
   

الإمارات جتدد التزامها بحماية الأمن 
البحري الإقليمي والعاملي يف جمل�س الأمن

•• نيويورك - وام: 

الإقليمية والدولية  التزامها باجلهود  املتحدة  العربية  الإمارات  اأكدت 
والتجارة  البحرية  والبيئة  املالحة  تعرت�ض  التي  التهديدات  ملواجهة 

العاملية.
جاء ذلك خالل البيان الذي قدمته دولة الإمارات اإىل املناق�شة املفتوحة 
رفيعة امل�شتوى التي عقدها جمل�ض الأمن حول الأمن البحري، وذلك 
وال��ذي ترتاأ�ض بالده  الهندي،  ال��وزراء  رئي�ض  م��ودي  ناريندرا  برئا�شة 

اأعمال جمل�ض الأمن ل�شهر اأغ�شط�ض.
ال��دور املحوري الذي  ا�شتعرا�ض  وقد حر�ض بيان دول��ة الإم��ارات على 
يلعبه النقل البحري يف القت�شاد العاملي، موؤكداً على اأن الأمن البحري 
الأخرية  التهديدات  �شوء  يف  وذل��ك  مرتابطان،  البيئية  وال�شتدامة 

لالأمن البحري يف �شبه اجلزيرة العربية.           )التفا�شيل �ض2(

بالتزامن مع اليوم العاملي لل�شباب
اإك�شبو 2020 دبي يخ�ش�س جناحا لل�شباب 

•• دبي -وام:

عن  لل�شباب  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  دب���ي  اإك�شبو2020  ك�شف 
قبل  م��ن  بالكامل  وت�شغيله  ت�شميمه  �شيتم  لل�شباب  جناح  تخ�شي�ض 
ال�شباب ليخدم زواره كمن�شة رئي�شية لكافة املبادرات وامل�شاريع املرتبطة 
ب��اإ���ش��راك ومت��ك��ن ال�����ش��ب��اب يف ال��ع��امل والح��ت��ف��اء مب��واه��ب��ه��م وعر�ض 
الرئي�شي  ال�شعار  �شمن  م�شاهماتهم  على  ال�شوء  وت�شليط  جتاربهم 
جناح  و�شيقوم  امل�شتقبل.  و�شنع  العقول  توا�شل  دب��ي  لإك�شبو2020 
ال�شباب وبالتعاون مع املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب ومركز ال�شباب العربي 

با�شتعرا�ض النموذج الإماراتي لتمكن ال�شباب.    )التفا�شيل �ض5(

الرئي�ض الأفغاين ي�شل اإىل مزار ال�شريف لتفقد الو�شع الأمني   يف املقاطعات ال�شمالية.   )رويرتز(

الرئي�ض ال�شوداين املعزول خلف الق�شبان يف ق�شايا ف�شاد   )اأر�شيفية(

ال�شاد�ض من يناير 2020، اقتحم الع�شرات من اأن�شار ترامب الكونغر�ض 
ملنع امل�شادقة على النتخابات الرئا�شية

رجال اإطفاء يخمدون حريق غابة يف منطقة تيزي وزو، �شرق اجلزائر

غني يطيح بقائد اجلي�ش الأفغاين..وا�شتعدادات رو�شية للأ�شواأ

ال�شتخبارات الأمريكية: كابول �شتقع بقب�شة طالبان خالل 3 اأ�شهر

ال�شودان يقرر ت�شليم الب�شري ورموز نظامه اإىل اجلنائية الدولية 
•• اخلرطوم-اأ ف ب:

الرئي�ض  ت�شليم  ال�����ش��ودان  ق����ّرر 
واثنن من  الب�شري  املعزول عمر 
اجلنائية  املحكمة  اىل  م�شاعديه 
بارتكاب  تتهمهم  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
وجرائم  الإن�شانية  �شد  ج��رائ��م 
ح����رب خ����الل ���ش��ن��وات ال���ن���زاع يف 

اإقليم درافور.
ال�شودانية  الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
ال��ر���ش��م��ي��ة )����ش���ون���ا( ع���ن وزي����رة 
املهدي  ال�شادق  مرمي  اخلارجية 
العام  امل��دع��ي  لقائها  بعد  قولها 
للمحكمة اجلنائية الدولية كرمي 
اأ�شد خان الذي يزور ال�شودان قّرر 
جمل�ض الوزراء ت�شليم املطلوبن 

اىل اجلنائية الدولية.
واأكدت الوزيرة على تعاون بالدها 
العدالة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل��ح��ك��م��ة  م���ع 

ل�شحايا حرب دارفور.
والب�شري موجود حاليا يف �شجن 
ال�شودانية. وقد  بالعا�شمة  كوبر 
اأبريل  ن��ي�����ش��ان  يف  واأوق������ف  ع����زل 
احتجاج  ح���رك���ة  اإث������ر   2019

�شعبية وا�شعة �شده.
و�شادق جمل�ض الوزراء ال�شوداين 
الأ�شبوع املا�شي على قانون روما 
اجلنائية  للمحكمة  الأ���ش��ا���ش��ي 
اع���ت���ر خطوة  م���ا  ال���دول���ي���ة، يف 

جديدة يف اجتاه حماكمة الب�شري 
اأمام الهيئة الق�شائية الدولية يف 

لهاي.
اجلنائية  امل��ح��ك��م��ة  واأ������ش�����درت 
الدولية يف العام 2009 مذكرة 
ت��وق��ي��ف يف ح���ق ال��ب�����ش��ري ال���ذي 
ات��ه��م��ت��ه ب���ارت���ك���اب ج���رائ���م حرب 
وج���رائ���م ���ش��د الإن�����ش��ان��ي��ة خالل 
امل�����ش��ل��ح يف دارف�����ور الذي  ال���ن���زاع 
خالله  وق��ت��ل   2003 يف  ان��دل��ع 

اأكرث من 300 األف �شخ�ض.
يف  توقيف  مذكرتي  اأ�شدرت  كما 
وهما  م�شاعديه  م��ن  اث��ن��ن  ح��ق 
وزير الدفاع ال�شابق عبد الرحيم 
حم���م���د ح�������ش���ن وح����اك����م ولي����ة 
اأحمد  ال�����ش��اب��ق  ك���ردف���ان  ج��ن��وب 
هارون املحبو�شن يف �شجن كوبر 

اأي�شا.
مايو  اأي��ار  ه��ارون مطلع  وطالب 
اجلنائية  املحكمة  اإىل  ب��اإح��ال��ت��ه 

جلنة  اأم��ام  مثوله  عقب  الدولية 
حتقيق حكومية.

ال���ع���ام اجلديد  امل���دع���ي  وو����ش���ل 
الدولية  اجل��ن��ائ��ي��ة  ل��ل��م��ح��ك��م��ة 
ك�����رمي اأ�����ش����د خ�����ان ال������ذي توىل 
اىل  ي��ون��ي��و  ح���زي���ران  يف  من�شبه 
ال�������ش���ودان الث���ن���ن ب��رف��ق��ة عدد 
يف  وم�����ش��وؤول��ن  م�شت�شاريه  م��ن 
زي���ارة متتد  ال��دول��ي��ة يف  املحكمة 

حتى اخلمي�ض.

لن ي�شتند هذه املرة لتهمة التزوير ال�شخم:

انقالب دونالد ترامب القادم ممكن وبارع!

حداد وطني على �شحايا حرائق الغابات يف اجلزائر

مل  امل��رك��زي  لبنان  م�شرف 
الوقود  دعم  على  ق��ادرا  يعد 

•• بريوت - رويرتز: 

وتقرير  وزاري  م�������ش���در  اأف��������اد 
ريا�ض  ب����اأن  ل��ت��ل��ف��زي��ون اجل���دي���د 
قال  لبنان  م�شرف  حاكم  �شالمة 
املركزي  البنك  اإن  الأرب��ع��اء  اأم�ض 
مل يعد ميكنه فتح خطوط ائتمان 
لواردات الوقود اأو دعم م�شرتياته.
ومل تتمكن رويرتز حتى الآن من 
للح�شول  ���ش��الم��ة  اإىل  ال��و���ش��ول 
اثناء  تعليقاته  ب�شاأن  تعقيب  على 

اجتماع للمجل�ض الأعلى للدفاع.
وي����ع����اين ل���ب���ن���ان ن��ق�����ش��ا ح������ادا يف 
اأفقدت  اأزمة مالية  ب�شبب  الوقود 
ال��ل��رية ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اأك����رث م��ن 90 
الدولر  مقابل  قيمتها  من  باملئة 

يف اأقل من عامن.
ي�شتخدم  الأزم�������ة،  ب���داي���ة  وم��ن��ذ 
احتياطياته  امل�����رك�����زي  ال���ب���ن���ك 
الوقود  واردات  لتمويل  الدولرية 
التي  الر�شمية  ال�����ش��رف  ب��اأ���ش��ع��ار 
تقل كثريا عن �شعر تداول الدولر 

يف ال�شوق املوازية.
ورفعت احلكومة اأ�شعار الوقود يف 
البنك  بداأ  اأن  بعد  يونيو حزيران 
ت��ق��دمي خ��ط��وط ائتمان  امل��رك��زي 
ل���رية   3900 ب�������ش���ع���ر  ل����ل����وق����ود 

للدولر.

حزب القوات اللبنانية يقاطع اجلل�شة النيابية
•• بريوت-وكاالت:

اأعلن رئي�ض حزب القوات اللبنانية �شمري جعجع، اأن تكتل اجلمهورية 
اليوم  عقدها  امل��زم��ع  النيابية  اجلل�شة  مبقاطعة  ق���راراً  اتخذ  القوية 
الغد  اإليهم ومقاطعة جل�شة  الن�شمام  اإىل  الكتل  كل  داعياً   ، اخلمي�ض 

التي يف حال انعقدت �شتكون عاراً.
املقر  يف  القوية  اجلمهورية  تكتل  اجتماع  انتهاء  عقب  جعجع،  واعتر 
اأن  الأرب��ع��اء،  ل��الإع��الم  الوطنية  الوكالة  اأف���ادت  ح�شبما  للحزب  ال��ع��ام 
لرئي�ض جمل�ض  العديل، ول يحق  التحقيق  النيابية عرقلت  العري�شة 
النواب نبيه بري الدعوة اإىل جل�شة للبحث يف عري�شة نيابية بعد طلب 

القا�شي طارق بيطار رفع احل�شانات.
بع�ض  وق��ع  واإذا  ال�شكل،  بهذا  �شعباً  تغ�ض  نيابية  اأك��رثي��ة  اأر  مل  وق��ال: 

النواب عري�شة فهذا ل يعني اأنها اأ�شبحت قانونية.
اإىل ذلك، ا�شتنكر الرئي�ض اللبناين مي�شال عون النتقادات التي وجهت 
للبطريرك املاروين يف لبنان بعد اأن اأعرب عن معار�شته جلماعة حزب 
اهلل اللبنانية املدعومة من اإيران، مطالباً بالبتعاد عن الإهانات حفاظاً 

على الوحدة الوطنية.
اإ�شرائيل وحزب اهلل، انتقد البطريرك  وبعد هجمات عر احلدود بن 
ب�شارة بطر�ض الراعي حزب اهلل ب�شكل حاد يوم الأحد قائاًل اإنه ل يحق 
وال�شالم وحث اجلي�ض على منع  باحلرب  ق��راراً  تتخذ  اأن  لأي جماعة 

اإطالق ال�شواريخ من اجلنوب.
واأثار الت�شعيد عر احلدود اجلمعة انتقادات خ�شوم حزب اهلل يف لبنان 

حيث تتفاقم امل�شاعب ب�شبب النهيار املايل اخلانق.
اأدان احلملة  امل��اروين متحالف مع حزب اهلل،  اإن عون،  وقالت الرئا�شة 

التي قال اإنها ا�شتهدفت الراعي.
والتعبري  ال��راأي  حرية  البطريرك  مع  هاتفي  ات�شال  يف  عون  واأ�شاف 
الإطار  يف  يبقى  اأن  يجب  اآخ���ر  راأي  واأي  ال��د���ش��ت��ور،  مب��وج��ب  م�شونة 
ال�شيا�شي، ول يجنح اإىل التجريح والإ�شاءة حفاظاً على الوحدة الوطنية 

�شمانة ال�شتقرار العام يف البالد.

•• الفجر - ريت�سارد اإل ها�سن 

–ترجمة خرية ال�سيباين

بتهمة  امل���رة  ه��ذه  الم���ر  يتعلق  ل 
"التزوير ال�شخم"، ولكن بنظرية 
من  الت�شريعية  لل�شلطة  غريبة 
اأن ت�شع الهيئة الت�شريعية  �شاأنها 
الفاعلة  اجل���ه���ات  ف����وق  امل��ح��ل��ي��ة 
تنظم  اأن  يحتمل  ال��ت��ي  الأخ�����رى 

النتخابات.
اأ�شبحت  الأخ�����رية،  الأ���ش��اب��ي��ع  يف 
لت�شويه  ت���رام���ب  دون���ال���د  ج���ه���ود 
واإل���غ���اء ن��ت��ائ��ج ان��ت��خ��اب��ات 2020 
اأك�������رث و�����ش����وًح����ا.م����ن امل���راج���ع���ة 
الوقحة اجلارية يف ولية اأريزونا، 
جيفري  خ��ط��ة  ع���ن  ال��ك�����ش��ف  اإىل 
ك����الرك احل��م��ق��اء وامل��رف��و���ش��ة يف 
تتوىل  ان  اىل  والهادفة  دي�شمر، 
املجال�ض  اإق�����ن�����اع  ال����ع����دل  وزارة 
التي فاز بها  الت�شريعية للوليات 
مرورا  النتائج،  تلك  اإل��غ��اء  بايدن 
مبحاولة مقا�شاة املحامن ب�شبب 

•• اجلزائر-وكاالت:

ق����رر ال��رئ��ي�����ض اجل����زائ����ري عبد 
املجيد تبون اأم�ض الأربعاء، احلداد 
الوطني يف البالد ملدة ثالثة اأيام 
على  اخلمي�ض،  اليوم  من  اعتباراً 
املدنين  م��ن  ع���دد  مقتل  خلفية 
التي  والع�شكرين جراء احلرائق 

اجتاحت بع�ض الوليات.
وق����ال����ت رئ���ا����ش���ة اجل���م���ه���وري���ة يف 
بيان اإن الرئي�ض تبون، قرر اأي�شاً 
الأن�شطة  ل��ك��ل  امل��وؤق��ت  التجميد 
احل���ك���وم���ي���ة وامل���ح���ل���ي���ة م�����ا ع���دا 

الت�شامنية منها.
ووفق التلفزيون احلكومي ، ارتفع 
الغابات  احل���رائ���ق  ���ش��ح��اي��ا  ع���دد 
بن  �شخ�شاً   65 اإىل  ب��اجل��زائ��ر 
التلفزيون  وع�شكري.وقال  مدين 
اإن عدد الوفيات بلغ 28 ع�شكرياً 
اأغلبهم بولية تيزي  و37 مدنياً 
حن  يف  ال���ق���ب���ائ���ل  م��ن��ط��ق��ة  وزو 
حالة  يف  ع�����ش��ك��ري��اً   12 ي��ت��واج��د 

حرجة بامل�شت�شفى.

دلتا تعيد الكمامة اإىل الواجهة يف الوليات املتحدة 
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

اإثارة  اإىل  دلتا  املتحورة  عن  الناجم  جم��ددا  كوفيد19-  وب��اء  تف�شي  اأدى 
جدل �شيا�شي مرة اأخرى حول الكمامة يف الوليات املتحدة، حيث عار�ض 
بع�ض احلكام اأي اإجراء جلعلها اإلزامية على الرغم من تو�شيات ال�شلطات 

ال�شحية.
تعد هذه املواجهة م�شهدا ماألوفا، فعند بدء تف�شي الوباء �شرعان ما اأ�شبحت 
الكمامة رمًزا لالنتماء ال�شيا�شي يف البالد التي كان يحكمها دونالد ترامب 

الذي كان يفتخر بالظهور علنا من دونها يف معظم الأحيان.
ب��ع��د ع���ام ���ش��ار امل��و���ش��وع ح�����ش��ا���ًش��ا م���رة اأخ����رى م��ع اق����رتاب ب��داي��ة العام 

الدرا�شي.
اأن  الأه��ل  على  الثالثاء  دي�شانتي�ض  رون  اجلمهوري  فلوريدا  حاكم  وق��ال 
اأن تفر�ض على الطالب و�شع  امل��دار���ض يف وليته من  ي��ق��رروا، وك��ان منع 

الكمامة. واأ�شاف �شنفعل كل ما يف و�شعنا للتاأكيد على حقوق الأهل.
اأعلنت العديد من املدار�ض عن نيتها الطعن يف اأمر احلاكم. يف املقابل، هدد 
رون دي�شانتي�ض بقطع الأموال عن املدار�ض الراف�شة، اأو حتى التوقف عن 
دفع رواتب م�شوؤوليها. واعلن الرئي�ض الدميوقراطي جو بايدن اأن يكون 
للحاكم ال�شلطة ليقول ملديري املدار�ض الذين يريدون فر�ض الكمامة ل 

ميكنكم فعل ذلك، فهذا اأمر يندرج يف باب النفاق.
يف اأيار مايو متكن الأمريكيون الذين مت تلقيحهم من التخل�ض من القناع 
بعد اأن اعتر امل�شوؤولون عن ال�شحة اأنهم ي�شتطيعون نزعه باأمان. ومطلع 
ال�شحة  وكالة  منها،  والوقاية  الأمرا�ض  مكافحة  مركز  اأك��د  يوليو  متوز 
ا يف الف�شول مع  العامة الرئي�شية يف البالد، اأن هذه التو�شية �شتطبق اأي�شً

بداية العام الدرا�شي لالأولد امللقحن.

ال�شخيفة،  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  دع���اواه���م 
تبّن حماولة الطعن يف انتخابات 
2020 كل يوم اأنها جمرد خدعة 
كي�شتون  �شرطة  مب�شل�شل  جديرة 

او كي�شتون كوب�ض.
وفا�شلة،  ب���ذي���ئ���ة  ك���ان���ت  ولأن����ه����ا 
ترامب  دون��ال��د  حم��اول��ة  �شمحت 
 ،  2020 ان����ت����خ����اب����ات  ت����دم����ري 
اأي خم���اوف  اع���ت���ب���ار  وب�����ش��ه��ول��ة، 

اجلزائرية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
للغابات،علي  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ع���ن 
ع���دد حرائق  اإن  ق��ول��ه  حم��م��ودي 
ال���غ���اب���ات امل�����ش��ت��ع��ل��ة ح���ال���ي���اً 86 
اأول  ان��دل��ع��ت   103 اإج��م��ايل  م��ن 

الثنن يف 18 ولية.
ال���ت���ي يجري  وت����ت����وزع احل����رائ����ق 
اإخمادها على ولية جيجل )16 
حريقا كبريا( وبجاية )8 حرائق 

ب�����ش��اأن ن��زاه��ة ان��ت��خ��اب��ات 2024 
حمكمة  الخ��ري،  يف  فيها.  مبالًغا 
رف�������ض جميع  ب��ع��د حم��ك��م��ة، مت 
اإثبات  وحلفائه  ترامب  حم��اولت 
النتائج  ي���ب���ط���ل  ����ش���خ���م  ت����زوي����ر 
الرئا�شية. ورغم حماولت ترامب 
ال�شغط يف كل ولية متنازع عليها 
وعلى  انتخابي،  م�شوؤول  كل  على 

احلكام، وعلى الرملانين،.

حرائق   6( وال����ط����ارف  ك���ب���رية( 
الولية  اج��ت��اح  ح��ري��ق  بينها  م��ن 
و�شكيكدة  ت��ون�����ض(  م��ن  ان��ط��الق��ا 
والبليدة   )4( وع����ن����اب����ة   )4(
 )2( و���ش��ط��ي��ف   )3( وق��امل��ة   )4(
العا�شمة  وامل��دي��ة )2( واجل��زائ��ر 
 )1( وال��ب��وي��رة   )1( وباتنة   )1(
واأم   )1( وخن�شلة   )1( وال�شلف 

البواقي )1( وتب�شة )1(.

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

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:33            
الظهر.......    12:30  
الع�رص........   03:55   
املغرب.....   07:02  
الع�صاء......   08:21
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�رشطة اأبوظبي تعزز وعي ال�سياح 
باالإجراءات االحرتازية �سد كورونا

اأخبار االإمارات

�سحف عربية: لبنان فوق املاآ�سي 
وال�سواد..  حزب اهلل يذكي نار الطائفية

عربي ودويل

اإنيي�ستا:  ال ميكن تخيل 
مي�سي بقمي�ص غري بر�سلونة 

الفجر الريا�سي

انطالق عملية عراقية 
ملالحقة داع�س يف الأنبار

•• بغداد-وكاالت:

انطالق  الأربعاء  العراقية  امل�شرتكة  العمليات  قيادة  يف  الأمني  الإع��الم  خلية  اأعلنت 
يف  داع�ض  تنظيم  فلول  ملالحقة  ال��دويل  التحالف  ط��ريان  مب�شاركة  ع�شكرية  عملية 

ق�شاء الرطبة اأق�شى غربي حمافظة الأنبار 11 كم غربي العراق.
العراقي وجهاز مكافحة  اأن قطعات من اجلي�ض  الأمني  الإع��الم  البيان خللية  وذكر 
الإرهاب وفرقة الرد ال�شريع �شرعت  بتنفيذ عملية اأمنية وا�شعة يف �شحراء الرطبة 
اجلي�ض  وط��ريان  اجلوية  القوة  قبل  من  ج��وي  باإ�شناد  الأن��ب��ار  عمليات  قاطع  �شمن 

وطريان التحالف الدويل.
واأو�شح البيان اأن هذه العملية تاأتي ملالحقة بقايا ع�شابات داع�ض الإرهابية والبحث 

عن اأوكارهم ولتطهري املناطق �شمن قاطع امل�شوؤولية.
الوزراء  زار رئي�ض  �شليم اخلفاجي  بلدية كربالء عبري  اغتيال مدير  اإىل ذلك، وبعد 
العراقي، الأربعاء عائلته مقدما تعازيه، والذي قتل على يد اأحد املتجاوزين، اأثناء اأداء 

واجبه يف ال�شراف على اإزالة التجاوزات واملخالفات يف ال�شوارع العامة للمحافظة.

•• عوا�سم-وكاالت:

اأ�شرف  الأف��غ��اين  الرئي�ض  اأط���اح 
اجلي�ض  اأرك���������ان  ب���رئ���ي�������ض  غ���ن���ي 
الأف���غ���اين، ف��ي��م��ا ت��وا���ش��ل حركة 
طالبان تقدمها يف اأنحاء خمتلفة 

من البالد.
فقد قال م�شوؤول اأفغاين وتقارير 
اإع��الم��ي��ة حم��ل��ي��ة، الأرب����ع����اء، اإن 
اأركان  برئي�ض  اأط��اح  غني  اأ�شرف 

اجلي�ض.
الدفاع  وزارة  يف  م�شوؤول  واأو�شح 
الأف��غ��ان��ي��ة، ال���ذي رف�����ض الك�شف 
ع��ن��ه ه��وي��ت��ه لأن ال��ت��غ��ي��ريات مل 
اهلل  هبة  اجل���رال  اأن  بعد،  تعلن 
علي زاي حل حمل اجلرال وايل 
اأحمد زاي يف رئا�شة اأركان اجلي�ض 
اإعالم  و�شائل  وك��ان��ت  الأف��غ��اين. 
حملية قد اأوردت على نطاق وا�شع 
بح�شب  الأف��غ��اين،  الرئي�ض  ق��رار 

ما ذكرت الأ�شو�شيتد بر�ض.
حركة  ا����ش���ت���ول���ت  الأث�������ن�������اء،  يف 
وليات   3 عوا�شم  على  طالبان 
اأخ�����رى يف اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، وف���ق ما 
وبذلك  الأربعاء،  م�شوؤولون  قاله 
9 من  ���ش��ي��ط��رت احل���رك���ة ع��ل��ى 
اأ�شل 34 مدينة، يف الوقت الذي 
الأجنبية  ال��ق��وات  ف��ي��ه  ت�شتكمل 

ي��ك��ون حلفاء و���ش��رك��اء رو���ش��ي��ا يف 
الأمن اجلماعي  منظمة معاهدة 
ع���ل���ى ا����ش���ت���ع���داد ل��ل��ت�����ش��دي لأي 
من  ل��الإره��اب��ي��ن  حمتمل  ت�شلل 

اأفغان�شتان.
بها  اأدىل  كلمة  �شويجو يف  واأ���ش��ار 
اأن  اإىل  ���ش��ب��اب��ي  م��ن��ت��دى  خ����الل 
القوات  اأب���ع���دت  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة 
بعد  ع��دة  مناطق  م��ن  احلكومية 

اأفغاين  م�شوؤول  ذك��ر  الأث��ن��اء،  يف 
وت���ق���اري���ر اإع���الم���ي���ة حم��ل��ي��ة اأن 
ال��رئ��ي�����ض الأف���غ���اين اأ���ش��رف غني 
اجلي�ض،  اأرك�������ان  ب��رئ��ي�����ض  اأط������اح 
اأنحاء  ل��ط��ال��ب��ان يف  ت��ق��دم  و���ش��ط 

البالد.
اإن  ال��دف��اع  ب���وزارة  وق��ال م�شوؤول 
حل  زاي  علي  اهلل  هبة  اجل���رال 
اأح��م��د زاي  حم��ل اجل����رال وايل 
يف رئا�شة اأركان اجلي�ض الأفغاين. 
وحت���دث امل�����ش��وؤول ���ش��ري��ط��ة عدم 
الك�شف عن هويته لأن التغيريات 

مل تعلن على املالأ بعد.
اإع����الم حملية قد  ك��ان��ت و���ش��ائ��ل 
قرار  وا����ش���ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  اأوردت 
غ��ن��ي. وع��ل��ى م���دار اأي����ام، مل يرد 
م�شوؤولو احلكومة الأفغانية على 

طلبات متكررة للتعقيب.
الرئي�ض  زار  ت��ق��دم ط��ال��ب��ان  وم��ع 
الأف���غ���اين، م��دي��ن��ة م����زار �شريف 
الدعم  لتقدمي  ال��ب��الد  �شمال  يف 
ل���ق���وات���ه، وط����ال����ب مب���ن���ع حركة 

طالبان من ال�شيطرة عليها.
وتفقد ال��و���ش��ع الأم��ن��ي ال��ع��ام يف 
املرتقب  ومن  ال�شمالية،  املنطقة 
ي��ج��ري حم��ادث��ات م��ع الرجل  اأن 
القوي يف مزار �شريف عطا حممد 

نور ب�شاأن الدفاع عن املدينة.

اأمريكية  ق���ي���ادة  حت���ت  ال��ع��ام��ل��ة 
ان�شحابها من البالد.

وليتي  عا�شمتي  �شقوط  واأدى 
�شرقي  �شمال  وب��غ��الن  بدخ�شان 
ال��ب��الد، وولي����ة ف���راه يف الغرب، 
اإىل زيادة ال�شغط على احلكومة 

املركزية لوقف التوغل.
الرو�شي  ال�����دف�����اع  وزي������ر  واأك�������د 
����ش���ريج���ي ����ش���وي���ج���و، اأه���م���ي���ة اأن 

الأمريكية،  ال����ق����وات  ان�����ش��ح��اب 
ع��ل��ى احل����دود مع  ت�شيطر  واأن��ه��ا 
اأوزبك�شتان وطاجيك�شتان، بح�شب 

ما نقلته قناة رو�شيا اليوم.
املخابرات  م�شوؤول يف  ورج��ح  هذا 
الأم�����ريك�����ي�����ة ل����وك����ال����ة روي������رتز 
العا�شمة  ���ش��ت��ع��زل  ط��ال��ب��ان  اأن 
�شهر  خ�����الل  ك����اب����ل  الأف����غ����ان����ي����ة 
وال�شيطرة عليها خالل 3 اأ�شهر.

الهالل يطلق مبادرة )كونوا ظلهم 
يف حرهم( للحد من تداعيات ف�شل 
وخارجها الدولة  داخل  ال�شيف 

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
منطقة الظفرة رئي�ض هيئة الهالل 
الهيئة  اأطلقت  الإم��ارات��ي،  الأحمر 
حرهم(  يف  ظلهم  )ك��ون��وا  م��ب��ادرة 
ال�شيف  ف�شل  تداعيات  من  للحد 
داخل الدولة وخارجها، وت�شتهدف 
وال�شرائح  املتعففة  الأ���ش��ر  امل��ب��ادرة 
العمالية والفئات املرتبطة باأعمال 
�شاقة يف ظل ارتفاع درجات احلرارة 

ب�شورة كبرية.
.. تويل  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��وى  وع���ل���ى 
بال�شرائح  خ��ا���ش��ة  ع��ن��اي��ة  امل���ب���ادرة 
وال���ف���ئ���ات امل�����ش��ت��ه��دف��ة، م���ن خالل 
حتميها  لوج�شتية  م��ع��دات  توفري 
من اأ�شعة ال�شم�ض احلارقة وتعينها 
تداعيات  لأي  التعر�ض  ع��دم  على 
درجات  ارت��ف��اع  عن  ناجمة  �شحية 
احلرارة، وتتمثل يف توفري مظالت 
للعمال وعبوات حلفظ برودة املياه 
الطعام،  ح����رارة  وح��ق��ائ��ب حل��ف��ظ 
ولأن يف كل كبد رطب اأجر تت�شمن 
الطيور،  ���ش��ق��ي��ا  اأي�������ش���ا  امل�����ب�����ادرة 
وخارجيا تت�شمن املبادرة حفر اآبار 
وتوفري خزانات مياه وعربات لنقل 

املياه.
)التفا�شيل �ض3(

باختطاف  املتحدة تندد  الأمم 
طرابل�س يف  ليبي  م�����ش��ووؤل 

•• نيويورك-وكاالت:

اأعربت  اختطافه،  ع��ن  اأ�شبوع  بعد 
عن  ليبيا،  اإىل  املتحدة  الأمم  بعثة 
م��دي��ر مكتب  اخ��ت��ط��اف  قلقها م��ن 
احلكومة  ل��رئ��ي�����ض  الأول  ال��ن��ائ��ب 
ال��ل��ي��ب��ي��ة يف ط��راب��ل�����ض، ر���ش��ا فرج 
موؤكدة  ال���ث���الث���اء،  ال��ف��ري��ط��ي�����ض، 
لديها  �شيكون  العمليات  ه���ذه  اأن 
عملية  ع���ل���ى  خ���ط���رية  ت����داع����ي����ات 
وتوحيد  وامل���������ش����احل����ة  ال���������ش����الم 

املوؤ�ش�شات.
اللجنة  رئ���ي�������ض  اأو������ش�����ح  ب���������دوره، 
ال���وط���ن���ي���ة حل����ق����وق الإن���������ش����ان يف 
اأن اختطاف  اأح��م��د ح��م��زة،  ال��ب��الد 
الفريطي�ض مت عندما كان متواجداً 
مع �شخ�ض اآخر يف منطقة الظهرة 
م�شيفاً  طرابل�ض،  العا�شمة  �شرق 
اأن�����ه مت ف���ق���دان الت�������ش���ال ب���ه ول 
التي  اأو اجل��ه��ة  ي��ع��رف مكانه  اأح���د 

اختطفته اأو اأ�شباب اختطافه.
الداخلية  وزارة  ح���م���زة  وط���ال���ب 
بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل 
الفريطي�ض  لك�شف م�شري  العاجل 

والعمل على اإطالق �شراحه.
�شالمته  م�������ش���وؤول���ي���ة  ح���ّم���ل  ك���م���ا 
وحياته للخاطفن، وكذلك لوزارة 
ف�����ش��ل يف �شمان  ج����راء  ال��داخ��ل��ي��ة 
وال�شتقرار وحماية  الأمن  حتقيق 

املواطنن من جرائم الختطاف.
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
بفريو�ض كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطن لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 318،383 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 
واأحدث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24

تقنيات الفح�ض الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�ض يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  1،287 حالة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 696،906 حالت.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالت م�شابة نتيجة تداعيات الإ�شابة 
بفريو�ض كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،988 

حالة.

تعازيها  وخال�ض  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وموا�شاتها لذوي املتوفن، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابن، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
1،413 حالة جديدة مل�شابن بفريو�ض  اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ض املر�ض بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 674،162 حالة.

اأجرت 318,383 فح�شا ك�شفت عن 1,287 اإ�شابة

ال�شحة تعلن �شفاء 1,413 حالة جديدة من كورونا

�شرطة اأبوظبي تعزز وعي ال�شياح بالإجراءات الحرتازية �شد كورونا

»وام« توقع مذكرة تفاهم مع موؤ�ش�شة التيمبو ال�شحفية الكولومبية

تطبيق  ح�����ول  الإر�������ش������ادات  ع����ن 
الإجراءات الحرتازية واحلفاظ 
والتعقيم  اجل�شدي  التباعد  على 

م�شتويات  ل��ت��ع��زي��ز  والأم����ن����ي����ة 
وممتلكاتهم  مل�شاكنهم  احلماية 
ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ���ش��الم��ت��ه��م يف ظل 

وغريها  والرتفيهية  ال�شياحية 
من املتطلبات الهادفة ملنع انت�شار 

فريو�ض كورونا.

ح����ي����ث ي����ت����وج����ب ع����ل����ى ����ش���رائ���ح 
واللتزام  التعاون  كافة  املجتمع 
ال�شرطية  والر�شادات  بالن�شائح 

امل�شتمر، وارتداء الكمامات واتباع 
املوجودة  والتعليمات  الر���ش��ادات 
الأماكن  يف  اأو  ال�����ش��واط��ئ  ع��ل��ى 

وت�شمنت   19 ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة 
فيها  ي�������ش���ارك  وال����ت����ي  احل���م���ل���ة 
ب�شرح  ال�شياحية  ال�شرطة  ق�شم 

•• اأبوظبي-وام: 

جهودها  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ع���ززت 
ب�شحة  "�شيف  ح��م��ل��ة  ���ش��م��ن 
ال�شياح  ت����وع����ي����ة  يف  واأمان" 
احلر�ض  ب�������ش���رورة  واجل���م���ه���ور 
والإجراءات  التدابري  اتباع  على 
الحرتازية التي تتخذها الدولة 
يف �شبيل مكافحة فريو�ض كورونا 
اإجازة  خ��الل  املمتلكات  وح��م��اي��ة 

ال�شيف.
واأكد العميد الدكتور حمود �شعيد 
ال�شرطة  ادارة  م��دي��ر  ال��ع��ف��اري 
املجتمعية اهتمام �شرطة اأبوظبي 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال�������ش���رك���اء على 
م�شاعفة جهود التوعية امليدانية 
وال�شياح  للجمهور  والإع��الم��ي��ة 

مع زيادة ن�شاط ال�شياحة �شيفاً.
و����ش���الم���ة  اأم��������ن  اأن  واأو��������ش�������ح 
م�شرتكة  م�������ش���وؤول���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع 

بحماية  ال��ت��وع��ي��ة  تت�شمن  ك��م��ا 
التمتع  اأث��ن��اء  اخلا�شة  املمتلكات 
املنازل،  خارج  ال�شيفية  بالإجازة 
اإح��ك��ام الأبواب  ال��ت��اأّك��د م��ن  منها 
وال����ن����واف����ذ وم�����داخ�����ل وخم�����ارج 
املنازل، واإيداع الأموال واملقتنيات 
اأو يف  ال���ب���ن���وك  ل�����دى  ال��ث��م��ي��ن��ة 
اخل���زائ���ن امل��وؤم��ن��ة ج���ي���داً، وحث 
الغياب،  ح��ال  يف  املركبات  م��الك 
والقوارب  ال�����ش��ي��ارات  ك��اأ���ش��ح��اب 
النارية، على �شرورة  والدراجات 
يف  طويلة  ل��ف��رتات  اإيقافها  ع��دم 

الأماكن النائية اأو املهجورة.
التي  احلملة  فعاليات  وت�شتمر 
تنظمها اإدارة ال�شرطة املجتمعية 
الإع������الم  اإدارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الأمني وق�شم ال�شرطة ال�شياحية 
مبديرية التحريات والتحقيقات 
ال�شهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  اجل��ن��ائ��ي��ة، 

اجلاري.

•• اأبوظبي-وام:

"وام"  الإم���ارات  اأنباء  وكالة  وقعت 
مذكرة تفاهم مع موؤ�ش�شة التيمبو 
لتعزيز  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة  ال�����ش��ح��ف��ي��ة 
التبادل  جم��ال  يف  بينهما  ال��ت��ع��اون 

الإخباري واملحتوى الإعالمي.
مذكرة  ت���وق���ي���ع  م���را����ش���م  اأق���ي���م���ت 
الإنرتنت  عر  افرتا�شيا  التفاهم 
ب���ح�������ش���ور ����ش���ع���ادة حم���م���د ج���الل 
اأنباء  ال��ري�����ش��ي م��دي��ر ع���ام وك���ال���ة 
ليمو�ض  اأندري�ض  وال�شيد  الإم��ارات 
التيمبو  م���وؤ����ش�������ش���ة  ع������ام  م����دي����ر 
�شعادة  و  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة  ال�شحفية 
الدولة  �شفري  العوي�ض  را�شد  �شامل 
لدى جمهورية كولومبيا وعدد من 

امل�شوؤولن من املوؤ�ش�شتن.
وتاأتي مذكرة التفاهم انطالقا من 
ت��ع��زي��ز روابط  ال��ط��رف��ن يف  رغ��ب��ة 
جمال  يف  بينهما  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ع��اون 
ال��ت��ب��ادل الإخ��ب��اري وال��رتك��ي��ز على 
وتعاون  ���ش��داق��ة  ع��الق��ات  تاأ�شي�ض 
مثمرة بن املوؤ�ش�شات الإعالمية يف 
دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا 

مبا يخدم امل�شلحة امل�شرتكة.
وتهدف مذكرة التفاهم اإىل تعزيز 
وتطوير التعاون الثنائي يف جمال 
لالأنظمة  وفقا  الإخ��ب��اري  التبادل 
لدى كال  بها  املعمول  والت�شريعات 

اجلانبن.

وتبادل  امل�شرتك  التعاون  عالقات 
املوؤ�ش�شات الإعالمية  اخلرات بن 
يف ال���ب���ل���دي���ن. م����ن ج���ان���ب���ه اأع�����رب 
اأندري�ض ليمو�ض عن تقديره لهذه 
وكالة  م���ع  الإع���الم���ي���ة  ال�����ش��راك��ة 
املجال  �شتفتح  التي  الإم��ارات  اأنباء 
اإىل  التعاون  لتعزيز  اجلانبن  بن 

التوا�شل  ي��ع��زز ج�����ش��ور  ع��امل��ي��ا مب��ا 
مع  ويتما�شى  العاملي  اجلمهور  مع 
الدور البارز لالإمارات على ال�شاحة 

الدولية.
مذكرة  ت��وق��ي��ع  اإن  ���ش��ع��ادت��ه  وق����ال 
التيمبو  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع  ال��ت��ف��اه��م 
ال�����ش��ح��ف��ي��ة ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة ي���اأت���ي يف 

ال���ع���الق���ات ال���وط���ي���دة ال��ت��ي تربط 
بن دولة الإمارات العربية املتحدة 
ت�شهده  وم��ا  كولومبيا  وجمهورية 
امل�شتويات  على  م�شتمر  تطور  من 
مذكرة  اأهمية  اإىل  م�شريا   .. كافة 
اأنباء  وكالة  وقعتها  التي  التفاهم 
موؤ�ش�شة  م����ع  "وام"  الإم�����������ارات 

الري�شي  �شعادة حممد جالل  واأكد 
حر�ض وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات على 
امل�شرتك  الإعالمي  التعاون  تعزيز 
الإعالمية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ع 
التيمبو  م��وؤ���ش�����ش��ة  وم��ن��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة 
تعد  ال��ت��ي  الكولومبية  ال�شحفية 
الرائدة  ال�شحفية  املوؤ�ش�شات  م��ن 

ا�شت�شافة  م��ع  خا�شة  اأرح���ب  اآف���اق 
 2020 اإك�شبو  ملعر�ض  الإم�����ارات 
باأ�شره  ال��ع��امل  �شيجذب  ال��ذي  دب��ي 
للتعاون  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ش��ة  وي���ق���دم 

العاملي من اأجل الإن�شانية.
ال�شفري  ����ش���ع���ادة  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ال����ع����وي���������ض عمق  را�������ش������د  ������ش�����امل 

لتو�شيع  اجل���ه���ود  م��وا���ش��ل��ة  اإط�����ار 
اأنباء  وكالة  خدمات  انت�شار  نطاق 
العامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  الإم���������ارات 
باللغات املختلفة مبا يعزز ح�شورها 
مزودا موثوقا للخدمات الإعالمية 
اأن  يف  تطلعاته  عن  معربا   .. عامليا 
تعزيز  يف  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ت�شهم 

الكولومبية  ال�����ش��ح��ف��ي��ة  ال��ت��ي��م��ب��و 
البلدين  ب��ن  ال���رواب���ط  ت��ع��زي��ز  يف 
�شتى  يف  وت��ط��وي��ره��ا  ال�����ش��دي��ق��ن 
الأخبار  تبادل  خ��الل  من  املجالت 
املوثقة حول النه�شة التي ت�شهدها 
دولة الإمارات وكذلك التطورات يف 

كولومبيا.

ال�شحة تعلن تقدمي 48,318 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال�شاعات ال�24 املا�شية

•• اأبوظبي-وام:

لقاح  من  جرعة   48،318 تقدمي  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
التي  املا�شية ليبلغ جمموع اجلرعات   24 ال�  ال�شاعات  كوفيد19- خالل 
بلغ  للقاح  توزيع  17،245،815 جرعة مبعدل  اأم�ض  تقدميها حتى  مت 

�شخ�ض.  100 لكل  جرعة   174.37
و�شعيا  كوفيد19-  ل��ق��اح  ل��ت��وف��ري  ال�����وزارة  خ��ط��ة  م��ع  ذل���ك متا�شيا  ي��اأت��ي 
للو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على الفريو�ض.

الإمارات جتدد التزامها بحماية الأمن البحري الإقليمي والعاملي يف جمل�س الأمن
•• نيويورك - وام: 

اأكدت الإمارات العربية املتحدة التزامها باجلهود الإقليمية والدولية ملواجهة 
التهديدات التي تعرت�ض املالحة والبيئة البحرية والتجارة العاملية.

املفتوحة  املناق�شة  اإىل  الإم��ارات  ال��ذي قدمته دول��ة  البيان  جاء ذلك خالل 
وذلك  ال��ب��ح��ري،  الأم���ن  ح��ول  الأم���ن  جمل�ض  عقدها  التي  امل�شتوى  رفيعة 
برئا�شة ناريندرا مودي رئي�ض الوزراء الهندي، والذي ترتاأ�ض بالده اأعمال 

جمل�ض الأمن ل�شهر اأغ�شط�ض.
وق���د ح��ر���ض ب��ي��ان دول���ة الإم�����ارات ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��را���ض ال����دور امل��ح��وري الذي 

البحري  الأم��ن  اأن  على  موؤكداً  العاملي،  القت�شاد  يف  البحري  النقل  يلعبه 
وال�شتدامة البيئية مرتابطان، وذلك يف �شوء التهديدات الأخرية لالأمن 
البحري يف �شبه اجلزيرة العربية. و�شدد البيان على اأن الهجمات البحرية 
اأن نحو ثلث م��وارد الطاقة يف  اإىل  الأخ��رية تتجاوز حدود املنطقة، م�شرياً 
م�شلحة  م��ن  واأن  ه��رم��ز،  م�شيق  ع��ر  ال�شفن  بوا�شطة  نقلها  يتم  ال��ع��امل 
جميع الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة العمل على مواجهة التهديدات التي 
تتعر�ض لها طرق ال�شحن البحري لأنها توؤثر ب�شكل مبا�شر على القت�شاد 
والأمن العاملين. وذكر بيان دولة الإم��ارات اأن الأمن البحري وال�شتدامة 
البيئية مبثابة "وجهان لعملة واحدة"، حمذرا يف هذا ال�شياق من اأن يوؤدي 

وت�شاعد  البحرية،  اجلرائم  تزايد  اإىل  املحيطات  بيئة  وتدهور  املناخ  تغري 
عدم ال�شتقرار الناجم عن تغري املناخ والذي ُي�شهم يف انعدام الأمن الغذائي، 

والتناف�ض على املوارد، وتعطيل موارد املعي�شة املعتمدة على املحيطات.
اليمن  �شواحل  قبالة  املتحدة  الأمم  تبذلها  التي  باجلهود  البيان  ورح��ب 
للتخفيف من املخاطر والتهديدات التي ت�شكلها ناقلة �شافر على ال�شالمة 

البحرية والبيئة البحرية.
التعاون  اآليات  الأم��ن بتعزيز  بيانها ملجل�ض  الإم���ارات خ��الل  واأو���ش��ت دول��ة 
والتن�شيق مع املنظمة البحرية الدولية من اأجل توفري حماية اأف�شل ومنع 
للحفاظ  وذل��ك  والهامة  ال�شرتاتيجية  ال�شحن  مم��رات  يف  الهجمات  وردع 

على اأمن هذه املمرات واإبقائها مفتوحة اأمام املالحة الدولية.
باعتبارها  املالحة  الأع�شاء على دعم حرية  ال��دول  اأي�شا  البيان  كما وحث 
اأحد املبادئ الرئي�شية للقانون الدويل، و�شجعت كافة اجلهات الفاعلة على 
اللتزام ببناء الثقة من خالل فتح خطوط ات�شال يف البحار لتجنب �شوء 

التقدير وتعزيز �شبط النف�ض.
عن  ال�شادرة  التقارير  زي��ادة  اإىل  بالدعوة  بيانها  الإم���ارات  دول��ة  واختتمت 
عن  الناجمة  البحرية  الأمنية  املخاطر  ب�شاأن  املتحدة  لالأمم  العام  الأم��ن 
الإج���راءات  وات��خ��اذ  املخاطر  بهذه  التنبوؤ  م��ن  املجل�ض  لتمكن  امل��ن��اخ  تغري 

الالزمة.

بحث اآلية ت�شهيل عبور امل�شافرين بني املنافذ الربية يف الإمارات و �شلطنة عمان
•• العني -وام:

العامة  بالهيئة  الرية  املنافذ  اإدارة  مدير  ال�شام�شي  حمد  خليفة  بحث 
لأمن املنافذ و احلدود و املناطق احلرة يف الدولة و املقدم �شعيد بن �شالح 
ال�شيابي مدير جمارك �شرطة الرميي ب�شلطنة عمان اأم�ض مبنفذ خطم 
ال�شكلة الري عددا من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك و �شبل ت�شهيل 
لدولة  الرية  املنافذ  بن  امل�شافرين  وعبور  التجارية  احلركة  ان�شيابية 

الإمارات العربية املتحدة ونظريتها ب�شلطنة عمان ال�شقيقة.
الت�شغيلية  اجلهات  م��دراء  من  ع��دد  ح�شره  ال��ذي   - الجتماع  ا�شتعر�ض 
بن  امل�����ش��رتك  التن�شيق  اآل��ي��ة   - ال��ع��ن  مبنطقة  ال��ري��ة  باملنافذ  العاملة 
امل�شافرين خا�شة يف  الإماراتي والعماين و عملية ت�شهيل عبور  اجلانبن 
ظل الظروف ال�شتثنائية و التدابري الحرتازية للحد من جائحة فريو�ض 
اآلية التن�شيق املبا�شر  19" اإ�شافة اإىل مناق�شة  "كوفيد-  كورونا امل�شتجد 

ملرحلة التعايف من اجلائحة.
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اأخبـار الإمـارات
الهالل يطلق مبادرة كونوا ظلهم يف حرهم للحد من تداعيات ف�شل ال�شيف داخل 

الدولة وخارجها
•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة رئي�ض هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، اأطلقت الهيئة مبادرة " 
كونوا ظلهم يف حرهم" للحد من تداعيات ف�شل ال�شيف داخل الدولة 
وخارجها، وت�شتهدف املبادرة الأ�شر املتعففة وال�شرائح العمالية والفئات 

املرتبطة باأعمال �شاقة يف ظل ارتفاع درجات احلرارة ب�شورة كبرية.
والفئات  بال�شرائح  خا�شة  عناية  املبادرة  تويل   .. املحلي  امل�شتوى  وعلى 

امل�شتهدفة، من خالل توفري معدات لوج�شتية حتميها من اأ�شعة ال�شم�ض 
عن  ناجمة  �شحية  تداعيات  لأي  التعر�ض  ع��دم  على  وتعينها  احلارقة 
ارتفاع درجات احلرارة، وتتمثل يف توفري مظالت للعمال وعبوات حلفظ 
برودة املياه وحقائب حلفظ حرارة الطعام، ولأن يف كل كبد رطب اأجر 
تت�شمن املبادرة اأي�شا �شقيا الطيور، وخارجيا تت�شمن املبادرة حفر اآبار 

وتوفري خزانات مياه وعربات لنقل املياه.
واأكد الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمن العام لهيئة الهالل الأحمر 
الإماراتي، اأن هذه اخلطوة تاأتي امتدادا للمبادرات النوعية التي ت�شطلع 

الإن�شان  بحياة  اهتمامها  وجت�شد  وخارجها،  ال��دول��ة  داخ��ل  الهيئة  بها 
كرامته  و�شون  وتداعياتها  الطبيعية  العوامل  من  وحمايته  و�شحته 
الإن�شانية.. مو�شحا اأن اأهمية املبادرة تنبع من كونها تاأتي يف ظل ارتفاع 
التغريات  نتيجة  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  كبرية  ب�شورة  احل���رارة  درج��ات 
ان��دلع حرائق  املناخية وارت��ف��اع درج��ات ح��رارة الأر���ض التي ت�شببت يف 
الغابات يف العديد من الدول، واأدت خل�شائر كبرية يف الأرواح واملمتلكات. 
واأ�شار اأمن عام الهالل الأحمر اإىل اأن الهيئة اأكملت ترتيباتها واتخذت 
مظلة  وتو�شيع  املبادرة  اأه��داف  بتحقيق  الكفيلة  والإج���راءات  اخلطوات 

امل�شتفيدين على امل�شتوين املحلي واخلارجي.
واأ�شاف اأن املبادرة من �شاأنها اأن ت�شيف بعدا جديدا ونقلة نوعية يف اإيجاد 
املرفق احليوي، لذلك  �شحا يف هذا  تعاين  التي  ال��دول  م�شادر مياه يف 
امل�شاريع  هذه  يف  واملترعن  اخلريين  مل�شاهمة  الوطنية  هيئتنا  تتطلع 
احليوية التي تعتر من اأهم اأعمال الوقف اخلريي، الذي يعتر الركيزة 
الأ�شا�شية التي تاأ�ش�ض عليها �شرح الإمارات اخلريي والإن�شاين، واأكد اأن 
م�شاريع الوقف �شتظل رافدا مهما لتعزيز م�شرية اخلري والعطاء التي 

ت�شهدها الدولة.

بهدف تعزيز العمل الأر�شيفي وملزيد من التوعية والتثقيف

الأر�شيف الوطني ينظم دورة تدريبية يف تنمية ون�شر الوعي الأر�شيفي

�شنة  م��ن  ي�شتمر  وال���ذي  اجل���اري 
اإىل  انتقالها  اإىل خم�ض �شنن، ثم 
تتناق�ض  حيث  الو�شيط  الأر�شيف 
�شنة،   15 اإىل  فيه  وتبقى  قيمتها 
الدائم  الأر�شيف  اإىل  انتقالها  ثم 
وتكون  التاريخي،  الأر���ش��ي��ف  وه��و 
كانت  اإذا  اأم��ا  تاريخية،  قيمة  ذات 
اإتالفها  يتم  فاإنه  القيمة  عدمية 

الح����ت����ف����اظ ب����ه����ا، وال�����ف�����رق بن 
الأر�����ش����ي����ف اجل�������اري والأر����ش���ي���ف 
ال��و���ش��ي��ط، و���ش��ل��ط��ت ال�����ش��وء على 
اأه���م الأ���ش��ئ��ل��ة ال�����ش��ائ��ع��ة يف جمال 
القانون  وعلى  واأب��رزه��ا،  الأر�شيف 
 2008 ل�شنة   7 رق���م  الحت�����ادي 
لئحته  وع�����ل�����ى  وت�����ع�����دي�����الت�����ه، 
التنفيذية، وا�شتعر�شت ال�شيا�شات 

الوطني،  ل��الأر���ش��ي��ف  الإل���ك���رتوين 
وينبغي مراجعتها نظراً لأهميتها 
ال����ع����م����ل يف  يف ج���م���ي���ع جم��������الت 

الأر�شيف الوطني.
وعرفت الدورة بالقانون الحتادي 
ولئحته   2008 ل���ع���ام   7 رق����م 
التي  وال���ت���ع���دي���الت  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 
ط��������راأت ع���ل���ي���ه���م���ا، وال���ت���ع���دي���الت 

اأهدافهم  حتقيق  يف  ت�شهم  ال��ت��ي 
�شل�شلة من  و�شقل مهاراتهم عر 
الن�شاطات ذات امل�شامن الوطنية 

والعلمية واملهنية.   
ت��ن��اول��ت ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة التي 
ح��ا���ش��ر ف��ي��ه��ا اخل���ب���ري ال��ف��ن��ي يف 
ال��وط��ن��ي ح���امت يون�ض  الأر����ش���ي���ف 
ت��ع��ري��ف ال��وث��ي��ق��ة وحت���دي���د زمن 

ب���ع���د ���ش��ل�����ش��ل��ة م�����ن الإج�����������راءات 
القانونية واحل�شول على موافقة 
ع��ل��ى عملية  ال��وط��ن��ي  الأر����ش���ي���ف 

الإتالف.
التدريبية  ال�����دورة  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
ال�������ش���ائ���ع���ة يف جم����ال  الأ�����ش����ئ����ل����ة 
اأن  اإىل  املحا�شر  واأ���ش��ار  الأر�شيف، 
املوقع  على  موجودة  الأ�شئلة  هذه 

والأدلة  والإج����راءات،  الأر�شيفية، 
امل�شتخدمة يف الأر�شيف الوطني.

التدريبية  ال��������دورة  ب�������داأت  وق�����د 
تقنيات  ع���ر  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  مت  ال���ت���ي 
بتعريف  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة،  ال���ت���وا����ش���ل 
ال���وث���ي���ق���ة ووع�����ائ�����ه�����ا، وم����راح����ل 
بدءاً  ال��ث��الث؛  واأع��م��اره��ا  حياتها، 
الأر�شيف  يف  ووج���وده���ا  ب��ن�����ش��اأت��ه��ا 

•• اأبوظبي-الفجر:

دورة  ال���وط���ن���ي  الأر�����ش����ي����ف  ن���ظ���م 
"عن  اف��رتا���ش��ي��اً  عقدها  تدريبية 
ون�شر  ت��ن��م��ي��ة   " ب���ع���ن���وان:  بعد" 
الوعي الأر�شيفي" يف اإطار م�شروع 
عليه  يعتمد  املعارف" الذي  "نقل 
الأر�شيف الوطني يف تدريب وتاأهيل 
ويف  مهاراتهم،  وتطوير  املوظفن 
مّد ج�شور املعرفة واملهارات وتبادل 
اخلرات بن املوظفن وتزويدهم 
لدفع  يحتاجونها  ال��ت��ي  باملعرفة 
وتزامنت  املهني،  التطوير  عجلة 
ال��دورة مع رفد الأر�شيف الوطني 
بعدد من املوظفن ال�شباب، وذلك 
حول  الكافية  باخلرة  لتزويدهم 
اأداوؤه����ا  عليهم  ينبغي  ال��ت��ي  امل��ه��ام 
منظومة  م��ع��ط��ي��ات  ����ش���وء  ع���ل���ى 
الأر�شيف  املتبعة يف  واآلياته  العمل 
الوطني. ومّت تنظيم هذه الور�شة 
الأن�شطة  اإط�������ار  يف  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
وال��������دورات وامل���ح���ا����ش���رات وور�����ض 
الأر�شيف  عليها  يركز  التي  العمل 
الوطني يف برنامج "نقل املعارف" 
الذي ُيعنى برفد املوظفن باملعرفة 

امل�شتقبل  يف  ع��ل��ي��ه��م��ا  امل���ت���وق���ع���ة 
مواد  اأه���م  وا�شتعر�شت  ال��ق��ري��ب، 
التي  البو�شلة  بو�شفها  القانون، 
الأر�شيفات يف اجلهات  بها  ت�شتدل 
احل��ك��وم��ي��ة و���ش��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة يف 
يف  ال�شحيح  الطريق  على  الدولة 

العمل الأر�شيفي.
التي  التدريبية  ال����دورة  و�شلطت 
الوعي  ون�������ش���ر  ب��ت��ن��م��ي��ة  اه���ت���م���ت 
ال�شيا�شات  على  ال�شوء  الأر�شيفي 
الأر�شيف  يف  املتبعة  والج������راءات 
ال����وط����ن����ي، ك�����ش��ي��ا���ش��ة الأر����ش���ي���ف 
ال����وث����ائ����ق،  اإت�����اح�����ة  ال����وط����ن����ي يف 
و����ش���ي���ا����ش���ت���ه يف ج���م���ع الأر����ش���ي���ف 
الوثائق  اإدارة  ويف  ال���ت���اري���خ���ي، 
حفظ  ويف  والإلكرتونية،  الورقية 

الوثائق.
واخ�����ت�����ت�����م�����ت ال�����������������دورة ب���������ش����رح 
امل�شتخدمة  الأدل������ة  ع���ن  م��ف�����ش��ل 
ال����وط����ن����ي، وه����ي:  يف الأر�����ش����ي����ف 
ودليل  الأر�����ش����ي����ف،  ح���ف���ظ  دل���ي���ل 
ودليل  الإل���ك���رتون���ي���ة،  الأر����ش���ف���ة 
اإت�������الف ال����وث����ائ����ق، وج���م���ي���ع هذه 
املوقع  على  اأي�شاً  متوفرة  الأدل���ة 

الإلكرتوين.

ت�شع �شالح كبار ال�شن و�شحتهم و�شلمتهم يف مقدمة اأولوياتها

�شحة دبي تتو�شع يف حملة التطعيم باملنازل �شد كوفيد- 19

•• دبي-وام:

بدبي  ال�������ش���ح���ة  ه���ي���ئ���ة  اأع����ل����ن����ت 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة دبي خلدمات 
الإ�����ش����ع����اف، وج���ام���ع���ة حم��م��د بن 
ال�شحية،  وال��ع��ل��وم  للطب  را���ش��د 
املنازل  تطعيم  حملة  يف  ال��ت��و���ش��ع 
 50 ال���������  بعمر  امل��واط��ن��ن  لت�شمل 
الهمم  واأ���ش��ح��اب  ف���وق،  وم���ا  �شنة 
وما  �شنة   60 بعمر  ال�شن  وك��ب��ار 
دبي،  اإم����ارة  املقيمن يف  م��ن  ف��وق 
وجتنيبهم  عنهم  التخفيف  بهدف 
امل����راك����ز  اإىل  ل���ل���ت���وج���ه  احل����اج����ة 

ال�شاعة  وح��ت��ى  ���ش��ب��اح��اً  ال��ث��ام��ن��ة 
رئي�ض  واأو�شحت  م�شاًء".  الثامنة 
اللجنة التوجيهية لتطعيم كوفيد-
19 اأن الهيئة قامت بالتعاون مع 
هذه  يف  ال�شرتاتيجين  �شركائها 
الإمكانات  ك��اف��ة  ب��ت��وف��ري  احل��م��ل��ة 
الفئات  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  امل��ط��ل��وب��ة 
تخ�شي�ض  مت  ح��ي��ث  امل�����ش��ت��ه��دف��ة، 
احلافالت  م���ن  ال��ع��دي��د  وجت��ه��ي��ز 
املتنقلة لهذه الغاية، وتعين فريق 
وامل�شرفن  املمر�شات  من  متكامل 
للتطعيم  وامل����وؤه����ل����ن  امل�����درب�����ن 
اأف�شل الروتوكولت  املنزيل وفق 

التي حققتها يف الو�شول اإىل كبار 
املواطنن يف منازلهم، الأمر الذي 
تعزيز  يف  ف��اع��ل  ب�شكل  �شي�شاهم 
اأهدافها  لتحقيق  ال��ه��ي��ئ��ة  ج��ه��ود 
ل��ك��اف��ة فئات  ت��وف��ري احل��م��اي��ة  يف 
تطعيم  اإىل  وال��و���ش��ول  امل��ج��ت��م��ع، 
امل�شتهدفة"  الفئات  من   100%
..لفتة اإىل اأن الهيئة �شتوفر �شمن 
بيونتك  ف��اي��زر  لقاح  احلملة  ه��ذه 
وحول  امل�شتهدفة.  الفئات  جلميع 
اخلدمة،  هذه  من  ال�شتفادة  اآلية 
اأ�����ش����اف����ت ال�����دك�����ت�����ورة اخل����اج����ة: 
من  للخدمة  احل��ج��ز  "بالإمكان 

الأولويات  مقدمة  يف  و�شالمتهم 
التي توليها كل الهتمام والعناية، 
اإذ تت�شافر جهود خمتلف الوزارات 
والهيئات وكافة الدوائر والأجهزة 
توفري  اأج��ل  الدولة من  املعنية يف 
الرعاية  و�شبل  اخل��دم��ات  اأف�����ش��ل 
ويت�شح  الأوق���ات،  لهم يف خمتلف 
ذل�������ك م�����ن خ�������الل ال����ع����دي����د من 
وامل�شاريع  وال����رام����ج  امل�����ب�����ادرات 
التي  احلكومية  القرارات  وكذلك 
املهمة  الفئة  ه��ذه  �شالح  ت�شب يف 
م�شتويات  اأع��ل��ى  لهم  ي�شمن  مب��ا 
الراحة وال�شحة وال�شالمة، حيث 

ال�شحية للح�شول على التطعيم، 
احلكومية  اجل��ه��ود  �شمن  وذل���ك 
التعايف  خطوات  لت�شريع  امل�شتمرة 
اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع �شد  وحت�������ش���ن 
اخلطة  مع  ومتا�شياً  كوفيد19-، 

الوطنية للتطعيم.
الدكتورة  قالت  املنا�شبة  ه��ذه  ويف 
امل��دي��ر التنفيذي  ف��ري��دة اخل��اج��ة، 
امل�شاندة  الطبية  اخلدمات  لقطاع 
بدبي،  ال�شحة  بهيئة  والتمري�ض 
رئي�ض اللجنة التوجيهية لتطعيم 
يف  ال���ت���و����ش���ع  "ان  كوفيد19-: 
احلملة جاء بعد النجاحات الكبرية 

ه���ذا  ال���ع���امل���ي���ة يف  وامل�����م�����ار������ش�����ات 
الوقاية  اإج���راءات  و�شمن  امل��ج��ال، 
وال�����ش��الم��ة امل��ط��ل��وب��ة. واأك�����دت اأن 
املو�شعة  الهيئة ما�شية يف حملتها 
يف  امل�����ش��ت��ه��دف��ن  ج��م��ي��ع  لتح�شن 
الأمن  مقومات  وتعزيز  املجتمع، 
ال�����ش��ح��ي، وم����ن ث���م امل�����ش��اه��م��ة يف 
ت�����ش��ري��ع خ���ط���وات ال��ت��ع��ايف، وذلك 
�شمن خطة ا�شرتاتيجية، تنفذها 
والتن�شيق  بالتعاون  دبي"  "�شحة 
وذات  املعنية  الأط���راف  جميع  م��ع 
الإم��ارات ت�شع  اأن  العالقة. يذكر 
و�شحتهم  امل��واط��ن��ن  ك��ب��ار  �شالح 

مركز  مع  املبا�شر  التوا�شل  خالل 
ال�����ش��ح��ة بدبي  ب��ه��ي��ئ��ة  الت�������ش���ال 
يثبت  م��ا  وت��ق��دمي   ،800242
اإم��ارة دبي بغ�ض النظر  ال�شكن يف 
ع��ن م��ك��ان ���ش��دور الإق���ام���ة، ليتم 
ت��اأك��ي��د احل��ج��ز وتقدمي  ذل��ك  بعد 
48 ���ش��اع��ة فقط  اخل��دم��ة خ���الل 
م��ن م��وع��د احل��ج��ز، داع��ي��ة جميع 
امل��واط��ن��ن يف دب��ي مم��ن ه��م بعمر 
ال�شن من  50 وما فوق، وكبار  ال� 
املقيمن يف الإم��ارة بعمر 60 وما 
املبادرة  هذه  من  لال�شتفادة  ف��وق، 
ال�شاعة  الأ���ش��ب��وع م��ن  وعلى م��دار 

عدة  ب��دب��ي  ال�شحة  هيئة  اطلقت 
ح�شول  عملية  لت�شهيل  م��ب��ادرات 
خمتلف فئات املجتمع على اللقاح، 
م����ن خ�����الل ال���ت���و����ش���ع يف امل���راك���ز 
ال�شتجابة  وت�����ش��ري��ع  املخ�ش�شة، 
ل��ط��ال��ب��ي ال��ل��ق��اح، وال���و����ش���ول اإىل 
ب���ع�������ض ال����ف����ئ����ات امل�������ش���ت���ه���دف���ة يف 
منازلهم، الأمر الذي �شاهم ب�شكل 
كبري يف زيادة القبال على مراكز 
التطعيم املنت�شرة يف خمتلف اأنحاء 
الو�شول  ب��ه��دف  وذل����ك  الإم������ارة، 
الفئات  م��ن   100% تطعيم  اإىل 

امل�شتهدفة.

الهمم وكبار ال�شن من عمر 60 �شنة وما فوق من املقيمني يف اإمارة دبي. واأ�شحاب  فوق  وما   50 ال���  عمر  من  املواطنني  • ت�شمل 
حتقيق اأهداف الهيئة بتوفري احلماية لكافة اأفراد املجتمع والو�شول اإىل تطعيم %100 من الفئات امل�شتهدفة يف  ت�شاهم  احلملة  اخلاجة:  • فريدة 

خليفة الرتبوية  التاأليف 
للطفل يفتح مداركه 

على امل�شتقبل
•• اأبوظبي -وام:

اأكدت الأمانة العامة جلائزة خليفة الرتبوية على اأهمية تنمية 
الإبداع يف امليدان التعليمي وتهيئة البيئة املحفزة للمبدعن من 
للتاأليف  الجت��اه  نحو  وت�شجيعها  التعليمية  العنا�شر  خمتلف 
للطفل ومواكبة املحتوى املعريف املوجه للطفل ملا ي�شهده الع�شر 
من تطور علمي وتقني يف جميع املجالت وفتح اآفاق الطفل نحو 

ا�شت�شراف امل�شتقبل .
الأمانة  نظمتها  التي  التطبيقية  العمل  ور�شة  خالل  ذلك  جاء 
العامة للجائزة �شمن برنامج ن�شر التميز للدورة اخلام�شة ع�شرة 
." للطفل  الرتبوي  التاأليف  " جمال  بعنوان   2022-2021

وقال الدكتور غامن الب�شطامي حمكم جمال التاأليف الرتبوي 
للطفل ان جائزة خليفة الرتبوية توفر الفر�ض للكتاب املخت�شن 
يالئم  مبا  الإبداعية  اأعمالهم  لتقدمي  الطفل  ب��اأدب  واملهتمن 
جهة  من  بالطفولة  الهتمام  اىل  الداعية  وفل�شفتها  توجهاتها 
والتميز والإبداع باأ�شكاله و�شوره املختلفة �شواء كان يف الق�شة اأو 

الرواية اأو امل�شرح اأو ال�شعر وغريها من الأعمال.
ودعا الب�شطامي اإىل �شرورة ن�شجع ودعم وتبنى الأعمال املتميزة 

لإي�شال فكر وثقافة الإبداع لأطفالنا .
التاأليف  مب��ج��ال  ال��ف��ائ��زة  الغي�ض  عائ�شة  اأ���ش��ارت  جانبها  وم��ن 
الرتبوي للطفل للدورة الثانية ع�شرة اإىل �شرورة حتديد الفئة 
العمرية التي �شيوجه اإليها املوؤلف بحيث يجيب على ت�شاوؤلتها 
ويراعي قدراتها ال�شتيعابية ومن ثم ي�شبع حاجاتها واأن يراعي 
عدداً من القواعد اجلمالية والفنية العنوان والبداية والفكاهة 
العلمي  والف�شول  واملتعة من جهة  قيمتي اجلمال  فيجمع بن 

واملعريف.

بلدية مدينة اأبوظبي تزّين �شارع الكورني�س وج�شر املقطع مبئات اللوحات امل�شيئة احتفاًء بالعام الهجري اجلديد
•• اأبوظبي - الفجر:

لدائرة  التابعة  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  ت�شارك 
الحتفاء  اأجواء  املجتمع  اأفراد  والنقل،  البلديات 
عر   ،1443 اجلديد  الهجري  العام  با�شتقبال 
وج�شر  اأبوظبي  العا�شمة  كورني�ض  �شارع  تزين 
املقطع بنحو 400 ت�شكيل �شوئي، بهدف مواكبة 
روحانيات هذه املنا�شبة الغالية على اجلميع وما 
اإدخال  وك��ذل��ك  نبيلة،  اإ�شالمية  قيم  م��ن  متثله 

ال�شعادة على قلوب اأفراد املجتمع.
اأبوظبي تركيب  بلدية مدينة  ف��رق  اأجن��زت  وق��د 
واللوحات  الهند�شية  والت�شكيالت  املج�شمات 
اأبوظبي،  كورني�ض  ���ش��ارع  ام��ت��داد  على  امل�شيئة 
اأبوظبي  ل�����ش��ك��ان  امل��ف�����ش��ل��ة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال��وج��ه��ة 
وزائ��ري��ه��ا والأك����رث ارت���ي���اداً م��ن ق��ب��ل اجلمهور، 

ج�شر  على  ال�شوئية  املج�شمات  تركيب  وكذلك 
املقطع، الذي يعد اأحد البوابات الرئي�شية ملدينة 
امل�شيئة  اللوحات  ت�شاميم  وا�شتلهمت  اأبوظبي. 
من زخارف العمارة الإ�شالمية وعنا�شر الطبيعة 
والرتاث الإ�شالمي والإماراتي، يزينها رقم العام 
الهجري )1443( املثبت على املج�شمات بحجم 
ب��ق��دوم ال��ع��ام ال��ه��ج��ري اجلديد،  ك��ب��ري م��ب�����ش��راً 
مرتادي  اإىل  ال��ت��ه��ن��ئ��ة  اإ����ش���اءت���ه  اأ���ش��ع��ة  ل��رت���ش��ل 
الكورني�ض وج�شر املقطع من كافة اأفراد املجتمع. 
املبهجة  باألوانها  الزينة  لوحات  اإ���ش��اءة  وت��ت��الألأ 
على كورني�ض اأبوظبي وج�شر املقطع ملدة 6 لياٍل 
بداأت قبل بداية العام الهجري اجلديد بليلتن، 
اإىل  املائل  الأ�شفر  باللون  الإ���ش��اءة  تتميز  حيث 
اأن��ي��ق��ة باللون  ال��ذه��ب��ي وامل���م���زوج م���ع خ��ط��وط 
الأب��ي�����ض ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع ال�����ش��ك��ل اجل���م���ايل العام 

للقطع امل�شيئة، لت�شكل لوحة فنية بديعة تبعث 
ال�شعادة والطاقة الإيجابية.

وت���وؤك���د ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ح��ر���ش��ه��ا على 
وال�شالمة خالل  الأم��ن  اإج���راءات  كافة  م��راع��اة 
اأع��م��ال ال��زي��ن��ة، وا���ش��ت��خ��دام م���واد ميكن  تركيب 
اإ�شاءة  نظام  ا�شتخدام  وكذلك  تدويرها،  اإع���ادة 
موفر للطاقة الكهربائية )LED(، وتو�شيالت 
من  م�شنعة  �شوئية  زينة  وم�شابيح  كهربائية 
مواد ذات جودة عالية ومقاومة للعوامل اجلوية، 
املناخية،  ال��ع��وام��ل  ع��ل��ى حت��م��ل ج��م��ي��ع  وق�����ادرة 
بالإ�شافة اإىل مراعاة اأن تكون اأحجام املج�شمات 
وم�شاحات  لأب��ع��اد  منا�شبة  ال�شوئية  وال��ل��وح��ات 
ال�شوارع، حتى تكون اآمنة مل�شتخدمي الطريق من 
ال�شيارات وامل�شاة، تعزيزاً لعوامل الأمان وحر�شاً 

على �شالمة اجلمهور واملمتلكات.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن مركز النقل املتكامل باإمارة اأبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، 
عن جمانية ر�شوم املواقف ال�شطحية يف الإمارة، واأوقات عمله، و�شاعات 
النقل  حافالت  عمل  ومواعيد  امل��روري��ة،  للتعرفة  "درب"  نظام  تطبيق 
اإط��الع اجلمهور  اإىل  وذل��ك يف خطوة تهدف  العبارات  ال��ع��ام، وخ��دم��ات 
ال�شنة  راأ���ض  بعمله وخدماته خالل عطلة  املتعلقة  امل�شتجدات  اآخر  على 

الهجرية لعام 1443 ه� .
واأو�شح املركز اأن مراكز اإ�شعاد املتعاملن يف اأنحاء اإمارة اأبوظبي �شتكون 
مغلقة خالل عطلة راأ�ض ال�شنة الهجرية، وذلك يوم اخلمي�ض املوافق 12 
اأغ�شط�ض 2021 على اأن ي�شتاأنف الدوام الر�شمي يوم الأحد املوافق 15 

على خدمات  احل�شول  موا�شلة  للمتعاملن  2021. وميكن  اأغ�شط�ض 
الإلكرتوين  موقعه  على  امل��ت��اح��ة  الرقمية  املن�شات  ط��ري��ق  ع��ن  امل��رك��ز 
الذكية،  "درب" و"دربي" للهواتف  وتطبيقات   ،www.itc.gov.ae
على  والنقل  البلديات  لدائرة  اخلدمات  دعم  مركز  مع  التوا�شل  وعر 
ال��رق��م امل��ج��اين 800850، وم��رك��ز ات�����ش��ال خ��دم��ة م��رك��ب��ات الأج���رة 

الأ�شبوع. اأيام  طوال  ال�شاعة  مدار  على  وذلك   ،600535353
و�شتكون ر�شوم املواقف ال�شطحية جمانية بدءاً من اخلمي�ض املوافق 12 
املوافق  ال�شبت  يوم  �شباح  من   7:59 ال�شاعة  وحتى   2021 اأغ�شط�ض 
مواقف  �شاحة  يف  جماين  الوقوف  �شيكون  كما   .2021 اأغ�شط�ض   14

ال�شاحنات يف م�شفح م18- خالل العطلة الر�شمية.
اأك��د املركز ���ش��رورة ع��دم ال��وق��وف يف الأم��اك��ن املمنوعة  ويف ه��ذا ال�شياق 

وعدم اإعاقة حركة املركبات والتوقف ب�شكل �شحيح يف الأماكن املخ�ش�شة 
للوقوف، وعدم الوقوف يف الأماكن املخ�ش�شة لل�شكان من ال�شاعة 9:00 

م�شاء وحتى ال�شاعة 8:00 �شباحاً.
"درب"  امل��روري��ة  التعرفة  نظام  ر���ش��وم  اأن  املتكامل  النقل  مركز  واأع��ل��ن 
الهجرية وذلك يوم اخلمي�ض  ال�شنة  راأ���ض  �شتكون جمانية خالل عطلة 
يوم  الر�شوم  احت�شاب  ي�شتاأنف  اأن  على   2021 اأغ�شط�ض   12 امل��واف��ق 
العتيادية  ال����ذروة  ���ش��اع��ات  يف   2021 اأغ�شط�ض   14 امل��واف��ق  ال�شبت 
ال�شباحية،  الفرتة  09:00 يف  ال�شاعة  اإىل   07:00 ال�شاعة  وهي من 
ومن ال�شاعة 5:00 اإىل ال�شاعة 7:00 يف الفرتة امل�شائية، وذلك بهدف 
زيادة  ت�شهد  التي  الأوق��ات  تلك  املرورية خالل  ان�شيابية احلركة  �شمان 

كبرية يف حركة ال�شري والتنقل.

اأما عن مواعيد عمل خدمات حافالت النقل العام والعبارات بن جزيرة 
اإمارة  يف  والعالية  ال�شعديات  جزيرتي  وب��ن  الظنة،  جبل  وميناء  دمل��ا 
اأيام  اأثناء  املتبعة  العتيادية  ف�شتعمل ح�شب جداول مواعيدها  اأبوظبي 

العطل الر�شمية دون اأي تغيري.
www. ولالطالع على املواعيد، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين للمركز

البلديات  لدائرة  اخلدمات  دعم  مركز  مع  التوا�شل  اأو   itc.gov.ae
والنقل على الرقم املجاين 800850 اأو عر تطبيق "دربي" الذكي.

واللتزام  التزاحم  ع��دم  العام  النقل  و�شائل  م�شتخدمي  املركز  وينا�شد 
التاأكد  مع  العبارة  اأو  احلافلة  ا�شتخدام  اأثناء  الح��رتازي��ة  ب��الإج��راءات 
من ا�شتخدام تطبيق دربي ملعرفة مواعيد الرحالت وجتنب النتظار يف 

املحطات.

مركز النقل املتكامل يعلن جمانية املواقف ومواعيد عمله خالل عطلة راأ�س ال�شنة الهجرية

املجل�س الوطني الحتادي يج�شد روؤية القيادة يف متكني ال�شباب على مدى خم�شة عقود
•• اأبوظبي-الفجر:

يج�شد املجل�ض الوطني الحتادي منذ تاأ�شي�شه بتاريخ 12 فراير 1972م 
روؤية القيادة يف جمالت متكن ال�شباب وتطوير قدراتهم وتاأهيلهم حلمل 
القرار ويف  امل�شاهمة يف عملية �شنع  فاعلن يف  �شركاء  ليكونوا  امل�شوؤولية 
م�شرية التنمية ال�شاملة املتوازنة، وترجمت هذه الروؤية على مدى خم�شة 
فقد  الحت��ادي،  الوطني  املجل�ض  �شمنها  ومن  الدولة  موؤ�ش�شات  يف  عقود 
بلغت ن�شبة الأع�شاء ال�شباب 37.50 باملائة يف ت�شكيل الف�شل الت�شريعي 
ال�شابقة،  الت�شريعية  بالف�شول  الأعلى مقارنة  لتعد  ع�شر احلايل  ال�شابع 
كما تعاقب على قيادة الأمانة العامة للمجل�ض خم�شة اأمناء عامن منهم 

اأربعة من فئة ال�شباب.
و�شهدت جميع الف�شول الت�شريعية م�شاركة ال�شباب يف ت�شكيالت ع�شوية 
املجل�ض، حيث تراأ�ض املغفور له باإذن اهلل تعاىل ترمي عمران ترمي املجل�ض 
الوطني الحتادي يف الف�شلن الت�شريعين الثالث والرابع وعمره "35" 
الأع�شاء  اأ���ش��غ��ر  وك���ان  1981م،  ول��غ��اي��ة  1977م  ال��ف��رتة  خ��الل  ع��ام��ا 
الف�شل  يف  الفالحي  حمدان  بن  غ��امن  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  لهما  املغفور  �شنا 
الت�شريعي الأول 1972م، وعمران حمد ال�شام�شي يف الف�شل الت�شريعي 

املجل�ض. يف  تعيينهم  لدى  الثالث 1977م، وبلغ عمرهما "22" عاما 
وقد اهتمت القيادة الر�شيدة منذ تاأ�شي�ض الدولة برعاية ال�شباب باعتبارهم 
اأمل احلا�شر وعدة امل�شتقبل، فقد جاء يف خطاب املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، خالل افتتاح دور النعقاد العادي الثاين 
للمجل�ض الوطني الحتادي بتاريخ 20 نوفمر 1972م:" اأنه مت اإن�شاء 
لتوجيه  العامة  ال�شيا�شة  و�شع  تتوىل  والريا�شة  بال�شباب  خا�شة  وزارة 

ورعاية ال�شباب واإر�شاده اإىل ما يرفع م�شتواه ويقوي روحه الوطنية".
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه 
اهلل" يف اأول خطاب له يف املجل�ض الوطني الحتادي يف افتتاح دور النعقاد 
العادي الأول من الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر بتاريخ 12-2-2007م: 
اإن �شيا�شاتنا التعليمية، وال�شحية، والريا�شية وال�شبابية، وما اأعلناه من 
برامج وت�شريعات لدعم الثقافة، وتنمية الأ�شرة، واملجتمع، واإقامة العدل، 
اإليه،  ن�شبو  ال��ذي  النه�شة  اأ�شا�شية يف م�شروع  ركائز  الأم��ن، هي  وتوفري 
�شمان  اأو  حتقيقه،  ميكن  ل  ل��ه  نتطلع  ال��ذي  ف��ال��رف��اه  لإدام��ت��ه.  ون�شعى 
واملثل  بالقيم  ملتزم  مثقف،  منتج،  ماهر،  منتم،  اإن�شان  دون  ا�شتمراره، 
قبول  على  ق��ادر  وخ�شو�شيته،  بدولته  معتز  بعقيدته،  معتد  والأخ���الق، 

الآخر، والنفتاح على ثقافته. 

وعك�شت زيادة م�شاركة ال�شباب يف انتخابات املجل�ض الوطني الحتادي التي 
جرت يف �شهر اأكتوبر عام 2019م، الهتمام ال�شتثنائي الذي توليه القيادة 
التقدم والرهان احلقيقي  الفئة والإمي��ان بدورهم باعتبارهم عماد  بهذه 
قوائم  اإجمايل  من   61.32% ال�شباب  ن�شبة  بلغت  حيث  امل�شتقبل  نحو 

الهيئات النتخابية يف الفئة العمرية من 21 عاماً ولغاية 40 عاماً.
العمل الرملاين  الإم��ارات مرحلة جديدة يف م�شرية تطور  و�شهدت دول��ة 
الت�شريعي  الف�شل  يف  ال�شباب  متثيل  ن�شبة  تعد  حيث  ال�شباب،  ومتكن 
ال�شابع ع�شر للمجل�ض الوطني الحتادي يف الف�شل الت�شريعي ال�شابع ع�شر 
الذي بداأ بتاريخ 14 نوفمر 2019م، هي الأعلى بعدد "15" ع�شوا تقل 
ال�شباب  باملائة وفق عمر   37.50 ن�شبته  " 45" عاماً مبا  اأعمارهم عن 

الذي يعتمده الحتاد الرملاين الدويل. 
وتعد �شعادة هند حميد بن هندي العليلي ع�شو املجل�ض الوطني الحتادي 
يف الف�شل الت�شريعي ال�شابع ع�شر احلايل اأ�شغر الأع�شاء �شنا، حيث فازت 
 "28" تبلغ    وكانت   2019 ع��ام  يف  متت  التي  الرملانية  النتخابات  يف 
عاما، وجاءت دولة الإمارات يف املرتبة الثانية عربيا بعد جمهورية م�شر 

العربية يف ت�شنيف اأ�شغر الرملانين �شنا على امل�شتوى الإقليمي.
ويرتاأ�ض الأع�شاء ال�شباب يف الف�شل الت�شريعي احلايل عددا من اللجان 
الع�شرة الدائمة، وي�شاركون ب�شكل فاعل �شمن جمموعات ال�شعبة الرملانية 
الرملاين  الحت���اد  جمموعة  ت�شم  حيث  ال�شداقة،  وجل��ان  الحت���ادات  يف 

الدويل خم�شة اأع�شاء من فئة ال�شباب من اأ�شل �شبعة اأع�شاء.
وتعاقب على قيادة الأمانة العامة للمجل�ض الوطني الحتادي خم�شة اأمناء 
عامن منهم اأربعة من فئة ال�شباب دون �شن الأربعن، هم: �شعادة الدكتور 
عمر عبدالرحمن النعيمي الأمن العام احلايل للمجل�ض، و�شعادة الدكتور 
للمجل�ض خالل  العام  الأم��ن  �شغل من�شب  ال��ذي  امل��زروع��ي  �شامل  حممد 
الفرتة 1997-2016م، و�شعادة خلفان ال�شيبة امن عام خالل الفرتة 
1995 لغاية 1997م، وكان اأ�شغر اأمن عام �شعادة �شامل حمد ال�شام�شي 
الذي توىل الأمانة العامة وعمره "25" عاما منذ الف�شل الت�شريعي الأول 

لغاية الف�شل الت�شريعي العا�شر خالل الفرتة 1972م لغاية 1991م.
كما يقدم الدعم الفني والإداري للمجل�ض الوطني الحتادي كوادر مواطنة 
76 باملائة من  من فئة ال�شباب يف الأمانة العامة للمجل�ض تبلغ ن�شبتهم 

جمموع املوظفن دون عمر "45" عاما.
و�شاهم املجل�ض الوطني الحتادي منذ عقد اأوىل جل�شاته بتاريخ 12 فراير 
من خالل مناق�شة قرابة "18" م�شروع قانون ومو�شوعا عاما  1972م، 
وتوجيه الأ�شئلة ملمثلي احلكومة، يف تطوير الت�شريعات وتبني التو�شيات 

التي ت�شتهدف متكن ال�شباب، ف�شال عن طرح املبادرات خالل امل�شاركة يف 
الفعاليات الرملانية الإقليمية والدولية، والتي حققت ريادة ج�شدت املكانة 

املرموقة التي ت�شهدها دولة الإمارات يف جمالت الهتمام بال�شباب.
يف  والإع��الم  والريا�شة  وال�شباب  والثقافة  التعليم  �شوؤون  جلنة  وتخت�ض 
املجل�ض الوطني الحتادي، بدرا�شة م�شروعات القوانن واملو�شوعات العامة 

والتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات ال�شلة بال�شباب وما يت�شل بها.
وطرح اأع�شاء املجل�ض اأول �شوؤال حول الريا�شة ون�شاط ال�شباب، يف اجلل�شة 
التي  الأول  الت�شريعي  للف�شل  ال��ث��اين  ال��ع��ادي  النعقاد  دور  م��ن  الثالثة 

عقدها بتاريخ 20-12-1972م. 
رعاية  العاملة يف ميدان  الأندية واجلمعيات  تنظيم  قانون  ويعد م�شروع 
ال�شباب، اأول م�شروع قانون يناق�شه املجل�ض يتعلق بقطاع ال�شباب وذلك يف 
اجلل�شة ال�شابعة التي عقدها املجل�ض على مدى يومن بتاريخ 14و15-

6-1972م.
كما حر�ض املجل�ض على مدار ف�شوله الت�شريعية على تبني مو�شوع ال�شباب 
�شمن اأجندة مو�شوعاته العامة التي ناق�شها مع احلكومة اأ�شدر تو�شياته 
الت�شريعي  الف�شل  يف  ال�شباب  �شاأن  يف  مو�شوع  اأول  ناق�ض  حيث  ب�شاأنها، 
ال�شباب  ل��وزارة  اخلم�شية  "اخلطة  حول  24-6-1975م  بتاريخ  الثاين 

والريا�شة وما مت تنفيذه منها"،
املو�شوع،  للحكومة خالل مناق�شة  رفعها  التي  تو�شياته  املجل�ض يف  واأك��د 
على اأهمية تزويد وزارة ال�شباب بالعتمادات املالية الالزمة لتمكينها من 
اإىل ما يرفع طاقاته  ال�شباب ورعايته وتوجيهه  اأداء ر�شالتها يف احت�شان 

ومعنوياته قوميا وفكريا وريا�شيا.
الت�شريعي  الف�شل  يف  ال�شباب"  ���ش��وؤون  "رعاية  مو�شوع  مناق�شة  وت��اله   
الثامن، اأكد فيها املجل�ض على اأن ال�شباب هم قوة احلا�شر واأمل امل�شتقبل، 
لأوقات  ال�شباب  ا�شتثمار  تنظيم  على  العمل  مهمة  احلكومة  على  وتقع 
العمل  روح  وغر�ض  البدنية،  لياقتهم  وتطوير  مهاراتهم،  وتنمية  الفراغ، 
اأجيال من رجال الغد، تتمثل فيهم القدوة ال�شاحلة  يف نفو�شهم لتن�شئة 
والقدرة على حتمل م�شوؤولية القيادة يف �شوؤون اأمتهم ووطنهم، ويجب رفع 
ت�شجيع  والعمل على  واإعالميا،  واجتماعيا  وفنيا  ثقافيا  ال�شباب  م�شتوى 

وتنمية الهوايات ال�شخ�شية ب�شورة عادلة ومتكافئة.
وتعك�ض اجلل�شة التي خ�ش�شها املجل�ض ملناق�شة مو�شوع "�شيا�شة احلكومة 
يف رعاية ال�شباب" وعقدها على مدى ثالث جل�شات يف الف�شل الت�شريعي 
ورعايته  ال�����ش��ب��اب  اح��ت�����ش��ان  ب��اأه��م��ي��ة  روؤي���ت���ه   ،2001 ع���ام  ع�شر  ال��ث��اين 
وتوجيهه، وطالب باإعداد ا�شرتاتيجية متكاملة تعنى برعاية ال�شباب من 

اأن�شطته، بهدف حتقيق �شيا�شية الدولة فيما يخ�ض رعايته  كافة جوانب 
والقيم  الإ�شالمي  الدين  ومبادئ  يتفق  ومبا  وريا�شيا  وثقافيا  اجتماعيا 
الأخالقية والأه��داف الوطنية والقومية وجعل ق�شية ال�شباب على راأ�ض 

قائمة اأولويات الدولة.
ذات  اجل��ه��ات  ب��ن  بالتن�شيق  تعنى  وا���ش��ح��ة  �شيا�شة  ب��و���ش��ع  ط��ال��ب  ك��م��ا 
واإن�شاء  العمل،  �شوق  واحتياجات  التعليم  ملخرجات  بالن�شبة  الخت�شا�ض 
ال�شباب،  ب�����ش��وؤون  يعنى  ال��دول��ة  م�شتوى  على  متخ�ش�ض  درا���ش��ات  م��رك��ز 
ومراجعة املناهج التعليمية والرتكيز فيها على الرتبية ال�شلوكية، واإن�شاء 
الإبداعية،  والقدرات  املواهب  تنمية  هدفها  واملبدعن  للموهوبن  مركز 

وتعميم تدري�ض الرتبية الع�شكرية يف مدار�ض الدولة.
وخالل الف�شل الت�شريعي ال�شابع ع�شر احلايل وجه ال�شادة اأع�شاء املجل�ض 
العديد من الأ�شئلة التي ركزت على الهتمام بال�شباب ومتكينهم متحورت 
حول مراكز وجمال�ض ال�شباب والأندية العلمية وتوجيه ال�شباب لختيار 

التخ�ش�شات العلمية التي تتنا�شب مع �شوق العمل.

دبلوما�شية برملانية اإماراتية فاعلة للهتمام بال�شباب ورئا�شة اأول 
منتدى على �شعيد الحتاد الربملاين الدويل يعنى بال�شباب عامليا

امل�شتوى  على  مهما  اإجن���ازا  الإم��ارات��ي��ة  الرملانية  الدبلوما�شية  وحققت 
ال��دويل على مقرتح تقدمت  العاملي مبوافقة الحت��اد الرملاين  الرملاين 
به ال�شعبة الرملانية للمجل�ض الوطني الحتادي، باإن�شاء "منتدى لل�شباب 
2010م، وذل��ك لت�شجيع  ال��ذي واف��ق عليه الحت��اد يف ع��ام  الرملانين"، 
من  ميكنهم  حتى  الدميوقراطية  العملية  يف  لل�شباب  ال�شيا�شية  امل�شاركة 
دورة  اأول  الإم��ارات��ي��ة  الرملانية  ال�شعبة  وت��راأ���ش��ت  اأنف�شهم،  ع��ن  التعبري 

للمنتدى على مدى �شنتن. 
ال��ع��دي��د من  ت��ق��دمي  الإم��ارت��ي��ة يف  ال��رمل��ان��ي��ة  الدبلوما�شية  ك��م��ا جن��ح��ت 
املقرتحات والبنود الطارئة ذات ال�شلة بال�شباب، ولقت املوافقة والإ�شادة 
من قبل ممثلي خمتلف الرملانات، وتناولت: الأزمات الإن�شانية اخلطرية 
يعانيه  وم��ا  وال�����ش��ع��وب  املجتمعات  بع�ض  ل��ه  تتعر�ض  ال���ذي  وال���ش��ط��ه��اد 
الوطنية  وال��رمل��ان��ات  الحت����ادات  ودور  ال���ش��ت��ق��رار،  ع��دم  ظ��ل  ال�شباب يف 
والرملانين واملنظمات الدولية والإقليمية يف توفري احلماية ال�شرورية 
املختلفة  م�شاركاتها  خالل  وال�شعبة  ال�شباب،  �شيما  املجتمع  فئات  ملختلف 
على اأهمية تعزيز ودعم م�شاركة ال�شباب يف الرملان، وحر�شت على عر�ض 
جهود دولة الإمارات العربية املتحدة يف �شناعة امل�شتقبل وتوفري الفر�ض 

لتمكن ال�شباب.

نظمت ور�شة توعوية للتعريف مبتطلبات ال�شلمة وال�شحة املهنية

بلدية مدينة اأبوظبي: الت�شجيل والعمل بنظام اإمارة اأبوظبي 
لل�شالمة وال�شحة املهنية يف قطاع البناء والإن�شاء اإلزامي

•• اأبوظبي - الفجر:

البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  اأك��دت 
اأبوظبي  اإم����ارة  ب��ن��ظ��ام  وال��ع��م��ل  الت�شجيل  اأن  وال��ن��ق��ل 
البناء  يف قطاع  الزامياً  يعد  املهنية  وال�شحة  لل�شالمة 
ال��ن��ظ��ام وتطبيق  ه���ذا  ت��ف��ع��ي��ل  اأن  م�����ش��رية  والإن�������ش���اء، 
ا���ش��رتاط��ات��ه وم��ع��اي��ريه م��ن ���ش��اأن��ه اأن ي��ع��زز م��ن �شحة 
و����ش���الم���ة ال���ع���م���ال، وي��ح��ق��ق م��ت��ط��ل��ب��ات ال���وق���اي���ة من 
اإيجاد  يف  ي�شاهم  كما   ، الإن�شائية  امل��واق��ع  يف  احل���وادث 
بيئة عمل اآمنة جلميع العاملن وامل�شوؤولن عن املواقع 

الإن�شائية يف اأبوظبي.
التي نظمتها - عن  التوعوية  الور�شة  جاء ذلك خالل 

ُبعد –  اإدارة البيئة وال�شحة وال�شالمة يف بلدية مدينة 
وال�شحة  ال�شالمة  نظام  مبتطلبات  للتعريف  اأبوظبي 
املهنية لكيانات قطاع البناء والإن�شاء يف اإمارة اأبوظبي.

تناولت  حيث  امل��ح��اور،  م��ن  العديد  ال��ور���ش��ة  وت�شمنت 
نقا�شات حول الهيكل الإداري لالإطار العام لنظام اإمارة 
اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية، واأدوار وم�شوؤوليات 
البلدية جتاهها، وكذلك واجبات اجلهات الأخرى ذات 
ال�شلة، بالإ�شافة اإىل التعريف بنظام الأداء الإلكرتوين 
كما  املهنية،  وال�شحة  لل�شالمة  اأبوظبي  اإم���ارة  لنظام 
امل�شاركن لطرح  اأم��ام  املجال  فتح  الور�شة  نهاية  مت يف 
اآل��ي��ة العمل  اأو���ش��ع ع��ل��ى  ت�����ش��اوؤلت��ه��م وال��ت��ع��رف ب�شكل 
مبوجب نظام اإمارة اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية.

بلدية دبي تنفذ م�شمارا للدراجات الرملية بطول 50 كيلو مرتا يف غابات حديقة م�شرف الوطنية
•• دبي - وام:

م�شمار  تنفيذ  دب���ي  ب��ل��دي��ة  اأع��ل��ن��ت 
للدراجات الرملية يف غابات حديقة 
كيلو   50 ب��ط��ول  الوطنية  م�شرف 
مرتا، كاأول م�شمار رملي من نوعه 
يف دبي وذلك جت�شيدا لروؤية �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�ض 
جودة  م�شتوى  لرفع  الرامية  اهلل" 
لت�شبح  دب��ي  مكانة  وتعزيز  احل��ي��اة 
والأك����رث  للعي�ض  الأف�����ش��ل  امل��دي��ن��ة 
ن�شاطا و�شحة على م�شتوى العامل، 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وت��ن��ف��ي��ذا 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض 
حتويل  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
للدراجات  �شديقة  مدينة  اإىل  دبي 

الهوائية.
ياأتي تنفيذ امل�شروع لتوفري البدائل 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ت�����ش��ج��ي��ع ال�����ش��ك��ان على 
الدراجات  رك���وب  ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة 
الهوائية، وتطبيق اأف�شل املمار�شات 
التحتية  البنية  تطوير  يف  العاملية 
لتتنا�شب مع ا�شتخدام هذه الو�شيلة 
وتطبيق  بيئيا،  الآم��ن��ة  الريا�شية 
اأحدث ا�شرتاطات ال�شالمة والأمان 
امل�����ش��م��ار على  ال�����ش��ل��ة. مي��ت��د  ذات 
املرحلة  يف  ك��ي��ل��وم��رتا   20 ط����ول 
املرحلة  يف  كيلومرتا   30 و  الأوىل 
ال��ث��ان��ي��ة وب����ن م���ا ي���زي���د ع���ن 70 
جمموع  اىل  لي�شاف  ���ش��ج��رة،  األ���ف 
م�شارات الدراجات الهوائية القائمة 

وامل��خ��ط��ط ل��ه��ا يف دب����ي م���ن خالل 
لي�شل  ك��ي��ل��وم��رتا   276 اإ����ش���اف���ة 
الدراجات  م�����ش��ارات  ط���ول  اإج��م��ايل 
الهوائية يف دبي اإىل 739 كيلومرتا 

بحلول عام 2026.
داوود  ���ش��ع��ادة  ق���ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
الهاجري، مدير عام بلدية دبي "اإن 
الرملية  الدراجات  م�شمار  م�شروع 
الوطنية  م�شرف  حديقة  غابات  يف 
م�شاريع  حلزمة  نوعية  اإ�شافة  يعد 
التحتية واخلدمات واملرافق  البنية 
التي تنفذها حكومة دبي، لت�شجيع 
والرتفيهية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة 
على الرتقاء مب�شتوى جودة احلياة 

يف الإمارة".
امل�����ش��ار يف  "يبلغ ع��ر���ض  اأ���ش��اف :  و 
ومير  اأم����ت����ار  ث���الث���ة  الأول  ج���زئ���ه 
ب�����ش��ك��ل م��ت��ع��رج ب���ن مم����رات غابات 
حديقة م�شرف الوطنية، لي�شتوعب 
يف  دراج   3000 ع�����ن  ي����زي����د  م�����ا 
املنطقة  م��ن  امل�شمار  وي��ب��داأ  ال��ي��وم 
الرئي�شية  البوابة  املخ�ش�شة بجوار 
لينتهي  الوطنية،  م�شرف  حلديقة 
يف ال��ن��ق��ط��ة ع��ي��ن��ه��ا، م����ع ت���وف���ر 3 
م�شارات خم�ش�شة للعودة ال�شريعة 
ا�شرتاحة  م���واق���ع   3 ب������  م��رت��ب��ط��ة 
وتاأجري  ت�شليح  ور�شتي  اإىل  اإ�شافة 
امل�شمار  ي��ت��م��ي��ز  ك��م��ا  ل���ل���دراج���ات.. 
الأعلى  امل�شتوى  اإىل  ت�شل  ب��وع��ورة 
تنا�شب  ان�����ش��ي��اب��ي��ة  يف  /الأح����م����ر/ 
ه���واة مم��ار���ش��ة ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة من 
املبتدئن اأي�شا ويحتوي على ثالثة 
ت�شل  اأوىل  كمرحلة  ع��ب��ور  ج�����ش��ور 
تنفيذ  ن��ه��اي��ة  يف  ج�����ش��ور   10 اإىل 

امل�شروع ليكون الوجهة اجلديدة يف 
واملغامرة،  الريا�شة  لهواة  الإم���ارة 
ل�شت�شافة  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ووج����ه����ة 
والعاملية"  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل�����ش��اب��ق��ات 
وفق  �شمم  امل�����ش��م��ار  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
العاملية،  املعايري واملوا�شفات  اأف�شل 
املنطقة  طبيعة  م��ع  ي��ت��واف��ق  ومب���ا 

الهواة  من  امل�شتخدمن  ومتطلبات 
ال�شكان  ل��ت�����ش��ج��ي��ع  وامل����ح����رتف����ن، 
وال��زوار على ممار�شة ريا�شة ركوب 

الدراجات الرملية.
الوطنية  م�شرف  حديقة  تعتر  و 
ح��دي��ق��ة ع��ائ��ل��ي��ة ت��ب��ع��د ع���ن و�شط 
كيلو   20 عن  تقل  مب�شافة  املدينة 

م�����رتا و ع����ن م���ط���ار دب�����ي ال�����دويل 
مب�شافة ت�شل اإىل 10 كيلو مرتات 
و تعتر من اأقدم احلدائق يف الإمارة 
األف �شجرة من   70 و حتتوي على 
ك��ب��ري من  ع���دد  و  املحلية  ال��ن��ب��ات��ات 
م�شاحتها  وت�شل  الفريدة،  الطيور 

اإىل 5.25 كيلو مرت مربع.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأك�������دت دائ�������رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف 
اأبوظبي على اأن ال�شباب هم املحرك 
التي  والنه�شة  التطور  يف  الأ�شا�ض 
ودولة  ع��ام  ب�شكل  ال���دول  ت�شهدها 
اأثبتت  المارات ب�شكل خا�ض والتي 
العزمية  م��ن  ميتلكون  ال�شباب  اأن 
يجعلهم  م���ا  وال����وع����ي  والإ������ش�����رار 
ق����ادري����ن ع��ل��ى حت��ق��ي��ق الإجن�������ازات 
توليهم  ع����ر  ال�����ق�����رارات  وات����خ����اذ 
القطاعات  خمتلف  يف  امل�شوؤوليات 

احليوية.
ب�شرى  �شعادة  قالت  املنا�شبة  وبهذه 
املال املدير التنفيذي لقطاع التنمية 
املجتمع:  تنمية  دائرة  املجتمعية يف 
اأغ�شط�ض   12 يف  العامل  "يحتفي 
لل�شباب،  العاملي  باليوم  من كل عام 
ق�شايا  نحو  لاللتفات  فر�شه  وه��و 
املبتكرة  احل��ل��ول  واإي���ج���اد  ال�����ش��ب��اب 
واإن  عليها،  التغلب  يف  ت�شهم  ال��ت��ي 
تاأكيداً  ي��اأت��ي  ال��ي��وم  ه��ذا  تخ�شي�ض 
على اأهميتهم وحتفيزاً لهم لتحقيق 
الرتقاء  ب��ه��دف  وذل���ك  الإجن������ازات 

باملجتمعات".
تنمية  دائ�������رة  يف  ن���ح���ن  وت���اب���ع���ت: 
فر�شة  املنا�شبة  ه��ذه  نعد  املجتمع 
ال�شباب  ب���دع���م  ال��ت��زام��ن��ا  ل��ت��اأك��ي��د 
تعزيز  يف  امل���م���ي���ز  دوره�������م  واإب���������راز 
م���������ش����رية ال���ت���ن���م���ي���ة امل�������ش���ت���دام���ة، 
الركيزة  ه���م  ال�����ش��ب��اب  اأن  ل���ش��ي��م��ا 
اآمال  عليها  تُبنى  ال��ت��ي  الرئي�شية 
اأن  ع��ن  ف�����ش��اًل  وتطلعاتها،  ال����دول 
الإم���ارات  ل��دول��ة  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
جل  ال�شباب  ت��ويل  املتحدة  العربية 
باعتبارهم  ورع��اي��ت��ه��ا  اه��ت��م��ام��ه��ا 
ال�����رثوة احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��وط��ن، حيث 

لتحفيز  املالئمة  البيئة  لهم  وف��رت 
وقدراتهم  طاقاتهم  و�شقل  وتنمية 
ال�شليم  ال����ت����وج����ي����ه  وت���وج���ي���ه���ه���ا 
الوطن  بناء  يف  الفاعلة  للم�شاهمة 

وتقدمه.
الدائرة  اأن  ع��ل��ى  ���ش��ع��ادت��ه��ا  واأك����دت 
ت�شعى ب�شكل م�شتمر اإىل توفري بيئة 
حا�شنة لال�شتماع اإىل اأفكار ال�شباب 
وتفعيل  ال��ت��ط��وي��ري��ة،  الب��ت��ك��اري��ة 
امل��ب��ادرات وامل�شاريع  دوره��م يف تبني 
التي تعزز من متكينهم يف املجتمع، 
القيم  وت��ر���ش��ي��خ  م��واه��ب��ه��م  وتنمية 
اأنهم  ل�شيما  ل��دي��ه��م،  الجتماعية 
احلقيقي  ال�شتثمار  واأن  امل�شتقبل، 
هو ال�شتثمار يف ال�شباب عر توفري 
التعليم اجليد والفر�ض املنا�شبة يف 

جميع جمالت العمل التنموية.
وندعو ال�شباب بهذه املنا�شبة للعمل 
لطرح  واإيجابية  واإ���ش��رار  ع��زم  بكل 
ال��ت��ي ت�شهم يف  الأف���ك���ار وامل���ب���ادرات 
عملية  حلول  ابتكار  نحو  متكينهم 
بروح  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  وعلمية 
الدولة  ل��ن��ج��اح  والب��ت��ك��ار  الإب������داع 

وتفوقها يف كافة املجالت العاملية.

•• اأبوظبي-وام:

ت�شدر ال�شباب امل�شهد يف مرحلة التح�شري وال�شتعداد ل� "اك�شبو 2020 
اأكر واأهم من�شة عاملية لإلهام ومتكن الأجيال املقبلة  دبي" الذي ميثل 

وا�شتثمار طاقاتهم الكامنة مبا ي�شهم يف بناء م�شتقبل اأف�شل للب�شرية.
حيث  البداية  منذ  دبي"   2020 "اك�شبو  يف  املحوري  ال�شباب  دور  وب��رز 
اأمام ال�شباب ليكونوا لعبا رئي�شيا  اإتاحة الفر�شة  حر�شت الإم��ارات على 
ل�شنوات  امتدت  التي  والتح�شري  التخطيط  فرتة  ط��وال  فاعال  وعن�شرا 
عدة. واأ�ش�ض "اإك�شبو 2020 دبي" يف عام 2015 من�شة "توا�شل ال�شباب" 
التي اأطلق من خاللها عدة مبادرات ل�شمان اأن يكون لل�شباب دور حموري 
يف م�شرية التح�شري وبعدها، ومن �شمن تلك املبادرات "فاعليات ال�شباب" 

التي عملت كمن�شات مهمة تلهم ال�شباب وت�شجعهم على ا�شتك�شاف طرق 
خمتلفة لتو�شيع اآفاقهم طموحهم وتفكريهم، حيث وفرت لهم نافذة قيمة 
ورو���ض عمل وغريها من  الفر�ض عر جت��ارب عملية  وا�شتك�شاف  لر�شد 

الأن�شطة.
التي  املدر�شية"  "اجلولت  م��ب��ادرة  ال�شباب"  "توا�شل  من�شة  واأط��ل��ق��ت 
"توا�شل  فريق  مع  اللتقاء  فر�شة  التالميذ  من  الآلف  لع�شرات  اأتاحت 
وهو  دبي"   2020 "اإك�شبو  ل���  الرئي�ض  امل��و���ش��وع  اأب��ع��اد  وف��ه��م  ال�شباب"، 
التعلم  على  ت�شجيعهم  ع��ن  ف�شال  امل�شتقبل"  و�شنع  العقول  "توا�شل 

وال�شتك�شاف والبتكار.
ال�شباب" التي وفرت  "خمترات  ال�شباب مبادرة  و�شملت مبادرات توا�شل 
لل�شباب فر�شة امل�شاهمة يف �شياغة خطط "اإك�شبو 2020 دبي" لتكون لهم 

ب�شمة وا�شحة يف هذا احلدث العاملي حيث تتيح هذه املخترات للم�شاركن 
فيها اطالعا تاما على خمتلف واأحدث تطورات واأخبار وم�شتجدات واأفكار 

ومبادرات "اإك�شبو 2020 دبي".
التي  الأف���ك���ار  امل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى  بينها  مهمة  م�����ش��اه��م��ات  ال�����ش��ب��اب  وق���دم 
"املميز  ال�شتدامة  "جناح  وم�شممي  مهند�شي  اأمام  مبا�شرة  ا�شتعر�شوها 
وكذلك م�شاعدة اإك�شبو يف التح�شري لالحتفال باليوم الوطني اخلم�شن 
لدولة الإمارات العربية املتحدة حتى امل�شاهمة يف و�شع الت�شاميم الأولية 

لل�شخ�شية الرمزية ل� "اإك�شبو 2020 دبي".
كما �شملت املبادرات "برنامج التدريب املهني" الذي اأتاح لع�شرات املتدربن 
"اإك�شبو  يف  اأ�شهر  ت�شعة  مل��دة  تدريبية  دورات  يف  للم�شاركة  قيمة  فر�شة 
تو�شيع  �شاهم يف  مهماً  الفر�شة تطوراً  هذه  �شهدت  حيث  دبي"   2020

اآفاقها وذلك يف اأعقاب دمج برنامج "اإك�شبو 2020 دبي" للتدريب املهني 
علي  جلبل  احل��رة  املنطقة  اأطلقتها  مماثلة  م��ب��ادرة  مع  املا�شي  ال�شهر  يف 

"جافزا".
ومن �شمن مبادرات توا�شل مبادرة "برنامج التطوع" الذي جنحت يف �شم 
 2020 "اك�شبو  �شفراء  �شيكونون  الذين  املتطوعن  من  الآلف  ع�شرات 

دبي".
ويت�شم دور املتطوعن باأهمية كبرية كونهم �شي�شاركون يف ا�شتقبال وفود 
2020 دبي" كوجهة عاملية بامتياز و�شيكون  "اإك�شبو  العامل ونقل �شورة 
دوراً  وحما�شتهم  حيويتهم  �شتلعب  اإذ  ال�شباب  م��ن  املتطوعن  م��ن  كثري 
الزوار  مالين  ل��دى  احل��دث  عن  اإيجابي  انطباع  ت�شكيل  �شمان  يف  مهماً 

املرتقبن.

ال�شباب يت�شدرون امل�شهد يف مرحلة التح�شري لنطالق »اإك�شبو 2020 دبي«

•• دبي -وام:

دبي"  "اإك�شبو2020  ك���������ش����ف 
لل�شباب  العاملي  ال��ي��وم  م��ع  بالتزامن 
�شيتم  لل�شباب  ج��ن��اح  تخ�شي�ض  ع��ن 
ت�����ش��م��ي��م��ه وت�����ش��غ��ي��ل��ه ب���ال���ك���ام���ل من 
كمن�شة  زواره  ل��ي��خ��دم  ال�����ش��ب��اب  ق��ب��ل 
وامل�شاريع  امل���ب���ادرات  ل��ك��اف��ة  رئي�شية 
ال�شباب يف  باإ�شراك ومتكن  املرتبطة 
وعر�ض  مبواهبهم  والحتفاء  العامل 
ال�������ش���وء على  جت���ارب���ه���م وت�����ش��ل��ي��ط 
الرئي�شي  ال�شعار  �شمن  م�شاهماتهم 
"توا�شل العقول  لإك�شبو2020 دبي 

و�شنع امل�شتقبل".
وبالتعاون  ال�����ش��ب��اب  ج��ن��اح  و���ش��ي��ق��وم 
لل�شباب  الحت�����ادي�����ة  امل���وؤ����ش�������ش���ة  م����ع 
با�شتعرا�ض  العربي  ال�شباب  وم��رك��ز 
ال�شباب  لتمكن  الإم���ارات���ي  ال��ن��م��وذج 
جمموعة  اإط����الق  ع��ل��ى  �شيعمل  ك��م��ا 
التي  ال�شبابية اجلديدة  املبادرات  من 
تواكب مئوية دولة الإمارات 2071، 
ال�شباب  جميع  اأم��ام  الفر�شة  واإتاحة 
للتعرف  العامل  حول  من  واملوؤ�ش�شات 
ع���ل���ى اأف�������ش���ل ال����ن����م����اذج وال���ت���ج���ارب 
والرامية  لل�شباب  املقدمة  واخلدمات 
لتمكن  ح��ا���ش��ن��ة  ب��ي��ئ��ة  ت��ط��وي��ر  اإىل 
امل�شاهمة  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م  ال�����ش��ب��اب 
الفاعلة يف خدمة الوطن على ال�شعيد 
الوطني واملحلي والإقليمي والدويل.

اإبراهيم  ب���ن���ت  رمي  م���ع���ايل  وق����ال����ت 
الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون 
الدويل ، املدير العام لإك�شبو 2020 
فر�شة  دب��ي   2020 اإك�شبو   " دب���ي: 
ر�شم  ال�����ش��ب��اب يف  دور  لإب�����راز  ذه��ب��ي��ة 
اأقل  بعد  على  اليوم  ونحن  امل�شتقبل. 

اإك�شبو  ان���ط���الق  م���ن  ي���وم���اً   50 م���ن 
دولة،   191 مب�شاركة  دب��ي   2020
ويف هذا احلدث الدويل غري امل�شبوق، 
من  ال�شباب  جمهور  اأي�شاً  ن�شتهدف 
العقول  لأنهم  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف 
ل�شنع  والقدرات  والطاقات  واملواهب 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل، وه���م ح��ا���ش��رون يف كافة 
دبي."   2020 اإك�������ش���ب���و  ف���ع���ال���ي���ات 
اأن  "طموحنا  م��ع��ال��ي��ه��ا:  واأ����ش���اف���ت 
ي�شهد هذا احلدث على اأر�ض الإمارات 
اأكر م�شاهمة لل�شباب يف تاريخ اإك�شبو 
بالتعاون  خ�ش�شنا  ل��ذل��ك  ال�����دويل، 
الحتادية  املوؤ�ش�شة  يف  �شركائنا  م��ع 
لل�شباب ومركز ال�شباب العربي جناحاً 
لل�شباب، لأن ال�شتثمار يف الإن�شان، ل 
مطلقة  اأول���وي���ة  ه��و  ال�����ش��ب��اب،  �شيما 
بالن�شبة لنا متا�شياً مع روؤية �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئي�ض 
"رعاه  ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����ض 
اهلل" باأن يكون ال�شباب يف قلب اإك�شبو، 
بقوة  ي�شارك  اأن  لل�شباب  نريد  ولأننا 
التنمية  يحقق  اأف�����ش��ل  غ��د  �شنع  يف 

والب�شرية  والجتماعية  القت�شادية 
امل�شتقبل  جم��ت��م��ع��ات  يف  امل�����ش��ت��دام��ة 
لهم  "ال�شباب  واأ���ش��اف��ت:  الذكية." 
واإجناح  وتنفيذ  ت�شميم  يف  كبري  دور 
لهم  ي��ك��ون  اأن  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  اإك�����ش��ب��و، 
ك��ل ال�شعد،  اإ���ش��ه��ام��ات م���وؤث���رة ع��ل��ى 
ول����ذل����ك ����ش���ي���ك���ون ه�����ذا اجل����ن����اح هو 
ال�شبابية يف  الفعاليات  لكل  احلا�شنة 
امل�شتقل  واحليز  دب��ي،   2020 اإك�شبو 
كاأفراد،  امل�شتحق  دوره��م  ال�شباب  ملنح 
ال��دول واجلهات  اإىل جانب م�شاركات 
معايل  ق��ال��ت  ب��دوره��ا  واملوؤ�ش�شات." 
املزروعي  ف��ار���ض  ب��ن  �شهيل  بنت  �شما 
وزي����رة دول���ة ل�����ش��وؤون ال�����ش��ب��اب، نائب 
رئ��ي�����ض م���رك���ز ال�����ش��ب��اب ال���ع���رب���ي: " 
الأكرث  �شيكون  دبي"   2020 اإك�شبو 
اإ�شراكاً لل�شباب وجناح ال�شباب �شيكون 
م�شاركتنا  وتعك�ض  ل��ه.  عاملية  من�شة 
على  حر�شنا  العاملي  احل���دث  ه��ذا  يف 
اإبراز النموذج الإماراتي يف العمل مع 
بات  ال��ذي  ال�شباب  وخل��دم��ة  ال�شباب 
مثاًل يحتذى به على م�شتوى العامل، 
بالعمل  التزامنا  منطلق  من  وكذلك 

على متكن ال�شباب وتوظيف طاقاتهم 
يف خدمة جمتمعهم ودولتهم ".

�شيكون  ال�شباب  " ج��ن��اح   : واأ���ش��اف��ت 
لالأفكار  مفتوحة  اإب��داع��ي��ة  م�شاحة 
ال�����ش��ب��اب��ي��ة امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال����واع����دة يف 
فيها  مب������ا  ال�����ق�����ط�����اع�����ات،  خم���ت���ل���ف 
اجلديد،  والإع�������الم  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
اإىل  الذكية،  والعمل  التعلم  واأمن���اط 
والقت�شادات  الأع��م��ال  ري���ادة  ج��ان��ب 
ال��رق��م��ي��ة وال����دائ����ري����ة واخل�������ش���راء، 
بن  ال���و����ش���ل  ح��ل��ق��ة  دور  و���ش��ي��ل��ع��ب 
ال�شباب الإماراتي وال�شباب من جميع 
الدول امل�شاركة يف اإك�شبو." وقالت : " 
م�شاريع  توجيه خمتلف  على  �شنعمل 
املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب  ومبادرات 
م�شارات  ���ش��م��ن   2020 اإك�����ش��ب��و  يف 
ال�شوء  لت�شليط  الرئي�شية  املعر�ض 
كمنظمن  فيه  ال�شباب  جمهود  على 
نظرائهم  م��ع  متفاعلن  وم�����ش��ارك��ن 
موؤكدة  ال��ع��امل..  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
ال�شباب  اأن تزامن الإع��الن عن جناح 
مع اليوم العاملي لل�شباب ياأتي لتعزيز 
اأه��م��ي��ة اإ����ش���راك ال�����ش��ب��اب الإم���ارات���ي 

وال��ع��رب��ي يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة، واإىل 
ت�شليط  على  والعمل  متكينهم  اأهمية 
ال�شوء على ابتكاراتهم وروؤاهم حللول 

دبي".  2020 "اإك�شبو 
اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  معاليها  ولفتت 
النوعية على م�شتوى اإك�شبو؛ ت�شتلهم 
ال�شباب  ل��دور  الر�شيدة  قيادتنا  روؤي��ة 
متكينهم  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا  امل�شتقبلي 
امل�شتقبل  اآف������اق  وف���ت���ح  واإ����ش���راك���ه���م 
الوطن  ث�����روة  ب��اع��ت��ب��اره��م  اأم���ام���ه���م 
هذه  ت���ك���ون  لأن  ون��ت��ط��ل��ع  وع����م����اده 
ح�شوراً  الأك���رث  ه��ي  الدولية  املن�شة 
وم�����ش��ارك��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال�����ش��ب��اب يف 

تاريخ املعر�ض.
من جهته، اأكد �شعادة �شعيد النظري، 
الحتادية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
التنفيذي  ال����رئ����ي���������ض  ل����ل���������ش����ب����اب، 
العربي  ال�شباب  ملركز  لال�شرتاتيجية 
معدن  ���ش��ي��ق��دم  ال�������ش���ب���اب  "جناح   :
الإم����ارات����ي و�شريبط  ال�����ش��ب��اب  وق��ي��م 
بنظرائهم  واإب��داع��ات��ه��م  اإجن���ازات���ه���م 
عاملياً، بحيث يكون النموذج الإماراتي 
الريادي للعمل مع ال�شباب ومتكينهم 
وتطوير  ال�شخ�شية  بناء  وفق حماور 
البيئة  وت���وف���ري  وال����ق����درات  امل���ه���ارات 
ال�شبابية  املمكنة لالإبداعات  املتكاملة 
برامج  لت�شميم  الأ���ش��ا���ش��ي  امل��ح��رك 
ال�شباب  ج��ن��اح  واأن�����ش��ط��ة  وف��ع��ال��ي��ات 
مبداأ  وف����ق  دب����ي   2020 اإك�����ش��ب��و  يف 
اإن  وق������ال  واإليهم."  ال�������ش���ب���اب  م����ن 
ال�شباب  جتمع  من�شة  �شيكون  اجلناح 
الإم����ارات����ي وال���ع���رب���ي وال�����ش��ب��اب من 
العامل على و�شع احللول حول  حول 
و�شيحتفي  ال��ع��امل��ي��ة،  الأول���وي���ات  اأه���م 
وم�شاريعهم  ال�������ش���ب���اب  ب���اب���ت���ك���ارات 

الإبداعية.
القادمة  امل��رح��ل��ة  يف  �شيتم  واأ����ش���اف 
رئي�شية،  عمل  حمطات  عن  الإع���الن 
ال�شباب  ت�شميم  اآليات  ل  تف�شّ الأوىل 
والثانية  املختلفة،  ومكوناته  للجناح 
بالتعاون  امل�شرتك  الإع���الن  تت�شمن 
وال��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ن ك��اف��ة ال�����ش��رك��اء عن 
�شي�شهدها  التي  والأن�شطة  ال��رام��ج 
فيما  القادمة،  الفرتة  خ��الل  اجلناح 
املوؤ�ش�شة  من�شات  كافة  تكري�ض  �شيتم 
ال�شباب  وم��رك��ز  لل�شباب  الحت���ادي���ة 
العربي للتفاعل ب�شكل م�شتمر طوال 
من  دبي   2020 اإك�شبو  انعقاد  فرتة 
مار�ض  ح��ت��ى   2021 اأك��ت��وب��ر  ب��داي��ة 

.2022
واأكد النظري اأن جناح ال�شباب يف قلب 
���ش��ي��ك��ون وجهة  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و 
لأن�شطة  م���رك���زي���ة  وحم���ط���ة  ع��امل��ي��ة 
لال�شتثمار  كمن�شة  و�شيعمل  ال�شباب 
متكنيهم  وج��ه��ود  ال�شباب  ط��اق��ات  يف 
واإ�شراكهم والحتفاء بالنماذج امللهمة 
�شي�شتقطب  ك��م��ا  ع���امل���ي���ا،  وامل���ب���دع���ة 
من  واخل��ا���ش��ة  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
ح����ول ال���ع���امل ل��ت��ب��ن��ي من�����وذج متكن 

ال�شباب وال�شتثمار يف طاقاتهم.
الحتادية  املوؤ�ش�شة  اأج��ن��دة  وت�شتمل 
من  جم��م��وع��ة  اإط����الق  ع��ل��ى  لل�شباب 
�شبابية"  "اأ�شواء  فيها  مبا  امل��ب��ادرات، 
الفن  اإي���������ش����ال  ت�������ش���ت���ه���دف  وال�����ت�����ي 
اإك�شبو عن طريق  زوار  اإىل  الإماراتي 
خمتلف  يف  ح���ي���ة  ع����رو�����ض  ت����ق����دمي 
من�شات اإك�شبو، ومبادرة " ملتقى رواد 
الذي  اخلليجي"  ال�����ش��ب��اب  الأع���م���ال 
دول  يف  ال�شباب  الأع��م��ال  رواد  يجمع 
اخلليج م��ن خ��الل ع��دة ور���ض العمل 

اأف�شل  ملناق�شة  التدريبية  وال���دورات 
املمار�شات والتجارب.

و�شتنظم املوؤ�ش�شة اأكرث من 16 حلقة 
منا�شبة   15 م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  �شبابية 
الأمم  اأج��ن��دة  �شمن  عامليا  واح��ت��ف��ال 
تفاعلية بن  و�شتعقد جل�شة  املتحدة، 
ال�شباب من خمتلف اجلن�شيات /ذوي 
والعلمية/  الهند�شية  التخ�ش�شات 
وذلك  للمدن،  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 
لو�شع منوذج مدينة م�شتقبلية ببنية 
ا�شطناعي  ذك�����اء  ن���ظ���ام  ذات  حت��ت��ي��ة 
تليق  ح�������ش���ري مب���الم���ح  وت�����ش��م��ي��م 

بدولة الإمارات.
هذا  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م�����ش��ارك��ة  وت�شتمل 
احل���دث ال��ع��امل��ي ع��ل��ى اإط����الق املن�شة 
الواقع  بتقنية  امل��ع��ززة  الف��رتا���ش��ي��ة 
ال�شباب  امل��راك��ز  لأف�شل  الف��رتا���ش��ي 
العامل، والتي تتيح فر�شة جلميع  يف 
جميع  ل���زي���ارة   2020 اإك�����ش��ب��و  زوار 
الدولة  م�شتوى  على  ال�شباب  مراكز 
كونها الأف�شل عاملياً مبا ميكنهم من 
الإبداعية  م�شاحاتها  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
خ���دم���ة  يف  ال�����ف�����ري�����دة  جت����ارب����ه����ا  و 
هذه  خ��الل  من  و�شيتم  امل�شتفيدين. 
من  لل�شركاء  الفر�شة  اإت��اح��ة  املن�شة 
وتطوير  �شراكات  لعقد  ال��ع��امل  ح��ول 

مراكز �شبابية يف جمتمعاتهم.
لل�شباب  الحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شة  وتعتزم 
اأي�شاً وبالتزامن مع انطالق فعاليات 

"اإك�شبو 2020" اإن�شاء من�شة بيانات 
ال�شباب  م�����ش��اه��م��ات  ب��ت��وث��ي��ق  م��ع��ن��ي��ة 
ال���داع���م���ة  ال���ق���ط���اع���ات  يف خم���ت���ل���ف 
ل���ش��ت�����ش��اف��ة ال����دول����ة ل���ه���ذا احل���دث 

العاملي.
كما يت�شمن جناح ال�شباب يف "اإك�شبو 
تتبع  وف��ع��ال��ي��ات  اأن�����ش��ط��ة   "2020
ال�شباب  ل��ق��ي��م  ال���وط���ن���ي  ال���رن���ام���ج 
اإىل تعريف  ي��ه��دف  ال���ذي  الإم���ارات���ي 
بالقيم  املرتقب  العاملي  احل��دث  زوار 
ا�شتدامة  ل�شمان  وذل��ك  الإم��ارات��ي��ة، 
احلوار حول القيم الإماراتية مع زوار 

اإك�شبو 2020.
ال�شباب  ج��ن��اح  اأج���ن���دة  ت�����ش��ت��م��ل  ك��م��ا 
العاملي  "امللتقى  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ع���ل���ى 
ل�شباب الإمارات"، و"ملتقى القيادات 
الإماراتية ال�شابة"، و"�شوق املزارعن 
مثل  تخ�ش�شية  وب��رام��ج  ال�شباب" 
العربية  الإع����الم����ي����ة  "القيادات 
ال�شباب  م�����ش��اري��ع  و"�شوق  ال�شابة"، 
العربي"، و"من�شة فر�ض ال�شبابية"، 
ال�شبابي  ال��ع��م��ل  تفعيل  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
املنطقة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  امل�������ش���رتك 
والعامل من خالل "الجتماع العربي 
للقيادات ال�شابة"، واإ�شراك ال�شباب يف 
ق�شايا توؤثر ب�شكل عميق يف م�شتقبل 
الأجيال القادمة مثل مواجهة التغرّي 
امل��ن��اخ��ي م��ن خ���الل اإط����الق "جمل�ض 

ال�شباب العربي للتغري املناخي" .

•• دبي - وام:

اأكدت معايل مرمي بنت حممد �شعيد حارب املهريي 
اأن ال�شباب هم  وزيرة دولة لالأمن الغذائي واملائي 
املحرك احليوي لتطور جميع القطاعات والركيزة 

الأ�شا�شية ملوا�شلة م�شرية البناء والتنمية.
وق���ال���ت م��ع��ال��ي��ه��ا - يف ك��ل��م��ة ل��ه��ا مب��ن��ا���ش��ب��ة اليوم 
العاملي لل�شباب - اإن �شعار هذا العام "حتويل النظم 
الإن�شان  ل�شحة  ال�شبابية  الب��ت��ك��ارات   : الغذائية 
يلعبه  ال��ذي  املحوري  ال��دور  على  والكوكب" يوؤكد 
ال��غ��ذائ��ي لأن  الأم����ن  ت��ع��زي��ز منظومة  ال�����ش��ب��اب يف 

التكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى  الأق�����در  ه��م  ال�����ش��ب��اب 
احلديثة واإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الغذائية 
م�شتقبل  نحو  جمتمعاتهم  لقيادة  يوؤهلهم  وال��ذي 
اأكرث ازدهارا وا�شتدامة ولهذا فاإنه لبد من توحيد 
بكافة  ال�شباب  لتمكن  امل�شرتك  والعمل  اجل��ه��ود 
ال�شبل وتوفري املوارد لهم حتى يت�شنى لهم اإطالق 
ل�شناعة  ومتكينهم  اخل��الق��ة  لأف��ك��اره��م  ال��ع��ن��ان 

امل�شتقبل.
واأ�شافت : " اأن دولة الإمارات تدرك متاما اأهمية 
اإ�شراك ال�شباب يف عملية التنمية امل�شتدامة كما اأن 
متكن ال�شباب هو نهج ت�شري عليه قيادتنا الر�شيدة 

وتنفيذا لهذا النهج فاإننا نعمل على موا�شلة اجلهود 
لال�شتثمار ب�شبابنا واإ�شراكهم يف حواراتنا لإي�شال 
لأن  وقدراتهم  وال�شتفادة من خراتهم  اأ�شواتهم 
ال�شباب دائماً واأبداً هم العامل الأ�شا�شي يف نه�شة 

الأمم وتخطي حدود امل�شتحيل".
واأكدت معاليها اأن ال�شباب مبا ميتلكونه من قدرات 
وم��ه��ارات ه��م م��ن ال��رك��ائ��ز الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف املجتمع 
ل��ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة غ��ذائ��ي��ة م�����ش��ت��دام��ة ك��م��ا اأنهم 
احلديثة  التقنيات  توظيف  على  الأق��در  �شيكونون 
واحللول املبتكرة يف القطاعات الغذائية والزراعية 

لتعزيز كامل املنظومة الغذائية يف الدولة.

•• عجمان -الفجر:

املدير  قال �شعادة عمر حممد لوتاه 
العام لهيئة النقل – عجمان "نهنئكم 
�شباب و�شابات الإمارات بهذه املنا�شبة 
الركيزة  ال�شباب هم  ب��اأن  منا  اإمي��ان��اً 

قادة  وه��م  ال�شعوب  لنه�شة  الأوىل 
لتحقيق  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  وق��وت��ه��ا  ال��غ��د 
اأول��ت قيادة  التنمية يف الوطن و قد 
كبريا  اهتماما  ال��ر���ش��ي��دة  الإم�����ارات 
ا�شتك�شاف  ال�شباب وركزت على  بفئة 
ط��اق��ات��ه��م ال��ك��ام��ن��ة وت��ط��وي��ره��ا من 

اإثراء منظومة العمل  معتمدة  اأجل 
وعقولهم  وقدراتهم  مواهبهم  على 
بجهود  و�شعت  امل�شتقبل  باعتبارهم 
كبرية من اأجل متكينهم وت�شجيعهم 
الأوىل  ال�شفوف  نحو  بهم  وال��دف��ع 

من التميز والتفرد يف الريادة.

املغفور  املوؤ�ش�ض  الوالد  عليهم  راهن 
اآل نهيان  له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
قال"اإننا  ح��ن   - ث���راه  اهلل  ط��ي��ب   -
ننتظره  مل  م��ا  ال�شباب  م��ن  ننتظر 
من الآخرين وناأمل من هذا ال�شباب 
ك��رى وخدمات  اإجن����ازات  ي��ق��دم  اأن 

ع��ظ��ي��م��ة جت��ع��ل ه����ذا ال���وط���ن دول���ة 
ي�شري يف ركب  ع�شرياً  وبلداً  حديثة 

العامل املعا�شر".

بالتزامن مع اليوم العاملي لل�شباب

»اإك�شبو 2020 دبي« يخ�ش�س جناحا لل�شباب بالتعاون مع »الحتادية لل�شباب« ومركز ال�شباب العربي

مرمي املهريي: ال�شباب املحرك احليوي 
لالرتقاء بجميع القطاعات

تزامنًا مع اليوم العاملي لل�شباب 

»دائرة تنمية املجتمع« توؤكد اأهمية ال�شباب 
يف تعزيز م�شرية التنمية امل�شتدامة

عمر لوتاه : ال�شباب هم ركيزة 
الوطن للنه�شة والتنمية

• جناح يحتفي بتجربة دولة الإمارات بال�شتثمار يف طاقات ال�شباب واإبداعاتهم ملواجهة التحديات وخلق الفر�ش 
ال�شبابية واملبادرات  الربامج  من  املئات  ويحت�شن  ال�شباب  ويديره  يطوره  • جناح 

يف اإك�شبو 2020 دبي العامل  �شباب  وي�شت�شيف  بابتكاراتهم  ويحتفي  العربي  ال�شباب  يجمع  • جناح 
ذهبية لإبراز دور ال�شباب يف ر�شم امل�شتقبل« فر�شة  دبي   2020 »اإك�شبو  الها�شمي:  • رمي 

عاملية له«  من�شة  �شيكون  ال�شباب  وجناح  لل�شباب  اإ�شراكًا  الأكرث  �شيكون  دبي   2020 »اإك�شبو  املزروعي:  • �شما 
• �شعيد النظري: »جناح ال�شباب �شيقدم معدن وقيم ال�شباب الإماراتي و�شريبط اإجنازاتهم واإبداعاتهم بنظرائهم عامليا«
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اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/�شتيم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جت لغ�شيل ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2625214 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/ومن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دياليت للو�شاطة والتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3665561 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم 

كرك و�شاج
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1483957 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موتيق 

للعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2754010 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شرتوك 

تاير
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2397933 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ح�شانة 

�شكاي بلو
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1936749 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
لوك  قود  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الرجايل  رخ�شة رقم:1982974 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة عبداهلل نا�شر ح�شن عبداهلل النعيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شقر حممد �شلمان يعقوب احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بيا�ض ويه للماأكولت 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شعبيه  رخ�شة رقم:3656700 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة ميثاء �شعيد �شيف نا�شر املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شم�شه �شعيد نا�شر املن�شوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعلن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م

ال�شخ�ض  �شركة   - املباين  تنظيف  خلدمات  واي  التجاري:هابي  ال�شم 
الواحد ذ.م.م

0.5 مبنى ال�شيد احمد خليفه  عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي ، �شرق 
يو�شف احمد واخرين

CN 2577173 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعين ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،    2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/2 وذلك بناء على قرار 
حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/8/11  - بالرقم:2105021395 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعلن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:اخلليج العربي لال�شت�شارات القانونية - �شركة ال�شخ�ض 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي ، �شرق 4-0.1 مبنى �شمو ال�شيخ نهيان 
بن زايد بن �شلطان

CN 2722712 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعين ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،    2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/4 وذلك بناء على قرار 
حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/8/10  - بالرقم:2105021833 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دينامو للطباعة والعالنات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4023885 
تعديل اإ�شم جتاري من/ دينامو للطباعة والعالنات

DYNAMO PRINTING AND ADVERTISING
اإىل/ الريان لنقل الثاث

  BAB ALRAYAN MOVERS 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة املتاجرة الإلكرتونية من خالل املواقع الإلكرتونية  4791018
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات اعادة التعبئة والتغليف  8292003

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة نقل الثاث  4923003
 تعديل ن�شاط / حذف ت�شميم واإنتاج العالنات  7310006

 تعديل ن�شاط / حذف اخلدمات العالنية عر املواقع اللكرتونية  4791015
 تعديل ن�شاط / حذف خدمات الطباعة متعددة الأبعاد  1811022

 تعديل ن�شاط / حذف ت�شميم وانتاج اللوحات العالنية وتركيبها  7310010
 تعديل ن�شاط / حذف خدمات الت�شميم  7410003

 تعديل ن�شاط / حذف طباعة الكتب  1811004.1
 تعديل ن�شاط / حذف جتهيز واإنتاج الهدايا العالنية 7310004

 تعديل ن�شاط / حذف طباعة املل�شقات  1811002.1
 تعديل ن�شاط / حذف خدمات الت�شميم الفني للمطبوعات  1812005.2 

اأربعة ع�شر  فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة ج�شت تامي كوالتي ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1200795 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شم�شه عادل ديناوى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شم�شه عادل ديناوى من 51 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف هنادى احمد �شرور

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ م�شبغة ج�شت تامي كوالتي ذ.م.م

JUST OUALITY TIME DRY CLEAN L.L.C L.L.C

اإىل/ م�شبغة ج�شت تامي كوالتي - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

 JUST OUALITY TIME DRY CLEAN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر روود لل�شيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2844590 
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شوبر روود لل�شيانة العامة

SUPER ROAD GENERAL MAINTENANCE
اإىل/ ور�شة �شوبر رود للحدادة

  SUPER ROAD SMITHERY WORKSHOP
تعديل عنوان / من Al Ain Al Ain Al Ain اإىل العن املنطقة ال�شناعية بطحاء احلائر 

493294 493294 ال�شيد ابراهيم حممد ابراهيم عبيد و اخرين
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ور�شة حدادة وحلام  2592011.1

 تعديل ن�شاط / حذف اإ�شالح و�شيانة التمديدات والرتكيبات ال�شحية.  4329906
 تعديل ن�شاط / حذف اإ�شالح و�شيانة التمديدات والرتكيبات الكهربائية.  4329904

 تعديل ن�شاط / حذف �شيانة املباين  4329901 
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شقر الف�شى لال�شترياد والتجاره - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1041731 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عي�شى احمد �شامل بخيت القبي�شى  %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شباح احمد عبداهلل الظاهر  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شباح احمد عبداهلل الظاهر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف را�شد �شامل را�شد �شامل ال�شام�شى

تعديل عنوان / من اأبوظبي جزيرة اأبوظبي �شارع حمدان ق C 10 �شرق 3 ط 4 مكتب 

22  247980 املالك/ خلف بن اأحمد بن خلف العتيبه اإىل اأبوظبي جزيرة ابوظبي �شرق 
13 202101100324 202101100324 عبداهلل عبداجلليل حممد ال فهيم
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا وم�شاوي فري�ض 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اند مور رخ�شة رقم:1308950 

تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا وم�شاوي فري�ض اند مور

FRESH & MORE CAFETERIA & GRILLS

اإىل/ كافترييا هنجري جون

 HUNGRY JUAN CAFETERIA

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ريد بوك�ض �شتوديو

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2862657 

تعديل اإ�شم جتاري من/ ريد بوك�ض �شتوديو

RED BOX STUDIO

اإىل/ اأمريال اأ�شتوديو

   UMBRELLA STUDIO 

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعلن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م

ال�شخ�ض  �شركة   - الهند�شية  لال�شت�شارات  �شي  ام  التجاري:ا�ض  ال�شم 
الواحد ذ.م.م

غامن  علي  حمودة  احمد   0.6 �شرق  ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 
واخرين

CN 2741246 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعين ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،    2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/7/7 وذلك بناء على قرار 
حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/8/11  - بالرقم:2105018634 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/انفينتي 

لتن�شيق احلدائق
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1172189 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شراحة للماأكولت ال�شعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2720518 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
لالجهزة  ال�ش�����ادة/الروؤية  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اللكرتونية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1183857 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة علوى عبداهلل حبيب علوى العطا�ض %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل حبيب علوى زين العطا�ض

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

تعزيز  اأوجه  ال�شارقة  وبلدية مدينة  والقرى  ال�شواحي  �شوؤون  دائرة  بحثت 
التعاون امل�شرتك وتوحيد اجلهود يف جمال خدمة املواطنن وتبادل اخلرات 
على  ينعك�ض  مبا  امل�شرتكة  اخل��رات  من  وال�شتفادة  التوا�شل  ج�شور  وم��د 

الأداء العام لدى كال اجلهتن.
بن حممد  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  لتوجيهات �شاحب  ترجمة  وذلك 
القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة- حفظه اهلل ورعاه- ب�شرورة 
التعاون بن املوؤ�ش�شات ذات الأهداف امل�شرتكة يف جميع املجالت مبا ينعك�ض 
تعزيز  يحقق  مب��ا  اخل��دم��ات  منظومة  وتطوير  ال�شارقة  اإم���ارة  خدمة  على 

الغايات امل�شرتكة.
ال�شويدي  �شامل  بن  �شم خمي�ض  ال��ذي  امل�شرتك  الجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ال�شواحي  ���ش��وؤون  دائ���رة  رئي�ض  ال�����ش��ارق��ة  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�ض  ع�شو 

والقرى وح�شور عبيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة 
ال�شواحي  ���ش��وؤون  دائ���رة  حر�ض  على  ال�شويدي  �شامل  ب��ن  خمي�ض  اأك��د  وق��د 
والقرى على تعزيز جهودها الدائمة مع كافة اجلهات واملوؤ�ش�شات ومن بينها 
بلدية مدينة ال�شارقة بهدف تكامل الأدوار بن املوؤ�ش�شات احلكومية وانعكا�ض 

تلك اخلدمات التي ت�شب يف خدمة املواطنن واملقيمن على اأر�ض ال�شارقة.
روؤية  بف�شل  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  يف  املنت�شرة  ال�����ش��واح��ي  جم��ال�����ض  اأن  واأو����ش���ح 
الأهايل  خدمة  اأج��ل  م��ن  تعمل  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات 

القاطنن يف كافة الأحياء وو�شول اخلدمات اإليها لذا كان الجتماع مع بلدية 
الغايات  يحقق  مبا  اخل��دم��ات  تلك  تقدمي  موا�شلة  بهدف  ال�شارقة  مدينة 

املن�شودة ل�شمان راحة املواطنن والت�شهيل عليهم.
دائرة  ب��دور  ال�شارقة  بلدية  بلدية  ع��ام  مدير  الطنيجي  عبيد  اأ���ش��اد  ب���دوره 
ال�شواحي والقرى وما تقدمه من خدمات اجتماعية للمواطنن يف  �شوؤون 
كافة مدن ومناطق اإمارة ال�شارقة و�شعيها خلدمة الأهايل يف اإطار منظومة 
اأدوارها وجمال�ض �شواحيها موؤكدا اأن بلدية ال�شارقة حتر�ض على تعزيز تلك 

اجلهود وتكاملها.
التي  العليا  الأه���داف  يعزز  مب��ا  امل�شرتك  التعاون  اأوج���ه  بحث  ج��رى  بعدها 
تن�شدها دائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى وبلدية مدينة ال�شارقة حيث جرى 
يف  ال�شارقة  لبلدية  مكاتب  تخ�شي�ض  على  والبلدية  ال��دائ��رة  ب��ن  الت��ف��اق 
عدد من جمال�ض ال�شواحي يف مدينة ال�شارقة هي جمل�ض �شاحية ال�شيوح 
وجمل�ض �شاحية الرحمانية وجمل�ض �شاحية الفلج وجمل�ض �شاحية مويلح 
واملقيمن  للمواطنن  اخل��دم��ات  لتقدمي  ذل��ك  اخلالدية  �شاحية  وجمل�ض 
التي  اجلغرافية  املناطق  تلك  يف  القاطنن  من  اأك��ر  �شريحة  اإىل  للو�شول 
تتبعها جمال�ض ال�شواحي بحيث �شيتواجد موظفو البلدية خلدمة الأهايل  
 10 �شواحي  مهرجان  تنظيم  يف  امل�شاركة  مناق�شة  الجتماع  خالل  وج��رى 
املقبل وم�شاهمة بلدية مدينة ال�شارقة يف اإجناحها كونه �شريكا ا�شرتاتيجيا 
املهرجان بن حدائق  املا�شية حيث تنتقل فعاليات  الن�شخ  للدائرة يف جميع 

املدينة والتابعة لبلدية مدينة ال�شارقة.

•• اأبوظبي-وام:

لأ�شحاب  العليا  زايد  موؤ�ش�شة  نظمت 
اأبوظبي  بالتن�شيق مع جمل�ض  الهمم 
الحتادية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ودع����م  ل��ل�����ش��ب��اب 
لل�شباب ومركز �شباب اأبوظبي فعالية 
�شباب" تزامنا مع اليوم العاملي  "همة 

لل�شباب وذلك مبقر املركز.
عدة  ت�شمنت  التي  الفعالية  �شلطت 
ال�شباب  م��ه��ارات  على  ال�شوء  فقرات 
م��ن اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م وت��ع��زي��ز الوعي 
باأهمية ال�شتثمار يف املهارات الإمنائية 
اإبراز  و  لل�شباب لتمكينهم يف املجتمع 
ومواهبهم،  واإم��ك��ان��ي��ات��ه��م  ق��درات��ه��م 
التي  التحديات  اأه���م  على  وال��رتك��ي��ز 
الق�شايا  ومناق�شة  وط��رح  تواجههم 

الهامة والفر�ض امل�شتقبلية.
على  �شباب"  "همة  م����ب����ادرة  ت���رك���ز 
الهمم  اأ�شحاب  من  ال�شباب  احت�شان 
وت�شجيعهم، وت�شليط ال�شوء على اأبرز 
التحديات التي تواجههم وحتديدا يف 
ال��ت��اأه��ي��ل وال��ت��وظ��ي��ف، وتعزيز  ق��ط��اع 
بيئات  امل��ج��ت��م��ع��ي يف  ال��ث��ق��ايف  ال���وع���ي 
العمل بكيفية التعامل معهم يف امل�شار 
لآراء  ال�شتماع  اإىل  اإ�شافة  الوظيفي، 

الهمم  اأ���ش��ح��اب  م��ن  ال�شباب  واأف��ك��ار 
ومن خالل اجلل�شات احلوارية لطرح 
ومناق�شة  التحديات  مل��واج��ه��ة  ح��ل��ول 
الهمم يف تطبيق  اأ�شحاب  ق�شية حق 
ب�����ش��اأن دعم  ق��ان��ون معتمد وخم��ت�����ض 

توظيفهم.
ا�شتملت املبادرة على معر�ض ملنتجات 
التجارية  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب  م�����ش��اري��ع 
التي تبن قدراتهم للرتويج لها من 
بالنوبي �شاحب  بينهم من�شور �شامل 
م�شروع مندو�ض العود لإنتاج العطور 
وه���و اأح����د اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م م���ن فئة 
حتديه  جت���اوز  الب�شرية  ال��ت��ح��دي��ات 
العربية،  ال��ع��ط��ور  لت�شنيع  بع�شقه 
اأ�شحاب  م��ن  حريز  اآل  في�شل  ووف���اء 
الهمم فئة الإعاقة الذهنية املتو�شطة 
ي��دوي��ة حتت  ت��ق��دم م�شغولت  وال��ت��ي 
م�شمى "الوفاء للم�شغولت اليدوية"، 
و�شرينة عبد اهلل الهاملي فئة الإعاقة 
م�شروع  �شاحبة  الب�شيطة  الذهنية 
اليدوية"  ل��الأع��م��ال  لي���ن  "�شكاي 
لإن���ت���اج امل���داخ���ن ال��ف��خ��اري��ة ب���األ���وان 
يدويا  ت�����ش��ن��ع  مم���ي���زة  وت�������ش���ك���ي���الت 
م��ن ال��ف��خ��ار، وح��م��دة امل��ن�����ش��وري فئة 
دماغي/  /���ش��ل��ل  ال��ذه��ن��ي��ة  الإع����اق����ة 

للوحات  "التميز  م�����ش��روع  ���ش��اح��ب��ة 
لإنتاج  اليدوية"  والأع���م���ال  ال��ف��ن��ي��ة 
اإ�شافة  الفنية،  واللوحات  الر�شومات 
النحلة  حقيبة  منتجات  ع��ر���ض  اإىل 
التي حتمل العالمة التجارية النحلة 

واملعتمدة ملنتجات اأ�شحاب الهمم.
وج������رى ���ش��م��ن ف���ع���ال���ي���ات امل�����ب�����ادرة، 
وبتن�شيق من جمل�ض اأبوظبي لل�شباب 
�شعادة  بح�شور  �شبابية  حلقة  ع��ق��د 
العام  الأم�������ن  احل���م���ي���دان  ع����ب����داهلل 
الهمم،  لأ�شحاب  العليا  زايد  ملوؤ�ش�شة 
و���ش��ع��ادة ن��اف��ع احل��م��ادي م��دي��ر قطاع 
"بن  عنوان  حتت  امل�شاندة  اخلدمات 
ال���واق���ع وال��ط��م��وح، ق��وان��ن توظيف 
احللقة  يف  ���ش��ارك  الهمم".  اأ���ش��ح��اب 
موؤ�ش�شة  ���ش��ب��اب  جمل�ض  م��ن  اأع�����ش��اء 
وعدد  ال��ه��م��م،  لأ���ش��ح��اب  العليا  زاي���د 
لل�شباب  اأبوظبي  جمل�ض  اأع�شاء  من 
اجلهات  م����ن  مم��ث��ل��ن  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
�شهدت  و  اأب��وظ��ب��ي..  اإم���ارة  املعنية يف 
اأ�شحاب  دعم  قوانن  ثريا عن  نقا�شا 
وعن  وحمليا  وفيدراليا  دوليا  الهمم 
حقائق واإح�شاءات حول واقع توظيف 
اأب����رز  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال��ه��م��م  اأ����ش���ح���اب 
التحديات التي تواجه توظيف اأ�شحاب 

العديد من  الهمم. و مت كذلك طرح 
العملية  واحللول  واملمار�شات  الأفكار 
بهدف  فعلي  ب�شكل  التحديات  ل��ه��ذه 
م�شاركتها مع �شناع القرار من اجلهة 
اأجل  املعنية من  امل�شت�شيفة واجلهات 
حتقيق م�شتقبل اأف�شل يف فر�ض عمل 

اأ�شحاب الهمم.
جل�شة  ع��ق��د  مت  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ���ش��م��ن  و 
متحدي  من  الناجحة  النماذج  لأح��د 
العكري  اأحمد  الإعاقة وهو الالعب 
لع���ب ن����ادي ال���وح���دة ال�����ش��اب��ق، اأحد 
كوادر الوظيفية مبوؤ�ش�شة زايد العليا 
القدم  ك��رة  الهمم وم���درب  لأ���ش��ح��اب 
النا�شئة لفئة ال�شم باملوؤ�ش�شة وع�شو 
العليا  زاي���د  موؤ�ش�شة  ���ش��ب��اب  جمل�ض 
والذي تعر�ض حلادث �شري غري حياته 
وطموحاته يف امل�شتطيل الأخ�شر و مل 
يياأ�ض ل�شياع اأحالمه واآماله بجلو�شه 
على كر�شي متحرك وحول التحديات 
الثابتة  بخطواته  وجن��ح  فر�شة،  اإىل 
جميع  ع���ل���ى  ال��ت��غ��ل��ب  يف  واإ�������ش������راره 
العقبات التي واجهته حمققا ما يراه 
اأنه  على  وب��ره��ن  م�شتحيال،  الكثري 
ب��ط��ل ال��ت��ح��دي��ات، ف��ق��د واج���ه احلياة 
اجلديدة بعد الإ�شابة بخطى �شريعة 

توازي واقعه وطموحه ووا�شل النجاح 
عدد  اجل��دي��دة. ومت عر�ض  يف حياته 
من ق�ش�ض جناح لل�شباب منها ق�شة 
جناح �شطرتها البطلة �شارة اجلنيبي 
اأول  ب��ن��ي��ل  ع���ن���دم���ا ح��ق��ق��ت ح��ل��م��ه��ا 
الريا�شة  م�شاركة  تاريخ  يف  ميدالية 
الن�شائية الإماراتية يف دورات الألعاب 
يف  ناجحة  م�شاركة  بعد  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة، 
اأقيمت  التي  الباراملبية  الألعاب  دورة 
واأثمرت   2016 ج��ان��ريو  دي  ب��ري��و 
دف��ع اجل��ل��ة يف فئة / ب��رون��زي��ة  نيلها 
الأوملبية  ب��ط��ل��ت��ن��ا  ل��ت��ح��ق��ق   /F33
اأو�شع  ال��ت��اري��خ م���ن  ح��ل��م��ه��ا وت���دخ���ل 
دورة  مناف�شات  يف  وت�����ش��ارك  اأب���واب���ه، 
اإىل   ..2020 ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  ط��وك��ي��و 
جانب البطلة الباراملبية نورة الكتبي 
لع��ب��ة ال��ع��اب ال��ق��وى يف ن���ادي العن 
زايد  ملوؤ�ش�شة  التابع  الهمم  لأ�شحاب 
ال�شيخة  �شمو  بجائزة  الفائزة  العليا 
فاطمة بنت مبارك للمراأة الريا�شية 
الريا�شية  فئة  عن  الأوىل  دورتها  يف 
امل��ت��م��ي��زة اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م وت��ع��د اأول 
اإماراتية حت�شل على ميدالية ف�شية 
"ريو  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  الأل����ع����اب  دورة  يف 
العن�شر  من  لعبة  واأول   "  2016

للم�شاركة  مقعدها  حتجز  الن�شائي 
وال�شوجلان  اجل��ل��ة  دف����ع  ل��ع��ب��ت��ي  يف 
الألعاب  ل���دورة  اجل��دي��دة  الن�شخة  يف 

الباراملبية "طوكيو 2020".
اأي�شا  امل��ت��م��ي��زة  ال���ن���م���اذج  وت��ت�����ش��م��ن 
البطل اأحمد جا�شم نواد بطل العامل 
منوذج  وه��و  القوى  األعاب  يف  لل�شباب 
ن��اج��ح ل��ت��ح��دي الإع���اق���ة وال��ت��م��ي��ز يف 
ممار�شة الريا�شة، وحتقيق ميداليات 
عاملية، ورفع علم الدولة على من�شات 
األعاب  ي�شارك يف مناف�شات  و  التتويج 
الباراملبية  ط��وك��ي��و  ب������دورة  ال���ق���وى 
و800  100مرت  مب�شابقة   2020

مرتعلى الكرا�شي املتحركة.

العليا  زاي������د  م��وؤ���ش�����ش��ة   " ق���دم���ت  و 
الفعالية  " خ���الل  ال��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب 
منوذجا لإثبات قدرة ال�شباب اأ�شحاب 
اأكرث  الهمم على العمل يف واح��د من 
اجل�شدية  للمهارات  تطلبا  امل��ج��الت 
" كافية  م�شروع  التوا�شل،  وم��ه��ارات 
نوعه  م��ن  الأول  " امل�����ش��روع  ال��ن��ح��ل��ة 
الذي يديره �شتة من اأ�شحاب الهمم.

و ل يقت�شر كافيه النحلة على تقدمي 
القهوة التخ�ش�شية واإمنا يقدم اأي�شا 
اأ�شحاب  ل��ت��اأه��ي��ل  تخ�ش�شيا  ت��دري��ب��ا 
الهمم للح�شول على �شهادة دولية يف 
وتوثيق  التخ�ش�شية  القهوة  �شناعة 
دويل  معتمد  تدريب  كمركز  الكافيه 

ال��ه��م��م يف م��وؤ���ش�����ش��ة زايد  لأ���ش��ح��اب 
منوذج  ي��رز  ال�����ش��اأن  ه��ذا  ويف  العليا. 
ل��ب��ط��ل��ة م����ن اأ����ش���ح���اب ال���ه���م���م وهي 
املتفوقات  م��ن   " ال��زع��اب��ي  ع��ل��ي��اء   "
العليا دور  ريا�شيا وكان ملوؤ�ش�شة زايد 
التجاري  م�شروعها  دع��م  يف  رئي�شي 
 " ب�شعار  جت��اري��ة  رخ�شة  ا�شتخراج  و 
من  اأك���دت  و   .." اخل��ب��ز  اأ�شتطيع  اأن���ا 
حر�شها  وامل�شاندة  الدعم  هذا  خالل 
امل�شاريع  اإط���الق  وت�شجيع  دع��م  على 
التجارية لأ�شحاب الهمم يف خمتلف 
الرخ�ض  حت���م���ل  وال����ت����ي  امل�����ج�����الت 
ملنتجات  النحلة"   " ل�شعار  التجارية 

اأ�شحاب الهمم.

•• العني-الفجر:  

العربية  الإم�������ارات  ج��ام��ع��ة  اأط��ل��ق��ت 
امل��ت��ح��دة ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة ت��ه��دف اإىل 
رف������ع ال����وع����ي امل���ج���ت���م���ع���ي ب�������ش���رورة 
ح��م��اي��ة اأ���ش��م��اك ال��ق��ر���ض ال��ت��ي تلعب 
ت���وازن  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  م��ه��م��اً  دوراً 
البيئة البحرية. وقال د. حممد عبد 
املح�شن اليافعي ، وكيل كلية الأغذية 
والزراعة  يف جامعة الإم��ارات،: "ُتعّد 
اأ�شماك القر�ض من بن اأهم احليوانات 

املائية املفرت�شة يف البحار واملحيطات. 
يف  �شريكاً   القر�ض  اأ�شماك  كانت  لقد 
البحرية  البيئة  ت��وازن  على  احلفاظ 
منذ اأكرث من 400 مليون �شنة على 
ال�شنوات الأخرية  كوكب الأر���ض، ويف 
ع��ان��ت م��ن ان��خ��ف��ا���ش��ات ح����ادة ب�شبب 
على  ال��ط��ل��ب  وزي����ادة  اجل��ائ��ر  ال�شيد 
وتلعب  الثمينة.   وال��زع��ان��ف  اللحوم 
البيئي  ال��ن��ظ��ام  يف  ال��ق��ر���ض  اأ���ش��م��اك 
احلفاظ  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  دوراً  ال��ب��ح��ري، 
على التوازن البيئي يف البحار وتكون 

الغذائي  الهرم  ظّل  يف  اإنتاجية،  اأكرث 
اأعلنت  "لقد  واأ����ش���اف:  البحري".  
دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
وقت �شابق عن خطة جديدة حلماية 
التغري  اإط��ار وزارة  القر�ض يف  اأ�شماك 
"خطة  اأطلقت  حيث  والبيئة  املناخي 
 )NPOA( ال����وط����ن����ي����ة  ال����ع����م����ل 
للحفاظ على اأ�شماك القر�ض واإدارتها 
ُتقّدم  وال���ت���ي   ''  2021-2018
ل��ت��ع��زي��ز احلفاظ  خ��ط��وات م��ل��م��و���ش��ة 
وا�شتدامتها  ال��ق��ر���ض  اأ���ش��م��اك  ع��ل��ى 

املتحدة،   ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
وتعزيز التنوع احليوي والغذائي ".

وم�شى الدكتور اليافعي قائاًل : "كما 
التغري  وزارة  اأع��دت��ه��ا  درا���ش��ة  ك�شفت 
املناخي والبيئة، بالتعاون مع الحتاد 
ال������دويل ل�����ش��ون ال��ط��ب��ي��ع��ة وامل������وارد 
م���ن اجلهات  و���ش��رك��ائ��ه��ا  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
احلكومية وغري احلكومية، عن اإيواء 
م��ي��اه دول���ة الإم�����ارات لأك���رث م��ن 80 
اأ�شماك »القر�ض« و»اللخم«،  نوعاً من 
النقرا�ض  خلطر  معّر�ض  ومعظمها 

بدرجات خمتلفة، حيث تنق�شم درجات 
هي  م�شتويات،  ث��الث��ة  اإىل  اخل��ط��ورة 
الدرجة  م���ن  ب��الن��ق��را���ض  "املهددة 
واملعر�شة  بالنقرا�ض  املهددة  الأوىل، 

ت�شريحه   واخ���ت���ت���م  لالنقرا�ض". 
جامعة  م�شتوى  على  "ناأمل  بالقول: 
نبداأ  اأن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
ب��رام��ج ال��ب��ح��وث ال��ب��ح��ري��ة م��ن اأجل 

الطبيعية  م����واردن����ا  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
كم�شدر م�شتدام جليل امل�شتقبل. هذه 
قبل  ال��ن��وع  ه��ذا  حلماية  م�شوؤوليتنا 
انقرا�شه ب�شبب ال�شتغالل املفرط".

زايد العليا واأبوظبي لل�شباب ينظمان فعالية )همة �شباب( تزامنا مع اليوم العاملي لل�شباب

جامعة الإمارات تطلق حملة توعوية حلماية اأ�شماك القر�ش من النقرا�ش

مياه دولة الإمارات ماأوى لأكرث من 80 نوعًا من اأ�شماك القر�س

•• ال�سارقة-وام:

نّظم مركز ال�شارقة للتحكيم التجاري الدويل "حتكيم" �شمن جهوده امل�شتمرة يف توعية 
بعنوان  عمل  ور�شة  الأعمال  بيئة  تعزيز  يف  وتوظفيها  التحكيم  مببادئ  املحلي  املجتمع 
ال�شارقة للتعريف مببادئ  و�شناعة  جتارة  غرفة  املنازعات" مبقر  ت�شوية  يف  "التحكيم 
ومهارات حل املنازعات ب�شكل ودي بعيداً عن طرق التقا�شي العادية واأروقة املحاكم من 

اأجل دعم عالقات العمل مع العمالء وال�شركاء واملوردين.
�شاهن  والدكتور  ال�شحي  ح�شر الور�شة ع�شوا اللجنة التنفيذية ملركز "حتكيم" حممد 
�شالح  واأحمد  ال�شارقة  ملدينة  البلدي  املجل�ض  رئي�ض  املهريي  �شامل  علي  و�شامل  املازمي 

ال�شارقة. ملدينة  البلدي  املجل�ض  اأع�شاء  من  العجله مدير مركز "حتكيم" وعدد 
"حتكيم" واملوؤ�ش�شات  التعاون وال�شراكة بن  اأهمية تعزيز عالقات  واأكد حممد ال�شحي 

املحلية من اأجل ن�شر مبادئ التحكيم والتعريف باأهميته وت�شجيع الأطراف على اللجوء 
اإليه يف حال وجود اأي نزاع. وقال اأحمد �شالح العجله اإننا نوؤمن باأهمية التوعية مببادئ 
واإجراءات التحكيم بن جميع املوؤ�ش�شات احلكومية و�شبه احلكومية وال�شركات اخلا�شة 
من اأجل حل املنازعات التجارية بطرق ودية بدًل من التقا�شي مبا ي�شهم يف تعزيز الثقة 
بن خمتلف الأط��راف ومتكينها من املحافظة على عالقات العمل القائمة بينها، ومبا 

يخفف من الوقت واجلهد الناجم عن اللجوء اإىل املحاكم.
واأ�شار العجله اإىل حر�ض مركز ال�شارقة للتحكيم التجاري الدويل "حتكيم" على اأن يكون 
واجهة اأ�شا�شية للم�شاعدة يف حل النزاعات التجارية وت�شويتها وغر�ض ثقافة التحكيم بن 
ممار�شي القانون واملهنين ورجال الأعمال مبا يتمّيز به التحكيم من اإج��راءات �شريعة 
و�شرية وحمايدة ومرنة واأقل تكلفة موفراً للمتداعن العدالة وذلك من خالل النظر يف 
النزاع من قبل م�شت�شارين قانونين وخراء فنين متخ�ش�شن ومطلعن على القوانن 

والت�شريعات.
وتناولت الدكتورة حمدة البلو�شي مدير الق�شايا يف مركز "حتكيم" خالل الور�شة اأهمية 
التحكيم باعتباره و�شيلة لف�ض املنازعات بدًل من طرق التقا�شي العادية ويتم اللجوء 
اأن كل نزاع  اأو دولية ..م�شرية اإىل  اأو بعد حدوث النزاعات �شواًء كانت حملية  اإليه قبل 
ين�شاأ عن تنفيذ اأو تف�شري اأو اإلغاء اأو �شحة اأو بطالن العقد اأو ما يرتبط به يتم الف�شل 
الدويل  التجاري  للتحكيم  ال�شارقة  مركز  لنظام  وفقاً  التحكيم  طريق  عن  نهائياً  فيه 

ووفق الإجراءات املن�شو�ض عليها يف نظام املركز وتعديالته.
واأعرب احل�شور عن تقديرهم للجهود التي يقوم بها مركز "حتكيم" يف تعزيز التوعية 
مبفاهيم واإج��راءات التحكيم وطرحوا العديد من الأ�شئلة وال�شتف�شارات التي مت الرد 
عليها من قبل عدد من امل�شت�شارين واخلراء يف املركز، يف اأجواء عك�شت زيادة الهتمام 

بالتوجه نحو التحكيم يف حل املنازعات وت�شويتها بالطرق الودية.

�شمن فعاليات »�شيف مروري اآمن«

�شرطة الفجرية تطلق مبادرة »�شالمتك يف التزامك«
دائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى وبلدية مدينة ال�شارقة يبحثان 

التعاون امل�شرتك وتن�شيق اجلهود امل�شرتكة خلدمة الإمارة 

�شحة تعلن مواعيد عمل من�شاآتها خالل عطلة راأ�س ال�شنة الهجرية

•• الفجرية -الفجر:

املرور والدوريات  اإدارة  العامة ل�شرطة الفجرية متمثلة يف  القيادة  اأطلقت 
الف�شلية  واأن�شطة احلملة  فعاليات  التزامك" �شمن  "�شالمتك يف  مبادرة 
اإط��ار احلمالت  اآمن" وذل��ك �شمن  م��روري  "�شيف  2021م  لعام  الثالثة 
الف�شلية املعتمدة من املجل�ض املروري الحتادي واخلطة الت�شغيلية لقطاع 
املرورية  للتوعية  الت�شغيلية  اخل��ط��ة  على  وب��ن��اًء  الداخلية  ب���وزارة  امل���رور 

ل�شرطة الفجرية بهدف جعل الطرق اأكرث اأمناً و�شالماً.
وم�شتخدمي  ال�شائقن  توعية  التزامك" اإىل  يف  "�شالمتك  مبادرة  تهدف 
�شالمة  من  والتاأكد  املركبة  ل�شالمة  الوقائية  الإج��راءات  باتخاذ  الطريق 
ال�شيف  ف�شل  يف  خ�شو�شاً  ال���دوري  بالفح�ض  والل��ت��زام  املركبة  اإط���ارات 
واأنظمة  بقوانن  ال�شائقن  التزام  واأهمية  احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  ب�شبب 

ال�شري واملرور لتعزيز ثقافة الأمن وال�شالمة املرورية لدى ال�شائقن.
املرورية  الهند�شة  ق�شم  رئي�ض  ال��ه��ام��ور  �شعيد  حممد   : النقيب  واأو���ش��ح 
التزامك" ت��اأت��ي �شمن  "�شالمتك يف  م��ب��ادرة  اأن  وال��دوري��ات  امل���رور  ب���اإدارة 
فعاليات احلملة املرورية "�شيف مروري اآمن" والتي تدعوا اإىل اتخاذ كافة 
الإجراءات الوقائية يف ف�شل ال�شيف والتي توؤمن �شالمة املركبة و�شالمة 

الإطارات و�شالمة م�شتخدمي الطريق.
من  والتاأكد  للمركبة  الدورية  ال�شيانة  باأهمية  الهامور  النقيب  نوه  كما 
وم�شتخدمي  ال�شائقن  و�شالمة  اأم��ن  على  للحفاظ  الإط���ارات،  �شالحية 
باحلمولة  الل��ت��زام  ���ش��رورة  الثقيلة على  املركبات  ق��ائ��دي  ودع��ا  ال��ّط��ري��ق، 
املركبات  املحددة واحلر�ض على خلو  بال�شرعات  املقررة للمركبات والتقيد 
العالية يف  القابلة لال�شتعال والتي تتفاعل مع درج��ات احل��رارة  امل��واد  من 

ف�شل ال�شيف.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية "�شحة" مواعيد عمل من�شاآتها خالل 
 12 امل��واف��ق   1443 حم��رم  م��ن  الأول   1443 الهجرية  ال�شنة  راأ����ض  عطلة 

اأغ�شط�ض 2021م.
ال�شمة  راأ����ض  مبنا�شبة  وال��ت��ري��ك��ات  التهاين  اآي���ات  باأ�شمى  "�شحة"  وتقدمت 

الهجرية اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة قيادة وحكومة و�شعبا.
يف  املركبة  من  كوفيد19-  خلدمات  �شحة  مراكز  "�شحة" اأن  �شركة  واأعلنت 
من  اخلمي�ض  ال��ي��وم  �شتعمل  ال�شمالية  والإم�����ارات  وال��ظ��ف��رة  وال��ع��ن  اأب��وظ��ب��ي 
"للتطعيم  "�شحة  اأما مراكز   .. م�شاًء  الثامنة  وحتى  العا�شرة �شباحاً  ال�شاعة 
بلقاح كوفيد � 19 يف كل من ميناء زايد يف اأبوظبي ودبي بارك�ض اآندريزورت�ض 
الظفرة  منطقة  يف  لالأعرا�ض  زاي��د  مدينة  ومركز  للموؤمترات  العن  ومركز 

ف�شتعمل من ال�شاعة 10 �شباحاً وحتى العا�شرة لياًل .
وتعمل مراكز تقييم كوفيد19- املتميز يف ميناء زايد واملفرق ومركز اأبوظبي 
 8 للمعار�ض ومركز العن للموؤمترات وقاعة مدينة زايد كاملعتاد من ال�شاعة 

م�شاًء. �شباحاً وحتى 10 
و�شتغلق جمال�ض املنهل وامل�شرف والبطن يف اأبوظبي وفلج هزاع يف العن اأبوبها 
اليوم يف حن يفتح جمل�ض القوع يف مدينة العن اأبوابه من ال�شاعة 9 �شباحاً 

وحتى 5 م�شاًء.
�شتوا�شل  م�شت�شفياتها  جميع  يف  ال��ط��وارئ  اأق�شام  اأن  "�شحة"  �شركة  وذك��رت 
اليوم  العيادات اخلارجية ف�شوف تغلق  اأما  ال�شاعة  تقدمي خدماتها على مدار 

اخلمي�ض.
الزيارة  اأوق���ات  يف  اخلمي�ض  ي��وم  "�شحة" ال���زوار  �شركة  م�شت�شفيات  وت�شتقبل 
 12 اإىل  �شباحاً   9 ال�شاعة  من  احلرجة  واحل��الت  املنومن  للمر�شى  املعتادة 

8 م�شاًء واأما مر�شى احلالت الطارئة فتقت�شر الزيارة على   - 4 ظهراً ومن 
م�شاًء. ال�شابعة  حتى  �شباحاً  الأهل من ال�شاعة 10 

كما تقدم مراكز "�شحة لرعاية الكلى" خدماتها اليوم كاملعتاد من ال�شاعة 7 
�شباحاً اإىل 11 م�شاًء فيما عدا م�شت�شفيات غياثي وليوا وال�شلع ودملا ف�شتقدم 
خدماتها ملر�شى الغ�شيل الكلوي يوم اخلمي�ض من ال�شاعة 7 �شباحاً وحتى 7 
وحتى  �شباحاً  ال�شابعة  ال�شاعة  اليوم من  اأبوظبي  يف  الدم  بنك  ويعمل  م�شاًء. 

العا�شرة لياًل يف حن �شيتم اإغالق فرعي العن والظفرة.
ل�شركة  التابعة  اخلارجية  العالجية  للخدمات  التابعة  ال�شحية  امل��راك��ز  اأم��ا 
" الزعفرانه ومدينة خليفة والباهية واملقطع وبني  "�شحة" ف�شتعمل عيادات 
يا�ض " من ال�شاعة العا�شرة �شباحاً وحتى العا�شرة لياًل وتغلق عيادات املدينة 
زايد وال�شمحة  املهنية والبطن وامل�شرف والفالح ومدينة حممد بن  لل�شحة 

والظفرة لطب الأ�شنان واملفرق لطب الأ�شنان اأبوابها اليوم اخلمي�ض.
اأما عيادات منطقة العن فتعمل عيادات �شويحان والقوع ومزيد والهري واخلتم 
على مدار 24 �شاعة اليوم فيما تعمل عيادات نعمه والهيلي واملويجعي واليحر 
رماح  عيادات  تغلق  حن  يف  لياًل  العا�شرة  وحتى  �شباحاً  العا�شرة  ال�شاعة  من 
وعود التوبة واجلاهلي والطوية واخلزنة والفقع وال�شويب ومركز العن لطب 

الأ�شنان اأبوابها يوم اخلمي�ض.
اأما عيادات منطقة الظفرة فتعمل عيادة احلمى باملنطقة ال�شناعية يف مدينة 
ومركز  م�شاًء  الثامنة  وحتى  �شباحاً  العا�شرة  ال�شاعة  من  اخلمي�ض  ي��وم  زاي��د 
الظفرة لطب الأ�شرة من ال�شاعة 12 ظهراً وحتى ال�شاعة 9 لياًل وعيادات اأبو 
الأبي�ض و�شري بني يا�ض وبدع املطوع يف منطقة الظفرة من العا�شرة �شباحاً 

وحتى ال�شابعة م�شاًء ويغلق مركز مدينة زايد لالأ�شنان بالظفرة .
وتغلق مراكز الفح�ض وال�شحة الوقائية اأبوابها اليوم على اأن ي�شتاأنف الدوام 

الر�شمي يوم ال�شبت املوافق 14 اأغ�شط�ض 2021.

»حتكيم« تعزز التوعية مببادئ ت�شوية املنازعات بطرق ودية
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العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/6351

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/08/16 الثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده �شالون كي لرغو و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                             الو�شف  

 3,000                                                      معدات �شالون 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 12 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13313

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 12 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13313

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 12 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13313

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعلن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:القرن الدولية لل�شفريات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:اأبوظبي ، �شارع الكرتا ، مبنى ، مبنى ال�شيد علي مطر 

خمي�ض مطر الرميثي
CN 2243832 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعين ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،    2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/2 وذلك بناء على قرار 
حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/8/11  - بالرقم:2124001701 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعلن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:كوني�شرز للفعاليات - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة اأبوظبي ، �شرق 0.13 مبنى ال�شيد فاطمة فرت 

ثاين
CN 2855425 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعين ال�شادة/مكتب جمدي علي با�شندوة للمحا�شبة واملراجعه   2
،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/7/13 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/8/11  - بالرقم:2105019475 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعلن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:مطعم �شيف فيجن - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
احمد  ال�شيد جمعه  0.5 مبنى  ، م�شفح غرب  ال�شركة:امل�شفح  عنوان 

�شلطان ال�شالمي واخرين
CN 2877306 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعين ال�شادة/زايد ت�شارترد اكاونتانت لتدقيق احل�شابات - �شركة   2
ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/3 

وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق 
تاريخ التعديل:2021/8/11  - لدى كاتب العدل بالرقم:2105021647 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جازورا 

لتجارة النظارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3685504 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/داميوند 

تراينجل للنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1170522 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز م�ض جالك�شي 

CN قد تقدموا الينا بطلب للتجميل  رخ�شة رقم:1189224 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة �شعيد علي بخيت �شامل ال�شوق %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف خلود حم�شن عمر احلامد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شي بال�ض لالإعالنات والطباعة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4021037 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / فاطمه �شامل حممد الربيعى املن�شورى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / فاطمه �شامل حممد الربيعى املن�شورى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد فهيم �شيخ حممد عبدالب�شري  %49

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null * null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شي بال�ض لالإعالنات والطباعة
SEA PALACE ADVERTISING AND PRINTING

اإىل/ �شي بال�ض لالعالنات والطباعة ذ.م.م
SEA PALACE ADVERTISING AND PRINTING L.L.C. 

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مارغريت بوتيك

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3982631 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فواز ح�شن الحمد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مبارك حمد �شامل يزرب العامرى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مارغريت بوتيك
MARGUERITE BOUTIQUE

اإىل/ مارغريت بوتيك - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
MARGUERITE BOUTIQUE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2219/2021/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى :  

طالب الإعالن :  املزروعي ايكا�ض �ض.ذ.م.م - فرع دبي  - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله : اأ�شامة ح�شن عثمان دبلوك - �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإعالنهما : 1- قطار امل�شتقبل للمقاولت الفنية ذ.م.م فرع دبي 2- قطار امل�شتقبل 
لتجارة وتركيب انظمة املراقبة ذ.م.م - فرع دبي - �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما - 

جمهويل حمل الإقامة 
يف   2021/8/8 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�شوع 

الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/املزروعي ايكا�ض �ض.ذ.م.م - فرع دبي بي�شرح 
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2931/2021/60 امر اداء    
مو�شوع الدعوى :  

طالب الإعالن : بنك دبي التجاري �ض.م.ع - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله :  اأ�شامة ح�شن عثمان دبلوك -  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- حممد رحيل حيدر حممد علي حيدر - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :طلب ا�ش�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/6/6 
ناأمر بالزام املعرو�ض �شدها ان توؤدي للطالبة مبلغا وقدره )378.000( درهم ثالثمائة وثمانية 
تاريخ تقدمي  اعتبارا من  ب�شيطة قدرها %5  اليه فائدة قانونية  األف درهم - م�شافا  و�شبعون 

الطلب والزمت املعرو�ض �شده بامل�شاريف. 
ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.

رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
اعالن حكم بالن�شر        

2020/4745 جتاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- ليفيل اآب لرتكيب امل�شاعد وال�شالمل املتحركة  
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :لطيفة را�شد عبيد الكعبي ، وميثلها قانونا:عبداهلل �شبيح عبداهلل الرا�شدي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2021/6/24  1- بف�شخ عقد اتفاق 
توريد وتركيب امل�شعد املوؤرخ يف:2019/2/19 املرم بن طريف الدعوى 2- بالزام املدعي 
عليها باأن توؤدي اىل املدعية مبلغ )35.000( درهم خم�شة وثالثون الف درهما - مديونية 
ومببلغ )100.000( درهم مائة الف درهما - تعوي�ض والزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومببلغ 
خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
اعالن بالن�شر        

 1426/2021/11 مدين جزئي 
تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- جمال حمد �شالح العكله 2- �شعيد بن هالل بن نا�شر احلب�شي
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بندر بن عو�ض بن عائ�ض العتيبي 
وميثله : فهد عبداهلل قمر حممد 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�شامن للمدعي مبلغ )40.000( درهم اماراتي 
الزام  التام  ال�شداد  ال��راي 2019/4/8 وحتى  اب��داء  الدعوى تقيد دعوى  تاريخ  القانونية بواقع 12% من  والفائدة 
املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�شامن مبلغ )20.000( درهم تعوي�شا جابرا لالأ�شرار املادية والأدبية التي حلقت به 

جراء الفعل ال�شار من قبل املدعي عليها - الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة. 
التكرم بالعلم باحل�شور عر برنامج  انه قد مت ت�شجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاله لذا يرجى  نود اعالمكم 
رق�����م:00971566037085  هاتف  على  الوىل  البتدائية  الدعوى  ادارة  ام��ام   BOTIM تطبيق  املرئي  الت�شال 
يوم:2021/8/15 وذلك من ال�شاعة:9:00 �ض ولغاية ال�شاعة:12:30 ظ او احل�شور املرئي عن طريق مركز تقدمي 

اخلدمة املعتمد )الع�شيد( لتقدمي جوابكم على �شحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�شوية. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
 مذكرة اعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

يف  االإ�شتئناف رقم 1388/2021/300 ا�شتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف املدنيه الثالثه رقم 83

مو�شوع ال�شتئناف ا�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:897/2021 مدين جزئي والر�شوم 
وامل�شاريف والتعاب  

امل�شتاأنف:ال�شركة العامة لالإن�شاءات �ض.م.م.م - واخرون - عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة 
اخلليج التجاري - دبي - �شارع �شارع اخلليج التجاري 1- مبني فيجن تاور - �شقة الطابق 17 - 
مقابل فندق اوب��روي وميثله :  ح�شن علي عبدالرحمن لوتاه املطلوب اإعالنه : افتخار احمد 

�شيخ خليلريل اور رحمان �شفته : م�شتاأنف �شده. 
 ، ال�شادر بالدعوى رقم 2020/897 مدين جزئي  القرار/احلكم  ا�شتاأنف  الإع��الن : قد  مو�شوع 
وحددت لها جل�شه يوم الثالثاء املوافق 2021/8/31  ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن 
بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
فقدت �شهادات ا�شهم م�شرف ابوظبي ال�شلمي با�شم كل من :

عدد ال�شهمرقم ال�شهادة ال�شم 

1056447151بطي حممد عقيف ال�شام�شي 

1056451151�شيخة حميد �شامل ال�شام�شي 

1056452151نوره بطي حممد عقيف ال�شام�شي 

109726176موزه بطي حممد عقيف ال�شام�شي

1056476151�شعيد بطي حممد ال�شام�شي

1056453151ح�شه بطي حممد عقيف ال�شام�شي

1056454151�شرور بطي حممد عقيف ال�شام�شي

1056455150مرمي بطي حممد عقيف ال�شام�شي

1056456151ميثه بطي حممد عقيف ال�شام�شي

1056448151حممد بطي حممد عقيف ال�شام�شي

1056449150حمدان بطي حممد عقيف ال�شام�شي

1056450151�شمه بطي حممد عقيف ال�شام�شي

1010346153غامن �شامل حممد �شامل ال�شام�شي

فمن يعرث عليهم ت�شليمهم مل�شرف ابوظبي ال�شلمي 
او الإت�شال على 0506230621

فقدان �شهادات ا�شهم

Date 12/ 8/ 2021  Issue No : 13313
Case File

Real Estate Summary 887/2021/18
Details of service by publication
To the defendants/ 1- Safiya Sharif Shalabi, 2- Mahamud Musallam Ali
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 264,884), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the due date until the full 
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail. The 
hearing of Sunday 22-08-2021 at 10:00 AM on the omline court hearing 
was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by 
yourself or your legal attorney and you have to submit the memos or 
documents you have to the court three days at least prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 12/ 8/ 2021  Issue No : 13313

Case File
Real Estate Appeal 969/2021/322

Service by publication details
To the appellee / 1- Tanvi Gupta, 2- Niharika Singh

Unknown place of residence
Whereas the appellant / Aqaar Corporation
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al 
Matroshi
Appealed the order/ verdict issued in the case No. 295/2021 Real 
Estate Summary The hearing of Thursday 19-08-2021 at 10:00 AM 
the online court hearing was determined for the same. Therefore, you 
are ordered to attend by yourself or your legal attomey and in case of 
your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 12/ 8/ 2021  Issue No : 13313

Case File
Real Estate Appeal 991/2021/322

Service by publication details
To the appellee/1- Rohan Irfan Muhammad Irfan

Unknown place of residence
Whereas the appellant Aqaar Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet 
Al Matroshi
Appealed the verdict issued in the case No. 446/2021 Real 
Estate Summary The hearing of Wednesday 25-08-2021 at 10:00 
AM on the online court hearing was determined for the same. 
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and in case of your failure to do the same, you shall be 
trailed in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 12/ 8/ 2021  Issue No : 13313
Legal Notice by Publication

No. (2021/1/6712)
The Warner: Gulf Toub Cement L.L.C
By attorney of Advocate/ Monther Al Hammadi
The Warnee: Ramesh Kallungal Kumaran

(Unknown address)
Whereas the Warner, under this legal notice, hereby warns the Warnee, 
to pay an amount of AED. 200,014, along with the legal interest of 12%, 
from the due date until full payment, within five days from publication 
date of this notice, however, in case of non-payment, the Warner will 
resort to court, and request issuance of a payment order for the due 
amounts, under the said cheques.
Notary Public
Notary Public 53
Eissa Abdulla Al Hemaidan

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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�شاهم الن�شاط الكبري لركان اإيتنا يف �شرق �شقلية املطّل خ�شو�شا 
على مدينة كاتانيا يف ازدياد علّوه اإىل 3357 مرتا، وفق ما اأعلن 
ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن املعهد  ال��راك��ن. وج���اء يف  املعهد الإي��ط��ايل لعلم 
عام  امل�شّجل  “الن�شاط  اأن  ال��راك��ن  وعلم  للجيوفيزياء  الوطني 
2021 اأّدى اإىل تكّد�ض كّميات كبرية من املواد الركانية الفتاتية 
وطبقات من املقذوفات الركانية على الفوهية اجلنوبية ال�شرقية، 
وهي اأحدث فوهات الركان الأربع واأكرثها ن�شاطا. وحدث من ثّم 
حتّول كبري يف �شكل الركان«.وبف�شل حتليل �شور ملتقطة باأقمار 
ال�شرقية  الفوهة اجلنوبية  اأن  اإىل  املعهد  ا�شطناعية، خُل�ض علماء 
تخّطت تلك ال�شمالية ال�شرقية الأقدم والأكر منها يف الأ�شل والتي 

كانت ُتعّد منذ حوايل اأربعن �شنة قّمة الركان دون اأّي منازع.
3357 مرتا يت�شّمن هام�شا من اخلطاأ بواقع  والعلو املحّدد عند 
�شور  اإىل  بال�شتناد  اإل��ي��ه  ��ل  ال��ت��و���شّ مّت  وق��د  تقريبا،  اأم��ت��ار  ث��الث��ة 
اإطار �شراكة دولية �شمحت  ال�شطناعي يف  “بليياد”  التقطها قمر 

بتحديث النموذج الرقمي لالإيتنا.
اأّثر هذا الن�شاط ال�شديد للركان على �شّكان املناطق املجاورة  وقد 

يف الأ�شهر الأخرية.

ُق���ت���ل ج���ن���دي وم�����دين يف ا���ش��ت��ب��اك��ات وق���ع���ت ب���ن اجل��ي�����ض الأوك������راين 
والنف�شالين املوالن لرو�شيا يف �شرق البالد، وفق ما ذكرت كييف اأم�ض 

الأربعاء، يف ثاين حادث مميت خالل اأيام يف هذه املنطقة.
وقال اجلي�ض الأوكراين على في�شبوك اإنه واجه خالل الأربع والع�شرين 
ا�شتخدموا  انف�شاليون  �شنها  مواقعه  على  هجوما   16 املا�شية  �شاعة 
جنود  “ثالثة  اأن  ر���ش��ا���ش��ة.واأ���ش��اف  واأ���ش��ل��ح��ة  قنابل  وق��اذف��ات  ق��ذائ��ف 
�شابًقا  واأع��ل��ن  امل�شت�شفى”.  يف  اجل��رح��ى  اأح��د  وت��ويف  ب�شظايا.  اأ�شيبوا 
الإقليمية  الإدارة  رئي�ض  املا�شي.قال  الأح��د  اأوك��راين  عن مقتل جندي 
اأخرى  غ��ارة  يف  كذلك  قتل  مدنيا  اإن  في�شبوك  على  كرييلينكو  بافلو 
منطقة  يف  كييف  عليها  ت�شيطر  ق��ري��ة  وه��ي  دروغ���ا،  نوفو�شيليفكا  يف 
منطقتي  يف  والنف�شالين  اأوك��ران��ي��ا  ب��ن  ال��ن��زاع  دونيت�شك.وي�شتمر 
احلرب  واندلعت   .2014 منذ  البالد  �شرق  يف  ولوغان�شك  دونيت�شك 
جزيرة  �شبه  رو�شيا  �شم  بعيد  �شخ�ض،  ال��ف   13 من  باأكرث  اأودت  التي 
القرم.لطاملا اأكدت رو�شيا اأن دعمها للمناطق النف�شالية �شيا�شي، لكن 
اإر�شال مو�شكو للعديد والعتاد.وبعد  كييف وحلفاءها الغربين �شجبوا 
هدنة مت احرتامها يف الن�شف الثاين من عام 2020، ت�شاعدت حدة 
يقارب  ما  مو�شكو  ن�شرت  عندما  الربيع  يف  خ�شو�شا  العام  هذا  التوتر 

100 األف جندي على احلدود الأوكرانية لعدة اأ�شابيع.

الذين  الأف��غ��ان��ي��ة  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  عنا�شر  م��ن  “مئات”  ا�شت�شلم 
�شمال  يف  ال��واق��ع��ة  املدينة  �شقوط  بعد  ق��ن��دوز  مطار  اىل  ان�شحبوا 
الأربعاء  اأم�ض  طالبان  حلركة  الأ�شبوع،  نهاية  يف  افغان�شتان  �شرق 
على ما قال م�شوؤول حملي لوكالة فران�ض بر�ض.وقال عمر الدين 
من  مئات  ا�شت�شلم  ال�شباح  “هذا  قندوز  ولي��ة  جمل�ض  ع�شو  وايل 
اجلنود وال�شرطين وعنا�شر من قوات املقاومة كانوا متمركزين يف 
املطار، حلركة طالبان مع كل عتادهم«.واأفاد جندي يف املكان طلب 
عدم الك�شف عن هويته وكالة فران�ض بر�ض “ي�شت�شلم غالبية اجلنود 
الذين كانوا يف املطار. لقد حا�شرتنا حركة طالبان واأطلقت القذائف 
باجتاهنا. وما كان هناك جمال للرد«.واأ�شاف “الوحدة التي انتمي 
اآليات هامفي واأرب��ع �شاحنات  20 جنديا وثالثة  اإليها والتي ت�شم 
ا�شت�شلمت للتو. ننتظر احل�شول على بطاقة العفو. الطابور طويل«.
وت�شن حركة طالبان منذ اأيار/مايو هجوما وا�شع النطاق، م�شتفيدة 
من بدء الن�شحاب النهائي للقوات الأمريكية والأجنبية الذي من 

املقرر اأن ينجز بحلول 31 اآب/اغ�شط�ض احلايل.

عوا�سم

روما

كابول

كييف

مدير املخابرات الأمريكية 
يجري حمادثات يف اإ�شرائيل 

•• القد�س-رويرتز

وليام  الأمريكية  املركزية  املخابرات  وكالة  مدير  اإن  اإ�شرائيلي  بيان  ق��ال 
برينز اأجرى حمادثات يف اإ�شرائيل  اأم�ض الأربعاء مع رئي�ض الوزراء نفتايل 

بينيت واإن اإيران كانت على راأ�ض جدول الأعمال.
29 يوليو متوز  التوترات الإقليمية تزايدت ب�شبب هجوم وقع يف  وكانت 
اتهمت  عمان  �شلطنة  �شاحل  قبالة  اإ�شرائيلية  �شركة  تديرها  ناقلة  على 

املتحدة وبريطانيا  اإ�شرائيل والوليات 
طهران باأنها تقف وراءه.

الهجوم  يف  ت���ورط���ه���ا  اإي�������ران  ون���ف���ت 
م�شرية  ط����ائ����رة  اأن  ي�����ش��ت��ب��ه  ال������ذي 
نفذته و�شقط فيه قتيالن من طاقم 
والآخر  بريطاين  اأحدهما  ال�شفينة 

روماين.
اإن  بينيت  مكتب  اأ���ش��دره  بيان  وق��ال 
مباحثات  اأج��رى  الإ�شرائيلي  الزعيم 
“الو�شع  اأب��ي��ب ع��ن  م��ع برينز يف ت��ل 
على  الرتكيز  مع  الأو�شط  ال�شرق  يف 
التعاون  ت��و���ش��ي��ع  واإم��ك��ان��ي��ات  اإي�����ران 

الإقليمي وتعزيزه«.
البيان يف معر�ض الإع���الن عن  وق��ال 

زيارة برينز اإنه التقى اأم�ض الأول الثالثاء بدافيد َبْرنياع الرئي�ض اجلديد 
اإي����ران النووي  جل��ه��از امل��خ��اب��رات الإ���ش��رائ��ي��ل��ي )امل��و���ش��اد( لبحث ب��رن��ام��ج 

و”حتديات اإقليمية اأخرى«.
املخابرات  اليمن مديرا لوكالة  اأدى  الذي  اأن يجتمع برينز  املتوقع  ومن 
بينهم  من  فل�شطينين  م�شوؤولن  مع  اآذار  مار�ض  يف  الأمريكية  املركزية 

الرئي�ض حممود عبا�ض يف مدينة رام اهلل بال�شفة الغربية املحتلة.

�شحف عربية: لبنان فوق املاآ�شي وال�شواد..  حزب اهلل يذكي نار الطائفية

•• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

اأم�ض  ن�شر  الدولية  العفو  ملنظمة  تقرير  اأف��اد 
الأرب����ع����اء اأن ال���ق���وات الإث��ي��وب��ي��ة والإري���رتي���ة 
منطقة  يف  وال��ف��ت��ي��ات  الن�شاء  م��ئ��ات  اغت�شبت 
بع�ض  على  وفر�شت  ت�شهد حربا  التي  تيغراي 

ال�شحايا العبودية اجلن�شية وت�شويه اأع�شاء.
ي��وث��ق ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي اأع����د ا���ش��ت��ن��ادا اإىل 
التي  ال��ف��ظ��اع��ات  63 ���ش��ح��ي��ة  م���ع  م��ق��اب��الت 
فيما  فيها،  الثيوبية حتقيقا  ال�شلطات  فتحت 
اأدين ثالثة جنود حتى الآن بتهمة الغت�شاب 
اجلن�شي  “العنف  بتهمة  اآخ��رون   25 ويالحق 

والغت�شاب«.
قالت بع�ض الناجيات اإنهن تعر�شن لغت�شاب 
اأ�شابيع  ف��ي��م��ا ك��ن حم��ت��ج��زات ط����وال  ج��م��اع��ي 
اأف���راد من  اأم���ام  اغت�شنب  انهن  اأخ��ري��ات  وروت 
عائالتهن وتعر�شن لعنف جن�شي “ت�شبب لهن 

باإ�شابات دائمة قد ل ميكن عالجها” بح�شب 
منظمة العفو الدولية.

واأو�شحت الأمينة العامة ملنظمة العفو اأنيي�ض 
والعنف  الغت�شاب  ان  الوا�شح  “من  ك��الم��ار 
اجل��ن�����ش��ي ا���ش��ت��خ��دم��ا ك�����ش��الح ح����رب لإحل����اق 
والفتيات  بالن�شاء  دائ��م  ونف�شي  ج�شدي  �شرر 
ملعاملة  م��ن��ه��ن  امل����ئ����ات  ت���ع���ر����ض  ت���ي���غ���راي.  يف 
اإذلل��ه��ن وجت��ري��ده��ن من  ت��ه��دف اىل  وح�شية 

اإن�شانيتهن«.
واأ�شافت اأن “فداحة وحجم اجلرائم اجلن�شية 
ترقى  اأن  �شديدة وميكن  تثري �شدمة  املرتكبة 
اأو حتى جرائم �شد  اىل م�شتوى جرائم حرب 

الإن�شانية«.
املا�شية  الأ�شهر  يف  بر�ض  فران�ض  وكالة  اأج��رت 
قلن  اللواتي  الن�شاء  من  الكثري  مع  مقابالت 
اإنهن تعر�شن لغت�شاب جماعي من قبل جنود 

اثيوبين واريرتين.

)���ش��م��ال( يف  امل��ع��ارك يف منطقة تيغراي  ب���داأت 
رئي�ض  اأر���ش��ل  بعدما  ال��ث��اين/ن��وف��م��ر  ت�شرين 
الوزراء اأبيي اأحمد اجلي�ض الفدرايل للتخل�ض 
من ال�شلطات املحلية املنبثقة عن جبهة حترير 
جائزة  احل��ائ��ز  اأح��م��د  وبح�شب  تيغراي.  �شعب 
العملية  هذه  ف��اإن   2019 العام  لل�شالم  نوبل 
جاءت ردا على هجمات �شد مع�شكرات للجي�ض 

الفدرايل اأمرت بها اجلبهة.
الإن�شانية  احل�شيلة  ب��ات��ت  ال��ن��زاع،  تكثف  م��ع 
 400 ثمة  اأن  املتحدة  الأمم  وتفيد  ماأ�شوية. 
يف  جم��اع��ة  ظ����روف  يف  يعي�شون  �شخ�ض  األ����ف 
الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  ت���واج���ه  ف��ي��م��ا  ت��ي��غ��راي 

�شعوبات يف الو�شول اىل تلك املنطقة.
املنفذين  ف��ان  ال��دول��ي��ة  العفو  منظمة  بح�شب 
امل��ح��ت��م��ل��ن ل���ه���ذه ال���ف���ظ���اع���ات ه���م م���ن ق���وات 
الوزراء  رئي�ض  �شاندت  التي  امل��ج��اورة  اري��رتي��ا 
الثيوبي وقوات الأمن وميلي�شيات من منطقة 

اأمهرة الثيوبية املجاورة لتيغراي.
العفو  ملنظمة  ام���راأة  ع�شرين  من  اأك��رث  وقالت 
ال��دول��ي��ة اإن��ه��ن ت��ع��ر���ش��ن لغ��ت�����ش��اب م��ن قبل 
اإن  اأخ��ري��ات  ن�شاء  ق��ال��ت  فيما  اري��رتي��ن فقط 

اريرتين واثيوبين كانوا معا.
اإنها  21 ع��ام��ا  ال��ع��م��ر   ق��ال��ت ام����راأة تبلغ م��ن 
“لقد  م�شيفة  يوما   40 م��دى  على  احتجزت 
امراأة،  ثالثن  نحو  كنا  وجوعونا.  اغت�شبونا 

اغت�شبونا جميعا«.
�شجلت مراكز �شحية يف تيغراي 1288 حالة 
عنف �شد الن�شاء يف الفرتة من �شباط/فراير 
وني�شان/ابريل 2021، بح�شب تقرير منظمة 
العفو الدولية فيما يقدر الأطباء اأن الكثري من 

ال�شحايا ل ياأتون لروؤيتهم.

العفو الدولية: مئات من �شحايا الغت�شاب  يف تيغراي  لتفيا تعلن الطوارئ جّراء 
تدفق املهاجرين 

•• ريغا-اأ ف ب

اأعلنت لتفيا حال طوارئ حملية على طول حدودها مع بيالرو�ض، يف 
حدودي  �شياج  بناء  يجيز  قانونا  ليتوانيا  برملان  فيه  اأق��ر  ال��ذي  الوقت 

لوقف تدفق املهاجرين غري ال�شرعين.
ويف ال�شاعات ال�24 الأخرية، عر نحو 200 مهاجر من بيالرو�ض اإىل 
لتفيا، الدولة الع�شو يف الحتاد الأوروبي وحلف �شمال الأطل�شي والتي 

تعد 1،9 مليون ن�شمة.
يعني  الطوارئ  “حال  كارين�ض  كري�شياني�ض  وزراء لتفيا  رئي�ض  وق��ال   
وذلك  اأم��ام اجلميع”،  �شتغلق عمليا  اأن احل��دود بن لتفيا وبيالرو�ض 
الأربعاء  من  اعتبارا  ال��ط��وارئ  ح��ال  تبداأ  على  احلكومة  وافقت  بعدما 

وحتى العا�شر من ت�شرين الثاين/نوفمر.
ويف ليتوانيا املجاورة اأقر الرملان الثالثاء قانونا يعطي ال�شوء الأخ�شر 

لبناء �شياج على طول احلدود مع بيالرو�ض.
وقالت وزيرة الداخلية الليتوانية اأغني بيلوتيت “يجب اأن تكون لدينا 
وق��ت ممكن”،  اأق���رب  )...( يف  ب��ي��الرو���ض  م��ع  يعول عليها  ح��دود قوية 
الذي  ال�شياج  لبناء  الالزمة  املدة  القانون خّف�ض  اإق��رار  اأن  م�شرية اىل 

تبلغ كلفته 152 مليون يورو اىل الن�شف.
بتعمد  لوكا�شنكو  األك�شندر  البيالرو�شي  الرئي�ض  بروك�شل  واّت��ه��م��ت 
العقوبات  على  ردا  العراقين  من  ومعظمهم  املهاجرين  عبور  ت�شجيع 
التي  ليتوانيا  ب��داأت  الأ�شبوع  وه��ذا  نظامه.  على  فر�شت  التي  امل�شددة 
اإعادة  على  العمل  البيالرو�شية  للمعار�شة  وم��الذا  قويا  دعما  قدمت 
املهاجرين بعدما دخلها اأكرث من اأربعة اآلف �شخ�ض عر بيالرو�ض منذ 

بداية العام احلايل.
 349 و���ش��ول  ب��ي��الرو���ض  م��ع  احل���دود  تت�شارك  ال��ت��ي  ب��ول��ن��دا  و�شّجلت 

مهاجرا منذ اجلمعة.
عدد  يف  كبري”  “انخفا�ض  ع��ن  الأوروب������ي  الحت����اد  اأع��ل��ن  وال��ث��الث��اء 
اإىل ليتوانيا بعدما عّلق العراق الرحالت اجلوية  املهاجرين الوافدين 
يبحث  ان  املقرر  وم��ن  وفيلنيو�ض.  بروك�شل  من  بطلب  بيالرو�ض  اإىل 

وزراء الحتاد الأوروبي الق�شية الأ�شبوع املقبل.

•• عوا�سم-وكاالت

�شعدت ميلي�شيا حزب اهلل اللبنانية، 
وت��رية هجومها على خ�شومها  من 
اللبنانية  ال�����ش��اح��ة  يف  ال�شيا�شين 
مع  احل��زب  ت�شعيد  انتقدوا  الذين 
ال�شواريخ  اإط��الق��ه  بعد  اإ���ش��رائ��ي��ل، 
م��ن ل��ب��ن��ان ع��ل��ى اإ���ش��رائ��ي��ل، ودع���وة 
بطر�ض  ب�شارة  امل��اروين  البطريرك 
ال����راع����ي، ال�����ذي دع����ا اجل��ي�����ض اإىل 
ال����ت����دخ����ل مل���ن���ع ع���م���ل���ي���ات اإط������الق 
اإىل مواجهة  لبنان  ال�شواريخ وجر 

ل حتمد عقباها.
و�شلطت �شحف عربية �شادرة اأم�ض 
ت�شاعد هذه  على  ال�شوء  الأرب��ع��اء، 
ت��ف��اق��م تدهور  و���ش��ط  ال��ت��ه��دي��دات 
ومن  اقت�شادياً،  لبنان  يف  الأو���ش��اع 
يدفع  الذي  الوقت  يف  �شيا�شياً  قبله 
النهيار  حالة  ثمن  اللبنانيون  فيه 

�شبه التام خلدمات الدولة.

اإذكاء الطائفية
فاإن  “العرب”  �شحيفة  وبح�شب 
وتر  العزف على  اإىل  حزب اهلل جلاأ 
واملذهبية  الطائفية  النعرات  اإث��ارة 
اأجنداته  م��ن��اوئ��ي  ���ش��د  وت��وظ��ي��ف��ه��ا 
اأن  بعد  لإي����ران  امل��وال��ي��ة  الإقليمية 
اأوعز لأن�شاره على �شبكات التوا�شل 
البطريرك  ب��ت��خ��وي��ن  الج��ت��م��اع��ي 

املاروين ب�شارة بطر�ض الراعي.
الفعل  ردود  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
ال���ت���ي اأث�����اره�����ا ه�����ذا ال���ه���ج���وم من 
مراقبن  اأن  اإىل  م�����ش��رية  احل����زب، 
اأن�شاره  اأع��ط��ى  اأن ح��زب اهلل  ي��رون 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  على 
ال�شوء الأخ�شر لتخوين الطوائف 
من  وات��ه��ام  امل�شلمة  غ��ري  اللبنانية 
جلبهة  وت�شخينه  ت�شعيده  رف�����ض 

اجلنوب بالعمالة لإ�شرائيل.
حادث  “ك�شف  ال�شحيفة:  وق��ال��ت 
ال�شواريخ  اإط��الق  منع احل��زب من 
رف�ض فئات من اللبنانين لأن�شطة 
اإىل  ال���ب���الد  ال���ت���ي جت���ر  ح����زب اهلل 
معارك غري حم�شوبة مع اإ�شرائيل، 
خ��ا���ش��ة اأن احل����زب ي��ف��ك��ر ف��ق��ط يف 
اإيران  ومكا�شب  ال�شيا�شية  مكا�شبه 
من املواجهة دون اأن ي�شع يف اعتباره 
اخل�شائر يف الأرواح واملمتلكات التي 
ي��ت��ع��ر���ض ل��ه��ا ال�����ش��ك��ان خ����الل كل 

مواجهة«.

جمموعة  ت�شدي  “يظهر  واأ�شافت 
من اللبنانين وب�شكل علني ملقاتلي 
يف  ت���ع���د  مل  الأو������ش�����اع  اأن  احل������زب 
يعودوا  مل  اللبنانين  واأن  �شاحله، 
اأجندات  ع��ن  ال�شكوت  على  ق��ادري��ن 
التي  وال�شيا�شية  الع�شكرية  احل��زب 

ت�شع لبنان كواجهة لها«.

مراحل ما قبل النهيار
“ال�شرق  وقالت الكاتبة يف �شحيفة 
اإن  ال�شريف،  مها حممد  الأو�شط” 
الأزمات  من  م��زي��داً  يعي�ض  “لبنان 
التي مل تتوقف منذ اأن �شيطر حزب 
اهلل على مفا�شل ال�شلطة ل�شنوات«.
ل���الأزم���ة  “بالإ�شافة  واأ�����ش����اف����ت 
القت�شادية اخلانقة، وانهيار اللرية 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ح���ي���ث جت������اوز ال������دولر 
ل����رية،  األ������ف   20 ال����واح����د ح���اج���ز 
اإنقاذ  وكذلك جمود ت�شكيل حكومة 
بعد اع��ت��ذار احل��ري��ري ال���ذي واجه 
عراقيل من قبل رئي�ض اجلمهورية، 
وع���دم ق���درة املكلف اجل��دي��د جنيب 
ميقاتي على اإكمال ت�شكيل حكومته، 
وتردي الأو�شاع ال�شحية مع جائحة 
كورونا، ونق�ض بالأدوية وكثري من 
معها  لبنان  بات  وال�شلع،  اخلدمات 
مرفاأ  انفجار  ذك��رى  م��ع  بالتزامن 
بريوت اأكرث قرباً من اإعالن انهياره، 
من  ت���دار  متخبطة  فا�شلة  ك��دول��ة 
اأكرها  كثرية،  داخلية  قوى  مراكز 

حلياتها  معطل  واأك����ر  اهلل،  ح���زب 
ال�شيا�شية هو من يفرت�ض اأن يكون 
وهو  اجل��م��ه��وري،  للنظام  ال�شامن 

الرئي�ض مي�شيل عون نف�شه«.
من  لبنان  اإن��ق��اذ  ميكن  “ل  وتابعت 
حكامه،  يتمنى  كما  ف��ق��ط،  اخل���ارج 
الدويل  املجتمع  ا�شرتط  اأن  ف�شبق 
ع��ل��ى ل��ب��ن��ان اإج�������راء الإ����ش���الح���ات 
ل��ت��ق��دمي ال��دع��م امل����ايل ل���ه، واأب����دى 
ال���رئ���ي�������ض ال���ف���رن�������ش���ي ا����ش���ت���ع���داده 
جديد  دويل  دع���م  م��وؤمت��ر  لتنظيم 
مع  بالتعاون  املقبل،  ال�شهر  للبنان 
ح��ي��ث مي��ث��ل حزب  امل��ت��ح��دة،  الأمم 
اهلل ما ي�شبه دولة داخل دولة، فقد 
عنيفن  ���ش��ف��اح��ن  احل�����زب  اأر�����ش����ل 
يف  اجلماهريية  الحتجاجات  �شد 
اخلريف املا�شي لرتهيب املحتجن، 
ورمب���ا حت��ط��م ج���دار اخل���وف الآن، 
اأن هذا  ي�شمن  ما  لي�ض هناك  لكن 

�شيوؤدي اإىل لبنان اأف�شل«.
طور  يف  ال��ق��ائ��م  “النظام  وت��اب��ع��ت 
ل��ن يتمكن من  الح��ت�����ش��ار، ورمب���ا 
وهناك  اأط��������ول،  ل���ف���رتة  ال�������ش���م���ود 
خم����اوف م���ن ان�����دلع اأع���م���ال عنف 
اإعادة  يف  اللبنانيون  جن��ح  ل��و  حتى 
ت���وزي���ع ال�����ش��ل��ط��ة«.وق��ال��ت اإن����ه “ل 
اإل  العامل  يف  متغريات  تكاد حت��دث 
واإيران طرف فيها بتفوي�ض ر�شمي 
ع���ر اأذرع����ه����ا امل��ن��ت�����ش��رة يف ال����دول 
ال��ع��رب��ي��ة، وه���ي ال��ت��ي مت��ل��ك جهازاً 

تنظيمياً م�شتبداً وتفر�ض �شيا�شتها 
بالر�شا�ض داخلياً وخارجياً«.

�شراع البقاء
“كاأّن  اإم  “الراأي”،  وقالت �شحيفة 
�شابق  وع��ن  ُيقتاد  املخطوف  لبنان 
ر وت�شميم اإىل ما هو اأكرث من  َت�َشوُّ
بئ�ض امل�شري يف البئر العميقة التي 
ُيجيب،  َم���ن  ف��ي��ه��ا ول  ي�����ش��رخ  ب���ات 
اإقليمية  زن���زان���ة  يف  ُح�����ش��ر  ب��ع��دم��ا 
���ش��ّل��م مفاتيحه  اأق��ف��ل��ت ع��ل��ى وط���ٍن 
ل�شّجاٍن اأْدخل �شعباً بكامله يف �شراِع 

بقاٍء مع وح�ض النهيار«.
واأ�شافت “كل �شيء يف لبنان املحّطم 
قبل  ما  وكاأنه غليان  �شخونًة  ي��زداد 
ال�شقوط  و�شرعة  الركان،  انفجار 
احُل����ر ل ت��ن��ف��ّك ت���اأخ���ذ دْف���ع���اً جراء 
لأبنائه  ال��ك��ا���ِش��رة  الأزم������اِت  َت���واُل���ِد 

واملهاجرين اإليه والالجئن فيه«.
عما  اأك��رث تعبرياً  يكن  “مل  وتابعت 
الذي  التو�شيف  م��ن  لبنان  يعي�شه 
رفيق  م�شت�شفى  ع��ام  م��دي��ر  اأط��ل��ق��ه 
فرا�ض  الدكتور  اجلامعي  احلريري 
بكالمه  )امل���دن(  موقع  ع��ر  اأبي�ض 
عن اأننا نعي�ض يف اأزم��ة بال اأف��ق، ل 
نعرف اإذا كنا �شن�شهد يف نهاية النفق 
احل���ايل ال�����ش��وء ون��ع��رث ع��ل��ى بارقة 
اأمل، اأم �شنتفاجاأ بقطار م�شرع ياأتي 

وي�شدمنا«.
هذا  ال��ت��و���ش��ي��ف  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 

املتدحرجة  ال��ت��داع��ي��ات  م��ن  انطلق 
امل�شت�شفيات  على  امل���ازوت  لنقطاع 
ال��ت��ي ت��واج��ه امل��وج��ة اجل���دي���دة من 
ك����ورون����ا يف ظ���ل ت����اأث����ريات الأزم�����ة 
امل��ال��ي��ة على خم��زون��ه��ا م��ن الأدوي���ة 
الطبية  وامل�����ش��ت��ل��زم��ات  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
الأ�شا�شية، م�شيفة اأنه كان “النداء 
عتمة«  »ت�شونامي  َت��راَف��ق مع  ال��ذي 
بداأ يجتاح مناطق عدة تلتحق تباعاً 
دومينو  يف  ال�شامل  الظالم  ب��دائ��رة 
لن يتاأّخر يف اإ�شابة كل لبنان الذي 
بات واقعاً بن مطرقة غياب اإمكان 
وال�شيانة  ال��ف��ي��ول  ����ش���راء  مت��وي��ل 
قرار  �شندان  وب��ن  الكهرباء  ملعامل 
�شمني بوقف دعم ا�شترياد امل�شتقات 
ال��ن��ف��ط��ي��ة م���ن اأم�����وال م���ا ب��ق��ي من 

احتياطي اإلزامي لدى املركزي«.

تدمري الوطن
“النهار”  الكاتب يف �شحيفة  وق��ال 
“بريوت  اإن  اللبنانية نا�شر زي��دان، 
جريحة تلفها املعا�شي، ويحا�شرها 
الفا�شلون،  وي��دي��ره��ا  ال�����ش��ّت��ام��ون، 
وح����ام����ي����ه����ا ي����غ���������ضُّ ال�����ط�����رف عن 
املوبقات، اأو اأنه حار�ٌض للمرتكبن«.

يف  جت������ول  اأن  “يكفي  واأ�������ش������اف 
املاآ�شي  ل��رتى  الرئي�شية  ���ش��وارع��ه��ا 
��ق رائ���ح���ة ع���وادم  وال�������ش���واد، وت��ت��ن�����شَّ
اأكرث من ثمانية اآلف من املولدات 
املداخل  على  املنت�شرة  الكهربائية 

اخل�شراء  ال���زواي���ا  ويف  وال�����ش��ط��وح 
ال�شاحرة،  ح��دائ��ق��ه��ا  م���ن  امل��ت��ب��ق��ي��ة 
بت  ن�شُ التي  املولدات  هذه  اأن  حتى 
اأ�شبحت  امل��������ازوت،  م���ن  خ��زان��ات��ه��ا 
اأ�شحابها  ع��ل��ى  خ���وف���اً  اأمل�����اً  ت�����ش��ي��ُح 
وال�������ش���ك���ان ال���ذي���ن ���ش��ي��ف��ق��دون مع 
التي  الأخ��������رية  ال���ن���اف���ذة  ت��وق��ف��ه��ا 
ي�شاهدون منها النور، ولو كانت هي 

ث والغبار«. ذاتها ُتدخل لهم التلوُّ
ب�����ريوت وَم���ن  “جنح ح���ك���ام  وت���اب���ع 
وراءه�������م، وب��ع�����ض َم����ن اأم���ام���ه���م يف 
تدمري هياكل الوطن بفرتة قيا�شية، 
وتفتحت زهور الأنانية والرج�شية 
البنف�شج  ب���راع���م  م���ك���ان  ��ل��ف��ة  ال�����شَ
الأخ���������اذ، وب������دا ح���ق���ل ال���ق���م���ح على 
جوانب الإهراءات املدمرة يف املرفاأ، 
الب�شاتن  ع��ن  الأ���ش��ل  ���ش��ورة طبق 
نة يف حميط ت�شرينوبيل، لكن  املُهجَّ
الفرق اأن تفجري ت�شرينوبيل النووي 
يف 26 اأبريل )ني�شان( عام 1986 
ال�شوفياتية  الم��راط��وري��ة  و���ش��ط 
خطاأٍ  بفعل  ك���ان  اأوك���ران���ي���ا؛  ���ش��م��ال 
غري مق�شود، لكن تفجري بريوت يف 
4 اأغ�شط�ض )اآب( 2020 كان خطاأً 
مق�شوداً وبنّيات جرمية، ورمبا عن 

ر وت�شميم«. �شابق ت�شوُّ
اللبنانين  “اإرادة  بالقول:  واختتم 
ال������غ������زاة  م����ن����ه����ا  ي�����ن�����ل  ال������ت������ي مل 
وامل�������ش���ت���ع���م���رون والأو������ش�����ي�����اء عر 
التاريخ، لن تنال منها اليوم الأذرع 
الب�شرية  ال��ه��ي��اك��ل  ول  ال���ب���اه���ت���ة، 
ال���راك�������ش���ة خ���ل���ف امل���ن���ا����ش���ب، ول 
واملوت،  ب  والتع�شّ الطائفية  غ��الة 
و�شتنُف�ض عن اأكتافها رداء املوبقات 
املتو�شط  عرو�شة  و�شتعود  الكئيب، 
القتلة  و����ش���ي���ن���ال  ح�����ن،  ب���ع���د  ول�����و 
اأذّلوها وجّوعوها  الذين  والتافهون 

جزاءهم مهما طال الزمن«.

•• نيويورك-رويرتز

مع ما تنعم به من خرات �شيا�شية متنوعة دفعتها 
ل��الن��ت��ق��ال م���ن ع�����ش��وي��ة جم��ل�����ض ب��ل��دي��ة يف �شمال 
وا�شنطن..  يف  هيل  الكابيتول  مبنى  اإىل  نيويورك 
ت�شغل  ام�����راأة  اأول  ق��ري��ب��ا  ه��وك��ول  ك��اث��ي  �شت�شبح 

من�شب حاكم نيويورك.
الثاين  املوقع  وب�شفتها نائبة حاكم نيويورك، وهو 
فاإنها  ال���ولي���ة،  م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ادة  ت�شل�شل  يف 
احلاكم  من  اأ�شبوعن  غ�شون  يف  املن�شب  �شتت�شلم 
اآندرو كومو زميلها الدميقراطي الذي ا�شتقال يوم 

الثالثاء ب�شبب ف�شيحة حتر�ض جن�شي.

مع  “اأتفق  تويرت  على  عاما(   62( هوكول  وكتبت 
قرار احلاكم كومو التنحي. هذا هو الفعل ال�شائب 

الذي ي�شب يف م�شلحة �شكان نيويورك«.
واأ�شافت “نظرا لأين خدمت على جميع امل�شتويات 
احلكومية ولأين املر�شحة التالية يف ت�شل�شل القيادة، 
ال�شابع  احلاكم  من�شب  لتويل  ا�شتعداد  على  فاإنني 

واخلم�شن لولية نيويورك«.
وظلت هوكول على مدى 14 عاما ع�شوا يف جمل�ض 
بلدية هامبورج، وهي بلدة يبلغ عدد �شكانها حوايل 
55 األفا وتقع بالقرب من م�شقط راأ�شها يف بافالو 
اأكرث من �شت �شاعات من  التي تقطعها ال�شيارة يف 

مدينة نيويورك.

اإىل  عملت  دميقراطية  وه��ي  كي�شر،  ج��وان  وقالت 
جانب هوكول يف جمل�ض املدينة خالل الفرتة من 
1997 وحتى 2007 “ن�شاأت يف مدينة هامبورج، 
اأول  اأ�شبحت  اأن  بعد  الآن  الفخر  غ��اي��ة  يف  ون��ح��ن 

امراأة ت�شغل من�شب حاكم ولية نيويورك«.
هامبورج،  يف  هوكول  اكت�شبتها  التي  اخل��رة  وبعد 
�شبيتزر كبرية  اإليوت  اآن��ذاك  عينها حاكم نيويورك 
مل��وظ��ف��ي م��ق��اط��ع��ة اإي�����ري. وا���ش��ت��ق��ال ���ش��ب��ي��ت��زر من 

من�شب حاكم الولية يف عام 2008.
ويف عام 2011 ، فازت هوكول يف انتخابات خا�شة 
دميقراطي  اأي  بها  يفز  مل  الكوجنر�ض  يف  ب��دائ��رة 

منذ 40 عاما.

مطار هيرثو الربيطاين يوؤكد بدء تعايف ال�شفر
•• لندن-رويرتز

قال مطار هيرثو الريطاين اإن اأعداد امل�شافرين ارتفعت يف يوليو متوز مع تخفيف احلكومة قيود 
ال�شفر واإن التعايف بداأ، ولكنه حذر من اأن الأرقام الكلية ما زالت تقل 80 باملئة عن م�شتوياتها قبل 

اجلائحة نتيجة ا�شتمرار الكثري من القيود.
وذكر املطار اأنه ا�شتقبل اأكرث من 1.5 مليون م�شافر يف يوليو متوز، ما يجعله ال�شهر الأكرث ازدحاما 
منذ مار�ض اآذار 2020، قبل بدء اإجراءات العزل العام يف اأوروبا ب�شبب كوفيد-19 وتوقف ال�شفر 
اإنه  اأوروب��ا قبل اجلائحة،  بالتايل.وقال املطار الأكرث ازدحاما يف بريطانيا وكان الأكرث ازدحاما يف 
ينبغي على احلكومة بذل املزيد من اجلهود للم�شاهمة يف عودة ال�شفر مل�شتويات قريبة مما كانت عليه 
يف عام 2019.وانتقد مطار هيرثو و�شركات طريان مثل اخلطوط اجلوية الريطانية احلكومة 
التي  املعقدة  القواعد  التطعيم وب�شبب  ب�شرعة رغم �شرعة تنفيذ حملة  ال�شفر  لعدم تخفيف قيود 

لزالت ت�شمل اختبارات فريو�ض كورونا املكلفة.

هوكول.. اأول امراأة ت�شغل من�شب حاكم نيويورك 
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عربي ودويل
حرائق الغابات ت�شتعر باجلزائر وتودي بالع�شرات

•• اجلزائر-رويرتز

امل�����ش��ت��ع��رة بالبالد  ال��غ��اب��ات  اإن ح��رائ��ق  ق��ال��ت احل��ك��وم��ة اجل��زائ��ري��ة 
للم�شاعدة يف  ن�شرهم  25 جنديا مت  بينهم  �شخ�شا   42 بحياة  اأودت 
الكثيف معظم جبال منطقة  اإخمادها، يف حن غطت �شحب الدخان 

القبائل �شرقي العا�شمة.
اجلزائر  ب�شمال  الغابات  مناطق  اأنحاء  يف  احلرائق  ع�شرات  واندلعت 
احلرائق  اإن  بلجود  كامل  الداخلية  وزي��ر  وق��ال  الث��ن��ن،  م�شاء  منذ 

متعمدة، دون اأن يذكر تفا�شيل.
املجرمة  الأي���دي  “وحدها  الر�شمي  للتلفزيون  ت�شريحات  يف  وق��ال 
ميكن اأن تكون م�شوؤولة عن اندلع نحو 50 حريقا يف اآن واحد يف عدة 

اجلوي  الغالف  مر�شد  ق��ال  املا�شي،  الأ�شبوع  ب��ال��ولي��ة«.ويف  مناطق 
ب���وؤرة حلرائق  اأ���ش��ب��ح  املتو�شط  البحر  اإن  الأوروب����ي  ل��الحت��اد  ال��ت��اب��ع 
الغابات، مع انت�شار احلرائق يف تركيا واليونان على نحو فاقمت منه 
مبنطقة  وزو  تيزي  ولي��ة  يف  �شكان  احلارة.وا�شتخدم  الطق�ض  موجة 
القبائل اأفرع ال�شجر ملحاولة اإخماد احلرائق اأو اإلقاء مياه يف حماولة 

يائ�شة لالإطفاء.
لفظوا  احل��رائ��ق  �شحايا  اجل��ن��ود  اإن  القبائل  مبنطقة  �شكان  وق���ال 
األ�شنة  اإخ��م��اد  حماولته  اأث��ن��اء  بع�شهم  خمتلفة،  مناطق  يف  اأنفا�شهم 
اأن  ال��دف��اع  وزارة  وذك��رت  ال��ن��ريان.  اأن حا�شرته  بعد  والبع�ض  اللهب 

جنودا اآخرين حلقت بهم اإ�شابات بالغة.
وقال �شهود اإن عدة منازل احرتقت بينما فرت الأ�شر اإىل فنادق وبيوت 

لل�شباب ومدن جامعية، واأ�شافوا اأن اأطقم الإطفاء واجهت �شعوبة يف 
الروؤية ب�شبب الدخان الكثيف.وقال حممد، الذي فر من قرية عزازقة 
مع اأ�شرته اإىل اأحد الفنادق “ع�شنا ليلة مرعبة. احرتق منزيل متاما«.

ويف حديث للتلفزيون الر�شمي م�شاء الثالثاء قال رئي�ض الوزراء اأمين 
25 من  42، من بينهم  اإىل  ارتفع  القتلى  اإن عدد  بن عبد الرحمن 
اجلي�ض. واأ�شاف اأن احلكومة جتري حمادثات مع �شركاء من اخلارج 

ل�شتئجار طائرات للم�شاعدة يف ت�شريع جهود مكافحة احلرائق.
ول ت��زال ف��رق الإط��ف��اء حت��اول اح��ت��واء احل��رائ��ق م��ع رج��ال اجلي�ض، 
وقال بلجود اأن الأولوية هي جتنب �شقوط املزيد من ال�شحايا وتعهد 
16 ولية  بتعوي�ض املت�شررين. وا�شتعلت حرائق اأ�شغر يف غابات يف 

على الأقل منذ م�شاء اأم�ض الأول.

كندا تندد مبحاكمة ال�شني ملايكل �شبافور

بيونغ يانغ حتذر �شيول 
من »اأزمة اأمنية خطرية«  

رو�شيا تتجاوز حاجز ال� 6 ماليني 
ون�شف املليون اإ�شابة بفريو�س كورونا

•• داندونغ-اأ ف ب

ال�شادر على مواطنها مايكل  اأم�ض الأربعاء باحلكم  نددت كندا  
معترة  التج�ش�ض  بتهمة  ال�شن  يف  عاما   11 بال�شجن  �شبافور 
العالقات  تدهور  من  فاقم  تطور  يف  بتاتا”،  مقبول  “غري  اأن��ه 
بن بكن واأوتاوا.واأوقف رجل الأعمال الكندي يف كانون الأول/

بعد  رد  كاإجراء  اأت��ى  اعتقاله  اأن  اوت��اوا  وتعتر   2018 دي�شمر 
اأيام على توقيف مينغ وانت�شو املديرة املالية لعمالق الت�شالت 
حمكمة  ع��ن  ���ش��ادر  بيان  فانكوفر.وقال  يف  “هواوي”  ال�شيني 
ال�شعب يف مدينة داندونغ 
�شبافور  اإن  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
واإف�شاء  بالتج�ش�ض  “دين 
ب�شكل غري  الدولة  اأ�شرار 

قانوين«.
عليه  “حكم  واأ�������ش������اف 
ع���ام���ا   11 ب����ال���������ش����ج����ن 
مقتنياته  وم�����������ش�����ادرة 
م�شتوى  حتى  ال�شخ�شية 
األ��ف ي��وان )6600   50
ي���������ورو( وال�������ط�������رد«.ومل 
قرار  �شينفذ  متى  ي��ح��دد 
ال�����ط�����رد م�����ن الأرا������ش�����ي 

ال�شينية لكن يفرت�ض اأن يح�شل بعد انتهاء فرتة ال�شجن.
وجرت حماكمة مايكل �شبافور يف جل�شات مغلقة وهو ما يح�شل 

عادة يف ال�شن يف ق�شايا التج�ش�ض.
الأرب���ع���اء باحلكم  ت���رودو  ال��ك��ن��دي جا�شنت  ال����وزراء  رئي�ض  ون���دد 
“ياأتي  بيان  ت��رودو يف  وظ��امل«.وق��ال  “غري مقبول  اأن��ه  معترا 
العتقال  م��ن  ال�شنة  ون�شف  �شنتن  بعد  �شبافور  على  احل��ك��م 
التع�شفي وغياب ال�شفافية يف الإج��راءات القانونية وحماكمة ل 
ال���دويل«.ويف  القانون  عليها  ين�ض  التي  الدنيا  املعايري  حت��رتم 
تلي احلكم  داندونغ حيث  �شجن  اأم��ام  ت�شريح �شحايف مقت�شب 
عن  جهته  م��ن  ب��ارت��ون  دومينيك  ال�شن  يف  كندا  �شفري  حت��دث 
واوقف كندي اآخر هو الدبلوما�شي  “احتمال ا�شتئناف احلكم”. 
التج�ش�ض  ب�شبهة  �شبافور  مع  بالتزامن  كوفريغ  مايكل  ال�شابق 
اأي�شا. وقد جرت حماكمته وهو م�شجون بانتظار �شدور احلكم 

يف حقه.
التع�شفي”  ب�”اعتقالهما  املحاكمتن  خ��الل  ن��دد  ت���رودو  وك���ان 

و”غياب ال�شفافية” من جانب ال�شلطات ال�شينية.
“هواوي  �شركة  يف  املالية  امل�شوؤولة  وانت�شو  مينغ  توقيف  وك��ان 
“ال�شينية العمالقة اأتى بطلب من الأمريكين الذين ي�شتبهون 
ت�شليمها  كندا  من  ويطلبون  م�شريف  احتيال  بعملية  بارتباطها 
الأم����ر يتعلق مبناورة  ان  ال��ب��داي��ة  م��ن��ذ  ال�����ش��ن  اإل��ي��ه��م.وت��ع��ت��ر 
“الإفراج  اإىل  اوت���اوا  وت��دع��و  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  “�شيا�شية” 
ت�شتخدم  تكون  اأن  املقابل  يف  بكن  امل�شوؤولة.وتنفي  عن  فورا” 

مايكل  على  احلكم  للمقاي�شة.واأتى  لديها  امل�شجونن  الكندين 
اأمام  اآب/اغ�شط�ض   20 حتى  وانت�شو  مينغ  متثل  فيما  �شبافور 
حمكمة كندية يف �شل�شلة جل�شات اأخرية مكر�شة لقرار ت�شليمها 
ال�شمالية،  الكورية  ال�شوؤون  �شبافور اخلبري يف  والتقى  املحتمل. 
الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ اأون مرات عدة ونظم خ�شو�شا 
اإىل  رودم��ان  ديني�ض  ال�شابق  الأمريكي  ال�شلة  كرة  زي��ارات لعب 
كوريا  يف  ال�شلطة  دوائ���ر  اأع��ل��ى  يف  معارفه  يونغ.وبف�شل  بيونغ 
و�شلطات  اأجانب  بن  الو�شيط  دور  يلعب  �شبافور  كان  ال�شمالية 
اأهمية  اإىل  موؤ�شر  الدولية.ويف  ال�شاحة  على  املعزول  البلد  ه��ذا 
دعمهم  عن  لكندا  ع��دة  حلفاء  اأع��رب  وكوفريغ  �شبافور  ق�شيتي 
انطونيو غوتريي�ض  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ن  ق��ال  فيما  لها 
الث��ن��ن. الكندين  م�شري  “بقلق”  يتابع  اإن���ه  اآذار/م���ار����ض  يف 

 25 دبلوما�شيا من حواىل  الأربعاء جتمع نحو خم�شن  و�شباح 
و�شبافور.واأتى  اأوت���اوا  مع  ت�شامنا  بكن  يف  كندا  �شفارة  يف  بلدا 
حكم  الثالثاء  �شينية  حمكمة  ثبتت  فيما  �شبافور  على  احلكم 
اإعدام �شادرا يف حق كندي اآخر هو روبرت لويد �شيلينرغ الذي 
دين بتهمة تهريب خمدرات. واوقفت مينغ وانت�شو )49 عاما( 
الأول/ كانون  الأول من  ه��واوي يف  ابنة موؤ�ش�ض جمموعة  وهي 
دي�شمر 2018 يف مطار فانكوفر.وتندد ال�شن بوجود “دوافع 
الق�شاء على  املتهمة مبحاولة  املتحدة  الوليات  لدى  �شيا�شية” 
�شركة تكنولوجية مناف�شة. وتعتر “هواوي” �شركة رائدة عامليا 

يف جتهيزات و�شبكات اجليل اخلام�ض.

•• �سيول-اأ ف ب

ح���ذر م�����ش��وؤول ك����وري ���ش��م��ايل رف��ي��ع  اأم�����ض الأربعاء 
م�شيها  ب�شبب  خطرية”  اأم��ن��ي��ة  “اأزمة  م��ن  ���ش��ي��ول 
ق���دم���ا ب�����اإج�����راء م�����ن�����اورات ع�����ش��ك��ري��ة م�����ش��رتك��ة مع 
اأهدرت  اجلنوبية  كوريا  اأن  معترا  املتحدة،  الوليات 
بيان  الكوريتن.وجاء  بن  العالقات  حت�شن  فر�شة 
ي��وم واح���د م��ن مطالبة كيم يو  ���ش��ول بعد  ي��ون��غ  كيم 
ال�شمايل  ال��ك��وري  للزعيم  ال��ن��اف��ذة  ال�شقيقة  ج��ون��غ، 
�شبه  م��ن  ق��وات��ه��ا  ب�شحب  وا���ش��ن��ط��ن  اأون،  ج��ون��غ  ك��ي��م 
والكوري  الأمريكي  اجلي�شان  الكورية.وبداأ  اجلزيرة 
املناورات  ت�شبق  متهيدية  مناورات  الثالثاء  اجلنوبي 
والتي  امل��ق��ب��ل،  الأ���ش��ب��وع  امل���ق���ررة  ال�����ش��ن��وي��ة  ال�شيفية 
تدريب  جم��رد  انها  على  ال�شمالية  كوريا  اليها  تنظر 
بيان ن�شرته  ع�شكري لغزوها.وقال كيم يونغ �شول يف 
الر�شمية  ال�شمالية  ال��ك��وري��ة  امل��رك��زي��ة  الأن��ب��اء  وك��ال��ة 
“الأزمة  تدرك  �شيول  �شلطات  �شتجعل  يانغ  بيونغ  اإن 
كوريا  اأن  �شتواجهها«.واأ�شاف  التي  اخلطرية  الأمنية 
اجلنوبية ردت على “ح�شن نية كوريا ال�شمالية باأعمال 

“التخلي عن فر�شة حت�شن العالقات  بعد  عدائية” 
العمال  ح��زب  يف  كبري  م�شوؤول  الكوريتن«.وكيم  بن 
احلاكم وعمل مبعوثا للزعيم كيم جونغ اأون قبل قمة 
ال�شابق  بالرئي�ض  التقى  حيث   ،2019 ع��ام  ه��ان��وي 
دون��ال��د ت��رام��ب يف وا���ش��ن��ط��ن.وان��ه��ارت ال��ق��م��ة ب�شبب 
التي  ال�شمالية  كوريا  على  املفرو�شة  العقوبات  ملف 
يانغ  لبيونغ  ميكن  ال��ذي  وم��ا  ن��ووي��ة،  تر�شانة  متلك 
اأدى اىل  العقوبات، ما  ان تقدمه مقابل تخفيف هذه 
ووا�شنطن.وال�شهر  يانغ  بيونغ  بن  املحادثات  توقف 
املا�شي اأعادت الكوريتان تفعيل قنوات التوا�شل بينهما 
واأعلنتا  اأك��رث م��ن ع��ام،  دام  انقطاع  ع��ر احل���دود بعد 
الدفع باجتاه حت�شن العالقات.ولكن الثالثاء ك�شفت 
وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية اأن كوريا ال�شمالية مل 
البلدين  ب��ن  جت��رى  التي  اليومية  املكاملات  على  ت��رد 
فقط  اأ�شبوعن  بعد  �شاخن،  ع�شكري  خ��ط  بوا�شطة 
جونغ  كيم  و�شفت  ولح��ق��ا  اخل���ط.  ه��ذا  تفعيل  على 
املناورات  ب�شبب  “غادرة”  باأنها  �شيول  �شلطات  اأون 
من  ووا�شنطن  �شيول  احلليفتن  حم��ذرة  الع�شكرية، 

تهديدات اأمنية اأكر نتيجة ذلك.

•• مو�سكو-وام: 

جتاوزت ح�شيلة الإ�شابات بفريو�ض كورونا امل�شتجد يف 
رو�شيا اليوم حاجز ال� 6 مالين ون�شف املليون اإ�شابة 
ا�شابة   21387 مقابل  اإ�شابة   21571 بت�شجيلها 
اإجمايل عدد الإ�شابات  ال�شابق لريتفع بذلك  يف اليوم 
�شتة  اجلائحة  بداية  منذ  البالد  يف  ت�شجيلها  مت  التي 
ا���ش��اب��ة.واأع��ل��ن��ت غرفة   859 األ��ف��ا و   512 م��الي��ن و 
العمليات اخلا�شة مبكافحة فريو�ض كورونا برو�شيا يف 

تقريرها اليومي عن ارتفاع طفيف يف الوفيات بكورونا 
بت�شجيلها 799 حالة وفاة مقابل 792 وفاة يوم اأم�ض 
الول، لت�شبح ح�شيلة �شحايا العدوى يف البالد 167 
مري�شا   20067 ومت��اث��ل  وف���اة  ح��ال��ة   241 و  األ��ف��ا 
عدد  اإج��م��ايل  لي�شل  الول،  اأم�����ض  منذ  ال��ت��ام  لل�شفاء 
املتعافن اإىل خم�شة مالين و808 األفا و 777 حالة 
�شفاء.وتوزعت الإ�شابات اجلديدة يف القاليم الرو�شية 
ويف مقدمتها العا�شمة مو�شكو 2076 اإ�شابة واملناطق 

املجاورة للعا�شمة 1054 ا�شابة.

•• عوا�سم-وكاالت

جت�����ش��د ال���ت���ظ���اه���رات الأخ�������رية يف 
التي  تلك  ع��ن  نوعية  ق��ف��زة  اإي���ران 
ال�شنوات  خ���الل  ال���ب���الد  ���ش��ه��دت��ه��ا 
ال�شبب  اأن  م��ن  ب��ال��رغ��م  امل��ا���ش��ي��ة، 
الحتجاجية  ل��ل��ح��رك��ة  امل���ب���ا����ش���ر 
توقع  املياه.  �شح  اأزم��ة  هو  احلالية 
الأمريكي  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 
بريمان  اإيالن  اخلارجية  لل�شيا�شة 
الأمريكية،  “ذا هيل”  يف �شحيفة 
اأن ت�شكل هذه الأزمة زلزاًل �شيا�شياً 
اأن  على  م�����ش��دداً  الإي����راين  للنظام 

الإيرانين عط�شى.
املا�شية،  القليلة  الأ�شابيع  فخالل 
املدن  يف  ال�����ش��ارع  اإىل  الآلف  ن���زل 
لالعرتا�ض  الإي��ران��ي��ة  وال��ب��ل��دات 
املتفاقمة وعلى  املائية  الأزم��ة  على 
مزمناً  تعامل  ���ش��وء  ال��ن��ظ��ام  اإب����داء 
)متوز(  يوليو  اأوا���ش��ط  منذ  معها. 
امل��ا���ش��ي، ان��ف��ج��رت ال��ت��ظ��اه��رات يف 
حمافظة خوز�شتان الغنية بالنفط 
ت�شببت  ال���ذي  امل��ي��اه  نق�ض  ب�شبب 
ب��ه ظ���روف اجل��ف��اف و���ش��وء الإدارة 
احلن،  ذل��ك  منذ  ل��ه��ا.  احلكومية 
انت�شر ال�شطراب يف اأنحاء البالد.

ليغ�شبوا  ال��ك��ث��ري  ل��ل��م��ت��ظ��اه��ري��ن 
يقال  ب�شاأنه. يف خوز�شتان وحدها، 
تعاين  ق��ري��ة   700 م���ن  اأك����رث  اإن 
املياه،  اإىل  ال���و����ش���ول  اإم��ك��ان��ي��ة  يف 
ال�شكان  م����ن  ال���ع���دي���د  وي�����ش��ط��ر 
امل��ي��اه عر  ت�شليم  ع��ل��ى  ل��الع��ت��م��اد 
امل�شكلة  لكن  ال�شاحنات احلكومية. 
ب��ح�����ش��ب بريمان.  اأك����ر م���ن ذل���ك 
الر�شمية  ل����الإح���������ش����اءات  وف����ق����اً 

الإيرانية،  احلكومة  ع��ن  ال�����ش��ادرة 
اإي��ران اإىل  110 مدن يف  ا�شطرت 
ت��ط��ب��ي��ق ���ش��ك��ل م���ن اأ����ش���ك���ال تقنن 
ا�شطرابات  م���ن  ع���ان���ت  اأو  امل���ي���اه 
خ��الل ه��ذا ال�شيف وح��ده. تعك�ض 
اأعمق  �شعبياً  ا�شتياء  الظروف  هذه 
واأط�����ول م����دى. اأ���ش�����ش��ت ع��ق��ود من 
اأن��ظ��م��ة ال���زراع���ة وال����ري ال��ت��ي عفا 
عنها الزمن، اإ�شافة اإىل اإدارة �شيئة 
وتخ�شي�ض موارد ب�شكل اأ�شواأ، اأزمة 

مائية على نطاق وطني.
بح�شب  الأ�شباب،  هذه  كل  عن  نتج 
كاوه مدين من جامعة ييل، حتول 
مائياً”،  “مفل�شة  دول��ة  اإىل  اإي���ران 
الإمداد.  على  الطلب  يتفوق  حيث 
مواردها  اإي�����ران  ا���ش��ت��خ��دم��ت  ل��ق��د 
امل��ائ��ي��ة ب�شكل غ��ري م�����ش��ت��دام، وهي 
طوال  اخل���راء  منها  ح��ذر  م�شكلة 
رئي�ض  ق���ال   ،2018 يف  ���ش��ن��وات. 
ال�شرتاتيجية  ال�����زراع�����ة  م���رك���ز 
ح�شن  حم���م���د  امل���ائ���ي���ة  والإدارة 
بعد  “على  اإي����ران  اإن  �شريعتمدار 
خم�شة اأعوام فقط من كارثة مياه 
�شاملة نتيجة خم�شة عقود من �شوء 
ا�شتقال  نف�شها،  ال�شنة  الإدارة«.يف 
18 م�شرعاً من حمافظات فقرية 
على  اع��رتا���ش��اً  اإي���ران  و�شط  مائياً 
ازدياد التوزيع غري العادل للموارد 
ر�شالة مفتوحة،  ويف  البالد.  داخل 
بلعب  احلكومة  الرملانيون  طالب 
دور فاعل ل�شمان ح�شول خمتلف 
املناطق الإيرانية على ح�شة عادلة 
م��ن امل��ي��اه. يظهر ه��ذا الأم���ر كيف 
اأ���ش��ب��ح��ت امل���ي���اه ق�����ش��ي��ة ب������ارزة يف 

ال�شيا�شات الإيرانية الداخلية.

املوارد  معهد  اأن  اإىل  بريمان  اأ���ش��ار 
بيئية  راأي  موؤ�ش�شة  وه���و  ال��ع��امل��ي، 
رائ������دة م��ق��ره��ا وا���ش��ن��ط��ن، �شنف 
اأنها واحدة  2019 على  اإي��ران يف 
م��ن اأك���رث دول ال��ع��امل م��ع��ان��اة من 
املائي.  ال��ن��ق�����ض  ب�����ش��ب��ب  الإج����ه����اد 
ت�شتهلك  امل��ع��ه��د،  ل��درا���ش��ة  ووف���ق���اً 
املائية  %80 من م��وارده��ا  اإي���ران 
امل��ت��اح��ة ك���ل ���ش��ن��ة. ح���ذر امل��ع��ه��د يف 
اجلفاف  ���ش��دم��ات  اأن  م���ن  ح��ي��ن��ه 
حتى ال�شئيلة – واملتوقع اأن تزداد 
ب�شبب التغري املناخي – ميكنها اأن 

تنتج عواقب وخيمة.
�شوارع  يف  متجلية  التداعيات  هذه 
ط��ه��ران وم���دن اأخ����رى م��ع اإع���راب 
الإيرانين عن غ�شبهم. رد النظام 
الإيراين بال�شكل املتوقع. مت اإيقاف 
اأكرث من مئة حمتج وُقتل ب�شعهم 

يف �شدامات مع القوات احلكومية. 
لقطع  ����ش���ري���ع���اً  ال���ن���ظ���ام  وحت������رك 
الت�شالت والإنرتنت معتمداً على 
عمليات القمع يف اجلولت ال�شابقة 
ال�شنوات  خ��الل  الحتجاجات  م��ن 

القليلة املا�شية.
�شبباً  ث���م���ة  اأن  ب����ريم����ان  اأ�����ش����اف 
التظاهرات  ب���اأن  لالعتقاد  وجيهاً 
احل��ال��ي��ة اأك����رث م���ن جم����رد اإزع����اج 
�شنوات،  ط����وال  اهلل.  لآي�����ات  ع��اب��ر 
الآيديولوجية  الن��ق�����ش��ام��ات  اأدت 
عرقلة  اإىل  ال�شيا�شية  واخل��الف��ات 
تيار  اإىل  وحتولها  املعار�شة  توحد 
م�����ش��ت��دام. ب����داأ ه���ذا الأم�����ر يتغري 
م���وؤخ���راً. يف وق���ت ���ش��اب��ق م��ن هذه 
ن�شاأت حملة مدنية جديدة  ال�شنة، 
والوجوه  النا�شطن  مئات  وح��دت 
ال�شيا�شية  وال�شخ�شيات  الثقافية 

�����ش����د ال����ن����ظ����ام حت�����ت �����ش����ع����ار “ل 
للجمهورية الإ�شالمية«.

القوى  ت��ب��ق��ي  اأن  امل���ي���اه  ب���اإم���ك���ان 
اإىل  م�شطفة  املختلفة  امل��ع��ار���ش��ة 
يعود  ال���ب���ع�������ض.  ب��ع�����ش��ه��ا  ج����ان����ب 
خلقتها  ال��ت��ي  الأزم����ة  اأن  اإىل  ه���ذا 
الر�شمية  الإدارة  ���ش��وء  م��ن  ع��ق��ود 
الإيرانين  جل��م��ي��ع  م�����ش��ك��ل��ة  ه���ي 
الجتماعية  ���ش��رائ��ح��ه��م  ب��ج��م��ي��ع 
يف  ت�شارك  مل  ال��ت��ي  تلك  فيها  مب��ا 
ج�����ولت ال��ت��ظ��اه��ر ال�����ش��اب��ق��ة �شد 
املاء  ن��درة  وف��رت  بب�شاطة،  النظام. 
جميع  ب��ن  م�شرتكة  جتمع  نقطة 
الإي���ران���ي���ن ك��م��ا ب��ن م��ن يعانون 
الأ�شباب،  ل��ه��ذه  ال��ن��ظ��ام.  م��ن ظلم 
قد جتد ال�شلطات يف اإيران �شعوبة 
يف تبديد التظاهرات احلالية وفقاً 

لتحليل بريمان.

اأزمة املياه يف اإيران.. زلزال �شيا�شي قادم

غ�شب اأملاين اإثر توقيف بريطاين ب�شبهة التج�ش�س لرو�شيا 
•• برلني-اأ ف ب

موظف  توقيف  الأرب��ع��اء  اأم�����ض  اأملانيا  اأعلنت 
ب�شبهة  ب��رل��ن،  يف  امل��ت��ح��دة  اململكة  ���ش��ف��ارة  يف 
الأمر  هذا  معترة  رو�شيا،  حل�شاب  التج�ش�ض 
بالفعل  املتوترة  العالقات  يهدد برتدي  الذي 

مع مو�شكو باأنه “غري مقبول«.
اأو���ش��ح��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ال��ف��درال��ي��ة املكلفة 
املواطن  اأن  يف  ت�شتبه  اأن��ه��ا  التج�ش�ض  ق�شايا 
الريطاين البالغ من العمر 57 عاماً وُعرف 
واحدة  منا�شبة  يف  نقل  �ض.  ديفيد  با�شم  عنه 
ال�شتخبارات  لأج���ه���زة  “ملمثل  الأق�����ل  ع��ل��ى 
الرو�شية )وثيقة( ح�شل عليها يف اإطار عمله 

يف ال�شفارة«.
واأ�شافت النيابة العامة يف بيان “ح�شل املتهم 
يف مقابل نقل املعلومات على مبلغ مايل نقدي 
مل حت��دد ق��ي��م��ت��ه«.وك��ان توقيفه ال���ذي مت يف 
بوت�شدام، جنوب غرب برلن، ثمرة تعاون بن 

ال�شلطات الريطانية والأملانية.
وامل���واط���ن ال��ري��ط��اين ك���ان ي��ع��م��ل كموظف 
على  ي��ع��رف  لكن مل  ب���الده،  �شفارة  حملي يف 

الفور املن�شب الذي ي�شغله.
�شبهات  اأث��ار  “ن�شاطه  اأن  نف�شه  امل�شدر  وق��ال 
 ”2020 الثاين-نوفمر  ت�شرين  منذ  قوية 
ومكان  �شقته  تفتي�ض  “مت  اأن���ه  اإىل  م�����ش��ريا 

عمله«.
ت�شاف هذه الق�شية اإىل ق�شايا جت�ش�ض اأخرى 
�شجلت يف ال�شنوات الأخرية واتهمت ال�شلطات 

الأملانية رو�شيا بالوقوف خلفها.
وزارة  با�شم  املتحدث  برغر  كري�شتوفر  وق��ال 
�شحايف  موؤمتر  يف  الأرب��ع��اء  اأم�ض  اخلارجية  
على  اأملانيا  من  مقرب  �شريك”  “جت�ش�ض  اإن 
الأرا�شي الأملانية “غري مقبول ولهذا ال�شبب 

�شنتابع التحقيق عن كثب«.
تدهورت العالقات بن لندن ومو�شكو، خا�شة 
بريطانيا  يف  �شكريبال  �شريغي  ت�شميم  منذ 
مدينة  يف  ن��وف��ي��ت�����ش��وك  ب��غ��از   2018 ال���ع���ام 

�شالزبوري يف اإنكلرتا.
لكن الكرملن نفى على ال��دوام اأي تورط له 
يف حن اأدت الق�شية اإىل موجة طرد متبادل 
من  حلفائها  ول��دى  لندن  يف  للدبلوما�شين 
نطاق  على  اأخ���رى،  جهة  م��ن  ومو�شكو  جهة، 

العاملية  احل�����رب  ن��ه��اي��ة  م��ن��ذ  م�����ش��ب��وق  غ���ري 
الرو�شي  اجلا�شو�ض  وف��اة  ذلك  الثانية.و�شبق 
األك�شندر ليتفينينكو الذي نفي اإىل بريطانيا 
اإثر   2006 يف  للكرملن  م��ع��ار���ش��اً  واأ���ش��ب��ح 
اأ�شار  وهو   210 البلوتونيوم  مب��ادة  ت�شميمه 
فالدميري  ال��رو���ش��ي  الرئي�ض  م�شوؤولية  اإىل 
بوتن عن مقتله عندما كان على فرا�ض املوت.
جت�ش�ض  عمليات  عن  الك�شف  تزايد  اأملانيا،  يف 

ُتن�شب م�شوؤوليتها اإىل الكرملن.
اأع��ل��ن ال��ق�����ش��اء الأمل�����اين يف نهاية  وم����وؤخ����راً، 
ح���زي���ران-ي���ون���ي���و ت��وق��ي��ف ع����امل رو����ش���ي كان 
التج�ش�ض  بتهمة  اإحدى اجلامعات  موّظفا يف 

ل�شالح مو�شكو.
العالقات  توتر  ظل  يف  اأي�شا  الق�شية  وتاأتي 
بن رو�شيا واأملانيا اإثر ملفات عديدة مبا فيها 
نافالني،  األيك�شي  الكرملن  معار�ض  ت�شميم 
تعّر�شه  ب��ع��د  ب��رل��ن  ل��ل��ع��الج يف  ال���ذي خ�شع 
لعملية ت�شميم كادت تودي به يف اآب-اأغ�شط�ض 

املا�شي.
اإيطاليا، يف  اأعلنت  اأخ���رى،  اأوروب��ي��ة  بلدان  يف 
ال�شفارة  م��وظ��َف��ن يف  ط���رد  ال��رب��ي��ع،  م��ط��ل��ع 

على  القب�ض  ال�شرطة  األقت  بعدما  الرو�شية، 
ق��ب��ط��ان يف ال��ب��ح��ري��ة الإي��ط��ال��ي��ة اأث���ن���اء بيعه 
وثائق ع�شكرية �شّرية اإىل م�شوؤول يف ال�شفارة 

الرو�شية.
الرو�ض  الدبلوما�شين  من  العديد  ُط��رد  كما 
من  الأخ���رية  الأ�شهر  يف  بالتج�ش�ض  املتهمن 
بلغاريا وهولندا والنم�شا وفرن�شا وجمهورية 

الت�شيك.
يف ك��ل م���رة، ك��ان��ت رو���ش��ي��ا ت��رد ب��امل��ث��ل، منددة 
اأ���ش��ا���ض لها م��ن ال�شحة  ب��الت��ه��ام��ات ال��ت��ي ل 

قائلة اإنها تنم عن “الكراهية لرو�شيا«.
ووّجه مّدعون اأملان يف �شباط-فراير اتهامات 
زّود  ب��اأن��ه  ي�شتبه  لأمل���اين  بالتج�ش�ض  ر�شمية 
اأجهزة ا�شتخبارات رو�شية مبخططات هند�شية 
ملقر الرملان يف 2017. واّتهمت اأملانيا رو�شيا 

مرارا ب�شن هجمات اإلكرتونية �شّدها.
ويف ظل هذه العالقات املتوترة، م�شت برلن 
اأنابيب  خ��ط  ب��ن��اء  ل�شتكمال  بخطتها  ق��دم��ا 
اأن ي�شاعف  الذي يتوقع   ،”2 “نورد �شرتمي 
اإمدادات الغاز الطبيعي من رو�شيا اإىل اأملانيا، 

رغم انتقادات الوليات املتحدة.

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• نورمان لي�سرت*

للتو  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��داخ��ل��ي  الأم�����ن  وزارة  اأ����ش���درت 
الوهم  على  بناًء  حمتملة  عنف  اأع��م��ال  من  حت��ذي��ًرا 
اأغ�شط�ض.  الأبي�ض يف  البيت  اإىل  باأن ترامب �شيعود 
متزايًدا،  “م�شتوى  لح��ظ��ت  اإن��ه��ا  ال�����وزارة،  وت��ق��ول 
من  الإنرتنت”،  على  الن�شاط  من  متوا�شًعا،  ولكن 

قبل اأفراد يدعون اإىل العنف.
و�شائل  على  ال�شلطات  تراقبه  مما  اأ���ش��واأ  يكون  وق��د 
ي���الح���ظ م���دي���ر مكتب  ال���ت���وا����ش���ل الج���ت���م���اع���ي. 
العديد  اأن  وراي،  كري�شتوفر  الفدرايل،  التحقيقات 
من  “تتم  املحلين  الإره��اب��ي��ن  بن  الت�شالت  من 

خالل من�شات م�شفرة ل ميكننا الو�شول اإليها ...«
مت اإ���ش��دار اإ���ش��ع��ار الأم���ن ال��ع��ام، واإر���ش��ال��ه، يف نهاية 
الولية  و���ش��ل��ط��ات  ال�����ش��رط��ة  اإىل  امل��ا���ش��ي،  الأ���ش��ب��وع 
الدع����اءات  ظ��ه��ور  ع���ودة  و���ش��ط  املحلية،  وال�شلطات 
والتي   .2020 ع��ام  انتخابات  نتيجة  ح��ول  الكاذبة 
ق��ب��ل ���ش��ان��ع و�شائد  ن�����ش��ره��ا ب�شكل خ��ا���ض م��ن  ي��ت��م 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  لينديل،  مايك  الهلو�شة 
والذي  ت��رام��ب،  لدونالد  امل��ق��رب  ال�شديق  و���ش��ادت��ي، 

تعتر كلماته نف�شية اأكرث منها �شيا�شية.
و�شيقدم ليندل دلياًل على فوز ترامب يف النتخابات 
داك��وت��ا. وت��دع��ي هذه  ���ش��اوث  ُتعقد الآن يف  ن���دوة  يف 
يف  ت��زوي��ر  ه��ن��اك  ك��ان  اأن���ه  الهي�شتريية،  ال�شخ�شية 
اأي مدى  اإىل  اخلم�شن.  الأمريكية  الوليات  جميع 
اأن  ُيتوّقع  �شيك�شفه؟  م��ا  و�شخرية  حماقة  �شتذهب 
املحكمة  يف  �شهادته  اجلمهورية  ال��ولي��ات  ت�شتخدم 

العليا.

ــف: املــتــحــمــ�ــشــون املــــوؤيــــدون لــرتامــب  ــن ــع ال
ي�شتعدون

مدير  واآخ��ري��ن،  لليندل  احلمقاء  التعليقات  دفعت 
م��ك��ت��ب ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال���ف���ي���درايل وم�������ش���وؤويل الأم���ن 

ل  اإنهم  اخلطر.  ناقو�ض  دق  اإىل  الآخرين،  الداخلي 
اقتحام  مثلما حدث عندما مت  يفاجوؤوا  اأن  يريدون 

مبنى الكابيتول.
اأ�شّر ترامب نف�شه  وح�شب �شحيفة نيويورك تاميز، 
البيت  اإىل  العودة  يتوّقع  اأنه  املحاورين،  للعديد من 
على  كلماته  البع�ض  ويف�ّشر  اأغ�شط�ض.  يف  الأبي�ض 
لت�شتعّد لعمل يحّقق  اإىل قاعدته  اأنها دعوة �شمنية 

ما ف�شلت يف حتقيقه يف 6 يناير.
ويزعم تقرير حديث ملكتب التحقيقات الفيدرايل، اأن 
“... املتطرفن البي�ض العنيفن بدوافع عن�شرية اأو 
اإىل  تهدف  للتنزيل  قابلة  رواب��ط  تقا�شموا  عرقية، 
التحتية  والبنية  اجلماهريية  التجمعات  ا�شتهداف 

احليوية وقوات المن وال�شرطة.«

اليمني املتطرف مع ترامب و�شد اللقاحات
ترتبط تهديدات الإرهاب املحلي يف الوليات املتحدة 
بنظريات املوؤامرة املرتبطة بكل من انتخابات 2020 
كورونا.  ف���ريو����ض  ووب�����اء   2021 ي��ن��اي��ر   6 ومت����رد 
املوؤهل  غ��ري  الأم��ري��ك��ي،  املتطرف  اليمن  وي��ع��ار���ض 
والكمامات  التطعيم  بطاقات  ب�شدة  املتعلم،  وغ��ري 

الإجبارية.
جرين،  تايلور  مارجوري  املثرية،  النائب  واقرتحت 
يف حملة جلمع الترعات للحزب اجلمهوري موؤخًرا، 
الدولة  “اأ�شدقاء  ي��ه��ددوا  اأن  مي��ك��ن  م��وؤي��دي��ه��ا  اأّن 
البولي�شية” بقيادة الرئي�ض بايدن، بالأ�شلحة النارية 
اإذا جاوؤوا اىل منازلهم و�شاألوهم عن و�شع التطعيم 

�شد فريو�ض كورونا. 
الأمن  وزارة  ت�شعر  احل��ال��ي��ة،  ال��ت��ه��دي��دات  بيئة  يف 
املجرمن  اأن  م���ن  ب�����ش��ك��ل خ��ا���ض  ب��ال��ق��ل��ق  ال��داخ��ل��ي 
ال�شغرية  واملجموعات  وامل�شطربن عقلًيا  املعزولن 
من املتطرفن الذين ي�شعب اكت�شافهم، �شيعترون 
ترير  مبثابة  اللفظية  وامل��ب��ال��غ��ة  الغ�شب  ه��ذا  ك��ل 

للعنف.

ل, لن يعود ترامب بحلول نهاية اأغ�شط�س...!

لكندا  الأ�ــشــود  “الكتاب  منها  النت�شار  وا�شعة  كتب  ومــوؤلــف  �شحفي,  كاتب   *
الإجنليزية”, و”حتقيقات حول الجهزة ال�شرية” و”اأ�شرار خيار كندا”, و”ق�شية 

جريار بول” و”�شجني يف بانكوك” )�شرية ذاتية(.             ترجمة خرية ال�شيباين
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عربي ودويل

تغيري التكتيك يف الأفق
وفا�شلة،  ب��ذي��ئ��ة  ك���ان���ت  ولأن����ه����ا 
ترامب  دون��ال��د  �شمحت حم��اول��ة 
 ،  2020 ان����ت����خ����اب����ات  ت����دم����ري 
خماوف  اأي  اع��ت��ب��ار  وب�����ش��ه��ول��ة، 
ب�����ش��اأن ن��زاه��ة ان��ت��خ��اب��ات 2024 
مبالًغا فيها. يف الخري، حمكمة 
ب��ع��د حم��ك��م��ة، مت رف�����ض جميع 
اإثبات  حماولت ترامب وحلفائه 
النتائج  ي��ب��ط��ل  ���ش��خ��م  ت����زوي����ر 

الرئا�شية. 
ورغم حم��اولت ترامب ال�شغط 
يف ك��ل ولي���ة م��ت��ن��ازع عليها على 
ان���ت���خ���اب���ي، وعلى  م�������ش���وؤول  ك����ل 
احل�����ك�����ام، وع����ل����ى ال���رمل���ان���ي���ن، 
العدل  وزارة  يف  امل�شوؤولن  وعلى 
-لعقد  ك��الرك  -مثل  الأمريكية 
ب����رمل����ان����ات ال�����ولي�����ات وال����ب����ت يف 
جديدة  انتخابية  دوائ���ر  اأ���ش��وات 
ل�����ش��احل��ه ب���ع���د امل�������ش���ادق���ة على 
النظام،  ���ش��م��د  ب���اي���دن،  ان��ت��خ��اب 
 20 يف  للتنحي  ترامب  وا�شطر 

يناير 2021.
 ل��ك��ن ه���ن���اك حت�����وًل ط��ف��ي��ًف��ا يف 
بها  ال�����ت�����ي حت�������دث  ال����ط����ري����ق����ة 
“التزوير”  عن  وحلفاوؤه  ترامب 
 ،2020 لن��ت��خ��اب��ات  امل��ف��رت���ض 
والذي ميكن اأن يجعل مثل هذه 
للق�شاة  اأك��رث جاذبية  الدع���اءات 
الذين  املحافظن  وال�شيا�شين 
املحطة  يف  مبواقعهم  احتفظوا 

النتخابية الخرية.
 عام 2024، من املرجح اأن تف�شح 
الت��ه��ام��ات ب��ال�����ش��رق��ة، رغ���م اأنها 
بذيئة ول اأ�شا�ض لها من ال�شحة، 
الطريق حلجج قانونية غام�شة 
للمجال�ض  ك��ب��رية  ���ش��ل��ط��ة  ح���ول 
لتنظيم  الوليات،  يف  الت�شريعية 
الن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى ال��ن��ح��و الذي 

يرونه منا�شًبا.
عن  احلمقاء  الق�ش�ض  ان�شوا     
الإيطالية  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  الأق���م���ار 
ال��ت��ي ت��الع��ب��ت ب��ال��ل��ي��زر يف عدد 
ت���روا  اأن  وت���وّق���ع���وا  الأ������ش�����وات، 
حم�����ام�����ن ان����ي����ق����ن وم���ه���ذب���ن 
الفيدرالية  اجل��م��ع��ي��ة  ي��خ��ت��م��ون 
“الهيئة  عقيدة  تطبيق  لتناق�ض 
للولية”،  امل�شتقلة  الت�شريعية 

على  اجل��م��ه��وري��ون  �شيطر  واإذا 
الكوجنر�ض يف اأوائل عام 2025، 
فقد ي��وؤي��دون ه��ذه احل��ج��ج عند 
النتخابي  امل��ج��ّم��ع  اأ���ش��وات  ف��رز 
م������ن قبل  ُه��������ِزم��������وا  ل������و  ح����ت����ى 
كوجنر�ض يقوده الدميقراطيون 
)رغم اعرتا�شات اأكرث من 100 
 .2020 عام  جمهوري(  برملاين 
اأ�شوات  ع���ّد  حم��اول��ة  ومي��ك��ن��ه��م 
بدًل  للولية  الت�شريعي  املجل�ض 
اإرادة  تعك�ض  التي  ال���ش��وات  م��ن 

ال�شعب.
الت�شريعية  ال��ه��ي��ئ��ة  ح���ج���ة  اإن 
تق�شي  -والتي  للولية  امل�شتقلة 
اأ���ش��ا���ًش��ا ب��اإل��غ��اء الن��ت��خ��اب��ات من 
الفائز  اأج����ل ج��ع��ل اخل��ا���ش��ر ه���و 
الح���رتام  م��ن  ج��و  لها  -�شيكون 
النتخابات  و���ش��ف  ي��ت��ط��ل��ب  ل���ن 
اأن���ه���ا م�����ش��روق��ة اأو م����زورة،  ع��ل��ى 
باأن  ال��ق��ول،  يف  �شتتمثل  ولكنها 
اإجراءات حاكم الولية اأو املحاكم 
انتهكت  الن��ت��خ��اب��ات،  م��دي��رو  اأو 
حقوق  ب��اغ��ت�����ش��اب��ه��ا  ال���د����ش���ت���ور 

الهيئة الت�شريعية. 
اأخ������رى، ك���ل ه����ذا معقول  وم����رة 

ب�شكل مرّوع.
ك���ان مت���رد 6 ي��ن��اي��ر، واإج�����راءات 
الهيئة  اأ����ش���وات  لتغيري  ت��رام��ب 
الن��ت��خ��اب��ي��ة يف خ��م�����ض ولي�����ات، 
كذبة  ت�شتغل  انقالبية  حم��اول��ة 
ت����زوي����ر ان���ت���خ���اب���ي ����ش���خ���م. لكن 
تتخذ  اأن  ميكن  القادمة  املرحلة 
القانونية  والآراء  احل��ج��ج  �شكل 
امل�شممة بعناية نقاًل عن توما�ض 
جيفر�شون، وملفوفة يف ال�شوابق 
باحلرفية  ي�شمى  وما  الق�شائية 
الد�شتورية.... ومع ذلك لن تقّل 

�شررا وخبثا.
------------------------

والعلوم  الــقــانــون  ــتــاذ  ــش *اأ�
ــعــة  ــام ــج الـــ�ـــشـــيـــا�ـــشـــيـــة ب
كاليفورنيا يف اإيرفني, وموؤلف 
كتاب “حروب الت�شويت: من 
النهيار  اإىل   2000 فلوريدا 
النتخابي القادم” ومدّون يف 

مدونة قانون النتخابات.

دونالد ترامب وكذبة النقالب

جيفري كالرك واخلطة املرفو�شة يف دي�شمر قوانن انتخابية متييزية معركة قانونية بن الوطني واملحلي

ال�شاد�ض من يناير 2020، اقتحم الع�شرات من اأن�شار ترامب الكونغر�ض ملنع امل�شادقة على النتخابات الرئا�شيةالقا�شي بريت كافانو -اإىل الي�شار- يوؤدي اليمن الد�شتورية بعد اأن اأكد جمل�ض ال�شيوخ تعيينه يف املحكمة العليا

رئا�شية  ه���زمي���ة  اأي  ل��ت��ح��وي��ل 
جمهورية اىل انت�شار.

ــري  غ و  حــــمــــقــــاء  حــــجــــة 
دميقراطية 

هذا ما قاله ترامب يف مقابلته يف 
مار�ض 2021 مع كارول ليونيغ 
وفيل روكر، من وا�شنطن بو�شت 
مبفردي  “ميكنني  كتابهما  ع��ن 
الأخ���رية  ال�شنة  الأم����ر:  اإ���ش��الح 
ترامب”.  ل���دون���ال���د  ال���ك���ارث���ي���ة 
حمافظة  ���ش��خ�����ش��ي��ات  واأر����ش���ل���ت 
كبرية نف�ض الإ�شارات، كما يت�شح 
الناجح،  ماير،  جن  حتقيق  من 
ع��ل��ى اعمدة  الأخ�����رية  الأي�����ام  يف 
ن��ي��وي��ورك��ر، ح���ول مت��وي��ل خدعة 
غري  ب�شكل  امل�شروقة  النتخابات 

عادل.
جذبت مقابلة ترامب مع ليونيغ 
الرئي�ض  لأن  الن���ت���ب���اه  وروك������ر، 
“ح�شًدا  اإنه خاطب  قال  ال�شابق، 
اأن  ق��ب��ل  ي��ن��اي��ر   6 يف  حميميا” 
مبنى  ب��ال��ع��ن��ف  ال��ب��ع�����ض  يقتحم 
لإيقاف  حم��اول��ة  يف  ال��ك��اب��ي��ت��ول 
اأ�شوات  ي��ف��رز  وه���و  ال��ك��وجن��ر���ض 

املجّمع النتخابي. 
لكن ما لفت انتباهي، هو تف�شري 
ال������ذي يجعل  ل��ل�����ش��ب��ب  ت����رام����ب 
من وجهة  “مزّورة”  النتخابات 

نظره.
عن  احل����دي����ث  دون  م����ن  ح���ت���ى   
املفرت�ض،  “ال�شخم”  ال��ت��زوي��ر 
الذي  ال�شوتي  الت�شجيل  يف  قال 

مت اإ�شداره للمقابلة:

ميكن اأن يحدث هذا يف النتخابات 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة. ت��خ��ي��ل��وا اأن 
ت�شع  للولية  الت�شريعية  الهيئة 
القواعد العامة لإجراء انتخابات 
جميع  ت��ق��دم  ل  لكنها   ،2024
التفا�شيل حول تنظيمها. ميكن 
اجلمهورية  الت�شريعية  للهيئات 
املر�شح  بها  فاز  التي  الوليات  يف 
قاعدة  ت��ت��خ��ذ  اأن  ال��دمي��ق��راط��ي 
اأن�شاأتها  ع��ادي��ة  ان��ت��خ��اب��ات  اإدارة 
اأو حكم  اأو م�شوؤول حملي،  ولية 
حم��ك��م��ة ال����ولي����ة، وجت�����ادل باأن 
تنفيذ القاعدة يجعل النتخابات 
تاركة  د�شتورية،  غ��ري  الرئا�شية 
للولية  ال��ت�����ش��ري��ع��ي  ل��ل��م��ج��ل�����ض 
اخ�����ت�����ي�����ار ق����ائ����م����ة اأخ�����������رى من 

الناخبن.
ق��د ل ت��واف��ق امل��ح��اك��م ع��ل��ى هذه 
ب���دا   2020 -ع�������ام  ال���ن���ظ���ري���ة 
هذه  م��ن  ح���ذراً  كافانو  القا�شي 
احلجة لأنها جاءت متاأخرة جداً 

يف العملية. 
ولكن قد ل يكون من ال�شروري 
لإح������داث  امل���ح���اك���م  ت���ت���دخ���ل  اأن 
نتائج  عك�ض  وحم��اول��ة  الفو�شى 
النتخابات. وقد يجتمع املجل�ض 
يهيمن  الذي  للولية  الت�شريعي 
فاز  ولي��ة  يف  اجلمهوريون  عليه 
ب��ه��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ون، وي��ع��ل��ن اأن 
املحاكم  اأو  املحلين  امل�����ش��وؤول��ن 
ق��د ان��ح��رف��وا ع��ن ق��واع��د الهيئة 
على  يجب  وبالتايل  الت�شريعية، 
الهيئة الت�شريعية اأن مت�شك زمام 

الأمور وتختار قائمة ناخبيها.

قدم  الذي  الفيدرالية،  للجمعية 
يف “م�شروع النتخابات النزيهة” 
الأوروي����ل����ي، ن��ف�����ض احل��ج��ة اأم���ام 

املحكمة العليا. 
الكبري  ال����ب����اح����ث  ق�������ال  وك�����م�����ا 
نيت  الن���ت���خ���اب���ي  ال����ق����ان����ون  يف 
بري�شيلي، جلن ماير يف �شحيفة 
الهيئة  ع��ق��ي��دة  ف����اإن  ن��ي��وي��ورك��ر، 
للولية  امل�����ش��ت��ق��ل��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
“متنح الح��رتام الفكري حلجة 

جمنونة وغري دميقراطية.«
د���ش��ت��ور ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة �شد 

الهيئة الت�شريعية املحلية
كيف تعمل؟ ين�ض الق�شم الثاين 
من د�شتور الوليات املتحدة على 
للوليات  الت�شريعية  املجال�ض  اأن 
“طريقة”  حت��دي��د  يف  احل��ق  لها 

انتخاب الناخبن. 
وباملثل، متنح املادة الأوىل، اجلزء 
4، “الهيئة الت�شريعية” للولية 
ومكان  ت����اري����خ  حت���دي���د  ���ش��ل��ط��ة 
الكوجنر�ض،  انتخابات  وطريقة 
ب�����ش��رط ت��ف��وي�����ض م���ن ق��ب��ل هذا 

الأخري.
تف�شري  مت  العملية،  املمار�شة  يف 
اأن���ه���ا ت�شمح  ال���ب���ن���ود ع��ل��ى  ه����ذه 
للهيئة الت�شريعية بو�شع القواعد 
النتخابات،  لإج����راء  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
والتي تخ�شع بعد ذلك لعمليات 
م�شوؤولو  يحدد  العادية:  الولية 
الت�شويت،  تفا�شيل  النتخابات 
وت��ف�����ش��ر حم��اك��م ال���ولي���ة معنى 
للولية،  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال���ق���واع���د 
واأحياًنا يحكم الق�شاة واملوظفون 

للوليات  الت�شريعية  »املجال�ض 
مل توافق على كل ما مت القيام به 
لهذه النتخابات. ووفًقا لد�شتور 
الوليات املتحدة، فاإنهم ملزمون 
بذلك. واملحكمة العليا، مل تثبت 
اأي �شيء على الإطالق –ل تن�شوا، 
مل تقل اإنها مل توافق -قالت اإنها 
بخيبة  اأ�شعر  امللف.  يف  تنظر  لن 

اأمل كبرية من املحكمة العليا.
بن�ض  م�����اي�����ك  ل�������دى  ك�������ان  ل������و   
ال�����ش��ج��اع��ة لإع��������ادة الأم�������ر اإىل 
برملانات الوليات، اأعتقد اأنه كان 
من املمكن احل�شول على نتيجة 

خمتلفة. ...
حتى قبل اأن نتحدث عن الف�شاد 
على  حت�شل  عندما   ... ال��ف��ردي 
ه���ذه الأ�����ش����وات، واأن����ت ت��ع��ل��م اأن 
من  اأي  يف  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
هذه الوليات مل توافق على هذه 
-ال�شاعة،  الكا�شحة  ال��ت��غ��ي��ريات 
ال����ي����وم، حل���ظ���ة ال��ت�����ش��وي��ت -مت 
�شيا�شين  ق���ب���ل  م����ن  ����ش���يء  ك����ل 
وق�������ش���اة حم���ل���ي���ن، ك������ان يجب 
احالتها اإىل املجال�ض الت�شريعية. 
من  ر���ش��ائ��ل  اأري��ك��م  اأن  وميكنني 
اأرادوا  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة...  ال��ه��ي��ئ��ات 
ل��و مت لهم ذلك،  ا���ش��ت��ع��ادت��ه��ا.... 

لكانت الق�شة خمتلفة للغاية. »
يف حماولة لإلغاء النتخابات، مل 
قدم  ال���ذي  الوحيد  ت��رام��ب  يكن 

هذه احلجة. 
���ا مع  ك����ان ه����ذا ه���و احل�����ال اأي�������شً
املحافظن،  الن�شطاء  من  قطيع 
مثل ليونارد ليو، الرئي�ض امل�شارك 

2020، وهي تعك�ض حجة اأخرى 
العليا  امل��ح��ك��م��ة  رئ��ي�����ض  ق��دم��ه��ا 
ال�شابق وليام رينكوي�شت، وان�شم 
والقا�شي  توما�ض،  القا�شي  اإليه 
ال�شابق اأنتونن �شكاليا، يف ق�شية 
بو�ض �شد جور، لإغالق القرتاع 
انت�شار  ب����اإع����الن   2000 ع����ام 

اجلمهوري جورج دبليو بو�ض.
األيتو  ال���ق���ا����ش���ي  ق����ّدره����ا  ح���ج���ة 
ق�شية  يف  ك�����اف�����ي�����ة  ب�������درج�������ة 
بن�شلفانيا 2020 لإ�شدار اأوامر 
ب��ت��خ�����ش��ي�����ض ب��ط��اق��ات الق����رتاع 
التي ت�شل اإىل الولية يف غ�شون 
اأي���ام م��ن ي��وم النتخابات  ث��الث��ة 
العد.  م��ن  املحتمل  ل�شتبعادها 

وحل�شن احلظ، 
كان هذا يتعلق فقط بع�شرة اآلف 
ب��ط��اق��ة اق�����رتاع، وال���ت���ي مل تكن 
ال�شباق  لنتائج  بالن�شبة  حا�شمة 
ب���اي���دن بحوايل  ال��رئ��ا���ش��ي )ف����از 

80 األف �شوت مقدًما(.
حول   2020 ع��ام  معركة  كانت 
عقيدة الهيئة الت�شريعية امل�شتقلة 

للولية متقاربة جًدا.
 ول����ن ي���ك���ون م���ن امل���ف���اج���ئ على 
الإط���الق اأن ن��رى ما ل يقل عن 
خ��م�����ش��ة ق�����ش��اة حم���اف���ظ���ن، اإن 
يتبنونها  ال�شتة،  كلهم،  يكن  مل 
ال��ت��ي يتم فيها  ال��ق��ادم��ة  امل���رة  يف 
ت��ق��دمي احل��ج��ة اإىل امل��ح��ك��م��ة يف 

الوقت املنا�شب.

�شيناريو معقول
كيف  نفهم  اأن  ال�شعب  من  لي�ض 

الولية  ق���واع���د  ت��ن��ت��ه��ك  ع��ن��دم��ا 
القوانن النتخابية الد�شتورية.

ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال، م���ع اق���رتاب 
ق�شت   ،2020 ان����ت����خ����اب����ات 
باأن  بن�شلفانيا  يف  العليا  املحكمة 
ال����ذي يتطلب  امل��ح��ل��ي  ال��ق��ان��ون 
و�شول بطاقات القرتاع بالريد 
ليتم عدها،  النتخابات  قبل يوم 
التي  الد�شتورية  الأحكام  ينتهك 
الت�شويت، حيث  احل��ق يف  حتمي 
ك��ان��ت الن��ت��خ��اب��ات جت��ري خالل 

اجلائحة.
بطاقات  ا�شتالم  م��ددت  وب��ذل��ك   

القرتاع ثالثة اأيام.
ه����ذا  ط����ع����ن اجل����م����ه����وري����ون يف 
د�شتور  اأن  ب��ح��ج��ة  ال���ت���م���دي���د، 
ال�شيادة  يعطي  املتحدة  الوليات 
ان  ل��و  حتى  الت�شريعية،  للهيئة 
املجل�ض الت�شريعي ينتهك د�شتور 
الولية، على النحو الذي حددته 

املحكمة العليا يف بن�شلفانيا.
ه��ذا يف ال��واق��ع ه��و م��ب��داأ الهيئة 
الت�شريعية امل�شتقلة للولية، لأنه 
الت�شريعية  الهيئة  اأن  يفرت�ض 
مواجهة  يف  الأع��ل��ى  ه��ي  املحلية 
الذين  الآخرين  الفاعلن  جميع 
النتخابات.  ينظموا  اأن  يحتمل 
انها نظرية بعيدة املنال لل�شلطة 
نظرية  ل���ك���ن���ه���ا  ال���ت�������ش���ري���ع���ي���ة، 
ق�����ش��اة يف املحكمة  اأرب��ع��ة  اأي��ده��ا 
ال��ع��ل��ي��ا )���ش��م��وئ��ي��ل األ��ي��ت��و، ونيل 
كافانو،  وب����ري����ت  ج����ور�����ش����و�����ض، 
وك��الرن�����ض ت��وم��ا���ض( م��ن خالل 
عام  ان��ت��خ��اب��ات  يف  م��ت��ن��وع��ة  اآراء 

- يف الأ�شابيع الأخرية, اأ�شبحت جهود دونالد ترامب لت�شويه واإلغاء نتائج انتخابات 2020 اأكرث و�شوًحا

- تطبيق عقيدة الهيئة الت�شريعية امل�شتقلة للولية 
لتحويل اأي هزمية رئا�شية جمهورية اىل انت�شار

- ين�س الق�شم الثاين من الد�شتور الأمريكي على اأن املجال�س 
الت�شريعية للوليات لها احلق يف حتديد طريقة انتخاب الناخبني

- حجة الهيئة الت�شريعية امل�شتقلة للولية تق�شي اأ�شا�ًشا باإلغاء 
النتخابات من اأجل جعل اخلا�شر هو الفائز 

- كانت معركة عام 2020 حول عقيدة الهيئة 
الت�شريعية امل�شتقلة للولية متقاربة جًدا

لن ي�شتند هذه املرة لتهمة التزوير ال�شخم:

انقالب دونالد ترامب القادم ممكن وبارع...!
•• الفجر -ريت�سارد اإل ها�سن

 –ترجمة خرية ال�سيباين

ولكن  ال�شخم”,  “التزوير  بتهمة  املــرة  هــذه  المــر  يتعلق  ل 
الهيئة  ت�شع  اأن  �شاأنها  من  الت�شريعية  لل�شلطة  غريبة  بنظرية 

الت�شريعية املحلية فوق اجلهات الفاعلة الأخرى التي يحتمل اأن 
تنظم النتخابات. يف الأ�شابيع الأخرية, اأ�شبحت جهود دونالد 
ترامب لت�شويه واإلغاء نتائج انتخابات 2020 اأكرث و�شوًحا.من 
عن  الك�شف  اإىل  اأريزونا,  ولية  يف  اجلارية  الوقحة  املراجعة 
خطة جيفري كلرك احلمقاء واملرفو�شة يف دي�شمرب, والهادفة 

اىل ان تتوىل وزارة العدل اإقناع املجال�ش الت�شريعية للوليات 
اإلغاء تلك النتائج, مرورا مبحاولة مقا�شاة  التي فاز بها بايدن 
حماولة  تبنّي  ال�شخيفة,  الق�شائية  دعاواهم  ب�شبب  املحامني 
جديرة  خدعة  جمرد  اأنها  يوم  كل   2020 انتخابات  يف  الطعن 

مب�شل�شل �شرطة كي�شتون اأو كي�شتون كوب�ش.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   14 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  353292 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  ايه اإ�ض اأي اأو واي ال تي دي )ارجو�ض �شبيكرتوم انرتنا�شيونال( 
وعنوانه: ليتات�شيالنتي 3، اف اي-57170 �شافونلينا، فنلندا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأج��ه��زة وم��ع��دات لك�شف واإط��ف��اء واإخ��م��اد احل��رائ��ق؛ اأج��ه��زة اإن���ذار �شد احل��ري��ق؛ ك��ام��ريات مراقبة الدوائر 
التلفزيونية املغلقة للك�شف عن احلرائق؛ اأجهزة ومعدات مكافحة احلرائق؛ اأجهزة ومعدات وتركيبات اإطفاء 
احلرائق؛ جم�شات احلريق؛ ر�شا�شات اإطفاء احلريق؛ اأجهزة واأنظمة ر�شا�شات اإطفاء احلريق؛ اأجهزة نوافري 
اأجهزة  واأدوات ومعدات ك�شف احل��رارة؛ جمموعة من  اأجهزة  اإطفاء احلريق؛  لغايات  املياه  ور�شا�شات  املياه 
اإنذار �شد احلرائق واحلرارة والدخان واأجهزة واأدوات ومعدات الك�شف عنها؛ نقاط ات�شال ووحدات الإبالغ 
عن وجود حريق عن طريق ك�شر الزجاج وال�شغط على الزر؛ اأجهزة واأدوات الوقاية وال�شالمة من اأخطار 
احلرائق واحلرارة والدخان؛ كبالت كهربائية مقاومة للحريق واحلرارة؛ قطع غيار ولوازم واإك�ش�شوارات 
اأجهزة ترجمة الإ�شارات ومو�شعات املدى والواجهات والوحدات  اأعاله مبا يف ذلك  لكافة املنتجات املذكورة 

والكا�شفات واملوؤ�شرات وامل�شبارات ونقاط الت�شال واملبيتات.
الواق�عة بالفئة:  9

و�شف العالمة:  كتبت كلمة  " STRELETZ " باأحرف لتينية
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 12 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13313

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   14 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  353293 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  ايه اإ�ض اأي اأو واي ال تي دي )ارجو�ض �شبيكرتوم انرتنا�شيونال( 
وعنوانه: ليتات�شيالنتي 3، اف اي-57170 �شافونلينا، فنلندا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
الإن��ذار والك�شف عن احلرائق واحل��رارة والدخان؛  واأدوات  واآلت  اأجهزة ومعدات  واإ�شالح  تركيب و�شيانة 
تركيب و�شيانة واإ�شالح اأجهزة اإطفاء احلرائق؛ تركيب و�شيانة واإ�شالح اأجهزة ومعدات الوقاية وال�شالمة 
اأخطار احلرائق واحلرارة والدخان؛ خدمات امل�شورة واملعلومات وال�شت�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات  من 

املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  37

لتينية  " باأحرف   STRELETZ "  و�شف العالمة:  كتبت كلمة
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 12 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13313

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   14 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  353295 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  ايه اإ�ض اأي اأو واي ال تي دي )ارجو�ض �شبيكرتوم انرتنا�شيونال( 
وعنوانه: ليتات�شيالنتي 3، اف اي-57170 �شافونلينا، فنلندا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
�شد  الإن��ذار  واأنظمة  احلريق  كبح  واأنظمة  الر�شا�شات  واأنظمة  احلماية  معدات  واختبار  وت�شميم  هند�شة 
ت�شميم  الكيميائية؛  والأبحاث  التحليل  التحكم؛  ولوحات  والدخان  الك�شف عن احلرائق  واأنظمة  احلريق 
البحث  امل��واد؛  اختبار  ال�شناعي؛  الت�شميم  الهند�شة؛  الت�شميم؛  خدمات  احلا�شوب؛  واأنظمة  برجميات 
والتطوير لالآخرين؛ الأبحاث التقنية؛ درا�شات امل�شاريع التقنية؛ وجميعها متعلقة باأنظمة الإنذار والك�شف 
املتعلقة  امل�شورة واملعلومات وال�شت�شارات  اإطفاء احلريق؛ خدمات  عن احلرائق واحلرارة والدخان واأجهزة 

بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 
الواق�عة بالفئة:  42

و�شف العالمة:  كتبت كلمة  " STRELETZ " باأحرف لتينية 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 12 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13313

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 يونيو 2021 املودعة حتت رقم:  353731 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  �شاهن انوفي�شن هولدينج ليمتد
وعنوانه: �ض.ب. 35665، الطابق 34 و 35، برج املقام، مربعة �شوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
واأجهزة  امل�شتخدمة للتدخن  وامل��رذاذات  الفموية  الكهربائية والإلكرتونية واملباخر  لل�شجائر  بطاريات ومراكم كهربائية 
التدخن؛ �شواحن لل�شجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة للتدخن واأجهزة التدخن؛ 
للتدخن  امل�شتخدمة  وامل��رذاذات  الفموية  واملباخر  والإلكرتونية  الكهربائية  لل�شجائر  مثبتة  وبرجميات  ثابتة  برجميات 
واأجهزة التدخن؛ علب �شحن حممولة لل�شجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة للتدخن 
واأجهزة التدخن؛ �شواحن الناقل الت�شل�شلي العام وال�شواحن املتخ�ش�شة وال�شواحن القيا�شية الأخرى لل�شجائر الكهربائية 
والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة للتدخن واأجهزة التدخن؛ برجميات قابلة للتنزيل لالأجهزة املحمولة 
التي ت�شتخدم مع ال�شجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة للتدخن واأجهزة التدخن؛ 
برجميات ل�شبط الإعدادات عن بعد لل�شجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة للتدخن 
واأجهزة التدخن؛ برجميات تطبيقات املحمول؛ برجميات احلا�شوب؛ اأجزاء ومكونات احلا�شوب؛ اأجهزة طرفية للحا�شوب؛ 
التدخن؛  واأجهزة  لللتدخن  امل�شتخدمة  وامل��رذاذات  الفموية  واملباخر  الكهربائية والإلكرتونية  لل�شجائر  و�شائط تخزين 
جم�شات فوق �شوتية وجم�شات خوائية لل�شجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة للتدخن 
اإ�شعال لأجهزة التدخن الإلكرتونية والكهربائية؛  واأجهزة التدخن؛ جم�شات كهرو�شغطية ومفاتيح وحمولت واأجهزة 
جم�شات كهرو�شغطية ومفاتيح وحمولت واأجهزة اإ�شعال للمرذاذات؛ جم�شات فوق �شوتية وجم�شات خوائية للمرذاذات؛ 

قطع غيار ولوازم واإك�ش�شوارات للمنتجات املذكورة اأعاله.
9 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من �شكل مميز ي�شبه احلرف الالتيني "N "  مت�شابك. و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 12 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13313

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 يونيو 2021      تاريخ اإيداع الأولوية    املودعة حتت رقم:  353732 
با�ش��م:  �شاهن انوفي�شن هولدينج ليمتد

وعنوانه: �ض.ب. 35665، الطابق 34 و 35، برج املقام، مربعة �شوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

الإلكرتونية  امل��رذاذات  )اأدوات مدخنن(؛  م��رذاذات  للتدخن؛  امل�شتخدمة  امل��رذاذات  التبغ؛  بدائل  التبغ؛  املدخنن؛  اأدوات 
والكهربائية امل�شتخدمة للتدخن؛ املرذاذات املحمولة امل�شتخدمة للتدخن؛ املرذاذات امل�شتخدمة ل�شتن�شاق التبغ وبدائل 
واأجهزة  الفموية  واملباخر  الكهربائية والإلكرتونية  ال�شجائر  الكيميائية؛  النكهات  امل�شتخدمة ل�شتن�شاق  امل��رذاذات  التبغ؛ 
التدخن؛ ال�شجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة للتدخن واأجهزة التدخن التي تدار 
باملحولت الكهرو�شغطية؛ مباخر �شخ�شية؛ املرذاذات ال�شخ�شية امل�شتخدمة يف التدخن؛ ال�شوائل الإلكرتونية لل�شجائر 
�شوائل وقوارير وزجاجات  التدخن؛  واأجهزة  للتدخن  امل�شتخدمة  وامل��رذاذات  الفموية  واملباخر  والإلكرتونية  الكهربائية 
وخراطي�ض لل�شجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة للتدخن واأجهزة التدخن؛ �شوائل 
امل�شتخدمة  وامل��رذاذات  الفموية  واملباخر  الكهربائية والإلكرتونية  ال�شجائر  ت�شتخدم مع  التي  التعبئة واخلراطي�ض  اإعادة 
للتدخن واأجهزة التدخن؛ بخاخات لل�شجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة يف التدخن 
ال�شجائر  مع  ت�شتخدم  التي  الكيميائية  النكهات  التبغ؛  وب��دائ��ل  التبغ  ومنتجات  للتبغ  اإرذاذ  اأج��ه��زة  التدخن؛  واأج��ه��زة 
واأمبولت  خراطي�ض  التدخن؛  واأج��ه��زة  التدخن  يف  امل�شتخدمة  وامل���رذاذات  الفموية  واملباخر  والإلكرتونية  الكهربائية 
الكهربائية  ال�شجائر  ت�شتخدم مع  التي  ال�شائل  النيكوتن  �شائل؛ حماليل  �شكل  بنكهات كيميائية يف  اأو معباأة  تباع فارغة 
ت�شتخدم  النيكوتن  اأ�شا�شها  �شوائل  التدخن  واأجهزة  التدخن  يف  امل�شتخدمة  وامل��رذاذات  الفموية  واملباخر  والإلكرتونية 
لإعادة تعبئة ال�شجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة يف التدخن واأجهزة التدخن؛ التبغ 
وبدائل التبغ؛ مرذاذات فموية للمدخنن؛ علب حمل وحاويات مهياأة خ�شي�شا للمنتجات املذكورة اأعاله؛ اأجزاء وقطع غيار 

للمنتجات املذكورة اأعاله.           الواق�عة بالفئة:  34
تتكون العالمة من �شكل مميز ي�شبه احلرف الالتيني "N "  مت�شابك. و�شف العالمة:  

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 12 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13313

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   20 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  353734 

تاريخ اإيداع الأولوية   
با�ش��م:  �شاهن انوفي�شن هولدينج ليمتد

وعنوانه: �ض.ب. 35665، الطابق 34 و 35، برج املقام، مربعة �شوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 
المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
واملباخر  والإلكرتونية  الكهربائية  ال�شجائر  ببيع  املت�شلة  املبا�شرة  والتجزئة  واجلملة  التجزئة  خدمات 
الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة يف التدخن واأجهزة التدخن؛ خدمات التجزئة واجلملة والتجزئة املبا�شرة 
املت�شلة ببيع ال�شوائل والقوارير والزجاجات واخلراطي�ض التي حتتوي على التبغ وبدائل التبغ والنيكوتن 
وامل����رذاذات  الفموية  وامل��ب��اخ��ر  والإل��ك��رتون��ي��ة  الكهربائية  ال�شجائر  م��ع  ت�شتخدم  التي  النيكوتن  وب��دائ��ل 
امل�شتخدمة يف التدخن واأجهزة التدخن؛ خدمات التجزئة واجلملة والتجزئة املبا�شرة املت�شلة ببيع قطع 
الغيار واللوازم والإك�ش�شوارات وال�شواحن والبطاريات والعلب واحلوامل لل�شجائر الكهربائية والإلكرتونية 
واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة يف التدخن واأجهزة التدخن؛ خدمات الدعاية والإعالن؛ خدمات 
حتليل  الإح�شائيات؛  جتميع  البيانات؛  جتميع  واملكافاآت؛  واحلوافز  ال��ولء  برامج  وتوجيه  واإدارة  ت�شغيل 

الإح�شائيات والبيانات؛ اأبحاث الت�شويق؛ اإدارة الأعمال؛ اإدارة اأعمال منافذ التجزئة. 
الواق�عة بالفئة:  35

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من �شكل مميز ي�شبه احلرف الالتيني "N "  مت�شابك. 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 12 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13313

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   20 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  353729 

تاريخ اإيداع الأولوية    
با�ش��م:  �شاهن انوفي�شن هولدينج ليمتد

وعنوانه: �ض.ب. 35665، الطابق 34 و 35، برج املقام، مربعة �شوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 
المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
واملباخر  والإلكرتونية  الكهربائية  ال�شجائر  ببيع  املت�شلة  املبا�شرة  والتجزئة  واجلملة  التجزئة  خدمات 
الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة يف التدخن واأجهزة التدخن؛ خدمات التجزئة واجلملة والتجزئة املبا�شرة 
املت�شلة ببيع ال�شوائل والقوارير والزجاجات واخلراطي�ض التي حتتوي على التبغ وبدائل التبغ والنيكوتن 
وامل����رذاذات  الفموية  وامل��ب��اخ��ر  والإل��ك��رتون��ي��ة  الكهربائية  ال�شجائر  م��ع  ت�شتخدم  التي  النيكوتن  وب��دائ��ل 
امل�شتخدمة يف التدخن واأجهزة التدخن؛ خدمات التجزئة واجلملة والتجزئة املبا�شرة املت�شلة ببيع قطع 
الغيار واللوازم والإك�ش�شوارات وال�شواحن والبطاريات والعلب واحلوامل لل�شجائر الكهربائية والإلكرتونية 
واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة يف التدخن واأجهزة التدخن؛ خدمات الدعاية والإعالن؛ خدمات 
حتليل  الإح�شائيات؛  جتميع  البيانات؛  جتميع  واملكافاآت؛  واحلوافز  ال��ولء  برامج  وتوجيه  واإدارة  ت�شغيل 

الإح�شائيات والبيانات؛ اأبحاث الت�شويق؛ اإدارة الأعمال؛ اإدارة اأعمال منافذ التجزئة. 
الواق�عة بالفئة:  35

و�شف العالمة:  كتبت كلمة  "NEB " باأحرف لتينية 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 12 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13313

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 يونيو 2021 املودعة حتت رقم:  353728 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  �شاهن انوفي�شن هولدينج ليمتد
وعنوانه: �ض.ب. 35665، الطابق 34 و 35، برج املقام، مربعة �شوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 

المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأدوات املدخنن؛ التبغ؛ بدائل التبغ؛ املرذاذات امل�شتخدمة للتدخن؛ مرذاذات )اأدوات مدخنن(؛ املرذاذات 
الإلكرتونية والكهربائية امل�شتخدمة للتدخن؛ املرذاذات املحمولة امل�شتخدمة للتدخن؛ املرذاذات امل�شتخدمة 
الكهربائية  ال�شجائر  الكيميائية؛  النكهات  امل�شتخدمة ل�شتن�شاق  امل��رذاذات  التبغ؛  وبدائل  التبغ  ل�شتن�شاق 
الفموية  واملباخر  والإلكرتونية  الكهربائية  ال�شجائر  التدخن؛  واأجهزة  الفموية  واملباخر  والإلكرتونية 
�شخ�شية؛  الكهرو�شغطية؛ مباخر  باملحولت  تدار  التي  التدخن  واأجهزة  للتدخن  امل�شتخدمة  وامل��رذاذات 
والإلكرتونية  الكهربائية  لل�شجائر  الإلكرتونية  ال�شوائل  التدخن؛  يف  امل�شتخدمة  ال�شخ�شية  امل���رذاذات 
واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة للتدخن واأجهزة التدخن؛ �شوائل وقوارير وزجاجات وخراطي�ض 
التدخن؛  واأجهزة  للتدخن  امل�شتخدمة  وامل���رذاذات  الفموية  واملباخر  والإلكرتونية  الكهربائية  لل�شجائر 
الفموية  واملباخر  والإلكرتونية  الكهربائية  ال�شجائر  ت�شتخدم مع  التي  التعبئة واخلراطي�ض  اإعادة  �شوائل 
واملباخر  والإلكرتونية  الكهربائية  لل�شجائر  بخاخات  التدخن؛  واأجهزة  للتدخن  امل�شتخدمة  وامل���رذاذات 
وبدائل  التبغ  ومنتجات  للتبغ  اإرذاذ  اأجهزة  التدخن؛  واأجهزة  التدخن  يف  امل�شتخدمة  وامل��رذاذات  الفموية 
التبغ؛ النكهات الكيميائية التي ت�شتخدم مع ال�شجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات 
امل�شتخدمة يف التدخن واأجهزة التدخن؛ خراطي�ض واأمبولت تباع فارغة اأو معباأة بنكهات كيميائية يف �شكل 
الفموية  واملباخر  والإلكرتونية  الكهربائية  ال�شجائر  ت�شتخدم مع  التي  ال�شائل  النيكوتن  �شائل؛ حماليل 
تعبئة  لإع���ادة  ت�شتخدم  النيكوتن  اأ�شا�شها  �شوائل  التدخن  واأج��ه��زة  التدخن  يف  امل�شتخدمة  وامل����رذاذات 
ال�شجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية وامل��رذاذات امل�شتخدمة يف التدخن واأجهزة التدخن؛ 
املذكورة  للمنتجات  للمدخنن؛ علب حمل وحاويات مهياأة خ�شي�شا  م��رذاذات فموية  التبغ؛  وبدائل  التبغ 

 اأعاله؛ اأجزاء وقطع غيار للمنتجات املذكورة اأعاله.   
 الواق�عة بالفئة:  34 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة  "NEB " باأحرف لتينية 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 12 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13313

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  353726 
تاريخ اإيداع الأولوية    

با�ش��م:  �شاهن انوفي�شن هولدينج ليمتد 
املاريا،  جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  مربعة  املقام،  برج   ،35 و   34 الطابق   ،35665 ���ض.ب.  وعنوانه: 

اأبوظبي، المارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

بطاريات ومراكم كهربائية لل�شجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة 
للتدخن واأجهزة التدخن؛ �شواحن لل�شجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات 
الكهربائية  لل�شجائر  مثبتة  وبرجميات  ثابتة  برجميات  التدخن؛  واأج��ه��زة  للتدخن  امل�شتخدمة 
�شحن  علب  ال��ت��دخ��ن؛  واأج��ه��زة  للتدخن  امل�شتخدمة  وامل�����رذاذات  الفموية  وامل��ب��اخ��ر  والإل��ك��رتون��ي��ة 
للتدخن  امل�شتخدمة  وامل����رذاذات  الفموية  وامل��ب��اخ��ر  والإل��ك��رتون��ي��ة  الكهربائية  لل�شجائر  حممولة 
القيا�شية  وال�شواحن  املتخ�ش�شة  وال�شواحن  ال��ع��ام  الت�شل�شلي  الناقل  �شواحن  التدخن؛  واأج��ه��زة 
الأخرى لل�شجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة للتدخن واأجهزة 
الكهربائية  ال�شجائر  م��ع  ت�شتخدم  ال��ت��ي  املحمولة  ل��الأج��ه��زة  للتنزيل  قابلة  برجميات  ال��ت��دخ��ن؛ 
والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة للتدخن واأجهزة التدخن؛ برجميات ل�شبط 
الإعدادات عن بعد لل�شجائر الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة للتدخن 
احلا�شوب؛  ومكونات  اأج��زاء  احلا�شوب؛  برجميات  املحمول؛  تطبيقات  برجميات  التدخن؛  واأجهزة 
الفموية  واملباخر  والإلكرتونية  الكهربائية  لل�شجائر  تخزين  و�شائط  للحا�شوب؛  طرفية  اأج��ه��زة 
واملرذاذات امل�شتخدمة لللتدخن واأجهزة التدخن؛ جم�شات فوق �شوتية وجم�شات خوائية لل�شجائر 
الكهربائية والإلكرتونية واملباخر الفموية واملرذاذات امل�شتخدمة للتدخن واأجهزة التدخن؛ جم�شات 
كهرو�شغطية ومفاتيح وحمولت واأجهزة اإ�شعال لأجهزة التدخن الإلكرتونية والكهربائية؛ جم�شات 
كهرو�شغطية ومفاتيح وحمولت واأجهزة اإ�شعال للمرذاذات؛ جم�شات فوق �شوتية وجم�شات خوائية 

 للمرذاذات؛ قطع غيار ولوازم واإك�ش�شوارات للمنتجات املذكورة اأعاله. 
 الواق�عة بالفئة:  9 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة  "NEB " باأحرف لتينية 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 
اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 12 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13313

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   16 يونيو 2021 املودعة حتت رقم:  353519 
تاريخ اإيداع الأولوية    29 مار�ض 2021

با�ش��م:  زها حديد فاوندي�شن 
وعنوانه: 28 �شاد تامز، لندن،  ا�ض ئي1 2واي دي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
امل�شاريع املعمارية؛ الت�شميم  اخلدمات املعمارية والت�شميمية؛ خدمات ت�شميم الديكور الداخلي؛ تطوير 
الأبحاث  التقنية؛  امل�شاريع  درا���ش��ات  التقنية؛  الأب��ح��اث  الإن�����ش��اء؛  وخمططات  ت�شاميم  ر�شم  ال�شناعي؛ 
امليكانيكية؛ الت�شميم ال�شناعي؛ خدمات تخطيط املدن؛ خدمات فح�ض املباين )امل�شح(؛ خدمات ال�شت�شارات 

واملعلومات املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  42

و�شف العالمة:  كتبت عبارة  " Zaha Hadid " باأحرف لتينية 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 12 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13313

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   16 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  353518 
تاريخ اإيداع الأولوية    29 مار�ض 2021 

با�ش��م:  زها حديد فاوندي�شن 
وعنوانه: 28 �شاد تامز، لندن،  ا�ض ئي1 2واي دي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
الأعمال؛  م�شروعات  اإدارة  املكتبي؛  الن�شاط  تفعيل  الأع��م��ال؛  توجيه  الأع��م��ال؛  اإدارة  والإع���الن؛  الدعاية 
ا�شت�شارات الأعمال؛ املعلومات والأخبار عن الأعمال؛ الت�شويق؛ توفري �شوق على الإنرتنت لبائعي وم�شرتي 
املنتجات واخلدمات؛ خدمات التجزئة واجلملة والتجزئة على الإنرتنت والتجزئة داخل املتاجر واجلملة 
)مبا  والف�شيات  واملطبوعات  الفنية  الأعمال  ببيع  املت�شلة  بالريد  والطلب  التلفزيوين  الت�شوق  وقنوات 
واملنحوتات  الرخامية  النار  ومواقد  النار  ومواقد  احل��دادة  القطع وم�شنوعات  واأدوات  املزهريات(  ذلك  يف 
اجلدارية والأدوات ال�شحية واأدوات الطهي وزجاجات النبيذ والقرطا�شية واللوحات واملعادن النفي�شة وكل 
خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها واملجوهرات والأحجار الكرمية واأدوات قيا�ض 
الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة واأجهزة لالإنارة التدفئة وتوليد البخار والطهي والتريد والتجفيف 
والتهوية وتوريد املياه ولالأغرا�ض ال�شحية واجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�شنوعة 
من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى وجلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة وال�شناديق واحلقائب ال�شفرية 
ال�شور  واإط���ارات  وامل��راي��ا  والأث���اث  وال�شروج  احليوانات  واأط��ق��م  وال�شياط  والع�شي  وال�شما�شي  وامل��ظ��الت 
واملزهريات وال�شمعدانات واملنتجات امل�شنوعة من اخل�شب اأو الفلن اأو الغاب اأو اخليزران اأو ال�شف�شاف اأو 
القرون اأو العظام اأو العاج اأو عظم احلوت اأو ال�شدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�شوم واملواد البديلة لكل 
اأو من املواد البال�شتيكية واأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ واأم�شاط واإ�شفنج  هذه املواد 
وفرا�شي ومواد �شنع الفرا�شي واأدوات التنظيف و�شلك اجللي وزجاج غري م�شغول وزجاج �شبه م�شغول واأوين 
ال�شم�شية  والنظارات  الراأ�ض  واأغطية  القدم  ولبا�ض  واملالب�ض  واأواين خزفية  واأواين خزف �شيني  زجاجية 
اأخرى  وم��واد  الأر�شيات  فر�ض  وم�شمع  احل�شري  ومفار�ض  واحل�شر  والب�شط  وال�شجاد  الطبية  والنظارات 
لتغطية الأر�شيات القائمة وما يعلق على اجلدران لتزيينها )من مواد غري ن�شيجية( واللعب واأدوات اللعب 
ت�شكيلة من  امليالد؛ جتميع  �شجرة عيد  الريا�شية وزخ��ارف  والأدوات  البدنية )اجلمباز(  الريا�شة  واأدوات 
الأعمال الفنية واملطبوعات والف�شيات )مبا يف ذلك املزهريات( واأدوات القطع وم�شنوعات احلدادة ومواقد 
النبيذ  وزج��اج��ات  الطهي  واأدوات  ال�شحية  والأدوات  اجل��داري��ة  واملنحوتات  الرخامية  النار  ومواقد  النار 
والقرطا�شية واللوحات واملعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية 
لالإنارة  واأجهزة  الدقيقة  الوقت  قيا�ض  واأدوات  الوقت  قيا�ض  واأدوات  الكرمية  والأح��ج��ار  واملجوهرات  بها 
التدفئة وتوليد البخار والطهي والتريد والتجفيف والتهوية وتوريد املياه ولالأغرا�ض ال�شحية واجللود 
اأخ��رى وجلود  فئات  ال��واردة يف  امل��واد غري  امل�شنوعة من هذه  واملنتجات  املدبوغة  وتقليد اجللود  املدبوغة 
احليوانات اخلام اأو املدبوغة وال�شناديق واحلقائب ال�شفرية واملظالت وال�شما�شي والع�شي وال�شياط واأطقم 
من  امل�شنوعة  واملنتجات  وال�شمعدانات  واملزهريات  ال�شور  واإط���ارات  واملرايا  والأث��اث  وال�شروج  احليوانات 
اخل�شب اأو الفلن اأو الغاب اأو اخليزران اأو ال�شف�شاف اأو القرون اأو العظام اأو العاج اأو عظم احلوت اأو ال�شدف 
اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البال�شتيكية واأدوات واأواين واأوعية 
لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ واأم�شاط واإ�شفنج وفرا�شي ومواد �شنع الفرا�شي واأدوات التنظيف و�شلك اجللي 
وزجاج غري م�شغول وزجاج �شبه م�شغول واأوين زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين خزفية واملالب�ض ولبا�ض 
القدم واأغطية الراأ�ض والنظارات ال�شم�شية والنظارات الطبية وال�شجاد والب�شط واحل�شر ومفار�ض احل�شري 
وم�شمع فر�ض الأر�شيات ومواد اأخرى لتغطية الأر�شيات القائمة وما يعلق على اجلدران لتزيينها )من مواد 
غري ن�شيجية( واللعب واأدوات اللعب واأدوات الريا�شة البدنية )اجلمباز( والأدوات الريا�شية وزخارف �شجرة 
ب�شهولة  املنتجات  تلك  و�شراء  مقارنة  من  امل�شتهلكن  جمهور  ميكن  مبا  الغري  حل�شاب  وذل��ك  امليالد  عيد 

 وي�شر؛ خدمات املعلومات وامل�شورة وال�شت�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 
 الواق�عة بالفئة:  35 

لتينية  " باأحرف   Zaha Hadid "  و�شف العالمة:  كتبت عبارة 
ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
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عربي ودويل

حرائق يف اإيطاليا مع ارتفاع كبري يف درجات احلرارة 
•• روما-اأ ف ب

ت�شهد اإيطاليا هذا الأ�شبوع ذروة حرارة م�شحوبة 
�شقلية  يف  خ��ا���ش��ة  ال���ب���الد  ج���ن���وب  يف  ب���ح���رائ���ق 
وكالبريا حيث تهدد حممية طبيعية مدرجة على 

قائمة اليون�شكو للرتاث العاملي.
اأ�شابيع ال�شيف حرارة  اإيطاليا حالًيا اأكرث  تواجه 
 47 اأك��رث م��ن  حيث و�شلت درج���ات احل���رارة اإىل 
وتتوقع  �شرياكيوز.  من  بالقرب  �شقلية  يف  درج��ة 
الأربعاء  ك�شر  الوطنية  اجل��وي��ة  الأر���ش��اد  خدمة 
على  �شجلت  ح��رارة  درج��ة  لأعلى  القيا�شي  الرقم 
الإطالق يف اإيطاليا”48،5 درجة يف عام 1999 

اأن ترتفع درجات احلرارة  املتوقع  يف �شقلية«.من 
�شرق  ج��ن��وب  يف  درج����ة   50-49 اإىل  الأرب����ع����اء 
�شقلية، و39-42 درجة يف كالبريا وبوليا، ويف 

كامبانيا يف منطقة نابويل.
انها  ك��الب��ري��ا و�شقلية  الإط��ف��اء يف  ف��رق  وق��ال��ت 
ال�12  م���رة خ���الل   300 ال��ت��دخ��ل  اإىل  ا���ش��ط��رت 
�شاعة املا�شية ومنذ الفجر مت تعبئة �شبع طائرات 
ك��ن��داي��ر.ظ��ل��ت م�����ادوين امل��ن��ط��ق��ة اجل��ب��ل��ي��ة قرب 
اأيام  ل��ع��دة  حم��ا���ش��رة  �شقلية،  عا�شمة  ب��ال��ريم��و 
ب�شبب النريان التي اأذكتها الرياح واحلرارة ما اأدى 

اإىل تدمري حما�شيل ومنازل ومبان �شناعية.
اإعالن  اإىل  نيلو مو�شوميت�شي  ودعا حاكم �شقلية 

حالة الطوارئ الوطنية يف م��ادوين. ومن املتوقع 
اإىل  باتوانيلي  �شتيفانو  ال��زراع��ة  وزي��ر  يتوجه  اأن 
املوقع الأربعاء للقاء روؤ�شاء بلديات املناطق الأكرث 

ت�شرًرا.
�شل�شلة جبال  ال��ل��ه��ب  األ�����ش��ن��ة  ت��ه��دد  ك��الب��ري��ا،  يف 
مرت   2000 ارتفاعها  يبلغ  ال��ت��ي  اأ�شرومونتي 
اف”  دبليو  “دبليو  منظمة  رئي�ض  ت��ق��ري��ًب��ا.ودع��ا 
اإيطاليا الثالثاء اإىل  البيئية غري احلكومية فرع 
واإل  اإ�شافية.  جوية  بو�شائل  ال��ف��وري  “التدخل 
�شيكون الأوان قد فات و�شنفقد اإىل الأبد تراثا ل 
كما دعا اإىل “ت�شديد املراقبة على  يقدر بثمن”. 
ب��وؤر ج��دي��دة م�شتعلة يف  الأر����ض لأن��ه مت ت�شجيل 

املناطق التي مت فيها اإخماد احلرائق، ومن املوؤكد 
اأن جمرمن عدميي ال�شمري اأ�شعلوها«.

الثالثاء  القب�ض  مت  ح��ي��ث  ���ش��ردي��ن��ي��ا  ت�شلم  ومل 
ال�35 من العمر ي�شتبه يف  على مربي موا�شي يف 
 13 ت�شجيل  مت  والثالثاء  حريق.  با�شعال  قيامه 
جوية  و�شائل  ا�شتخدام  منها  �شتة  تطلبت  حريًقا 

لخمادها.
اأن يتحرك الإع�شار  املتوقع  يف الأي��ام املقبلة، من 
اإيطاليا  جت��ت��اح  ال��ت��ي  احل��ر  مل��وج��ة  امل�شبب  امل�شاد 
-39 �شماًل، حيث قد ت�شل درج��ات احل��رارة اإىل 

الو�شط يف عطلة نهاية  40 درج��ة يف تو�شكانا يف 
الأ�شبوع املقبلة ويف لت�شيو يف منطقة روما.

متديد الإغالق يف ملبورن لوقف جتدد انت�شار كوفيد 
•• ملبورن-اأ ف ب

مدد الإغالق الذي ي�شمل خم�شة مالين ن�شمة يف مدينة ملبورن الأ�شرتالية 
ملدة اأ�شبوع اإ�شايف على الأقل وفق ما اأعلنت اأم�ض الأربعاء ال�شلطات العاجزة 

عن وقف جتدد انت�شار وباء كوفيد-19.
اآب/اغ�شط�ض  اإغالقا �شاد�شا يف اخلام�ض من  اأ�شرتاليا  وفر�شت ثاين مدن 

بعد ظهور بوؤرة اإ�شابات يف مدر�شة، مرتبطة باملتحورة دلتا الأ�شد عدوى.
اإج��راءات الإغ��الق يف  اأن  واأعلن رئي�ض وزراء ولية فيكتوريا دانيال ان��دروز 
19 اآب/اغ�شط�ض على الأقل بعدما  عا�شمة الولية ملبورن، �شتمدد حتى 

مت ت�شجيل حالت اإ�شابة جديدة ليل الثالثاء الأربعاء.
التي ل يعرف م�شدرها .. مما مينعننا  الكثري من احل��الت  “هناك  وق��ال 

رفع الإغالق الآن«.
ال�شابع من  الأ�شبوع  �شخ�ض يف  اأك��رث من خم�شة مالين  �شيدين، دخل  يف 

احلجر الذي �شيبقى �شاريا حتى نهاية اآب/اغ�شط�ض.

منذ جتدد انت�شار الوباء قبل نحو �شهرين، �شجلت اأكرث من 6100 اإ�شابة 
يف نيو �شاوث ويلز.

فر�ض حجر اأي�شا على مئات اآلف الأ�شخا�ض الذين يقيمون يف مدن تقع 
احلالت  ظهور  بعد  ودوب��و  باي  وبايرن  نيوكا�شل  وخ�شو�شا  �شيدين  خ��ارج 

الأخرية.
على مدى 18 �شهرا، جنحت ال�شرتاتيجية ال�شرتالية ملكافحة الفريو�ض 
عر حملة فحو�شات مكثفة وتتبع املخالطن واحلجر و�شبه اإغالق للحدود، 

يف وقف الوباء.
لكن ظهور املتحورة دلتا ال�شديدة العدوى غرّي املعطيات على ما يبدو فيما 

�شئم ال�شرتاليون من الإغالقات املتكررة.
اأن  اىل  م�شرية  ج��دي��دة  تلقيح  حملة  على  ت��ع��ول  ب��ات��ت  ال�شلطات  اأن  ي��ب��دو 
الأ�شخا�ض  ك��اف من  ع��دد  تلقيح  اذا مت  القيود قد يكون ممكنا  بع�ض  رف��ع 
يف الأ�شابيع املقبلة. وتلقى اأكرث من %20 من ال�شرتالين جرعتن من 

اللقاح.

“اذا  برييجيكليان  غالدي�ض  ويلز  ���ش��اوث  نيو  ولي��ة  وزراء  رئي�شة  وق��ال��ت 
حافظنا على معدل التلقيح احلايل، �شن�شل اإىل �شتة مالين �شخ�ض ملقح 
بحلول نهاية اآب/اغ�شط�ض ما �شيتيح لنا التفكري يف منح ال�شكان املزيد من 

احلرية يف اأيلول/�شبتمر وت�شرين الأول/اكتوبر«.
األف اإ�شابة بكوفيد-19 و940 وفاة   37 �شجلت البالد حتى الآن حوايل 

بهذا املر�ض فيما يبلغ عدد �شكان البالد 25 مليون ن�شمة.

•• عوا�سم-وكاالت

اأن  هابرد  بن  الأمريكي  الكاتب  رّج��ح 
وا�شنطن  وجتد  نف�شه،  التاريخ  ُيعيد 
اأخرى  م��رة  للعودة  م�شطرة  نف�شها 
ح�شل  م��ا  غ��رار  على  اأفغان�شتان  اإىل 
ان�شحاب  ف��ت��ح  ح��ن  ال��ع��راق  يف  معها 
القوات الأمريكية من بالد الرافدين 

الباب اأمام ظهور تنظيم “داع�ض«.
ل�شحيفة  تقرير  يف  ه��اب��رد،  واأو���ش��ح 
الأم���ري���ك���ي���ة،  تاميز”  “نيويورك 
من  جم����ه����دة  �����ش����ن����وات  “بعد  اأن��������ه 
الأمريكية  ال���ق���وات  وم��ق��ت��ل  ال��ق��ت��ال 
الرئي�ض  ا���ش��ت��ج��اب  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  يف 
املتزايد  للقلق  ب��اي��دن  الأم��ري��ك��ي ج��و 
قوات  واأع����اد  احل����رب،  م��ن  للناخبن 

بالده اإىل الوطن.
اقتحمت  ط��وي��ل��ة،  لي�شت  ف���رتة  ب��ع��د 
جماعة متطّرفة الأرا�شي، التي رحلت 
عنها الوليات املتحدة، وا�شتولت على 
املقدرات،  ع��ل��ى  و���ش��ي��ط��رت  ال�شلطة، 
التي  ال��دولرات  تقّدر مبليارات  التي 
لتحقيق  الأمريكية  الإدارات  اأنفقتها 

ال�شتقرار يف اأفغان�شتان.
ه��ذا الأم���ر اأع���اد اإىل الأذه���ان م�شهد 
ان�����ش��ح��اب ال����ق����وات الأم���ري���ك���ي���ة من 
اإب����ان ولية   ،2011 ع���ام  ال��ع��راق يف 
اأوب��ام��ا، حن  ب��اراك  الأ�شبق  الرئي�ض 
الإره����اب����ي  “داع�ض”  ت��ن��ظ��ي��م  اأق������ام 
اإم��ارت��ه امل��ت��ط��ّرف��ة، الأم���ر ال���ذي دفع 
قواتها  اإر���ش��ال  اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات 

مرة اأخرى لطرد املتطرفن.

يف  حمتمٌل  ال�شيناريو  هذا  اأن  ويبدو 
بايدن  ق��رار  ت�شّبب  حيث  اأفغان�شتان، 
واإنهاء  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال��ق��وات  ب�شحب 
اأطول حرب يف تاريخ الوليات املتحدة، 
“طالبان”،  حل��رك��ة  ���ش��ري��ع  ت��ق��ّدم  يف 
وهي اجلماعة املتطّرفة نف�شها، التي 
من  اأفغان�شتان  غ��زو  وا�شنطن  ق��ّررت 
الهجمات  ب��ع��د  عليها  ال��ق�����ش��اء  اأج���ل 
)اأيلول(  �شبتمر   11 يف  الإره��اب��ي��ة 

.2001
حتقيق  يف  امل��ت��م��ّث��ل  ال��ت��ح��دي  واأدى 
املجتمعات  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  امل�����ش��ال��ح 
اأفغان�شتان  م��ث��ل  وال��ب��ع��ي��دة  امل��ع��ّق��دة 
والعراق، اإىل اإرباك �شّناع ال�شيا�شة من 
واجلمهوري  الدميقراطي  احل��زب��ن 

اأعلن  اأن  ���ش��واء، وذل��ك منذ  على ح��د 
ال��رئ��ي�����ض ج���ورج دب��ل��ي��و ب��و���ض احلرب 

على الإرهاب قبل عقدين تقريًبا.
يف ال�شنوات التي تلت ذلك، تاأرجحت 
ب�شكل  امل�����ش��ال��ح  ه���ذه  حت��دي��د  كيفية 
الأحيان  ب��ع�����ض  يف  م��دف��وع��ة  ك��ب��ري، 
الدميقراطية  ن�����ش��ر  يف  ب���ال���رغ���ب���ة 
وح��ق��وق الإن�����ش��ان، ويف اأح��ي��ان اأخرى 
املكلفة  اجلهود  لأن  ال�شخط،  ب�شبب 
التي تبذلها الوليات املتحدة مل توؤت 

�شوى القليل من ثمارها.
وامل�شوؤولن  امل��ح��ل��ل��ن  ب��ع�����ض  ورّج����ح 
ال�����ش��اب��ق��ن يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، اأن 
الأ����ش���دق���اء والأع��������داء ي����رون اأن����ه ل 
اأب��داً �شمان امل��دة، التي �شتبقى  ميكن 

فيها الوليات املتحدة.
يف  ال�شابق  الأم��ري��ك��ي  ال�شفري  وق���ال 
ري����ان كروكر:  واأف��غ��ان�����ش��ت��ان  ال���ع���راق 
ال�شر  ن��ف��ت��ق��د  وح���ك���وم���ة،  “كاأمة 
اأ�شبح  ل���الأ����ش���ف..  الإ����ش���رتات���ي���ج���ي، 
اأع���داوؤن���ا يف امل��ن��ط��ق��ة ي��ع��ت��م��دون على 

عدم ثباتنا يف امل�شار«.
ق�����د ي����ج����ر ق��������رار ب�����اي�����دن مب����غ����ادرة 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة مرة 
اأخ����رى اإىل ال���دول���ة ال��ه�����ش��ة، ب��ع��د اأن 
 6 ع��ل��ى  “طالبان”  ح��رك��ة  ا���ش��ت��ول��ت 
اإق��ل��ي��م��ي��ة، وك�����ش��ف��ت �شعف  ع��وا���ش��م 
ال����ق����وات الأف���غ���ان���ي���ة، ال���ت���ي ك����ان من 
اأن ت��ت��وىل زم����ام الأم�����ور،  امل��ف��رت���ض 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ت��ن��ه��ي  اأن  ب���ع���د 

تقدمها،  ق���وات���ه���ا.خ���الل  ان�����ش��ح��اب 
اُتهمت طالبان با�شتخدام الغتيالت 
والتفجريات لتخريب املحادثات التي 
تقا�شم  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  اإىل  ت��ه��دف 
اأمنيون  خ��راء  يحذر  كما  ال�شلطة. 
الإره���اب���ي���ة، مثل  اأن اجل��م��اع��ات  م��ن 
قد ت�شتخدم  “القاعدة” و”داع�ض”، 
لهجمات  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان 

جديدة يف اخلارج.
م�شوؤومة  ب�شابقة  الأم����ر  ه���ذا  وذّك����ر 
لن�����ش��ح��اب اأوب����ام����ا م���ن ال���ع���راق عام 
نائباً  ب���اي���دن  ك����ان  ع��ن��دم��ا   ،2011
للرئي�ض. اإذ بعد الن�شحاب الأمريكي 
تنظيم  ا�شتفاد  بعامن،  ال��ع��راق  م��ن 
احل�����رب  ف����و�����ش����ى  م�����ن  “داع�ض” 

الأهلية يف �شوريا لإر�شاء موطئ قدم 
العراق،  اإىل  ع��اد جهاديوه  ث��ّم  هناك، 
وا����ش���ت���ول���وا ع��ل��ى امل�����دن واأق����ام����وا ما 
من  ال�شدمة  باخلالفة.واإزاء  ي�شمى 
عنف التنظيم، والقلق من اأنه �شُيلهم 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  اإره���اب���ي���ة يف  ب��ه��ج��م��ات 
ال��ع��امل، ع��اد اجلي�ض الأم��ري��ك��ي على 
راأ�ض حتالف دويل، اإىل العراق لدحر 

الإرهابين.
البارز يف  الزميل  وقال حارث ح�شن، 
الدويل”:  لل�شالم  “كارنيغي  معهد 
العراق  ب��ن  امل��ق��ارن��ة  اإل  ميكننا  “ل 
اإن   .2021 واأف��غ��ان�����ش��ت��ان   2011
ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي �شاهمت 
م��وج��ودة يف  داع�����ض  تنظيم  يف �شعود 

اأفغان�شتان”، ومن ال�شذاجة اأن يعتقد 
�شانعو ال�شيا�شة باأن مثل هذه امل�شاكل 
احل��دود«. النهاية عر  تنت�شر يف  لن 
قّررت  اإذا  امل��ط��اف،  نهاية  “يف  واأردف 
فاإن  الرتباط،  فّك  املتحدة  الوليات 
�شعود جماعات مثل داع�ض وطالبان، 
ت�شتطيع زعزعة  وهي قوى متطرفة 
يف  �شتوؤثر  باأكملها،  املنطقة  ا�شتقرار 

النهاية على امل�شالح الأمريكية«.
ان�شحاب  اإن  ك���روك���ر  ق����ال  وب�������دوره، 
مع  التفاو�ض  بعد  املتحدة  ال��ولي��ات 
“ا�شت�شالم  مبثابة  ك��ان  “طالبان” 
اأمريكي”، م�شيفاً اأن “طالبان ميكن 
اأن تقّدم نف�شها الآن على اأنها احلركة 
ال�شيطان  ه��زم��ت  ال��ت��ي  الإ���ش��الم��ي��ة 

الأكر، و�شوف يرتدد �شداها دولياً«.
ب���������دوره، ع������زا ع���م���ر �����ش����در، اأ����ش���ت���اذ 
العا�شمة  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال���ع���ل���وم 
الأف��غ��ان��ي��ة ك���اب���ول، م�����ش��ك��الت �شعف 
ال���ق���وات احل��ك��وم��ي��ة الأف��غ��ان��ي��ة، اإىل 
العمل  يف  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  ف�����ش��ل 
والثقافية  ال�شيا�شية  الآل��ي��ات  داخ��ل 

الأفغانية.
للقوات  ال�����ش��ري��ع  الن�������ش���ح���اب  وم����ع 
الأفغان  العديد من  �شعر  الأمريكية، 
للتعامل  مب���ف���رده���م  ت����رك����وا  اأن����ه����م 
خّلفتها  التي  الفو�شى  مع  مبفردهم 

ال�شيا�شات الأمريكية جزئياً.
عملية  ت����ك����ن  “مل  ������ش�����در  وق����������ال 
ب���ن���اء ال���دول���ة ب��اأك��م��ل��ه��ا م��ب��ن��ي��ة على 
الحتياجات والظروف املحلية، ولكن 
اإح�شاره من اخلارج.  مّت  على من��وذج 
لنظام  ال�شريع  النهيار  ن�شهد  والآن، 

الدولة الأفغانية«.
الباحثة  ق���ال���ت  ال�������ش���ي���اق،  ه����ذا  ويف 
الأفغانية اأورزال نعمات، اإنها عار�شت 
ال�شنوات  يف  ل��ك��ن  الأم��ري��ك��ي،  ال��غ��زو 
الوليات  “اأ�شبحت  ذل��ك،  تلت  التي 
الأفغانية  احلياة  املتحدة متورطة يف 
بحيث ل ميكن لوا�شنطن الن�شحاب 
فجاأة، دون تاأمن البالد لتتمكن من 

اإحراز اأي تقدم«.
واإذ اعرتفت باأن العديد من الأطراف 
����ش���اه���م���ت يف امل�������ش���اك���ل احل���ال���ي���ة يف 
اأن ذلك  اأك����دت  اأن��ه��ا  اإل  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، 
امل���ت���ح���دة من  ال�����ولي�����ات  ي��ع��ف��ي  “ل 

م�شوؤولياتها«.

�شيناريو »داع�س« يف العراق يطارد وا�شنطن يف اأفغان�شتان

لبنان: غ�شب وياأ�س.. فهجرة جماعية
•• بريوت-وكاالت

جان اأنطون �شاحب مقهى يف �شاحية غنية 
اإق���ف���ال حم��ل��ه وال�شفر  ي��ع��ت��زم  ب����ريوت  م���ن 
العامن  ت��دن��ت خ���الل  ب��ع��دم��ا  اأوروب������ا،  اإىل 
املا�شين مداخيل اللبنانين خالل العامن 
القت�شادية  الأزم�����ة  وت�����ش��ب��ب��ت  امل��ا���ش��ي��ن، 
عدد  انخفا�ض  وتالياً  الإي����رادات  تراجع  يف 

زبائنه اإىل الن�شف.
وانهارت قيمة العملة مما اأدى اإىل ارتفاعات 
الأ�شا�شية،  ال�����ش��ل��ع  اأ����ش���ع���ار  يف  ���ش��اروخ��ي��ة 
اأ�شعاف.  ع�شرة  بن�شبة  النفقات  وت��زاي��دت 
املئة  يف   80 بنحو  اأن��ط��ون  مداخيل  وتدنت 
ب��ع��دم��ا رف���ع ���ش��ع��ر ف��ن��ج��ان ال��ق��ه��وة وقطعة 
الأ�شعار.  يف  ال��ق��ف��زة  ي��ع��و���ض  ك���ي  ال��ك��ع��ك 
مل  اإذا  ال�شنة،  هذه  نهاية  “بحلول  ويقول: 
... لأن  �شنغادر من هنا  اأبكر،  وق��ت  يكن يف 
�شيئاً لن يتح�شن، وبات من امل�شتحيل العي�ض 

بطريقة لئقة هنا«.
املقهى بعد  اأب����واب  اإق��ف��ال  وه��و جم��ر على 
املحلي  الكهربائي  املولد  لأن  ي��وم  كل  ظهر 
وغري  مفل�شة  وال��دول��ة  العمل.  عن  يتوقف 
قادرة على �شراء الوقود بالكميات املطلوبة، 
وفقدان املادة اأ�شفر عن انقطاع حاد يف التيار 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي. وع��ل��ى رغ���م، اأن اأن��ط��ون يدفع 
مبلغاً كبرياً من املال �شهرياً ل�شاحب املولد، 
لي�ض  اليوم  بالطاقة على مدى  التزود  فاإن 

م�شموناً.

اأعمال تكافح للبقاء
امل��ح��ال يف  اأن ك��ل  اإذ  واأن��ط��ون لي�ض وح���ده. 
ال�شارع الذي كان يعج بال�شياح، تكافح للبقاء، 
يفكر  بينما  اأب���واب���ه،  اأق��ف��ل  م��ن��ه��ا  وال��ك��ث��ري 

�شيتدبرون  كيف  الأخ���رى  امل��ح��ال  اأ���ش��ح��اب 
اأح��وال��ه��م. ومعظم زب��ائ��ن اأن��ط��ون وه��م من 
م�شممي  ف��وق-م��ن  وم��ا  املتو�شطة  الطبقة 
�شركات  واأ����ش���ح���اب  وامل��ه��ن��د���ش��ن  الأزي��������اء 
الإع��الن - الذين ل يزالون ي��رتددون على 
املقهى، يفكرون اأي�شاً يف املغادرة اإىل قر�ض 
اأو اأي مكان اآخر يف اأوروبا، واحد تلو الآخر، 
يف الأ�شهر القليلة املقبلة. فمع اأنهم يحبون 
انقطاع  لي�ض  ولكن  و�شطاآنه  بجباله  لبنان 
الكهرباء اأو احل�شول على نتٍف من رواتبهم 

ال�شابقة.

اأطباء ومهند�شون وممر�شون
وامل���ه���ن���ي���ون ال����ذي����ن ي�����وف�����رون اخل����دم����ات 
واملمر�شن  الأط�����ب�����اء  م���ث���ل  الأ����ش���ا����ش���ي���ة 
وامل��ه��ن��د���ش��ن وك��ذل��ك الأك��ادمي��ي��ن ورجال 
اأول من يفكر يف البحث عن  امل��ق��اولت، هم 
اأماكن اأخرى يف مثل هذه الأح��وال. ويقول 
البيانات  اأن  رغ��م  على  اإن��ه��م  الإقت�شاديون 
العامة مقلقة. ويف  فاإن الجتاهات  �شئيلة، 
دي�شمر )كانون الأول( 2020، حذر البنك 
الدويل من اأن هجرة الأدمغة باتت “خياراً 
يائ�شاً على نحٍو متزايد” يف لبنان، يف الوقت 
اأكرث  ال���ذي تعتر فيه الأزم����ة واح���دة م��ن 
ثالث اأزمات ق�شاوة يف العامل منذ منت�شف 
الدويل  البنك  وق��ال  ع�شر.  التا�شع  ال��ق��رن 
يف  احل��اد  “التدهور  اأن  يونيو)حزيران(  يف 
م�شاعفات  له  �شتكون  الأ�شا�شية  اخلدمات 
اجلماعية.  ال��ه��ج��رة  بينها  املدى”،  بعيدة 
للراأ�شمال  ال���دائ���م  “ال�شرر  اأن  واع���ت���ر 
الب�شري �شيكون من ال�شعب تعوي�شه. ولعل 
هذا البعد من الأزمة اللبنانية يجعل لبنان 

فريداً مقارنة مع اأزمات عاملية اأخرى«.

وتقول الكاتبة بداأت الأمور بالغ�شب الذي 
حتول اإىل ياأ�ض، وبات الفرار املالذ الأخري. 
اللبنانيون  ���ش��ه��د  امل��ا���ش��ي��ن  ال��ع��ام��ن  ويف 
ت����ده����وراً م�����ش��ت��م��راً يف اق��ت�����ش��اده��م وج���اء 
اإنفجار مرفاأ بريوت الذي ك�شف عن املزيد 
م��ن ال��ع��ج��ز والإه���م���ال الإج���رام���ي للنخبة 

احلاكمة. 
تغيري، طاملا  اأي  اأو  يتوقعون عدالة  وهم ل 
احلكم.  يف  نف�شها  ال�شيا�شية  الطبقة  بقيت 
اخلارج  يف  وظائف  اإيجاد  ي�شتطيعون  وم��ن 
اإىل  عائالت  اأو  اأ�شدقاء  برفقة  ال��ذه��اب  اأو 
ما وراء البحار، فاإنهم يرحلون، فيما ينتظر 

كثريون اآخرون فر�شتهم.

الراأ�شمال الب�شري
ويقول اخلراء اإن الطفرة احلالية يف هجرة 
املدى  على  نتائج  عليها  �شيرتتب  الأدم��غ��ة، 
وا���ش��ع��ة من  م��روح��ة  ي��واج��ه  بلد  البعيد يف 
امل�شاكل. فمن �شاأن فرار الراأ�شمال الب�شري 

مفاقمة القت�شادي ويعوق انتعا�شه.
وم�شتويات الياأ�ض عالية جداً بحيث اأن 77 
يف املئة من ال�شباب يرغبون يف اخلروج من 

البلد، وفقاً لأحد ال�شتطالعات.
ويف العامل العربي، ياأتي ال�شباب اللبنانيون 
ال��ف��رار من بالدهم،  ي��ودون  يف مقدمة من 
 54 ن�شبة  مع  ال�شوريون  ال�شباب  وبعدهم 
 58 مع  الفل�شطينيون  ال�شباب  ثم  املئة،  يف 

يف املئة.
 20 ال��ت��ق��دي��رات، ف���اإن  اإىل بع�ض  وا���ش��ت��ن��اداً 
يف امل��ئ��ة م��ن اأط���ب���اء ل��ب��ن��ان ق��د ه���اج���روا اأو 
الأزمة  اأن �شربت  الهجرة، منذ  يفكرون يف 
واأقفلت   ،2019 يف  ال��ب��الد  الق��ت�����ش��ادي��ة 

مئات العيادات.
�شركاتهم  روؤ���ش��اء  م��ن  مهند�شون  ويطلب   
يف  للعمل  بطلبات  للتقدم  تو�شيات  يومياً 
اخل����ارج. وخ���الل ع��ق��د ون�����ش��ف ع��ق��د، كانت 
قبل  ن�شبياً-حتى  ثابتة  الهجرة  م�شتويات 
ع��ن��دم��ا ك�شفت الح��ت��ج��اج��ات بيت  ع��ام��ن، 
املركزي  امل�����ش��رف  ���ش��ي��ده  ال����ذي  ال���ك���رت���ون 
اللبناين لقت�شاد البالد الذي ينهار اليوم.  

الرئي�س الأفغاين يزور مزار 
ال�شريف يف �شمال البالد

•• كابول-اأ ف ب

اأ�شرف غني بزيارة مزار ال�شريف يف �شمال البالد  يزور الرئي�ض الأفغاين 
لتقدمي الدعم لقواته فيما ا�شتولت حركة طالبان حتى الآن على اأكرث من 

ربع عوا�شم وليات البالد يف اأقل من اأ�شبوع.
و�شل غني اىل مزار ال�شريف فيما ا�شتولت طالبان ليال على مدينة فايز 

اآباد لت�شبح تا�شع عا�شمة ولية ت�شيطر عليها منذ اجلمعة.
يعتزم الرئي�ض “تفقد الو�شع الأمني العام يف املنطقة ال�شمالية” على ما 

جاء يف بيان �شدر عن الق�شر الرئا�شي.
كذلك، يرجح اأن يجري حمادثات مع الرجل القوي يف مزار ال�شريف عطا 
الدفاع عن  ب�شاأن  الر�شيد دو�شتم  املعروف عبد  نور وزعيم احلرب  حممد 

املدينة فيما يتقدم مقاتلو طالبان يف اجتاه م�شارفها.
�شت�شكل خ�شارة مزار ال�شريف يف حال ح�شولها �شربة كارثية حلكومة كابول 
معقل  باأنه  املعروف  البالد  �شمال  على  ل�شيطرتها  كامال  انهيارا  و�شتعني 
للم�شلحن املناه�شن لطالبان.قبل �شاعات من و�شول غني، اأظهرت �شور 
ن�شرت على مواقع التوا�شل الجتماعي للحكومة، دو�شتم ي�شتقل طائرة يف 
كابول اىل جانب كتيبة من عنا�شر م�شلحة يف طريقه اإىل مزار ال�شريف.
بداأ  اأيار/مايو حن  ب�شكل كبري منذ  افغان�شتان  الأمني يف  الو�شع  تدهور 
التحالف الدويل بقيادة الوليات املتحدة املرحلة الأخرية من ان�شحابه من 

البالد الذي يفرت�ض اأن ي�شتكمل قبل نهاية ال�شهر احلايل
اأن حركة  الأربعاء  اأفغاين وكالة فران�ض بر�ض  نائب  اأف��اد  اآخ��ر،  من جانب 
تا�شع  وه��ي  اأفغان�شتان،  �شمال  يف  اآب��اد  فايز  مدينة  على  ا�شتولت  طالبان 

عا�شمة ولية ي�شيطر عليها املتمردون املتطرفون يف اأقل من اأ�شبوع.
وقال النائب ذبيح اهلل عتيق “طالبان ا�شتولت على املدينة الآن، واجلانبان 
تكبدا خ�شائر فادحة«.واأكد املتمردون اأي�شا على و�شائل التوا�شل الجتماعي 

اأن مقاتليهم ي�شيطرون على املدينة.
الأمريكي جو  الرئي�ض  ي�شدر  الذي حتققه طالبان، مل  التقدم  رغم هذا 
بحلول  الأمريكية  ال��ق��وات  كل  �شحب  تاأخري  عزمه  على  اإ���ش��ارة  اأي  بايدن 
التحلي  على  الأفغان  القادة  الثالثاء  املقابل  يف  وح�ض  اآب/اغ�شط�ض   31

“بعزمية القتال«.
وقال الرئي�ض الأمريكي لل�شحافين يف البيت الأبي�ض “ل�شت نادما على 

قراري«.
اأجل  من  اأنف�شهم،  اأج��ل  من  يقاتلوا  “اأن  الفغان  على  اأن  بايدن  وا�شاف 
الف مليار دولر يف ع�شرين عاما،  اأكرث من  انفقنا  “لقد  وتابع  اأمتهم”. 

قمنا بتدريب وجتهيز اأكرث من 300 الف جندي افغاين«.
جاهدين  ي��ح��اول��ون  اأم��ريك��ي��ون  دبلوما�شيون  ك��ان  ال��ق��ت��ال،  ي�شتد  وفيما 
طالبان  وحركة  الأفغانية  احلكومة  بن  املجمدة  ال�شالم  حمادثات  اإحياء 
على  زاد  زمل��اي خليل  اخلا�ض  الأمريكي  املبعوث  ي�شغط  الدوحة حيث  يف 

طالبان لكي تقبل وقفا لإطالق النار.
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•• دبي-وام:

اأعلن مطار دبي الدويل عن حتقيق 
امل�شافرين  عدد  يف  متقدمة  نتائج 
ال���دول���ي���ن ع���ر امل���ط���ار م���ع بلوغ 
م�شافر  م��ل��ي��ون   10.6 ع���دده���م 
عام  من  الأوىل  ال�شتة  الأ�شهر  يف 
اإيجابية  ت��وق��ع��ات  و���ش��ط   ،2021
ب���اأن ي�شهد م��ط��ار دب���ي ال����دويل /

DXB/ منواً قوياً خالل الن�شف 
الثاين من العام اجلاري وذلك مع 
ال�شفر  قيود  بتخفيف  العمل  ب��دء 
بع�ض  م����ن  دب�����ي  اإىل  ل���ل���ق���ادم���ن 
ويف  والآ�شيوية،  الأفريقية  ال��دول 
اإطار جناح اخلطط ال�شرتاتيجية 
لالإمارة يف اإدارة جائحة “كورونا”، 
ال�شياحي  التعايف  حركة  وقيادتها 

يف العامل. 
ال�شادرة  الأرق�����ام  لأح����دث  ووف��ق��اً 
ع���ن جم��ل�����ض امل���ط���ارات ال�����دويل /

دب���ي  م����ط����ار  ي�������زال  ل   ،/ACI
ازدحاماً  امل���ط���ارات  اأك����رث  ال����دويل 
للم�شافرين  بالن�شبة  ال��ع��امل  يف 
باللقب  احتفاظه  بعد  ال��دول��ي��ن 
التوايل حلركة  على  ال�شابع  للعام 
 ،2020 ال�����ش��ن��وي��ة يف ع���ام  امل����رور 
ك��م��ا ي��ت��ق��دم م���ط���ار دب����ي ال����دويل 
ب�شكل كبري على املطارات الدولية 
جناحه  م��ع  الأخ����رى،  والإقليمية 

امل�شافرين  حركة  �شعف  بتحقيق 
باعتباره املطار الأكرث ازدحاماً يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط.
الرئي�ض  غ��ري��ف��ي��ث،  ب����ول  ق����ال  و 
مل���ط���ارات دب���ي - بهذه  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
افتتاح  اإع�����ادة  “ م��ع   : امل��ن��ا���ش��ب��ة - 
والكونكور�ض   1 ال���رك���اب  م��ب��ن��ى 
D، وامل��ح��ط��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��������� 60 
���ش��رك��ة ط�����ريان دول���ي���ة، ب���داأن���ا يف 
بتحقيق  العام  من  الثاين  الن�شف 
ل�شتيعاب  ج����داً،  اإي��ج��اب��ي��ة  اأرق�����ام 
للم�شافرين  امل��و���ش��م��ي  ال��ن�����ش��اط 
لفتاً  ال�شيفية..  العطلة  خ���الل 
دفعت  الأول����ي����ة  الأرق��������ام  اأن  اإىل 
�شبكات  يف  امل�شتمر  ال��ت��و���ش��ع  ن��ح��و 
يف  الأ�شا�شيتن  الناقلتن  خطوط 
الإمارات”  “طريان  وه��ي  الإم���ارة 

متتد  ال��ل��ت��ن  دبي”،  “فالي  و 
 168 اإىل  امل�����ش��رتك��ة  ���ش��ب��ك��ت��ه��م��ا 

وجهة حول العامل«.
املا�شي  واأ�شاف خالل �شهر يوليو 
اأك���رث عطالت  م��ن  واح���دة  �شهدنا 
العام،  يف  ازدح��ام��اً  الأ�شبوع  نهاية 
الأحداث  بع�ض  تنظيم  ق��رب  وم��ع 
العاملية الكرى يف اإمارة دبي خالل 
“معر�ض   .. مثل  املقبلة،  الأ�شهر 
“معر�ض  “و   2020 دب��ي  اإك�شبو 
تبدو   ،“  2021 ل��ل��ط��ريان  دب���ي 
حيث  من   2021 لعام  التوقعات 

عدد الركاب واعدة للغاية.
اأن قرار  غ��ري��ف��ي��ث،  ب���ول  واأو����ش���ح 
بنقل  الأخ�������ري  امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة 
الإمارات اإىل “القائمة ال�شفراء” 
ورفع قيود ال�شفر يف الإمارة ح�شب 

القادمن  للركاب  املعلنة  ال�شروط 
ال���ق���ارة  ���ش��ب��ه  يف  دول  اأرب�������ع  م����ن 
نيجرييا  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الهندية 
ن�شهد يف مطارات  بداأنا  واأوغ��ن��دا، 
دب����ي ح��رك��ة م����رور دول���ي���ة نتوقع 
على  م��ب��ا���ش��ر  ب�����ش��ك��ل  ت��ن��ع��ك�����ض  اأن 
متكن خطط الإمارة يف النتعا�ض 

القت�شادي والجتماعي.. 
القيود  تخفيف  حملة  اأن  م��وؤك��داً 
العاملي  اجل��وي  ال�شفر  على  باأمان 
مع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً  ���ش��ت�����ش��ت��م��ر، 
برنامج التطعيم الإماراتي الرائد 
للوباء  ال��ن��اج��ح��ة  والإدارة  ع��امل��ي��اً 

العاملي.
وب��ل��غ ع���دد ال���رك���اب يف م��ط��ار دبي 
الدويل 4.9 مليون م�شافر خالل 
ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام 2021، 

ا�شتمرت الأرقام يف الرتفاع  بينما 
لتبلغ 10.6 مليون خالل الن�شف 
الأول من العام ذاته ، ورغم حدوث 
انخفا�ض بن�شبة %40.9، يخدم 
 68% حالياً  ال���دويل  دب��ي  مطار 
العاملية موزعة على  الوجهات  من 
العامل،  ح��ول  البلدان  من   94%
%70 من  ي���ق���ارب  م���ا  وت�����ش��غ��ي��ل 

�شركات الطريان التابعة لها.
و�����ش����ج����ل م�����ط�����ار دب��������ي ال��������دويل 
خالل  ط����ريان  رح��ل��ة   99،392
اجلاري،  العام  من  الأول  الن�شف 
 0.9% ب��ن�����ش��ب��ة  ���ش��ن��وي��ة  ب����زي����ادة 
الناجتة  القاعدة  انخفا�ض  ب�شبب 
ع�����ن ت�����اأث�����ري ال���ت���ع���ل���ي���ق اجل����زئ����ي 
 7 اإىل  م��ار���ض   25 م��ن  للعمليات 

يوليو يف 2020.

ووا�شل قطاع ال�شحن تفوقه على 
قطاع امل�شافرين يف �شرعة التعايف، 
وذلك مع اقرتاب اأحجام الب�شائع 
 2019 ع�������ام  م���������ش����ت����وي����ات  م������ن 
ح��ي��ث ���ش��ج��ل م��ط��ار دب����ي ال����دويل 
يف  ال�شحن  م��ن  طًنا   571،568
ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام، مم��ا دفع 
اأحجام الن�شف الأول من العام اإىل 
�شنوية  ب��زي��ادة  ط��ن،  مليون   1.1

قدرها 27.7%.
املركز  احتاللها  الهند  ووا���ش��ل��ت 
ال����دويل من  دب���ي  الأول يف م��ط��ار 
ح��ي��ث ع����دد ح���رك���ة امل������رور خالل 
حيث  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف 
1.9 مليون  ال��رك��اب  جت���اوز ع��دد 
م�شافر، وجاءت باك�شتان يف املرتبة 
الثانية بعدد 700،074 م�شافًرا، 
 406،209/ رو�����ش����ي����ا  ت���ل���ي���ه���ا 
 401،361/ وم�شر  م�شافرين/ 

م�شافًرا/، 
امل�شافرين  اأع�������داد  ارت���ف���ع���ت  ك��م��ا 
الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  من 
العربية  وامل���م���ل���ك���ة  واإث����ي����وب����ي����ا، 
الثالث  امل���دن  وج���اءت  ال�شعودية، 
امل����رور  ح���رك���ة  ح��ي��ث  م���ن  الأوىل 
 354،804/ اأب�������اب�������ا  اأدي���������������ض 
م���������ش����اف����ري����ن/، ت���ل���ي���ه���ا ال���ق���اه���رة 
ومو�شكو  م�شافًرا/   345،886/

./344،175/

»طاقة« ت�شجل 2.9 مليار درهم دخال �شافيا خالل الن�شف الأول 
•• اأبوظبي-وام:

 “ للطاقة  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  �شجلت 
طاقة “ دخال �شافيا بقيمة 2.9 مليار درهم 
حن  يف   2021 م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  خ���الل 
بقيمة  نف�شها  ال��ف��رتة  خ��الل  اإي����رادات  حققت 
 11% ق���دره���ا  ب���زي���ادة  م��ل��ي��ار دره����م   22.2
مقارنة بالفرتة نف�شها من العام املا�شي ونتج 
ال�شلع  اأ�شعار  ارت��ف��اع  ع��ن  رئي�شي  ب�شكل  ذل��ك 
الأ�شا�شية يف قطاع النفط والغاز.وبلغت اأرباح 
وال�شرائب  ال��ف��وائ��د  احت�شاب  قبل  “طاقة” 
درهم  م��ل��ي��ار   9.9 والإط����ف����اء  وال���ش��ت��ه��الك 

ب�شكل  تعك�ض  وال��ت��ي   ،19% ق��دره��ا  ب��زي��ادة 
اأ�شا�شي ارتفاع الإيرادات والدخل من ال�شركات 
الزميلة “متتلك فيها “طاقة” ح�شة اأقل من 

%50” قابلهما جزئًيا ارتفاًعا يف النفقات.
وبلغ �شايف الدخل “ح�شة طاقة” 2.9 مليار 
تقريباً  درهم  مليار   2.4 قدرها  بزيادة  درهم 
مب�شاهمة  ال��زي��ادة  ع��ن  رئي�شي  ب�شكل  نتجت 
الربع  اأن  ج��ان��ب  اإىل  وال���غ���از،  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع 
الأول من عام 2020 كان قد ت�شمن اإنقا�شاً 
للقيمة الدفرتية لأ�شول النفط والغاز بلغت 
قيمة  ال�شريبة.وبلغت  بعد  درهم  مليار   1.5
2.0 مليار درهم يف حن  الراأ�شمايل  الإنفاق 

�شّجلت ال�شركة م�شتويات قوية من التدفقات 
7.4 مليار  النقدية احلرة التي بلغت قيمتها 
للت�شهيالت  الكامل  بال�شداد  �شمح  مما  دره��م 
موافقة  لل�شركة.وعقب  املتجددة  الئتمانية 
املالية  النتائج  على  “طاقة”  اإدارة  جمل�ض 
عن  املجل�ض  اأعلن  لل�شركة،  ال�شنوية  الن�شف 
 618 ن��ق��دي��ة م��رح��ل��ي��ة بقيمة  اأرب�����اح  ت��وزي��ع 
مليون درهم “0.55 فل�ض لكل �شهم” وهذه 
ه���ي ال��دف��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ت���وزي���ع���ات الأرب�����اح 
لل�شنة  لها  املُخطط  ال�شنوية  الربع  النقدية 
لتوزيع  ال�شركة  ل�شيا�شة  وفقاً   2021 املالية 

الأرباح.

برنامج متويل التجارة العربية يقدم متويال جديدا لتون�س بقيمة 57 مليون دولر
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن برنامج متويل التجارة العربية عن تقدمي 
التون�شية  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة  ج��دي��د  م��ب��ا���ش��ر  مت��وي��ل 
عمليات  متويل  بهدف  دولر  مليون   57 بقيمة 
ويلبي  للدولة  امل��ايل  الو�شع  يدعم  مب��ا  جت��اري��ة 

الحتياجات الطارئة.
واأك���د ال��رن��ام��ج احل��ر���ض على دع��م ج��ه��ود دوله 
الأع�������ش���اء م���ن خ����الل ت��وف��ري ال��ت��م��وي��ل ال����الزم 
يف  الوطنية  للوكالت  العربية  التجارة  لأن�شطة 
هذه الدول ومواجهة التحديات املختلفة. ويهتم 
الدعم  بتقدمي  العربية  التجارة  متويل  برنامج 

يف  الأع�شاء  ال��دول  يف  الوطنية  للوكالت  امل��ايل 
ب��وج��ه خ��ا���ض يف ���ش��وء التطورات  ال��ف��رتة  ه���ذه 
احلا�شلة ب�شبب فريو�ض كوفيد-19، وما يرتتب 
الأ���ش��ع��دة القت�شادية  ع��ل��ى  ت��داع��ي��ات  ع��ن��ه م��ن 
متويل  ياأتي  حيث  املختلفة،  جوانبها  يف  واملالية 
الدول  جلهود  ك��داع��م  ال�شدد  ه��ذا  يف  الرنامج 
الأع�شاء الإ�شالحية واإجراءاتها املتخذة لتحفيز 
الآثار  احتواء  بهدف  ال�شيولة  وتوفري  القت�شاد 
القدرات  وت��ع��زي��ز  ال��ف��ريو���ض،  لتف�شي  ال�شلبية 

الإنتاجية والتناف�شية للمنتج وامل�شدر العربي.
القت�شاد  ت��ط��ورات  كثب  ع��ن  ال��رن��ام��ج  ويتابع   
ال��ت��ون�����ش��ي وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه���ه ج����راء 

ال���ظ���روف ال��راه��ن��ة، وي��ع��م��ل م��ن خ���الل �شراكة 
م��ث��م��رة م���ع ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال��ت��ون�����ش��ي لتوفري 
كما  املختلفة،  التحديات  ملواجهة  ال�شبل  اأجن��ع 
ي��در���ض ال��رن��ام��ج يف ال��وق��ت احل���ايل طلبات من 
الأع�شاء  ال��دول  الوطنية يف  ال��وك��الت  ع��دد من 
ويعمل  املالية،  م���وارده  م��ن  لال�شتفادة  الأخ���رى 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ك��م��ال الإج������راءات يف ه���ذا ال�����ش��اأن، مبا 
�شرعة ممكنة، ومبا  باأق�شى  الدعم  توفري  يكفل 
الأع�شاء من  الدول  الوطنية يف  الوكالت  ميكن 
مواقفها  وت��ع��زي��ز  التمويل  اح��ت��ي��اج��ات  ا�شتيفاء 
املالية ملواجهة التحديات املختلفة خا�شًة يف مثل 

هذه الأوقات.

الإمارات ولتفيا تتفقان على حتديد 
م�شارات جديدة للتعاون القت�شادي

•• اأبوظبي-وام:

مع  افرتا�شياً  اجتماعاً  القت�شاد،  وزي��ر  امل��ري  ط��وق  بن  عبداهلل  معايل  عقد 
م����ع����ايل ي���ان�������ض ف��ي��ت��ن��ب��ريغ�����ض وزي����ر 
اتفقا  لتفيا،  جمهورية  يف  القت�شاد 
م�����ش��ارات جديدة  خ��الل��ه على حت��دي��د 
البلدين  ب���ن  الق���ت�������ش���ادي  ل��ل��ت��ع��اون 
زيادة  ي�شمل  مبا  املقبلة  املرحلة  خالل 
التبادلت التجارية وتدفقات ال�شتثمار 
اأج���ن���دة التنمية  ب��ن اجل��ان��ب��ن ودع���م 
القت�شادية للبلدين وحتقيق م�شتويات 
اأع���ل���ى م���ن ال�����ش��راك��ة الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
وال�شتفادة  ال�شرتاتيجية،  القطاعات 
ال���ت���ع���اون خ����الل معر�ض  ف���ر����ض  م���ن 
اإك�شبو دبي 2020 املقرر عقده اأكتوبر 
لتفيا  �شت�شارك  حيث   ،2021 املقبل 

باأكرث من 300 �شركة يف املعر�ض.
�� الذي �شاركت فيه �شعادة حنان خلفان عبيد  واتفق الوزيران خالل الجتماع 
العليلي �شفرية الدولة لدى جمهورية لتفيا �� على فتح خطوط جوية مبا�شرة 
النمو القت�شادي للجانبن يف  العام اجل��اري بهدف دعم  البلدين خالل  بن 
كافة املجالت، واأقرا عقد منتدى اقت�شادي م�شرتك على هام�ض اإك�شبو بح�شور 
القطاعات  خمتلف  م��ن  الإم��ارات��ي��ة  ال�شركات  م��ن  وع��دد  الالتفية  ال�شركات 
وتكنولوجيا  الب��ت��ك��ار  ق��ط��اع  يف  فاعلة  م�شاركة  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  احل��ي��وي��ة، 
املعلومات والتحول الرقمي يف بيئة الأعمال والأمن الغذائي وتقنيات الذكاء 
الثانية  ال��دورة  عقد  اجلانبان  الرابعة.واأقر  ال�شناعية  والثورة  ال�شطناعي 
2022، وذلك  البلدين خالل فراير  امل�شرتكة بن  اللجنة القت�شادية  من 
وخلق  واخلا�ض،  احلكومي  امل�شتوين  على  القت�شادي  التعاون  فر�ض  لبحث 
ف��ر���ض ج��دي��دة وم��ت��ن��وع��ة ملجتمعي الأع���م���ال يف ال��ب��ل��دي��ن يف ال��ق��ط��اع��ات ذات 
النفطي  غ��ري  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  لدعم  املتاحة  الإم��ك��ان��ات  وتعزيز  الأول��وي��ة، 
وت�شجيع   ،”19 وتنويع ال�شتثمارات املتبادلة ملرحلة ما بعد جائحة “كوفيد 
يف  جديدة  قطاعات  يف  وال�شتثمار  املتاحة  الفر�ض  ا�شتك�شاف  على  ال�شركات 
اأ�شواق البلدين.واأكد معايل عبداهلل بن طوق املري عمق العالقات التي جتمع 
البلدين ال�شديقن، واملدفوعة بحر�ض قيادتي الدولتن على تعزيز الروابط 
القت�شادي،  التعاون  اأن�شطة  وتنويع  القت�شادية  املجالت  يف  خا�شة  الثنائية 
رغم   2020 ع��ام  خ��الل  البلدين  بن  التجاري  التبادل  منو  يعك�شه  ما  وه��و 
التحديات التي فر�شتها جائحة كوفيد-19، حيث حققت التجارة اخلارجية 
اأكرث  غري النفطية بن البلدين يف العام املا�شي قفزة يف النمو بلغت ن�شبتها 
من %58، مرتفعة من 71.6 مليون دولر يف 2019 اإىل 113.5 مليون 
جتاري  و�شريك  اقت�شادية  وجهة  “لتفيا  معاليه:  2020.واأ�شاف  يف  دولر 
مهم لالإمارات على م�شتوى منطقة البلطيق، وحققنا خالل املرحلة املا�شية 
م�شتويات مهمة من التعاون وال�شراكات بن جمتمعي الأعمال، و�شنعمل خالل 
من  عدد  يف  ال�شراكة  هذه  وتنمية  التعاون  قنوات  تطوير  على  املقبلة  الفرتة 
مقدمتها  ويف  اجلانبن،  باهتمام  حتظى  التي  وامل�شتقبلية  اجلديدة  املجالت 

البتكار وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، والطاقة املتجددة وال�شناعة.

مليار درهم قيمة جتارة دبي اخلارجية مع الهند يف الن�شف الأول من العام احلايل  67
•• دبي-وام:

مليار   67 الهند  دبي اخلارجية مع  قيمة جت��ارة  بلغت 
2021 يف حن  العام  الأول من  الن�شف  خ��الل  دره��م 
89 م��ل��ي��ار دره���م �شملت  اإىل  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  و���ش��ل��ت يف 
الذهب  م��ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ج��اري��ة ويف  ال��ب�����ش��ائ��ع  خم��ت��ل��ف 
وامل��ج��وه��رات والأمل��ا���ض وال�����ش��ي��ارات وال��ه��وات��ف والزيوت 
املدير  م�شبح  حمبوب  اأحمد  �شعادة  وق��ال  البرتولية. 
���ش��ع��ادة ك.كاليموتو  لقائه  دب��ي خ��الل  ال��ع��ام جل��م��ارك 
الهندية  العامة  بالقن�شلية  والتجارة  القت�شاد  قن�شل 
يف دب��ي اإن ه��ذه الأرق���ام تظهر م��دى اأهمية دب��ي ك�شوق 
التجارة  لهذه  متقدم  ومركز  الهندية  للتجارة  رئي�شي 
مع العامل م�شتفيدة من عمق وقوة الروابط التي تربط 
الكبرية  وال���ق���درات  ال��ه��ن��د  بجمهورية  الإم�����ارات  دول���ة 
للدولة يف ربط الهند بالأ�شواق العاملية من خالل تقدم 
الإمارات  يف  احل��رة  واملناطق  والطرق  واملطارات  املوانئ 
الدولية  لالأ�شواق  لربط  كمركز  املتطورة  وامكانياتها 
بف�شل متيز اخلدمات اللوج�شتية واجلمركية يف الدولة 
عموماً ويف اإمارة دبي على وجه اخل�شو�ض والتي ت�شاهم 
بفعالية يف تعزيز تطورها تنفيذاً لروؤية �شاحب ال�شمو 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 

رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل«.
تعزيز  ال��دائ��رة على  اللقاء حر�ض  خ��الل  واأك��د م�شبح 
لتطوير  دبي  الهندية يف  العامة  القن�شلية  التعاون مع 
المارات  دول��ة  ب��ن  والتجارية  القت�شادية  العالقات 

وجمهورية الهند والتي ُتعد من اأكر ال�شركاء التجارين 
الثاين  العاملي  التجاري  ال�شريك  وتاأتي يف مركز  لدبي 
لالإمارة .. وقال اإن هناك اآفاقا جديدة لتطوير التجارة 
من  م�شتفيدة  املقبلة  ال�شنوات  خ��الل  تنفتح  الهند  مع 
التجارية  احل��رك��ة  ت�شهده  اأن  املنتظر  ال��ك��ب��ري  ال��زخ��م 
الإقليمية والعاملية انطالقاً من دبي مع تنظيمها ملعر�ض 
2021 وحتى  اأكتوبر  اك�شبو العاملي خالل الفرتة من 
مار�ض 2022 والذي ُيعد اأهم حدث جتاري واقت�شادي 
من  العاملي  القت�شاد  لتعايف  قوية  دفعة  �شيعطي  عاملي 
دبي  تعمل يف جمارك  ولذلك  كوفيد-19  اآث��ار جائحة 
على مواكبة املعر�ض ودعمه بتقدمي اأف�شل الت�شهيالت 
من  فيه  للم�شاركن  واجلمركية  التجارية  واخل��دم��ات 
خالل قناة جمركية ذكية مت تطويرها خ�شي�شا خلدمة 

امل�شاركن يف اك�شبو.
واأو�شح اأن التجارة مع الهند تكت�شب اأهمية اأكر خالل 
املرحلة املقبلة نظراً لت�شاعد اأهمية دور جمهورية الهند 
يف الق��ت�����ش��اد ال��ع��امل��ي وت��ق��دم دول���ة الإم�����ارات يف تعزيز 
الدويل  القت�شادي  التطور  خدمة  يف  احل��ي��وي  دوره���ا 
2071 انطالقاً من  اأه��داف مئوية الإم��ارات  لتحقيق 
لدولة  ال��ذه��ب��ي  باليوبيل  الح��ت��ف��ال  يف  اخلم�شن  ع��ام 
القت�شادية  التنمية  يف  جتربتها  متثل  التي  الإم���ارات 

والجتماعية منوذجاً عاملياً تقتدي به كافة الدول.
من جهته اأعرب ك.كاليموتو عن تقديره للدور احليوي 
جلمارك دبي يف دعم تطور التجارة بن دولة الإمارات 
العالقات  وق��وة  عمق  على  ..م��وؤك��دا  الهند  وجمهورية 

ب���ن البلدين  ال��ت��ي ت��رب��ط  ال��ت��اري��خ��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة 
ال�شديقن وعر عن حر�ض القن�شلية العامة الهندية 
يف دب���ي ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون م���ع ج���م���ارك دب���ي لدعم 
ازدهار التبادل التجاري وفتح اآفاق م�شتقبلية لل�شراكة 

القت�شادية خالل املراحل املقبلة.
التجارة  تي�شري  يف  التقدم  �شبل  بحث  اللقاء  خ��الل  مت 
حركة  تطوير  على  والعمل  والهند  دب��ي  ب��ن  املتبادلة 
ب��ي��ن��ه��م��ا دع���م���اً لزده������ار التعاون  ال�����ش��ي��اح��ة وال���ت���ج���ارة 

اإىل  الهند  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة  بن  القت�شادي 
ج��ان��ب م��ن��اق�����ش��ة ك��ي��ف��ي��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر التبادل 
الإجراءات  املرحلة احلالية مع مراعاة  التجاري خالل 
ملكافحة  ال�شديقن  البلدين  يف  املطبقة  الح���رتازي���ة 
منو  ا���ش��ت��م��رار  يكفل  مب��ا  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  ان��ت�����ش��ار 
الهندية  التجارة  ا�شتفادة  ودع��م  الهند  مع  دب��ي  جت��ارة 
اإقليمي ودويل  العامل من دور دبي احليوي كمركز  مع 

للتجارة العاملية.

مطارات دبي تتوقع انتعا�ش حركة الطريان خلل الن�شف الثاين من العام 2021 

اأكرث من 10 ماليني م�شافر عرب مطار دبي الدويل خالل الن�شف الأول من العام
./ACI/ مطار دبي الدويل الأكرث ازدحامًا يف العامل بالن�شبة للم�شافرين الدوليني ووفقًا لأحدث الأرقام ال�شادرة عن جمل�ش املطارات الدويل -

- يتقدم ب�شكل كبري على املطارات الدولية والإقليمية الأخرى مع جناحه بتحقيق �شعف حركة امل�شافرين باعتباره املطار الأكرث ازدحامًا يف 
./ACI/ منطقة ال�شرق الأو�شط بح�شب اإح�شائيات

- قطاع ال�شحن يبلغ م�شتويات متقدمة وي�شجل 1.1 مليون طن يف الن�شف الأول من العام بزيادة �شنوية قدرها 27.7 %.

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
اعالن بالن�شر        

 783/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شركة الفهد القاب�شة لال�شتثمار العقاري �ض.م.خ - فرع دبي
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :جورجيت �شينغ جريوال 
وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 

بالتنفيذ  امل��دع��ي  ع��ق��ار  بيع  اج����راءات  ببطالن  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
رق���م:2016/2714 جتاري وا�شتحقاق عقار املدعي رق��م:1501 - مبنى فهد 2 - مبنطقة الثنية 
الوىل م�شاحة 1489.61 ق.م - امارة دبي - املوقف اخلا�ض به رقم:B1 025 والر�شوم وامل�شاريف 
ال�شاعة 09:00  املوافق 2021/8/19  اتعاب املحاماة  - وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  ومقابل 
�شباحا يف مكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اعالن بالن�شر        
 18/2021/887 عقاري جزئي 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- حممود م�شلم علي 2- �شفية �شريف �شلبي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقار 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )264.884( 
وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 

ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2021/8/22 ال�شاعة 10:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

 اعالن بالن�شر
              71/2021/342 التما�ص اعادة نظر جتاري - ا�شتئناف  

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل امل�شتاأنف �شدهما /1- حممد هاين احمد عبالعال مكي 2- حممد حلمي 
�شليمان  احمد   / امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول   - خمي�ض  ابراهيم 
ادري�ض عو�ض - قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2020/3046 
ا�شتئناف جتاري ،  وحددت لها جل�شه يوم الثنن املوافق 2021/10/4 ال�شاعة 
10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

 اعالن بالن�شر
322/2021/969 ا�شتئناف عقاري  

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

حمل  جمهول   - جوبتا  تانفي   -2 �شينغ  نيهاربكا   -1/ �شدهما  امل�شتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / موؤ�ش�شة عقار وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد 
بخيت املطرو�شي - قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2021/295 
عقاري جزئي ،  وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�ض املوافق 2021/8/19 ال�شاعة 
10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 1831/2021/305 ا�شتئناف جتاري 
مو�شوع الإ�شتئناف:   

طالب الإعالن : عبداهلل خليفه عبداهلل ليدار املهريي  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
وميثله :  نوف يو�شف ح�شن علي ها�شم احلمادي - �شفته  بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنهما : 2- 2- ورثة املتويف )عبا�ض عزيز عبد اهلل ح�شن( وهم:اأ:فاطمة عبداهلل 
عبدالرحمن ع�شكري - ب:ندى عبا�ض فاي�شى - ج:�شم�شه عبا�ض عزيز اهلل ح�شن - د:وفاء 

عبا�ض عزيز اهلل ح�شن 3- باقي ورثة املتويف )عبا�ض عزيز عبداهلل ح�شن( ه��:ر�شا عبا�ض عزيز 
اهلل ح�شن و:منى عبا�ض عزيز اهلل ح�شن - ز:عبدالعزيز عبا�ض عزيز اهلل ح�شن  - �شفتهم 

بالق�شية : م�شتاأنف �شدهم  - جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 647/2018 جتاري كلي، وحددت لها 
وعليه  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة  م�شاءا   04.00 ال�شاعة    2021/8/18 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شه 

يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

فقد املدعو/ متيم ب�شارات 
باك�شتان     ، ع��ل��ي  ب�������ش���ارات 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )CG3841881( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0567144498

فقدان جواز �شفر
م�����اري�����دى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اثيوبيا   ، ق����ودي����ت����و  ق����وب����و 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)EP4910159( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�شفارة 
 م���رك���ز ����ش���رط���ة ب�����الم�����ارات.   

فقدان جواز �شفر
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املال والأعمال
تعاون »م�شري- اإماراتي« لت�شنيع �شيارة بيك اأب »EM« للعمل بالوقود املزدوج »غاز طبيعي - بنزين« 

د. ماجدة العزعزي: ن�شعى لتلبية احتياجات ال�شوق املحلي والأفريقي من هذا النوع من ال�شيارات
•• القاهرة-الفجر:

�شركة  م��ع  م�شرتك  ت��ع��اون  عقد  امل�شرية  احل��رب��ي  الإن��ت��اج  وزارة  وقعت 
حتمل  اأب  البيك  ال�شيارات  لت�شنيع  الإماراتية  القاب�شة  جلوري”  “اإم 
توقيع  ومت  طبيعي-بنزين”،  “ غ��از  امل��زدوج  بالوقود  تعمل   EM ا�شم 
التفاق موؤخرا يف قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج احلربي مبدينة 
اإدارة  رئي�ض جمل�ض  العزعزي  الدكتورة ماجدة  ال�شالم يف م�شر.اأفادت 
�شركة اإم جلوري الإماراتية لت�شنيع ال�شيارات البيك اأب اأن تبلغ الطاقة 
وذلك  �شنوياً،  �شيارة  األ��ف   )12( التعاون  ه��ذا  عن  الناجمة  النتاجية 
لتلبية اإحتياجات ال�شوق املحلي والأفريقي، على اأن يبداأ الإنتاج الكمي 

يف الن�شف الأول من 2022.واأ�شارت د.العزعزي اإىل اأن ال�شيارة تتميز 
لل�شيارات  حم��رك  ق��درة  اأعلى  فيها  تتوفر  حيث  املميزات  من  بالعديد 
E-mark الأوروبية، كما  اأب فى ال�شوق، وحا�شلة على �شهادة  البيك 
يتوفر بها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي وو�شائل اأمان عالية وتعمل 
فى درجات احلرارة املنا�شبة لل�شرق الأو�شط واخلليج واأفريقيا، بالإ�شافة 
اإىل القدرة على العمل على خمتلف اأنواع الطرق “مزدحمة - مفتوحة 
لفتة اإىل اأنه مت جتربة ال�شيارة البيك اأب “الكابينة  - ترابية - وعرة”، 
املزدوجة” مل�شافة )25000( كم على الطرق امل�شرية املختلفة خالل 
الثالثة �شهور املا�شية. ومن جهته اأو�شح املهند�ض حممد اأحمد مر�شي 
وزير الدولة لالإنتاج احلربى اأنه حتقيقاً لروؤية م�شر 2030 فى جمال 

توطن تكنولوجيات �شناعية حديثة وخلق كوادر فنية حمرتفة قامت 
م�شرية/اإماراتية  �شركة  لتاأ�شي�ض  بالتخطيط  احلربى  الإن��ت��اج  وزارة 
لإنتاج وت�شنيع ال�شيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين ب�شواعد 
هذه  يف  امل�شاهمن  اأن  م�شيفاً  م�شر،  فى  اأوىل  ك�شابقة  وذل��ك  م�شرية، 
احلربي،   999 م�شنع  احلربي،  لالنتاج  القومية  )الهيئة  هم  ال�شركة 
على  التفاق  مت  حيث  ال�شيارات(،  لت�شنيع  الإماراتية  جلوري  اإم  �شركة 
اإن�شاء �شركة حتت اإ�شم “ال�شركة امل�شرية الإماراتية ل�شناعة ال�شيارات« 
مبوجب  �شيتم  اأن��ه  وتابع  ال�شيارات،  وت�شويق  وت�شنيع  لإن��ت��اج   »EM«
بالغاز  تعمل   »EM« با�شم  اأب  بيك  �شيارة  اإنتاج  امل�شرتك  التعاون  هذا 

الطبيعى والبنزين.

ارتفاع حمولة الحتاد لل�شحن بن�شبة 20 % مقارنة بالفرتة التي �شبقت كوفيد19-
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت الحتاد لل�شحن، ذراع عمليات ال�شحن واخلدمات 
اللوج�شتية التابع ملجموعة الحتاد للطريان التي تتخذ 
من اأبوظبي مقراً لها، عن ا�شتعادة %90 من الوجهات 
اأزمة  قبل  اإليها  منتظمة  رح��الت  ت�شيري  اع��ت��ادت  التي 
كوفيد-19، و�شجلت زيادة بن�شبة %20 على حمولتها 

مقارنة بنف�ض الفرتة من عام 2019. 
تعزيز  اإىل  ج��وائ��ز  ع��دة  على  احل��ائ��زة  ال�شركة  وت�شعى 
التعايف التجاري العاملي وا�شتعادة الثقة بالأ�شواق العاملية، 
وتقّدم خدماتها ل�شبكة من 72 وجهة يف خمتلف اأنحاء 
ال�شرق الأو�شط واآ�شيا واأوروبا واأفريقيا والأمريكيتن. 
 430 طائرة   65 من  املكون  الن�شط  اأ�شطولها  وُي�شرّي 
تقدم  التي  ال�شحن  رحالت  اإىل  اإ�شافًة  اأ�شبوعياً،  رحلة 

خدماتها ح�شب الطلب اإىل وجهات خارج �شبكتها.
وتعليقاً على هذا املو�شوع، قال بدر اآل علي مدير جتاري 
وتاأجري  الأو���ش��ط  وال�شرق  الإم���ارات  دول��ة  ل�شوؤون  اأول 
طائرات ال�شحن يف الحتاد لل�شحن: “حافظت الحتاد 
لل�شحن على عمليات ال�شبكة خالل فرتة الأزمة ووفرت 

على  الطلب  لتلبية  املنا�شبة  والإم��ك��ان��ي��ات  ال�شتطاعة 
امل�شارات الرئي�شية، الأمر الذي نتج عنه زيادة ملحوظة 

يف احلمولة املنقولة ملختلف اأنحاء العامل. 
واّكد اآل علي: “اأدى اللتزام بتو�شيع العمليات وتوفري 
بنقل  لل�شحن  الحت���اد  ق��ي��ام  اإىل  للعمالء  اإ���ش��ايف  دع��م 
التي  بالفرتة  اأق��ل مقارنًة  اأك��رث على م�شارات  حمولت 
طاقتها  من��و  ي�شتمر  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  الأزم����ة.  �شبقت 
باإعادة  م��دع��وم��اً  امل��ق��ب��ل��ة،  الأ���ش��ه��ر  خ���الل  ال�شتيعابية 

ت�شيري رحالت الركاب على منت الحتاد للطريان«. 
واأطلقت الحتاد للطريان خالل ال�شهر املا�شي رحالت 
اإىل ملقة وميكونو�ض و�شانتوريني وفوكيت  فيينا وذلك 
اأوروبا  بن  للرحالت  اإ�شافية  ا�شتيعابية  طاقة  لتوفري 
على  اإ�شافية  خدمات  تلبية  يف  ال�شركة  واآ�شيا.وجنحت 
ومبادرة  ال�شحن  عمليات  بف�شل  وذلك  الآ�شيوي  امل�شار 
خم�ض  تعديل  مّت  حيث  ال��ط��ائ��رات  مق�شورات  حتميل 
ب���اإزال���ة م��ق��اع��د الركاب  777 وذل����ك  ب��وي��ن��ج  ط���ائ���رات 
الرئي�شية  امل�شارات  على  اأك��ر  ا�شتيعابية  ق��درة  لتوفري 

مثل دكا وهو ت�شي مينه. 
وتابع اآل علي: “مّت حتقيق معّدل قيا�شي من احلمولت 

على عدد من الرحالت الآ�شيوية، مبا يف ذلك اأكرث من 
كيلوجرام  و52،000  دك��ا،  من  كيلوجرام   58،000
اإ�شافًة  ه���ذه احل���م���ولت،  وك��ان��ت  م��ي��ن��ه.  ه��و ت�شي  م��ن 
موّجهًة  امل���ب���ادرة،  وف��رت��ه��ا  ال��ت��ي  الإ���ش��اف��ي��ة  ال�شعة  اإىل 

واأوروب���ا عن طريق مركز  الأو���ش��ط  ال�شرق  اإىل وجهات 
وا�شحاً  موؤ�شراً  اأبوظبي، مبا ميّثل  يف  لل�شحن  الحت��اد 
التجارة  ال�شركة على متابعة ت�شهيل تعايف  على حر�ض 

العاملية. 

•• ال�سارقة-الفجر:

اأك�������دت ق���ري���ن���ة ����ش���اح���ب ال�����ش��م��و حاكم 
ال�����ش��ارق��ة، ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ج���واه���ر بنت 
مناء  موؤ�ش�شة  رئي�شة  القا�شمي،  حممد 
الن�شائية  الكفاءات  اأن  ب��امل��راأة،  لالرتقاء 
التي وجلت عامل الأعمال، اأثبتت مكانتها 
ك�����رثوة اق��ت�����ش��ادي��ة ت���ق���وم ب�����دور حيوي 
ال�شارقة  اإم�����ارة  اق��ت�����ش��اد  عجلة  دف���ع  يف 
باأفكارها  ال��ت��ج��اري��ة  احل��رك��ة  وتن�شيط 
الإب���داع���ي���ة، لت�شع  واأع��م��ال��ه��ا  امل��ب��ت��ك��رة 
القت�شادية  الإم��ارة  م�شرية  يف  ب�شمتها 
يف بيئة جاذبة لال�شتثمار تعينها حتقيق 

التطور القت�شادي امل�شتدام. 
���ش��م��و ال�شيخة  ج���اء ذل���ك خ���الل زي�����ارة 
جواهر القا�شمي اإىل املقر اجلديد ملجل�ض 
�شيدات اأعمال ال�شارقة، اإحدى موؤ�ش�شات 
مناء لالرتقاء باملراأة، بح�شور �شعادة رمي 
بن كرمي، مدير موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء 
مدير  ال�شيخ  ب��ن  م��رمي  و�شعادة  ب��امل��راأة، 
بالإنابة،  ال�شارقة  اأعمال  �شيدات  جمل�ض 
حيث التقت بفريق عمل املجل�ض الن�شائي 
ال�����ذي ي��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق روؤي������ة �شمو 
وتطلعاتها  القا�شمي  ج��واه��ر  ال�شيخة 
بتمكن املراأة والرتقاء بها مهنياً وعلمياً 

واقت�شادياً واجتماعياً. 
العمل  ف��رق  ج��ه��ود  على  �شموها  واأث��ن��ت 
�شيدات  وجم��ل�����ض  “مناء”  مب��وؤ���ش�����ش��ة 
ا�شتعرا�ض  مت  ح��ي��ث  ال�����ش��ارق��ة،  اأع���م���ال 
نتائج حزمة من امل�شاريع والرامج التي 
الن�شف  خ���الل  وتنفيذها  اإط��الق��ه��ا  مت 
ُتعنى  وال��ت��ي  امل��ن�����ش��رم،  ال��ع��ام  الأول م��ن 
بجوهر عمل املوؤ�ش�شة املتمثل بدعم املراأة 
يف ق��ط��اع الأع��م��ال. وق��د ع��ر���ض الفريق 
“مناء”  خطط  م��ن  جمموعة  ل�شموها 
والرامج  باملبادرات  واملتعلقة  امل�شتقبلية 
الإمارة،  اقت�شاد  امل��راأة يف  دور  تعزز  التي 
املوؤ�ش�شة  عمليات  خطط  اإىل  بالإ�شافة 
املال  راأ���ض  يف  الأمثل  ال�شتثمار  لتحقيق 
الب�شري يف ال�شوؤون املالية والإدارية، مبا 
حلول  وي��ق��دم  ال�شتثمارية  البيئة  يعزز 

فعالة ل�شيدات الأعمال يف الإمارة.
ويف كلمة لها، قالت �شمو ال�شيخة جواهر 
“من خ���الل اط��الع��ي على  ال��ق��ا���ش��م��ي: 
العمل املتكامل واآلية تنفيذ امل�شاريع التي 
يقوم بها فريق “مناء” وجمل�ض �شيدات 
جهود  ثمار  اأرى  فاإنني  ال�شارقة،  اأعمال 
ب�شغف  مدّعمة  ق��درات  اأ�شا�شها  وا�شحة 
ال��ع��م��ل وال���ع���ط���اء، ال����ذي ي��ع��زز اجلهود 
اخلدمات  مبختلف  ل��الرت��ق��اء  امل�شتمرة 
اإمارة  يف  الأعمال  ل�شيدات  نقدمها  التي 
ال�شارقة، فال ميكننا اأن نتجاهل العالقة 
وم�شاركة  القت�شاد  رفعة  ب��ن  املبا�شرة 
الق���ت�������ش���ادي، وذلك  ال��ق��ط��اع  امل������راأة يف 
ما  بكل  الرت��ق��اء  م�شوؤولية  اأم��ام  ي�شعنا 
الأعمال  جمتمع  يف  امل���راأة  لدعم  نقدمه 
التجارية وتاأهليها ملواجهة التحديات يف 
هذا القطاع. واأعتز اليوم بكوكبة متميزة 
من فتيات �شابات يعملن باجتهاد دون اأن 
الراهنة  وال��ظ��روف  ال��ت��ح��دي��ات  ُتثنيهن 
واأهدافها،  املوؤ�ش�شة  روؤي���ة  حتقيق  على 
ب���اأن ثقتي يف حملها  ي��ق��ن  ع��ل��ى  واإن���ن���ي 

والأمانة باأيٍد اأمينة.« 
خالل  من  “نحر�ض  �شموها:  واأ�شافت 
موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء باملراأة على تبني 
من  تنبثق  جمتمعية  وم�شاريع  مبادرات 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  روؤى 

���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�شو 
الذي  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ض 
ح��ب��ان��ا ب���دع���م ل ي��ن�����ش��ب ل��رت���ش��ي��خ دور 
باإمارة  الأع��م��ال  وتفعيله يف قطاع  امل���راأة 
ال�شارقة، وتن�شب جهود “مناء” بتهيئة 
للمراأة  الريادي  ال��دور  تعزز  داعمة  بيئة 
الإداري  ومركزها  الأ���ش��ري  حميطها  يف 
الأعمال  �شيدات  فيه  تتنامى  جمتمع  يف 
ال�شروري  ومن  والطموحات.  املبدعات 
اأن نكون �شنداً للمراأة يف جتاوز ال�شعوبات 
وك�شر ال�شور النمطية التي متنعها من 
حتقيق طموحاتها، لت�شبح �شانعة قرار 
اأه��داف��ه��ا يف  ع��ل��ى حتقيق  ق����ادرة  حكيمة 

ريادة الأعمال«. 
ومن جانبها اأعربت �شعادة رمي بن كرم، 
مدير موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء باملراأة، عن 
جواهر  ال�شيخة  �شمو  ب��زي��ارة  �شعادتها 
ت���وؤك���د ح��ر���ض �شموها  ال��ت��ي  ال��ق��ا���ش��م��ي 
واملوؤ�ش�شات  “مناء”  خطط  متابعة  على 
التابعة لها �شمن ا�شرتاتيجيات وا�شحة 
“اإن زي��ارة قرينة  وحم��ددة، حيث قالت: 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة، �شمو 
القا�شمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة 
حتقيقه  مت  م��ا  على  املبا�شر  واط��الع��ه��ا 
مل�شة  هي  ت�شغيلية  وخطط  منجزات  من 
ال��دع��م والح��ت�����ش��ان ال��ت��ي ط��امل��ا �شرفتنا 

بها، فمنذ بدء م�شريتنا و�شموها حتر�ض 
خططنا  م�شتجدات  على  ال��وق��وف  على 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة واآل�����ي�����ات ت��ن��ف��ي��ذ تلك 
اخلطط جلعل اإمارة ال�شارقة بيئة داعمة 
القت�شادي،  امل���ج���ال  ودخ��ول��ه��ا  ل��ل��م��راأة 
و�شنظل م�شرت�شدين بتوجيهاتها امللهمة 
وبذل املزيد من اجلهود لتحقيق التطور 

والتنمية القت�شادية امل�شتدامة«.
ويف زيارتها، اطلعت �شمو ال�شيخة جواهر 
القا�شمي اأي�شاً على ق�ش�ض جناح اأ�شرف 
ال�شارقة،  اأع��م��ال  �شيدات  جمل�ض  عليها 
ح��ي��ث حت��دث��ت ���ش��ع��ادة م���رمي ب��ن ال�شيخ 
ب��داأت م�شريتهن  �شيدات  عن من��اذج من 
يف ع����امل ري������ادة الأع����م����ال ب��ع�����ش��وي��ة يف 
جمل�ض �شيدات اأعمال ال�شارقة لت�شبحن 
اأعمال مب�شاريع وعالمات  رائ��دات  اليوم 
جتارية حملية ت�شكل جزءاً فاعاًل ومهماً 
وميتلكن  القت�شادية،  الإم��ارة  حركة  يف 
ت�شتقطب  وحم��الت  مل�شاريعهن  م��ق��رات 
الدولة.  اإم����ارات  خمتلف  م��ن  اجل��م��ه��ور 
ال�شارقة  اأعمال  �شيدات  جمل�ض  ويتبّنى 
ال�شارقة  اإم�����ارة  يف  ال�����ش��ي��دات  م�����ش��اري��ع 
ويقدم الدعم الالزم لهّن بعقد الدورات 
التدريبية وور�ض العمل املتنوعة وتقدمي 
لتطوير  وجت��اري��ة  اقت�شادية  ا�شت�شارات 
الأعمال  اإدارة  مبجال  معرفتهن  وتعزيز 

ومتكينهّن اجتماعياً واقت�شادياً. 

 ج��واه��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ت����زور جم��ل�����ض اإرث���ي 
للحرف املعا�شرة يف مقره اجلديد

للِحَرف  اإرث��ي  زي��ارة م�شتقلة ملجل�ض  ويف 
لالرتقاء  مناء  ملوؤ�ش�شة  التابع  املعا�شرة، 
جواهر  ال�شيخة  �شمو  ت��ع��ّرف��ت  ب���امل���راأة، 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع��ل��ى دور امل��ج��ل�����ض ال��ك��ب��ري يف 
املحافل  يف  الإم���ارات���ي���ة  احِل���رف���ة  اإب������راز 
الإماراتي  الإرث  على  واحلفاظ  العاملية، 
م��ن خ���الل دم���ج الأع���م���ال احل��رف��ي��ة من 
منتجات  ت�شميم  يف  وال�����ش��ف��ي��ف��ة  ال��ت��ل��ي 
متعددة ال�شتخدام بالتعاون مع حرفيات 
اإماراتيات ميتلكن خرة وا�شعة يف تقنيات 

احلرف اليدوية املحلية. 
متنوعة  جمموعة  على  �شموها  واطلعت 
عليها  التي عمل  والأعمال  املنتجات  من 
اإرثي للحرف املعا�شرة بالتعاون  جمل�ض 
القطع  ملعظم  ك��ان  حيث  امل�شممات،  م��ع 
عاملية  م���ع���ار����ض  يف  م���ك���ان���اً  امل���ع���رو����ش���ة 
الأزياء  ت�شميم  جم��الت  يف  متخ�ش�شة 
مما  املنزلية،  والكماليات  الإك�ش�شوارات 
يجعل “اإرثي” عالمة بارزة عاملياً ترتقي 
مكانتها  وتعزز  اليدوي  الإماراتي  بالفن 
ا�شرتاتيجية  ����ش���راك���ات  ع����ر  ال���ق���ّي���م���ة 
ه��ام��ة، اأب���رزه���ا ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون التي 

من�شة  م��ع  تعليمية  جل�شة  ع��ن  اأث��م��رت 
املتخ�ش�شة   »DEZEEN “ديزين 
على  احلفاظ  حول  والت�شميم  بالعمارة 
احلرف املحلية، وجل�شة اأخرى مع �شركة 
“ديزاين ميامي” العاملية حول احلفاظ 
ال��رتاث، بالإ�شافة اإىل م�شاريع مع  على 
جل�شات  مثل  التجارية  العالمات  كرى 
الرتاث  على  احلفاظ  حول  “بولغاري” 
وور�ض  جل�شات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ث��ق��ايف، 

قادمة يف اإك�شبو 2020.
ك��م��ا ت��ط��رق ف��ري��ق ع��م��ل جم��ل�����ض اإرث����ي 
احل���دي���ث حول  اإىل  امل��ع��ا���ش��رة  ل��ل��ح��رف 
اأكرث من  �شميم عمله املتمثل يف متكن 
500 حرفية، منهن ما يزيد عن 300 
واأخ��ري��ات من  ال�شارقة  اإم���ارة  حرفية يف 
اأفريقيا  الأو�شط و�شمال  ال�شرق  منطقة 
اآ�شيا.  ���ش��رق  ال��و���ش��ط��ى وج���ن���وب  واآ���ش��ي��ا 
وي��ت��م ه���ذا التمكن ع��ر جم��م��وع��ة من 
مثل  “اإرثي”  ي��دي��ره��ا  ال��ت��ي  ال��رن��ام��ج 
الجتماعية،  للتنمية  “بدوة”  برنامج 
وبرامج التطريز و”احلرف من املنزل” 
ال�شجاد  �شناعة  برنامج  اإىل  بالإ�شافة 
ال�شامية  املفو�شية  بالتعاون مع  اليدوي 
الالجئن  ل���������ش����وؤون  امل���ت���ح���دة  ل�������الأمم 
وغ����ريه����ا. ك��م��ا ي��ح��اف��ظ امل��ج��ل�����ض على 
متعددة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  احل����رف  ا���ش��ت��دام��ة 

الأ�شول والتي تعتمد على املواد الأولية 
وال�شفافة  ال��ورق  �شناعة  مثل  الب�شيطة 
وغريها  والفخار  املورانو  وزج��اج  والتلي 

العديد.
يف  احل������رف  ب��ت��وث��ي��ق  “اإرثي”  وي����ق����وم 
درا�شية  ك����دورات  اإم���ا  اأح���د ع�شر من��ط��اً، 
�شكل  ع��ل��ى  اأو  اف��رتا���ش��ي��ة  ك��م��ع��ار���ض  اأو 
امل��ج��ل�����ض يف هذا  وي���ت���ع���اون  خم����ت����رات، 
التوثيق مع عدد من املوؤ�ش�شات التعليمية 
التي  ال�شارقة  يف  الأمريكية  كاجلامعة 
ودورة  للعطور  بحثياً  م�����ش��روع��اً  اأع����دت 
بالإ�شافة  واحل������رف  امل������واد  يف  ال��ب��ح��ث 
للمن�شوجات،  الأب���ع���اد  ث��الث��ي��ة  لأر���ش��ف��ة 
وجامعة ال�شارقة يف م�شروع بحثي حول 
الأزياء واملن�شوجات وبحث توثيق العطور 
الفخار  دورة  ا�شت�شافة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

بالتعاون مع “ديزاين باي هند«.
كما يقدم املجل�ض دعمه امل�شتمر للم�شاريع 
من  ع��دد  خ��الل  م��ن  املتنوعة  الإن�شانية 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  الإن�����ش��ان��ي��ة  احل��م��الت 
العربي والعاملي، حيث كان لإرثي ب�شمة 
من  “ر�شائل  ال��ف��ن��ي  ال��ع��م��ل  يف  م���وؤث���رة 
بريوت” الذي تعاون فيه مع “ا�شتوديو 
تي �شاخي” بالعا�شمة اللبنانية لبث روح 
املت�شرر  اللبناين  ال�شعب  الأم��ل يف حياة 
اإعمار  م�شروع  لدعم  الترعات  وجلمع 
املجل�ض على  ب��ريوت. كما ي�شرف  مدينة 
م�����ش��روع دع���م ال��الج��ئ��ات الأف��غ��ان��ي��ات يف 
جمهورية باك�شتان الإ�شالمية، ومتكينهن 
اجتماعياً واقت�شادياً من خالل قدراتهن 
وخراتهن يف حرفة ن�شج ال�شجاد لتوفري 
ولعائالتهن. ل��ه��ن  ث��اب��ت��ة  دخ���ل  م�����ش��ادر 
فريق  زي��ارت��ه��ا  خ��ت��ام  يف  �شموها  والتقت 
املعا�شرة،  ل��ل��ح��رف  اإرث����ي  جمل�ض  ع��م��ل 
واأثنت على اجلهود الذي يقدمها الفريق 
لإبراز ا�شم املجل�ض على امل�شتوى الدويل، 
ووج��ه��ت ب��ال���ش��ت��م��رار يف ب���ذل م��ا ميلكه 
ال��ف��ري��ق م���ن م�����وارد وم���ع���ارف وق����درات 
تعك�ض �شورة م�شرفة للحرف التقليدية 
ولإمارة ال�شارقة ودولة الإمارات العربية 

املتحدة يف املحافل الدولية. 

خلل زيارة �شموها للمقر اجلديد ملجل�ش �شيدات اأعمال ال�شارقة 

جواهر القا�شمي: »مناء« حا�شنة لق�ش�س جناح املراأة يف احلركة القت�شادية

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
اعالن بالن�شر        

 18/2021/835 عقاري جزئي 
تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شروت طارق عامر �شريف  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :م�شرف المارات ال�شالمي - م�شاهمة عامة 

وميثله : جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي 
املرمة  ومالحقها  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
بن طريف التداعي واملوؤرخة 2012/3/18 والزام املدعي عليها برد حيازة العقار مو�شوع التفاقية والزامها 
الزام  العقاري  القيد  ا�شارة  و�شطب  التعاقد  وقت  عليها  كان  التي  باحلالة  للمدعي  املوؤجر  العقار  بت�شليم 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدرها )36.698.58( درهم اجمايل الجرة املتاأخرة املرت�شدة بذمتها 
من تاريخ 2020/11/2 وحتى تاريخ رفع الدعوى وما ي�شتجد من اأجرة بواقع )29.000( درهم �شنويا حتى 
تاريخ ت�شليم العقار للمدعي خاليا من ال�شواغل وال�شخا�ض الزام املدعي عليها بان توؤدي للم�شرف املدعي 

مبلغ وقدره )368.881.00( درهم ميثل تعوي�شا عن العطل وال�شرر الذي حلق باملدعي 
التقا�شي عن بعد لذا  ال�شاعة 09:30 �شباحا يف قاعة  املوافق 2021/8/16  وح��ددت لها جل�شة يوم الثنن 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اعالن بالن�شر        
 4091/2021/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�شر - تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- �شركة ارم�ض الكهروميكانيكية ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :ان ايه بي �شي ملقاولت البناء ���ض.ذ.م.م وميثلها قانونا/حممود ربيع 
عبداملح�شن اخلبريي   

طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/6/29 ناأمر 
دره��م خم�شمائة  وق��دره )508.000(  للطالبة مبلغا  ت��وؤدي  ان  املعرو�ض �شدها  بالزام 
وثمانية الف درهم - م�شافا اليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ 
ا�شتحقاق اخر �شيك احلا�شل يف 2021/2/28 والزمت املعرو�ض �شده بامل�شاريف.  ولكم 

احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3110/2018/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/624 جتاري جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 51375.38 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : �شبيد بال�شت للتجارة �ض.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله:خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- ايج انرتيد - ذات م�شوؤولية حمدودة - �شفته بالق�شية : حاجز �شابق 
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت جرد ما �شبق حجزه ل�شاحلكم يف امللف رقم 2017/353 
نوعه حجز حتفظي جتاري وا�شراك احلجز املاثل يف احلجز ال�شابق وفاءا للمبلغ املطالب 
به يف التنفيذ اعاله ولذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة 

ال�شادر بتاريخ:2021/7/18.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

اعالن بالن�شر        
         يف  الدعوى 11/2021/1458 مدين جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )61.856.18( الف درهم والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من:2021/4/22 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب الإعالن / 1- جلوبال ديركت لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :1-  جاك�شون ماركو�ض انتونيو  -   �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل القامة 

اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  مو�شوع الإعالن :  قد 
)61.856.18( الف درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من:2021/4/22 وحتى 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة  2021/8/16  ال�شاعة 09 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاد�شة لذا  الدعوى البتدائية  ادارة  �ض يف مكتب 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

عبا�ض  حممد   / امل��دع��و  فقد 
باك�شتان   ، ج������ان  ����ش���اح���ب 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )NE1019501(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفر
����ش���ام���ن   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اف����غ����ان���������ش����ت����ان   ، ر������ش�����ي�����دى 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )O2135772(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
او  الفغان�شتانية  بال�شفارة 
 اقرب مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفر

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
فقدت �شهادة ال�شهم رقم 
"1712412 با�شم/ علي
�����ش����امل ���ش��ع��ي��د دروي���������ض، 
��������ش�������ادرة م������ن ال�������ش���رك���ة 
العاملية القاب�شة   وعددها 
من  وعلى  �شهم   1200
بالرقم  الت�����ش��ال  يجدها 

0507755077

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
اأ�شهم  ���ش��ه��ادة  ف���ق���دان  مت 
القوات  بجمعية  خ��ا���ش��ة 
امل�������ش���ل���ح���ة ال����ت����ع����اون����ي����ه ، 
 ، �����ش����ه����م   500 ب������ع������دد 
ب��ا���ش��م خ��ال��د اأح��م��د �شامل 
من  ع�����ل�����ى   ، خم�����ا������ش�����ن 
بالرقم  الت�����ش��ال  يجدها 

0507919177
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العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6735(

املنذرة / دبي للخر�شانة اجلاهزة )�ض.ذ.م.م(
املنذار اليه : روجيه نزبه غو�ض - لبناين اجلن�شية

لذلك نوجه لكم هذا النذار العديل بح�شب وكالتنا عن اجلهة املنذرة مبوجب تعامل جتاري بن املخطرة واملخطر اإليما 
قام املخطر اإليه الثاين بتحرير ال�شيك التايل من ح�شاب املخطر اإليها الأوىل ل�شالح ولأمر املخطرة ح�شب الآتي:

قيمته تاريخه رقم ال�شيكالبنك

درهم 0001152021/6/15الإمارات ال�شلمي   200,000
ولدى تقدمي ال�شيك املذكور لل�شرف بتاريخ ا�شتحقاقه ارجتع بدون �شرف لعدم كفاية الر�شيد. 

وحيث ان املخطر اإليهما ممتنعن دون وجه حق عن �شداد املرت�شد من قيمة ال�شيك املذكور بعاليه و البالغ 85،306.20 
درهم )خم�شة وثمانون األف وثالثمائة و�شتة درهم وع�شرون فل�شاً(. 

لذلك فاإن املخطرة تخطر املخطر اإليهما ومتهلهما مدة خم�شة اأيام اعتباراً من تاريخ تبلغهما بهذا الإخطار لوفاء و�شداد 
املرت�شد من قيمة ال�شيك املرجتع املذكورة بياناته بعاليه والبالغ مبلغ وقدره 85،306.20 درهم )خم�شة وثمانون األف 
وثالثمائة و�شتة درهم و ع�شرون فل�شاً( وبخالف ذلك فان املخطرة �شتكون م�شطرة اإىل اتخاذ الإجراءات القانونية و اقامة 

الدعوى يف �شبيل الزام املخطر اإليهما بالت�شامن والتكافل باملبلغ املذكور بالإ�شافة اإىل الر�شوم وامل�شاريف والفوائد.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6599(

SERAIN املنذرة : �شو�شيتيه دك�شبورتا�شيون اأي دي رياليزا�شيون اغرو - اندو�شرتيا ذ.م.م
يوكالة املحامية / موزة اخلظر

�شد / املنذر اإليها : با�شيفاير تريدينغ م.م.ح
جئنا بكتابنا هذا نطالب املنذر اإليها بوجوب ت�شليم تلك الب�شاعة للمنذرة وغال اإعادة كامل ثمن 
املبيع امل�شدد لها بقيمة 46،651/ دولر اأمريكي )�شتة واربعون األف و�شتمائة وواحد وخم�شون 
واإل  الإن���ذار،  اإ�شتالمها هذا  تاريخ  اأي��ام من  اأمريكي فقط ل غري( وذل��ك مبهلة خم�شة  دولر 
�شن�شطر اآ�شفن لإتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحقها لإلزامها بالقيام مبوجباتها جتاه 
املنذرة بالإ�شافة اىل الفوائد القانونية بواقع %12 �شنويا من تاريخ الإ�شتحقاق وحتى تاريخ 

ال�شداد الفعلي و كافة الر�شوم وامل�شاريف والنفقات القانونية واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/1/6712(
املنذر : جلف طوب لال�شمنت �ض ذ م م - بوكالة املحامي/ منذر احلمادي

املنذر اليه : رامي�ض كالوجنال كوماران
)جمهول حمل القامة(

حيث ان املنذر ومبوجب هذا النذار العديل فاإنها تنذر املنذر اليها باملطالبة 
ب�شداد مبلغ 200،014 درهم ، مع الفائده القانونيه بواقع 12% من تاريخ 
ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد وذلك خالل خم�شه ايام من تاريخ ن�شر العالن 
املبالغ  ب���اأداء  ام��ر  وا�شت�شدار  للق�شاء  اللجوء  �شيتم  ال�����ش��داد  ع��دم  حالة  ويف 

امل�شتحقة مبوجب ال�شيكات املذكورة اأعاله.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6707(

املنذر : بنك اإت�ض اإ�ض بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود
املنذر اإليه : حممد ادري�ض ر�شيد عوده - فل�شطيني اجلن�شية

وقدره 101،046.35 درهم اماراتي “ مبلغ  ب�شداد  اإخطار   : “املو�شوع 
يخطر املنذر املنذر اإليها ب�شرورة �شداد مبلغ و قدره 101،046،35 درهم اإماراتي 
قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل 
املركبة ن�شيان اأك�ض تريل - �شنة ال�شنع 2020 - و�شف املركبة ا�شتي�شن - لون املركبة 
اأ�شود - رقم اللوحة 17493 خ�شو�شي N دبي، واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر. 
وذلك خالل موعد اأق�شاه )�شبعة اأيام( من تاريخ تبليغكم بهذا الإنذار العدىل ، و اإل 
�شوف ي�شطر املنذر اأ�شفا لتخاد اإجراءات بيع املركبة املذكورة اأعاله، مع حتميل املنذر 

اإليها كافة الر�شوم وامل�شاريف و الفوائد
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/1/6711(
املنذر : هه زار خالد �شوكت - بوكالة املحامي/ منذر احلمادي

املنذر اليه : عبد الوحيد حممد عبدو
)جمهول حمل القامة(

حيث ان املنذر ومبوجب هذا النذار العديل فاإنها تنذر املنذر اليها باملطالبة 
من   %12 بواقع  القانونيه  الفائده  ، مع  2،176،000 درهم  ب�شداد مبلغ 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد وذلك خالل خم�شه ايام من تاليخ ن�شر 
باأداء  ام��ر  وا�شت�شدار  للق�شاء  اللجوء  �شيتم  ال�شداد  ع��دم  حالة  ويف  الع��الن 

املبالغ امل�شتحقة مبوجب ال�شيكات املذكورة اأعاله.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6698(
مقدم من : املنذر : �شركة الإمارات دي�شرتيكت كولينج )امييكول( �ض ذ م م 

بوكالة د/ اأحمد �شعيد �شامل بن هزمي  - وخالد حممد �شعيد بوج�شيم وعبداهلل ال�شويدي 
ومبوجب وكالة الوكيل / جر الدار حامد حممد عقيد 

�شد املنذر اليهما : فيكرام بي �شيتي
: �شقق تريا�ض، وحدة رقم 4030،  عنوانهم   -  TAPT

جممع دبي لال�شتثمار، دبي، المارات العربية هاتف رقم : 052/7772782 - 0559988522 
املو�شوع : طلب اإعالن املنذر اليه بالن�شر 

يتقدم املخطرة للمخطر اليها بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي :
تخطركم املنذر للمنذر اليها - ب�شداد مبلغ 20.970.30 درهم )ع�شرين الف وت�شعمائة و�شبعن درهم وثالثون 
فل�ض درهم( وذلك خالل خم�شة  اأيام ويف حال عدم �شداد املبلغ املذكور فاإن املنذرة �شوف تلجاأ اىل املحكمة املخت�شة 
لتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهتك للمطالبة باإلزامك باأداء املبلغ ا�شافة اىل الر�شوم وامل�شروفات واتعاب 

املحاماة والفائدة  القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. بكل حتفظ ،،، 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6631(

املن�ذرة / املوؤجر : مركز جمريا
املنذر اإليه / امل�شتاأجر : هالة اإيهاب جابر توفيق قنديل - م�شرية اجلن�شية

ال�شركة املنذرة / املوؤجر تنذركم ب�شرورة املبادرة ايل �شداد مبلغ وقدر اليجارية مبلغ وقدره 37،671،23 درهم 
)�شبعة وثالثون األف و�شتمائة وواحد و�شبعون درهماً وثالثة وع�شرون فل�شاً فقط( والذي ميثل املبادرة ايل �شداد 
وواحد  و�شتمائة  األف  وثالثون  )�شبعة  درهم   37،671،23 وقدره  مبلغ  ذمتكم  امل�شتحقة يف  اليجارية  القيمة 
و�شبعون درهماً وثالثة وع�شرون فل�شاً فقط( وهو ما ميثل بدلت الإيجار املرت�شدة يف من تاريخ 2020/4/5 و 
حتى تاريخ 2020/7/23 وذلك خالل مدة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ الن�شر واإل �شن�شطر اإىل اإتخاذ كافة 
الق�شائية  النفقات  املبلغ مع حتميلك قيمة  ب�شداد  املنذرة والزامك  الكفيلة بحماية حقوق  القانونية  الإجراءات 
والفوائد املرتتبة على هذا الأمر. يف حال تخلفكم عن ال�شداد خالل الفرتة املذكورة، فاإننا �شن�شطر لتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية يف حقكم والتي ت�شمل انهاء العقد واخالءكم من العن املوؤجرة و الزامكم بالقيمة اليجارية 
و الغرامات التاأخريية وكافة الفواتري ور�شوم اخلدمات و ال�شيانة وكافة الفواتري املتعلقة باملاء والكهرباء وذلك 
ومطالبتكم  اليجار  بعقد  اخاللكم  نتيجة  خ�شائر  من  املوؤجر  يلحق  ما  اىل  اإ�شافة  الفعلي  الت�شليم  تاريخ  حتى 

بالر�شوم و امل�شاريف و اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : ايه ا�ش ايه لتجارة البرتوكيماويات - �ش ذ م م  
التجاري -  1807 ملك ماهر عبا�ض عبداحل�شن - اخلليج  العنوان : مكتب رقم 
ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 830647 رقم القيد 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1404547  : التجاري  بال�شجل 
بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/7/28 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2021/7/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم 
 107 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�شابات  لتدقيق  تريدك�ش  املعن  امل�شفي  اإىل 
:   فاك�ض  بور�شعيد - هاتف   - دي��رة   - املحميد  ابراهيم حممد  ملك عبدالرحمن 
:   م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : تريدك�ش لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 107 ملك عبدالرحمن ابراهيم حممد املحميد - 
ديرة - بور�شعيد - هاتف :   فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية ايه 
قرار  وذل��ك مبوجب  م م  ذ  - �ش  البرتوكيماويات  لتجارة  ايه  ا�ش 
2021/7/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم  حماكم دبي بتاريخ  
مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/7/29 بتاريخ  دب��ي 
املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�شفي  اإىل  التقدم 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله، 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة فجر دملا ل�شناعة ال�شقاالت )ذ م م(   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003522/ 

اإىل املحكوم عليه :  �شركة فجر دملا ل�شناعة ال�شقالت ) ذ م م ( 
العنوان : اإمارة دبي - دبي - بردبي - الكرامة �شارع املرر املعلم مركز يونيك وورلد لالعمال مكتب رقم 1 

هاتف ثابت 042288979 فاك�ض 042288980  �شندوق بريد 49880 
حيث انه 2020/9/15 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ النمر للنقل الري - ذ م م  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 217273 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

  اال�شماء 
تعلن دائرة حماكم راأ�ض اخليمة باأن املدعوة / فاطمة حممد 
)�شليمان(  من  الرابع  املقطع  ا�شافة  بطلب  تقدمت   ، علي 
)ال�شميلي(،  القبيلة  وم�شمى  )اله�شيم(  ال�شهرة  م�شمى  و 
�شليمان  علي  حممد  فاطمة  التغيري/  بعد  ا�شمها  ليكون 
ان  الع��رتا���ض  يف  م�شلحة  ل��ه  م��ن  وان  ال�شميلي،  اله�شيم 
يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ العالن امام ق�شم 

ال�شهادات يف حمكمة راأ�ض اخليمة.
ه�شام عبداحلميد من�شور  

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

  اال�شماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�ض اخليمة باأن املدعوة / فاطمة را�شد 
واإ�شافة  )ح�شن(  ال��راب��ع  املقطع  باإ�شافة  تقدمت   ، �شعيد 
م�شمى ال�شهرة )�شاعد( واإ�شافة م�شمى القبيلة )ال�شميلي( 
ليكون ا�شمها بعد التغيري/فاطمة را�شد �شعيد ح�شن �شاعد 
ال�شميلي. وان من له م�شلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خالل 
خم�شة ع�شر يوما من تاريخ العالن امام ق�شم ال�شهادات 

يف حمكمة راأ�ض اخليمة.
 م�شطفى احمد دحروج

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 215
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شاده : ورثة نا�شر علي حممد يعقوب وميثلهم - مدثر 
نظر بن حممد يعقوب، اجلن�شية باك�شتان يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل ح�ش�شهم 
باك�شتان يف  ا�شلم، اجلن�شية  اك��رم حممد  ال�شيد: حممد  100% وذل��ك اىل  البالغه 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة  باأم�ارة  تاأ�ش�شت  والتي  للحالقة(  الراحة  الرخ�شة )�شالون 
رقم ) 509184( ال�شادرة من دائرة التنميه القت�شادية. وعمالبن�ض املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. 
فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 216

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد : فرزانه عبدول مطلب عبدول مطلب كوريكايل فالبيناكا، 
اجلن�شية الهند، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% و ذلك اىل ال�شيد: 
)فرزانة  امل�شماه  الرخ�شة  يف  وذل��ك   ، الهند  اجلن�شية   ، فالبيناكا  كوريكايل  مطلب  ع��ب��دول 
رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأم�ارة  تاأ�ش�شت  والتي  ال�شحية(  و  الكهربائية  الدوات  لتجارة 
�شاحب  تنازل   : اخ��رى  تعديالت   ، القت�شادية  التنميه  دائ��رة  من  ال�شادرة   )766628(
الرخ�شة لآخر، تغيري ال�شم التجاري من فرزانة لتجارة الدوات الكهربائية و ال�شحية اىل برج 

اجلزات لتجارة الدوات الكهربائية و مواد البناء. 
2013 يف  وعمالبن�ض امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�شنة  
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 214

العربية  المارات  اجلن�شية  فرحاين،  مرزوق  معتوق  وفاء   : ال�شيدة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ايلن   : ال�شيدة  100% و ذلك اىل  البالغه  البيع والتنازل عن كامل ح�شتها  املتحدة ترغب يف 
كافيه باريو�ض، اجلن�شية الفلبن يف الرخ�شة )طريف الن�شاف لتجارة القم�شة – فرع 1( والتي 
تاأ�ش�شت باأم�ارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )778727( ال�شادرة من دائرة التنميه القت�شادية 
، تعديالت اخرى : مت تغيري ال�شم التجاري من )طريف الن�شاف لتجارة القم�شة - فرع 1( اىل 

) دار المل لتجارة القم�شة ( - ومت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

 اإخطار عديل 
برقم املحرر 2021/0011618

املخطر : عبي�د ا�شحاق ا�شماعيل امل�ازمي - ام�اراتي اجلن�ش�ية
رقم  هاتف   0562929130: ه�  رقم1206-  مكتب  الط�ابق12-   - لالعم�ال  الغامن  مركز  بناي�ة   - ال�شارق�ة  اإم�ارة   : املخت�ار  عن�وانه 

Obaidalmaazmi2014@gmail.com امييل  -  0503816666
ال�شبار  216646 رقم  املوح�د   الرقم  اماراتي اجلن�شية   - الطنيجي  �شيف  �شامل  روز م�ديرها/�شيف عبد اهلل  �شوكو  اليه : حمم�شه  املخطر 
اإم�ارة ال�شارق�ة - رق�م اجل�وال 0507071000 وعن�وان ال�ش�ركة دبي حم�ل رقم 34 مل�ك موؤ�ش�شة دبي العقاري�ة - ن�ايف   : وعنوانه   71102

�ش�ندوق بري�د 12609 تلف�ون 97143577793 فاك�ض 97143577793 هاتف متحرك 971552543070
املخطر اليه / �شيف عبد اهلل �شامل �شيف الطنيجي - اماراتي اجلن�شية - اماراتي اجلن�شية

الرقم املوحد  216646 رقم ال�شبار 71102 وعنوانه : اإمارة ال�شارقة - رقم اجلوال 0507071000
املو�شوع / تكليف بالوفاء بقيمة مبلغ وقدرة 154،000درهم )مائة واربعة وخم�شون الف درهم(

املخطر املنذر يداين املنذر اإليهم بقيمة ال�شيك رقم)100164( امل�شحوب على بنك نور بنك باحل�شاب رقم )00110708210017( بتاريخ 
اأن احل�شاب مغلق  ب�شبب  الف درهم(  واأربعة وخم�شون  154،000درهم )مائة  ال�شيك رقم )100164( بقيمة  ارجاع  تاريخ   2019/6/17
وحيث اأن املخطر حن تقدم للبنك امل�شحوب عليه ل�شرف قيمة ال�شيك اأعيد دون �شرف ب�شبب اأن احل�شاب مغلق ، )لطفاً : امل�شتندات ت�شل�شل “3،2 
اأن املخطر ق�د ق�ام بتكليف املطلوب الأمر �ش�ده بالوفاء طبقاً لن�ض املادة )63( من الالئحة التنظيمي�ة  امل�شتندات املرفقة(. وحيث  “ من حافظة 
لقانون الإجراءات املدنية وقد اأمهلها )5( اأيام للت�شديد اإل- اأنه وحتى ت�اريخه مل يب�ادر املطلوب الأمر �ش�دهم بت�شدي�د اأي�ة مبالغ من املطالب بها 
، وحيث اأن ن�ض املادة )62( من الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدني�ة قد اأ�شار اإىل اأنه تتبع اأحكام الواردة يف باب اأوامر الأداء اإذا كان حق 
الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معن املقدار وتتبع هذه الأحكام اإذا كان �شاحب احلق دائنا بورقة جتارية ، 
بناء علية : يكلفك�م املخطر ب�شرورة ت�شدي�د قيم�ة ال�شيك املذكور بعاليه وامل�شحوب على بن�ك نور بنك باحل�شاب رقم )00110708210017( 
برقم ال�شيك رقم )100164( بقيم�ة بقيمة 154،000 درهم )مائة واربعة وخم�شون الف درهم(ل�شالح املنذر وذلك يف خالل )5( ايام من 
تاريخه وبعك�شة �شوف ن�ش�طر ا�ش�فن اإىل ا�شت�شدار اأمر الداء من حمكمة ال�شارقة املخت�شة وا�شت�شدار حكم ق�شائي بحقكم وتكليفكم بالر�شوم 

امل�شاريف والتعوي�ض عما فات من ك�شب والفوائد القانونية من تاريخ اأ�شدار ال�شيك
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
اإعـالن عـزل بـوا�شطـة الكاتـب العـدل

برقم املحرر 2021/49645
املخط�ر : ح�شن �شلطان ح�شن احمد احلمادي - اماراتي اجلن�شية ، و يحمل بطاقة هوية 

رقم )784197563987904(
العن�وان : ال�شارقة - هاتف رقم : )0506264772(

املعلن اإليه : اأحمد حممد حممد عبده ح�شن - اماراتي اجلن�شية.
العن�وان : ال�شارقة - هاتف : 0502475626

املو�شوع : عزل جميع الوكالت
اإ�شارة جلميع الوكالت املحررة ل�شاحلك و امل�شدق عليها من ال�شيد الكاتب العدل ، وعمال 
لن�ض املادة :)955( من قانون املعامالت املدنية رقم : )5( ل�شنة : )1985( و املعدل 
اأعلنك مبوجبه بعزلك من جميع  ، فاإنني  بالقانون رقم : )1( ل�شنة : )1987( لذلك 
ذل�ك  على  اعرتا�ض  اأي  ل�دي�ك  كان  فاإن  الإعالن.  هذا  ت�شلمك  يوم  من  اعتبارا  الوكالت 

ي�رجى اتباع ال�شب�ل الق�ان�وني�ة
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0008957
اخطار عديل للوفاء مببلغ 18000 درهم

املخطر : رفعت اأحمد حممود اأحمد النحا�ض- م�شري اجلن�شية 
ويحمل بطاقة هوية رقم )784197040535714(

العنوان : عجمان - الرا�شدية - ه�اتف : )971505770010(
املخطر اليها : موبن عبداهلل عبداهلل �شليم ، باك�شتانية اجلن�شية

العنوان : ال�شارقة – الغبيبة - خلف مدر�شة الغبيبة - هاتف رقم : )971545574491(
مو�شوع الإخطار : دفع قيمة �شيكات

الوق�ائ�ع : حيث اأن املخط�ر اليها حرر �شيكات ل�شالح املخطر
�شيك برقم )100011( بتاريخ 2020/11/20 مببلغ وقدره )7000( درهم م�شحوب على بنك دبي الإ�شالمي 

 �شيك برقم )100016( بتاريخ 2021/03/15 مببلغ وقدره )11000( درهم م�شحوب على بنك دبي الإ�شالمي
علماً ان تلك ال�شيكات  - ل يقابلهم ر�شيد قابلن لل�شحب. وحيث ان املخطر اليها ترف�ض �شداد على الرغم من ا�شتفاذ 
كافة الطرق الودية. وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليها ب�شرورة دفع قيمة ال�شيكات خالل خم�شة اأيام وال 

�شوف ي�شطر ا�شفا لتخاذ الجراءات القانونية �شده.
وعليه يلتم�ض املخطر من �شعادة الكاتب العدل بال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا .

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6737(

املنذر  : بنك اأم القيوين الوطني �ض م ع
بوكالة املحامي / خالد كلندر

املنذر اإليه : ونو العاملية �ض م ح
) املو�شوع (

درهم )واحد وع�شرون   21،295.656.87 ب�شداد مبلغ  اإخطار عدىل 
درهم  و�شتون  وخم�شه  و�شتمائه  الف  وت�شعون  وخم�شه  ومائتان  مليون 
من  امل�شتحقة  القانونية  الفائده  اىل  بال�شافة  فل�ض(  وثمانون  و�شبعه 

تاريخ الطلب الول مبوجد �شروط التعاقد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
اعالن بالن�شر

يف التنفيذ رقم 94 / 2021

اإىل املحكوم عليه/ �شحر زيدان عبا�ض
نعلمكم باأن دائرة التنفيذ يف حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية 

قد قررت اإعالنكم باأن طالب التنفيذ : مايكل عادل ا�شكندر
اأمر   -  AJCEXCICPL2021/0000094/ رقم  الق�شية  يف 
قدره  مببلغ  للمطالبة  اإليها  امل�شار  الق�شية  ب�شاأن  اإليها  تقدم  قد  اأداء 
15 يوم من  القانونية  املدة  التخلف خالل  ، ويف حال  48259 درهم 

تاريخ الن�شر �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية الالزمة.
حمكمة التنفيذ املدنية  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2021/256 تنفيذ 
بناء على طلب / املحكوم له / �شركة الإمارات للغازات ال�شناعية ذ م م فرع اجلن�شية 

اىل املحكوم عليه/ �شيناي لل�شناعات املعدنية - �ض ذ م م - اجلن�شية 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ض اخليمة قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 2020/12/31 يف 
الق�شية )2020/644( جتاري جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 27985.90 درهما �شامال 
الر�شوم وامل�شاريف ، ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�شجل بالرقم امل�شار 
اعاله، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك 
فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ، والر�شوم املرتبة عليك. 

املالحظات : الإمارات / راأ�ض اخليمة/ الغيل - را�ض اخليمة / املنطقة ال�شناعية - الغيل - ال�شارع 
العام - عقار ملك هيئة راأ�ض اخليمة. 

ق�شم التنفيذ 

 حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
 اعالن بالن�شر

عقاري   اإ�شتئناف   322/2021/991
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل امل�شتاأنف �شده /1- روهان ارفان حممد ارفان - جمهول حمل القامة

مبا ان امل�شتاأنف / موؤ�ش�شة عقار 
وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي  

قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 446/2021 عقاري جزئي  
 10.00 ال�شاعة    2021/8/25 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شه  وح��ددت 
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�شي  بقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 

انذار بالن�شر
رقم )6732/2021(

املعلن : هماي للتجارة العامة ) ذات م�شئولية حمدودة ( - رخ�شة جتاريه رقم )203016(
املعلن اليه : البداير للتجارة العامة ) ذات م�شئولية حمدودة ( - رخ�شة جتارية رقم )231197( و ميثلها 
/ طاهر جرائيل بابابور كاخوران و ذلك ب�شفته مدير �شركة املنذر اليها العنوان امارة دبي – بردبي – 
�شارع الفهيدي - بناية لولو الطابق الول - مكتب رقم  111 تليفون رقم : 065263364  - فاك�ض : 

2845895131  : مكاين  رقم   -   0552000788  : متحرك   -  065263389
maadvdubai@maadv.ae : الريد اللكرتوين

املو�شوع/ تعلن املعلنه املعلن اليه بتكلفته بالوفاء ب�شداد مبلغ )4.122.345( اأربعة مالين و مائة اثنان 
و ع�شرون األف و ثالثمائة خم�شة و اأربعون درهم( بال�شافة اىل الفائدة التاأخريية بواقع ن�شبة %12 من 
تاريخ اإرجت��اع ال�شيكات و حتى تاريخ ال�شداد وذلك خالل مدة ) 5( ايام )خم�شة ايام( و ال �شوف ت�شطر 
املعلن ا�شفا لتخاذ كافة اجراءات القانونية للمطالبة مببلغ و فوائد القانونية ، و مطالبة املعلن اليه بكافة 

الر�شوم و م�شاريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13313 بتاريخ 2021/8/12 
انذار بالن�شر

رقم )6733/2021(
املعلن : هماي للتجارة العامة - رخ�شة جتاريه رقم ) 203016 (

الهاتف املتحرك / 971554244385+  - هاتف / 97142222018+
info@amt-legal.com / الريد اللكرتوين

املعلن اليه : ماكيز للتجارة العامة ) �ض ذ م م ( - رخ�شة جتارية 539222
 MARKIZ GENERAL TRADING LLC  وميثلها/حميد ر�شا ح�شن جواهريان

العنوان : امارة دبي - منطقة ديرة - رقة البطن
تليفون رقم 042218993 - �ض.ب : 40332 دبي - متحرك : 0504506941

املو�شوع - تعلن املعلنه املعلن اليه بتكلفته بالوفاء ب�شداد مبلغ )400،000( اربعمائة األف درهم اماراتي 
ايل  بال�شافة   2013/2/20 بتاريخ  التجاري(  دبي  امل�شحوب على )بنك   205168 رقم  ال�شيك  قيمة 
التام و ذلك  ال�شداد  املبالغ و حتى تاريخ  ا�شتحقاق تلك  12% من تاريخ  التاخريية بواقع ن�شبة  الفائدة 
خالل مدة ) 5 ( ايام ) خم�شة ايام ( و ال �شوف ت�شطر املعلن ا�شفا لتخاذ كافة اجراءات القانونية للمطالبة 

مببلغ و فوائد القانونية ، و مطالبة املعلن اليه بكافة الر�شوم و م�شاريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

عززت وزارة الداخلية �شراكتها ال�شرتاتيجية مع احتاد الإمارات 
للجوجيت�شو يف رعاية ودعم ن�شاطات وفعاليات الحتاد وامل�شاركة 
احلركة  تخدم  ب�شورة  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  ي�شمن  مبا  فيها 
مذكرة  توقيع  خالل  من  وذلك  الإماراتية  والريا�شية  ال�شبابية 
اإط��ار احلر�ض على دعم  ال���وزارة وذل��ك يف  اأم�ض يف مبنى  تفاهم 
كافة الفعاليات املجتمعية الوطنية والريا�شية التي حتمل القيم 

النبيلة والتاأثري الإيجابي على الفرد واملجتمع.
وقع املذكرة نيابة عن وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب 
الإم���ارات للجوجي�شتو  ال��وزارة وعن جانب احت��اد  اخلييلي وكيل 
الآ�شيوي  الحت��ادي��ن  رئي�ض  الها�شمي  ال�شيد  عبداملنعم  �شعادة 
للجوجيت�شو  ال��دويل  الحت��اد  لرئي�ض  الأول  النائب  والإم��ارات��ي، 
اأقيم لهذه الغاية يف وزارة الداخلية وبح�شور العميد  يف احتفال 
نائب  �شمو  العام ملكتب  الأم��ن  الظاهري  دمل��وج  حممد حميد بن 
ال�شرطة  احت���اد  ورئي�ض  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
الإم���ارات  لحت��اد  ال��ع��ام  الأم���ن  ال�شام�شي  علي  وفهد  الريا�شي 
القطاعات  م��ن  وامل�����ش��وؤول��ن  ال�����ش��ب��اط  م��ن  وع���دد  للجوجي�شتو 

الريا�شية.
وت��ع��زز ه���ذه امل���ذك���رة ���ش��راك��ة وزارة ال��داخ��ل��ي��ة واحت����اد الإم�����ارات 
يف  وامل�شاركة  ودع��م  تنظيم  يف  امل�شتمر  وتعاونهما  للجوجي�شتو 
الفعاليات الريا�شية وبناء جيل اإماراتي ريا�شي يحقق طموحات 
املوؤهلة  وال��ك��وادر  ب��ال��ق��درات  الوطنية  املنتخبات  وي��رف��د  ال��وط��ن 
القادرة على التناف�ض وتعزيز �شمعة الإمارات ورفع رايتها عالياً يف 
املحافل الدولية، كما ت�شمل التفاقية رعاية بطولت اجلوجي�شتو 
املحلية التي ينظمها احتاد الإمارات للجوجي�شتو ورعاية بطولة 

اأبوظبي العاملية ملحرتيف هذه الريا�شة.
بهذه  "�شعيدون  اخل��ي��ي��ل��ي:  ح���ارب  خليفة  ال��رك��ن  ال���ل���واء  وق���ال 
حتقيق  ���ش��ب��ي��ل  يف  للجوجيت�شو  الإم�������ارات  احت����اد  م���ع  ال�����ش��راك��ة 
امل�شرتك  التكاملي  العمل  على  وحري�شون  امل�شرتكة  الأه����داف 

يف  الر�شيدة  القيادة  لروؤية  حتقيقاً  الوطنية  املوؤ�ش�شات  كافة  مع 
الرتقاء مب�شرية الريا�شة وال�شباب الإماراتي، حيث تويل قيادتنا 
كل الهتمام والدعم من اأجل تطوير م�شرية الإجنازات الإماراتية 

والرتقاء بقدرات ال�شباب والن�ضء".
الإمارات  احت��اد  مع  ال�شراكة  جتديد  ن�شهد  اليوم  "اإننا  واأ�شاف: 
للريا�شة  يقدم  الذي  الكبري  الريا�شي  ال�شرح  هذا  للجوجي�شتو 
الإماراتية الكثري من املنجزات ويعمل على تعزيز قدرات ومهارات 
كافة  املجتمعية يف  وال��ف��ئ��ات  الأع��م��ار  ك��اف��ة  م��ن  الإم����ارات  �شباب 

املجالت الريا�شية وال�شحية والنف�شية واملجتمعية".
�شراكتنا  "جت�شد  ال��ه��ا���ش��م��ي:  ال�����ش��ي��د  امل��ن��ع��م  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
عنا�شر  اأب���رز  اأح��د  الداخلية  وزارة  م��ع  امل�شتمرة  ال�شرتاتيجية 
اأن  اإل  ننظمها،  ال��ت��ي  والأن�����ش��ط��ة  الفعاليات  خمتلف  يف  ال��ن��ج��اح 
ملا  ت��اأك��ي��داً  امل�����ش��رتك  العمل  تعزيز  ه��و  ل�شراكتنا  الأه���م  اجل��ان��ب 
حت��ظ��ى ب��ه��ا ري��ا���ش��ة اجل��وج��ي��ت�����ش��و يف جم��ت��م��ع دول����ة الإم������ارات، 
ومع  الر�شيدة،  دولتنا  قيادة  من  تلقاه  ال��ذي  الكبري  والت�شجيع 
جتديد �شراكتنا مع وزارة الداخلية اليوم، نتطلع ملوا�شلة العمل 
مع احتاد ال�شرطة الريا�شي لرت�شيخ ح�شور ريا�شة اجلوجيت�شو 
وزارة  توا�شل  ذل��ك،  مقابل  ..ويف  ل��ل��وزارة  املنت�شبن  �شفوف  يف 
اأن�شطتنا من خالل  دوٍر حم��وري يف �شمان جناح  لعب  الداخلية 
تقدمي كل اأ�شكال الدعم والت�شهيل ل�شمان انتاج فعالياتنا ب�شورٍة 
تليق بح�شور دولة الإمارات على خريطة الريا�شة العاملية، ولعل 
الن�شخة الأخرية من بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو 

متّثل اآخر �شور م�شرية النجاح امل�شرتكة".
مع  ال�شراكات  اأهمية  ال��ظ��اه��ري  حممد  العميد  اأك��د  جانبه  م��ن 
والعمل  التعاون  تعزيز  �شبيل  يف  الوطنية  والحت���ادات  املوؤ�ش�شات 
ي�شمن  مبا  الر�شيدة  القيادة  وتوجيهات  لروؤية  تنفيذاً  امل�شرتك 
الرتقاء بامل�شرية املتوجة بالإجنازات، م�شيفاً اأن الريا�شة تعد من 
الو�شائل املهمة يف تعزيز وتر�شيخ معان �شامية بن اأفراد املجتمع، 
ولها دور بكافة اأ�شكالها يف تنمية قدرات ال�شباب ون�شر قيم الإرادة 
البدنية  لياقتهم  اإىل حت�شن  اإ�شافًة  والتحدي والإجن��از لديهم، 

مفاهيم  تر�شيخ  �شاأنها  من  كما  وان�شباطهم،  العقلي  وتركيزهم 
التناف�ض ال�شريف والتفاهم واحرتام الآخرين وبناء الثقة.

هذه  اأف��راده��ا يف  م�شاركة  على  اأي�����ش��اً  ال����وزارة حري�شة  اأن  واأك���د 
ال��ت��ظ��اه��رات ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ي��ه��م ج�شدياً 
الأ�شا�شية  ال��رواف��د  من  يعدون  حيث  ح�شورهم  وتعزيز  وبدنياً 
ح�شورنا  تعزيز  على  "حري�شون  وق���ال:  الوطنية.  للمنتخبات 
التي تعزز من �شمعة  الوطنية  الفعاليات والأح��داث  اأهم  يف دعم 
هذه  اأن  م��وؤك��داً  املتقدم"،  موقعها  من  وتر�شخ  الطيبة  الإم���ارات 
تعزيز  اأهمية  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  الوطنية  املوؤ�ش�شات  ب��ن  ال�شراكات 
وموؤ�ش�شات  الريا�شية  الحت���ادات  بن  والتعاون  اجلماعي  العمل 
ال�شام�شي:  العام واخلا�ض. من جانبه، قال فهد علي  القطاعن 
يف  الداخلية  وزارة  مع  �شراكتنا  لتمديد  اليوم  كبرية  "�شعادتنا 
التعاون  امل�شرتك على  اإذ ل يقت�شر جناح عملنا  الإم���ارات،  دول��ة 
خالل البطولت العاملية، بل ميتد لي�شمل خمتلف اأن�شطتنا، حيث 
لتعزيز  املطلق  الدعم  توفري  على  الداخلية  وزارة  فريق  يحر�ض 
قدرة الحتاد على حتقيق اأهدافه يف ن�شر ريا�شة اجلوجيت�شو يف 
مل�شنا  التي لطاملا  الت�شجيع  اأ�شكال  اأبرز  ..ولعل  الإم��ارات  جمتمع 
ال��وزارة على اإجناح فعالياتنا،  خاللها احلر�ض الكبري من فريق 
هي احل�شور امل�شتمر ملمثلي الوزارة ملختلف بطولتنا، حيث ميّثل 
تواجدهم معنا على اأر�ض الفعاليات الريا�شية عامل دعٍم معنوٍي 

كبري، �شواًء لفريق الحتاد اأو لالعبينا على ب�شاط املناف�شات".
املوؤ�ش�شات  م��ع  �شراكتها  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وحت��ر���ض 
الريا�شية من خالل �شراكة فاعلة  الوطنية مبا فيها الحت��ادات 
اجلوانب  م�شوؤولية  يتوىل  ال��ذي  الريا�شي  ال�شرطة  احت��اد  ب��ن 
ال������وزارة وبطولتها  وف��ع��ال��ي��ات  ن�����ش��اط��ات  وت��ن��ظ��ي��م  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
كن�شاط  بالريا�شة  اهتمامه  ال�شرطة  احت��اد  ويوا�شل  الريا�شية 
رئي�شي ترز من خالله قدرة عنا�شر ال�شرطة على ح�شن الأداء 
يحقق  هدفا  اأ�شبحت  حتى  اإليه  املوكلة  املهام  تنفيذ  يف  والكفاءة 
من خالله البطولت والجنازات التي ت�شعها ال�شرطة يف مقدمة 

اهتماماتها �شواء على امل�شتوى املحلي اأو العربي اأو العاملي.

ن����ادي  و����ش���رك���ات  اإدارة  وف�����د  ق�����ام 
الإم���������ارات ب��رئ��ا���ش��ة ي��و���ش��ف عبد 
يغلفها  ودي��ة  ب��زي��ارة  البطران  اهلل 
الرم�ض  اإدارة  اإىل  وال��ت��ه��اين  ال���ود 
ال������ذي �شدر  امل���ر����ش���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
راأ�ض  ع��ه��د  ويل  �شمو  م��ن  م���وؤخ���راً 
لإدارة  اجل��دي��د  بالت�شكيل  اخليمة 
�شلطان  ����ش���امل  ب��رئ��ا���ش��ة  ال���رم�������ض 

الدرمكي.
و���ش��م وف���د ن����ادي الإم�������ارات وليد 
الثاين  النائب  الكرمي  حممد عبد 
والأع�شاء  الإدارة،  جمل�ض  لرئي�ض 
ال���ط���وي���ل،  اإب����راه����ي����م  اهلل  ع���ب���د   ،
يو�شف علي البلو�شي، جمال اأحمد 
ال�شحي،  ����ش���امل  ث����اين  ال��ق��ر���ش��ي، 
من�شور   ، ع��ل��ي  اآل  ح�����ش��ن  �شيخة 
كوادر  م��ن  اإب��راه��ي��م.وع��دد  ح�شن 
الوفد  ا�شتقبال  يف  وك���ان  ال���ن���ادي، 

اإدارة  اأع�������ش���اء جم��ل�����ض  م���ن  ع����دد 
املن�شوري،  اإبراهيم  ه��زاع  الرم�ض 

احل��ب��ي�����ش��ي، جا�شم  ع�����ادل حم��م��د 
�شعيد  حم���م���د  ك����ا�����ش����ن،  حم���م���د 

ال�شحي،  مو�شى  جا�شم  املن�شوري، 
عبد  علي  ال�شحي،  حممد  اأ���ش��م��اء 

اهلل بن نا�شر.
واأ�شادت اإدارة نادي الإمارات بالتاريخ 
ال��رم�����ض، وموؤكدة  ل��ن��ادي  ال��ع��ري��ق 
على عمق العالقات ال�شرتاتيجية 
وزيادتها  ال���ن���ادي���ن،  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
خ��الل ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة م��ن خالل 
ت���ب���ادل ت��ن��ف��ي��ذ ع���دد م���ن امل���ب���ادرات 
والثقافية،  واملجتمعية  الريا�شية 
حول  اللقاء  خ��الل  نقا�ض  دار  كما 
�شبل تعزيز جهود النادين وتعزيز 
املختلفة  ال��رام��ج  وتفعيل  دوره���م 
وال�شتثمار الأمثل ملختلف املوارد. 

وعرت اإدارة نادي الرم�ض برئا�شة 
�شامل �شلطان عن �شكرها و�شعادتها 
اأمل  على  الزيارة،  لهذه  وارتياحها 
فيه  ملا  الدائم  والتوا�شل  التن�شيق 
جن��اح وت��ق��دم وت��ط��ور ال��ري��ا���ش��ة يف 

الإمارة وخدمة املجتمع.

الداخلية تعزز �شراكتها مع احتاد الإمارات للجوجيت�شو

وفد نادي الإمارات يهنئ اإدارة الرم�س بالت�شكيل اجلديد

•• اأبوظبي-وام:

املر�شحن  قائمة  ع��ن  الإم��ارات��ي��ة  املحرتفن  راب��ط��ة  ك�شفت 
وذلك   ،2021-2020 الريا�شي  املو�شم  جلوائز  النهائية 
ال�شهر  اأي��ام مطلع   4 مل��دة  ا�شتمر  ال��ذي  الت�شويت  مع ختام 
احتفالية  يف  وتكرميهم  الفائزين  لإع��الن  متهيداً  اجل��اري، 
كرى تقام 16 اأغ�شط�ض اجلاري. وت�شهد قائمة املر�شحن 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة جل��وائ��ز راب��ط��ة امل��ح��رتف��ن الإم���ارات���ي���ة، تناف�ض 
الثالثي عبداهلل رم�شان وعلي مبخوت اجلزيرة وفابيو ليما 

الو�شل على جائزة الكرة الذهبية لأف�شل لعب اإماراتي.
اأجنبي،  لعب  لأف�شل  الذهبية  الكرة  جائزة  على  ويتناف�ض 

كل من جواو بيدرو بني يا�ض، وريان مينديز الن�شر، وتولين 
�شرييرو اجلزيرة.

ك��م��ا يتناف�ض ع��ل��ى ج��ائ��زة ال��ق��ائ��د لأف�����ش��ل م����درب، ك��ل من 
مار�شيل  والهولندي   ، يا�ض  بني  اإي�شايال  دانييل  ال��روم��اين 

كايزر اجلزيرة وعبد العزيز العنري ال�شارقة.
وانح�شرت املناف�شة على جائزة القفاز الذهبي لأف�شل حار�ض 
مرمى بن كل من علي خ�شيف اجلزيرة، وفهد الظنحاين 

بني يا�ض وعادل احلو�شني ال�شارقة .
لعب  لأف�شل  الذهبي  الفتى  جائزة  على  املناف�شة  و�شتكون 
واعد اإماراتي بن ماجد را�شد احتاد كلباء ، واأحمد احلمادي 

الظفرة وعلي �شالح الو�شل.

اأما جائزة الفتى الذهبي لأف�شل لعب مقيم اأو من مواليد 
رابطة  ج��وائ��ز  اإىل  ال��ع��ام  ه��ذا  اإ�شافتها  ال��ت��ي مت��ت  ال��دول��ة 
امل��ح��رتف��ن الإم���ارات���ي���ة، ف��ي��ت��ن��اف�����ض ع��ل��ي��ه��ا ك���ل م���ن اإيجور 
وعمر  يا�ض  بني  اأبونامو�ض  واأحمد  الأهلي،  �شباب  جي�شو�ض 
اأف�شل لع��ب من  ويتناف�ض على جائزة   . اجل��زي��رة  ت���راوري 
، وفابيو ليما  اختيار اجلمهور كل من عمر خربن الوحدة 
الو�شل واإ�شماعيل مطر الوحدة. اأما قائمة املر�شحن جلائزة 
اأجمل هدف يف املو�شم، فت�شم اأهداف عمر خربن الوحدة ، 
واإ�شماعيل مطر الوحدة ..فيما يتناف�ض  ويحيى نادر العن 
على جائزة اأف�شل من�شة رقمية كل من من�شة �شبورت فور 

اأول، وحدث الريا�شة واأك�شن نيوز.

)املحرتفني( تعلن القائمة النهائية للمر�شحني جلوائز املو�شم الكروي
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 بيان الدائنين المقبولة ديونهم
 وفقاً لقائمة تحقيق الديون 

 ��كة اخوان خ��ي للتجارة العامة ذ. م. مبالمدين / الخاصة                                                   
 إجراءات إف��س        2021لسنة             20طلب ا��جراءات      في 

 
 د/ فاطمة مرزوق محمد ال علي أمني اإلجراءات: 

 2021 8 8 اتريخ إيداع القائمة لدى احملكمة:

 2021 8 7 اتريخ النشر عن اإليداع يف الصحف:

 (واحد وع��ون) 21 العدد اإلمجايل للدائنني:

(أربعة واربعون مليون  44,882,085 هنائياً:القيمة اإلمجالية للديون املقبولة 
اثنان وثمانون الفاً وخمسة  وثمانمائة

 )وثمانون درهماً 
(ع��ة م��يين وث��ثمائة  10,347,196 القيمة اإلمجالية للديون املقبولة مؤقتاً:

ستة سبعة واربعون الفاً ومائة 
 وتسعون درهماً)

(خمسة وخمسون مليون  229,28155, القيمة اإلمجالية للديون احملققة مجيعها:
ومائتان تسعة وع��ون الفاً ومائتان 

 واحد وثمانون درهماً)
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 )3( سند الدين  )2( المبلغ المقبول المطلوب المبلغ نالدائاسم  م )1( فئات الديون

 مؤقتاً  نهائياً 
 الفئة ا��ولى

وتشمل الرسوم واملصاريف 
أتعاب األمناء ومنها القضائية 

 .واخلرباء، ونفقات اإلجراءات
د/ فاطمة مرزوق ال  1

    لم تحدد بعد علي

    إجمالي قيمة ديون الفئة ا��ولى

 الفئة الثانية
مستحقات هناية اخلدمة وتشمل 

واألجور والرواتب غري املدفوعة 
املستحقة ملوظفي وعمال 

اليت ال جتاوز ومستخدمي املدين 
أشهر، ويراعى ابقي  3أجر 

كل عامل اليت تزيد   مستحقات
 عن ذلك يف فئة الديون العادية.

 �� يوجد 0 0 0 �� يوجد 1

  0 0 إجمالي قيمة ديون الفئة الثانية
  سند الدين  المبلغ المقبول المبلغ المطلوب اسم الدائن م  فئات الديون

 مؤقتاً  نهائياً 
                                                           

 بشأن اإلفالس 2016لسنة  9) في القانون 189مرتبة بحسب المادة ( 1
ً  منه قبل ما قيمة أو مؤقت، أو نهائي، إما( الدين قبول نوع يذكر المقبول: المبلغ 2  ، كما تكتب قيمة الدين المقبول نهائياً باألرقام وباللغة العربية سوياً. مؤقتاً) منه قبل ما وقيمة نهائيا
 )إلخ... إقرار /شيك /مكتوب عقد/  نهائي حكم: مثال( مختصراً  الدين سند يذكر: الدين سند 3
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 الفئة الثالثة
ديون النفقة املقررة وتشمل 

(الشخص  على املدين
حبكم صادر من  الطبيعي)

 حمكمة خمتصة.

 ال يوجد 0 0 0 �� يوجد 1

  0 0 إجمالي قيمة ديون الفئة الثالثة
 الفئة الرابعة

بالغ املستحقة وتشمل امل
 جلهات حكومية

 �� يوجد 0 0 0 �� يوجد 1

 
 إجمالي قيمة ديون الفئة الرابعة

 
0 0  

  سند الدين  المبلغ المقبول المطلوبالمبلغ  اسم الدائن م  فئات الديون
 مؤقتاً  نهائياً 

 الفئة الخامسة
تعاب املتفق عليها بني وتشمل األ

_ اليت  املدين وأي خبري يعينه
منذ  وافقت عليها احملكمة _

 اإلجراءات.مباشرة 

1 

 �� يوجد 0 0 0 �� يوجد

  0 0 إجمالي قيمة ديون الفئة الخامسة
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  سند الدين  المبلغ المقبول المبلغ المطلوب اسم الدائن م  فئات الديون
 مؤقتاً  نهائياً 

 الفئة السادسة
و تكاليف أو أرسوم وتشمل 

بعد اتريخ قرار  تنفقات ترتب
افتتاح اإلجراءات بغرض أتمني 

أو  السلع واخلدمات للمدين
نفقات لضمان استمرار سري 

الستمرار أداء أي  أعماله، أو
عمال ألعقد آخر يؤدي ملنفعة 

أو مصلحة أو أمواله،  املدين،
 الدائنني.

1 

 �� يوجد 0 0 0 �� يوجد

 إجمالي قيمة ديون الفئة السادسة
 

0 0 
 

  سند الدين  المبلغ المقبول المبلغ المطلوب اسم الدائن م  فئات الديون
 مؤقتاً  نهائياً 

 الفئة السابعة
 وتشمل الديون العادية

1 
مؤسسة الق�� 

 ا��نيق للتجارة
545,095 545,095  

حكم قضائي رقم 
تنفيذ  700/2014/207

 دبي –تجاري 

5 
 

2 
بنك صادرات 

 إيران
36,007,799.31 36,007,799.31  

حكم قضائي رقم 
تنفيذ  295/2015/207

 دبي –تجاري 
3 

بنك صادرات 
 إيران

275,860.58 275,860.58  
حكم قضائي رقم 

تنفيذ  2048/2016/207
 دبي –تجاري 

4 
بنك دبي 

 التجاري
4,481,758.82 4,481,758.82  

حكم قضائي رقم 
تنفيذ  2092/2016/207

 دبي –تجاري 
5 

  3,026,476.43 3,026,476.43 بنك ملي إيران
حكم قضائي رقم 

تنفيذ  1717/2018/207
 دبي –تجاري 

6 
مؤسسة الق�� 

 التجاريةا��نيق 
545,095 545,095  

حكم قضائي رقم 
تنفيذ  207/2014/700

 دبي –تجاري 
احمد شيخ  7

 حسن انصاري
 –كشف حساب الدائن  854,500  854,500

 صور شيكات
��كة المصباح  8

 للتجارة العامة
 –كشف حساب الدائن  327,000  327,000

 صور شيكات

6 
 

��كة حسني  9
 للتجارة العامة

 –كشف حساب الدائن  876,560  876,560
 صور شيكات

��كة كلير اند  10
سكاي للتجارة 

 العامة
 –كشف حساب الدائن  300,000  300,000

 صور شيكات

يعقوب  11
 شهرياري

 –كشف حساب الدائن  392,270  392,270
 صور شيكات

حاج حسن  12
 سيهاوي

 –كشف حساب الدائن  325,000  325,000
 صور شيكات

13 
 –كشف حساب الدائن  3,174,585  3,174,585 ��كة مابيكس

 صور شيكات
مؤسسة طلوع  14

 الشمس
 –كشف حساب الدائن  130,600  130,600

 صور شيكات
��كة العهدة  15

 للتجارة العامة
 –كشف حساب الدائن  623,558  623,558

 صور شيكات
��كة شيلكو  16

 انترناشيونال
 –كشف حساب الدائن  1,500,000  1,500,000

 صور شيكات
��كة ميعاد  17

 للتجارة العامة
 –كشف حساب الدائن  322,000  322,000

 صور شيكات

7 
 

��كة دنا  18
 للتجارة

 –كشف حساب الدائن  840,923  840,923
 صور شيكات

��كة داكرا  19
 رايس

 –كشف حساب الدائن  380,200  380,200
 صور شيكات

��كة جيرمان  20
تيك فايبر 

 ج��سيس
 –كشف حساب الدائن  300,000  300,000

 صور شيكات

  10,347,196 08544,882, إجمالي قيمة ديون الفئة السابعة
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••  اأبوظبي-الفجر

للم�شافات   2021 لل�شباحة  ال��ع��امل  بطولة  ت��ق��دم   
اأبوظبي  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  مرًتا"   25" ال��ق�����ش��رية 
اأ�شخم جوائز على الإطالق يف حدث خا�ض بالحتاد 

.FINA الدويل لل�شباحة
تقام املناف�شات يف الحتاد اأرينا باأبوظبي من 16 اإىل 
دي�شمر، حيث يتناف�ض اأف�شل �شباحي امل�شافات   21

الق�شرية يف العامل وجهاً لوجه على مدار �شتة اأيام.
 وكان ح�شن امل�شلم، رئي�ض الحتاد الدويل لل�شباحة، 
قد اأعلن اأن البطولة تقدم جوائز ي�شل جمموعها اإىل 
جوائز  اأعلى  يجعلها  ما  اأمريكي،  دولر  مليون   2.8
م�شابقات  م��ن  م�شابقة  اأي  تقدمها  الإط����الق  ع��ل��ى 

الحتاد الدويل لل�شباحة.
لالإجنازات  امل��ال��ي��ة  اجل��وائ��ز  رف���ع  ال��ب��ط��ول��ة  وت�شهد 
�شباح  اأي  اأن  ح��ن  يف  ب��امل��ائ��ة،   50 بن�شبة  ال��ف��ردي��ة 
�شيح�شل  ج��دي��ًدا  ف��ردًي��ا  عاملًيا  قيا�شًيا  رق��ًم��ا  ي�شجل 

على 50،000 دولر اأمريكي.
توليت  عندما  مت��ام��اً،  �شهرين  "قبل  امل�شلم:  وق���ال 
من�شبي، وعدت عائلة الريا�شين باأن اأعطي الأولوية 

عدم  اأ�شمن  واأن  اجل��وائ��ز،  قيمة  من  اأزي��د  واأن  لهم، 
وجود اأي متييز يف ريا�شتنا. ول �شك اأن هذا الإعالن 

يفي اللتزام".
العامل  ب��ط��ول��ة  م��ن  ع�����ش��رة  الن�شخة اخل��ام�����ش��ة  ت��ق��ام 
مرتاً(،   25( الق�شرية  للم�شافات   2021 لل�شباحة 
يف  م��رة  لأول  منف�شاًل،  ح��دًث��ا   44 تت�شمن  وال��ت��ي 

اأبوظبي.
يف  تقام  اأن  املفرت�ض  م��ن  ك��ان  التي  امل�شابقة  وت�شم 
خمتلف  يف  وال�شيدات  للرجال  مناف�شات   ،2020
ال�����ش��ب��اح��ة احل����رة وال�شدر  الأن������واع الأرب����ع����ة: وه���ي 
والظهر والفرا�شة، اإىل جانب ال�شباق الفردي املتنوع 

والتتابع.
 يف يونيو، كان الإعالن عن اختيار يو�شف املطرو�شي 

وليلى اخلطيب لتمثيل الإمارات يف املناف�شات.
18 �شنة، حامل علم الإم���ارات يف   وك��ان املطرو�شي، 
مرت   100 �شباق  يف  تناف�ض  حيث  طوكيو،  اأومل��ب��ي��اد 
البالغة  اخلطيب  مثلت  بينما  للرجال،  حرة  �شباحة 
البطولة  الإم�������ارات يف  دول����ة  ���ش��ن��ة   15 ال��ع��م��ر  م���ن 
وتوجت  مذهاًل،  اأداًء  وقدمت   ،2019 لعام  العربية 

بالفوز بثالث ميداليات ذهبية وواحدة ف�شية.

الإعالن عن اأكرب جمموع جوائز على الإطالق �شمن 
بطولت الحتاد الدويل لل�شباحة يف اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

 19 ا�شتقر اجلهاز الفني للمنتخب الوطني للمالكمة على 
والنا�شئن  لل�شباب  اآ�شيا  بطولة  يف  للم�شاركة  ولعبة  لعبا 
التي �شت�شت�شيفها دبي بفندق لو مرديان املطار خالل الفرتة 
من 20 اإىل 30 اأغ�شط�ض اجلاري وذلك بعد ت�شفية ثانية 
والالعبات  لالعبن  ال�شبلي  م�شبح  حممد  امل��درب  بها  ق��ام 
املتواجدين يف املع�شكر الداخلي املغلق بفندق "هوليداي" اإن 
بالعا�شمة اأبوظبي. واأكد ال�شبلي يف ت�شريحاته لوكالة اأنباء 
يونيو  اأول  ب��داأ  املالكمة  الإمارات" وام" اأن مع�شكر منتخب 
اإمارات  خمتلف  من  ولعبة  لعبا   38 اختيار  ومت  املا�شي، 

الت�شفية  متت  فرتة  م��رور  وبعد  الأوىل،  املرحلة  يف  الدولة 
وال�شتقرار على 25 لعبا ولعبة ، ثم جرت الت�شفية الثانية 
15 لع��ب��ا و4 لعبات  ال���ش��ت��ق��رار على  اأخ���ريا حيث ج��رى 
والنا�شئن.  ال�شباب  فئتي  يف  البطولة  يف  ال��دول��ة  لتمثيل 
الكردي،  11 لعبا هم خالد  النا�شئن  وق��ال ي�شم منتخب 
ومن�شور عبد اهلل، وجا�شم النقبي، وحممد الزحمي، وحممد 
ماجد،  وحممد  ال�شحي،  وحممد  قا�شم،  وحممد  احلفيتي، 
�شعيد،  وه��الل  ال��ف��الح��ي،  العزيز  وعبد  العطا�ض،  وحممد 
ولعبتن هما �شهد علي وجواهر اأحمد. اأما منتخب ال�شباب 
واحل�شن  �شعيد،  ون���واف  ال��ك��ردي،  عي�شى  الالعبن  في�شم 
املر�شدي  رحمة  الالعبتن  اإىل  اإ�شافة  �شعيد،  واأحمد  علي، 

 .. للبطولة  املقبلة  ال�شتعداد  مرحلة  وع��ن  ع���ادل.  وم��رمي 
اأو�شح ال�شبلي : " م�شتمرون يف التدريبات مبع�شكرنا املغلق 
الأيام  املقبل، و�شنخو�ض خالل  الأح��د  اأبوظبي حتى يوم  يف 
اأجانب  لعبن  مع  جتريبية  مواجهات  ع��دة  املقبلة  القليلة 
من اأندية الإمارات، كما اأن منتخب البحرين ال�شقيق و�شل 
امل�شرتكة  التدريبات  بع�ض  و�شنجري  مع�شكرنا،  اإىل  وان�شم 
معه، يف الوقت نف�شه الذي �شنخو�ض فيه اآخر مواجهة ودية 
يوم الأحد املقبل مع لعبن من اأحد اأندية دبي، نتوجه لدبي 
الإعداد  الأخ��رية من  املرحلة  املقبل، للدخول يف  الأح��د  يوم 
والثالثاء  الث��ن��ن  ي��وم��ي  الطبية  للفحو�شات  واخل�����ش��وع 

املقبلن".

دبي يف  للمالكمة«  اآ�شيا  »بطولة  يف  الدولة  ميثلون  ولعبة  لعبا   19

•• اأبوظبي-الفجر

لل�شطرجن  الآ�شيوي  الحت��اد  اأكادميية  وا�شلت 
و�شقل  لإع���داد  الإن��رتن��ت  ع��ر  املكثف  ن�شاطها 
الكوادر الفنية يف خمتلف بلدان القارة ال�شفراء 
حيث مت تنظيم الدورة الدولية للمنظمن عر 
اأربعة  م��دار  على  الإجنليزية  باللغة  الإن��رتن��ت 

اأيام حيث حا�شر فيها 4 حما�شرين دولين .
اوزجور  ال���دويل  املنظم  حا�شر  الأول  ال��ي��وم  يف 

رئ��ي�����ض جل��ن��ة امل�����ش��اب��ق��ات يف الحت������اد ال����دويل 
ل��ل�����ش��ط��رجن ع���ن جل��ن��ة امل�����ش��اب��ق��ات والأح�������داث 
ب���الحت���اد ال����دويل واأه��م��ي��ت��ه��ا و����ش���روط تنظيم 

البطولت واأنواعها. 
وح��ا���ش��ر يف ال��ي��وم ال��ث��اين م��ه��رداد ب��ه��ل��وان زاده 
���ش��ك��رت��ري جل��ن��ة ال���ق���وان���ن ب����الحت����اد ال����دويل 
والألقاب  ال�����دويل  ال��ت�����ش��ن��ي��ف  ع���ن  ل��ل�����ش��ط��رجن 

الدولية لالعبن .
ويف ال���ي���وم ال��ث��ال��ث ح��ا���ش��ر امل��ح��ا���ش��ر ال����دويل 

عبدالرحيم  مهدي  الإم��ارات��ي  الفني  واخل��ب��ري 
رئي�ض جلنة القوانن بالحتاد الدويل لل�شطرجن 
ورئ��ي�����ض جل��ن��ة احل��ك��ام ب��الحت��اد الآ���ش��ي��وي عن 

قوانن تنظيم البطولت عر الإنرتنت 
ويف اليوم الرابع حا�شر الفلبيني كا�شتو ابوندو 
لل�شطرجن  الآ�شيوي  لالحتاد  التنفيذي  املدير 

عن اإدارة تنظيم امل�شابقات والأحداث .
22 احتاد  م���ن  دار����ش���ا   60 ال������دورة  ����ش���ارك يف 

اآ�شيوي واإفريقي

•• ال�سارقة -وام:

ف���رق عمل  ت�شكيل  ع��ن  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة  اأع��ل��ن جمل�ض 
نحو  توجهاته  على  بناء  اجل��ودة  اإدارة  نظام  ملتابعة  داخلية 
تفعيل نظام اإدارة جودة العمليات الإدارية يف املجل�ض بجميع 
الوحدات التنظيمية وفقاً ملوا�شفات نظام اإدارة اجلودة و�شعياً 
لتطبيق املعايري املرتبطة بالنظام والرتقاء بالعمل الإداري 

يف املجل�ض واإداراته املختلفة لتحقيق موؤ�شرات الأداء .
�شم فرق العمل الداخلية ممثلي اإدارة الإ�شرتاتيجية والأداء 
وهم ال�شيدة مرمي يو�شف احلو�شني مدير الإدارة والدكتور 
املوؤ�ش�شي  والتميز  اجل��ودة  ق�شم  رئي�ض  عبدالعظيم  حممد 
التخطيط  ق�شم  رئ��ي�����ض  اجلنيبي  ع��ب��داهلل  خ��ال��د  وال�����ش��ي��د 
الإ�شرتاتيجي وال�شيد زياد عمر عزابي حملل اإح�شاء للعمل 
ملختلف  الداخلين  واملدققن  املن�شقن  م��ع  التن�شيق  على 

 . ال��ع��ام  والأم����ن  ال��رئ��ي�����ض  ���ش��ع��ادة  ب��ج��ان��ب مكتب  الإدارات 
واأ�شار �شعادة عي�شى هالل احلزامي رئي�ض جمل�ض ال�شارقة 
الريا�شي اأن ت�شكيل فرق العمل ياأتي يف اإطار حر�ض املجل�ض 
على العمل �شمن اإج��راءات وعمليات نظام اجلودة وتطبيق 
مفاهيمها مبا ينعك�ض على العمل يف املجل�ض ب�شكل موؤ�ش�شي 
ويقود اإىل حتقيق الأهداف املرجوة وتطبيق جميع املتطلبات 
لي�شل املجل�ض اإىل اأعلى م�شتوى من التميز الإداري تنفيذاً 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  ل��روؤى 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة و 
متابعة �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي 

ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�ض املجل�ض التنفيذي.
واأ�شاف: كما ياأتي ت�شكيل الفرق يف اإطار خطة املجل�ض لعام 
اجلودة 2021 وهى املبادرة الأوىل من نوعها والأحدث على 
م�شتوى الإمارة واملجال�ض الريا�شية ومبا ينعك�ض على مزيد 

التي تتطلبها  املعايري  اإىل  الأداء والإرتقاء  التطوير يف  من 
اجلودة، حيث تت�شمن اإخت�شا�شات فريق العمل ن�شر ثقافة 
اجل���ودة، وال��ت��اأك��د م��ن م��دى مطابقة ال��ن��م��اذج والإج����راءات 
والإجراءات  النماذج  كفاءة  مدى  من  والتاأكد  للموا�شفات، 
املالحظات  واأخ���ذ  التنظيمية،  ال��وح��دات  ل��دى  امل�شتخدمة 
النماذج  ت��ط��وي��ر  يخت�ض  فيما  التنظيمية  ال���وح���دات  م��ن 
والإج��راءات. وا�شتطرد �شعادة عي�شى هالل قائاًل: باملقابل 
الوحدات  املر�شحن من  الداخلين  املن�شقن  تنح�شر مهام 
الإ�شرتاتيجية  اإدارة  التن�شيق مع  العمل على  التنظيمية يف 
املعينة،  التنظيمية  الوحدة  يف  اجل��ودة  ثقافة  لن�شر  والأداء 
وال���ت���اأك���د م���ن م����دى م��ط��اب��ق��ة ال���وح���دة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة بنود 
املعنية  الأق�شام  ومتابعة   ،9001:2015 اأي��زو  املوا�شفة 
تطبيق النماذج والإج��راءات املعتمدة واأدل��ة العمل، وتوفري 

الإح�شائيات عند الطلب.

مب�شاركة 60 دار�شا من 22 دولة

ن�شاط مكثف لأكادميية الحتاد الآ�شيوي لل�شطرجن 
تنظيم دورة دولية ملنظمي ال�شطرجن يف قارة اآ�شيا   

جمل�س ال�شارقة الريا�شي ي�شكل فرق عمل 
داخلية ملتابعة نظام اإدارة اجلودة

•• دبي -وام:

للتحكيم  الإم���������ارات  م���رك���ز  ق�����ش��ى 
الريا�شي بتاأييد قرار هيئة التحكيم 
ب���احت���اد الإم���������ارات ل���ك���رة ال���ق���دم يف 
ال��ري��ا���ش��ي��ة رق���م /194/  امل��ن��ازع��ة 
الغرفة  اأم��ام  واملقامة   2021 ل�شنة 
ب��امل��رك��ز م���ن الالعب  ال���ش��ت��ئ��ن��اف��ي��ة 

العري  خمي�ض  ���ش��امل  ع��ل��ي  اأح��م��د 
�شد �شركة كرة القدم بنادي الوحدة، 
مب���ن���ح ال�����الع�����ب ت���ع���وي�������ش���اً ق�����دره 

/امل�شاوي  دره���م���ا   1،249،998
لراتب 6 اأ�شهر/ من عقده.

وت��ع��ود وق��ائ��ع امل��ن��ازع��ة ع��ن��دم��ا اأقام 

ال��الع��ب دع����واه اب���ت���داًء اأم����ام غرفة 
ف�����ض امل���ن���ازع���ات ب���احت���اد الإم�������ارات 
اأغ�شط�ض   12 ب��ت��اري��خ  ال��ق��دم  ل��ك��رة 

مب�شتحقاته  م��ط��ال��ب��اً  2020م، 
املالية حيث ا�شتند على اأنه قد التحق 
ال����وح����دة مبوجب  ن�����ادي  ب�����ش��ف��وف 
2018م  23 دي�شمر  امل��وؤرخ  العقد 
ملدة ثالث �شنوات تبداأ من دي�شمر 
قامت  ال��ن��ادي  اإدارة  واأن  2018م، 
جائحة  ب�شبب  عقده  باإنهاء  منفردة 

كورونا قبل نهاية مدة التعاقد.

»التحكيم الريا�شي« يوؤيد قرار احتاد 
الكرة يف ق�شية الالعب »اأحمد علي«

• تقدم بطولة العامل لل�شباحة 2021 للم�شافات الق�شرية )25 مرتًا( جمموع جوائز بقيمة 2.8 مليون دولر 
دي�شمرب �شهر  خلل  البطولة  فعاليات  اأبوظبي  يف  اأرينا  الحتاد  • ي�شت�شيف 

• ي�شارك يف مناف�شات البطولة ال�شباح يو�شف املطرو�شي حامل علم الإمارات يف اأوملبياد طوكيو

Statement of creditors accepted their debts 

According to the debt investigation list 

For the debtor / Khezri Brothers General Trading Company LLC. 

In the application for procedures 20 for the year 2021 bankruptcy procedures 

 
Procedures Secretary : Dr. Fatima Marzouk Muhammad Al Ali 

Date of filing the list at the court: 8 8 2021 

Publication date of filing in newspapers: 7 8 2021 

Total number of creditors: 21 (twenty-one) 

Total value of final accepted debts: 
44,882,085 (Forty-four million eight 
hundred eighty-two thousand eighty-five 
dirhams) 

Total value of temporarily accepted 
debts: 

10,347,196 (Ten million three hundred 
forty-seven thousand one hundred 
ninety-six dirhams) 

Total value of all debts: 
 55,229,281 (Fifty-five million two 
hundred twenty-nine thousand two 
hundred eighty-one dirhams) 

 
 

 
Debt Categories (1) Sr. creditor 

name 
Debt 

Amount 
Accepted amount deed of debt Final Temporary 

first category 
It includes the fees and 

judicial expenses, including 
the fees of secretaries and 
experts, and the expenses 

of the procedures. 

1 
Dr. Fatima 
Marzouk 

Mohammad 
Al Ali 

Not set yet 0 0  

The total amount of the first category debt 0 0  

 
1-Arranged according to Article (189) in Law 9 of 2016 regarding bankruptcy 
2-Accepted amount: The type of debt acceptance is indicated (either final, temporary, or the value of what is finally 
accepted and the value of what is accepted temporarily), and the value of the final accepted debt is written in numbers 
and in Arabic together. 
3-Deed of debt: The Deed is mentioned briefly (Example: Final Judgment / Written Contract / cheque / Declaration ... etc.) 

 
Debt Categories (2) Sr. creditor 

name 
Debt 

Amount 
Accepted amount deed of debt Final Temporary 

second category 
It includes end-of-service 
entitlements and unpaid 
wages and salaries due to 
the debtor’s employees, 
workers and employees 

that do not exceed 3 
months’ wages, and the 

remaining entitlements of 
each worker that exceed 

that in the category of 
ordinary debts are 

considered. 

1 Not exist  0 0 Not exist 

The total amount of the second category debt 0 0  

 
Debt Categories (3) Sr. creditor 

name 
Debt 

Amount 
Accepted amount deed of debt Final Temporary 

third category 
It includes the alimony 
debts imposed on the 

debtor (natural person) by 
a judgment issued by a 

competent court. 

1 Not exist  0 0 Not exist 

The total amount of the third category debt 0 0  

 

 
Debt Categories (4) Sr. creditor 

name 
Debt 

Amount 
Accepted amount deed of debt Final Temporary 

Fourth category 
It includes amounts owed 
to government agencies 

1 Not exist  0 0 Not exist 

The total amount of the fourth category debt 0 0  

 

Debt Categories (5) Sr. creditor 
name 

Debt 
Amount 

Accepted amount deed of debt Final Temporary 
fifth category 

It includes the fees agreed 
upon between the debtor 

and any expert appointed by 
him - approved by the court - 
since the commencement of 

the procedures. 

1 Not exist  0 0 Not exist 

The total amount of the fifth category debt 0 0  

 

Debt Categories (6) Sr. creditor 
name 

Debt 
Amount 

Accepted amount deed of debt Final Temporary 
six category 

It includes fees, costs, or 
expenses incurred after the date 

of the decision to open the 
procedures for the purpose of 

securing goods and services for 
the debtor, or expenses to 
ensure the continuity of his 

business, or for the continuation 
of performance of any other 

contract that leads to the 
benefit of the debtor’s business, 

his money, or the interest of 
creditors. 

1 Not exist  0 0 Not exist 

The total amount of the six category debt 0 0  

 

 

 
Sr. creditor name Accepted amount deed of debt 

Debt 
Categories 

(7) 

Debt 
Amount 

Final Temporary 

seventh 
category 
Include 
regular 

debt 

1 Elegant Palace Trading Est 545,095 545,095   
Judicial Judgment 

No . 700/2014/207 Commercial 
Execution  - Dubai 

2 Bank Saderat Iran 36,007,799.31 36,007,799.31   
Judicial Judgment 

No . 295  � 2015  � 207 Commercial 
Execution  - Dubai 

3 Bank Saderat Iran 275,860.58 275,860.58   

Judicial Judgment 
No . 2048  � 2016  � 

207 Commercial 
Execution  - Dubai 

4 Commercial Bank of Dubai 4,481,758.82 4,481,758.82   

Judicial Judgment 
No . 2092  � 2016  � 

207 Commercial 
Execution  - Dubai 

5 Bank Meli Iran 3,026,476.43 3,026,476.43   

Judicial Judgment 
No . 1717  � 2018  � 

207 Commercial 
Execution  - Dubai 

6 Elegant Palace Trading Est 545,095 545,095   
Judicial Judgment 

No . 207  � 2014  � 700 Commercial 
Execution  - Dubai 

7 Ahmed Sheikh Hassan Ansari 854,500   854,500 Creditor's statement- of 
account- cheques 

8 Al Misbah General Trading 
Company 327,000   327,000 Creditor's statement- of 

account- cheques 

9 Hosny General Trading 
Company 876,560   876,560 Creditor's statement- of 

account- cheques 

10 Clear & Sky General Trading 
Company 300,000   300,000 Creditor's statement- of 

account- cheques 

11 Jacob Shahriary 392,270   392,270 Creditor's statement- of 
account- cheques 

12 Hajj Hassan Sihawi 325,000   325,000 Creditor's statement- of 
account- cheques 

13 Mapex Company 3,174,585   3,174,585 Creditor's statement- of 
account- cheques 

14 sunrise foundation 130,600   130,600 Creditor's statement- of 
account- cheques 

15 Al Ahdah General Trading 
Company 623,558   623,558 Creditor's statement- of 

account- cheques 

16 Chilco International Company 1,500,000   1,500,000 Creditor's statement- of 
account- cheques 

17 Meaad General Trading 
Company 322,000   322,000 Creditor's statement- of 

account- cheques 

18 Dana Trading Company 840,923   840,923 Creditor's statement- of 
account- cheques 

19 Dacra Rice Company 380,200   380,200 Creditor's statement- of 
account- cheques 

20 German Tech Fibber Glass 
Company 300,000   300,000 Creditor's statement- of 

account- cheques 
The total amount of the seventh category debt 44,882, 085 10,347,196  
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الفجر الريا�ضي

منذ اإعالن ان�شمام الأرجنتيني ليونيل مي�شي اإىل �شفوف باري�ض �شان جرمان 
لكّن  نيمار،  الناري مي�شي - مبابي -  الثالثي  انطلق احلديث حول  الفرن�شي، 
ريال  اإىل  مبابي  كيليان  الفرن�شي  انتقال  اإمكانية  ح��ول  بقوة  زادت  التكهنات 

مدريد الإ�شباين هذا ال�شيف.
هذه ال�شفقة، اإن متت، �شتعيد للدوري الإ�شباين جزءاً كبرياً من الرهجة التي 
كري�شتيانو  الرتغايل  خ�شارة  اأي�شاً  �شبقها  والتي  مي�شي،  رحيل  مع  خ�شرها 

رونالدو مل�شلحة الدوري الإيطايل ويوفنتو�ض.
فالليغا الإ�شبانية التي ت�شدرت امل�شاهد طيلة ال�شنوات املا�شية، مل تخ�شر فقط 
هذين العمالقن يف عامل كرة القدم، بل �شتفتقد اي�شاً للمدرب الفرن�شي زين 
الدين زيدان واملدافع الإ�شباين �شريخيو رامو�ض، لكن هل تنقلب الأمور راأ�شاً 
عادت  اإذ  ال�"مريينغي"؟  اىل  ملبابي  حمتمل  بانتقال  واح��دة  بثانية  عقب  على 
ال�شحف الإ�شبانية للحديث عن فر�شية حدوث هذه ال�شفقة التي ُيحكى عنها 

منذ �شنوات ولي�ض الآن فح�شب.
اإّنه  "مبابي،  الإ���ش��ب��ان��ي��ة  "اأ�ض"  �شحيفة  وع��ن��ون��ت 

انتقال مي�شي  اأّن  واأ���ش��ارت اىل  اأم��ر ممكن"، 
ريال". اأمام  الطريق  "ميهد 

وب��ح�����ش��ب ال�����ش��ح��ي��ف��ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، مل 
جُتّهز اإدارة الرئي�ض فلورينتينو بريي�ض 
يتجّنب  اإذ  ج���رم���ان،  ل�����ش��ان  ال��ع��ر���ض 
ت��ق��دمي ع��ر���ض ل يليق بنادي  الأخ���ري 

العا�شمة الفرن�شية.
م��ب��اب��ي ال���ذي ان�����ش��م اىل ���ش��ان جرمان 

عام 2017، مل يجّدد عقده الذي ينتهي 
امل��ق��ب��ل، ذلك  يف ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 

زميله  خ���الف  ع��ل��ى 

العام  حتى  الفرن�شية  العا�شمة  يف  للبقاء  عقده  م��ّدد  ال��ذي  نيمار  ال��رازي��ل��ي 
.2025

ال��ق��ان��ون والق��ت�����ش��اد يف  اق��ت�����ش��ادي يف م��رك��ز  ل��وب��وت��ي، وه��و  يك�شف كري�شتوف 
الريا�شة يف ليموج لوكالة فران�ض بر�ض اأّن "خياَرين يرزان يف هذا ال�شاأن: اإما 
اأن يكون هناك اتفاق لتمديد العقد، الأمر الذي يوؤدي اىل �شراء الوقت متهيداً 
لنتقال مبابي لحقاً واإدارة املفاو�شات بو�شع مريح اأكرث. واإما اأن ي�شمح بي اأ�ض 
احلّل  اأم��ا  مبلغ مايل �شخم.  للح�شول على  ال�شيف  الالعب هذا  برحيل  جي 
الأخري فهو ان ينتقل الالعب ال�شيف املقبل ب�شفقة انتقال حّر، كما ح�شل مع 
مي�شي هذا ال�شيف، وهذه اخلطوة من الناحية القت�شادية، هي الأ�شواأ ل�شان 

جرمان".
اأيار/مايو  اأواخ��ر �شهر  اأفاد يف  "كانال+" قد  وكان مبابي يف حديث �شابق لقناة 
للعب  اأن��ه يطمح  اىل  الفرن�شي  ال��دوري  اأف�شل لع��ب يف  اختري  املا�شي عندما 
�شمن م�شروع ناجح وقال "كل العامل يعرف اأنني املك رابطاً عميقاً جتاه هذا 
النادي. الآن، ما اأريده، هو اأن اأفوز، واأن اأ�شعر باأنني �شمن م�شروع يطمح للفوز 
الريا�شي �شروري  اأكون �شمن تركيبة �شلبة اىل جانبي. فامل�شروع  واأن  دائماً، 
اإب��رام �شل�شلة �شفقات  جداً". لّبى �شان جرمان طموح لعبه املدّلل ومتكن من 

كبرية هذا ال�شيف ف�شّم الهولندي جورجينيو فينالدوم، احلار�ض الإيطايل 
رامو�ض  �شريخيو  الإ�شباين  حكيمي،  اأ�شرف  املغربي  دون��اروم��ا،  جيانلويجي 
واخ��رياً مي�شي. ورغ��م ذل��ك، يبقى جتديد عقد مبابي �شبابياً وغري حمّدد 

بعد.
اأما من ناحية اإدارة النادي، فلقد كان موقفها وا�شحاً دائماً وهو اأّن "مبابي 
يجب ان يبقى يف �شان جرمان، ل نريد بيعه ولن ينتقل اأبداً ب�شفقة انتقال 
ل�شحيفة  اخلليفي،  نا�شر  ال��ق��ط��ري  ال��ن��ادي،  رئي�ض  اأك����ّده  م��ا  ه��ذا  حّر"، 

املا�شي. حزيران/يونيو  يف  "ليكيب" الريا�شية 
قد  بوكيتينو،  ماوري�شيو  الأرجنتيني  الفريق،  م��درب  وك��ان 

واجه �شوؤال ال�شحافة عن هذا املو�شوع ب�شحكة وكلمة واحدة هي "ل".
ولتبديد هذه ال�شائعات املتزايدة، و�شع النادي قمي�ض مبابي رقم 7 اىل جانب 
قمي�ض رقم 10 لنيمار بالإ�شافة اىل علم اأرجنتيني خالل فيديو الإعالن عن 

و�شول مي�شي.
ي�شري رئي�ض مر�شد كرة القدم يف املركز الدويل للدرا�شات الريا�شية ومقره يف 
نو�شاتيل لوكالة فران�ض بر�ض اىل اأّن م�شاألة ال�شيولة املالية يف النادي الفرن�شي 
لن تكون اأبداً عائقاً اأمام جتديد عقد مبابي. يف املقابل، فاإّن املو�شوع املايل يبقى 
حمل �شوؤال م�شروع يف ريال مدريد. اإذ تاأثر النادي ب�شكل ملحوظ ب�شبب الأزمة 
برنابيو"،  "�شانتياغو  يف  ملعبه  تطوير  اأّنه يف طور  العاملية، خ�شو�شاً  الوبائية 
الفرن�شي  واملدافع  رامو�ض،  زي��دان،  ال�شيف  هذا  خ�شر  قد  كونه  اىل  بالإ�شافة 
احلّد  مع  الإنكليزي.روللتوافق  يونايتد  مان�ش�شرت  اىل  املنتقل  ف��اران  راف��اي��ل 
الأق�شى للرواتب التي فر�شها الدوري الإ�شباين )حوايل 473 مليون يورو يف 
حالته(، ميتلك ريال نقاط قوة: لديه احتياطي نقدي قدره 120 مليون يورو، 
وميكنه بيع لعبن )مثل الروجي مارتن اأوديغارد اأو 
ال�شربي لوكا يوفيت�ض( لالقرتاب من الرقم 
ت��ل��ب��ي��ة متطلبات  ل���ه  ي�����ش��م��ح  ال����ذي  امل����ايل 
����ش���ان ج����رم����ان ل��ل��ت��خ��ل��ي ع����ن م��ب��اب��ي.
لوك���ان الأمل���اين ت��وين ك��رو���ض ق��د عّزز 
ان�شمام مبابي يف حديث  من فر�شية 
الأح���د  "بيلد"  الأمل���ان���ي���ة  لل�شحيفة 
"يطمح ريال دائماً ل�شّم اأبرز النجوم، 
يكون  لن  ان�شمام مبابي  اإّن  وبالتايل 
مفاجئاً". يف �شوء ذلك، يحق جلمهور 
الوقت  لبع�ض  يحلم  اأن  م��دري��د  ري��ال 

بانتظار تطورات الأيام املقبلة.

لعبا معاً طيلة 14 عاماً وفازا معاً بقمي�ض بر�شلونة بكل �شيء 
ميكن اأن يحلم به اأي لعب، ورغم اأنه كان �شباقاً يف الرحيل 
ال�شابق  الدويل  الو�شط  اأن لعب  اإل  الكاتالوين،  النادي  عن 
الإ�شباين اأندري�ض اإنيي�شتا يواجه �شعوبة يف روؤية الأرجنتيني 
ليونيل مي�شي يدافع عن األوان فريق اآخر غري "بالوغرانا".

اخلمي�ض  بر�شلونة  ع��ن  ���ش��در  ال���ذي  ال�����ش��ادم  الإع����الن  بعد 
املا�شي وخالفاً جلميع التوقعات بعدم التجديد ملي�شي نتيجة 
قواعد �شقف الرواتب التي فر�شتها رابطة الدوري الإ�شباين، 
اأفاد رئي�شه جوان  النادي بح�شب ما  ما كان �شيهدد ميزانية 
لبورتا، ت�شارعت الأمور وكان باري�ض �شان جرمان الفرن�شي 
�شفقة  يف  الثالثاء  عاماً  ال�34  اب��ن  ب�شمه  الأك��ر  امل�شتفيد 

انتقال حر.
وفاز  عاماً   21 طيلة  بر�شلونة  قمي�ض  ارت��دى  وبعدما  الآن 
 10 الإ�شباين  ال��دوري  اأبرزها  املمكنة،  الألقاب  بجميع  معه 
ي��ب��داأ مي�شي حقبة  م����رات،   4 اأوروب�����ا  اأب��ط��ال  ودوري  م���رات 
جديدة يف العا�شمة الفرن�شية بالقمي�ض رقم 30 عو�شاً عن 

الرقم 10.
اأعوام  ث��الث��ة  قبل  بر�شلونة  ت��رك  ال���ذي  لإنيي�شتا  بالن�شبة 
ال�شعب  "من  �شيكون  الياباين،  لالن�شمام اىل في�شيل كوبي 
روؤيته بقمي�ض اآخر غري بر�شلونة" بح�شب ما قال يف مقابلة 
عن  ر�شمياً  الع���الن  قبل  ال��ث��الث��اء  بر�ض  فران�ض  وك��ال��ة  م��ع 
�شان جرمان  العامل �شت م��رات اىل  اأف�شل لعب يف  ان�شمام 

الرازيلي  بر�شلونة  يف  ال�شابق  زميله  بجانب  �شيلعب  حيث 
نيمار وبقيادة مواطنه ماوري�شيو بوكيتينو.

مي�شي  بن  النف�شال  ق��رار  على  عاماً(   37( اإنيي�شتا  وعلق 
الكلمة  +م��ف��اج��اأة+  ك��ان��ت  اإذا  اأع��ل��م  "ل  ب��ال��ق��ول  وب��ر���ش��ل��ون��ة 
ال�شحيحة. ليو مثل )�شورة( بر�شلونة لأعوام طويلة. لكن 
يف بع�ض الأحيان الظروف تفر�ض نف�شها. ل اأعلم التفا�شيل 
التعامل  ال��ن��ا���ض  ع��ل��ى  �شيتعن  م��وق��ف  ه���ذا  ل��ك��ن  ال��داخ��ل��ي��ة 

معه".
اإنيي�شتا بر�شلونة كان يف الرابعة والثالثن من  عندما غادر 
عمره، كما حال مي�شي الآن، لكن بطل مونديال 2010 مل 
يرتك ع�شقه الكاتالوين لأ�شباب مالية على الإطالق بل لأنه 
راأى باأن الوقت حان لف�شاح املجال اأمام جيل جديد، فيما اأراد 

�شخ�شياً جتربة �شيء خمتلف قبل العتزال.
�شيء. مل  كل  "كالعب جتاوز  فاإن مي�شي  لإنيي�شتا،  بالن�شبة 
اأر لعباً مثله ول اأعتقد باأين �شاأرى اأبداً لعباً مثله. اأنظروا 
الألقاب  اىل  لي�ض  اإ���ش��ارة  يف  طويلة"  ول��ف��رتة  فعله  م��ا  اىل 
ال�35 التي اأحرزها باألوان "بالوغرانا" بل اأي�شاً اىل الأرقام 
التاريخي  ال��ه��داف  وه��و  بر�شلونة  مي�شي  وي��غ��ادر  القيا�شية. 
للنادي حيث �شجل 672 هدفاً يف 778 مباراة )رقم قيا�شي 
اآخر من حيث عدد املباريات(، الالعب الكرث تهديفاً خالل 
عام باأكمله )91 هدفاً عام 2012(، اأف�شل هداف يف تاريخ 
ناٍد واحٍد  اأف�شل هداف بقمي�ض  الدوري الإ�شباين )474(، 

)672(، اأو الالعب الكرث نياًل لاللقاب يف �شفوف النادي 
اأع���وام  اأرب����ع م���رات  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال  ال��ك��ات��ال��وين، بينها دوري 

و2011 و2015. و2009   2006
يف  ماثلة  �شتظل  ذك��ري��ات  مي�شي  ميلك  الأرق����ام،  ج��ان��ب  اىل 
�شد  الكال�شيكو  مباريات  يف  ل�شيما  بر�شلونة  اأن�شار  اأذه��ان 
الغرمي التقليدي ريال مدريد وثالثيته ال�شهرية خالل فوز 
فريقه الكا�شح 6-2 يف عقر دار الخري "�شانتياغو برنابيو" 
الآخ��ر بخما�شية نظيفة على  ال�شهري  الفوز  اأو   ،2009 عام 

ملعب "كامب نو" يف العام التايل.
ب��ر���ش��ل��ون��ة ع��ل��ى الرغم  ك���ان مي�شي رك��ي��زة جن��اح��ات  ل��ط��امل��ا 
اأمثال  عالية  فنيات  ميلكون  بالعبن  حم��اط��اً  ك��ان  ان��ه  م��ن 
اإنيي�شتا وت�شايف والكامريوين �شامويل ايتو، ثم لحقاً نيمار 

والأوروغوياين لوي�ض �شواري�ض.
اأن  على  اإنيي�شتا  اأ�شر  احلجم،  بهذا  لع��ب  خ�شارة  رغ��م  لكن 
"اأنا متاأكد من ذلك. هناك  �شيبقى فريقاً عمالقاً  بر�شلونة 

وجوه جديدة ت�شّق طريقها و�شتقدم م�شاهمات كبرية".
مل��دة عامن مع خيار  العا�شمة عقداً  ن��ادي  ووق��ع مي�شي مع 
التمديد لعام اإ�شايف ويف حال مت تفعيله، ف�شيغادر "بارك دي 
برين�ض" وهو يف ال�شابعة والثالثن من عمره، اأي بنف�ض عمر 
اإنيي�شتا الآن. لكن م�شوار اإنيي�شتا الكروي مل ينتِه عند عامه 
ال�شابع والثالثن، بل مدد لعب الو�شط مغامرته اليابانية 

لعامن اإ�شافين.

اإنيي�شتا:  ل ميكن تخيل مي�شي بقمي�س غري بر�شلونة 

متنى النجم الرازيلي ال�شابق رونالدينيو "حلظات كثرية من ال�شعادة" لرفيقه ال�شابق 
باري�ض  لنادي  ان�شمامه  بعد  مي�شي،  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  الإ�شباين،  بر�شلونة  يف 

�شان جريمان الفرن�شي ر�شمياً.
واأكد النجم الرازيلي يف ر�شالة عر و�شائل التوا�شل الجتماعي: "اأ�شعر ب�شعادة كبرية 
�شديقي  اأرى  واليوم  وبر�شلونة(،  اإ�ض جي  )بي  الكبريين  النادين  لهذين  لعبت  لأنني 

يرتدي هذا القمي�ض، ليو، اأمتنى لك حلظات كثرية من ال�شعادة".
و�شلك قائد "الألبي�شيلي�شتي" الطريق املعاك�ض للنجم الرازيلي الذي انتقل من �شفوف 
الفريق الباري�شي مبا�شرة للر�شا، بينما رحل مي�شي عن الفريق الكاتالوين بعد ف�شل 

التو�شل لتفاق حول متديد العقد، اإىل النادي الفرن�شي.
واأ�شاف رونالدينيو: "اأ�شعر اأي�شاً بال�شعادة لروؤية �شريكي �شرخيو رامو�ض يف الفريق، اإنه 

فريق �شوبر، اأ�شم رائحة دوري الأبطال".
 2001 م��ن  ال��ف��رتة  الباري�شي خ��الل  القمي�ض  ارت���دى  ق��د  ع��ام��اً  ال�41  وك��ان �شاحب 
وحتى 2003، يف جتربته الأوىل داخل مالعب القارة العجوز، قبل اأن يحط الرحال يف 

بر�شلونة الذي ق�شى معه 5 موا�شم، كان خاللها مع�شوق اجلماهري الأول.
وزامل رونالدينيو مي�شي، الذي كان يتح�ش�ض خطواته الأوىل مع الفريق الأول، قرابة 3 

موا�شم، قبل اأن يرحل اإىل ميالن الإيطايل. 

رونالدينيو: اأ�شم رائحة دوري الأبطال يف باري�س

حمى مي�شي جتتاح باري�س هل يفتح مي�شي باب انتقال مبابي اإىل ريال مدريد؟ 
العا�شمة  يف  امللوك  ا�شتقبال  مي�شي  ليونيل  الرجنتيني  النجم  لقي 
الفرن�شية باري�ض منذ اللحظة التي حطت به طائرة خا�شة يف مطار 
مع  الر�شمي  عقده  لتوقيع  متهيدا  الثالثاء  الأول  اأم�ض  بورجيه  لو 
نادي باري�ض �شان جرمان الذي �شريتقي بوجوده اىل ابعاد جديدة من 

الناحيتن الريا�شية والقت�شادية.
لدى نزوله من الطائرة ظهر مي�شي من على احدى ال�شرفات يف املطار 
ليقوم بتحية جماهري غفرية اأتت خ�شي�شا لإلقاء النظرة الوىل عليه 

عن كثب بعد ان ا�شبح لعبا يف �شفوف فريقهم.
يف الوقت ذاته كان النادي يبث مقطع فيديو ق�شريا مدته 13 ثانية 
مليئا بالتلميحات ابرزها حول الكرات الذهبية ال�شت التي نالها النجم 
ايفل  ل��رج  اخل��ل��ف  يف  ���ش��ورة  م��ع  الن  حتى  م�شريته  يف  الرجنتيني 

ال�شهري يف العا�شمة الفرن�شية.
حيث  باري�ض  م�شت�شفيات  اح��د  اىل  بعدها  ع��ام��ا(   34( مي�شي  توجه 
خ�شع للفح�ض الطبي قبل ان يقوم بزيارة وجيزة اىل ملعب بارك دي 

بران�ض اخلا�ض بنادي �شان جرمان.
توقف مي�ض يلبع�ض الوقت لتحية ان�شار النادي الباري�شي الذين اتوا 
ان�شم  "رويال مان�شو".  ل�شتقباله قبل ان يتوجه اىل الفندق الفخم 
اليه حار�ض املرمى اليطايل جانلويجي دوناروما القادم من ميالن يف 
�شفقة حرة، رئي�ض النادي القطري نا�شر اخلليفي واملدير الريا�شي 

الرازيلي ليوناردو كما �شاهد ذلك �شحايف وكالة فران�ض بر�ض.
وبعد و�شوله بقليل اىل الفندق، �شعد اىل احدى ال�شرفات حيث قام 

جمددا بتحية بع�ض ان�شار الفريق.
واعلن نادي العا�شمة باأنه �شيقدم مي�شي اىل و�شائل العالم يف ال�شاعة 
احدى  يف  الأرب���ع���اء  غ(  ت   9.00( املحلي  بالتوقيت  ع�شرة  احل��ادي��ة 

ال�شالت الكرى مللعب بارك دي بران�ض.
وكان نادي العا�شمة فر�ض ال�شجاد الحمر امام مدخل ملعب النادي 

كما فعل يف مطار لو بورجيه ل�شتقبال جنمه اجلديد.
وقال الطالب يوهان �شالما "ثمى امور حت�شل مرة واحدة يف احلياة. 

انه احد اكر ال�شفقات الكروية يف التاريخ".
ب��داأت جتتاح باري�ض منذ ان اعلن الالعب رحيله  وكانت حمى مي�شي 
ر�شميا عن بر�شلونة وعن ان امكانية انتقاله اىل باري�ض �شان جرمان 

واردة جدا.
وعلق دورناروما على انتقال مي�شي بقوله "انه اقوى لعب يف العامل. 

انا متاأثر و�شعيد ان يكون �شمن فريقنا".
به  الرتحيب  اىل  ف�شارع  نيمار  ال��رازي��ل��ي  النجم  مي�شي  �شديق  ام��ا 
عندما كتب على ح�شابه على ان�شتاغرام عبارة "جنتمع جمددا" وذلك 

بعد ان لعبا �شويا يف �شفوف بر�شلونة بن عامي 2013 و2017.
و�شي�شكل مي�شي ونيمار اىل جانب كيليان مبابي يف حال بقاء الخري 
الول عندما  الثنائي  �شان جرمان قوة هجومية �شاربة كما فعل  مع 

اكملها الوروغوياين لوي�ض �شواريز يف الفريق الكاتالوين.
وحتدثت ال�شحف الفرن�شية عن عقد ملدة �شنتن ملي�شي قابل للتجديد 

عام ا�شايف مقابل اجر �شنويا يقدر بحوايل 40 مليون يورو.
كما �شين�شم مي�شي اىل لعبن يعرفهم جيدا من املنتخب الرجنتيني 
هما انخل دي ماريا ولياندرو باريدي�ض، بال�شافة اىل مدربه ومواطنه 
ال�شبوع  نهاية  به  ات�شل  باأنه  تقارير  ذكرت  التي  بوكيتينو  ماوري�شيو 

املا�شي.
ابطال  اح���راز دوري  ه��و  ال��ن��ادي ومالكيه  ه��دف  ف��ان  بطبيعة احل���ال، 
بايرن  ام��ام  وخ�شر   2020 ع��ام  نهائي  بلغ  الفريق  ب��اأن  علما  اوروب���ا 
ميونيخ الملاين �شفر1-، ون�شف نهائي املو�شم الفائت وخرج على يد 

مان�ش�شرت �شيتي.



روبوت لتو�شيل الطعام مل�شابي كوفيد- 19 
وجد روبوت بدائي ال�شنع �شممه بع�ض القروين والعلماء على 
�شبيل الت�شلية يف اإندوني�شيا وظيفة جديدة خالل اجلائحة تتمثل 
يف نقل الطعام اإىل ال�شكان الذين عزلوا اأنف�شهم لإ�شابتهم مبر�ض 
الأدوات  من  منتقاة  جمموعة  من  الربوت  �شنع  مت  كوفيد19-. 
املنزلية مثل القدور واأواين الطهي و�شا�شة جهاز تلفزيون قدمي 
واأ�شبح ا�شمه "دلتا روبوت" يف اإ�شارة لل�شاللة �شديدة العدوى من 

فريو�ض كورونا التي جتتاح اإندوني�شيا.
رئا�شة  ويتوىل  املنطقة  اأعيان  من  وه��و  عاما(   53( اأ�شيانتو  ق��ال 
"يف ظل �شاللة دلتا اجلديدة والعدد املتزايد من حالت  امل�شروع 
الروبوت ل�شتخدامه يف خدمات عامة  كوفيد19- قررت حتويل 
ال�شكان  احتياجات  وتلبية  الطعام  وتو�شيل  املطهرات  ر���ض  مثل 
الذين يعزلون اأنف�شهم". وراأ�ض الروبوت م�شنوع من اإناء لطهي 
الأرز وهو يعمل بالتحكم عن بعد ببطارية تعمل ملدة 12 �شاعة. 
وه��و واح���د م��ن ع��دد م��ن اأج��ه��زة ال��روب��وت ال��ت��ي �شنعت يف قرية 
متبوك جيدي التي اكت�شبت �شمعة البتكار يف التكنولوجيا. ي�شري 
املعزولن  اأح��د  بيت  اإىل  ي�شل  حتى  ال�شارع  يف  مهل  على  الربوت 
ر�شالة  وتتبعها  عليكم"  "ال�شالم  تقول  �شوتية  ر�شالة  فتنطلق 

اأخرى تفيد و�شول الطعام والتمنيات بال�شفاء.

تعلق على جزيرة نائية ل� 18 �شهرًا
ل تزال �شابة بريطانية، قامت برحلة يف عطلة نهاية الأ�شبوع اإىل 

جزيرة تونغا، عالقة هناك منذ حوايل 18 �شهراً.
انتقلت زوي �شتيفنز، 27 عاًما، اإىل ال�شرق الأق�شى بعد تخرجها 
من اجلامعة. ثم قررت ال�شفر من فيجي اإىل جزر تونغا يف مار�ض 
هي  تونغا  باأ�شره.  العامل  ك��ورون��ا  فريو�ض  �شرب  عندما   ،2020
دولة مكونة من 169 جزيرة، العديد منها غري ماأهول بال�شكان، 
ومعظمها مبطنة بال�شواطئ البي�شاء وال�شعاب املرجانية ومغطاة 
بالغابات ال�شتوائية املطرية. تاأمل زوي يف النهاية يف العودة اإىل 
الوقت  ت�شيع  لكنها مل  راأ�شها يف كرو�شبي، مري�شي�شايد،  م�شقط 
الذي تق�شيه يف اجلانب الآخر من العامل. وقالت زوي متحدثة 
عن جتربتها: قررت البقاء هنا ب�شبب عدم توفر رحالت الطريان، 
وب�شبب اإغالق اململكة املتحدة حلدودها ومطاراتها، نتيجة لوباء 
يف  اجل��ام��ع��ة  اإىل  ل��ل��ذه��اب  ليفربول  "تركت  واأ���ش��اف��ت:  كورونا" 
نيوكا�شل ثم انتقلت اإىل ال�شن بعد التخرج. تونغا هي واحدة من 
املدة  خالل  ولكن  كورونا،  من  خالية  بقيت  التي  القليلة  البلدان 
التي ق�شيتها فيها، حدث الكثري، اإذ جرف الإع�شار كل ممتلكاتي، 
وفقدت وظيفتي، وح�شلت على درجة املاج�شتري عن ُبعد، اإ�شافة 

اإىل اإقامة اأول ماراثون يف تونغا”

�شرقة عمالت م�شفرة بقيمة 600 مليون دولر
اأن قرا�شنة  امل�شفرة  العمالت  �شبكة متخ�ش�شة يف حتويل  اأعلنت 
بغنيمة  وخ��رج��وا  الأمنية  اأنظمتها  ب��اخ��رتاق  قاموا  الكرتونين 

قيا�شية ت�شل قيمتها اإىل 600 مليون دولر.
املتداولن  من  فيه  طلبت  ون�شرت �شبكة "بويل نتورك" التما�شا 
يتجنبوا  اأن  امل�شفرة  العمالت  لتخزين  حمافظ  ي��دي��رون  ال��ذي 
ت�شن"  و"بينان�ض  "ايثرييوم"  ملن�شات  التابعة  امل�شروقة  الرموز 
و"اأوك�ض بوليغون". ووجهت "بويل نتورك" ر�شالة اإىل القرا�شنة 
هي  ب�شرقتها  قمتم  التي  الم��وال  "كمية  فيها  قالت  تويرت  عر 

الأكر يف عامل "ديفي"، يف اإ�شارة اىل نظام التمويل الالمركزي.
واأ�شافت "هذه الأموال التي �شرقتموها هي لع�شرات الآلف من 

اأع�شاء جمتمع العمالت امل�شفرة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

في�شبوك يحارب الت�شليل حول اللقاحات 
اأعلن موقع في�شبوك اأم�ض الأول الثالثاء اأنه و�شع حدا لعملية ت�شليل اإعالمي �شعت اإىل ن�شر معلومات مغلوطة 
حول اللقاحات امل�شادة لفريو�ض كورونا عر خداع موؤثرين على مواقع التوا�شل الجتماعي لدفعهم اإىل تاأييد 

مزاعم كاذبة.
وو�شفت �شبكة التوا�شل الجتماعي الأكر العملية باأنها "غ�شل ملعلومات م�شللة" �شعت اإىل اإ�شفاء طابع ال�شحة 

على مزاعم خطاأ من خالل ن�شرها بوا�شطة �شخ�شيات طّيبة ال�شمعة.
الت�شويق الريطانية  اأدارتها �شركة  انطلت عليهم اخلدعة كانوا �شحية حملة ت�شليل  الذين  املوؤثرين  اأن  وتبّن 

في�شبوك. وفق  رو�شيا،  من  "فازي" انطالقا 
وقال رئي�ض ق�شم تق�شي التهديدات العاملية يف في�شبوك بن نيمو يف موؤمتر �شحايف "كان الفرتا�ض اأن املوؤثرين 

لن يقوموا باأي من واجباتهم، لكن اثنن منهم فعال ذلك".
اأحدهم تلقينكم ق�شة ما. قوموا باجراء بحثكم  اإن��ذار كونوا حذرين عندما يحاول  "اإنه حقا مبثابة  وتابع نيمو 
�شلة  على  اإن�شتغرام  من�شة  على  ح�شابا  و243  ح�شابا   65 متوز-يوليو  يف  ح��ذف  اإن��ه  في�شبوك  وق��ال  اخلا�ض". 

باحلملة، وقام بحظر التعامل مع �شركة "فازي".
احلكومات  بحث  خ�شم  يف  املتحدة  الوليات  واأي�شا  الالتينية  واأمريكا  الهند  اأ�شا�شي  ب�شكل  احلملة  وا�شتهدفت 

امل�شادقة على ا�شتخدام اللقاحات ملكافحة اجلائحة، وفق نيمو.
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الأعلى يف 40 عاما.. موجة حر قيا�شية ت�شرب تون�س
اأم�ض  �شهدت تون�ض موجة حر �شديد �شجلت درجات حرارة قيا�شية، يوم  

الأول الثالثاء وفق ما ذكرf، �شيما يف �شمال وو�شط البالد.
النهار،  48 درجة مئوية عند منت�شف  العا�شمة تون�ض، بلغت احل��رارة  يف 

وهي اأعلى درجة حرارة منذ ت�شجيل 46،8 درجة يف 1982.
وت��زي��د احل����رارة م��ن 9 اإىل 15 درج���ة ع��ن امل��ع��دل امل��و���ش��م��ي، خ�شو�شا يف 
ال�شمال والو�شط ال�شرقي، بح�شب املعهد الذي توقع "انخفا�شاً تدريجياً" 

يف درجات احلرارة اعتباراً من اخلمي�ض.
كما مت ت�شجيل درج��ات ح��رارة قيا�شية الأح��د يف جنوب البالد لت�شل اإىل 

48،5 درجة مئوية، بح�شب امل�شدر ذاته.
املواطنن  في�شبوك،  على  الر�شمية  �شفحتها  يف  ال�شحة،  وزارة  ون�شحت 
اإىل  ذروتها ودعتهم  تبلغ فيها احل��رارة  التي  الأوق���ات  بتجنب اخل��روج يف 
�شرب ال�شوائل بانتظام.من جانبها، �شجعت وزارة الزراعة املربن واملزارعن 
على اتخاذ اإجراءات احرتازية للحد من تاأثري موجة احلر، ل �شيما على 

الدواجن واملزروعات، وفقا لوكالة فران�ض بر�ض.
ويف اجلزائر املجاورة، ت�شببت موجة احلر باندلع نحو خم�شن حريقا منذ 

م�شاء الثنن، ما اأ�شفر عن مقتل �شبعة اأ�شخا�ض.

اأمريكا حتتفل بيوم ال�شكان الأ�شليني
بينما ت�شهد الوليات املُتحدة واحدة من موجات مواجهة العن�شرية، بعد 
ب�"اليوم  البارحة  احتفلت  فاإنها  ال��ب��الد،  يف  اليمن  وق��وى  خطاب  �شعود 
رقم  املتحدة  الأمم  ب��ق��رار  ال��ت��زام��اً  العامل"،  يف  الأ�شلية  لل�شعوب  العاملي 
�شهر  م��ن  ال�9  ي��وم  واع��ت��ر   ،1994 ال��ع��ام  ���ش��در خ��الل  ال���ذي   ،214/49
اأغ�شط�ض من كل عام منا�شبة لتذكر ال�شكان الأ�شلين والدفع نحو تعزيز 

الوعي وحماية حقوقهم.
وتعاين الوليات املُتحدة من �شراع �شيا�شي وثقايف ب�شاأن هذه املنا�شبة، اإذ 
اأنه  الإيطالية،  الأ�شول  ذوي  من  بالذات  الأمريكيون،  من  الكثري  يعتر 
يتعار�ض مع منا�شبة "يوم كولومبو�ض" الذي ي�شادف ال�12 من �شهر اأكتوبر 
امل�شتك�شف  بو�شول  لالحتفال  وطنية  وعطلة  منا�شبة  وُيعد  ع��ام،  ُكل  من 
وما  الأم��ريك��ي،  الر  اإىل  كولومبو�ض"  "كري�شتوفر  الإيطايل/الإ�شباين 
الإبادة  مبمار�شة  املتهمن  اجل��دد،  الأورب��ي��ن  املهاجرين  موجة  من  ت��اله 
املنا�شبة  اإن هذه  ه��وؤلء  يدعي  الأ�شلين. حيث  الأمريكين  ال�ُشكان  بحق 

هي مبثابة "تنديد" بتلك املنا�شبة الوطنية.
ك��ان��ت ولي���ة ���ش��اوث داك��وت��ا الأم��ريك��ي��ة ه��ي الأوىل ال��ت��ي ت��ع��رتف وحتتفل 
1989، لكنه انت�شر يف ال�شنوات الأخ��رية، ب�شبب  بهذه املنا�شبة، منذ العام 
ت�شاعد حمالت الت�شامن مع �شعوب اأمريكا الأ�شلية، بالذات فيما خ�ض 
"امل�شاحلة" معهم ب�شاأن تاريخ اأمريكا احلديث وما طالهم اأثناء احلروب 

بينهم وبن "امل�شتك�شفن".

تيك توك الأكرث 
حتميال يف العامل

كان "تيك توك" التطبيق اجلّوال 
�شنة  ال���ع���امل  الأك�����رث حت��م��ي��ال يف 
"في�شبوك"  على  متقدما   ،2020
وخدماتها، يف دليل على اأن الوباء 
الت�شجيالت  تطبيق  رواج  من  زاد 
ل��ي��ت��خ��ّط��ى نطاق  ال��ق�����ش��رية ه����ذا 

جمهوره الأ�شلي من ال�شباب.
اآين"  "اآب  �����ش����رك����ة  وب����ح���������ش����ب 
التطبيق  ت�������ش���ّدر  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، 
ال�شينية  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  امل���م���ل���وك 
التطبيقات  قائمة  دان�ض"،  "بايت 
الأكرث حتميال العام املا�شي. وتاله 
و"وات�شاب"  "ف�شيبوك"  م��ن  ك��ّل 
وهي  و"مي�شنجر"،  و"اإن�شتغرام" 
�شبكات  ل��ع��م��الق  ت��اب��ع��ة  خ���دم���ات 
وحّلت  الج���ت���م���اع���ي.  ال���ت���وا����ش���ل 

بعدها "�شنابت�شات" و"تلغرام".
فرتة  توك"  "تيك  واج������ه  وق�����د 
 ،2019 ال��ع��ام  اأواخ�����ر  يف  ع�شيبة 
الأمريكي  الرئي�ض  ح��اول  عندما 
ت���رام���ب حظره  ال�����ش��اب��ق دون���ال���د 
اأنه  ب��ح��ّج��ة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف 
على  ل��ل��ت��ج�����ّش�����ض  ُت�����ش��ت��خ��دم  اأداة 

الأمريكين ل�شالح ال�شن.
ل��ك��ن ذل���ّك مل ي��وؤّث��ر ع��ل��ى رواج���ه، 
فهو قد ازداد انت�شارا يف ظّل القيود 

ال�شحية وتدابري العزل.
اأع���ل���ن جو  ح���زي���ران-ي���ون���ي���و،  ويف 
بايدن عن اإلغاء املرا�شيم ال�شادرة 
اإدارت���ه  م��ن  الطلب  م��ع  �شلفه  ع��ن 
الفعلية  امل���خ���اط���ر  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
اململوكة  الإن����رتن����ت  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

لبع�ض القوى الأجنبية.

التنورة البلي�شيه 
جنمة مو�شة اخلريف

مت��ث��ل ال���ت���ن���ورة ال��ب��ل��ي�����ش��ي��ه جنمة 
-2021 خريف-�شتاء  يف  املو�شة 
اأنيقة  اإطاللة  امل��راأة  2022 لتمنح 
من  اخل��م�����ش��ي��ن��ي��ات  روح  ت�����ش��ت��ل��ه��م 

القرن املن�شرم.
املو�شة مبجلة  واأو�شحت  حمررة 
األ���ي���ك�������ش���ان���درا   "Glamour"
متتاز  البلي�شيه  التنورة  اأن  �شوب، 
ب��ط��ّي��ات��ه��ا الأن���ي���ق���ة وت��ن��ا���ش��ب كل 
مالئمة  تعتر  اأن��ه��ا  كما  ال��ن�����ش��اء، 

لكل املنا�شبات.
اإمكانيات  بتنوع  اأي�����ش��اً  متتاز  كما 
احل�شول  مي��ك��ن  ح��ي��ث  تن�شيقها، 
ع��ل��ى اإط��الل��ة ك��اج��وال م��ن خالل 
ذي  وا����ش���ع  ق��م��ي�����ض  م���ع  تن�شيقها 
ط��اب��ع رج���ايل اأو ب��ل��ي��زر اأك���ر من 
املقا�ض )Oversized( اأو قمي�ض 
رج��ب��ي ذي خ��ط��وط ع��ري�����ش��ة مع 
نعل  ذي  ب����وت  اأو  ري���ا����ش���ي  ح�����ذاء 

�شخم.
اأي���������ش����اً احل�������ش���ول على  ومي����ك����ن 
من  العمل  تنا�شب  اأنيقة  اإط��الل��ة 
خالل تن�شيق التنورة البلي�شيه مع 
بليزر ذي ق�شة ت�شلط ال�شوء على 
الو�شط وبلوفر ذي رقبة م�شتديرة 
اأو  ل��وف��ر  ح���ذاء  م��ع  �شيقة  وق�شة 
ولإطاللة  ع����ال.  ك��ع��ب  ذي  ح����ذاء 
تن�شيق  مي���ك���ن  ف��خ��م��ة  م�����ش��ائ��ي��ة 
يتالألأ  توب  مع  البلي�شيه  التنورة 

بالرتتر وحذاء ذي كعب عال.
واأو�شت �شوب بعدم تن�شيق التنورة 
فيونكة،  ذات  ب��ل��وزة  م��ع  البلي�شيه 
الإط���الل���ة متحفظة  ت��ب��دو  ك��ي ل 

ب�شكل زائد عن احلد.

طفل يكت�شف اإ�شابته بورم 
من غريب اأوقفه بال�شارع

10 اأعوام اأنه م�شاب  اكت�شف �شبي يبلغ من العمر 
بال�شرطان بعد اأن اأوقفه �شخ�ض غريب يف ال�شارع، 
و�شخ�شت  املر�ض.  �شجاعته يف حماربة  على  واأثنى 
لكن  امل��خ،  يف  اأورام  ب�3  ليل  ديفيد  ال�شبي  اإ���ش��اب��ة 
لتجنب  عنه،  الأم��ر  باإخفاء  حمايته  اأرادت  عائلته 
�شعوره باخلوف والفزع يف حالة علمه مبر�شه، وفقاً 

ل�شحيفة "liverpoolecho" الريطانية.
ال�����ش��ارع يف م�شقط  "ليل" يف  ك���ان  ع��ن��دم��ا  ول��ك��ن 
مري�شي�شايد  مبقاطعة  وي����رال،  منطقة  يف  راأ���ش��ه 
غ��ري��ب )ح�شن  م��ن��ه �شخ�ض  اق���رتب  ال��ري��ط��ان��ي��ة، 
"اأنت تقوم بعمل جيد يف حماربة  له:  النية( وقال 
الطفل  اإ���ش��اب��ة  و�شخ�شت  �شديق".  ي��ا  ال�����ش��رط��ان 
ال�شداع  م���ن  م��ع��ان��ات��ه  ب��ع��د  م����رة  لأول  ال�����ش��غ��ري 
"ليل" يف ال�شكوى  وخفقان يف عينه اليمنى، وب��داأ 
كري�ض  وال��دي��ه  ات�شل  لذلك  والتعب،  ال�شداع  من 
للخ�شوع  ل��ه  م��وع��د  حت��دي��د  ومت  بالطبيب  وكيلي 

لبع�ض الفحو�شات.

يعي�شان كاأنهما يف ثالثينيات القرن الع�شرين
ذو  منزل  بريطانيان حياة كال�شيكية مع  زوج��ان  يعي�ض 
القرن  الثالثينيات من  اإىل  تعود  ط��راز قدمي ومالب�ض 
املا�شي. روث �شيلي )28 عاماً( وزوجها روبرت اأو�شتمان 
املا�شي عندما  العي�ض يف  )27 عاماً( ي�شرتكان يف �شغف 
يتعلق الأمر مبالب�شهما ونظامهما الغذائي وخياراتهما 
يظهران  ال�����ش��ارع،  اإىل  ي��خ��رج��ان  وع��ن��دم��ا  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة، 
اآلة الزمن، وغالباً ما يوقفهما  وكاأنهما خرجا للتو من 
مظهرهما  ب�شبب  ب�شحبتهما  ال�����ش��ور  لل��ت��ق��اط  امل����ارة 

الغريب.
من  الو�شفات  جتربة  ويحب  بالطهي  روب��رت  وي�شتمتع 
القرن الثامن ع�شر، وتقول روث وهي موؤرخة اأبحاث من 
عتيقة  مالب�ض  يرتديان  الزوجن  اإن  ميدلندز،  وي�شت 

طوال الوقت، وهما مفتونان كثرياً بتاريخ تلك احلقبة.
ويرتدي روبرت ب�شكل اأ�شا�شي بدلة وقبعة م�شطحة، بينما 
الأربعينيات،  اإىل  الثالثينيات  من  مالب�ض  روث  ترتدي 
لكنها ل حتب اأزياء اخلم�شينات التي تت�شمن الكثري من 

ال�شراويل التي ل تف�شل ارتداءها.
�شيًئا  لي�ض  امل��الب�����ض  م��ن  ال���ط���راز  "هذا  روث  وت�����ش��ي��ف 
ميكنك ارتدائه اإذا كنت خجوًل لأن النا�ض يحدقون بنا 
كثرياً. نحن ل منانع على الإطالق، وغالًبا ما تكون ردود 
الفعل اإيجابية، وخا�شة لدى كبار ال�شن لأن هذه املالب�ض 

تعيد لهم ذكريات املا�شي".

اكت�شاف وح�س خميف حلق فوق كوينزلند
زاح��ف طائر يف  اأك��ر  النقاب عن  درا���ش��ة حديثة  ك�شفت 
اأمتار،   7 اأ�شرتاليا، وهو تريو�ش�شور يبلغ طول جناحيه 
البحر  ف��وق  �شنة مثل تنن  105 مليون  وق��د حّلق منذ 
الداخلي الوا�شع القدمي الذي كان يغطي قدمًيا مناطق 

نائية يف كوينزلند �شمال �شرقي اأ�شرتاليا.
وب��ح�����ش��ب ال��درا���ش��ة امل��ن�����ش��ورة يف جم��ل��ة ع��ل��م احلفريات 
الفقارية، فقد عرث الباحثن على حفرية التريو�شور يف 
حمجر بالقرب غرب ريت�شموند ب�شمال غرب كوينزلند 

يف يونيو 2011 بوا�شطة فو�شيكري لن �شو.
ويقول العلماء اإن التريو�شورات ا�شتوطنت جميع القارات 
وطّورت جمموعة وا�شعة من الأ�شكال والأحجام، من بن 
اأكرث من 120 نوًعا، فيما مل يتعد اأ�شغر التريو�شورات 
اأكرها  جناحي  ط��ول  ي�شل  ك��ان  بينما  الع�شفور،  حجم 
اإىل ما يقرب من 40 قدًما )12 م��رًتا( ، وهو اأكر من 

.F-16 مقاتلة
على  ي���ط���ل���ق  ال���ب���ع�������ض  اأن  اخل���اط���ئ���ة  امل���ف���اه���ي���م  وم�����ن 
تعد  ل  لكنها  الطائرة"،  "الدينا�شورات  التريو�شورات 
من الدينا�شورات اإطالًقا. فهي زواحف طائرة من الفرع 

احليوي اأو الرتبة امل�شماة "التريو�شوريا".
خمتر  من  ريت�شاردز،  تيم  ال��دك��ت��وراة،  وطالب  الباحث 
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة بجامعة  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ال��دي��ن��ا���ش��ورات يف 
كوينزلند، قاد فريًقا بحثًيا قام بتحليل حفرية للك�شف 

عن الكائن الذي متثله.

ملاذا مل تعد العالقة بالأ�شدقاء كما كانت قبل اجلائحة؟
يف ح��ن اأن ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ت��ب��دو ب��ع��ي��دة كل 
ال���ن���ه���اي���ة، دف���ع���ت معدلت  ال���ب���ع���د ع����ن خ����ط 
العامل  م��ن  كثرية  بقاع  يف  املرتفعة  التطعيم 
كثريين اإىل العودة، قد امل�شتطاع، اإىل حياة ما 

قبل اجلائحة.
واملزيد من  املزيد  ال��ذي يعود فيه  الوقت  ويف 
املحيطن اإىل احلياة الجتماعية جمدداً، قد 
ي�شعر املرء باأنه منجرف اإىل بعيد، واأنه لي�ض 
لديه رغبة يف العودة اإىل احلياة "الطبيعية". 
فرتة  تعك�ض  التغيريات  ه��ذه  اأن  املرجح  وم��ن 
من ا�شتك�شاف الذات والنمو ال�شخ�شي. وفيما 

يلي بع�ض التف�شريات املحتملة:
التوا�شل  ت��ق��ري��ب��اً  جت��ن��ب  امل�����رء  اأن  ح���ن  يف 
ان��ت�����ش��ار كورونا،  مل��ن��ع  ال��وث��ي��ق م���ع الآخ���ري���ن 
رمبا األقت هذه العزلة الفا�شلة بال�شوء على 
املرء  عالقات  ب�شاأن  املفاجئة  احلقائق  بع�ض 
"هيلث  م��وق��ع  ذك���ره  م��ا  بح�شب  ال�شخ�شية، 
ودعماً  ق���وة  ال�����ش��داق��ات  بع�ض  ت��ق��دم  لين". 
عالقات  وه��ن��اك  احل��ي��اة،  م���دار  على  عاطفياً 

اجتماعية اأخرى متيل اإىل ا�شتنزاف املرء بدًل 
دائما  الإن�شان  ي��درك  ول  وتقويته،  دعمه  من 
اإل  باحتياجاته  التفاعالت  ه��ذه  تفي  ل  كيف 

بالبتعاد عنها لفرتة.
اأن ت��ك��ون ال�����ش��داق��ات ���ش��ام��ة، غري  ول ي��ج��ب 
فهناك  ب��ال��ر���ش��ا.  ت�شعر  ل  لتجعلك  �شحية، 
ت�شري على نحو جيد لفرتة،  �شداقات معينة 
خالل مرحلة حياتية معينة، ولكنها غالباً ل 
تدوم مبجرد اكت�شاف اأن الهتمامات خمتلفة 

اأو اأن ياأخذ كل طرف م�شاراً خمتلفاً.
ي���ري���د ح���ق���اً لقاء  امل�����رء  ي��ك��ن  وب���ال���ت���ايل، مل 
بدعوته،  قاموا  ولكنهم  املطعم.  يف  الأ�شدقاء 
فقد  وبالتايل  يفعله،  �شئ  لديه  يكن  مل  وه��و 
هاتفه  يف  ي��ق��ل��ب  وه���و  ال��ل��ي��ل��ة  ليق�شي  ذه���ب 
اجلوال ويتمنى لو كان يف املنزل برفقة كتاب 
التفكري  امل���رء  ي�شتطيع  ل  الآن،  اأم���ا  لطيف. 
تنظيم  ت�شمل  ال��ت��ي  امل�����ش��اء  خ��ط��ط  يف  ���ش��وى 
ول  امل�شل�شل  ومتابعة  اجل��دة  ومهاتفة  املكتب 

يرى حاجة لتغيري ذلك.

املمثلة بوين �شومرفيل لدى و�شولها حل�شور العر�ش الأول لفيلم Heels يف لو�ش اأجنلو�ش. ا ف ب

كايلي جينري حتتفل بعيد 
ميالدها ال� 24 

احتفلت النجمة العاملية كايلي بعيد ميالدها ال� 24 ب�شور ن�شرتها عر 
�شفحتها اخلا�شة على موقع التوا�شل الجتماعي.

وهي  وب��دت  فيها  ا�شتعر�شت  جريئة  باإطاللة  بال�شورة  كايلي  وظهرت 
بت�شريحة  كتفيها  على  من�شدًل  �شعرها  وت��رك��ت  ي��ده��ا  يف  ك��اأ���ش��اً  حتمل 

جمعدة.
اأم�ض  �شجة وا�شعة بن�شرها �شورتن  اأول  اأول  اأحدثت  وكانت كايلي قد 
اإذ  الجتماعي،  التوا�شل  موقع  على  اخلا�شة  �شفحتها  عر  جديدتن 
على  من�شدل  �شعرها  وتركت  الذهبي  باللون  الداخلية  باملالب�ض  ظهرت 
من  ال�شورة  على  املادحة  التعليقات  وانهالت  ناعمة.  بت�شريحة  كتفيها 

متابعيها الذين و�شفوها باملثرية.


