكاظمي بل وبالدرجة الأوىل هو يتعلق ب�إقليم
كرد�ستان العراق ،حيث توجد مقراتنا وقواعدنا،
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اخل��ارج �ي��ة مب�ج�ل����س ال �ن ��واب الأم��ري �ك��ي �إن
ب��اك���س�ت��ان ل�ه��ا “م�صالح م �ت �ع��ددة يتعار�ض
بع�ضها مع م�صاحلنا».
وردا على ��س��ؤال م��ن امل�شرعني عما �إذا كان
ال��وق��ت ق��د ح ��ان ل��وا��ش�ن�ط��ن لإع � ��ادة تقييم
عالقتها مع باك�ستان ،قال بلينكن �إن الإدارة
�ستفعل ذلك قريبا.
وقال “هذه �إحدى امل�سائل التي نعتزم نظرها
يف الأيام والأ�سابيع املقبلة ..الدور الذي لعبته
باك�ستان على مدى الع�شرين عاما املا�ضية،
و�أي�ضا ال��دور ال��ذي نريد �أن نراها تلعبه يف

ال���س�ن��وات امل�ق�ب�ل��ة وم��ا ال ��ذي يتطلبه الأمر
لعمل ذلك».وتواجه الواليات املتحدة والدول
الغربية اختبار م��وازن��ة �صعبا منذ انت�صار
طالبان ،فهي مرتددة يف االع�تراف باحلركة
مع القبول بحقيقة �أن الأمر ي�ستلزم التوا�صل
معها للحيلولة دون وقوع �أزمة �إن�سانية تلوح
يف الأفق.وترتبط باك�ستان بعالقات عميقة
م��ع ط��ال�ب��ان وه��ي متهمة ب��دع��م احل��رك��ة يف
قتالها �ضد احلكومة املدعومة من الواليات
املتحدة بكابول منذ  20عاما ،وهي اتهامات
تنفيها �إ�سالم �أباد.

15
19
19

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

ال�صني وال�شرق الأو�سط ...

على �أوروبا �أال تلتزم بال�سيا�سة الأمريكية بعد الآن!...

وثمة قوى وتوازنات دولية لن ت�سمح لطهران
بتنفيذ خمططاتها الإرهابية بحقنا».

وع �م �ل �ي��ات��ي� � ،ض��د الأح� � ��زاب وال �ق ��وى الكردية
الإيرانية املقيمة يف كرد�ستان العراق ،وال نن�سى
ت�صاعد عمليات االغتيال لرموز من املعار�ضة
الكردية الإيرانية يف كربيات مدن الإقليم ،من
قبل �أج�ه��زة اال�ستخبارات الإي��ران�ي��ة ،وذل��ك يف
م�سعى خللق مناخ توتريي ي�ضرب ع�صفورين
بحجر ،فمن جهة يتم ا�ستهداف احلركة الكردية
الإيرانية ،ومن جهة �أخرى يتم �ضرب اال�ستقرار
يف �إقليم كرد�ستان العراق».

�إيران على خطى تركيا
م��ن جانبه ،ق��ال م�صدر �سيا�سي ك��ردي عراقي
ط�ل��ب ع ��دم ك���ش��ف ه��وي �ت��ه ،يف ح ��وار م��ع موقع
“�سكاي ن �ي��وز عربية” ”:الوا�ضح مت��ام��ا �أن
ط�ه��ران تخطط لتقليد تركيا يف ه��ذا املنحى،
عرب رفع وترية ت�صعيدها يف كرد�ستان العراق،
حت��ت ح�ج��ة حم��ارب��ة الإره � ��اب ،ووج ��ود قواعد
ملف االنتخابات العراقية
للثوار الأكراد من تركيا ومن �إيران ،يف مناطق
جبلية وع��رة من كرد�ستان العراق ،لكن الغاية وي ��ردف امل���ص��در ال�سيا�سي ال �ك��ردي العراقي:
احل�ق�ي�ق�ي��ة ل�ت�ح��رك��ات ك��ل م��ن �أن �ق��رة وطهران “وهي ر�سالة للعراق �أي�ضا ع�شية االنتخابات،
هي يف ال��واق��ع فر�ض �أجنداتهما على املنطقة ،الختالق �أزم��ة تتيح لطهران الت�صعيد وخلط
وترجمة نزعاتهما التو�سعية يف العراق وعموم الأوراق ،مب��ا ي ��ؤث��ر يف امل� �ع ��ادالت االنتخابية
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ع��راق �ي��ة ،وال� �ق ��ول �إن �إي � ��ران هي
املنطقة العربية».
وي�ضيف “م�ؤخرا ثمة ت�صعيد �إي��راين كالمي الالعب الأول يف العراق ،والذي ال يقبل �إطالقا

�أونغ �سان �سو ت�شي متثل �أمام املحكمة
•• رانغون�-أ ف ب

مثلت الزعيمة البورمية ال�سابقة �أونغ �سان �سو ت�شي �أمام
املحكمة الثالثاء غداة تغيبها لأ�سباب �صحية ،على ما ذكر
حماميها خني مونغ زاو لوكالة فران�س بر�س.
وتتابع احلالة ال�صحية للحائزة جائزة نوبل لل�سالم العام
 ،1991واخلا�ضعة للإقامة اجلربية منذ انقالب �شباط-
فرباير عن كثب يف بورما� .أم�س الأول االثنني ،عانت من
“دوار حركة” مما �أدى �إىل عدم متكنها من ح�ضور جل�سة
ا�ستئناف حماكمتها ،التي �أرجئت مرات
عدة ب�سبب وباء كوفيد.19-
وت ��أج �ل��ت اجل �ل �� �س��ة ال �ث�ل�اث��اء جم ��دداً
لتغيب �شاهدي االدعاء.
�أط�ي��ح ب��أون��غ �سان �سو ت�شي يف انقالب
ع�سكري ،يف �شباط/فرباير ،ما و�ضع
حدا لع�شر �سنوات من الدميوقراطية
و�أثار تظاهرات عارمة وحملة قمع.
وادى قمع التظاهرات �إىل مقتل �أكرث
من  1100مدين على �أي��دي عنا�صر
املجموعة الع�سكرية واعتقال ،6500

وف��ق جمموعة ر�صد حملية.وتواجه �سو ت�شي ،البالغة
 76عاما وال�ت��ي لي�س لها �أي ات�صال بالعامل اخلارجي
با�ستثناء لقاءات مقت�ضبة مع فريقها القانوين ومثولها
�أمام املحكمة ،عدة اتهامات منها انتهاك التدابري ال�صحية
املرتبطة بفريو�س كورونا وا�سترياد �أجهزة ال�سلكي ب�شكل
غري قانوين.ويرى مراقبون �أن اعتبارات �سيا�سية فقط
تقف وراء ه��ذه االت�ه��ام��ات هدفها حتييد �أون ��غ ��س��ان �سو
ت�شي� ،أيقونة الدميوقراطية يف ظل الأنظمة الع�سكرية
ال�سابقة والتي ح�صدت فوزا �ساحقا يف انتخابات  2015و
.2020وقد ت�ستمر حماكمة الزعيمة
ال�سابقة �سنوات ومن املتوقع ان تف�ضي
يف ح� ��ال ادان �ت �ه ��ا �إىل احل �ك��م عليها
بال�سجن ل�سنوات طويلة.
ل �ت�ب�ري��ر االن � �ق �ل��اب� ،أ� � �ش� ��ار اجلي�ش
اىل ع �م �ل �ي��ات ت ��زوي ��ر “هائلة” يف
االن �ت �خ��اب��ات ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ال �ت��ي جرت
يف ت���ش��ري��ن ال�ث��اين-ن��وف�م�بر 2020
وحقق فيها حزب “الرابطة الوطنية
للدميوقراطية” ال��ذي تتزعمه �أونغ
�سان �سو ت�شي فوزا �ساحقا.

االنتقا�ص من دوره �أو حتى مزاحمته ،ولو �أتى
ذلك عرب ارادة العراقيني املتج�سدة يف �صناديق
االقرتاع».
وي �� �س �ت �ط��رد ”:قوات ال �ب �ي �� �ش �م��رك��ة الكردية
الإيرانية ،املتمركزة يف قواعد ومقرات �أحزابها
ال�سيا�سية داخل �أرا�ضي �إقليم كرد�ستان العراق،
ال تقوم ب�شن �أية هجمات �أو عمليات عرب احلدود
العراقية – الإي��راين».و�أ��ض��اف �أن هذه القوات
“موجودة �ضمن تفاهمات مع القيادة ال�سيا�سية
يف كرد�ستان ال�ع��راق ،من احلزبني الرئي�سيني،
الدميقراطي واالحت��اد الوطني الكرد�ستانيني،
وبالنهاية ثمة ق�ضية ك��ردي��ة ع��ادل��ة يف �إيران
ي �ج��ب ح �ل �ه��ا ،واالق � � � ��رار ب ��احل �ق ��وق القومية
وال��دمي�ق��راط�ي��ة امل���ش��روع��ة لل�شعب ال �ك��ردي يف
كرد�ستان �إي ��ران ،ف�سيا�سات الإره ��اب واحلرب
وال�ت�ه��دي��د ،ل��ن تق�ضي ع�ل��ى ال�ن���ض��ال الكردي
الدميقراطي يف �إيران».

البابا يلتقي غجر الروما
يف �أفقر مناطق �أوروبا

•• كو�شيت�سه�-أ ف ب:

يلتقي البابا فرن�سي�س �أع�ضاء من �أقلية غجر الروما التي ت�ضم � 400ألف
ن�سمة يف �سلوفاكيا خ�لال زي��ارة حي لونيك  9الفقري يف كو�شيت�سه يف �شرق
البالد.يقيم يف هذا احلي املتداعي نحو � 4500شخ�ص يف مكان يت�سع لن�صف
هذا العدد فيما التيار الكهربائي والتدفئة والغاز واملياه اجلارية ال ت�صل �إىل
الكثري من الأبنية ب�سبب عدم ت�سديد الفواتري.
وقال بيرت بي�سينيي �أحد م�س�ؤويل الرعية ال�ساليزينية الكاثوليكية يف لونيك
 9وامل�س�ؤول عن رعية غجر الروما يف �أبر�شية كو�شيت�سه “زيارة احلرب الأعظم
ملكان ال يريد �أحد التوجه �إليه� ،أمر رائع».و�أو�ضح يف ت�صريح لوكالة فران�س
بر�س “من ال�صعب �إيجاد مدر�سني يف لونيك � 9أو كهنة م�ستعدين للعمل فيه
فيما البابا ي�أتي �إىل هذه املنطقة ال�صعبة».يف الأ�سابيع التي �سبقت زيارة البابا،
نظفت �سلطات املدينة احلي و�أجرت ت�صليحات على الطريق امل�ؤدية �إليه.ويقول
رودول��ف مو�سوروف ( 66عاما) اح��د �سكان لونيك � 9إن زي��ارة البابا ت�شكل
“معجزة� .سيحمل لنا بركة الرب».ويعي�ش نحو  % 20من غجر الروما يف
�سلوفاكيا يف فقر مدقع يف �أكرث من  600حي متداع خ�صو�صا يف جنوب البالد
البالغ عدد �سكانها  5,4ماليني ن�سمة ،و�شرقها .وت�سجل �سلوفاكيا ال�شرقية
�أحد �أدنى �إجمايل ناجت حملي للفرد يف االحتاد الأوروبي.

«وجه �آخر» لأزمة العراق املائية ..ظهور قرية غارقة منذ  35عاما
قلة الأمطار ،لي�صبح �أقل من ن�صف مما كان
•• بغداد-وكاالت
عليه يف الفرتة ذاتها من العام املا�ضي ،بح�سب
ت��راج��ع م�ن���س��وب امل �ي��اه يف خ ��زان ��س��د دهوك ما يقول رئي�س جمعية املوارد املائية العراقية
يف �إقليم كرد�ستان ال�ع��راق ،ب�شكل كبري� ،إىل  -ف��رع ده��وك رم�ضان ح�م��زة ،ملوقع “�سكاي
نيوز عربية».
درجة ظهور قرية كانت قد غمرتها املياه قبل
وقد جنم عن الرتاجع احلاد يف من�سوب املياه
�سنوات طويلة ،يف �أحدث م�ؤ�شرات �أزمة املياه
ب�سد ده��وك ،ظهور �آث��ار قرية ك��ري ق�سروك
املتفاقمة يف البالد.
املغمورة باملياه منذ عام � 1987أي قبل نحو
وتراجع من�سوب خزان ال�سد هذا العام ،ب�سبب
 35عاما.

وكانت هذه القرية الواقعة على ال�شارع العام
امل ��ؤدي م��ن ده��وك لق�ضاء العمادية املجاور،
حيث تتمو�ضع على تلة مرتفعة معتمدة على
م�ي��اه ال�ع�ي��ون ،وت�شتهر بالب�ساتني وبزراعة
خمتلف �أن� ��واع ال�ف��اك�ه��ة م��ن ال��رم��ان والتني
واخل��وخ وامل�شم�ش وال�سفرجل والعنب ،وكان
�سكان ده��وك يق�صدونها ك��ل نهاية �أ�سبوع،
م�شيا على الأقدام لقربها من املدينة .
وي�شرح اخلبري املائي العراقي عمق امل�شكلة،
ق��ائ�لا“ :هذا االن�خ�ف��ا���ض يف م�ستوى املياه
مرده قلة الوارد املائي من الأمطار والعيون،
التي تغذي خزان ال�سد ،وكذلك �إطالق كميات
امل �ي��اه يف م��وا��س��م ال��وف��رة امل��ائ�ي��ة دون النظر
والتح�سب ل�سنوات اجلفاف».
ويعي�ش ال �ع��راق يف ال���س�ن��وات الأخ �ي�رة �أزمة
ج�ف��اف تفاقمت ح�ت��ى يف امل�ن��اط��ق ال�شمالية
مثل �إقليم كرد�ستان العراق ،التي لطاملا كانت
متميزة بوفرتها امل��ائ�ي��ة ،وبغطائها النباتي
الكثيف وغاباتها ،وما زاد طني �أزمة املياه بلة،
�سيا�سات ال��دول امل�ج��اورة مثل تركيا و�إيران
اللتني قل�صتا من مياه الأنهار املتدفقة على
العراق.
وي�ضيف رم�ضان وهو من �أبناء املنطقة ،وكان

من الفريق الهند�سي العامل يف ت�شييد �سد
دهوك يف نهاية الثمانينات ”:غمرت القرية
مب�ي��اه خ��زان �سد ده��وك ع��ام  ،1987حيث
ك��ان ي�سكنها نحو  30عائلة ،وفيها مدر�سة
�إبتدائية كانت ت�ستقطب الطالب من القرى
امل �ج��اورة لها �أي���ض��ا ،وال �ي��وم وب�ع��د �إنخفا�ض
من�سوب املياه يف خ��زان �سد ده��وك ب�سبب قلة
الأمطار واجلفاف ،ظهرت �أخريا».
و�أ�ضاف “مل تت�أثر جدران املدر�سة كثريا كونها
مبنية م��ن احل�ج��ر والأ��س�م�ن��ت ومبوا�صفات
هند�سية جيدة �آن ��ذاك ،بينما �سطح املدر�سة
كان قد �أزيل للح�صول على حديد الت�سليح» .
وي �ت��اب��ع رم �� �ض��ان وه� ��و �أي �� �ض��ا ك �ب�ير خ�ب�راء
اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات املائية يف جامعة
ده��وك ”:ظهور �آث��ار قرى �أو �آث��ار حل�ضارات
ق ��دمي ��ة ،ح� ��دث م �ت��وق��ع ع � ��ادة ع �ن��د تراجع
منا�سيب خ��زان��ات ال���س��دود ،ومنها خ��زان �سد
املو�صل مثال ،عندما انخف�ض من�سوب املياه يف
اخلزان لأدنى حدوده العام  ،2018وظهرت
قرى طمرت ل�شمولها بخط الغمر املائي و�آثار
قدمية جدا تعود لزمن الآ�شوريني وامليتانيني
( )...وهذا طبيعي كون املنطقة كانت موطنا
لعدة ح�ضارات متعاقبة».

•• جريميي غالون*

ان�سحاب الواليات املتحدة من �أفغان�ستان.

لئن تذ ّكر اجلميع �أح��داث � 11سبتمرب ،2001
ف�إننا غال ًبا ما نن�سى �أن��ه بعد ثالثة �أ�شهر ،ان�ضمت
ال �� �ص�ين �إىل م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ج ��ارة ال �ع��امل �ي��ة .وه� ��ذان
ال �ت��اري �خ��ان ،ول �ي ����س الأول ف �ق��ط ،ه �م��ا م��ن �شكال
نقطة البداية لع�شرين عامًا �سلكت خاللها القوتان
الأمريكية وال�صينية م�سارين متعار�ضني.
وب�ي�ن�م��ا ت�ق��دم��ت �إم�ب�راط��وري��ة ال��و��س��ط ب�سرعة
تكنولوجية واقت�صادية ودفاعية ا�ستثنائية ،تاهت
الواليات املتحدة.
يف ال�ع��راق ،ك��ان تدخل ع��ام  2003خط�أً تاريخياً
ال ت��زال �أم��ري�ك��ا ،وخا�صة ال�شرق الأو��س��ط و�أوروب ��ا،
يدفعون ثمنه .وبالت�أكيد ،يف �أفغان�ستان ،كان التحالف
ال��دويل حمقًا يف التدخل عام  2001للق�ضاء على
مالذات الإرهابيني التي ابتليت بها البالد.
ولكن بعد النجاحات الع�سكرية الأوىل� ،سرعان
م��ا تعرثت ال�ق��وى الغربية -وع�ل��ى ر�أ�سها الواليات
امل�ت�ح��دة -ب�سبب ع��دم ق��درت�ه��ا على حت��دي��د �أهداف
�سيا�سية وع�سكرية وا�ضحة وقابلة للتحقيق .ومن
ه��ذي��ن العقدين ال�ضائعني م��ن قبل �أم��ري�ك��ا ،ولد
عامل القطبية الثنائية وح� ّل حم ّل العامل الأحادي
القطبية الذي ورثناه يف نهاية احلرب الباردة.

جبهة داخلية
على مدى ع�شرين عامًا� ،أنفق الأمريكيون 300
مليون دوالر يوم ًيا يف هذه احل��رب� ،أو ما جمموعه
ح��وايل � 50أل��ف دوالر لكل �أف�غ��اين .لقد فقدوا ما
ي�ق��رب م��ن  2500ج�ن��دي ،وا��س�ت�ث�م��روا  85مليار
دوالر يف اجل�ي����ش الأف �غ��اين ال ��ذي ان �ه��ار يف غ�ضون
�أ�سابيع بعد االن�سحاب الأمريكي من قاعدة باغرام.
وبالتايل ،ف ��إن االن�سحاب من �أفغان�ستان ،بالن�سبة
لأم��ري�ك��ا ،مينحها �إمكانية �إع ��ادة تخ�صي�ص املوارد
ل�ل�ج�ب�ه��ة ال��داخ �ل �ي��ة ،مب��ا يف ذل ��ك دع ��م ال�سيا�سات
ال�صناعية وم�شاريع البحث التي تهدف �إىل �ضمان
التفوق امل�ستقبلي للواليات املتحدة.
وي�سمح ه��ذا � ً
أي�ضا للبنتاغون ب��إع��ادة توزيع جزء
من م��وارده من �أجل اال�ستجابة ب�شكل مبا�شر �أكرث
ل�ل�ت�ح��دي ال���ص�ي�ن��ي .و�إذا ك ��ان م��ن امل�م�ك��ن لأ�سباب
�أخ�لاق �ي��ة ،الأ� �س��ف ع�ل��ى االن���س�ح��اب الأم��ري �ك��ي من
�أفغان�ستان ،وانتقاد الظروف امل�أ�ساوية والفو�ضوية
التي ح��دث فيها ،ف ��إن احلقيقة ه��ي �أن ه��ذا القرار
ي�ستجيب اليوم مل�صالح �أمريكا اال�سرتاتيجية.
ويف هذا ال�سياق ،ف�إن ال�س�ؤال احلا�سم الذي يواجه
الأوروبيني هو ما �إذا كانت م�صاحلنا ال تزال تتما�شى
م��ع م�صالح حليفنا الأم��ري�ك��ي ،وم��ا �إذا ك��ان ينبغي
علينا ت�شكيل دبلوما�سيتنا لتعك�س م�صالح وا�شنطن.
مناف�سا
ل �ئ��ن ك��ان��ت ال �� �ص�ي�ن ،ب�ل�ا � �ش��ك ،مت �ث��ل
ً
ا��س�ترات�ي�ج� ًي��ا وم�ن��اف��� ً�س��ا اق�ت���ص��اد ًي��ا لأوروب� � ��ا ،تظل
احل�ق�ي�ق��ة �أن �ن��ا -ع �ل��ى ع�ك����س ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة -ال
منتلك رفاهية النظر بعيدًا ع��ن ال�شرق الأو�سط.
�إن جغرافيتنا وديناميكيتنا ال�سيا�سية والدينية
ال��داخ �ل �ي��ة ،متنعنا م��ن ال�ق�ي��ام ب��ذل��ك .وق ��د �أظهر
امل��ا��ض��ي �أي��ً��ض��ا يف ك�ث�ير م��ن الأح �ي ��ان� ،أن ت�شنجات
وا�ضطرابات جرياننا حتمل معها �إمكانية قوية جدًا
لزعزعة ا�ستقرار قارتنا.

م�صفوفة مزدوجة
لكن القوة الأمريكية �أدركت �أخطاءها وعماها منذ
زم��ن بعيد .يف وق��ت مبكر م��ن ع��ام � ،2008أدرك
باراك �أوباما �أن �أمريكا لن حتافظ على تفوقها اال �إذا
كانت قادرة على مداواة جراحها حمل ًيا .ويف ال�سيا�سة
اخلارجية� ،أدرك � ً
أي�ضا� ،أن امل�صالح اال�سرتاتيجية
للواليات املتحدة مل تعد يف ال�شرق الأو�سط .غري �أن
اال�ستقطاب يف احلياة ال�سيا�سية الأمريكية ،والربيع
العربي ،واحل��رب يف ليبيا ،والأزم��ة ال�سورية ،كانت
من بني العنا�صر التي منعته من جت�سيم حد�سه.
وحتى “انعطافه ال�شهري نحو �آ�سيا” ظل �أمنية �أكرث
منه حقيقة.
كر�سي �شاغر
ومن خالل جعل بكني املناف�س املطلق لوا�شنطن ،ويف الوقت الذي تن�سحب فيه الواليات املتحدة من
وتقدمي نف�سه على �أنه مر�شح امله ّم�شني يف �أمريكا ،ال�شرق الأو�سط ،لي�س �أمام �أوروبا خيار �سوى القيام
ج�سد دونالد ترامب ،على نحو متناق�ض� ،شك ً
ال من بكل �شيء لت�صبح الع ًبا ج��ادًا وحمرتمًا هناك مرة
أدى
�
�أ�شكال اال�ستمرارية مع �سلفه .لكن ،ومرة �أخرى،
�أخ ��رى .بعد عقود ع��دي��دة ،ت�ضاءل خاللها نفوذنا
افتقاره التام �إىل الر�ؤية اال�سرتاتيجية واالن�ضباط ب�شكل مطرد �إىل حد االختفاء �أحيانا ،كما كان احلال
وال���ص��رام��ة� ،إىل الف�شل .يف ه��ذا ال�صدد ،ف ��إن جو خالل الأزم��ة ال�سورية ،و�ستكون هذه املهمة �صعبة.
بايدن هو �أول �شاغل للبيت الأبي�ض ينفذ فعال هذه ومع ذلك ،دعونا ال نقلل من بع�ض الفر�ص النا�شئة
امل�صفوفة املزدوجة لل�سيا�سة الأمريكية :من ناحية ،عن االن�سحاب الأمريكي .ي�شعر احللفاء التاريخيون
�سيا�سات اجتماعية وا�ستثمارية طموحة للغاية تهدف لأمريكا ،ب�أنهم �أكرث عر�ضة للخطر والعزلة ،والأمر
�إىل تعزيز التما�سك االجتماعي وقدرة �أمريكا على م�تروك لنا الغتنام ه��ذه الفر�صة لتعزيز تعاوننا
االبتكار؛ ومن ناحية �أخرى� ،سيا�سة خارجية ي�شكل الأم�ن��ي والتكنولوجي واالقت�صادي وال�سيا�سي مع
فيها ح��و���ض املحيطني ال�ه�ن��دي وال �ه��ادئ الأولوية هذه البلدان ،والأم��ر م�تروك لنا لإظهار �أن �أوروبا
املطلقة .ومن هذا املنظور ،مل تتوقف �إدارة بايدن ،ميكن �أن تكون جم��ددا الفاعل يف ع��امل مي��ر بتغيرّ
منذ توليها املن�صب ،ع��ن تعبئة حلفائها لت�شكيل عميق ،ولي�س فقط التابع املحبط وال�ساخط حلام
جبهة م�شرتكة �ضد ال�صني .ويف ه��ذا ال�سياقّ ،
مت �أمريكي مل يعد ب�إمكانه اال�ستغناء عنه.

* املدير العام لأوروبا مب�ؤ�س�سة اال�ست�شارات اجليو�سيا�سية ماكالرتي �أ�سو�شيت�س ،يقوم
بتدري�س الق�ضايا الدولية يف معهد العلوم ال�سيا�سية بباري�س ،وقد ن�شر للتو “هرني
كي�سنجر ،الأوروبي” “غاليمارد».
ترجمة خرية ال�شيباين

وفد تايواين يزور �سلوفاكيا والت�شيك وليتوانيا
••تايبيه�-أ ف ب

ي�ق��وم وف��د ت��اي��واين م��ؤل��ف م��ن ممثلني ع��ن احلكومة
ورجال �أعمال بزيارة �إىل �سلوفاكيا وت�شيكيا وليتوانيا
يف ت�شرين الأول�-أكتوبر ،وفق ما �أعلنت ال�سلطات �أم�س
الثالثاء ،يف خطوة حت ٍّد لبكني ،املعار�ضة لأي اعرتاف
دبلوما�سي بالبالد.
ق��ال ت�شن يل-ك �ي��و ،رئ�ي����س دائ ��رة ال �� �ش ��ؤون الأوروبية
ب� ��وزارة اخل��ارج �ي��ة� ،إن ال��وف��د امل ��ؤل��ف م��ن  65ع�ضوا
�سيزور الدول الثالث من � 20إىل  30ت�شرين الأول/
�أكتوبر لتعزيز العالقات التجارية واال�ستثمارات.
وق��ال يف �إف��ادة �صحافية عرب االن�ترن��ت “لقد وا�صلنا
تعميق عالقاتنا مع دول و�سط و�شرق �أوروبا ( )...لإظهار
ت�ضامننا و��ص��داق�ت�ن��ا م��ع ال���ش��رك��اء الدميوقراطيني
الدوليني».وكانت الدول الثالث وفرت لقاحات م�ضادة
لفريو�س كورونا لتايوان وبدرت عنها م�ؤ�شرات تقارب
مع اجلزيرة ما �أثار غ�ضب بكني

كانت ليتوانيا �أول من مهد الطريق ،ف�أعلنت تايوان ،يف
متوز/يوليو ،فتح ممثلية دبلوما�سية يف فيلنيو�س ،با�سم
“مكتب متثيل تايوان” ولي�س “تايبيه” با�سم عا�صمة
اجلزيرة كما جتري العادة ،يف خطوة ا�ستفزت بكني.
ردا ع�ل��ى ذل ��ك ،ا��س�ت��دع��ت ب�ك�ين ��س�ف�يره��ا يف ليتوانيا
وطالبت فيلنيو�س با�ستدعاء �سفريها ل��دى ال�صني،
وهذا ما ح�صل.
وت�ع�ت�بر ال���ص�ين ت��اي��وان ج� ��زءاً م��ن �أرا� �ض �ي �ه��ا وتهدد
باللجوء �إىل القوة يف حال �أعلنت اجلزيرة ا�ستقاللها
ر�سميا .وتعار�ض �أي تبادل ر�سمي بني ال��دول الأخرى
وال�سلطات املحلية التي ال تعرتف بها.
منذ انف�صالهما يف عام  ،1949تتناف�س تايوان والرب
الرئي�سي لل�صني جلذب �أك�بر عدد ممكن من احللفاء
الدبلوما�سيني.
و تعرتف بتايوان  15دولة فقط� ،إال �أنها تقيم عالقات
مع ع�شرات الدول عرب “مكاتب متثيل” ال ترقى �إىل
م�ستوى �سفارة.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2931/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2020/4450أمر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )116811.67درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة الأنوار لبالط ال�سرياميك �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع الفلك  -مبنى ميديا وان تاور � -شقة 25
( - )2502بالقرب من حمطة مرتو نخيل
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة طائف املدينة للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )116811.69درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1171/2021/305:ا�ستئناف جتاري

اعالن بالن�شر
 5304/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما� -1/ستايل ميتال �سيتي ل�صناعة الأبواب املقاومة للحريق �ش.ذ.م.م
� -2أب��و الغيط جمال �أبوالغيط �سيد احمد (عن نف�سه وب�صفته مدير املخطر اليها
االوىل واملوقع على ال�شيكات)  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/هاري�س ديزاين�س م.د.م�.س
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )58464.60درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ( ) ر�سوم
خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  1137/2021جت��اري جزئي -
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:اتوبان لتاجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي
وميثله:را�شد عبدالرزاق حممد تهلك
املطلوب �إع�لان��ه � -1 :شركة بتلرز للتنظيف على البخار وخ��دم��ات الغ�سيل (ذات م�س�ؤولية
حمدودة) � -صفته:م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/1137:جتاري جزئي .
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد ,
وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
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اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6121/2021/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ :
طالب الإعالن  :اي �سي اي �سي اي بنك ليمتد � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهم � 7 -2 :سي ا�س لتجارة االملا�س واملجوهرات �ش.ذ.م.م  -واملعروفة �سابقا
رو�سي بلو للتجارة �ش.ذ.م.م � 7 -3سيز يور ا�سيا م.م.ح  -واملعروفة �سابقا (روزي بلو يور�آ�سيا
م.م.ح) �7 -4سي ا�س للذهب واملجوهرات �ش.ذ.م.م  -1اللم�سة الناعمة للمجوهرات �ش.ذ.م.م
 -5ريهن هار�شاد ميهتا � -صفتهم بالق�ضية  :منفذ �ضدهم  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )51078627.76درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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اعالن حكم بالن�شر
 241/2012/20جتاري كلي
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اعالن بالن�شر
 5399/2021/60امر �أداء
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اعالن بالن�شر
 6282/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/اف ايه جي للنقليات �ش.ذ.م.م  -2يو�سف عبد ربه �سامل ال�شال
لده ب�صفته كفيل �ضامن ملديونية اف ايه جي للنقليات �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل �ش.م.ع
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1108166.38دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه� -1 /شركة املدينة لتقنية مياه ال�شرب ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له :روا�سي اخلليج لل�صناعات البال�ستيكية
وميثله  :ابراهيم ح�سن ابراهيم املال
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2012/12/26يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /روا�سي اخلليج لل�صناعات البال�ستيكية  -1بالزام املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعية
مبلغ ( )228.924درهم مئتان ثمانية وع�شرون الف وت�سعمائة اربعة وع�شرون درهم  -والفائدة
بواقع � %9سنويا لكل �شيك من تاريخ ا�ستحقاقه ح�سب ماهو مبني بالأ�سباب وحتى ال�سداد التام
والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة � -2صحة وتثبيت احلجز
التحفظي رق ��م 15/2012:جت��اري .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

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

�إىل املدعي عليهما  -1 :هيلثي تيدي لتو�صيل الطلبات  -2ن�سرين جيلرب �سعادة
جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :جرين فوري�ست خلدمات التموين والوجبات اجلاهزة �ش.ذ.م.م
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/8/23:بالزام
املدعي عليهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )155.144.00درهم اماراتي (مائة
وخم�سة وخم�سون الف ومائة واربعة واربعون دره��م) وفائدة قانونية � %5سنويا من
تاريخ اال�ستحقاق يف 2021/4/16:وحتى متام ال�سداد والزمتهما امل�صاريف والف درهم
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات  ,ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر
خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد  13341بتاريخ 2021/9/15
اعالن بالن�شر
يف اال�ستئناف رقم 2062/2021/305 :ا�ستئناف جتاري

مو�ضوع اال�ستئناف :
طالب الإعالن -1 /انكيرتاج اك�سبورتريد تريد برايفيت ليمتد � -صفته بالق�ضية
 :م�ست�أنف  -وميثله  :فتيحة حممد برجو قوراري � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -2 :عمر فاروق � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضده
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م 2021/567:جتاري
جزئي .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق  2021/9/19ال�ساعة � 10.00ص
بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �أو من ميثلكم قانونيا ويف
حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :ا�صدار االمر بالزام امل�ستدعي �ضدهم بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤدوا للم�ستدعي
مبلغ وقدره ( )277.000درهم مائتان و�سبعة و�سبعون الف درهم  -والفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.
املدعي�:أيوب خان �صاحب حكيم خان
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع ال�شيخ را�شد  -بناية �أ�سيكو لالعمال  -الطابق الثالث  -مكتب -305
 - 306هاتف رقم  - 048819818 :متحرك - 0503933245:بريد - info@alaamri.ae:مكاين
رقم3250094543:
املطلوب �إعالنه  -1 :ممدوح �أنور عبد املق�صود خليفة � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ- 2021/4/25:
بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا بالت�ضامن للمدعي مبلغ مائتي و�سبعة و�سبعني الف درهم والفائدة
القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2019/11/1وحتى متام ال�سداد وبالزامهما
بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13341بتاريخ 2021/9/15
اعالن بالن�شر
 2972/2021/16جتاري جزئي

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15
اعالن بالن�شر
 3038/2021/16جتاري جزئي

�إىل املدعي عليه  -1 :حممد حنيف داود حاجي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
وميثله  :علي حممد حمدان �سامل املهري
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()20.735.98
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/9/19ال�ساعة � 9:30صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

�إىل املدعي عليه � -1 :سجاد ح�سني افتاب  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
وميثله  :علي حممد حمدان �سامل املهري
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()21.354.46
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/9/19ال�ساعة � 9:30صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س الق�سم

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
م��و��ض��وع ال��دع��وى  :املطالبة ب��ا��ص��دار االم��ر ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب���س��داد مبلغ ( )36.000دره��م والر�سوم
وامل�صاريف.
املدعي�:سامح حممد جمدي احمد عبا�س �أباظة
عنوانه:دولة االم��ارات العربية املتحدة  -ام��ارة دبي  -دي��ره � -شارع بني يا�س  -برج امل�صرف مكتب - 1407
هاتف متحرك - 0557909785:هاتف رق��م - 042280002:رقم م�ك��اين - 3005495192:فاك�س- 042502513:
�ص.ب - 182808:الربيد االلكرتوين:
وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي
املطلوب �إعالنه  -1 :احمد امني بن عزالدين احلرباوى � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/8/9:الزام املدعي
عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )36.000درهم �ستة وثالثون الف درهم  -والفائدة القانونية بواقع %5
من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2021/4/7وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 942/2020/20:جتاري كلي

رئي�س الق�سم

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن ان ي�ؤديا للمدعي مبلغ وق��دره ()1.000.000.000.00
درهم كتعوي�ضا ماديا ومعنويا جابرا للأ�ضرار التي طالت املدعي مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة
وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعي عليهما الر�سوم وامل�صاريف ومقابل االتعاب.
امل��دع��ي:را��ش��د عبد العزيز حممد امل�خ��اوي ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته �شريك امل��دع��ي عليهما يف �شركة �سي�ستم
لالن�شاءات �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -عود ميثا  -بردبي  -دبي � -شارع ام هرير  -مبنى بناية املخاوي � -شقة الطابق الثاين
مكتب  -امام نادي الن�صر
املطلوب �إعالنهما  -1 :فادي حممود �شهاب الدين  -2ناجي حممود �شهاب الدين � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب �ت��اري��خ 2021/8/25:يف الدعوى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /را��ش��د عبد العزيز حممد امل�خ��اوي ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته �شريك امل��دع��ي عليهما يف �شركة �سي�ستم
لالن�شاءات ���ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا بالت�ضامن فيما بينهما للمدعي مبلغ ( )200.500.000درهم
مائتي مليون وخم�سمائة الف درهم تعوي�ضا عن اال�ضرار املادية التي حلقت باملدعي والفوائد قانونية بواقع  %5من
تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف 2020/11/19:وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�صروفات ومببلغ ع�شرة االف
درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15
اعالن بالن�شر
 18/2021/1055عقاري جزئي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 3951/2021/60:امر اداء

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :زهونق يل �شينغ  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :ديار للتطوير �ش.م.ع
وميثله  :علي م�صبح علي �ضاحي
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره
( )413.389.90درهم اربعمئة وثالثة ع�شر الفا وثالثمئة وت�سعة وثمانون درهما وت�سعون فل�سا
 والفائدة على هذا املبلغ بواقع  %9على هذا املبلغ من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سدادالتام الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/9/19ال�ساعة � 10:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )463086.82درهم والفائدة
 %12من تاريخ اال�ستحقاق لكل �شيك وحتى مت��ام ال�سداد مع �شمول االم��ر بالنفاذ املعجل والر�سوم
وامل�صاريف.
املدعي:طائر النور�س (�أت�ش يف �أيه �سي) لل�صناعة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع برج خليفة  -مبنى �أ�سبكت تاور -
�شقة  - 2302-23وميثله:غازي ابراهيم احمد بن �سيفان
املطلوب �إعالنهما  -1 :فيكتور �شيفت �سوفت  -2قطار امل�ستقبل للمقاوالت الفنية ذ.م.م � -صفتهما
 :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/6/19:بالزام املعرو�ض �ضدهما االوىل
والثالث ان ي��ؤدي��ا للطالبة مبلغا وق��دره ( )463.086.82دره��م اربعمائة وث�لاث��ة و�ستون ال��ف و�ستة
وثمانون درهما واثنان وثمانون فل�سا  -م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها  %5اعتبارا من تاريخ
اال�ستحقاق �آخر �شيك احلا�صل يف  2019/9/26والزمت املعرو�ض �ضدهما بامل�صاريف ورف�ضت ماعدا
ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5116/2021/60:امر اداء

حمكمة دبي االبتدائية

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 1863/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/2589أمر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )57330درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م)  -االمارات (امريكان اك�سرب�س �سابقا)
عنوانه:االمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع الفلك  -مبنى ميديا وان تاور � -شقة 2502
املطلوب �إعالنه  -1 :بهنام هو�شنك ايرانبور بروجني � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )57330درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5710/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :طلب ا�ست�صدار امر اداء مببلغ وقدره ( )31200درهم واحد وثالثون الف ومائتان
درهم  -والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:ماجد ل�صناعة الفيرب جال�س والبيوت اجلاهزة ذ.م.م
عنوانه:امارة ال�شارقة كورني�ش البحرية الفردان � -سنرت 104
وميثله:فاطمة حممد علي ح�سني املازمي
املطلوب �إعالنه  -1 :عباد ال�شم�س للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ- 2021/8/6:
اوال:بانفاذ العقد التجاري املربم بني طريف التداعي  -ثانيا:بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية
مبلغ (واح��د وث�لاث�ين ال��ف ومائتي دره��م) وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %5م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق
احلا�صل يف  2019/12/4وحتى متام ال�سداد وبالزامها بامل�صروفات ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :حممد ح�سام الدين ح�سن  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :م�ؤ�س�سة عقار
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()543.272
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/9/21ال�ساعة � 8:30صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 4903/2021/60:امر اداء

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15
اعالن بالن�شر
 18/2021/1028عقاري جزئي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7941/2020/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2020/3585أمر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )271.840درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :سيلفاراج بانديان كي بي ام بانديان
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع برج خليفة  -مبنى برامي تاور
 �شقة الطابق العا�شراملطلوب �إعالنه  -1 :وايت ابيك�س للتجارة العامة  -م�ؤ�س�سة فردية ملالكها  -احمد بن را�شد بن �سعود
العلوي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/9/12:اعالنكم باحلجز على احل�ص�ص
اململوكة له يف �شركة راي انرتنا�شيونال ملقاولت الكهربائية ���ش.ذ.م.م وكذلك اعالنكم ب��ورود تقرير
اخلبري باحت�ساب قيمة ح�صته  -او خزينة املحكمة وذلك خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
واال فان املحكمة �ستتخذ االجراءات القانونية بحقكم.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 1923/2021/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع ال��دع��وى  :املطالبة ب��ا��ص��دار االم��ر ب��ال��زام امل�ستدعي �ضدهم بالت�ضامن والتكافل ب��ان ي�ؤدوا
للم�ستدعي مبلغ وقدره ( )39.000درهم ت�سعة وثالثون الف درهم  -والفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.
املدعي:خالد ووليد لنقل املواد العامة �ش.ذ.م.م
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -القرهود �� -ش��ارع ال�شيخ را��ش��د  -بناية �صالح ب��ن الح��ج  -الطابق ال�ث��اين  -مكتب
 - 214هاتف رق� ��م - 048819818:م �ت �ح��رك - 0503933245:بريد - info@alaamria.ae:مكاين
رقم - 3265793279:وميثله:عبدالرحمن حممد عي�سى الناوري العامري
املطلوب �إعالنهما  -1 :وولد وايد للنقليات �ش.ذ.م.م  -2ح�ضرت بالل ح�ضرت خان � -صفتهما  :مدعي
عليهما
مو�ضوع الإع�لان :ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ - 2021/3/30:بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا
بالت�ضامن للمدعية مبلغ ت�سعة وثالثون �ألف درهم  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة
الق�ضائية احلا�صل يف  2021/3/22وحتى متام ال�سداد وبالزامهما بامل�صروفات ومببلغ خم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

العدد  13341بتاريخ 2021/9/15

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  759/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/575عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )399.846درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقارات عجمان ( -عقار)
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي ��ش��ارع امل�ط��ار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االع�م��ال امل�ي��زان�ين  -مكتب رق��م - 9
ه��ات��ف - 0504643947:بريد الكرتوين - EXECUTION1@OMALC.AE:م �ك��اين- 3244594826:

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  763/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/632عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )218546درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقارات عجمان ( -عقار)
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي ��ش��ارع امل�ط��ار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االع�م��ال امل�ي��زان�ين  -مكتب رق��م - 9
ه��ات��ف - 0504643947:بريد الكرتوين - EXECUTION1@OMALC.AE:م �ك��اين- 3244594826:

IBAN:AE090500000000020106942

IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب �إعالنه  -1 :عبدال�سالم حممد بارى � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )399846.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

املطلوب �إعالنه � -1 :سامية بن عزوز � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )218546.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  724/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م  , 301/2020ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )1.950.142درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقارات عجمان ( -عقار)
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي ��ش��ارع امل�ط��ار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االع�م��ال امل�ي��زان�ين  -مكتب رق��م - 9
هاتف - 0504643947:بريد الكرتوين - EXECUTION1@OMALC.AE:مكاين3244594826:
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :امبري اجمد حممد اجمد خان � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1950142درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ( ) ر�سوم خلزنية
املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  765/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/740عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )528.741درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقارات عجمان ( -عقار)
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي ��ش��ارع امل�ط��ار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االع�م��ال امل�ي��زان�ين  -مكتب رق��م - 9
ه��ات��ف - 0504643947:بريد الكرتوين - EXECUTION1@OMALC.AE:م �ك��اين- 3244594826:
IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب �إعالنه � -1 :شيما حياتي رحيمي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )528741.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

األربعاء  15سبتمبر  2021م  -العـدد 13341

الفجر الريا�ضي

15 September 2021 - Issue No 13341

حتفيز ًا جلهود احلفاظ على املوروث ال�شعبي والإرث الثقايف يف عام اخلم�سني
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جائزة «بريق الإمارات» من مهرجان الظفرة بقيمة �ستة ماليني درهم

•• �أبوظبي-الفجر:

ك�شفت جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية – �أبوظبي،
اجلهة املنظمة ملهرجان الظفرة ومو�سم مزاينات الإب��ل ب�أبوظبي ،الذي
يقام حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد
�أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ويف خطوة غري م�سبوقة يف
عامل مزاينات الإب��ل ،عن تفا�صيل �إط�لاق جائزة نوعية تتبع �آلية جديدة
تعتمد على النقاط وتعد الأوىل من نوعها يف م�سابقات مزاينات الإبل
حت��ت ا��س��م ج��ائ��زة "بريق الإمارات" بقيمة �ستة م�لاي�ين دره ��م ،لفئتي
الإب��ل املحليات ،والإب ��ل املجاهيم ،حتفيزاً جل�ه��ود احل�ف��اظ على املوروث
ال�شعبي والإرث ال�ث�ق��ايف للمهرجان ال��ذي ت�ت��زام��ن دورت ��ه  15م��ع عام
اخلم�سني ،لي�سهم املهرجان بدوراته ال�سابقة و�صو ًال �إىل الدورة اخلام�سة
ع�شرة احلالية يف �إث��راء الر�ؤية الثقافية لأبوظبي وتعزيز مكانة �أبوظبي
حا�ضنة للموروث الثقايف ومن�صة وطنية و�إقليمية للرتاث ب�شقيه املادي
وغري املادي ،لتكون الوجهة الأوىل ملزاينات الإبل ،حملياً و�إقليمياً ودولياً
و�إب��راز عالقة اللني والرفق من الإن�سان الإماراتي واخلليجي جتاه االبل
واهتمامه لها وتقديره ملكانتها يف معي�شته ،حيث ت�ؤكد على ذلك مقولة

املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان «وفا ًء منا للإبل وما
�أ�سدته لأ�سالفنا ولنا من بعدهم من خدمات وقت �أن كنا نعتمد عليها يف
كل حياتنا وتنقالتنا ورحالتنا ،ف�إننا نهتم بها ونكرمها ل�سابق �أف�ضالها
عليناوعلى �أجدادنا».
وي�أتي الإعالن عن جائزة "بريق الإمارات" ترجم ًة لر�ؤية القيادة الر�شيدة
يف حتفيز جهود احلفاظ على املوروث ال�شعبي والإرث الثقايف والرتاث غري
املادي ا�ست�شرافاً مل�ستقبل الهوية الإماراتية اجلامعة بني العراقة والأ�صالة
من جهة واحلداثة واملعا�صر يف �إط��ار ر�سالة الإم��ارات العاملية الإن�سانية،
مع الرتكيز على �أهمية املوروث والفعاليات والريا�ضات الرتاثية واحلرف
وال���ص�ن��اع��ات التقليدية لرت�سيخ مكانة �أب��وظ�ب��ي على خ��ارط��ة ال�سياحة
الثقافية من حول العامل.
وك�شفت اللجنة املنظمة للمهرجان الذي تقام دورته الـ  15بالتزامن مع
االحتفاء بعام اخلم�سني ،عن الآلية اخلا�صة بجائزة بريق الإمارات ،والتي
تعتمد على جتميع النقاط يف �أبرز و�أقوى �أ�شواط م�سابقات املزاينة ،بعد �أن
�أعلنت عن التو�سع يف خارطة املزاينات على م�ستوى �إمارة �أبوظبي و�إ�ضافة
ثالث مزاينات جديدة يف كل من �سويحان ،رزين ،مدينة زايد� ،إىل جانب
م�سابقة املزاينة الرئي�سة يف مهرجان الظفرة� ،إذ �سيتم جتميع النقاط

يف جميع املزينات من خالل امل�شاركة يف �أ�شواط الرموز (�شوطي ال�شرايا
الرئي�سيني لأبناء القبائل) يف جميع املزاينات ولكافة �أعمار الإبل من �سنّ
املفرودة ولغاية �سنّ احلول ،لفئتي املحليات واملجاهيم.
و�أ�ضافت اللجنة �أن النقاط تتوزع ح�سب املركز يف كل �شوط حيث يح�صل
�صاحب املركز الأول على ع�شرة نقاط ،ويح�صل �صاحب املركز الثاين على
 9نقاط ،و�صاحب املركز الثالث على  8نقاط ،و�صاحب املركز الرابع على
 7نقاط� ،أما �صاحب املركز اخلام�س فيح�صل على  6نقاط ،و�صاحب املركز
ال�ساد�س على  5ن�ق��اط ،وال�سابع على  4ن�ق��اط ،والثامن على  3نقاط،
واملركز التا�سع على نقطتني ،ويح�صل �صاحب املركز العا�شر على نقطة
واحدة ،وبنا ًء على ذلك يتم جتميع النقاط يف كل مزاينة على حدة ،وجتمع
كاملة يف ختام مهرجان الظفرة ،ويح�صل �صاحب �أعلى عدد من النقاط يف
كل من فئتي املحليات واملجاهيم على جائزة مالية قدرها ()3,000,000
ثالثة ماليني درهم �إماراتي �إىل جانب بريق الإمارات.
وقد حددت اللجنة ال�شروط وال�ضوابط اخلا�صة للم�شاركة يف جائزة بريق
الإمارات لأ�شواط الرموز املفتوحة ،بحيث يحق للمالك امل�شاركة مبطيتني
يف ك��ل �شوط م��ن �أ��ش��واط ال��رم��وز ،كما يحق مل�لاك الإب��ل ال�ت�لاد امل�شاركة
يف �أ��ش��واط ال��رم��وز ،كما ا�شرتطت اللجنة املنظمة على امل�لاك الراغبني

بالتناف�س على جائزة البريق احل�ضور �شخ�صيا مللء ا�ستمارة امل�شاركة يف
مركز الت�سجيل وتقدمي ك�شف حديث ومطبوع يت�ضمن �أ�سماء و�سنّ جميع
املطايا التي �ست�شارك يف �أ�شواط الرموز والتناف�س على البريق .كما يتعني
على امل�شاركني تقدمي طلب �إ�ضافة نقاط من خالل تعبئة ا�ستمارة �إ�ضافة
النقاط ،يف نهاية كل مزاينة.
كما ب ّينت اللجنة �أن��ه ويف ح��ال متت عملية بيع مطية خ�لال امل�شاركة يف
�شوط من �أ��ش��واط ال��رم��وز وقبل �إنتهاء ال�شوط و�إع�ل�ان النتيجة تذهب
النقاط للمالك اجلديد ،ويف حال البيع بعد �إعالن النتيجة حت�سب النقاط
ل�صالح املالك ال�سابق.
و�أو�ضحت اللجنة املنظمة �أنه ويف حال التعادل بعدد النقاط حت�سم النتيجة
للم�شارك احلا�صل على �أك�ب�ر ع��دد م��ن امل��راك��ز الأوىل يف الأ� �ش��واط ،ويف
حال التعادل بعدد النقاط واملراكز الأوىل حت�سم النتيجة ل�صالح امل�شارك
احلا�صل على �أكرب عدد من النقاط يف املركز الثاين.
وتناف�سا ح��اداً بني
وم��ن املتوقع �أن ت�شهد �أ��ش��واط الرموز م�شاركة كبرية
ً
مُ�لاك الإب��ل ،وذل��ك من �أج��ل جتميع �أك�بر عدد من النقاط للو�صول �إىل
ال �ب�يرق وال �ف��وز ب��اجل��ائ��زة ال �ك�برى وال�ن��ام��و���س الأب� ��رز يف امل��و��س��م "بريق
الإمارات".

اجتماع تن�سيقي �أول لفرق �ألعاب القوى بنادي الإمارات
انطالقاً من باب التجهيز واال�ستعداد ملناف�سات املو�سم اجلديد
اخلا�ص ب�ألعاب القوى عقد بقاعة االجتماعات بالنادي بح�ضور
ج�م��ال �أح�م��د القر�صي ع�ضو جمل�س الإدارة م�شرف الألعاب
الفردية واجلماعية وبح�ضور من�صور ح�سني �إبراهيم و�سعيد
ع�ل��ي م�صبح �أع �� �ض��اء جمل�س الإدارة وب�ح���ض��ور امل ��درب هادي
حممد كرمي ومازن �سوقار �سكرتري الألعاب الفردية واجلماعية
والعبات �ألعاب القوى.
ويف بداية االجتماع نقل جمال القر�صي ع�ضو جمل�س الإدارة

م�شرف الألعاب الفردية واجلماعية حتيات رئي�س جمل�س الإدارة
يو�سف البطران و�أع���ض��اء جمل�س الإدارة ومتنى لهم مو�سماً
ريا�ضياً حافال ب��االجن��ازات وامل�شاركة الالفتة والنوعية والتي
ت�شكل �سمة و�سمعة النادي طوال م�شواره وم�سريته ال�سابقة .
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال�ن��ادي ينظر بعني الر�ضا �إىل م��ا حققه فريق
�ألعاب القوى من نتائج وم�شاركات �سابقة عك�ست النهج املتميز
للتطور الريا�ضي يف نادي الإمارات وما يعك�سه �أي�ضا من تطوير
للريا�ضة االماراتية بوجه عام.

وجرى خالل االجتماع مناق�شة اال�ستعدادات الفنية واالدارية
للمو�سم اجل��دي��د وخمتلف ال�ب�ط��والت ال�ت��ي ج��اري التح�ضري
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة ب �ه��ا وم � ��دى ا� �س �ت �ع��داد ال�ل�اع �ب�ي�ن ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف
اال�ستحقاقات املقبلة ،ومت مناق�شة بع�ض ال�ش�ؤون لتطوير فرق
النا�شئني وكما عرب اجلميع عن �شكرهم الهتمام جمل�س االدارة
ودعمهم للألعاب الفردية ،كما تطرق االجتماع ملتطلبات املرحلة
واال�ستحقاقات الريا�ضية املنتظرة بجانب متابعة الية امل�شاركات
يف املباريات واملناف�سات.

�أبوظبي ت�ست�ضيف «ك�أ�س بارا ترايثلون العاملي» مب�شاركة حمرتيف �أ�صحاب الهمم
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن جمل�س �أبوظبي الريا�ضي عن �إ�ضافة "ك�أ�س بارا ترايثلون العاملي " �إىل
برنامج بطولة �أبوظبي العاملية للرتايثلون التي تقام برعاية "�ضمان" ،يف جزيرة
يا�س خالل الفرتة من � 5إىل  6نوفمرب  ،2021مب�شاركة  1250ريا�ضيا يف
جميع ال�سباقات والفئات املعتمدة يف برنامج البطولة ،وميثلون �أبطال الألعاب
الأوملبية والباراملبية �إىل جانب امل�شاركة املجتمعية.
وتعود �سل�سلة بطوالت الرتايثلون العاملية �إىل الواجهة بعد توقفها العام املا�ضي،
و�ستكون �أبوظبي على املوعد من جديد ال�ست�ضافة الكرنفال الريا�ضي العاملي
الذي يقام بعد ثالثة �أ�شهر فقط من نهاية دورة الألعاب الباراملبية يف طوكيو،
وت��أت��ي ا�ست�ضافة احل��دث بعد اع�ت��ذار �إيطاليا عن تنظيم ك�أ�س ب��ارا ترايثلون
العاملي يف مدينة ميالنو ،لت�ستعد �أبوظبي ال�ست�ضافة ن�سختني متتاليتني من
البطولة ،وت�صبح مناف�سات عام  2021مبثابة حمطة متهيدية لتح�ضريات
ن�سخة ال�ع��ام املقبل ،وال�ت��ي �ستكون ج��زءاً مهما م��ن برنامج نهائيات بطوالت

الرتايثلون العاملية يف عام .2022
وت�شمل مناف�سات البطولة  9فئات خمتلفة يتناف�س فيها الريا�ضيون من �أ�صحاب
ال عاملياً
الهمم للفوز بـ  6ميداليات لك ّل من الرجال وال�سيدات ،وتتويج  12بط ً
يف �أبوظبي ،كما تندرج ك�أ�س بارا ترايثلون� ،ضمن �أجندة احلدث العاملي املرتقب
/بطولة �أبوظبي العاملية للرتايثلون /التي تقام �ضمن �سل�سلة �سباقات االحتاد
ال��دويل للرتايثلون ،و�ست�شهد م�شاركة  110من نخبة الريا�ضيني يف فئتي
�سباقات التتابع الفردية يف بطولة العامل للرتايثلون.
كما �ست�شهد البطولة ،التي �ست�ستمر ي��وم�ين ،تنظيم جمموعة متنوعة من
�سباقات التناف�س للريا�ضيني الهواة ،مبا ي�شمل ال�سباقات املخ�ص�صة للريا�ضيني
من �أ�صحاب الهمم ،ويمُ كن للم�شاركني االن�ضمام �إىل فئات �سوبر �سربينت
و�سربينت ،و�سباقات امل�سافات الأوملبية ب�صفة فردية �أو �أع�ضاء يف فريق.
ويف ظل تنوع فئات ال�سباقات ،ميكن للريا�ضيني امل�شاركة على اختالف م�ستوياتهم
وقدراتهم ،مبا ي�شمل الهواة واملبتدئني الطاحمني خلو�ض حتديات وجتارب
جديدة� ،إىل جانب املحرتفني واملخ�ضرمني الذين ي�سعون لتحقيق املزيد من

الإجنازات ،و�ستكون امل�شاركة يف �سباقات البطولة حمدودة ،حيث �ستقت�صر على
الريا�ضيني بعمر  18عاماً فما فوق متا�شياً مع بروتوكول الفعاليات واملعايري
املعتمدة ل�ضمان �سالمة جميع امل�شاركني ،ومن املتوقع ا�ستئناف �سباقات ال�صغار
الواعدين يف ن�سخة البطولة لعام .2022
وق��ال �سعادة ع��ارف حمد ال�ع��واين الأم�ي�ن ال�ع��ام ملجل�س �أبوظبي الريا�ضي" :
نرحب من جديد بعودة �سل�سلة مناف�سات الرتايثلون العاملية �إىل �أبوظبي يف
عام  ،2021كما ي�سعدنا الإع�لان عن ا�ست�ضافة ك�أ�س بارا ترايثلون و�إ�ضافته
�إىل برنامج البطولة ،انطالقا من نهج الإمارات ودعم قيادتها الر�شيدة مل�سرية
�أ�صحاب الهمم وتقدمي كل الإمكانيات واملقومات من �أجل حتقيق طموحاتهم
وتر�سيخ قيم الدمج املجتمعي ،وي�سعدنا الرتحيب بنخبة ريا�ضيي الرتايثلون
من �أ�صحاب الهمم امل�شاركني يف البطولة التي ت�أتي بعد باراملبياد طوكيو ما
ميثل فر�صة جديدة ومهمة لريا�ضيي �أ�صحاب الهمم ودع��م كبري مل�سريتهم
الرثية" .و�أ�ضاف متثل بطولة �أبوظبي العاملية للرتايثلون برعاية "�ضمان"
�أحد �أه��داف جمل�س �أبوظبي الريا�ضي املتوا�صلة والطاحمة لتنظيم فعاليات

ريا�ضية �شاملة وعاملية امل�ستوى ت�ساهم يف توفر جت��ارب ومناف�سات متنوعة
للجميع ،مبا ي�شمل مواهب الرتايثلون اجلديدة و�صو ًال �إىل �أبطال الألعاب
الأوملبية والباراملبية املُتوّجني يف طوكيو.
وتابع العواين ت�سلط بطولة �أبوظبي العاملية للرتايثلون ال�ضوء على خطط
ا�ست�ضافة الفعاليات والبطوالت الكربى وفق �أعلى معايري الأمان وال�سالمة،
متا�شياً مع حر�ص �أبوظبي ودورها الرائد كوجهة عاملية للفعاليات الريا�ضية.
من جانبها ،قالت ماري�سول كا�سادو ،رئي�سة االحتاد الدويل للرتايثلون وع�ضو
اللجنة الأوملبية الدولية" :نود التعبري عن �سعادتنا وامتناننا لأ�صدقائنا يف
�أبوظبي ،الذين ب��ادروا ال�ست�ضافة ك�أ�س ب��ارا ترايثلون خا�صة بعد �أن �أعلنت
�إيطاليا عدم قدرتها على تنظيم الفعالية .ونحن �إذ ن��درك القدر الكبري من
ال�صعوبات التي واجهت ريا�ضيي الرتايثلون من �أ�صحاب الهمم على مدى العام
ون�صف املا�ضيني ،فقد �سُ ررنا مبنحهم فر�صة املناف�سة للفوز ب�ألقاب على �أعلى
امل�ستويات .وتقدم هذه اخلطوة التي ت�أتي بعد �أ�شهر قليلة من دورة الألعاب
الباراملبية املزيد من الدعم للريا�ضيني والريا�ضة ب�شكل عام".
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ميدالية رابعة جلودو الإمارات يف البطولة العربية بالقاهرة
•• القاهرة-وام:

�أ� �ض��اف عبدالرحمن حممد الع��ب ن��ادي ال�ف�ج�يرة للفنون القتالية
ميدالية ف�ضية جديدة جل��ودو الإم ��ارات خ�لال امل�شاركة يف فعاليات
البطولة العربية للجودو بالقاهرة ،لريتفع ر�صيد ج��ودو الإمارات
قبل �إقامة مناف�سات الفرق اليوم �إىل  4ميداليات عبارة عن ذهبية
وف�ضيتني وبرونزية.
وباحت�ساب امليدالية الف�ضية ي�صبح فريق الفجرية للفنون القتالية
�ضمن الفرق الأربع الأوائ��ل لفئة النا�شئني ما بني  20ناديا .وت�شهد
البطولة م�شاركة حكمنا الدويل �أحمد البلو�شي يف �إدارة املباريات.

و�أكد �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد الإمارات للم�صارعة
واجل��ودو �أن ما حتقق خ�لال امل�شاركة يف البطولة العربية بالقاهرة
م�ؤ�شر جيد مل�سرية تطور اللعبة يف الدولة ،وحافز على ا�ستئناف العطاء
والعمل امل�شرتك مع الأندية للك�شف عن املواهب و�صقلها يف البطوالت
املحلية التي تعد الطريق املنا�سب للم�شاركات اخلارجية ،م�شريا �إىل �أن
امل�شاركة يف البطولة العربية للجودو جاءت يف موعدها.
وقال �إن م�شاركة فريق الفجرية للفنون القتالية يف البطولة العربية
للجودو ت�ستحق الإ�شادة بجهود �إدارته التي تويل اهتماما كبريا للعبة،
وتعك�س الدور الكبري للأندية يف تطبيق ا�سرتاتيجية االحتاد الرامية
�إىل ن�شر وتطوير اللعبة ،و�صناعة الأبطال.
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«الأوملبية الوطنية» ت�ستعد لإطالق دورات ت�أهيلية
لإدارة االحتادات واجلمعيات الريا�ضية

•• دبي-وام:

ت �ط �ل��ق ال �ل �ج �ن��ة الأومل� �ب� �ي ��ة الوطنية
خ �ل��ال ال � �ف�ت��رة امل �ق �ب �ل��ة جمموعة
دورات ت��دري �ب �ي��ة وت �ع��ري �ف �ي��ة مبهام
و� �ص�ل�اح �ي ��ات امل� � � ��دراء التنفيذيني
وال� �ف� �ن� �ي�ي�ن وامل� ��ال � �ي �ي�ن ل�ل��احت� ��ادات
واملنظمات واجلمعيات الريا�ضية وفقا
لدليل حوكمة االحت ��ادات الريا�ضية
الذي �أطلقته اللجنة والهيئة العامة
للريا�ضة ومت الإع�ل�ان عنه م�ؤخرا،
و�ست�شرف الأك��ادمي�ي��ة الأومل�ب�ي��ة على
تلك ال��دورات .ومبوجب ق��رار رئي�س

الهيئة العامة للريا�ضة رق��م /25/
ل�سنة  2021ب �� �ش ��أن دل �ي��ل حوكمة
االحت��ادات الريا�ضية ف�أنه يجب على
ك��اف��ة االحت � ��ادات ال��ري��ا��ض�ي��ة توفيق
�أو�ضاعها طبقا لأحكام الدليل خالل
ثالثة �أ�شهر من تاريخ العمل به.
وت�ب��ا��ش��ر ال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة الوطنية
متابعة تطبيق �أحكام دليل احلوكمة
مع االحت��ادات الريا�ضية التي انتهت
من �إج��راء انتخاباتها والت�أكيد على
توفيق النظام الأ��س��ا��س��ي لالحتادات
ال�ت��ي مل تنته م��ن ان�ت�خ��اب جمال�س
�إداراتها حتى الآن مع �أحكام الدليل.

وت�ستهدف ال ��دورة تخريج ع��دد من
ال � �ك� ��وادر ال��وط �ن �ي��ة ال ��ذي ��ن تنطبق
عليهم ال �� �ش��روط والأح� �ك ��ام ال ��واردة
ب��ال��دل �ي��ل وت ��أه �ي �ل �ه��م ل �� �ش �غ��ل تلك
املنا�صب و�إدارتها بكفاءة ،ال�سيما و�أن
ال ��دورات �ستنظم ب�صورة تخ�ص�صية
يف اجلوانب الإدارية والفنية واملالية،
مم��ا مينح الفر�صة لكافة املنت�سبني
ل���ص�ق��ل م �ه��ارات �ه��م وم �ع��ارف �ه��م قبل
البدء يف مبا�شرة �أعمالهم باالحتادات
الريا�ضية املختلفة.
ك�م��ا �سيح�صل اخل��ري �ج��ون م��ن هذه
ال� � ��دورات ع �ل��ى � �ش �ه��ادة م�ع�ت�م��دة من

الأكادميية الأوملبية الوطنية ،ميكن
من خاللها �شغل امل�سميات الوظيفية
 /م��دي��ر ت�ن�ف�ي��ذي – م��دي��ر ف �ن��ي –
م��دي��ر م��ايل  /ل�ل�احت��ادات واجلهات
الريا�ضية بالدولة ،والتي وردت بكافة
تفا�صيلها �ضمن امل ��واد -63-62/
 /76-65-64م��ن دل�ي��ل حوكمة
االحتادات الريا�ضية.
وخاطبت اللجنة الأومل�ب�ي��ة الوطنية
ك��اف��ة االحت ��ادات الريا�ضية لرت�شيح
حما�ضرين دوليني معتمدين للألعاب
ال��ري��ا� �ض �ي��ة ل �ت �ق��دمي امل � ��واد العلمية
للمنت�سبني ب��ال��دورات ،والت�أكيد على

ت�سجيل االحتادات لكوادرها لاللتحاق
ب��ال��دورات التخ�ص�صية على �أن يكون
املتقدم م��ن مواطني دول��ة الإم ��ارات
و�أال يزيد العمر عن � 40سنة.
و�أك ��د ��س�ع��ادة حم�م��د ب��ن �سليم �أمني
ع ��ام ال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة �أن
تلك اخلطوة التي اعتمدتها اللجنة
الأومل � �ب � �ي� ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة ع �ب�ر ذراع� �ه ��ا
ال �ت �ث �ق �ي �ف��ي وال �ع �ل �م��ي "الأكادميية
الأومل �ب �ي��ة الوطنية" ب��ال�ت�ن���س�ي��ق مع
الهيئة العامة للريا�ضة ،ت�أتي انطالقا
من ر�ؤية �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم رئ�ي����س اللجنة

الأوملبية الوطنية ب�أهمية تفعيل دور
االحتادات الريا�ضية و�إدارتها املختلفة
للعمل �ضمن �إط��ار م�ؤ�س�سي متكامل
خل��دم��ة ري��ا� �ض��ة الإم� � � ��ارات ك ��ل من
موقعه .و�أو�ضح �أن الدورات التدريبية

التي �ستنظمها اللجنة الأوملبية خالل
ال� �ف�ت�رة امل �ق �ب �ل��ة � �س �ت �ت �ن��اول خمتلف
امل �ج��االت ال�ل�ازم��ة ل�ت��أه�ي��ل الكوادر
الوطنية التي �ستتوافر فيها ال�شروط
املطلوبة ل�شغل تلك املنا�صب ،بح�ضور

نخبة من املحا�ضرين والأكادمييني
امل� �ع� �ت� �م ��دي ��ن وال � ��ذي � ��ن �ستوفرهم
الأك��ادمي �ي��ة الأومل �ب �ي��ة ��ض�م��ن جدول
زمني حمدد �سيتم تعميمه على جميع
االحتادات واجلهات الريا�ضية.

تكرمي ا�ستثنائي من الأ�سر للأبطال

م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم حتتفل مبنت�سبيها �أبطال باراملبية طوكيو 2020
•• العني-الفجر

�أق��ام��ت م�ؤ�س�سة زاي��د العليا لأ��ص�ح��اب ال�ه�م��م ،حفل ت�ك��رمي لفر�سان الإرادة
جنوم امل�ؤ�س�سة �أع�ضاء منتخباتنا الوطنية� ،أ�صحاب الإجن��ازات وامل�شاركني يف
دورة الألعاب الباراملبية التي ا�ست�ضافتها مدينة طوكيو اليابانية يف �أغ�سط�س
املا�ضي ،وجنح فيها �أبطالنا يف ح�صد ثالثة ميداليات ملونة ،حيث �أحرز بطالنا
الباراليمبي عبد اهلل �سلطان العرياين ذهبية الرماية بالبندقية الهوائية
«�سكتون» فئة «�آر  ،»7مل�سافة  50م�تراً ثالثة �أو� �ض��اع ،و�أح��رز حممد القايد
ف�ضية �سباق  800مرت على الكرا�سي املتحركة فئة «تي  ،»34وبرونزية �سباق
100مرت على الكرا�سي املتحركة.
و�شهد احلفل الذي �أقيم بال�صالة الريا�ضية لنادي العني لأ�صحاب الهمم التابع
للم�ؤ�س�سة مبنطقة العني� ،سعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان الأمني العام
مل�ؤ�س�سة زايد العليا ،و�سعادة عبد اهلل �إ�سماعيل الكمايل املدير لتنفيذي لقطاع
�أ�صحاب الهمم بامل�ؤ�س�سة ،وذيبان �سامل املهريي الأم�ين العام الحتاد الإمارات
لريا�ضة ا�صحاب الهمم ،و�أع���ض��اء بعثة منتخبنا الوطني منت�سبي امل�ؤ�س�سة

و�أ��س��ره��م ،ولفيف م��ن ق�ي��ادات امل�ؤ�س�سة ،وج��رى خالله عر�ض فيلماً وثائقياً
ا�ستعر�ض �إجنازات �أبطالنا وم�شاركاتهم الناجحة يف دورة الألعاب الباراملبية،
تكرمي �إ�ستثنائي
و�ضمن فقرات احلفل ويف حلظات م�ؤثرة وللمرة الأوىل قامت �أ�سر الأبطال من
�آباء وامهات و�أبناء بتكرمي الالعبني والالعبات بتقليدهم امليداليات التذكارية
ومنحهم باقات الزهور و�سط ت�شجيع امل�شاركني باحلفل والثناء على تلك املبادرة
الإن�سانية ،و�أعقب ذلك التقاط ال�صور التذكارية و�صورة جماعية �ضمت قيادات
م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم و�أبطال امل�ؤ�س�سة و�أ�سرهم.
و�أ�شاد �سعادة عبد اهلل احلميدان بنتائج ريا�ضيينا التي حتققت رغم الظروف
ال�صعبة ال�ت��ي �سبقت امل���ش��ارك��ة يف امل�ن��اف���س��ات ،وف�ت�رة ال�ت��وق��ف الإج �ب��اري عن
البطوالت على م�ستوى العامل ب�سبب جائحة فريو�س كوفيد  19والظروف
الدقيقة اخلا�صة بتطبيق الإجراءات االحرتازية ،وبروتوكوالت املناف�سات التي
مت تطبيقها يف طوكيو للحفاظ على �سالمة اجلميع �سواء الريا�ضيني �أو الكوارد
الفنية والإداري ��ة ،وه��و الأم��ر ال��ذي ي�ؤكد كفاءة ريا�ضيينا ومكانتهم العاملية

وم�ستوياتهم التناف�سية التي يقدمونها يف كافة املناف�سات العاملية ويف دورات
الألعاب الباراملبية .و�أ�ضاف :نتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير �إىل قيادتنا الر�شيدة
على اهتمامها الدائم بفر�سان الإرادة ودعمها الالحمدود ،ولوال هذا الدعم ملا
و�صلنا لهذه الإجنازات» ،وهن�أ �أبطال م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم وبعثة
منتخباتنا الوطنية ،م�شرياً �إىل �أنهم كانوا يف املوعد وعلى قدر امل�س�ؤولية امللقاة
على عاتقهم ،و�أوفوا بالوعد من خالل بلوغ من�صات التتويج ورفع علم الدولة
يف هذا املحفل العاملي ،الفتا �إىل �أن ابطال امل�ؤ�س�سة حمل فخر واعتزاز لكل �أبناء
الإمارات مبا يقدمونه من جهود وت�ضحيات ،و�أ�ضاف�« :شكراً لكل من �ساهم يف
حتقيق كافة الإجنازات الريا�ضية لأ�صحاب الهمم� ،شكراً لكل الأ�سر الذين كانوا
الداعم القوي له�ؤالء الأبطال يف م�سريتهم  ،هم �شركاء يف هذا الإجناز .
و�أكد �سعادة عبد اهلل احلميدان� ،أن ريا�ضة «�أ�صحاب الهمم» الإماراتية ،قادرة
على موا�صلة ح�صد الإجن ��ازات يف ك�برى املحافل العاملية ،واملناف�سة لإعتالء
من�صات التتويج م�شرياً �إىل �أن �إجناز ابطال امل�ؤ�س�سة مثار فخر واعتزاز وتقدير،
ونتمنى لهم الأ�ستمرار يف البذل والعطاء لتحقيق املزيد من الإجنازات يف الدورة
الباراملبية املقبلة "فرن�سا  ."2024من جانبهم �أعرب �أفراد �أ�سر �أبطالنا عن

القمزي ي�ؤكد جاهزية فريق الدراجات املائية

الفيكتوري يقدم جنمه اجلديد �سلمان العو�ضي
بطلنا� :سعيد باالن�ضمام �إىل كوكبة «�أ�سياد البحار»

•• دبي -الفجر

ق��دم ن ��ادي دب��ي ال ��دويل للريا�ضات
ال �ب �ح��ري��ة ر� �س �م �ي��ا م �ت �� �س��اب��ق فريق
ال�ف�ي�ك�ت��وري اجل��دي��د ب�ط�ل�ن��ا �سلمان
ي��ون ����س ال �ع��و� �ض��ي ال � ��ذي �سيخو�ض
حت��دي امل�شاركة يف مناف�سات بطولة
العامل للدراجات املائية -اكوا بايك-
 2021مدافعا ع��ن �أل ��وان الفريق
ل�ل�م��رة الأوىل م��ن خ�ل�ال مناف�سات
ج��ائ��زة (ري �غ �ي��وين � �-س��اردي �ن��ا) التي
تنطلق يف مدينة اولبيا يوم اجلمعة
وت�ستمر حتى يوم ال�سبت املقبلني.
و�شهد مقر فريق الفيكتوري يف جبل
علي الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي حفل م�صغرا
ل �ت �ق��دمي امل�ت���س��اب��ق اجل��دي��د �سلمان
ال �ع��و� �ض��ي ب �ح �� �ض��ور ه � ��زمي حممد
القمزي مدير �إدارة تطوير ال�شئون
ال��ري��ا� �ض �ي��ة يف ن � ��ادي دب� ��ي ال� ��دويل
ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة وحم�م��د �سيف
املري مدير ادارة الفيكتوري بالإنابة
حيث مت التوقيع على العقد و�إعالن
�إن�ضمام البطل ر�سميا لكوكبة (ا�سياد
البحار)
وي �ع��د ب�ط�ل�ن��ا امل ��وه ��وب ��س�ل�م��ان �أحد
امل �ت �� �س��اب �ق�ين امل �ت �م �ي��زي��ن يف ريا�ضة

ال ��دراج ��ات امل��ائ �ي��ة ح �ي��ث ت� ��درج منذ
ال�صغر يف هذا املجال منذ عام 2015
حتى و��ص��ل مرحلة االح�ت�راف وبات
�أح��د �أه��م الأب �ط��ال يف ه��ذه الريا�ضة
وظ �ه��رت موهبته م��ن خ�ل�ال الت�ألق
يف فئتي واقف وجال�س من النا�شئني
وامل�ب�ت��دئ�ين ح�ت��ى و� �ص��ل اىل مرحلة
االحرتاف.
وخ�لال م�شوار يف البطوالت املحلية
والدولية �سجل بطلنا �سلمان ح�ضورا
الفتا ومميزا مكنه من مقارعة جنوم
العامل والو�صول اىل درجة عالية من
اجل��اه��زي��ة واخل�ب��رات ح�ي��ث جن��ح يف
الفوز بالعديد من االلقاب يف بطولة �إي�ط��ال�ي��ا ا��س�ت�ع��دادا للتجهيز التقني
االم��ارات الدولية وكذلك من خالل والفني للفريق الذي يطمح للمناف�سة
م�شاركاته يف بطولة العامل (يو �أي ام) على الأل �ق��اب دائ�م��ا م�شيدا مبوهبة
و(اي جي ا�س بي ايه) والتاج الثالثي ال�ب�ط��ل �سلمان وام�ك��ان�ي��ات��ه الكبرية
والتي ظهرت يف العديد من املنا�سبات
بني امريكا وبلجيكا وتايالند.
واك� ��د ه ��زمي حم �م��د ال �ق �م��زي مدير مما يجعله م�ؤهال للم�شاركة وترجمة
تطوير ال���ش��ؤون الريا�ضية يف نادي ال�ط�م��وح��ات �إىل جن��اح��ات و�إجن ��ازات
دب ��ي ال � ��دويل ل �ل��ري��ا� �ض��ات البحرية -ب�إذن اهلل -اىل جانب زميله بالفريق
اك �ت �م��ال ج��اه��زي��ة ف��ري��ق ال ��دراج ��ات ال �ب �ط��ل ال �ع��امل��ي ال �ن �م �� �س��اوي كيفني
امل��ائ �ي��ة ب��ال �ن��ادي خل��و���ض مناف�سات رايترير حامل لقب البطولة يف فئة
جائزة (ريغيوين �-ساردينا) يف مدينة واقف جي بي حمرتفني والذي ي�سعى
اولبيا اعتبارا من يوم اجلمعة املقبل لالحتفاظ بلقبه للمو�سم الثالث على
ح �ي��ث اك �ت �م��ل ال��و� �ص��ول اىل املدينة ال �ت��وايل  .وم��ن ج��ان�ب��ه رح��ب حممد

ا�ستمرار التميز وحتقيق النجاحات يف
خمتلف البطوالت والأحداث العاملية
والدولية املرتقبة يف �أج�ن��دة االحتاد
ال � ��دويل -ي ��و �أي ام -خ�ل�ال مو�سم
.2021

�سيف امل��ري م��دي��ر �إدارة الفيكتوري
ب��الإن��اب��ة ،بان�ضمام املت�سابق �سلمان
يون�س العو�ضي �إىل فريق الفيكتوري
للم�شاركة يف بطولة العامل للدراجات
املائية -اكوا بايك -متمنيا �أن يحقق
�سلمان ال�ن�ج��اح امل�ط�ل��وب م��ع الفريق
ال��ذي يت�أهب للعديد م��ن امل�شاركات
م ��ع ع � ��ودة ال �ت �ن��اف ����س ع �ل��ى ال�ساحة
الدولية من جديد.
وق��ال امل��ري �إنهم يف �إدارة الفيكتوري
ت�ي��م كلهم ث�ق��ة يف �إم�ك��ان�ي��ات البطل
� �س �ل �م��ان وك ��ذل ��ك زم �ي �ل��ه يف الفريق
البطل النم�ساوي كيفني راي�ت�يرر يف

�سعادة
وع �ب�ر م �ت �� �س��اب��ق ف��ري��ق الفيكتوري
اجلديد البطل �سلمان يون�س العو�ضي
ع��ن �سعادته البالغة باالن�ضمام �إىل
ف��ري��ق ال�ف�ي�ك�ت��وري ��ص��اح��ب التاريخ
والإجن � ��ازات ال�ك�ب�يرة م�ن��وه��ا اىل �أن
حلمه حتقق ليكون �أحد �سفراء النادي
والفريق يف املحافل الدولية والعاملية
جنبا اىل جنب �أبطاله الكبار موجها
ال�شكر اجلزيل اىل امل�س�ؤولني يف نادي
دبي الدويل للريا�ضات البحرية على
�إتاحة الفر�صة له لتمثيل الفريق
و�أك��د العو�ضي �إىل �أن��ه �سوف ي�سعى
بكل ق��وة لرتجمة ثقة امل�س�ؤولني يف
النادي وحتقيق نتائج منتظرة ومميزة
ت�ع�ك����س ح �ج��م ال �ط �م��وح��ات والآم � ��ال
ب��داي��ة ب��ال �ت �ح��دي ال �ك �ب�ير يف اولبيا
الإيطالية هذا ال�شهر وباقي اجلوالت
يف روزن��ام��ة االحت ��اد ال ��دويل -ي��و �أي
ام ،2021 -م�شريا �إىل �أن��ه يحمل

ذك��ري��ات طيبة يف امل��دي�ن��ة الإيطالية
ال�ت��ي ��ش�ه��دت م��ن ق�ب��ل ح�صوله على
امل��رك��ز الثالث يف بطولة ال�ع��امل فئة
واقف جي بي  3عام .2018
بطاقة
اال�سم� :سلمان يون�س العو�ضي
الفريق :فيكتوري -دراجات مائية
الرقم 7 :
تاريخ امليالد� 14 :إبريل 2001
الإجنازات:
بطل الإمارات واقف نا�شئني 2015
و 2016و2017
املركز الأول جال�س جي بي  2بطولة
الإمارات  2018و2019
امل��رك��ز الأول -دراج ري ����س الإم� ��ارات
2019
املركز االول نا�شئني بطولتي العامل
يف �أمريكا و�أوروبا 2016
و�صيف واق��ف حم�ترف�ين -الإم ��ارات
 2018و2019
ب �ط��ل الإم � � ��ارات مل ��ارث ��ون ال ��دراج ��ات
املائية  2018و2020
امل��رك��ز الأول ج��ي ب��ي  1حمرتفني
وامل ��رك ��ز ال� �ث ��اين ج ��ي ب ��ي  2بطولة
الإمارات 2021

�سعادتهم الكبرية بتلك املبادرة الإن�سانية من جانب م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب
الهمم ووجهوا التحية والتقدير للم�ؤ�س�سة ولإدارتها على تنظيم ذلك االحتفال،
والتكرمي غري التقليدي واملبتكر من قبل الأبطال ،و�أ�شادوا مبا حتقق من �إجناز
وامل�شاركة الناجحة يف مناف�سات دورة طوكيو الباراملبية ،ال�سيما يف ظل الظروف
والأج��واء غري الطبيعية التي مر بها ابطالنا من الو�ضع اال�ستثنائي الطارئ
لكافة دول العامل ب�سبب جائحة كورونا ،كما �أكدوا عزمهم على �إ�ستمرار الدعم
والت�شجيع للأبطال ملوا�صلة م�سريتهم الناجحة والعمل على رفع راي��ة دولة
الإمارات العربية املتحدة يف كافة املناف�سات واملحافل الريا�ضية.
ح�ضر احلفل من الالعبني و�أ�سرهم البطل عبد اهلل �سلطان العرياين �صاحب
امل�ي��دال�ي��ة الذهبية وجن�ل��ه حم�م��د ،وال�ب�ط��ل عبد اهلل �سيف ال�ع��ري��اين وجنله
رك��ان ،والبطل �سيف النعيمي وجنله حممد ،والبطلة �سارة اجلنيبي ووالدها
حممد اجلنيبي ووالدتها ،والبطلة نورة الكتبي ووالدتها ال�سيدة فاطمة �سامل
و�شقيقاتها ،والبطل الواعد �أحمد جا�سم ن��واد ووال��ده جا�سم ن��واد ،كما ح�ضر
م��درب��ي �أبطالنا �أح�م��د بخ�ش م��درب ال��رم��اي��ة ،و��ص�لاح العيوين م��درب �ألعاب
القوى ،ونائلة خمي�س مدربة �ألعاب القوى.

جائزة حممد بن را�شد �آل
مكتوم للإبداع الريا�ضي
تغلق باب الرت�شح الليلة
•• دبي-الفجر:

يغلق منت�صف الليلة الأربعاء � 15سبتمرب  2021باب الرت�شح لفئات
الدورة احلادية ع�شرة من "جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للإبداع
الريا�ضي" ع�ضو " م �ب��ادرات حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم العاملية"،
والأكرب من نوعها على م�ستوى عدد الفئات وقيمة اجلوائز ،والأوىل
على الإطالق يف جمال الإبداع الريا�ضي.
وحثت اجلائزة جميع العاملني يف القطاع الريا�ضي الإماراتي والعربي
من �أفراد وفرق وم�ؤ�س�سات على االنتهاء من تقدمي ملفاتهم يف املوعد
امل�ح��دد وال��ذي مت اخ�ت�ي��اره ك��ي يتيح الفر�صة ل�ل�أب�ط��ال م��ن �أ�صحاب
الإجنازات يف دورة الألعاب الأوملبية ال�صيفية ودورة الألعاب الباراملبية
طوكيو  2020للرت�شح للفوز ب�إحدى فئات الدورة .11
وميكن تقدمي ملفات الرت�شح ل�ل�أف��راد وامل�ؤ�س�سات من داخ��ل وخارج
ال��دول��ة ع�بر ال�ب��واب��ة الذكية للجائزة  mbrawardsال�ت��ي تتيح
تقدمي امللفات �إلكرتونيا وبطريقة �سهلة من خالل التطبيق الذكي
واملوقع االلكرتوين للجائزة اللذين ي�سهالن عملية الرت�شح وحتميل
امللفات والوثائق املطلوبة من خالل الهاتف املحمول والأجهزة اللوحية
الذكية ،كما يتيحان التوا�صل مع فريق عمل اجلائزة للح�صول على
الدعم التقني �أو االج��اب��ة على جميع اال�ستف�سارات اخلا�صة بعملية
الرت�شح ،حيث يكون الرت�شح مفتوحا للريا�ضيني والفرق وامل�ؤ�س�سات
الإم��ارات �ي��ة وال�ع��رب�ي��ة ،وك��ذل��ك للم�ؤ�س�سات الريا�ضية العاملية التي
تتناف�س يف فئة خا�صة.

الفجر الريا�ضي

مبادلة العاملية للتن�س تعود �إىل �أبوظبي دي�سمرب املقبل
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الن�سخة الثالثة ع�شرة ت�ستقطب م�شاركة  8من �أف�ضل العبي والعبات العامل
•• �أبوظبي-وام:

ت�ست�ضيف �أبوظبي خالل الفرتة من � 16إىل  18دي�سمرب املقبل مناف�سات
بطولة مبادلة العاملية للتن�س التي تقام يف املركز الدويل للتن�س مبدينة زايد
الريا�ضية مب�شاركة  8من �أف�ضل العبي والعبات العامل.
و�أعلنت �شركة فال�ش للرتفيه ،اجلهة املنظمة لبطولة مبادلة العاملية للتن�س
ام�س عن عودة البطولة الأبرز ملحرتيف التن�س يف منطقة اخلليج �إىل موطنها
يف �أبوظبي للتناف�س على مدى ثالثة �أيام حافلة بالإثارة واملتعة �ضمن بيئة
�صحية �آمنة.
وان�سجاما مع التزام �أبوظبي ب�أدق معايري ال�صحة وال�سالمة ،والتي ت�سهم يف

تر�سيخ مكانة الإمارة ك�أكرث املدن �أمانا يف ال�شرق الأو�سط على م�ؤ�شر وحدة
املعلومات التابعة ملجلة �إيكونوم�ست الربيطانية ،تفتح الن�سخة الثالثة ع�شرة
من بطولة مبادلة العاملية للتن�س �أبوابها �أمام �أعداد حمدودة من امل�شجعني
بالتوازي مع تقلي�ص القدرة اال�ستيعابية ملدرجات اجلمهور مبا ين�سجم مع
اللوائح التنظيمية حلكومة �أبوظبي .وبالتوازي مع ذل��ك� ،سيحظى ع�شاق
الريا�ضة العامليون بفر�صة ح�ضور فعاليات البطولة �شخ�صيا ،ال �سيما بعد
قرار جلنة �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا يف
�إمارة �أبوظبي بالرتحيب بامل�سافرين الدوليني احلا�صلني على التطعيم �ضد
فريو�س " كوفيد " -19دون احلاجة للخ�ضوع للحجر ال�صحي االحرتازي.
و�أ��ش��ار ج��ون ليكري�ش ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة فال�ش للرتفيه �إىل �أن

بطولة مبادلة العاملية للتن�س �أثبتت منذ انطالقتها الأوىل �شعبيتها الكبرية
يف �أو�ساط حمبي التن�س يف �أبوظبي ومن جميع �أنحاء العامل ،وقد مل�سنا مدى
�سعادة اجلماهري عند ا�ستقبالهم خلرب عودتها ".
وق��ال ليكري�ش " نعد جمهور اللعبة يف �أبوظبي ب��أن تكون الن�سخة الثالثة
ع�شرة من البطولة من بني الأف�ضل على الإط�ل�اق ،حيث �سنوفر جلميع
امل�شجعني ف��ر��ص��ة مم�ي��زة لال�ستمتاع ب ��أج��واء ال �ب �ط��والت ،ونتطلع قدما
ل�ل�إع�لان عن القائمة اجل��دي��دة للم�شاركني املرموقني والرتحيب بنخبة
العبي التن�س العامليني يف �أبوظبي".
من جانبه قال حميد عبداهلل ال�شمري ،نائب الرئي�س التنفيذي للمجموعة
وال��رئ�ي����س التنفيذي ل�ل���ش��ؤون امل�ؤ�س�سية وامل ��وارد الب�شرية يف م�ب��ادل��ة " :

فخورون مبوا�صلة دعمنا لبطولة مبادلة العاملية للتن�س ،التي تعد واحدة
من �أبرز الفعاليات والأن�شطة الريا�ضية واملجتمعية ويرتقبها اجلمهور يف
�أبوظبي ،ونحر�ص من خالل رعايتنا لها على �إحداث ت�أثري �إيجابي وم�ستدام
يف املجتمع وتعزيز منط حياة �صحي ومتوازن".
و�أ�ضاف " بينما ت�ست�أنف �أبوظبي ا�ست�ضافتها للأن�شطة والفعاليات املختلفة
بح�ضور جماهريي يف بيئة �آمنة ،ي�سعدنا ومن خالل هذه البطولة ،الرتحيب
بعدد من �أبرز العبي والعبات التن�س العامليني يف �أبوظبي ،و�إتاحة الفر�صة
للجميع لال�ستمتاع بحدث ريا�ضي وترفيهي عاملي امل�ستوى".
يذكر �أن تذاكر احلدث تتوفر عرب املوقع الإلكرتوين ticketmaster.
 ، aeولدى متاجر فريجن ميجا �ستورز يف جميع �أنحاء الإمارات.

�أن�شطة جديدة �ضمن املو�سم
مي�سي لباكورة مبارياته القارية
الريا�ضية
زايد
أكادميية
ل
الريا�ضي
مع �سان جرمان
• «�أكادميية زايد الريا�ضية» هو اال�سم اجلديد لأكادميية مدينة زايد
ً
لتو�سع الأكادميية وانت�شارها
الريا�ضية ،وي�أتي
مواكبة ّ
• �إدراج ريا�ضة «البادل» �ضمن قائمة الريا�ضات التي توفرها الأكادميية،
�إىل جانب ريا�ضات التن�س ،والتزلج على اجلليد ،وركوب الدراجات

• �ستعمل ريا�ضة التزلج الفني على اجلليد على ا�ستقطاب نخبة املتزجلني
والريا�ضيني املهتمني بهذه الريا�ضة
•• �أبوظبي-الفجر

ت�ستهل �أك��ادمي�ي��ة زاي��د الريا�ضية
ال �ت��ي ت�ع��د ج� ��زءاً م��ن م��دي�ن��ة زايد
ال��ري��ا� �ض �ي��ة ،م��و��س�م�ه��ا الريا�ضي
ال�سنوي ب�إدخال عدد من الريا�ضات
اجلديدة .وتطلق الأكادميية احتفا ًء
مبرور خم�س �سنوات على تد�شينها،
�شعاراً جديداً �إىل جانب �إطالق عدد
من الربامج والأن�شطة اجلديدة.
وت �ع��د ري��ا� �ض��ة "البادل" ال �ت��ي مت
�إدراج � �ه ��ا ��ض�م��ن ال��ري��ا� �ض��ات التي
ت�ق��دم�ه��ا الأك ��ادمي� �ي ��ة ،واح � ��دة من
�أ� �س��رع ال��ري��ا��ض��ات من ��واً يف العامل.
و� �س��وف ت �ط��رح الأك��ادمي �ي��ة درو� ��س
تدريب لهذه الريا�ضة اعتباراً من
�شهر �أكتوبر ،لتكون بذلك الريا�ضة
الرابعة التي تقدمها الأكادميية.
و�سيجري العمل على تعزيز انت�شار
هذه الريا�ضة على امل�ستوى املحلي
م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير درو� � ��س تدريب
خا�صة و�أخرى جماعية� ،إ�ضافة �إىل
�سل�سلة �أن�شطة ج��دي��دة للح�ص�ص
املجتمعية وب�شكل �أ��س�ب��وع��ي .ومن
امل �ق ��رر �أن ت���س�ت�ق�ط��ب الأكادميية
�أي�ضاً نخبة املتزجلني والريا�ضيني
املهتمني بهذه الريا�ضة.
مت تد�شني �أكادميية زايد الريا�ضية،
التي كانت ُتعرف ب�أكادميية مدينة
زاي � ��د ال��ري��ا� �ض �ي��ة ،ع� ��ام ،2016
وتعمل اليوم يف ثالثة م��واق��ع ،هي
مدينة زاي��د الريا�ضية ب�أبوظبي،
و"�أكتف" امل � ��رف � ��ق ال ��ري ��ا�� �ض ��ي
وال�ت�رف� �ي� �ه ��ي يف ج ��زي ��رة امل ��اري ��ة،
وق �� �ص��ر الإم � � � ��ارات ،وي �ع �ك ����س ا�سم
الأك ��ادمي� �ي ��ة اجل��دي��د ي�ت�راف��ق مع
�شعار يحتفي بهذا ال�صرح الريا�ضي
و�إرث� ��ه ال�ك�ب�ير ،ال�ت��و��س��ع ال�ك�ب�ير يف
�أن�شطة الأكادميية وبراجمها .وتعد
الأكادميية اليوم واحدة من �أف�ضل
ع�شر �أكادمييات ريا�ضية يف املنطقة،
وق� ��د ح �� �ص��دت الأك ��ادمي� �ي ��ة خالل
ال���س�ن��وات اخلم�س ال�ت��ي م��رت على
ت�أ�سي�سها ،جائزتني ف�ضيتني �ضمن
ج��وائ��ز ق�ط��اع ال��ري��ا��ض��ة ،و�ساهمت
كذلك بدور كبري يف انت�شار برنامج
مبادلة للتن�س يف امل��دار���س ،الفائز
ب ��اجل ��ائ ��زة ال��ذه �ب �ي��ة ع ��ن �أف�ضل
م �� �ش��روع لتنمية م �ه��ارات ال�شباب
لعام  .2021وتقدم �أكادميية زايد
ال��ري��ا��ض�ي��ة ب��رام��ج ري��ا��ض�ي��ة عالية
اجل��ودة ملختلف �أف ��راد املجتمع من

ج �م �ي��ع الأع� � �م � ��ار وع� �ل ��ى اختالف
م�ستوى مهاراتهم ،وذلك من خالل
طاقم مدربني معتمدين ،يتمتعون
باخلربة والكفاءة العالية.
وت �ع �ل �ي �ق �اً ع �ل��ى ذل� � ��ك ،ق � ��ال توين
كوري�س املدير العام ل�شركة �أبوظبي
للرتفيه؛ اجلهة امل�شرفة على �إدارة
�أك��ادمي �ي��ة زاي ��د ال��ري��ا��ض�ي��ة" :لقد
بذل فريق عمل الأكادميية جهوداً
ك �ب�ي�رة م ��ن �أج � ��ل ت ��وف�ي�ر �أن�شطة
وبرامج ريا�ضية ذات م�ستوى عال،
تلبي ًة الحتياجات خمتلف �شرائح
املجتمع .و�ست�سهم ري��ا��ض��ة البادل
التي مت �إدراج�ه��ا �ضمن الريا�ضات
ال�ت��ي تقدمها الأك��ادمي �ي��ة وكذلك
ريا�ضة التزلج الفني على اجلليد،
يف االرت � �ق� ��اء مب �� �س �ت��وى اخلدمات
التي تقدمها الأك��ادمي�ي��ة .ونتطلع
باهتمام كبري مل�شاركة جميع �أفراد
املجتمع يف �أن�شطة الأك��ادمي�ي��ة من
خالل امل�شاركة يف ريا�ضات امل�ضرب
املجتمعية اجل��دي��دة ال �ت��ي تنطلق
هذا املو�سم".
ي� ��� �ش ��ار �إىل �إنّ ب� � ��اب الت�سجيل
لريا�ضات ال�ب��ادل والتن�س والتزلج
ع �ل��ى اجل �ل �ي��د ورك � ��وب ال ��دراج ��ات،
م �ف �ت��وح الآن .ومي �ك��ن للمهتمني
الت�سجيل ع�بر امل��وق��ع الإلكرتوين
لأك � ��ادمي� � �ي � ��ة زاي � � � ��د ال ��ري ��ا�� �ض� �ي ��ة
zayedsportsacademy.
� ،aeأو ال �ب��ري � ��د الإل� � �ك �ت��روين
،a c a d e m y @ z s c .a e
�أو ق �ن ��وات ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي

يف درو���س خا�صة �أو جماعية معدة
ل �ت �ن��ا� �س��ب ق ��درات� �ه ��م و�أه ��داف� �ه ��م.
و�ستكون احل�ص�ص متوفرة �ستة �أيام
يف الأ�سبوع يف "�أكتف" على جزيرة
املاريه ،ويف مدينة زايد الريا�ضية.
نبذة عن �أن�شطة ريا�ضات امل�ضرب
االجتماعية:
متت يف هذا املو�سم �إ�ضافة الأن�شطة
االجتماعية �إىل ب��رن��ام��ج ريا�ضات
امل�ضرب يف الأكادميية ،وذلك لالعبي
البادل البالغني ،ب�صرف النظر عن
م��وق��ع ت��دري�ب�ه��م االع �ت �ي��ادي ،وقد
� ُ��ص �م �م��ت ه� ��ذه احل �� �ص ����ص لتعزيز
ال�شعور باالنتماء املجتمعي ،وذلك
عرب �إتاحة الفر�صة للعب يف �أجواء
داع �م��ة .و�سيح�ضر �أح ��د املدربني
يف �أكادميية زاي��د الريا�ضية يومياً
لتقدمي الن�صائح واالر��ش��ادات التي
ت�ع��زز جت��رب��ة الالعبني �إىل �أق�صى
اخلا�صة بالأكادميية ،ومدينة زايد ح ��د مم �ك��ن .ك �م��ا ي �ت��م التخطيط
لإع��داد مباريات م�سائية خمتلطة
الريا�ضية ،و"�أكتف".
ل�ل�م���س�ت��وي�ين امل �ب �ت��دئ واملتو�سط
ل��ري��ا� �ض � َت��ي ال� �ب ��ادل وال �ت �ن ����س� .أ ّم ��ا
نبذة عن ريا�ضة البادل:
ُتعد ريا�ضة البادل الريا�ضة الأ�سرع ح�ص�ص التن�س اخلا�صة بالن�ساء،
من ��واً يف ال �ع��امل ،وق��د ��ش�ه��دت منواً ف�ستجري خالل الفرتة ال�صباحية.
هائ ً
ال يف دولة الإمارات .وباعتبارها
ري��ا��ض��ة هجينة جت�م��ع ب�ين التن�س ن��ب��ذة ع��ن ال��ت��زل��ج الفني على
وال �� �س �ك��وا���ش� � ،س��اه �م��ت قواعدها اجلليد:
الب�سيطة وطبيعتها االجتماعية �سيكون التزلج الفني على اجلليد
ب�إك�سابها �شعبية كبرية يف العامل .الريا�ضة الثانية املتوفرة مب�ستويات
وتتوفر يف �أكادميية زايد الريا�ضية ت��دري��ب متميزة يف �أك��ادمي �ي��ة زايد
درو� � ��س ع��ال �ي��ة اجل � ��ودة م��ع مدرب الريا�ضية ،التي ت�ضم ق�سماً للتن�س
معتمد دول�ي�اً للأطفال والبالغني ن��اج�ح�اً ل�ل�غ��اي��ة .وب �ه��دف م�ساعدة
ال��ذي��ن يتمتعون مب�ستوى مهارات ن�خ�ب��ة ال��ري��ا��ض�ي�ين امل�ه�ت�م�ين بهذه
خم �ت �ل��ف ،مب ��ا يف ذل� ��ك املبتدئني ال ��ري ��ا�� �ض ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق م ��زي ��د من
اجلدد .وقد و ّقعت ويل�سون؛ العالمة الإجن � ��ازات� ،سرتكز ال��درو���س على
التجارية للمعدات الريا�ضية ،عقداً ال �ت �ط��وي��ر ال ��ري ��ا� �ض ��ي م ��ن خالل
لرعاية ريا�ضة البادل يف �أكادميية التدريب املكثف للمهارات التقنية،
والتكتيكية ،وامل �ق��وم��ات النف�سية،
زايد الريا�ضية.
ي�ستطيع الأطفال الذين يبلغون  8واجل �� �س��دي��ة .وم ��ع ب��داي��ة املرحلة
�سنوات وما فوق الت�سجيل يف درو�سهم اجل��دي��دة� ،سي�صبح امل�ن�ه��ج املعتمد
الأوىل يف املرحلة الت�أ�سي�سية التي لدى معهد التزلج يف �آ�سيا متوفراً
تركز على توفري بيئة مرحة ت�سمح ب ��دءاً مب��رح�ل��ة امل�ب�ت��دئ�ين وو�صو ًال
للأطفال بالتعلم و�إدخال الريا�ضة �إىل مرحلة التزلج احل��ر � ،10إىل
�إىل منط حياتهم .وابتدا ًء من عمر ج��ان��ب م���س�ت��وي��ات االحت� ��اد ال��دويل
� 12سنة ،با�ستطاعتهم الت�سجيل للتزلج للمتزجلني الأكرث تناف�سية.
يف دورات امل��رح �ل��ة التطويرية .و�سيكون هذا داعماً لربنامج التزلج
ويف ه ��ذه امل��رح �ل��ة ،ي �ه��دف برنامج على اجلليد للمبتدئني يف املرحلة
العمل �إىل ت�شجيع التوا�صل �أثناء ال�ت��أ��س�ي���س�ي��ة ال� ��ذي ي���ش�ه��د �إق �ب��ا ًال
اللعب ،وا�ستيعاب اال�سرتاتيجيات ،كبرياً ،وكذلك درو�س التزلج الفني
يف ظ��ل تطوير م�ه��ارات الالعبني .يف املرحلة التطويرية التي جتري
�أ ّم��ا البالغون ،فيمكنهم الت�سجيل يف مدينة زايد الريا�ضية.

يخو�ض النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي �أوىل مبارياته مع باري�س �سان جرمان
الفرن�سي يف دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء ،عندما يح ّل �ضيفا
على بروج البلجيكي بعد انتقاله "احل ّر" من بر�شلونة الإ�سباين.
بعد نحو عقدين من الزمن حقق فيهما املجد تلو الآخر ،انتقل �أف�ضل العب يف
العامل �ست مرات �إىل الفريق الباري�سي ليل ّم ال�شمل جمددا مع زميله ال�سابق
الربازيلي نيمار.
و�أعلن النادي اململوك قطريا الثالثاء ت�شكيلته التي حتل على بروج ،وت�ضم �إىل
مي�سي ( 34عاماً) ونيمار �أغلى العب يف العامل ،الهداف ال�شاب كيليان مبابي
الذي بقي مع الفريق الباري�سي رغم حماوالت ريال مدريد الإ�سباين �ضمه قبل
�إغالق فرتة االنتقاالت ال�صيفية.
ويخو�ض �سان جرمان �أ�سهل مبارياته على الورق الأربعاء ،كونه وقع يف جمموعة
نارية ت�ض ّم مان�ش�سرت �سيتي بطل �إنكلرتا وو�صيف البطولة القارية بالإ�ضافة
�إىل اليبزيغ الأملاين اللذين يلتقيان على �أر�ض الأول.
و�ستكون مواجهتا الدور الأول مبثابة بروفة قبل قمة مبكرة يف الثانية ،جتمع
�سان جرمان و�سيتي يف باري�س.
وكان فريق املدرب الإ�سباين بيب غوارديوال قد �أق�صى �سان جرمان من ن�صف
نهائي الن�سخة املا�ضية.
وقال مدرب �سان جرمان الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو "من
املميز دوما (مواجهة �سيتي) لأنه �أحد �أف�ضل الأندية يف
�أوروبا".
ويفتقد بوكيتينو العبه و�سطه الإيطايل ماركو فرياتي
امل�صاب بركبته مع منتخب ب�لاده بطل �أوروب��ا .ويغيب
ف�ي�رات��ي "ع�شرة �أي � ��ام ع �ل��ى الأقل" ب�ح���س��ب �سان
جرمان.
و�إىل فرياتي يفتقد مت�صدر الدوري الفرن�سي،
اجل�ن��اح الأرجنتيني �أن�خ��ل دي م��اري��ا اليقافه
وقلب الدفاع املخ�ضرم ،الوافد اجلديد ،الإ�سباين
�سريخيو رامو�س ال�صابة بربلة �ساقه.
وبح�سب �سان جرمان ،عاد مدافع ريال مدريد
ال�سابق �إىل التمارين الفردية يف �أر�ض امللعب.
ويحقق �سان جرمان بداية نارية يف الدوري
املحلي حيث ي�سعى اىل ا�ستعادة لقبه من ليل،
�إذ فاز خم�س مرات من �أ�صل خم�س مباريات
ليبتعد بفارق �أربع نقاط عن �أجنيه الثاين.
من جهته ،يخو�ض الطرف الثاين القوي يف
املجموعة مان�ش�سرت �سيتي ،مواجهة اليبزيغ
بعد تعوي�ضه دع�سته الناق�صة مطلع الدوري
امل �ح �ل��ي وخ �� �س��ارت��ه �أم � ��ام ت��وت �ن �ه��ام ،وذل ��ك
بتحقيقه ثالثة انت�صارات متتالية و�ضعته يف
املركز اخلام�س.
ّ
وخالفا للمو�سم املا�ضي عندما حل و�صيفا لبايرن
ميونيخ يف ال��دوري الأمل��اين ،تراجع اليبزيغ كثريا
وخ�سر  3م��رات يف �أول �أرب��ع مباريات ،بعد فقدان
م��درب��ه يوليان ناغل�سمان والع��ب و�سطه وقائده
الدويل النم�سوي مار�سيل �سابيت�سر وقطب دفاعه
الدويل الفرن�سي دايو اوباميكانو لبايرن ميونيخ.
وال ُت�ع� ّد املجموعة الثانية �أق��ل ح �م��اوة� ،إذ ت�ضم
ثالثة �أبطال �سابقني للم�سابقة ،ميالن الإيطايل
ال�ع��ائ��د بعد غ�ي��اب �سبع ��س�ن��وات وح��ام��ل اللقب 7
مرات �آخرها يف  ،2007ليفربول الإنكليزي املتوج
��س��ت م ��رات �آخ��ره��ا يف  ،2019ب��ورت��و الربتغايل
ب �ط��ل  1987و 2004و�أت �ل �ت �ي �ك��و م��دري��د بطل
�إ�سبانيا ال��ذي ح � ّل و�صيفا ث�لاث م��رات يف 1974
و 2014و.2016
وي�ستقبل ليفربول الذي يحقق بداية جيدة مع جنمه
امل�صري حممد �صالح� ،صاحب  100ه��دف يف الدوري
الإنكليزي ،ميالن املنت�شي بدوره من فوزه على الت�سيو يف
الدوري املحلي يف لقاء �شارك و�سجل فيه مهاجمه املخ�ضرم
ال�سويدي زالتان �إيراهيموفيت�ش بعد غياب لأربعة �أ�شهر ب�سبب
الإ��ص��اب��ة ،لكنه لن يكون مع الفريق يف موقعة "�أنفيلد" ب�سبب
التهاب يف وت��ر �أخ�ي��ل بح�سب م��ا �أف ��اد ال�ث�لاث��اء م��درب��ه �ستيفانو
بيويل.
وتعيد مواجهة ليفربول وميالن الذاكرة للنهائي املثري بينهما
ع ��ام  2005يف ا��س�ط�ن�ب��ول ،ع�ن��دم��ا ق�ل��ب "احلمر" ت�أخرهم
�صفر� -3إىل تعادل  3-3ثم تتويج بركالت الرتجيح ،قبل �أن

يرد ميالن بعدها ب�سنتني يف �أثينا بالفوز  1-2يف املباراة النهائية حمرزاً �آخر
�ألقابه القارية قبل تراجعه تدريجا يف �أوروبا وحمليا.
وحقق الفريق اللومباردي العالمة الكاملة حتى الآن يف ث�لاث مباريات يف
"�سريي �أ" ،كما مل يخ�سر ليفربول يف �أربع مباريات ويحتل املركز الثالث بفارق
الأهداف عن املت�صدر مان�ش�سرت يونايتد يف "برميريليغ".
وعلى ملعب "واندا مرتوبوليتانو" ،ي�ستقبل �أتلتيكو مدريد العائد �إىل �صفوفه
املهاجم الفرن�سي الدويل �أنطوان غريزمان ،على �سبيل الإع��ارة من بر�شلونة،
بورتو الربتغايل القادر على حتدي الكبار.
ويف نزال باكر من العيار الثقيل يف الرابعة ،ي�ستقبل �إنرت املنت�شي من تتويجه
بلقب الدوري الإيطايل للمرة الأوىل بعد �صيام
ملدة عقد من الزمن ،ريال مدريد الإ�سباين،
ح��ام��ل ال�ل�ق��ب  13م��رة (رق ��م ق�ي��ا��س��ي) مع
م��درب��ه الإي �ط��ايل ك��ارل��و �أن�شيلوتي �صاحب
اخلربة الكبرية.
وترتكز الأن�ظ��ار على الوافد اجلديد �شرييف
تريا�سبول امل��ول��دايف عندما ي�ستقبل �شاختار
دانيت�سك الأوكراين يف املجموعة عينها.
ويت�صدر ريال مدريد ال��دوري الإ�سباين بع�شر
نقاط من �أرب��ع مباريات ،بالت�ساوي مع
فالن�سيا و�أتلتيكو مدريد ،فيما لعب
غرميه بر�شلونة ( )7مباراة �أقل.
وت�ب��دو الأم ��ور �أق��ل ��ض��راوة يف
املجموعة الثالثة ،حيث يحل
ب��ورو��س�ي��ا دورمت��ون��د الذي
ي �ع �وّل �أك�ث�ر و�أك�ث��ر على
ه ��داف ��ه "الت�سل�سلي"
ال� �ن ��روج � � ��ي �إرل � �ي � �ن� ��غ
ه ��االن ��د� � ،ض �ي �ف��ا على
ب���ش�ي�ك�ت��ا���ش ال�ت�رك ��ي،
ف �ي �م��ا ي � ��زور �أياك�س
�أم�سرتدام الهولندي،
ب�ط��ل امل���س��اب�ق��ة �أربع
م ��رات� ،سبورتينغ
الربتغايل.
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تدلل طيورها ب�آالف الدوالرات

يقتل امر�أة وي�صيب زوجها لأنهما �صوتا لبايدن

تنفق امر�أة بريطانية �آالف الدوالرات �سنوياً على العناية
مبجموعة من احلمائم ،عرب تغذيتها وتخ�صي�ص غرفة
نوم خا�صة بها ،وخزانة مالب�س ،وعربة �أطفال خم�ص�صة
للتنزه .قبل ع��دة �سنوات ع�ثرت ميغي جون�سون (23
ع ��ام� �اً) ،ع�ل��ى ب�ع����ض ��ص�غ��ار ط �ي��ور احل �م��ام ال �ت��ي كانت
مرتوكة يف ال�ع��راء ،فقررت �أخ��ذه��ا �إىل منزلها ،وبد�أت
ب�إطعامها بنف�سها على م��دار ال�ساعة مل��دة �ستة �أ�سابيع،
حتى ا�ستعادت الطيور �صحتها ،و�أ�صبحت مرو�ضة ك�أي
حيوان �أليف �آخر .وقالت ميغي متحدثة عن جتربتها:
“ طيور احلمام لديها غرفة نوم خا�صة بها حتتوي على
م�ساحة للعب ومقاعد �صغرية و�ألعاب وخزانة مالب�س
ت�ضم حوايل  17قطعة من الثياب يبلغ �سعر كل واحدة
منها حوايل  30دوالراً”
و�أ�ضافت " :تبدو املالب�س رائعة ،وهي عملية لأنها تعمل
مبثابة فوط للطيور حيث متنع ت�ساقط ف�ضالتها على
الأر�ض ،وهذا يحافظ على نظافة املنزل".
�إ�ضافة �إىل كل ما �سبق ،تقوم ميغي مبرافقة حماماتها
�إىل احلديقة بني احل�ين والآخ��ر للح�صول على بع�ض
الهواء النقي .كما حتتفل ب�أعياد ميالد الطيور ،وتقدم
لها الهدايا متاماً كما يفعل الآباء مع �أطفالهم.

�أطلق �أمريكي على النار على ام��ر�أة وزوجها ما �أدى �إىل وفاتها
و�إ� �ص��اب��ة ال ��زوج ب �ج��روح خ �ط�يرة ،لأن�ه�م��ا ��ص��وت��ا جل��و ب��اي��دن يف
االنتخابات الأمريكية املا�ضية.
ويقول جوزيف �أجنيل �ألفاريز �إن��ه ا�ستهدف جورجيت ودانييل
كوفمان ،لأنهما علقا علم بايدن يف فناء منزلهما �إىل جانب دمية
ت��رام��ب .وق��ال دانييل ملحطة � KDBCإن��ه �أ�صيب خم�س مرات،
لكنه زح��ف م��ن منزله وذه��ب �إىل �أح��د اجل�ي�ران للح�صول على
امل�ساعدة ،يف  14نوفمرب -ت�شرين الثاين  2020يف �إل با�سو.
وح�سب �إفادة االعتقال ،عرث على جثة جورجيت كوفمان يف املر�آب.
وقب�ض على �ألفاريز بعد عام تقريباً يف � 8سبتمرب �-أيلول اجلاري.
وذكر املتهم �أنه ا�ستهدف كوفمان لأنهما �صوتا لبايدن وكان لديهم
علم بايدن ودمية ترامب يف فناء املنزل.
وحدد القا�ضي كفالة بـ  2مليون دوالر عن قتل ال�سيدة كوفمان
و� 500أل��ف دوالر لالعتداء امل�شدد ،واملتهم حمجوز الآن يف يف
�سجن مقاطعة �إل با�سو ،ح�سب �صحيفة ذا �صن الربيطانية.

م�أ�ساة كورونا ..ولدت الطفلة بال والدين �أو ا�سم

م�أ�ساة فريو�س كورونا جتلت يف ق�صة "حزينة" ،لعائلة �أمريكية،
تيتمت �أطفالها اخلم�سة يف غ�ضون �شهر واحد.
ال�ق���ص��ة ب� ��د�أت يف �أغ���س�ط����س ،ع�ن��دم��ا �أ��ص�ي�ب��ت مم��ر��ض��ة ال ��والدة
بكاليفورنيا ،دي�ف��ي ما�سيا�س ،ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا وه��ي ح��ام��ل يف
�شهرها ال�سابع ،بطفلها اخلام�س ،قبل �أن تعدي زوجها دانيال
ما�سيا�س بالفريو�س .و�ساعد الأطباء ديفي ما�سيا�س 37 ،عاما،
يف والدة املولود مبكرا بعملية قي�صرية لكنها توفيت خالل الوالدة
قبل �أن تتمكن من مقابلة طفلها.
�أم ��ا دان �ي��ال م��ا��س�ي��ا���س ف �ك��ان ي�ع��ال��ج يف ن�ف����س امل�ست�شفى عندما
علم ب ��والدة ابنته قبل �أن مي��وت ه��و الآخ ��ر م�ت��أث��را مب�ضاعفات
الفريو�س بعد �أقل من �أ�سبوعني من وفاة زوجته ،تاركا الطفلة
املولودة حديثا بال والدين �أو ا�سم .ووفقا ملوقع "�سي �إن �إن" مل
يتم تطعيم الزوجني ،الذين توفيا يف غ�ضون �أ�سبوعني ،تاركني
وراءهما �أطفاال ترتاوح �أعمارهم بني � 3أ�سابيع و� 8سنوات .وقالت
اجلدة والدة الأب" :مل يكن الأمر �أنهم ال يريدون التطعيم  -لقد
خططوا لذلك ،لكنهما وعند معرفة وفاتهم ،كانت اجلدة تريي
ما�سيا�س م�س�ؤولة عن �إخبار �أحفادها .قالت ما�سيا�س �إن ال�صبي
البالغ من العمر � 8سنوات والفتاة البالغة من العمر � 5سنوات
�أدرك��ا �أن والديهما قد رحلوا .ووفقا للموقع ،ف��إن الزوجني كانا
"مهوو�سني" بالنظافة ،خالل فرتة جائحة كورونا ،لكن كل ذلك
مل مينع "قدرهما املحتوم".

يخو�ض االنتخابات �ضد �شخ�صني �سرقا ا�سمه ومظهره

ت�صمم �سرير ًا من �أدراج �إيكيا

متكنت بريطانية من توفري م�ساحة وا�سعة يف �شقتها ال�صغرية
ب�إن�شاء هيكل �سرير با�ستخدام �أدراج �آيكيا.
و�شاركت املدربة ال�شخ�صية وايتلي �سبينلر الت�صميم على ح�سابها
على �إن�ستغرام ،و�شوهد بالفعل �أكرث من  3ماليني مرة .وكتبت
وايتلي "هكذا وفرت الكثري من م�ساحات التخزين ببناء �سرير من
خزائن ايكيا� .أفكار ل�شقق اال�ستوديو ال�صغرية".
يف البداية بنت وايتلي وحدة رفوف  KALLAXوقلبتها ليكون
اجل��ان��ب الأط ��ول على الأر� ��ض لإن���ش��اء ال���س��ري��ر ،ث��م ا�ستخدمت
خزانة �أدراج  MALMباللون الأبي�ض لإن�شاء ظهر �سريرها.
ثم بنت خزانة الأدراج بنف�س احلجم لإن�شاء جانب من ال�سرير.
وا�ستخدمت وحدة  KALLAXلإن�شاء ر�أ�س ال�سرير.

مغنية الراب الأمريكية دوجا كات تتحدث على خ�شبة امل�سرح خالل حفل توزيع جوائز
 MTV Video Music Awardsلعام  2021يف نيويورك .ا ف ب

«نوما» يح�صل على ميت غاال يجمع �أكرب كوكبة جنوم يف نيويورك �إطاللة مرعبة لكيم كاردا�شيان ..وال�سبب طليقها
جنمته الثالثة

ن ��ال م�ط�ع��م "نوما" ال���ش�ه�ير يف
كوبنهاغن ثالث جنومه عرب دليل
"مي�شالن" ،وه��و تقدير انتظره
ط ��وي�ل�ا ه� ��ذا امل ��وق ��ع ال � ��ذي حاز
��س�ن��وات ع��دة ل�ق��ب �أف���ض��ل مطعم
يف ال �ع��امل ك �م��ا ُي���ص�ن��ف الطاهي
امل�س�ؤول عنه رينيه ريدزيبي من
بني �أف�ضل طهاة العامل حاليا.
وب � �ع� ��دم� ��ا اح � �ت � �ف� ��ظ بت�صنيف
جن�م�ت�ين ع �ل��ى م ��دى اث �ن��ي ع�شر
عاما" ،"2020-2008ب��ات هذا
امل �ط �ع��م ال� ��ذي ُي �ع��د م ��ن الأ�شهر
يف �أوروب� ��ا وال �ع��امل� ،ضمن قائمة
جديدة مت الإع�ل�ان عنها االثنني
ل �ل �م �ط��اع��م ذات ت���ص�ن�ي��ف ثالثة
جن� � ��وم يف ا� �س �ك �ن ��دي �ن ��اف �ي ��ا� ،إىل
جانب مطعم ماميو يف العا�صمة
الرنوجية �أو�سلو.
وك�ت��ب دل�ي��ل "مي�شالن" يف بيان
�أن مطعم "نوما" ي�شكل "واحة
ح�ضرية" ،م�شريا �إىل �أن منحه
ت�صنيف ثالثة جنوم �أت��ى تقديرا
لــ"�صلته ال�ق��وي��ة م��ع الطبيعة"
و"مقاربته ال� ��� �ش ��ام� �ل ��ة ال �ت ��ي
ي�ستخدم فيها مكونات مو�سمية
غ�ير اع�ت�ي��ادي��ة يف �أط �ب��اق خالقة
ومعقدة".
ولفت دليل املطاعم ال�شهري �إىل �أن
"نوما" "عاد �أقوى" بعد جائحة
كوفيد -19ال �ت��ي �أرغ �م �ت��ه على
�إغالق �أبوابه �أ�شهرا عدة.
وقد افتتح مطعم "نوما" �أبوابه يف
و�سط كوبنهاغن �سنة  2003قبل
االنتقال �إىل موقع بعيد قليال عن
مركز العا�صمة الدمناركية �سنة
.2018

Wednesday

ارت��دى �أربعمئة �شخ�ص من م�شاهري التمثيل واملو�سيقى وعر�ض الأزياء
والريا�ضة وال�شبكات االجتماعية �أزياء ا�ستعرا�ضية الفتة م�ساء �أم�س الأول
االثنني خالل حفل "ميت غاال" الذي ي�شكل موعدا �سنويا رئي�سيا ملحبي
ال�سهر يف نيويورك ،بعد غياب ا�ستمر �أكرث من عامني ب�سبب اجلائحة.
وقد غابت الكمامات ب�صورة �شبه كاملة عن امل�شهد ،لكن املنظمني ا�شرتطوا
ب�أن يكون جميع امل�شاركني يف هذه الأم�سية التي ت�ستقطب اهتماما عامليا،
مطعمني �ضد كوفيد� -19أم �أن يقدموا نتيجة فح�ص �سلبية لكورونا...
فيما بلغت تذكرة الدخول � 35ألف دوالر.
من �شارون �ستون �إىل جا�سنت بيرب مرورا بكيم كاردا�شيان وميغان رابينو
وفينو�س وليامز وجيجي حديد وديان كروغر و�إريكا بادو وجنيفر لوبيز
وريهانا وكيندال جيرن وتايلور هيل وه��ايل رود بالدوين وفرانك �أو�شن
وحتى النجمة الفرن�سية �إيزابيل �أوبري ...مل ي�شهد متحف "مرتبوليتان
م�ي��وزمي �أوف �آرت" (م�ي��ت) يف قلب مانهاتن ه��ذه الكوكبة م��ن النجوم
العامليني منذ �أيار-مايو .2019
وقد و�صفت مغنية الراب الأمريكية ميغان ذي �ستاليون هذا احلدث ب�أنه
"خيايل" ،معتربة �أنه "من الغريب بع�ض ال�شيء" التالقي مع هذا العدد
الكبري م��ن امل�شاهري يف املنا�سبة االجتماعية الأب��رز يف العا�صمة املالية
الأمريكية التي تنه�ض بالكاد من اجلائحة.

طقو�س الأفراح مب�صر تدق ناقو�س اخلطر
تقاليع وطقو�س غريبة تفر�ض نف�سها على عديد من الأف��راح ال�شعبية
يف م�صر ،كان �آخرها قيام جمموعة من ال�شباب بالرق�ص دون مالب�سهم
العلوية ،يتو�سطهم �أحدهم بـ "طبلة" مع تك�سري جمموعة من اللمبات
"النيون" �أثناء الرق�ص .وك�شفت وزارة الداخلية امل�صرية مالب�سات هذه
الق�صة �أخ�يراً ،و�ضبطت �أح��د ال�شباب امل�شاركني يف ذلك االحتفال ،الذي
تبني �أنه يعود للعام املا�ضي.
واق�ع��ة منطقة �أر���ض ال�ل��واء مبحافظة اجل�ي��زة ،التي ا�شتهرت ب�ـ "مولد
العريان" ،مت تداولها الفيديو اخلا�ص بها على نطاق وا�سع ،لي�ست الوحيدة
يف �إطار "تقاليع" االحتفاالت �شديدة الغرابة يف الأفراح واملنا�سبات املختلفة
بالأحياء ال�شعبية يف م�صر ،من بينها "تقاليع" خمالفة للقانون تت�سبب
يف القب�ض على امل�شاركني فيها .وا�شتهرت العام املا�ضي واقعة "الراق�صة
الطائرة" ،عندما �شهد فرحاً �شعبياً م�صرياً قيام قيام فتاة بالرق�ص وهي
معلقة من �شعرها ،على �أنغام �أغانٍ �شعبية .تتعدد الأمثلة املرتبطة بتلك
"التقاليع" ،منها على �سبيل امل�ث��ال قيام جمموعة م��ن ال�شباب يف �أحد
الأح�ي��اء ال�شعبية مبنطقة �شربا (�شمال ال�ق��اه��رة) بتعليق "توك توك"
وجمموعة من "املوتو�سيكالت" على �أحبال ،والرق�ص �أ�سفلها!

فاج�أت جنمة تلفزيون الواقع ،كيم كاردا�شيان ،الكثريين،
حني ظهرت بلبا�س ،يقال �إنها ا�ستوحته من طليقها كاين
وي�ست.
ووف��ق ما ذك��رت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،ف�إن
ك��اردا��ش�ي��ان ( 40ع��ام��ا) �شاركت �أم����س الأول االث�ن�ين يف
�أكرب ليلة للأزياء ،وذلك يف متحف مرتوبوليتان للفنون
يف مدينة نيويورك الأمريكية.
و�أظهرت �صور وفيديوهات ملتقطة ،كيم مرتدية الأ�سود
من ر�أ�سها �إىل قدميها ،كما غطت وجهها بقناع �أ�سود ،مما
جعلها تبدو يف �شكل مرعب.
وكانت النجمة الأمريكية مرفقة برجل ارتدى هو الآخر
نف�س اللبا�س ونف�س القناع ،وتبني الحقها �أن��ه م�صمم
الأزياء ال�شهري يف دار بالن�سياغا ،دمنا غفا�ساليا .وقالت
"ديلي ميل" �إن ما ارتدته كاردا�شيان كان من ت�صميم
غفا�ساليا ،م�ضيفة �أن مغني الراب طليقها كاين وي�ست
كان ال�سبب وراء اختيارها هذا النوع من الأزياء.
وتابعت" :كيم ا�ستوحت اللبا�س من وي�ست ،لأنه كان دائما
مينحها القوة وال�شجاعة للإبداع من خالل الفن".

يتناف�س مر�شح حزب معار�ض على من�صب بلدي يف �سان
بطر�سربج ،رو�سيا� ،ضد �شخ�صني �آخرين على الأق��ل مل
يغريا ا�سميهما ليطابق ا�سمه فح�سب ،بل قلدا مظهره
اجل�سدي � ً
أي�ضا لإرباك الناخبني .واعتاد �سيا�سيو املعار�ضة
الرو�سية على الرت�شح �ضد مر�شحني يحملون اال�سم
نف�سه ،وه��و تكتيك �شائع اال��س�ت�خ��دام ميكن �أن يعرقل
بع�ض الأ� �ص��وات الثمينة يف االن�ت�خ��اب��ات امل�ت�ق��ارب��ة ،لكن
ق�ضية بوري�س في�شنف�سكي حظيت باهتمام كبري لدى
و�سائل الإعالم .وكان في�شنف�سكي ،الع�ضو البارز يف حزب
يابلوكو ال�ل�ي�برايل ال��ذي يرت�شح ملن�صب ع��ام يف �إحدى
مقاطعات �سانت بطر�سربغ ،يعلم بالفعل �أن اثنني من
خ�صومه غريا م�ؤخ ًرا ا�سميهما �إىل "بوري�س في�شنف�سكي"
لإرب ��اك الناخبني .وم��ا مل يكن يعرفه ه��و �أنهما �سرقا
مظهره � ً
أي�ضا .ويف مل�صق ت�صويت على م�ستوى املنطقة،
يظهر املر�شحون الثالثة جن ًبا �إىل جنب ،ومن ال�صعب
التمييز بينهم ،لأنهم جمي ًعا يبدون متطابقني تقريبا.
وقال في�شنف�سكي الأ�صلي يف مقابلة " مل �أر �أبدا �أي �شيء
مثل ذلك ،كل هذا يتم لإرباك الناخبني ،بحيث يخلطون
بني املزيف واحلقيقي ،وب��د ًال من في�شنف�سكي احلقيقي
ي���ص��وت��ون لإح� ��دى ال�ن���س��خ املزيفة" .وغ��ال � ًب��ا م��ا يُرى
ه��ذا ال�ن��وع م��ن املر�شحني "املزدوجني" خ�لال الدورات
االن�ت�خ��اب�ي��ة يف رو��س�ي��ا ،وال �ت��ي مي�ك��ن �أن ت�ك��ون متقاربة
ب�شكل كبري ،على الرغم من التوقعات العامة ب�أن حزب
ف�لادمي�ير ب��وت�ين ،رو��س�ي��ا امل��وح��دة ،يهيمن دائ � ًم��ا على
االنتخابات .وهو تكتيك م�شبوه ي�ضمن تق�سيم الأ�صوات
بني مر�شحني يحمالن اال�سم نف�سه وبالتايل يزيد من
فر�ص مر�شح �آخر للفوز.

ثلث الأطفال بدناء يف �أمريكا الالتينية
يعاين ثلث الأطفال واملراهقني من وزن زائد
يف �أمريكا الالتينية والكاريبي حيث يفاقم
وباء كوفيد� -19صعوبات توفري تغذية ذات
جودة له�ؤالء ،بح�سب منظمة الأمم املتحدة
للطفولة (اليوني�سف).
وجاء يف بيان �صادر عن املنظمة الأممية التي
ت ّتخذ يف بنما مق ّرا �إقليميا لها "بات مزيد
م��ن الأط �ف��ال م�صابا ب��وزن زائ��د يف �أمريكا
الالتينية والكاريبي .وت� ّ
�دل تقديراتنا على
�أن ثالثة �أطفال على الأق� ّل من كل ع�شرة"
من الذين تراوح �أعمارهم بني � 5سنوات و19
�سنة "يعانون من زيادة الوزن يف املنطقة".
وتعزى بدانة الأط�ف��ال ،بح�سب اليوني�سف،
�إىل ق ّلة احلركة البدنية وا�ستهالك الأغذية
امل�ح� ّول��ة ج��دا وامل���ش��روب��ات امل�ح�ّلااّ ة املي�سورة
ال�ك�ل�ف��ة ال�ت��ي ي�سهل احل���ص��ول عليها وهي
ّ
حمط حمالت ترويجية وا�سعة.
وه ��ي ع ��وام ��ل ف��اق�م�ت�ه��ا الأزم� � ��ة ال�صحية
ال �ن��اج �م��ة ع ��ن ان �ت �� �ش��ار وب� ��اء كوفيد،-19

"فخالل � � 18ش �ه��را م ��ن اجل ��ائ� �ح ��ة ،بات
ي�صعب �أك�ث�ر ف��أك�ثر على الأ��س��ر ا�ستهالك
�أغذية �سليمة" ،بح�سب ما قالت جاين غوف
مديرة مكتب اليوني�سف الإقليمي يف �أمريكا
الالتينية والكاريبي ،م�شرية �إىل �أن "اباء
و�أ ّمهات خ�سروا عائداتهم ،يف حني ارتفعت
�أ�سعار ال�سلع الغذائية".
ويف ظ � ّل �إغ�ل�اق امل��دار���س" ،مل يعد �أطفال
كثريون يتلقّون وجبات غذائية يف املدار�س
وانخف�ضت فر�ص ممار�سة �أن�شطة بدنية"،
وفق غوف التي �شدّدت على �أن الوقاية من
البدانة باتت �أكرث �إحلاحا �أكرث من �أيّ وقت
م�ضى.
وح � ّث��ت "اليوني�سف" ب �ل��دان امل�ن�ط�ق��ة على
اعتماد �أط��ر ت�شريعية ل�ضمان ج��ودة الغذاء
املو ّفر يف الأ�سر واملدار�س وتعزيزها يف حال
وجودها ،ف�ضال عن ت�شجيع العمل جمدّدا
ب��ال�ب�رام��ج ال �غ��ذائ �ي��ة امل��در� �س �ي��ة وممار�سة
الن�شاط البدين.

اجلمهور يطالب �شاكريا
اعتزال الطهي وال�سبب؟

ن�شرت النجمة العاملية�شاكريا فيديو لها برفقة ابنيها �أثناء �إعدادها فطائر "البان
كيك" ،وذلك عرب �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي.
وعلقت �شاكريا على ال�صورة قائلة ":مغامرة البان كيك اليوم".
وظهر ابناها� :سا�شا (� 6أع ��وام) ،وميالنو (� 8أع ��وام) ،معها وهما ي�صفقان لها،
وي�شجعانها "هيا يا ماما".
الالفت يف الفيديو �أن �شاكريا مل تتمكن من حت�ضري "البان كيك" ب�شكل �صحيح
حتى �إن �شكله مل يكن م�ألوفاً بعد طهيه� ،إال �أنها تعاملت مع الأمر ب�سخرية.
ويف ر�صد للتعليقات جاء فيها ":من اليوم لن �أهتم ب�شكل فطائري"" ،عليكِ الرتكيز
بالغناء وت�أليف الأغاين واتركي الطهي"" ،يكفيكِ دعم ابنيك وت�شجيعهما".

وفاة والدة
بوري�س جون�سون
تو ّفيت الر�سامة �شارلوت جون�سون
وال ،وال� � � � ��دة رئ� �ي� �� ��س ال� � � � ��وزراء
ال�ب�ري� �ط ��اين ب��وري ����س جون�سون
الذي و�صفها ذات م ّرة بـ"ال�سلطة
العليا" يف العائلة ،عن  79عاما،
وفق من�شور �صدر يف �صحيفة ّ"ذي
تاميز" .
وت��و ّف�ي��ت ��ش��ارل��وت ج��ون���س��ون وال
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت� �ع ��اين م ��ن مر�ض
ب��ارك �ي �ن �� �س��ون م �ن��ذ الأرب� �ع�ي�ن من
ال �ع �م��ر "ب�شكل مباغت" لكن
"ب�سالم" يف م�ست�شفى �سانت ماري
يف و� �س��ط ل �ن��دن ،وف ��ق م��ا �أف� ��ادت
عائلة جون�سون.
وكانت والدة �ألك�سندر الذي عُرف
منذ �شبابه با�سمه الثاين بوري�س
وال �� �ص �ح��اف �ي��ة ري �ت �� �ش��ل وال� �ع ��امل
البيئي ليو وج��و وزي��ر اخلارجية
املحافظ ال�سابق.
وك ��ان ��س�ت��ان�ل��ي وال ��د ب��وري ����س من
�أوائ ��ل امل� ّ
�وظ�ف�ين الربيطانيني يف
املفو�ضية الأوروبية وع�ضوا يف ك ّل
من املفو�ضية والربملان الأوروبي.
وك��ان من معار�ضي بريك�ست �سنة
 2016قبل �أن يبدّل موقفه فج�أة
يف العام التايل.
در�� �س ��ت �� �ش ��ارل ��وت ،اب �ن��ة املحامي
جيم�س فو�سيت الذي تولىّ رئا�سة
اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�سان
يف ال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ،الإن �ك �ل �ي��زي��ة يف
ج��ام�ع��ة �أك���س�ف��ورد ال�ع��ري�ق��ة حيث
ت �ع � ّرف��ت ع�ل��ى ��س�ت��ان�ل��ي جون�سون
وتز ّوجت منه �سنة .1963

