
   

الإمارات توا�شل العمل مع �شركائها 
الدوليني دعما جلهود الإغاثة يف اأفغان�شتان

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن دولة الإمارات �ساهمت يف 
اأثناء  و  قبل  اأفغان�ستان  من  الأجانب  الرعايا  اإجللاء  عملية  ت�سهيل 

الو�سع احلايل.
وذكرت الوزارة يف بيان لها يف هذا ال�ساأن اأنه فى اإطار دعمها امل�ستمر 
والدائم وفق اعتبارات اإن�سانية فقد عملت دولة الإمارات اإىل جانب 

�سركائها الدوليني لدعم جهود الإغاثة الدولية يف اأفغان�ستان.
اخلارجية  وزيلللر  م�ساعد  ال�سام�سي  حمللمللد  �سلطان  �للسللعللادة  واأكللللد 
الإمارات  دولة  تركيز  اأن  الدولية  التنمية  ل�سوؤون  الدويل  والتعاون 
يف الأيام الأخرية ين�سب على دعم اجلهود التي تبذلها جمموعة من 
الدول واملنظمات غري احلكومية لإجاء م�سوؤوليها وموظفيها باأمان 
مبا يف ذلك بع�ض املواطنني الأفغان وذلك عرب مطارات الدولة واإىل 

وجهاتهم النهائية.
واأ�سار �سعادته اإىل اأن دولة الإمارات ع�سو ملتزم و نا�سط يف املجتمع 

الدويل واأنها تبذل جهودا دوؤوبة حلماية واإغاثة املحتاجني.
و�سدد �سعادته على اأن الدعم امل�ستمر الذي تقدمه دولة الإمارات يف 

هذا ال�ساأن دليل على التزامها بتعزيز التعاون الدويل.
للحلول  الثابت  دعمنا  من  »انطاقا  ال�سدد:  هذا  يف  �سعادته  وقللال 
�سركائها  مللع  الإملللللارات  دوللللة  تعمل  الأطلللللراف  واملللتللعللددة  ال�سلمية 
الدوليني لدفع اجلهود لتحقيق تطلعات ال�سعب الأفغاين يف ال�سام 

والتنمية و ال�ستقرار«.
الللتللطللورات يف  تتابع عللن كثب  الإمللللارات  دولللة  اأن  اإىل  �سعادته  ونللوه 
بحل  يطالب  الللذي  اللللدويل  املجتمع  دعللوة  اإىل  وتن�سم  اأفغان�ستان 

�سلمي يلبي اآمال وتطلعات ال�سعب الأفغاين ال�سقيق.

طفل اأفغاين ينام على اأر�سية طائرة نقل اأمريكية وقام الطيار نيكول�ض بارون بتغطيته بزيه الر�سمي  )رويرتز(

مظاهرة يف مين�سك

جلنة الطوارئ والأزمات تعلن حتقيق اأهداف 
برنامج التعقيم الوطني واعتماد اكتماله يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

الناجمة عن جائحة  والللكللوارث  والأزملللات  الللطللوارئ  اإدارة  اأعلنت جلنة 
يف  الوطني  التعقيم  برنامج  اأهلللداف  حتقيق  اأبوظبي  اإملللارة  يف  كللورونللا 

الإمارة واعتماد اكتماله اأم�ض اخلمي�ض املوافق 19 اأغ�سط�ض 2021.
تعاونه  على  اجلمهور  اإىل  ال�سكر  والأزمللللات  الللطللوارئ  جلنة  ووجللهللت 
الللوقللائلليللة والحرتازية  بلللالإجلللراءات  الللتللزام اجلميع  اأهللملليللة  ..ملللوؤكلللدة 

للمحافظة على ال�سامة وال�سحة العامة.

الإمارات تدين حماولة احلوثيني 
ا�شتهداف ال�شعودية بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي - وام: 

اأعربت دولة الإمارات عن اإدانتها وا�ستنكارها ال�سديدين ملحاولت ميلي�سيات 
املدنية  والأعيان  املناطق  ا�ستهداف  اإيللران  من  املدعومة  الإرهابية  احلوثي 
ة مفخخة، اعرت�ستها  ال�سقيقة بطائرة م�سريرّ ال�سعودية  يف اململكة العربية 
ودمرتها الدفاعات اجلوية لقوات التحالف. واأكدت دولة الإمللارات يف بيان 
الإرهابية  الهجمات  هللذه  ا�ستمرار  اأن  الللدويل  والتعاون  اخلارجية  للللوزارة 
وا�ستخفافها  اللللدويل،  للمجتمع  ال�سافر  حتديها  يعك�ض  احلوثي  جلماعة 
الللدويل على  املجتمع  اللللوزارة  الدولية. وحثت  والأعلللراف  القوانني  بجميع 
املتعمدة  العدوانية  الأعللمللال  هللذه  لوقف  وحا�سماً  فللوريللاً  موقفاً  يتخذ  اأن 
موؤكدة  اململكة،  واأمللن  واملدنية  احليوية  املن�ساآت  ت�ستهدف  التي  واملمنهجة 
امللي�سيات  هذه  �سعي  على  دليًا  يعد  الإرهابية  الهجمات  هذه  ا�ستمرار  اأن 
الللوزارة ت�سامن دولة  املنطقة. وجللددت  الأمللن وال�ستقرار يف  اإىل تقوي�ض 
الإمارات الكامل مع اململكة اإزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها يف 
�سف واحد �سد كل تهديد يطال اأمنها وا�ستقرارها، ودعمها يف كل ما تتخذه 

من اإجراءات حلفظ اأمنها و�سامة مواطنيها واملقيمني على اأرا�سيها.

تلقى �ت�سال من رئي�س وزر�ء �أ�سرت�ليا �سكر فيه �لإمار�ت مل�ساعدة بالده يف �إجالء رعاياها من �أفغان�ستان

حممد بن زايد و الرئي�س الفرن�شي يبحثان 
هاتفيا عالقات البلدين والتطورات يف املنطقة

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  اللل�للسللمللو  �للسللاحللب  بللحللث 
نهيان ويل  اآل  زايلللد  بللن  حممد 
القائد  نلللائلللب  اأبلللوظلللبلللي  علللهلللد 
خال  امل�سلحة  للقوات  الأعلللللى 
اتلللل�للللسللللال هللللاتللللفللللي تلللللللللقللللاه من 
فلللخلللاملللة اإميللللانللللويللللل مللللاكللللرون 
الفرن�سية  اجلللمللهللوريللة  رئلليلل�للض 
التعاون  و  ال�سداقة  عاقات   ..
ملا  تنميتها  و  تللعللزيللزهللا  �سبل  و 
وال�سعبني  الللبلللللديللن  خللري  فلليلله 
ال�سديقني .. اإ�سافة اإىل جممل 
الدولية  و  الإقليمية  الق�سايا 

حمل الهتمام امل�سرتك.
الرئي�ض  و  �لللسلللملللوه  وتللللللبللللللادل 
اللللفلللرنللل�لللسلللي خللللللال الإتلللل�للللسللللال 
التطورات  ب�ساأن  النظر  وجهات 
هذا  يف  واأكللللللللدا   .. الإقللللللليلللمللليلللة 
دفللللع اجلهود  اأهلللمللليلللة  اللل�للسلليللاق 
وال�سام  الأمللن  تر�سيخ  باجتاه 

�لرئي�س �لأمريكي: �حلركة مل تغري معتقد�تها �لأ�سا�سية

قتلى يف احتجاجات مناه�شة لطالبان باأفغان�شتان 
•• وا�شنطن-كابلو-وكاالت:

العلم  يللحللملللللون  حمللتللجللون  خللللرج 
مدن  عدة  يف  ال�سوارع  اإىل  الوطني 
انت�سار  اخلللملليلل�للض يف ظللل  اأفللغللانلليللة 
طالبان،  حلللركللة  �سعبية  مللقللاومللة 
لقوا  اأ�سخا�ض  اإن عدة  �ساهد  وقال 
حتفهم عندما اأطلق املقاتلون النار 

على احل�سود.
مواقع  على  م�سور  مقطع  واأظللهللر 
ي�سم  ح�سدا  الجتماعي  التوا�سل 
رجال ون�ساء يهتفون علمنا هويتنا 
وهم يلوحون بالعلم الوطني يف يوم 
فيه  اللللذي حتيي  ال�للسللتللقللال  عيد 
اأفغان�ستان كل عام يف 19 اأغ�سط�ض 
اآب ذكرى ا�ستقالها عن بريطانيا 

يف 1919.
ويف مقابلة مع حمطة )اأي بي �سي( 
الأمريكية، دافع الرئي�ض الأمريكي 
ا�سرتاتيجيته  عللللن  بللللايللللدن  جللللو 
باخلروج الع�سكري من اأفغان�ستان، 
بالرغم من الفو�سى العارمة التي 

ت�سبب بها هذا القرار.
الن�سحاب  اأن  علللللى  بللايللدن  واأ�للسللر 
كللللان خللليلللارا �سها  اأفللغللانلل�للسللتللان  يف 
تنفيذه  مت  واأنللله  لإدارتلللله،  بالن�سبة 

بفعالية متناهية.
توجد  ل  املقابلة:  يف  بللايللدن  وقلللال 

للتعامل معهم �سيا�سيا.
طالبان  اأن  اأعتقد  ل  بايدن:  وقللال 
قد تغريت منذ اأن مار�ست �سلطتها 
مطلع  يف  اأفغان�ستان  على  بوح�سية 

الألفية.
مع  اللللتلللعلللاملللل  طلللريلللقلللة  اأن  واأكلللللللد 
احلركة الآن، هو مبمار�سة �سغوط 
ودولية  ودبلللللومللا�للسلليللة  اقللتلل�للسللاديللة 

عليهم لتغيري �سلوكهم.
الأمريكي  الأركلللللللان  رئلليلل�للض  وقللللال 
اجلللرال مللارك ميلي، اإنلله مل يكن 
اجلي�ض  اأن  على  للر  مللوؤ�للسرّ اأي  هللنللاك 
�سينهاران  الأفللغللانلليللني  واحلللكللومللة 
خال 11 يوماً، واأن حركة طالبان 
�ست�سيطر بهذه ال�سرعة على كامل 
انلل�للسللحللاب القوات  اأفللغللانلل�للسللتللان، مللع 

الأمريكية.
ل  �سحايف:  موؤمتر  يف  ميلي  وقللال 
�سيئاً ميكن  راأيللنللا  اأنلللا، و ل غللريي 
اجلي�ض  هللذا  انهيار  على  يوؤ�سر  اأن 

وهذه احلكومة يف 11 يوماً.
وتلللابلللع كلللانلللت لللللدى قلللللوات الأمللللن 
الأفللغللانلليللة اللللقلللدرة واأعلللنلللي بذلك 
اللللتلللدريلللب والللللعللللدد والللللقللللدرة على 
معترباً  بلللللادهلللللم،  علللللن  اللللللدفلللللاع 
ال�سيا�سية  املللنللظللومللة  انلللهللليلللار  اأن 
�سببه م�ساألة  الباد  والع�سكرية يف 

اإرادة وقيادة.

طللللريللللقللللة مملللكلللنلللة للللللللللخللللروج من 
اأفغان�ستان من دون حدوث فو�سى.

اآيللللله بلللي �للسللي نيوز،  ووفلللقلللا مللللوقلللع 
الفو�سى  بللايللدن عللن  فللللاإن حللديللث 
احلللتللملليللة، يلللنلللايف تلل�للسللريللحللاتلله يف 
اأبلللريلللل املللا�للسللي، عللنللدمللا اأعلللللن عن 
اأن  اإىل  م�سريا  الن�سحاب،  خطط 
واأملللان،  مب�سوؤولية  �سيتم  اخللللروج 
ا�للسللتلليللاء طالبان  رافلل�للسللا احللتللمللال 

على ال�سلطة.
وحلللللللللا�لللللللللسلللللللللر امللللللللللللقلللللللللللدم جلللللللللللورج 
�ستيفانوبولو�ض الرئي�ض الأمريكي 
الإدارة  اأن  ملللللوؤكلللللدا  بلللالأ�لللسلللئلللللللة، 
بالقرار، خا�سة  اأخفقت  الأمريكية 
ملللع قللللول بلللايلللدن يف املللقللابلللللة بلللاأن 
تنباأت  الأملللريكللليلللة  ال�للسللتللخللبللارات 
بلليللد طالبان  اأفللغللانلل�للسللتللان  �للسللقللوط 

نهاية العام اجلاري.

اإن ل  وقلللللللال  عللللللاد  بللللايللللدن  ولللللكللللن 
اأحلللد تللوقللع ا�للسللتلليللاء طللالللبللان على 
موقف  يف  جللعللللله  ممللللا  اللل�للسلللللطللة، 
حمللرج لأنلله اعللرتف قبلها بدقائق 

بتنبوؤات ال�ستخبارات الأمريكية.
من غري املعلوم حاليا، اإذا ما كانت 
اإدارة بايدن �ستتعامل ب�سكل طبيعي 
الرئي�ض  لكن  طالبان،  حكومة  مع 
الأمريكي توقع بالطريقة الأف�سل 

�لإد�رة �لأمريكية تعتزم م�ساعدة لبنان على توفري �لكهرباء 

احلريري لن�شراهلل: لن نكون غطاًء لإغراق بلدنا يف حروب عبثية
•• بريوت-وكاالت:

قررت  الأمريكية  الإدارة  بللاأن  اللبنانية  الرئا�سة  اأفلللادت 
خطة  خللال  مللن  الللكللهللربللاء  تللوفللري  على  لبنان  م�ساعدة 
ت�سمل الأردن وم�سر والبنك الدويل و�سوريا، ياتي ذلك 
نفاد  اخلمي�ض،  للمحروقات  كللورال  �سركة  اأعلنت  بينما 
خمزون البنزين يف م�ستودعاتها ما �سي�سطرها اإىل اإقفال 

حمطاتها يف لبنان الذي ي�سهد �سحاً حاداً يف الوقود.
وينتظر اللبنانيون يومياً يف طوابري طويلة اأمام حمطات 
بع�ض  اأقللفلللللت  بينما  الللبللنللزيللن،  علللللى  للح�سول  اللللوقلللود 

املحطات اأبوابها.
�سعد  ال�سابق  اللبنانية  احلكومة  رئي�ض  علق  ذلللك،  اإىل 
احلللريللري، على اإعلللان الأملللني الللعللام حلللزب اهلل ح�سن 
اأول ال�سفن الإيرانية املحملة بالوقود  ن�سراهلل، انطاق 
اللبنانيني  اإىل  معها  �ستحمل  اأنللهللا  مللعللتللرباً  لللبللنللان،  اإىل 

خماطر وعقوبات.
�سمعناه  مللا  هللل  الإعللامللي:  مكتبه  ن�سره  بيان  يف  وقللال 
�سارة  ب�سرى  الإيرانية،  ال�سفن  و�سول  عن  ال�سباح  هذا 
للبنانيني اأم اإعان خطري بزج لبنان يف وحول �سراعات 

داخلية وخارجية؟.
الإيرانية  الللدعللم  �سفن  اأن  اأيلل�للسللاً  احللللزب  يعلم  واأ�للسللاف 
اإ�سافية  وعقوبات  خماطر  اللبنانيني  اإىل  معها  �ستحمل 

ودول  فنزويا،  لها  تخ�سع  التي  العقوبات  �ساكلة  على 
اأخرى.

وراأى اأن اعتبار ال�سفن الإيرانية اأرا�ٍض لبنانية ي�سكل قمة 
للت�سرف  مرفو�سة  ودعوة  الوطنية،  ب�سيادتنا  التفريط 

مع لبنان كما لو اأنه حمافظة اإيرانية.
يف  املحروقات  اأزمللة  اأ�سا�ض  اأن  اهلل  حللزب  يعلم  وا�ستطرد 
لبنان تن�ساأ عن التهريب املتعمد خلدمة النظام ال�سوري، 
والأجلللللدى يف هلللذه احلللالللة وقلللف الللتللهللريللب بلللدل متنني 
ونحن مبا  الإيلللراين،  املللازوت  على  باحل�سول  اللبنانيني 
منثل على امل�ستوى الوطني وال�سيا�سي لن نكون حتت اأي 
ظرٍف غطاء مل�ساريع اإغراق لبنان يف حروب عبثية تعادي 

العرب والعامل.
كيف  واإل  احلكومة.  تاأليف  تعطل  ايللران  اإن  نعم  وقللال: 
جتيز الدولة اليرانية لنف�سها خمالفة القوانني الدولية 
احلكومة  موافقة  دون  لبنان  اىل  ال�سفن  اإر�للسللال  فتقبل 

اللبنانية؟.
و�ساأل هل نحن يف دولة ت�سلم فيها حزب اهلل كل احلقائب 
اإىل  الللدفللاع  اإىل  القللتلل�للسللاد  اإىل  ال�سحة  مللن  اللللوزاريلللة، 
املرايفء، والأ�سغال العامة، له �ساعة ي�ساء اأن يطلب الدواء 
من اإيران، واأن ي�ستدعي ال�سفن الإيرانية املحملة باملازوت 
نهاراً،  وجهاراً  وبللراً  بحراً  باإدخالها  يهدد  واأن  والبنزين، 

رغماً عن ال�سلطات الع�سكرية والأمنية؟!.

مع  التعاون  يعر�س  نتانياهو 
غانت�س لإ�شقاط حكومة بينيت

•• القد�س-وكاالت:

يلل�للسللرائلليللل هيوم  قلللاللللت �للسللحلليللفللة 
املعار�سة  زعلليللم  اإن  ال�للسللرائلليللللليللة 
نللتللانلليللاهللو رغللللم خللافلله ملللع وزير 
غانت�ض،  بيني  الإ�سرائيلي  الللدفللاع 
�للسلليللقللرتح عللللليلله رئلللا�لللسلللة اللللللللوزراء 
نائباً  نتانياهو  ليكون  تللنللاوب،  دون 
لرئي�ض الوزراء، لإ�سقاط احلكومة 
فاإن  ال�سحيفة  وحلل�للسللب  احلللاللليللة. 
اأحزاب املعار�سة الإ�سرائيلية تدر�ض 
بينيت،  نفتايل  بحكومة  الإطللاحللة 
الثقة،  حلللجلللب  علللللللى  بللالللتلل�للسللويللت 
امليزانيرّة  الت�سويت على  وذلك بعد 
 i24 موقع  ذكر  ما  وفق  ال�سنوية، 

.news
وقللللال الللتللقللريللر: هللنللاك حملللاولت 
لللللللدق اإ�للللسللللفللللني داخللللللللل الئللللتللللاف 
متمردين  عللن  والبحث  احلكومي 
مترير  �لللسلللد  جللللللدد  وملللعلللار�لللسلللني 
امليزانية املقرتح الت�سويت عليها يف 
منت�سف نوفمرب )ت�سرين الثاين( 

املقبل.
الكني�سيت  �لللسلللادق  اإذا  اأنلللله  وتلللابلللع 
تتمكن  لللن  الللدولللة،  ميزانية  على 
باحلكومة  الإطللاحللة  مللن  املعار�سة 
رغلللم  ا�للسللتللمللرار اأحلللللزاب الئتاف 
الراأي  ا�ستطاعات  يف  الرتاجع  يف 

وا�ستمرار نتانياهو يف ال�سعود.

فرن�شا واأملانيا وبريطانيا قلقة 
من تخ�شيب اإيران لليورانيوم 

•• برلني - رويرتز:

عربت فرن�سا واأملانيا وبريطانيا يف 
العميق  قلقها  عللن  م�سرتك  بلليللان 
اخلمي�ض ب�ساأن تقرير ذكر اأن اإيران 
�سرعت معدل تخ�سيب اليورانيوم 
املطلوبة  الللنلل�للسللبللة  مللللن  للللتلللقلللرتب 
ل�سنع اأ�سلحة، قائلة اإن هذا ي�سكل 

انتهاكا خطريا لتعهداتها.
وذكللللللر اللللبللليلللان املللل�لللسلللرتك لللللللوزراء 
خللارجلليللة الللبلللللدان الللثللاث والذي 
اإيران  على  يتعني  اأملللانلليللا  يف  اأعلللللن 
وقف انتهاك خطة العمل ال�ساملة 

)التفاق النووي( على الفور.
اإيللللران على  واأ�للسللاف الللبلليللان نحث 
يف  فيينا  يف  املفاو�سات  اإىل  العودة 
اأقرب وقت ممكن بهدف اختتامها 
علللللى نللحللو �للسللريللع ونلللاجلللح. �سددنا 
مللللللرارا علللللى اأن اللللوقلللت للليلل�للض يف 
�سالح اأحد. كانت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ذكرت يف تقرير يوم 
وترية  �سرعت  اإيللللران  اأن  الللثللاثللاء 

تخ�سيب اليورانيوم.

من بو�س �إىل بايدن  
اأفغان�شتان كابو�س اآخر اأربعة روؤ�شاء اأمريكيني!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

البيت  �سغل  عبًئا على كل من  املتحدة  الوليات  تاريخ  اأطللول حرب يف  كانت 
الأبي�ض... 20 عاما من الرتدد واملنعرجات والف�سل.

الإرهاب(  لل )احلللرب على  اأغ�سط�ض، نهاية   15 الأحللد  ي�سع �سقوط كابول، 
الق�سر  اإىل  .عللادت طالبان  �سبتمرب.   11 بعد  املتحدة  الوليات  �سنتها  التي 
الع�سكرية  الكارثة  هللذه  يف  كبرية  م�سوؤولية  بايدن  جو  ويتحمل  الرئا�سي، 
الأمريكية. هذه النتيجة مل تكن حتمية، لقد ف�سلت حكومة الوليات املتحدة 
معهد  يف  اأفغان�ستان  �سوؤون  يف  املتخ�س�ض  وينباوم،  مارفن  يرى  مهمتها،  يف 
ال�سرق الأو�سط، لكن الكارثة مل تاأت من رجل واحد.     )التفا�سيل �ض10(

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

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:38            
الظهر.......    12:28  
الع�رص........   03:54   
املغرب.....   06:55  
الع�صاء......   08:12

اجلمعة  20  أغسطس   2021  م -  11 محرم  1443 العدد  13319    
Friday    20   August   2021   -  Issue No   13319

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

�ص 02

�ص 09

�ص 16

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ص اجتماعا للإ�رشاف على اال�سرتاتيجية 
الوطنية ملواجهة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب

اأخبار االإمارات

طلب لبنان.. قلق و�سياع 
وخوف من امل�سري املجهول

عربي ودويل

علي مبخوت .. م�سرية ناجحة و�سجل 
حافل من االإجنازات واالأرقام القيا�سية

الفجر الريا�سي

اجلي�س اجلزائري: احلرائق 
الأخرية جزء من موؤامرة �شاملة

•• اجلزائر-وكاالت:

اأركان اجلي�ض  اأكد رئي�ض  اأ�سابيع حافلة باحلرائق موؤخرا،  اأن عا�ست اجلزائر  بعد 
الفريق �سعيد �سنقريحة اأن تلك احلرائق كانت عينة من موؤامرة �ساملة، م�سيفا 

اأن الدولة عقدت العزم على اإف�سالها.
كما دعا اإىل مزيد من احليطة واحلذر من اأجل اإحباط تلك املخططات، بح�سب ما 

اأفادت و�سائل اإعام حملية اخلمي�ض.
املنظمات  بني  مللوؤخللرا  �سنفتهما  جمموعتني  اتهمت  اجلزائرية  الرئا�سة  وكانت 
يف  الأ�سا�سية  امل�سوؤولية  اإن  وقللالللت  املللدمللرة.  الللغللابللات  حللرائللق  باإ�سعال  الإرهللابلليللة 
انف�سالية  واملللاك، وهي حركة  الإ�سامية  ر�ساد  عاتق جماعتي  تقع على  احلرائق 

يف منطقة القبائل.
كما �سددت الرئا�سة على اأن )املاك( تتلقى الدعم وامل�ساعدة من اأطراف اأجنبية.

حرائق  اإخماد  الأربعاء،  الأول  اأم�ض  املدنية  للحماية  العامة  املديرية  اأعلنت  فيما 
الغابات التي اجتاحت �سمال الباد لأكرث من اأ�سبوع م�سفرة عن مقتل الع�سرات.

املللنللطللقللة من  وال�لللسلللتلللقلللرار يف 
الدبلوما�سية  احللللللللول  خلللال 
الللفللاعللل مبلللا يحقق  احلللللللوار  و 
البناء  اإىل  اللل�للسللعللوب  تللطلللللعللات 
ب�سام  الللعلليلل�للض  و  الللتللنللملليللة  و 

وا�ستقرار.
م�ستجدات  الت�سال  تناول  كما 
البلدين  يف  كللللورونللللا  جلللائلللحلللة 
معها  التعامل  وجللهللود  والللعللامل 

على خمتلف امل�ستويات.
�ساحب  تلقى  اأخلللرى  جهة  مللن 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
اأم�ض ات�سال هاتفيا من معايل 
وزراء  رئي�ض  موري�سون  �سكوت 
ال�سديقة  اأ�سرتاليا  كومنولث 
.. اأعلللللرب خللاللله علللن �للسللكللره و 
الللللذي قدمته  للللللدعللم  تللقللديللره 
دولة الإمارات لباده يف عملية 
الأ�سرتاليني  الللرعللايللا  اإجلللللاء 

اإىل  اإ�سافة   .. اأفغان�ستان  من 
الدبلوما�سية  البعثات  اإجاء 

لعدد من الدول ال�سديقة.
وزراء  ورئي�ض  �سموه  تبادل  و 

الت�سال  خللال   - اأ�للسللرتاللليللا 
بلل�للسللاأن عدد  النظر  - وجللهللات 
الهتمام  ذات  الللقلل�للسللايللا  مللن 

امل�سرتك.

بقر�ر من �لرئي�س قي�س �سعيد
حتوير من الوزن الثقيل يف وزارة الداخلية التون�شية

•• الفجر - تون�س

اأعلنت الرئا�سة التون�سية، ان الرئي�ض قي�ض �سعيرّد قرر خال ا�ستقباله بق�سر 
يف  تغيريات  اإدخلللال  الداخلية،  وزارة  بت�سيري  املكلف  غر�ساوي  ر�سا  قرطاج 
�سلكي احلر�ض والأمن الوطنيني. واأ�سارت الرئا�سة يف باغ �سادر عنها ن�سرته 
الهي�سري-مديرا  �سامي  عنيرّ  �سعيرّد  اأن  اإىل  في�سبوك،  موقع  على  ب�سفحتها 
عاما جديدا لاأمن الوطني، و�سكري الرياحي اآمرا جديدا للحر�ض الوطني.  
باحلر�ض  الأ�سبق  العميد  قال  اجلديدة،  الأمنية  التعيينات  لهذه  قراءته  ويف 
الوطني خليفة ال�سيباين، اأم�ض، اأن رئي�ض القوات احلاملة لل�ساح قد بداأ يف 

بني. )التفا�سيل �ض9( حتييد ويف تنظيف وزارة الداخلية، من املن�سرّ

تنتظرها عزلة لفرتة طويلة
بيالرو�شيا، »ال�شتار احلديدي« اجلديد يف اأوروبا؟

•• الفجر -كات�شيارينا جوك - ترجمة خرية ال�شيباين

اإن الأزمللة غري امل�سبوقة التي متررّ بها الباد منذ عللام، والتي متيزت   
اأ�سا، باتت تهدد بعزلها لفرتة طويلة  بت�سلرّب وا�سح لنظام �سلطوي 
عن الحتللاد الأوروبلللي املللجللاور.  احلللدود ال�سرقية لاحتاد الأوروبلللي، 
ول �سيما اجلزء الذي يف�سل بولندا ولتفيا وليتوانيا عن بيارو�سيا، 
اإىل �ساحة مواجهة.  منذ و�سول األك�سندر لوكا�سينكو  تتطور تدريجياً 
الأوروبي  الحتللاد  بني  م�ستمرا  التوتر  ظل   ،1994 عللام  ال�سلطة  اإىل 
ونظام مين�سك. ومع ذلك، ظلت احلدود، عاما بعد عام، نافذة مفتوحة. 
واليوم يبدو اأنها تغلق نهائيا. بعد اثنني وثاثني عاًما من �سقوط جدار 
برلني، وبعد ثاثني عاًما من اختفاء الحتاد ال�سوفياتي، هل نحن على 

و�سك روؤية ظهور �ستار حديدي جديد يف اأوروبا؟
)التفا�سيل �ض13(

قي�ض �سعيرّد خال ا�ستقباله ر�سا غر�ساوي املكلف بت�سيري وزارة الداخلية بو�ض... حرب العراق عقدت حرب افغان�ستان
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع لتو�سيع و زيادة نطاق 
امل�سابة  املبكر وح�سر احلللالت  الكت�ساف  الدولة بهدف  الفحو�سات يف 
بفريو�ض كورونا امل�ستجد "كوفيد19-" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت 
الوزارة اإجراء 318،348 فح�سا جديدا خال ال�ساعات الل 24 املا�سية 
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�ض 

نطاق  وتو�سيع  والفح�ض  التق�سي  اإجللللراءات  تكثيف  الللطللبللي.   و�ساهم 
اإ�سابة  حالة   1،077 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
جديدة بفريو�ض كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة جميعها حالت 
جمموع  يبلغ  بللذلللك  و  الللازمللة  ال�سحية  للرعاية  تخ�سع  و  م�ستقرة 
احلالت امل�سجلة 706،166 حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالت 
م�سابة وذلك بتداعيات الإ�سابة بفريو�ض كورونا امل�ستجد وبذلك يبلغ 
2،012 حالة.   واأعربت وزارة ال�سحة و وقاية  الدولة  الوفيات يف  عدد 

املجتمع عن اأ�سفها و خال�ض تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني ومتنياتها 
مع  التعاون  املجتمع  بللاأفللراد  مهيبة  امل�سابني،  جلميع  العاجل  بال�سفاء 
الجتماعي  بالتباعد  واللللتللزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية  اجلهات 
1،611 حالة  �سفاء  الللوزارة  اأعلنت  و  �سمانا ل�سحة و�سامة اجلميع. 
جديدة مل�سابني بفريو�ض كورونا امل�ستجد "كوفيد- 19" وتعافيها التام 
الازمة منذ دخولها  ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�ض  اأعرا�ض  من 

امل�ست�سفى وبذلك يبلغ جمموع حالت ال�سفاء 686،025 حالة.

من جهة اأخرى اأعلنت وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع تقدمي 59،727 
وبذلك  املا�سية   24 الل  ال�ساعات  "كوفيد19-" خال  لقاح  جرعة من 
 17،566،410 اأم�ض  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات  جمموع  يبلغ 

جرعات ومعدل توزيع اللقاح 177.61 جرعة لكل 100 �سخ�ض.
"لقاح كوفيد19-" و�سعيا  الللوزارة لتوفري  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
اإىل الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف 

تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على الفريو�ض.

�أجرت 318,348 فح�سا ك�سفت عن 1,077 �إ�سابة 

ال�شحة تعلن �شفاء 1،611 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 59,727 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل �ل�ساعات �لـ24 �ملا�سية

عبداهلل بن زايد يرتاأ�س اجتماع اللجنة العليا لالإ�شراف على ال�شرتاتيجية الوطنية ملواجهة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب

بالت�سجيل  تلتزم  التي مل  املن�ساآت 
املالية  املللعلللللومللات  نللظللام وحلللدة  يف 
"GoAML" والتي جنم عنها 
فر�ض 3083 غرامة مالية بلغت 

قيمة كل منها 50 األف درهم.

مع و�سطاء احلوالة يف الدولة.
مبادرة  العليا  اللجنة  واعللتللمللدت 
املللكللتللب الللتللنللفلليللذي بلل�للسللاأن اإطلللاق 
األلللللف موظف  للللتلللدريلللب  بلللرنلللاملللج 
واخلا�ض  اللللعلللام  الللقللطللاعللني  ملللن 

غ�سل  جللرائللم  مكافحة  جملللال  يف 
الأمللللوال ومتللويللل الإرهللللاب خال 

اخلم�ض �سنوات القادمة.
على  اأي�سا  العليا  اللجنة  واطلعت 
ب�ساأن  القللتلل�للسللاد  وزارة  اإجلللللراءات 

اخلا�سة  املللعللززة  املتابعة  وعملية 
بدولة الإمارات حيث اأو�سى �سموه 
كل  بتوفري  املعنية  اجلهات  جميع 
مللا يلزم مللن دعللم وتللعللاون لإجناز 
تقرير فرتة املراقبة ب�سكل يعك�ض 
اجلهود الكبرية والتطور امللمو�ض 
الللذي حققته دولللة الإملللارات عرب 
الوطنية  مبللنللظللومللتللهللا  الرتللللقللللاء 
ومتويل  الأملللللوال  غ�سل  ملللواجللهللة 

املتعلقة  والللتللحللديللات  الإجنللللللازات 
النتائج  خمتلف  متطلبات  بتلبية 
بح�سب  املللل�لللسلللتلللهلللدفلللة  امللللبلللا�لللسلللرة 
�سمن  املدرجة  "فاتف"  تو�سيات 
الأخري  املللتللبللادل  التقييم  تللقللريللر 

لدولة الإمارات.
كللمللا اطلللللعللت اللللللجللنللة الللعللللليللا على 
لا�ستحقاقات  الللزمللنللي  اجللللدول 
املراقبة  فللللرتة  �للسللمللن  اللللقلللادملللة 

الإرهاب خال العام املا�سي.
ملف  على  بالرتكيز  �سموه  ووجلله 
بلل�للسللكللل خا�ض  الللللللدويل  اللللتلللعلللاون 
الإيجابي  اللللدور  مللع  يت�سق  ومبللا 
الإملللارات  دولللة  تلعبه  الللذي  املهم 
عامليا يف احلد من اجلرمية املالية 
ومللكللافللحللة اللللتلللطلللرف والإرهلللللللاب 
اإحاطة  متت  كما  الت�سلح  وانت�سار 
للتعامل  املعتمدة  بالآلية  اللجنة 

•• اأبوظبي-وام: 

تلللراأ�لللض �للسللمللو اللل�للسلليللخ عللبللداهلل بن 
اخلارجية  وزيللللر  نللهلليللان  اآل  زايللللد 
والتعاون الدويل الجتماع احلادي 
ع�سر للجنة العليا لاإ�سراف على 
ملواجهة  الوطنية  ال�سرتاتيجية 

غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
واطلع �سموه واأع�ساء اللجنة على 
الللتللقللدم املللحللرز مللن قللبللل اجلهات 
املعنية فيما يتعلق مبلف مواجهة 
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب اإىل 
والإ�ساحات  الإجلللللراءات  جللانللب 
القادمة  الفرتة  خال  امل�ستهدفة 
متللهلليللدا لإعلللللداد وتلل�للسللللليللم تقرير 
املراقبة  بللفللرتة  اخلللا�للض  اللللدوللللة 
املنبثقة عن جمموعة العمل املايل 
.2021 اأكتوبر  �سهر  "فاتف" يف 
ملواجهة  التنفيذي  املللكللتللب  وقلللدم 
غ�سل الأمللللوال ومتللويللل الإرهلللاب 
خال الجتماع عر�سا حول تقدم 
�للسللري الللعللمللل �للسللمللن ملللللف تقييم 
العمل  جمللمللوعللة  لللللدى  الللللدولللللة 
م�ستجدات  واآخلللر  "فاتف"  امللللايل 
الوطنية  اللللعلللملللل  خلللطلللة  تللنللفلليللذ 
ومتويل  الأملللللوال  غ�سل  ملللواجللهللة 
اأبلللللرز  اإىل  بلللالإ�لللسلللافلللة  الإرهلللللللللاب 

ملللعلللايل عبيد  حلل�للسللر الجلللتلللملللاع 
الدولة  وزيلللر  الللطللايللر  حميد  بللن 
املللاللليللة ومللعللايل �سلطان  لللللل�للسللوؤون 
وزير  الظاهري  البادي  �سعيد  بن 
عي�سى  بنت  ح�سة  ومعايل  العدل 
املجتمع  تنمية  وزيللللرة  حميد  بللو 
ومللعللايل عللبللداهلل بللن طلللوق املري 
اأحمد  القللتلل�للسللاد وملللعلللايل  وزيللللر 
بلللن علللللي حمللمللد اللل�للسللايللغ وزيلللر 
�سامل  حممد  خالد  ومعايل  دولللة 
بالعمى التميمي حمافظ م�سرف 
الإمارات العربية املتحدة املركزي 
النيادي  �سعيد مطر  ومعايل علي 
الهيئة  رئي�ض  اجلللمللارك  مفو�ض 
ومعايل  للللللللجلللملللارك  الحتلللللاديلللللة 
الللفللا�للسللي رئي�ض  الللفللريللق طلللال 
اأمللن الدولة - دبللي ومعايل  جهاز 
اللللفلللريلللق عللللبللللداهلل خللللليللفللة املللللري 

القائد العام ل�سرطة دبي.
�سعادة  الجللللتللللمللللاع  حللل�لللسلللر  كلللملللا 
اإبللراهلليللم حمللمللد الللزعللابللي مدير 
اللللدوللللة و�سعادة  اأمللللن  علللام جللهللاز 
وزارة  وكلللليللللل  الللللعللللامللللري  را�للللسللللد 
�لللسلللوؤون الللرئللا�للسللة و�للسللعللادة حامد 
املكتب  الللزعللابللي مللديللر عللام  �سيف 
الأموال  غ�سل  ملواجهة  التنفيذي 

ومتويل الإرهاب.

دائرة ال�شحة - اأبوظبي : 23 اأكتوبر املوعد النهائي لال�شتفادة 
من اإعفاء غرامات التاأخري على م�شرتكي ال�شمان ال�شحي

جمعة املعلمني تطلق حملة »معًا من اأجل عودة اآمنة للمدار�س«

•• اأبوظبي - وام: 

اإن  اأبوظبي   - ال�سحة  دائللرة  قالت 
ال�سحي  ال�سمان  م�سرتكي  اإعفاء 
كفالة  مبللللوجللللب  امللللكلللفلللوللللني  مللللن 
املرتتبة  الللللغللللرامللللات  مللللن  فللللرديللللة 
عليهم نتيجة التاأخر يف ال�سرتاك 
بال�سمان  ال�لللسلللرتاك  جتللديللد  اأو 
اأكتوبر  حللتللى  �سي�ستمر  اللل�للسللحللي 
املوعد  اأن  اإىل  ..مللل�لللسلللرية  املللقللبللل 
النهائي لا�ستفادة من الإعفاء هو 
23 اأكتوبر 2021. ودعت الدائرة 
من  ال�ستفادة  اإىل  املجتمع  اأفلللراد 
مهلة الإعفاء لا�سرتاك اأو جتديد 
ال�سحي  اللل�للسللمللان  يف  ا�للسللرتاكللهللم 
وذلك يف اإطار احلر�ض على توفري 
جلميع  ال�سحية  الرعاية  خدمات 
اأبلللوظلللبلللي من  اأفلللللللراد املللجللتللمللع يف 
التغطية  ا�ستمرارية  �سمان  خال 
جلميع  الللل�لللسلللحللليلللة  اللللتلللاأمللليلللنللليلللة 
للو�سول  ودعلللملللهلللم  املللل�لللسلللرتكلللني 
املتوا�سلة  اللل�للسللحلليللة  للللللخللدمللات 

واملتكاملة متى ما احتاجوا اإليها.
الدكتور جمال حممد  �سعادة  واأكد 
الكعبي وكيل دائرة ال�سحة اأبوظبي 
احلر�ض على �سمان توفر خدمات 
اللل�للسللحلليللة جلللملليللع �سكان  الللرعللايللة 
الإمارة وفقاً لأعلى معايري اجلودة 
دوماً  الدائرة  تعمل  والكفاءة حيث 
الللازم ل�سمان  على تقدمي الدعم 
لكافة  التاأمينية  التغطية  تللوافللر 
اأفراد املجتمع من خال حثهم على 
ال�سرتاك  جتللديللد  اأو  ال�لللسلللرتاك 
ترتبت  غللرامللات  اأي  من  واإعفائهم 
مهام  مللع  ين�سجم  مللا  وهلللو  عليهم 
ورقابة  تنظيم  يف  املتمثلة  الللدائللرة 
قطاع ال�سمان ال�سحي فيما يخ�ض 
ونطاق  الأ�سا�سية  الللوثللائللق  تكلفة 
التغطية عرب مراقبة الأداء وو�سع 
الأنظمة وتطبيق اأف�سل املمار�سات 

واملعايري العاملية.
زمنية  مهلة  منح  اإن  الكعبي  وقللال 
ي�سهم  الللللغللللرامللللات  مللللن  للللاإعلللفلللاء 
اأولوياتنا  ملللن  واحلللللدة  حتللقلليللق  يف 

•• ال�شارقة-وام:

بالدولة  املللعلللللمللني  جمعية  اأعلللللنللت   
اإطللللللللللللللاق حللللملللللللللة تلللللوعللللليلللللة حتت 
اآمنة  عللللودة  اأجللللل  ملللن  "معا  �للسللعللار 
 9 وحتى  للمدار�ض" ت�ستمر من 2 
جهود  مع  اإن�سجاما  املقبل  �سبتمرب 
وموؤ�س�سة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
المارات للتعليم املدر�سي والدوائر 
واللللهللليلللئلللات املللحللللليللة امللل�للسللرفللة على 

التعليم يف اإمارات الدولة.
جللاء ذلللك خللال املللوؤمتللر ال�سحفي 
اأم�ض  م�ساء  اجلمعية  عقدته  الللذي 

اأع�ساء  ملللن  عللللدد  بللحلل�للسللور  الأول 
ال�سارقة  اإدارتها مبقرها يف  جمل�ض 
احلو�سني  �ساح  �سعادة  اأكللد  حيث 
اجلمعية  اإدارة  جمللللللل�لللض  رئللليللل�لللض 
توعية  علللللللى  تللللركللللز  احللللملللللللة  اأن 
املجتمع  اأفلللللللراد  جللملليللع  وتلل�للسللجلليللع 
خللا�للسللة اأعلل�للسللاء الللهلليللئللات الإداريلللللة 
املدار�ض  يف  الللعللاملللللني  والتعليمية 
م�ستوى  على  واخلا�سة  احلكومية 
امل�ساركة  اإىل  وتلللدعلللوهلللم  اللللدوللللة 
التوجهات  دعللم  يف  دورهلللم  وتفعيل 
اإ�للللسللللدارهللللا مللللن جهات  يلللتلللم  اللللتلللي 
ال�ستعداد  جملللال  يف  الخللتلل�للسللا�للض 

والتجهيز لعودة الطلبة اإىل مقاعد 
الدرا�سي  العام  بداية  مع  الدرا�سة 
واأو�سح   .2022  -  2021 القادم 
اإىل  تللهللدف  اأن احلللملللللة  احلللو�للسللنللي 
اجلهود  دعم  يف  وامل�ساهمة  امل�ساركة 
واملللللبللللادرات احلللكللوملليللة واإبللللللراز دور 
املحلي  املجتمع  يف  املعلمني  جمعية 
بداأت  احلملة  خطة  اأن  اإىل  ..لفللتللا 
اأع�ساء  مللللن  فلللريلللق  تلل�للسللكلليللل  مللللن 
جللمللعلليللة املللعلللللمللني للللاإ�لللسلللراف على 
برنامج  اإىل  و�سول  احلملة  تنفيذ 
عدد  تنفيذ  يت�سمن  الللذي  احلملة 
من اجلل�سات واملحا�سرات التوعوية 
الإفللرتا�للسلليللة مللن اجلللانللب ال�سحي 
واللللنلللفللل�لللسلللي والجللللتللللمللللاعللللي حللللول 
لأع�ساء  موجهة  احلملة  مللو�للسللوع 
الهيئات الإدارية والتعليمية واأولياء 
الأمللللللور والللطلللللبللة الأ�لللسلللحلللاء ومن 
اأ�سحاب الهمم والعمل على ت�سميم 
توعوية  وبللللطللللاقللللات  فللليلللديلللوهلللات 
والتوا�سل  باحلملة  خا�سة  متنوعة 
مللع خمللتلللللف و�للسللائللل العللللام على 
مداخات  لتنفيذ  الللدولللة  م�ستوى 

ومقابات حول مو�سوع احلملة.
جميع  تفعيل  احلملة  تت�سمن  كما 
قلللللنلللللوات الللللتللللوا�للللسللللل الجلللتلللملللاعلللي 

دعم  يف  املعلمني  بجمعية  اخلا�سة 
املوؤ�س�سات  مللع  والللتللنلل�للسلليللق  احلللملللللة 
التعليمة للح�سول على التوجيهات 
وا�ست�سافة  املللل�لللسلللتلللجلللدات  واآخللللللللر 
قبلهم  مللللن  ر�للسللملليللني  مللتللحللدثللني 
املجتمع  اأفلللللللللللراد  ملللللع  للللللللتلللوا�لللسلللل 
والعمل  ا�ستف�ساراتهم  على  واللللرد 
جميع  وتفعيل  اإر�لللسلللال  اإعللللادة  علللللى 
ت�سدر  الللتللي  والتعليمات  الن�سرات 
من املوؤ�س�سات التعليمية عرب قنوات 
جمعية املعلمني. وقال احلو�سني اإن 
جمعية املعلمني هي حلقة و�سل بني 
القرار من  واأ�سحاب  الأمللور  اأولياء 
بال�ساأن  املعنية  احلكومية  الهيئات 
ا�ستف�ساراتهم  كافة  لنقل  التعليمي 
للمدار�ض  الآمللللنللللة  الللللعللللودة  حلللللول 
اأوللليللاء الأملللور اإىل �سرورة  ..داعلليللا 
امل�سادر  تلقي معلوماتهم فقط من 
الر�سمية. واأ�سار اإىل اأن حملة "معاً 
للمدار�ض"  اآملللنلللة  عللللودة  اأجللللل  ملللن 
اإدارة  ملجل�ض  الأوىل  النطاقة  هي 
جمعية املعلمني الذي مت ت�سكيله يف 
يونيو 2021 حيث تعمل اجلمعية 
علللللى تللوطلليللد اللللعلللاقلللات ملللع كافة 
م�ستوى  على  التعليمية  املوؤ�س�سات 

الدولة خلدمة املجتمع التعليمي.

تقدمي  يف  املتمثلة  ال�سرتاتيجية 
متكاملة  �للسللحلليللة  رعلللايلللة  واإتللللاحللللة 
ومتوا�سلة جلميع الأفراد حيث اأن 
امل�ستفيدين من  احلملة تركز على 
ال�سمان ال�سحي  التغطية بربامج 
املللكللفللولللني مبللوجللب كللفللالللة فردية 
امل�ساعدة  العمالة  فئة  فيهم  مبللن 
وذللللللك حللفللاظللاً علللللى حللقللوقللهللم يف 
ال�سحي  بللاللل�للسللمللان  ال�لللللسلللللرتاك 
ال�سحية  اخلدمات  اإىل  والو�سول 

علللنلللد حللاجللتللهللم للللهلللا. واأو�لللسلللحلللت 
الللللدائللللرة اأنللللله وبلللعلللد انلللتلللهلللاء فرتة 
املمنوحة  الللغللرامللات  مللن  الإعلللفلللاء 
2021 لتعديل  اأكتوبر   23 لغاية 
باحت�ساب  الدائرة  �ستقوم  الأو�ساع 
الللغللرامللات عللن كللل �سخ�ض مل يتم 
درهم   300 بواقع  عنه  ال�سرتاك 
قانون  لأحللكللام  وفقاً  وذلللك  �سهرياً 
ال�سمان ال�سحي رقم 2005-23 

وتعدياته ولئحته التنفيذية.

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

 SLS HOTEL & RESIDENCES  : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 350877   بتاريخ: 2021/05/10

بيانات الأولوية: 
باإ�سم : �ستاندرد ت�سارترد بي ال �سي

 وعنوانة :  1 با�سينجهول افينيو، لندن، اإي �سي 2 يف، 5 دي دي، اململكة املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
اإدارة العمال، امل�ساعدة يف ادارة الأعمال، ال�سراف على العمال، تخطيط الأعمال، خدمات الت�سويق، ا�سرتاتيجية الت�سويق، 
حتليل الت�سويق، مفاو�سات العمال، خدمات الن�سح وامل�سورة املتعلقة ببيع و�سراء العمال، خدمات الن�سح وامل�سورة املتعلقة 
الذكر، تنظيم  �سابقة  املتعلقة بجميع اخلدمات  والن�سح  واملعلومات  ال�ست�سارات  الريا�سية، خدمات  للمنا�سبات  بالرتويج 
الدعاية  )لاآخرين(،  الللولء  برامج  خللال  من  املبيعات  ترويج  العماء،  ولء  وخطط  برامج  وادارة  وال�للسللراف  وت�سغيل 
�سبكة  خال  من  النرتنت  عرب  و�سراء  ت�سوق  من�سة  ادارة  وبالتحديد  الأعمال  ادارة  الرتويجية،  اخلدمات  والعللانللات، 
حا�سوب عاملية، ربط �سبكات العمال، ا�ست�سارات العمال، خدمات و�ساطة الأعمال املتعلقة مبطابقة امل�ستثمرين من القطاع 
اخلا�ض املحتملني مع رواد الأعمال الذين يحتاجون اإىل التمويل، تنظيم وعقد املعار�ض لأغرا�ض جتارية، تنظيم وعقد 
م�سابقات الأعمال لرواد الأعمال وال�سركات النا�سئة واجلديدة للمناف�سة على را�ض املال الأويل لتمويل ن�ساطات الأعمال، 
خدمات ادارة املنا�سبات )تنظيم املعار�ض التجارية والأ�سواق لأغرا�ض جتارية ودعائية(، الر�ساد الوظيفي )ن�سائح معلومات 
الذكر،  �سابقة  اخلدمات  بجميع  املتعلقة  وال�ست�سارات  والن�سح  املعلومات  خدمات  الوظائف،  تن�سيب  خدمات  التوظيف(، 

خدمات املعلومات املتعلقة بالوظائف وفر�ض العمل.
وحتتها   )FUTUREMAKERS( كلمة  عن  عبارة  املجموعة  يف  الوىل  العامة  حيث  عامتني،  من  ملجموعة  هو  الطلب 
الكلمات )BY STANDARD CHARTERED( مكتوبة بخط اأ�سغر مع �سعار يتكون من ثاثة روؤو�ض �سهام، واحد ملون 
باللون الأخ�سر، والآخر باللون الأزرق الفاحت والآخر باللون الأزرق الداكن، مع روؤو�ض الأ�سهم ت�سري اإىل الداخل والعامة 
 )BY STANDARD CHARTERED( وحتتها الكلمات )FUTUREMAKERS( الثانية يف املجموعة هي عبارة عن كلمة

مكتوبة بخط اأ�سغر مع �سعار يتكون من ثاثة روؤو�ض �سهام ت�سري اإىل الداخل.
ال�سرتاطات: 

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك 
امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 20 اأغ�صط�س 2021 العدد 13319

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

 SLS HOTEL & RESIDENCES  : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 350880   بتاريخ: 2021/05/10

بيانات الأولوية: 
باإ�سم : �ستاندرد ت�سارترد بي ال �سي

 وعنوانة :  1 با�سينجهول افينيو، لندن، اإي �سي 2 يف، 5 دي دي، اململكة املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
ترتيب الفعاليات التعليمية، ترتيب الفعاليات الريا�سية، اإنتاج الفعاليات الريا�سية، توفري مرافق النوادي 
الثقافية  الفعاليات  اإدارة  الريا�سية،  للفعاليات  املللرافللق  توفري  الريا�سية،  الللنللوادي  خللدمللات  الريا�سية، 
والتعليمية والرتفيهية والريا�سية، ترتيب امل�سابقات واحلفات املو�سيقية والألعاب واملهرجانات وامل�سابقات 
والبحث عن املواهب والندوات واملوؤمترات والجتماعات، التعليم، الرتفيه، توفري الدورات التعليمية، توفري 
املعلومات التعليمية، خدمات الن�سح املتعلقة برتويج الفعاليات الريا�سية، خدمات الن�سح املتعلقة بالتعليم، 
اخلدمات اخلريية وبالتحديد التعليم والتدريب، اإجراء دورات توجيهية وتعليمية وتدريبية ل�سغار ال�سن 
والرا�سدين، ا�ست�سارات التعليم والتدريب، اخلدمات التعليمية والتدريبية املتعلقة بالريا�سة، خدمات اإدارة 
الفعاليات )تنظيم الفعاليات التعلمية والرتفيهية والريا�سية والثقافية(، التدريب املتعلقة باملهارات املهنية، 
التوجيه )التعليم والتدريب(، تنظيم واإقامة ور�ض العمل التدريبية، خدمات الن�سح املتعلقة باملهنة )امل�سورة 
التعليمية او التدريبية(، دورات التنمية ال�سخ�سية، توفري املعلومات مبا يف ذلك عرب الإنرتنت حول التعليم 
والتدريب والرتفيه والريا�سة والأن�سطة الثقافية، توفري الدورات التدريبية وور�ض العمل التعليمية عرب 
الأعمال  وت�سريع  والبتكار  والتطوير  والت�سميم  والت�سويق  الأعللمللال  على  الإ�للسللراف  جمللال  يف  الإنللرتنللت 
باخلدمات  يتعلق  فيما  ال�ست�سارية  واخلللدمللات  وال�ست�سارات  املعلومات  توفري  الأعللمللال،  وريللادة  اجلديدة 

املذكورة.
كلمة  علللللن  علللللبلللللارة  امللللجلللملللوعلللة  الوىل يف  الللللعللللامللللة  حللليلللث  عللللامللللتللللني،  ملللللن  مللللجلللملللوعلللة  هلللللو  اللللطلللللللب 
 )BY STANDARD CHARTERED( الكلمات )FUTUREMAKERS( وحتتها 
الأخلل�للسللر، والآخر  بللاللللللون  �للسللهللام، واحلللد ملللللون  ثللاثللة روؤو�للللض  اأ�للسللغللر مللع �سعار يتكون مللن  مكتوبة بخط 
والعامة  الللداخللل  اإىل  ت�سري  الأ�للسللهللم  روؤو�لللض  مللع  الللداكللن،  الأزرق  باللون  والآخلللر  الللفللاحت  الأزرق  باللون 
 BY( الللكلللللمللات  وحتللتللهللا   )FUTUREMAKERS( كلمة  عللن  عللبللارة  هللي  املللجللمللوعللة  يف  الللثللانلليللة 
روؤو�ض  ثاثة  من  يتكون  �سعار  مع  اأ�سغر  بخط  مكتوبة   )STANDARD CHARTERED

�سهام ت�سري اإىل الداخل.
ال�سرتاطات: 

اأو  التجارية يف وزارة القت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات  فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 20 اأغ�صط�س 2021 العدد 13319

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

 SLS HOTEL & RESIDENCES  : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 350878   بتاريخ: 2021/05/10

بيانات الأولوية: 
باإ�سم : �ستاندرد ت�سارترد بي ال �سي

 وعنوانة :  1 با�سينجهول افينيو، لندن، اإي �سي 2 يف، 5 دي دي، اململكة املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
النرتنت،  �سبكة  بوا�سطة  امل�سرفية  اخلدمات  العقارية،  ال�سوؤون  املالية،  ال�سوؤون  التمويلية،  ال�سوؤون  التاأمني، 
اخلدمات امل�سرفية التي يتم توفريها لدفع الفواتري عرب الهاتف، اخلدمات التمويلية وامل�سرفية والئتمانية، 
التاأمني،  ح�سابات  خدمات  التاأمينية،  الو�ساطة  خدمات  احلياة،  على  التاأمني  وخدمات  التاأمني  ال�سلع،  جتارة 
التثمينيات والتقييمات املالية للعقارات، خدمات حيازة العقارات واإدارتها، تاأجري العقارات واإيجارها وا�ستئجارها، 
اإدارة ال�سوؤون التمويلية، خدمات الو�ساية، خدمات جمع الأموال للغايات اخلريية، خدمات جمع الأموال، توفري 
اإدارة �سناديق الأموال  املتعلقة بجمع الأموال للغايات اخلريية، جمع التربعات اخلريية لاآخرين،  املعلومات 
خ�سم  خدمات  الديون(،  )بيع  التخ�سيم  خدمات  النقد،  اإدارة  خدمات  امل�سرتكة،  ال�سناديق  خدمات  امل�سرتكة، 
العقاري،  الرهن  العقاري، خدمات و�ساطة  الرهن  القرو�ض، خدمات  النقود، خدمات  الفواتري، خدمات توزيع 
توفري ال�سمان على القرو�ض، خدمات الن�سح املتعلقة بخدمات القرو�ض، ال�ست�سارات املالية املتعلقة بالقرو�ض، 
للكيانات  ال�ستثماري  املللال  راأ�للض  متويل  خدمات  ال�ستثماري،  املللال  راأ�للض  متويل  املالية،  القرو�ض  ا�ست�سارات 
التجارية، خدمات متويل راأ�ض املال ال�ستثماري للكيانات غري الربحية، خدمات متويل راأ�ض املال ال�ستثماري 
الراأ�سمالية،  بال�ستثمارات  املتعلقة  الن�سح  خدمات  الراأ�سمالية،  ال�ستثمارات  واجلللديللدة،  النا�سئة  لل�سركات 
املال،  راأ�للض  زيللادة  ال�ستثماري،  املللال  راأ�للض  توفري  العاملة،  القوى  توفري  الراأ�سمالية،  ال�ستثمارات  ا�ست�سارات 
خدمات �سندات الكفالة، خدمات الئتمان، متويل �سراء عقود الإيجار طويل الأمد ومتويل �سراء عقود الإيجار 
ق�سري الأمد، خدمات بطاقات الئتمان وبطاقة اخل�سم والبطاقة النقديرّة وبطاقات �سمان ال�سيكات وبطاقة 
الدفع وبطاقات القيد على احل�ساب، خدمات الت�سجيل لبطاقات الئتمان وبطاقات ال�سحن والبطاقات النقدية 
ال�سراء،  وبطاقات  املالية  والبطاقات  الدفع  وبطاقات  احل�ساب  على  القيد  وبطاقات  ال�سيكات  �سمان  وبطاقات 
وبطاقات  الئتمان  بطاقات  با�ستخدام  املتعلقة  امل�ستخدمني  والنقود، خطط حوافز  البطاقة  ا�ستبدال  خدمات 
ال�سحن والبطاقات النقدية وبطاقات القيد على احل�ساب وبطاقات الدفع والبطاقات املالية وبطاقات ال�سراء، 
تاأجري واإيجار وا�ستئجار املعدات الازمة ملعاجلة البطاقات املالية والبيانات املتعلقة بها، معاجلة بيانات معامات 
البطاقات ومعامات الدفع الأخرى، توفري خدمات التمويل و�سرف العمات ونقل الأموال، خدمات العمات 
وخدمات مكاتب �سرف العمات، خدمات �سرف العمات الأجنبية، اخلدمات امل�سرفية التجارية وال�ستثمارية، 
املالية  والأوراق  ال�سندات  يف  الو�ساطة  ال�ستثمار،  اإدارة  خدمات  والدخللار،  ال�ستثمار  خدمات  الإيللداع،  خدمات 
وال�سلع والعقود الآجلة، خدمات الن�سح املتعلقة بالعقود الآجلة، خدمات الت�سويق، خدمات تثمني الأوراق املالية، 
خدمات الكتتاب يف الأ�سهم، خدمات اإقرا�ض الأوراق املالية، خدمات جمع الأرباح، خدمات حت�سيل املدفوعات، 
خدمات الدفع الإلكرتوين، خدمات الكتتاب، خدمات تاأمني الوحدة، خدمات و�ساية ال�ستثمار، خدمات الأوراق 
املالية، خدمات خطة حقوق الأ�سهم ال�سخ�سية، اخلدمات ال�سريبية، التخطيط املايل واخلدمات ال�ست�سارية 
توفري  املعا�سات،  �سندوق  خدمات  املالية،  البحوث  خدمات  املالية،  والإدارة  ال�ستثمار  خدمات  ال�ستثمارية، 
املعلومات املالية، خدمات نقل املخزون الإلكرتوين، حفظ واإدارة وتقييم ال�ستثمارات، خدمات الوكالة الفرعية، 
خدمات �سمان الأوراق املالية، خدمات ال�سمان الآمن، خدمات التمويل التجارية، الكفالة املالية، الكفالة املالية 
عملة  توفري  وبالتحديد  املالية  اخلدمات  الثقافية،  الأن�سطة  اأو  الريا�سة  اأو  الرتفيه  اأو  التدريب  اأو  للتعليم 
تداول  خدمات  توفري  العاملية،  احلا�سوب  �سبكة  عرب  الإنرتنت  �سبكة  اأع�ساء  قبل  من  ل�ستخدامها  افرتا�سية 

وا�ستثمار العملة الفرتا�سية، املعلومات وال�ست�سارات واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بكل ما �سبق.
كلمة  عللللللن  عللللللبللللللارة  املللللجللللمللللوعللللة  يف  الوىل  الللللعللللامللللة  حلللليللللث  عللللامللللتللللني،  مللللللن  مللللجلللملللوعلللة  هللللللو  الللللطلللللللللب 
 )BY STANDARD CHARTERED( الكلمات  وحتتها   )FUTUREMAKERS(
باللون  والآخلللر  الأخ�سر،  باللون  ملون  واحللد  �سهام،  روؤو�لللض  ثاثة  من  يتكون  �سعار  مع  اأ�سغر  بخط  مكتوبة 
الثانية يف  والللعللامللة  الللداخللل  اإىل  الأ�للسللهللم ت�سري  روؤو�للللض  مللع  الللداكللن،  الأزرق  بللاللللللون  الللفللاحت والآخللللر  الأزرق 
 BY STANDARD( وحتتها الكلمات )FUTUREMAKERS( املجموعة هي عبارة عن كلمة

اأ�سغر مع �سعار يتكون من ثاثة روؤو�ض �سهام ت�سري اإىل الداخل. بخط  مكتوبة   )CHARTERED
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 20 اأغ�صط�س 2021 العدد 13319

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

LA MAISON NORDIQUE  : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 351498   بتاريخ: 2021/05/20            بيانات الأولوية: 

باإ�سم : ل مي�سون نورديك هولدينج ليمتد
وعنوانة :  2428 ري�سكوورك03، طابق 24، برج ال�سلع، مربعة �سوق ابوظبي العاملي،

 جزيرة املاريا، ابوظبي، المارات العربية
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 31
املنتجات اخلا�سة بالزراعة وال�ستنبات يف املاء والب�ستنة وزراعة الغابات اخلام وغري املعاجلة؛ احلبوب والبذور اخلام وغري املعاجلة؛ 
الفواكه واخل�سروات الطازجة والأع�ساب الطازجة؛ احليوانات احلية؛ �سعري منبت؛ ع�سب بحري غري معالج لا�ستهاك الآدمي؛ 
�سمندر طازج؛ توت طازج؛ نخالة؛ بذور حبوب غري  �سعري؛ بقول طازجة؛  الطازجة؛  الفاكهة  ترتيبات  اأن�سوفة حي؛  �سمك  اللوز؛ 
معاجلة؛ ك�ستناء طازج؛ حم�سيات طازجة؛ جوز الهند؛ �سرطان النهر )حي(؛ ق�سريات )حية(؛ خيار طازج؛ بي�ض ال�سمك؛ اأ�سماك 
حية؛ زهور �ساحلة لاأكل طازجة؛ اأع�ساب احلدائق الطازجة؛ ثوم طازج؛ زجنبيل طازج؛ غال )حبوب(؛ عنب طازج؛ بندق طازج؛ 
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ال�سرتاطات: 
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منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
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 جزيرة املاريا، ابوظبي، المارات العربية
�سورة �لعالمة
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اأخبـار الإمـارات
قائد عام �شرطة اأبوظبي: الإمارات تر�شي منوذجا عامليا م�شرفا يف العمل الإن�شاين

•• اأبوظبي-وام:

ثمن معايل اللواء ركن طيار فار�ض خلف املزروعي قائد عام 
امل�ستمرة  وجهودها  الإمللارات  دولللة  مبادرات  اأبوظبي  �سرطة 
اأيللللادي اخلللري والللعللطللاء والللدعللم للللللدول واملجتمعات  يف مللد 
كورونا،  جائحة  مواجهة  على  لإعانتها  وال�سديقة  ال�سقيقة 
الإن�ساين  للت�سامن  حتقيقاً  ورائلللداً  م�سرفاً  منوذجاً  لتقدم 
له  املغفور  الدولة  موؤ�س�ض  لنهج  وتر�سيخا  الللدويل  والتعاون 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه".
للعمل  الللعللاملللي  اللليللوم  مبنا�سبة  ت�سريح  يف   - معاليه  وقلللال 
الإن�ساين الذي ي�سادف 19 اأغ�سط�ض من كل عام - اإن العمل 
الإن�ساين الدويل والعطاء ي�ستمر حيث �سار على نهج "زايد 

اخلري" �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
الدولة "حفظه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
حاكم  اللللوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل 
اآل  زايللد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  "رعاه اهلل" و�ساحب  دبي 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
الأعلى  املجل�ض  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخللوانللهللم 
لللاحتللاد حللكللام الإملللللارات دعللمللا مللل�للسللروعللات اخللللري والعطاء 

والإن�سانية يف اأرجاء العامل.
واأكد ان احتفال دولة الإمارات باليوم العاملي للعمل الإن�ساين 
�سبيل  يف  باأنف�سهم  يخاطرون  الللذيللن  باأولئك  عرفانا  يللاأتللي 
اأداء الواجب الإن�ساين يف جمال الإغاثة والإن�سانية، والذين 
األهمت النا�ض يف �سبيل  اأروع الق�س�ض والأمثال التي  �سربوا 

اللللظلللروف ال�سعبة  امللل�للسللاعللدة حللتللى يف  الللتلل�للسللحلليللة وتلللقلللدمي 
و�سامة  �للسللحللة  �سبيل  يف  بلللاأرواحلللهلللم  جمللازفللني  واخللللطلللرة 
الإملللللارات بتلك اجلهود  اأبللنللاء  اعللتللزاز  اإىل  ولللفللت  املللجللتللمللع. 
ال�ستجابة  جمللالت  حت�سني  يف  بقوة  ت�سهم  التي  الإن�سانية 
جتاه الأزمات الإن�سانية حول العامل، عرب مبادرات الإمارات 
املللائللمللة للحد مللن تداعيات  الللتللي تللوفللر احللللللول  الللنللوعلليللة 
لتخفيف  مب�سوؤولياتها  الدولة  وقيام  الب�سر،  على  الللكللوارث 
اللللذي اختطته  املللعللانللاة الإنلل�للسللانلليللة، وامللل�للسللي قللدمللاً يف النهج 
امل�ستمرة  وم�ساندتها  الللعللامللليللة،  الإنلل�للسللانلليللة  املللبللادئ  لتعزيز 

للمنكوبني واملت�سررين �سحايا النزاعات والكوارث.
الإن�سانية وجهودها  الإملللارات  دولللة  مللبللادرات  اأن  اإىل  واأ�للسللار 
عاملياً،  "كوفيد19-"  جائحة  تداعيات  من  للحد  الريادية 

ا�ستفادت منها ع�سرات الدول حول العامل، من خال اإر�سال 
للجائحة  الللتلل�للسللدي  علللللى  مل�ساعدتها  لللهللا  الطبية  املللعللونللات 
املبادرات  تلك  وج�سدت  اأرا�للسلليللهللا،  على  تف�سيها  مللن  واحلللد 
واأكدت  والبذل والعطاء،  ن�سر قيم اخلري  الإملللارات يف  روؤيللة 
عاملية الر�سالة الإن�سانية التي ت�سطلع بها الدولة وقيادتها 

الر�سيدة.
يلللزال عللنللوانللاً ورملللزاً خالداً  اأن زايلللد اخلللري ل  واأكلللد معاليه 
للعطاء والعمل الإن�ساين واخلريي يف الإمارات والعامل اأجمع 
مبا قدمه من اأعمال خرية اأ�سهمت يف تخفيف معاناة الكثري 
من �سعوب العامل ال�سقيقة وال�سديقة التي ل تزال ت�ستذكر 
حتى يومنا هذا اأياديه البي�ساء التي امتدت باخلري واملحبة 

للجميع.

الإمارات �شيف ال�شرف يف الدورة اخلام�شة ملعر�س ال�شني والدول العربية

الللتللحلليللة وامللللوانلللئ والللنللقللل وجتارة 
والتجارة  التقنية  وامل�ساريع  ال�سلع 
والرقمنة  والللزراعللة  اللللكللرتونلليللة 
احليوية،  امللللجلللالت  ملللن  وغلللريهلللا 
ت�سهد حتول  الإملللارات  اأن  واأ�ساف 
نحو منوذج اأكرث مرونة وا�ستدامة 
ملختلف  �لللسلللملللة  فلللر�لللسلللة  وتلللخلللللللق 

املجالت.
اأن جميع  بللالللذكللر   وملللن اجلللديللر 
اأك�ساك  عن  عبارة  املعر�ض  مناطق 

منها   ،2020 عللللام  يف  اأملللريلللكلللي 
دولر  مليار   39.3 بقيمة  واردت 
وبلغ حجم ال�سادرات غري النفطية 
ال�سني  اأن  كما  دولر،  مليار   2.7
هي ثالث اأكرب م�ستثمر يف الإمارات 
حيث بلغ حجم ال�ستثمار ال�سيني 
يف الإمارات حتى عام 2020 اأكرث 
واأ�ساف  دولر.  مللللليللار   5.4 ملللن 
بيئة  خلق  �ستوا�سل  الإملللللارات  اأن 
لللتللطللويللر ال�لللسلللتلللثلللملللار واللللتلللجلللارة 

لتحقيق  املعلومات  تقنيات  اأحللدث 
م�ساهدة املعر�ض عرب تقنية اجليل 
ميكن  حللليلللث   ،)5G(اخلام�ض
املعر�ض  موقع  م�ساهدة  للجمهور 
يف الوقت الفعلي من خال مناظر 
بانورامية بزاوية 360 درجة ومن 
الفرتا�سي  الواقع  نظارات  خال 
املللللوجللللودة يف املللللوقللللع، مملللا يللللوؤدي 
عرب  متزامنة  معار�ض  اإقللامللة  اإىل 

الإنرتنت وعلى امليدان.

اأهمية  عللللن  فلليللهللا  عللللرب  امللللعلللر�لللض 
العربية  والللللدول  ال�سني  معر�ض 
الإملللارات وهللي ت�سارك هذا  لدولة 
تعزز  حلليللث  �للسللرف،  ك�سيف  الللعللام 
التجارية  الللعللاقللة  املللنلل�للسللة  هللللذه 
خا�سة  ال�سني،  مللع  والقت�سادية 
واأن ال�سني تعد من اأكرب ال�سركاء 
الللتللجللاريللني لللللاإمللللارات حلليللث بلغ 
النفطية  غللللري  الللللتللللجللللارة  حلللجلللم 
دولر  مليار   74.4 البلدين  بللني 

للبيئة،  و�سديقة  خ�سراء  خا�سة 
لتفاعل  ملللكلللثلللف  ا�لللسلللتلللخلللدام  مللللع 
املعلومات والتقنيات وطرق العر�ض 
متزامن  عر�ض  لتحقيق  الرقمي، 
عللللرب الإنلللللرتنلللللت وعلللللللى امللللليللللدان، 
وي�سلط الت�سميم العام ال�سوء على 
امل�ستوى الدويل ومفهوم الت�سميم 
ويعك�ض  والللللعلللل�للللسللللري  احللللللديلللللث 
املعار�ض.  زيللللللارة  اأ�لللسلللالللليلللب  تلللنلللوع 
وقلللد ا�للسللتللخللدم مللعللر�للض هلللذا العام 

العاملية  اللللتلللجلللارة  منلللو  و�للسللتللدفللع 
البنى  اإقللللامللللة  تللعللزيللز  ملللن خللللال 
النقل  جملللال  يف  وخللا�للسللة  التحية 
تتوفر  فلللالإملللارات  واللوج�ستيك، 
والتقنيات  امللللللرافلللللق  اأكللللللرث  علللللللى 
النقل  جمللال  يف  الللعللامل  يف  تقدما 
موا�سلة  اإىل  ودعللا  واللوج�ستيك، 
اللللتلللي تعزز  املللللجللللالت  ا�للسللتللكلل�للسللاف 
مبا  البلدين  يف  القت�سادي  النمو 
الللطللاقللة والبنية  يف ذلللك جملللالت 

•• دبي-الفجر:

اأغ�سط�ض   19 اأملللل�للللض  انللطلللللقللت 
اخلام�سة  اللللدورة  اأعللمللال   2021
ملللللن ملللعلللر�لللض الللل�لللسلللني والللللللللدول 
ينت�سوان  مبدينة  املنظم  العربية 
والتي  بال�سني  نينغ�سيا  مبنطقة 
ال�سهر  ملللن   22 لللغللايللة  تلل�للسللتللمللر 
الإملللارات واملغرب  اجلللاري، ومتثل 
الللعللام من  هللذا  دورة  �للسللرف  �سيف 
العام  هذا  معر�ض  ويقام  املعر�ض، 
بلللطلللريلللقلللة جتللللمللللع بلللللني امللللعلللر�لللض 
عرب  ال�سحابي  واملللعللر�للض  امللليللداين 
الإنللللرتنللللت، حلليللث ا�للسللتللخللدم جناح 
الإمارات اللون الأ�سفر ال�سحراوي 
باعتباره اللون الرئي�سي خللق جو 
والبحر،  الرمال  بني  التواجد  من 
مما يعك�ض املوقع اجلغرايف الفريد 
لدولة  الللل�لللسلللحلللراوي  والأ�للللسلللللللللوب 
الإملللللللارات الللعللربلليللة املللتللحللدة، كما 
ي�سلط جناح الإمللارات ال�سوء على 
من   2020 الللعللاملللي  دبلللي  اإكلل�للسللبللو 

خال و�سائل عالية التقنية.
وقلللد األللقللى مللعللايل الللدكللتللور ثاين 
بللن اأحللمللد اللللزيلللودي وزيلللر الدولة 
للللللللتلللجلللارة اخللللارجللليلللة كلللللمللة عرب 
افتتاح  حللفللل  يف  الللفلليللديللو  تللقللنلليللة 

 وفًقا للتقارير ال�سادرة عن املعر�ض 
�ساركت يف الدورات الأربعة ال�سابقة 
من معر�ض ال�سني والدول العربية 
ما جمموعه 112 دولة ومنطقة، 
�سينًيا  رفللليلللعلللا  ملللل�للللسللللوؤول  و21 
خارجية  وزيللللر  و283  واأجللنللبللًيللا، 
�سركة   5000 واأكرث من  و�سيف، 
حملية واأجللنللبلليللة، واأكلللرث مللن 40 
األف زائر و�سهدت الدورات ال�سابقة 
توقيع ما جمموعه 936 م�سروًعا 
والتجاري.  القللتلل�للسللادي  للللللتللعللاون 
الزراعة  املوقعة  امل�ساريع  وت�سمل 
الفائقة،  والتكنولوجيا  احلديثة، 
الكيميائية،  والهند�سة  والللطللاقللة 
ال�سيدلنية  واملللل�لللسلللتلللحللل�لللسلللرات 
احليوية، وت�سنيع املعدات، والبنية 
التحتية، وبناء املنتزهات ال�سناعية، 
الطبية"،  ال�سحة   + "الإنرتنت  و 
والللللتللللعللللاون اللل�للسلليللاحللي وجملللللالت 
نينغ�سيا  يف  ا�ستقرت  وقللد  اأخلللرى. 
الثنائية  التعاون  وكللالت  عللدد من 
ال�سينية  الأطلللللللللراف  واملللللتللللعللللددة 
العربية، مبا يف ذلك املركز ال�سيني 
العربي لنقل التكنولوجيا، واملركز 
ال�سيني العربي لنقل التكنولوجيا 
الو�ساطة  مركز  واأمللانللة  الزراعية، 

التجارية ال�سينية العربية.

جامعة �لإمار�ت حتتفي باليوم �لعاملي للعمل �لإن�ساين

زكي ن�شيبة: الإمارات �شّباقة يف دعم اأبطال وجنود خط الدفاع الأول  
••  العني-الفجر: 

العربية  الإمللارات  ُت�سارك جامعة 
املتحدة الحتفالت باليوم العاملي 
ته  اأقررّ الللللذي  الإنللل�لللسلللاين  للللللعللمللل 
املتحدة  لللاأمم  ة  العامرّ اجلمعية 
عام،  كلللل  ملللن  اأغلل�للسللطلل�للض   19 يف 
ومترّ تخ�سي�سه هذا العام لأبطال 
قون  ُيحقرّ الذين  اليومية  احلياة 
اإجنازات خارقة للعادة يف ظروف 
اأجللللل م�ساعدة  ملللن  علللاديلللة  غلللري 
انقلبت  اللللذيلللن  املللجللتللمللع  اأفللللللراد 

كوفيد19-، �ساهمت ب�سكل كبري 
ف على ميكانيكية وفهم  التعررّ يف 

الفريو�ض. 
واأ�ساف قائا" تاأتي هذه اجلهود 
لتحقيق  اجلللامللعللة  دور  اإطللللار  يف 
الوطنية  الأجلللنلللدة  ملل�للسللتللهللدفللات 
تاأ�سي�ض  خللللللال  ملللللن  للللللللللدولللللة 
املوؤ�س�سات،  ملللع  قللويللة  �لللسلللراكلللات 
القطاع  والللهلليللئللات يف  واملللنللظللمللات 
لتقدمي  وعاملياً،  حملياً  ال�سحي 
اتخاذ  تلل�للسللاعللد يف  علللللملليللة  حلللللول 
املنوطة  ال�سرتاتيجية  القرارات 

تعزيز  يف  الأ�لللسلللا�لللسللليلللة  اللللركللليلللزة 
الت�سدي  يف  الدولة  جهود  كفاءة 
بجهودهم  الإ�لللسلللادة  مللع  للللللوبللاء، 
الللتللي قلللال عللنللهللا �للسللاحللب ال�سمو 
اآل نهيان،  ال�سيخ حممد بن زايد 
القائد  نللائللب  اأبللوظللبللي  عهد  ويل 
الأعلى للقوات امل�سلحة: "حفظت 
بل  والأملللن والقللتلل�للسللاد،  ال�سحة 

وحفظت م�ستقبل الإمارات."
باأن  "ُي�سعدنا  معاليه:  واأ�للسللاف 
والطلبة  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 
اجلامعة  الإملللللللللارات  جللامللعللة  يف 

ب�سبب  عقب  على  راأ�للسللاً  حياتهم 
اأزمة كورونا.

ح معايل  املللنللا�للسللبللة �لللسلللررّ وبلللهلللذه 
امل�ست�سار  نلل�للسلليللبللة،  انلللللللور  زكلللللي 
رئي�ض  ال�سمو  ل�ساحب  الللثللقللايف 
الدولة- الرئي�ض الأعلى جلامعة 
جميعاً  "نفتخر  الإمللللللللللللللارات: 
بللللاأن الإمللللللارات كللانللت مللن الدول 
اأبللطللال وجنود  للاقللة يف دعلللم  اللل�للسللبرّ
ومعنوياً،  مللاديللاً  الأمللامللي  اخلللط 
مواجهة  يف  تللفللانلليللهللم  وتلللقلللديلللر 
ل  حتللدي كللورونللا الأمللر الللذي �سكرّ

جبرّارة  جلللهلللوداً  بلللذللللوا  الللوطللنلليللة 
بالدولة  الطبي  القطاع  دعللم  يف 
ملكافحة  احللللكلللومللليلللة  واجلللللهللللود 
انللتلل�للسللار فللريو�للض كلللورونلللا يف ظلرّ 
التي  ال�لللسلللتلللثلللنلللائللليلللة  اللللللظلللللروف 
مواجهة  يف  الللعللامل  حتتها  يلللرزح 
هللذا الللوبللاء، مللن خللال الأبحاث 
حيث  والعملي،  العلمي  والبتكار 
اإنتاجية   2020 عللللام  يف  زادت 
البحث باأكرث من %30 مقارنة 
واأجنلللزت   2019 عللام  ب�سجات 
31 درا�سة بحثية تتعلق بجائحة 

املوظفني والطلبة على جهودهم 
وتللفللانلليللهللم يف خدمة  الإنلل�للسللانلليللة 
كورونا  جللائللحللة  خلللال  املللجللتللمللع 
الللعللطللاء واملحبة  لللقلليللم  جتلل�للسلليللداً 
للوجه  واإبلللللللللللللرزاً  الإنلللل�للللسللللانلللليللللة، 
للدولة  الإنلللل�للللسللللاين  احلللل�لللسلللاري 
اأوا�سر  تعزيز  على  حتر�ض  التي 
بني  والتكاتف  والإخللوة  الت�سامح 
اأبناء الوطن واملقيمني على اأر�ض 

الإمارات.
"تعتزرّ  قللائللًا:  ت�سريحه  واختتم 
يكون  بلللللللاأن  الإمللللللللللللارات  جلللاملللعلللة 

حللليلللث تدعم  املللعللنلليللة  بلللاجللللهلللات 
اجلللامللعللة الأفلللكلللار املللبللتللكللرة التي 
اإىل الخللرتاعللات، وحماية  تللوؤدي 
هلللذه الأفلللكلللار مللن خلللال بلللراءات 
امللكية  حقوق  ل�سمان  الخللرتاع، 
املا�سي  الللعللام  �سهد  اإذ  الللفللكللريللة، 
ت�سجيل 40 براءة اخرتاع، ومنح 

براءة اخرتاع".  31
م مللعللايل زكلللي اأنللللور ن�سيبة  وتللقللدرّ
كافة  اإىل  واللللتلللقلللديلللر  بللاللل�للسللكللر 
الهيئتني  اأع�ساء  من  املتطورّعني 
الأكللللللادميلللللليللللللة والللللتللللدريلللل�للللسلللليللللة، 

املُ�ستقبل  اأبلللللطلللللال  خلللريلللجلللوهلللا 
الواعد، و�سعلة الأمل والإن�سانية 
ة لللتللقللدمي يد  لللقلللدة واملُلل�للسللتللعللدرّ املُلللترّ
التي  املللللجللللالت  كلللافلللة  اللللعلللون يف 
ترفع راية الوطن عالياً، وحتمي 

�سعبه وكيانه".

�سمن �سل�سة تقاريرها �ملعرفية لدعم �حلكومات يف ��ست�سر�ف م�ستقبل �ملدن

القمة العاملية للحكومات : مرونة املدن عامل حموري لتعزيز جاهزيتها لتحولت امل�شتقبل
بها.

م�ستويات  الللتللقللريللر  وا�للسللتللعللر�للض 
9 ملللللدن رئلليلل�للسلليللة يف  املللللرونللللة يف 
و�سمال  الأو�للسللط  اللل�للسللرق  منطقة 
ودبي،  اأبوظبي،  ت�سمل:  اإفريقيا، 
ان، ومدينة الكويت، وم�سقط،  وعمرّ
والريا�ض، وجدة، والدار البي�ساء، 
اختيارها  مت  القاهرة،  اإىل  اإ�سافة 
من  املرتفعة  م�ستوياتها  على  بناًء 
والإ�سهام  ال�سكاين  والنمو  التقدم 
الكبري لكل منها يف اقت�ساد بلدانها، 
وامل�ستثمرين  لل�سركات  وجللذبللهللا 
والدوليني،  املللحللللليللني  واللل�للسلليللاح 
11 مدينة  مللع  مللقللارنللتللهللا  ومتلللت 
جللغللرافلليللة خمتلفة،  مللنللاطللق  ملللن 
وهيو�سنت،  تلللللللللاون،  كللليلللب  هللللللي: 
باولو،  و�لللسلللاو  ونلللريوبلللي،  وللللنلللدن، 
و�سيدين،  و�للسللنللغللافللورة،  و�للسلليللئللول، 
وطللوكلليللو، وتللورونللتللو، اإ�للسللافللة اإىل 
بللنللاًء على  زيلللللورخ، ومت اخللتلليللارهللا 
التح�سر،  تلل�للسللمللل  مللعللايللري  عللللدة 
وهياكل  وال�سرتاتيجية،  واملرونة 

احلوكمة.
واأكد حممد ال�سرهان نائب مدير 
موؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات 
يلللوفلللر من  الللتللقللريللر اجللللديلللد  اأن 
ال�سامل،  التفاعلي  الإطلللار  خللال 
يف  احلكومات  تدعم  معرفية  اأداة 
وجاهزيتها  املللللدن  مللرونللة  تللعللزيللز 
وقدرتها  الللتللحللديللات،  مللواجللهللة  يف 
املتقدمة  يف احلفاظ على مكانتها 
ملللن خللللال درا�لللسلللة قللدرتللهللا على 
ال�للسللتللجللابللة للللللللطلللوارئ، واإطللللاق 
وت�سميم  اللللللتلللللعلللللايف،  ملللللللبلللللللادرات 
ملل�للسللارات الللتللحللول اللل�للسللريللع التي 
القطاعات  وتطور  املجتمعات  تهم 

احليوية.
وقال ال�سرهان اإن اإطاق التقرير 

•• دبي-وام:

اأكد تقرير اأ�سدرته القمة العاملية 
"الوقت  بللللعللللنللللوان  للللللللحلللكلللوملللات 
للم�ستقبل  لللا�للسللتللعللداد  الأملللثلللل 
مرونة  لتعزيز  طللريللق  خللارطللة   ..
�سركة  ملللللع  بلللالللل�لللسلللراكلللة   ،" املللللللد 
ل�سبكة  التابعة  "ا�سرتاتيجي&" 
اأهمية  العاملية،  �سي"  دبليو  "بي 
تطوير م�ستويات املرونة لدى املدن 
باإمكاناتها  والرتللقللاء  املنطقة،  يف 
قدرتها  بتعزيز  الكفيلة  املوؤ�س�سية 
التحديات، وحتديد  على مواجهة 
املجالت التي يجب الرتكيز عليها 
التكيف  علللللى  الللللقللللدرة  لللتللحلل�للسللني 
الفر�ض  ودرا�سة  التعايف،  وت�سريع 
القت�سادي  القطاعني  يف  املقبلة 

والتكنولوجي.
تعزيز  اأهمية  اإىل  التقرير  واأ�للسللار 
قلللللللللللدرات امللللللللللدن علللللللللى ملللواجلللهلللة 
فر�ستها  اللللللتلللللي  اللللللتلللللحلللللديلللللات 
امل�ستجد  كللورونللا  فللريو�للض  جائحة 
البنية  علللللللى  "كوفيد19-"، 
وال�سحية  القللتلل�للسللاديللة  التحتية 
الأزمات  ومعاجلة  والجتماعية، 
لتخفيف  وامللللنلللاخللليلللة  الللطللبلليللعلليللة 

الأ�سرار املتوقعة.
ويلللتللل�لللسلللملللن اللللتلللقلللريلللر اللللللللذي مت 
�سركة  مللللع  بلللالللل�لللسلللراكلللة  اإعللللللللللداده 
ل�سبكة  التابعة  "ا�سرتاتيجي&" 
اإطاراً  العاملية،  �سي"  دبليو  "بي 
امللللللدن ملللن تقييم  لللن  �للسللامللًا ميلللكرّ
م�ستويات املرونة ودرا�سة جمالت 
املوؤ�س�سية  والإملللكلللانلللات  الللتللطللويللر 
والتحول،  والللتللعللايف  لللا�للسللتللجللابللة 
للللاأداء  مللوؤ�للسللراً   131 ويت�سمن 
وعدداً  رئي�سياً،  جماًل   36 تغطي 
املرتبطة  الفرعية  املللوؤ�للسللرات  مللن 

املللحلللللي اللللعلللام، كللمللا اأنللهللا حتت�سن 
العامل،  اإجمايل �سكان  %55 من 
ومن املتوقع اأن ترتفع هذه الن�سبة 

بحلول 2050.
ولفت التقرير اإىل حتقيق مدينتي 
متقدمة  مللكللانللة  ودبلللللي  اأبلللوظلللبلللي 
�سمن  واجلللللاهللللزيللللة،  املللللرونللللة  يف 
مبميزات  تتمتع  مللدن   10 اأف�سل 
لللنلللهلللا ملللللن ملللواجلللهلللة  علللالللليلللة متلللكرّ
القت�سادية،  الللتللحللديللات  خمتلف 
م�سريا  والطبيعية،  والجتماعية، 
ال�سرق  مللنللطللقللة  مللللدن  متللتللع  اإىل 
الأو�سط و�سمال اإفريقيا باإمكانات 
عللاللليللة، وملل�للسللتللويللات مللرتللفللعللة من 
اأملللن الطاقة،  املللرونللة يف جملللالت 
املجتمع،  يف  واللل�للسللحللة  والللتللعللللليللم، 
البيئة  وتطور  التجاري،  والتنوع 

التحتية للنقل.
اللللتلللقلللريلللر الللل�لللسلللوء على  و�لللسلللللللط 
الللتللي بذلتها  اجلللهللود احلللكللوملليللة 
جائحة  مللواجللهللة  يف  دبللللي  اإمللللللارة 
فريو�ض كورونا امل�ستجد، وقدرتها 
على تطويقها والتقليل من اآثارها 
والبعيد،  الللقلل�للسللري  امللللديلللني  علللللى 
حيث اأطلقت حكومة دبي مبادرات 
علللللدة، �للسللملللللت تللبللنللي منلللللوذج عمل 
خمتلط مللن احلللوكللمللة، ركللز على 
اجلهات  خمللتلللللف  بلللني  الللتللنلل�للسلليللق 
الت�سل�سل  وم�ستويات  احلكومية 
الإداري، ودعمت تلك اجلهود من 
خللال اإ�للسللراك جميع الأطلللراف يف 

عملية اتخاذ القرار.
ال�سرق  مللللدن  اأن  الللتللقللريللر  واأكلللللد 
تواجه  اإفريقيا  و�للسللمللال  الأو�للسللط 
نللاجتللة عن  عللدة حتللديللات رئي�سية 
التغري املناخي، والأمن ال�سيرباين، 
وغريها .. كما اأنها تواجه حتديات 
يف التاأمني الجتماعي واخلدمات 

ال�سحية الطارئة. ميكن مواجهة 
و�سع خطط  التحديات عرب  هللذه 
التحتية  البنية  لتطوير  �ساملة 

لتحقيق فوائد عالية.
مبجموعة  اللللتلللقلللريلللر  واأو�للللللسللللللى 
مللن اخلللطللوات والإجللللللراءات التي 
ال�سرق  اأن تركز عليها مدن  يجب 
الأو�لللسلللط و�للسللمللال اإفللريللقلليللا خال 
املللللرحلللللللللة امللللقلللبلللللللة، مبلللللا يف ذللللك 
املوجة  تلللوجللليللله  مللللن  ال�لللسلللتلللفلللادة 
اللللتلللالللليلللة ملللللن ال�لللسلللتلللثلللملللار نحو 
املرونة، ما ي�ساعد  مبادرات تعزيز 
اقللتلل�للسللاداتللهللا وجمللتللمللعللاتللهللا على 
وجه  يف  اجلاهزية  وتعزيز  التعايف 

ال�سدمات امل�ستقبلية.
واأ�سار اإىل اأهمية العمل على تقييم 
للمخاطر  املللللللدن  تلللعلللر�لللض  ملللللدى 
والرتكيز  والللبلل�للسللريللة،  الطبيعية 
على جمالت التطوير التي ت�سمل 
واملجتمع  الأ�سا�سية  الحتياجات 
والقت�ساد والبيئة احل�سرية، من 
املوؤ�س�سية  الإمللكللانللات  تقوية  اأجلللل 
املن�سود؛  الهدف  لتحقيق  الازمة 
جمالت  على  اأمللثلللللة  اإىل  وتللطللرق 
التطوير ت�سمل زيادة العتماد على 
الأ�سا�سية  للللللمللواد  املحلي  الإنللتللاج 
حللللللالت  كلللفلللايلللتلللهلللا يف  لللل�لللسلللملللان 
�ساملة  تغطية  وتوفري  الللطللوارئ، 
الأمان  و�سبكات  ال�سحية  للرعاية 
نواق�ض  وتللللللللدارك  الجلللتلللملللاعلللي، 
اإىل  التي حتتاج  واملجالت  املوازنة 

تطوير على امل�ستوى املايل.
اأن  اإمللكللانلليللة  اإىل  الللتللقللريللر  ولللفللت 
تلل�للسللتللفلليللد بللعلل�للض اللللللدول ملللن رفع 
م�ستوى الا مركزية وا�ستقالية 
بالنظر  الللقللرارات،  اتخاذ  املللدن يف 
والختافات  اللللللدول  حللجللم  اإىل 
لاأخطار  �للض  الللتللعللررّ ملل�للسللتللوى  يف 

ياأتي يف اإطار �سراكة القمة العاملية 
املوؤ�س�سات  اأبلللللرز  ملللع  للللللحللكللومللات 
البحثية لت�سليط ال�سوء على اأبرز 
امل�ستقبلية  والتحولت  التوجهات 
وو�سع  املجتمعات،  تواجهها  التي 
املتقدمة  وامللللللللبلللللللادرات  احللللللللللللول 
الناجحة  التجارب  على  بالعتماد 
رتها احلكومات  واخلربات التي طورّ

من خمتلف اأنحاء العامل.
ملللللللن جلللللهلللللتللللله، قللللللللللال اللللللدكلللللتلللللور 
رائللللللللللللد قلللللملللللربجلللللي �لللللسلللللريلللللك يف 
قطاع  ورئي�ض  "ا�سرتاتيجي&" 
يف  واملللرافللق  والكيماويات  الطاقة 
بال�سركة  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
التحديات  ملللن  الللعللديللد  تللوجللد   :
اللللطلللبللليلللعللليلللة والللللبلللل�للللسللللريللللة اللللتلللي 
يللتللوجللب علللللى �للسللانللعللي اللللقلللرار يف 
وحتليلها  درا�ستها  امل�ستقبل  مللدن 
اأجللل حتديد  لها، من  والتخطيط 
�سبل تعزيز املرونة يف مدنهم، وذلك 
مللن خلللال الللرتكلليللز علللللى حتديد 
وتلبية  الهيكلية،  ال�سعف  نللقللاط 
والجتماعية  البيئية  الحتياجات 
القدرات  وتطوير  والقللتلل�للسللاديللة، 

املوؤ�س�سية يف املدن.
املرنة  امللللللدن  اأن  الللتللقللريللر  وذكلللللر 
واملللللتللللقللللدمللللة متلللتلللللللك علللللللللدداً من 
ت�سمل  الللتللي  الرئي�سية،  املللملليللزات 

ت�سمن  م�ستقبلية  خللطللط  و�للسللع 
ال�سمود يف وجه  املللدن على  قللدرة 
وتخفيفها  الللل�لللسلللدملللة  تلللللاأثلللللريات 
والتعايف منها، و�سمان توفر املوارد 
منها  والنتفاع  وتنوعها  وتعددها 
بال�سكل الأمثل، �سرعة تكيف املدن 
ا�ستجابة  من حيث اتخاذ خطوات 
ومللللرنللللة ح�سب  فلللعلللاللللة  بللطللريللقللة 
العمل  وتعزيز  املتغرية،  الللظللروف 
القطاعني  بني  امل�سرتك  والتعاون 
يف  ي�سهم  مبا  واخلللا�للض  احلكومي 
تنويع املوارد والقدرات واخلربات.
كما تتميز املدن املتقدمة بقدرتها 
على الرتكيز على الأفراد اأوًل من 
وتعزيز  احتياجاتهم  توفري  خال 
و�سمان  ورفللاهللهللم  حياتهم  جلللودة 
�سنع  واإ�لللسلللراكلللهلللم يف  انللدمللاجللهللم 
على  وقللدرتللهللا  ومتكينهم،  الللقللرار 
تطوير خطط ابتكارية وجتريبية 
�سمن املدن للم�ساعدة على التعايف، 
اإ�سافة اإىل كونها �ساملة من حيث 
تاأثريها  تقدمي حلول مبنية على 
على الأنظمة و�سمان القدرة على 

قيا�سها.
واأ�سار اإىل اأن اأهمية املدن تكمن يف 
الدول،  اقت�ساد  قلب  متثرّل  كونها 
اإذ حتقق تنمية اقت�سادية وابتكاراً 
ومنواً ي�سل اإىل %80 من الناجت 

تطوير  اإىل  التي حتتاج  واملجالت 
اأنلللله ملللن خال  يف امللللللدن، ملللوؤكلللداً 
ال�سليم  والبناء  املائم  ال�ستثمار 
ت�ستطيع  املللوؤ�للسلل�للسلليللة،  لإمللكللانللاتللهللا 
جاهزيتها  تللعللزيللز  املللنللطللقللة  ملللدن 
اأعلى  وحتقيق  امل�ستقبل  لتحديات 
والتعايف  ال�للسللتللجللابللة  ملل�للسللتللويللات 

والتحول.
العاملية  القمة  اأن  بالذكر،  جدير 
للللللحللكللومللات اأعلللللنللت مللللوؤخللللراً عن 
توقيع 9 �سراكات معرفية جديدة 
ال�سركات  اأبلللللللرز  مللللن  نللخللبللة  مللللع 
البحثية  واملوؤ�س�سات  ال�ست�سارية 
اللللعلللاملللليلللة املللتللخلل�للسلل�للسللة، لإطلللللاق 
علمية  ودرا�لللسلللات  تللقللاريللر  �سل�سلة 
مبنية على روؤى ا�ستباقية لتحديد 
اأهم التوجهات والفر�ض اجلديدة 
للللللدعلللللم احلللللللكللللللومللللللات، وتللللعللللزيللللز 
جاهزيتها للم�ستقبل وعامل ما بعد 

جائحة فريو�ض كورونا امل�ستجد.

ا�ست�سراف  علللللى  الللتللقللاريللر  وتللركللز 
العامل،  حول  احلكومات  م�ستقبل 
العاملية  اللللللتلللللحلللللولت  ودرا�لللللللسلللللللة 
الللتللي تللواجلله العامل،  والللتللحللديللات 
ومتطلبات  الأولللللويللللات  وحتلللديلللد 
اآليات  وو�لللسلللع  املللقللبلللللة،  امللللرحلللللللة 
ومنهجيات عمل جديدة بناء على 
اجليل  لتمكني  احلديثة  البيانات 

القادم من احلكومات.
العربية  الن�سخة  علللللى  لللاطللاع 
لتقرير"الوقت الأمثل لا�ستعداد 
للم�ستقبل.. خارطة طريق لتعزيز 
زيللللللارة  يللللرجللللى  املدن"،  ملللللرونلللللة 
www. الإلللللكللللرتوين:  اللللرابلللط 
worldgovernmentsummit.
org/observer/resilience-
الطللللللللللاع  ميلللللكلللللن  كلللللملللللا   tool
علللللللللى الإطللللللللللللار اللللتلللفلللاعلللللللي عرب 
www.resilience.:اللللللللللللللللللللرابلللللللللللللللللللط

 worldgovernmentsummit.org



اجلمعة   20  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13319  
Friday    20   August   2021   -  Issue No   1331904

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
ال�سلللللادة/الفلك  بان  التنمية القت�سادية  دائلللرة  تعلن 

لتح�سيل الديون
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2333471 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/ايليفن 

لا�ست�سارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3924037 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
ال�سلللللادة/بلو  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

توليب للعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2860134 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
ال�سلللللادة/باك  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

اربيان لا�ست�سارات ال�سريبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2834094 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
ال�سلللللادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

العامة  للتجارة  لل�سركة الهلية  لبريو�ض - مملوكة 
)اخلا�سة( املحدودة - فرع 10

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1014195-10 
الغاء رخ�سة

العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
�سمارت  ال�سلللللادة/منجرة  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ليون  رخ�سة رقم:2907904 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة حممد ممتاز اهلل ديتا %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف عمران يون�ض حممد يون�ض
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/كابريي للت�سميم 

الداخلي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2884919 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة بال عبدالقادر ق�ساب %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عاء معني ر�ستم

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
البحر  ال�سلللللادة/جومل  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

للنقليات وملقاولت العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3806501 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة عبدالرحمن احمد ح�سن عبداهلل املرزوقي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف هادف �سعيد فاح �سعيد املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
الطبي  البل�سم  ال�سلللللادة/مركز  بان  التنمية القت�سادية  دائلللرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:2476102 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد ثعلوب �سامل حمد الدرعى %31
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عادل حممد احمد ال�سعدى %20
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف م�سعل عبداهلل احمد بن براك الظاهرى
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/مركز الربيطاين لطب الع�سبي 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والنف�سي ذ.م.م  رخ�سة رقم:2511650 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد عبدالعزيز موؤمن حمد اجلنيبى  %43

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد نادرحممود الكعبى %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سقر معيو�ض برغ�سو حربى املنهاىل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد نادرحممود الكعبى

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

فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/نك�ست 50 تكنولوجي �سليو�سن�ض 

- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4004798 

تعديل مدير / اإ�سافة ابراهيم حممد على ال�سارجى املناعى

Next50 Ltd تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نك�ست 50 ليمتد

تعديل مدير / حذف ابراهيم حممد على ال�سارجى املناعى

Adalytyx Ltd تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اداليتيك�ض ليمتد

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

فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/موؤ�س�سة الفار�ض 

الذهبي البيطرية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2338438 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة عائ�سة حممد �سلطان حممد الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سامل �سعيد خلف �سعيد الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
عثمان  ال�سلللللادة/حممد  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

جمعة لتجارة املاب�ض الرجالية اجلاهزة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1179764 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة �سعد مبيوع �سعد ال�سام�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سامل جمعه عيد علي ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:كاريرنت جلف لا�ست�سارات التعليمية ذ.م.م
ابوظبي  �سركة  مبنى   0.7 �سرق   ، ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

الوطنية للتاأمني
CN 22060336 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/زايد ت�سارترد اكاونتانت لتدقيق احل�سابات   2
- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م ،  كم�سفي قانوين لل�سركة 

بتاريخ:2021/7/27 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 
تاريخ   - غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105020754 

التعديل:2021/8/19
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة امل�سفي 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:�سيف واتر كميكال لتكنولوجيا املياه - �سركة ال�سخ�ض 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�سركة:امل�سفح ، م 32-0.2 ، مبنى ال�سيد غامن حممد الفندي 
غامن واخرين

CN 2723684 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ،    2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/8/11 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/8/18  - بالرقم:2105022738 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة امل�سفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/مركز يل بانك �سبا للتجميل

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2374128 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بدور ح�سن عبداهلل حاجى اخلورى %50

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة امنه خمي�ض �سعيد خمي�ض الدرمكى %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ا�سماء �سعيد حفيظ �سعيد املزروعى

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 1.20*0.40 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز يل بانك �سبا للتجميل
LE BLANC SPA BEAUTY CENTER

اإىل/ مركز يل بانك �سبا للتجميل ذ.م.م
    LE BLANC SPA BEAUTY CENTER L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/�سركة ماك�ض موديول العقارية ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2480029 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / زايد نبيل مرزوق من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / زايد نبيل مرزوق من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سن يعقوب يو�سف ح�سن املرزوقى

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة ماك�ض موديول العقارية ذ.م.م
MAX MODULES REAL ESTATE CO. L.L.C

اإىل/ �سركة ماك�ض موديول العقارية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ .م.م
MAX MODULES REAL ESTAE CO - SOLE PROPRIETORSHIP L L C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
للمحاماه  الغيثي  علي  ال�سلللللادة/حمدان  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب وال�ست�سارات القانونية   رخ�سة رقم:2671380 

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ حمدان علي الغيثي للمحاماه وال�ست�سارات القانونية

HAMDAN ALI ALGHAITHI LAWYERS & LEGAL CONSULTANCY

اإىل/ حمدان علي الغيثي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

HAMDAN ALI AL GHAITHI LAWYERS & LEGAL CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/حمل ن�سيم ال�ساروج 

للعدد احلديدية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1133977 

تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل ن�سيم ال�ساروج للعدد احلديدية
اإىل/ حمل ن�سيم ال�ساروج للعدد احلديدية

NASEEM AL SAROUJ METAL SHOP

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/غنتوت لتجميل الأرا�سي 

- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1195644 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة جمموعة �سيكويا لا�ستثمار - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

 SEQUOIA GROUP INVESTMENTS - Sole Proprietorship L.L.C

ال�سركات اخلا�سة  ام بي لدارة  ار  تنازل وبيع / حذف  ال�سركاء  تعديل 
r m b companies mangment L.L.C.    ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام:

بداأت دار املخطوطات باجلامعة القا�سمية عمليات ترميم 
ومعاجلة وت�سوير جمموعة من الرقاقات الأثرية النادرة 
اخلا�سة مبجمع القراآن الكرمي بال�سارقة يف اإطار التعاون 

القائم بني دار املخطوطات واملجمع.
العام  الأملللني  طللاهللر  عبدالرحمن  �للسللريزاد  ال�سيخ  وقلللال 
ومن خال  املجمع يقوم حالياً  اإن  الكرمي  القراآن  ملجمع 
الأثرية  مقتنياته  جميع  وتدقيق  بتفقد  املخطوطات  دار 

اأق�سى  ل�سمان  الدقيقة  الللدوريللة  للمعاجلة  واإخ�ساعها 
هذه  بع�ض  اأن  خا�سة  عليها  واملحافظة  العناية  درجلللات 
الرقاقات تعود للقرون الهجرية الأوىل " الثاين والثالث 
واللللرابلللع " واللللقلللرون الللتللي تللللليللهللا وبللعللمللر جتللللاوز الأللللف 

والثاثمائة عام لبع�سها.
لدار  الللعللام  امل�سرف  مبهام  القائم  املللعللداوي  �سعيد  وقللال 
املخطوطات باجلامعة القا�سمية اإن الدار لديها خمتربات 
متخ�س�سة ت�ستخدم اأحدث التقنيات على م�ستوى العامل 
يف جمال تعقيم وترميم ومعاجلة املخطوطات والوثائق 

الللعللديللد من  ي�سم  فللريللق عملها  و  الأثلللريلللة  والللرقللاقللات 
الكفاءات والكوادر املتخ�س�سة يف هذا املجال.

ي�سار اىل اأن املخطوطات والرقاقات الأثرية النادرة يف كل 
من جممع القراآن الكرمي ودار املخطوطات حتظى بعناية 
ومتابعة حثيثة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة 
وتعترب جل هذه املخطوطات الأثرية النادرة من مقتنيات 
�سموه التي اأهداها يف فرتات خمتلفة اإىل كل من جممع 

القراآن الكرمي ودار املخطوطات.

دار املخطوطات بال�شارقة تبداأ ترميم رقاقات اأثرية نادرة

•• ال�شارقة-الفجر:

موؤ�س�سة  مدير  احلمادي  مرمي  اأكللدت 
الطبيعية  الكوارث  اأن  الكبري:  القلب 
املناخي  التغري  ظللاهللرة  عللن  الناجمة 
تلل�للسللبللبللت مبللللاآ�للللٍض اإنلل�للسللانلليللة فلللاقلللت يف 
حللجللمللهللا امللللاآ�لللسلللي اللللتلللي تلل�للسللبللبللت بها 
واأو�سحت  والللل�لللسلللراعلللات،  احلللللللروب 
ب�سبب  الللنللازحللني  علللدد  اأن  احللللملللادي 

بلغ   2020 املللا�للسللي  اللللعلللام  يف  امللللنلللاخ 
نحو 30 مليون �سخ�ض بينما ت�سببت 
اللل�للسللراعللات واحللللللروب يف نللللزوح نحو  
العامل،  حلللول  �للسللخلل�للض  9.8مليون 
�ست�سهد  الأعلللداد  هللذه  اأن  اإىل  م�سريًة 
ارتلللفلللاعلللات كلللبلللرية يف اللللعلللام احللللايل 
التي  والللفلليلل�للسللانللات  للللللحللرائللق  نتيجة 
العامل.   من  متفرقة  اأمللاكللن  اجتاحت 
وجاء ت�سريح احلمادي مبنا�سبة اليوم 

العاملي للعمل الإن�ساين الذي ي�سادف  
والذي  عللللام،  كللل  مللن  19اأغ�سط�ض 
يناق�ض هذا العام التحديات الإن�سانية 
واملتمثلة  املناخي  التغري  عن  الناجمة 
وفقدان  والللفللقللر  واللللللجللوء  بللالللنللزوح 
للة، حيث  اخلللللدمللللات واللللبلللنلللى الللتللحللتلليرّ
املنا�سبًة  بللهللذه  املتحدة  الأمم  وجللهللت 
الللدول واحلكومات على  نللداًء لروؤ�ساء 
املت�سررة  واملجتمعات  ال�سعوب  ل�سان 

تقول فيه: "اإن الوقت قد نفذ ويجب 
اتخاذ اإجراءات فورية لإنقاذ ال�سرائح 
اأن  الأكللرث �سعفاً".   وبينت احلمادي 
وبتوجيهات  الللكللبللري  الللقلللللب  موؤ�س�سة 
ال�سارقة،  ال�سمو حاكم  قرينة �ساحب 
�للسللمللو اللل�للسلليللخللة جلللواهلللر بللنللت حممد 
القلب  مللوؤ�للسلل�للسللة  رئلليلل�للسللة  الللقللا�للسللمللي، 
وبالتعاون مع منظمات  الكبري، تعمل 
والإقليمية  الدولية  الإن�ساين  العمل 

ا�سرتاتيجيات  تلللطلللويلللر  اأجلللللللل  مللللن 
ال�ستجابة لتتمكن هذه املنظمات من 
موا�سلة اأعمال الإغاثة بفعالية كبرية 
يف املناطق والبلدان املت�سررة.  واأ�سارت 
مرمي احلمادي اإىل اأن "القلب الكبري" 
املختلفة  العاملية  للتحديات  ا�ستجابت 
 ،2021 و   2020 الللعللامللني  خلللال 
الإن�سانية  اللللتلللحلللديلللات  بلليللنللهللا  ومللللن 
املناخي،  التغري  ظاهرة  انتجتها  التي 

على  ملل�للسللروعللاً   39 نحو  نللفللذت  حيث 
م�ستوى العامل، ا�ستهدفت بجزء كبري 
والكوارث  الفي�سانات  �سحايا  منها 
اآثلللار  بللله ملللن  الللطللبلليللعلليللة وملللا ت�سببت 
�سلبيرّة على قطاعات ال�سناعة والأمن 
البلدان  مللللن  اللللكلللثلللري  يف  واحللللملللايلللة 
الفقراء  عللدد  �ساعف  ممللا  املللحللتللاجللة، 
والعاطلني عن العمل والنازحني على 
حللد �لللسلللواء.   واأو�للسللحللت احلللمللادي اأن 

"القلب  تتبناها  التي  ال�سرتاتيجية 
الللتللي متر  الكبري" ملللواجللهللة الأزمللللات 
بتعزيز  تللتللمللثللل  الللللعللللامل  بلللللللللدان  بلللهلللا 
جهوزية املجتمعات الفقرية واملعر�سة 
للللللحللوادث الللطللارئللة مللن خللال تاأهيل 
الأزمات  اإدارة  جمللال  يف  حملية  فللرق 
كوارث  بللوادر  ت�سهد  التي  الأمللاكللن  يف 
برامج  تللركلليللز  جللانللب  اإىل  للة،  طللبلليللعلليرّ
الللتللمللكللني املللهللنللي والجللتللمللاعللي ودعم 

والتعليم واخلدمات يف  ال�سحة  قطاع 
القدرات  لتمتلك  املحتاجة  املجتمعات 
املعقولة للتعامل مع ما تفرزه الأزمات 

والكوارث من تبعات اإن�سانية. 

•• ال�شارقة-الفجر:

يف اإطار التعاون املتوا�سل بني الطرفني، نظمت عمادة �سوؤون الطلبة باجلامعة 
ال�سارقة حما�سرة حول  ال�سرطة املجتمعية ب�سرطة  القا�سمية، وبالتن�سيق مع 

اأ�سكال وخماطر البتزاز الإلكرتوين واآليات الوقاية من املخاطر املحتملة.
"احذر البتزاز  التي نظمت عن بعد وحملت عنوان  جاء ذلك خال املحا�سرة 

اللكرتوين" وتناولت مفهومه وخماطره وطرق الت�سدي له . 
اأحمد حممد، مدير فرع اجلرائم اللكرتونية  الرائد حم�سن  املحا�سرة   قدم 

باإدارة التحريات واملباحث اجلنائية ب�سرطة ال�سارقة.
التوا�سل  ا�ستخدام مواقع  و�سلبيات  اإيجابيات  فيها  تناول  �سرحا  املحا�سر  قدم 

العامل  هذا  مع  التعامل  وطللرح  العنكبوتية  ال�سبكة  على  والدخول  الجتماعي 
الفرتا�سي الكبري، وحر�ض على تقدمي و�سرح اأوجه التوعية والن�سح والتوجيه 
امل�سبوهة  واحللل�للسللابللات  اللللكللرتونلليللة  املللواقللع  مللع  التعامل  يف  اجلللامللعللة  لطلبة 
اإىل  وامل�سارعة  الن�سياق وراءهم وتلبية مطالبهم  ل�سخ�سيات جمهولني وعدم 
اأ�سكاله  اإباغ اجلهات املخت�سة يف حالة التعر�ض لابتزاز الإلكرتوين يف كافة 

املادية واملعنوية .
واأكد املحا�سر اأهمية احلذر يف التعاطي وتنزيل التطبيقات الإلكرتونية الذكية 
و�سرورة قراءة ال�سروط وبنود ال�سرتاك فيها اإ�سافة اإىل عدم الطمئنان اإىل 
الأغراب على مواقع التوا�سل لأنهم قد ي�ستخدمون ال�سور واملعلومات يف عملية 

ابتزاز الأ�سخا�ض، وخا�سة الطلبة.

الأ�سخا�ض  اأحللد  تعر�ض  حللال  التعامل يف  كيفية  حللول  والتوجيه  الن�سح  وقللدم 
اإىل ابتزاز اإلكرتوين من خال عدم ال�ستجابة مع املبتز واللجوء اإىل اجلهات 
املخت�سة يف اجلامعة وال�سرطة موؤكداً اأن الق�سايا يتم التعامل معها ب�سرية تامة 
من قبل اجلهات املعنية، موؤكدا تكثيف اجلهود للحد من انت�سار هذه الظاهرة 

وتثقيف وتوعية املجتمع مبخاطر البتزاز على مواقع التوا�سل الجتماعي.
ل�سرطة  اجلللزيللل  بال�سكر  الطلبة  �للسللوؤون  عللمللادة  تقدمت  املحا�سرة  نهاية  ويف 
ومن  املجتمع،  وحماية  التوعية  يف  وجللهللودهللم  املثمر  تعاونهم  على  ال�سارقة 
جانبها �سكرت �سرطة ال�سارقة اجلامعة القا�سمية ممثلة يف عمادة �سوؤون الطلبة 
على اجلهود التي يبذلونها من اأجل توعية الطلبة من خال الأن�سطة الهادفة 

الا�سفية.

•• ال�شارقة-الفجر:

لدائرة  الللتللابللع  امللل�للسللنللني  رعلللايلللة  دار 
ال�سارقة،  يف  الجتماعية  اخلللدمللات 
تللقللدم خللدمللاتللهللا املللتللنللوعللة ملللن كافة 
والجتماعية  اللل�للسللحلليللة  اللللنلللواحلللي 
لكبار  وغريها  والنف�سية  والقانونية 
يف  دائلللم  ب�سكل  القاطنني  املللواطللنللني 

ممن تتوافق معهم �سروط الإيواء.
اللللكلللثلللري مللللن احلب  الللللللللدار  يف هلللللذه 
من  الفئة  لهذه  بالمتنان  وال�سعور 
لوطنها  الكثري  قدمت  التي  املجتمع 
وبالتايل جاء دورها لتحظى بالهتمام 
والعناية والتي يعود تاأ�سي�سها يف عام 

1986م.

�إدخـــــــال �لـــفـــرحـــة و�لــبــهــجــة 
و�ل�سرور 

رعاية  دار  ملللديلللر  اللللقلللطلللري  مللللرمي 

التي  الللللتللللطللللورات  تلللللللروي  املللل�لللسلللنلللني 
وقرارات  خدمات  من  الللدار  �سهدتها 
اأن  اإىل  م�سرية  تاأ�سي�سها،  منذ  على 
اإدخال الفرحة والبهجة وال�سرور من 
اأهم الأمور التي تهتم بها الدار، حيث 
اأنهم جزء ل يتجزاأ من املجتمع، ويلي 
�سحية  طبية  خللدمللات  تللقللدمي  ذللللك 
الأجهزة  تللوفللري  ملللع  عللاللليللة  بلللجلللودة 
يتم  حيث  بللكللفللاءة،  واملللعللدات  الطبية 
تقدمي خدمات التطبيب والتمري�ض 
والفحو�سات  الللطللبلليللعللي  والللللعللللاج 
املخربية  والللفللحللو�للسللات  اخلللارجلليللة 
وال�سيدلية مبعايري عالية، بالإ�سافة 
والأنللل�لللسلللطلللة  اللللللرباملللللج  تللللقللللدمي  اإل 
والفعاليات داخل الدار وخارجها، كما 
ال�سحية  الأزمللللة  قبيل  اللللدار  قللامللت 
بتنفيذ رحات خارجية  لكوفيد19، 
للمنت�سبني لعدة دول منها ال�سعودية، 
اأذربلليللجللان، كما متت  الللكللويللت، قطر، 

اجلهات  مع  املواطنني  كبار  م�ساركة 
واملراكز  امللللراأة  مللراكللز  مللن  اخلارجية 
يف  وم�ساركتهم  والرتاثية  الريا�سية 
حفظ  م�سابقة  فيها  مبللا  امللل�للسللابللقللات 

القراآن الكرمي.

عقد من �لزمن 
وكللللللللان يتم  الللللقللللطللللري،  واأ�لللللسلللللافلللللت 
ونف�سية،  اجتماعية  خللدمللات  تقدمي 
وقلللللانلللللونللللليلللللة، و�لللسلللحللليلللة وخلللللدملللللات 
كما  الللدار،  داخللل  للمنت�سب  ترفيهية 
دملللج منت�سبيها  علللللى  الللللدار  حتللر�للض 
يف امللللجلللتلللملللع مللللن خلللللال اللللللزيلللللارات 
الداخلية اليومية واخلارجية وت�سمل 
املدرا�ض  زيلللارات  الداخلية  الللزيللارات 
احلكومية  واملللوؤ�للسلل�للسللات  واجلللامللعللات 
وزيارات  التطوعي  والعمل  واخلا�سة 
الزيارات  ت�سمل  كما  املنت�سبني  اأهلللل 
الأماكن  لبع�ض  زيلللللارات  اخلللارجلليللة 

وتلبية  وامل�ساجد  وال�سوق  ال�سياحية 
الدعوات املقدمة ويف الو�سع الراهن 
والفعاليات  اللللزيلللارات  هللذه  اختلفت 
بللعللد الزمللللة اللل�للسللحلليللة لللكللوفلليللد 19 
باتخاذ الإجراءات الإحرتازية وجميع 
املواطنني  كبار  حتفظ  التي  الأدوات 

من خماطر اجلائحة.
حلكومة  الللكللبللري  الهلللتلللملللام  وحلللللول 
املللواطللنللني وتقدمي  بللكللبللار  اللل�للسللارقللة 
لهم الكثري من اخلدمات التي حتقق 
اأجابت:  وا�للسللتللقللرارهللم،  رفللاهلليللتللهللم 
اأن اجلللهللات اخلللارجلليللة املللتللعللاونللة مع 
تلل�للسللاهللم يف تقدمي  امللللواطلللنلللني  كلللبلللار 
معاماتهم  اإجنلللاز  يف  لهم  الأولللويللة 
وتوفر  وخللدمللاتللهللم  واحللتلليللاجللاتللهللم 
من  ت�سهل  الللتللي  املللرافللق  جميع  لهم 

حركتهم داخل هذه اجلهات.
اأنلله يتم تقدمي اخلدمة  واأ�للسللارت اإىل 
للمنت�سبني على مدار ال�ساعة،  حيث 

اخلدمات  جميع  خالها  مللن  تتوفر 
والجتماعية  والللنللفلل�للسلليللة  اللل�للسللحلليللة 
اإىل جانب توفري جميع احتياجاتهم 
اليومية واملعي�سية التي يرغبون بها.

على مد�ر �ل�ساعة
علللللللى توفري  اللللللللللدار  كلللملللا حتللللر�للللض 
العاجات رفيعة امل�ستوى اإ�سافة اإىل 
املمر�سني  ملللن  وفلللريلللق  طللاقللم طللبللي 
واملخت�سني، من خال ق�سم الرعاية 
طبي  طللاقللم  علللللى  يللحللتللوي  ال�سحية 
وممر�سني  اأطلللللبلللللاء  مللللن  ملللتلللكلللاملللل 
التطبيب  خللدمللة  وتلللقلللدم  وتللطللبلليللب 
ومعاوين التطبيب على مدار ال�ساعة، 
اإجراء  على  يعمل  خمترب  يوجد  كما 
املنت�سبني  مللن  للمر�سى  فحو�سات  
فيها  مبللا  الطبيب  طلب  ح�سب  على 
الللفللحللو�للسللات الللللدوريللللة، وتللتللوفللر يف 
الأدويللللة  كللافللة  تللوفللر  الللللدار �سيدلية 

الللتللي تلل�للسللرف لللكللبللار املللواطللنللني التي 
الطبية  الو�سفة  ح�سب  على  ت�سرف 
كل  للمر�سى  الطبيب  يقدمها  التي 

على حدا.

 عام 1986
يف  املللل�لللسلللنلللني  رعللللايللللة  دار  اأن  علللللللملللاً 
 ،1986 علللام  يف  تاأ�س�ست  اللل�للسللارقللة، 
لإيلللللللللواء كلللبلللار املللللواطللللنللللني وفلللاقلللدي 
جتاوزت  ممللن  الجتماعية،  الرعاية 

يجدون  ول  عللامللاً،  ال�ستني  اأعمارهم 
اإدارة  ي�ستطيعون  ول  يللرعللاهللم  مللن 
�لللسلللوؤون اأنللفلل�للسللهللم، كللمللا تلللقلللدم الللللدار 
خلللدملللات اللللعلللاج الللطللبلليللعللي، لإعللللادة 
تاأهيل وتعزيز قدرات اجلهاز احلركي 
للمر�سى امل�سابني وذلك من خال: 
الدار  تعمل  حلليللث  الإيللللللواء،  خللدمللات 
املعي�سية لقاطنيها  البيئة  على تهيئة 
الف�سيولوجية  احتياجاتهم  وتلبية 
بهم  و�سول  وال�سحية  والجتماعية 

الجتماعي،  التكيف  درجللات  لأق�سى 
وحتللقلليللق اللللللذات لللديللهللم ملللن خال 
كما  الرتفيهية،  والأن�سطة  الربامج 
حقوقهم  تلللاأملللني  اللللدارعلللللللى  تللعللمللل 
وتوفري احلماية لهم، واإدارة �سوؤونهم 
اأ�سرهم  يف  دجمللهللم  واإعللللللادة  املللاللليللة، 
الدار  وت�سمن  وجللدت،  اإن  الطبيعية 
من  ال�سحية  اخلدمات  كافة  تقدمي 
وعللللاج طبيعي  تللطللبلليللب ومتللريلل�للض 

وتغذية وغريها.

مبنا�سبة �ليوم �لعاملي للعمل �لإن�ساين

مرمي احلمادي: ماآ�شي التغري املناخي فاقت احلروب وال�شراعات ويجب اإنقاذ ال�شرائح الأكرث �شعفًا

بالتن�شيق مع �شرطة ال�شارقة.. اجلامعة القا�شمية 
توعي طلبتها مبخاطر البتزاز الإلكرتوين

لتوفري �حلماية و�لرعاية �لكرمية لهم

دار رعاية امل�شنني بال�شارقة.. واحة لإ�شعاد كبار املواطنني وتعزيز دجمهم جمتمعيًا

•• راأ�س اخليمة-وام:

اختتمت موؤ�س�سة راأ�ض اخليمة للقراآن الكرمي وعلومه 
ال�ساد�سة  �سقرال�سيفية  ال�سيخ  دورة  فعاليات  ام�ض 
احلفل  اأقيم  اإبللداع ومتيز" حيث  "�سيفنا  �سعار  حتت 
اخلللتللامللي للللللللدورة املل�للض افللرتا�للسلليللا فلليللمللا مت تكرمي 
والطاب  والطلبة  الرباعم  فئة  من  الأوائلللل  الطلبة 

املميزين واملجتهدين.
واأعللللللرب اللل�للسلليللد عللبللد الللرحللمللن علللللي جملللللداد مدير 
العميق  ال�سكر  عللن  واملللاللليللة  الإداريلللللة  اللل�للسللوؤون  اإدارة 
�سعود  ال�سموال�سيخ  �ساحب  واإىل  احلكيمة  للقيادة 

راأ�ض  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن 
بهذه  املتوا�سلة  والعناية  امل�ستمر  الدعم  على  اخليمة 
ال�سحي  �سعيد  تيمور  ال�سيد  واأ�ساد  املميزة.  الفعاليات 
منذ  الللللدورة  على  ال�سديد  بللالإقللبللال  الللللدورة  م�سرف 
يللومللهللا الأول،حلللليللللث بلللللغ علللدد امللل�للسللاركللني فيها435 
وحلقات  قللطللاعللات   7 لهم  خ�س�ست  ودار�لللسلللة،  دار�للسللاً 
اأ�سابيع،   4 ملللدى  علللللى  املللتلللدت  افللرتا�للسلليللة  قللراآنلليللة 
الأن�سطة  العديد من  الدار�سون خالها من  وا�ستفاد 
يف  �ساهمت  التي  الرتفيهية  وامل�سابقات  والفعاليات 
توفري بيئة جاذبة وحمفزة متلوؤها ال�سعادة والبتهاج 

والتناف�ض والجتهاد.

راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي تختتم دورة �شقر ال�شيفية
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منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
PRINCIPOTE  : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم: 350679   بتاريخ: 2021/05/06
بيانات الأولوية: 

باإ�سم : فوتيني كات�سيبا
 وعنوانة :  501 �سورلين 16، نخلة اجلمرية، دبي، الإمارات العربية املتحدة

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
الفعاليات  تنظيم  وا�ست�سافتها؛  الفعاليات  تنظيم  الفعاليات؛  حجز  وكللالت  خدمات  الرتفيه؛  خدمات 
الجتماعية  الللفللعللاللليللات  تنظيم  وا�ست�سافتها؛  الثقافية  الللفللعللاللليللات  تنظيم  وا�ست�سافتها؛  الرتفيهية 
اأو  الجتماعية  الفعاليات  اأو  الرتفيهية  الفعاليات  اأو  بالفعاليات  املتعلقة  املعلومات  توفري  وا�ست�سافتها؛ 
الفعاليات  العرو�ض؛ تنظيم  الثقافية؛ تنظيم  الفعاليات  اأو  املجتمعي  الثقافية؛ تنظيم الرتفيه  الفعاليات 
احلية؛ تنظيم فعاليات الرق�ض؛ خدمات حجز التذاكر وحجزها للفعاليات الرتفيهية والثقافية؛ خدمات 
العرو�ض  تقدمي  الرق�ض؛  فعاليات  وتنظيمها؛  احلية  الرتفيهية  العرو�ض  تقدمي  الجتماعية؛  النوادي 
املو�سيقية؛ خدمات الدي�سكو؛ خدمات النوادي )للرتفيه(؛ خدمات فار�ض الأ�سطوانات؛ خدمات الكاراوكي؛ 
وال�ست�سارة  الن�سح  تقدمي  خدمات  الجتماعية؛  الللنللوادي  خدمات  والرتفيه؛  ال�ستجمام  مرافق  توفري 

واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات ال�سالفة الذكر.
تتكون العامة من كلمة PRINCIPOTE مكتوب بخط مميز ويعلوها تاج على �سكل �سعار

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 20 اأغ�صط�س 2021 العدد 13319

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
PRINCIPOTE  : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم: 350680   بتاريخ: 2021/05/06
بيانات الأولوية: 

باإ�سم : فوتيني كات�سيبا
 وعنوانة :  501 �سورلين 16، نخلة اجلمرية، دبي، الإمارات العربية املتحدة

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
التزويد  خدمات  الذاتية؛  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم؛  خدمات  وال�سراب؛  الطعام  تقدمي  خدمات 
بالطعام واللل�للسللراب؛  تللاأجللري الللكللرا�للسللي واللللطلللاولت واأغللطلليللة املللائللدة والأواين الللزجللاجلليللة؛  تللاأجللري غرف 
الجتماعات؛ تاأجري غرف للمنا�سبات الجتماعية؛ تاأجري غرف للفعاليات؛ خدمات الإقامة املوؤقتة؛ خدمات 

الوجبات اخلفيفة.
تتكون العامة من كلمة PRINCIPOTE مكتوب بخط مميز ويعلوها تاج على �سكل �سعار

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 20 اأغ�صط�س 2021 العدد 13319

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
HUDSON TAVERN  : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم: 350684   بتاريخ: 2021/05/06
بيانات الأولوية: 

باإ�سم : مورجانز جروب، اإل اإل �سي
 وعنوانة :  131 �سربينج �سرتيت، فورث فلور، نيويورك نيويورك 10012، الوليات املتحدة الأمريكية

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 34
خدمات املطاعم؛ خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات؛ التزويد بالطعام وال�سراب؛ مطاعم تقدمي  الوجبات 

اخلفيفة.
العامة عبارة عن الكلمات )HUDSON TAVERN( مكتوبة بالأحرف الاتينية

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 20 اأغ�صط�س 2021 العدد 13319

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

LA MAISON NORDIQUE  : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 351495   بتاريخ: 2021/05/20

بيانات الأولوية: 
باإ�سم : ل مي�سون نورديك هولدينج ليمتد

المارات  ابوظبي،  املللاريللا،  جزيرة  العاملي،  ابوظبي  �سوق  مربعة  ال�سلع،  بللرج   ،24 طابق  ري�سكوورك03،   2428   : وعنوانة   
العربية

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
وامل�ستح�سرات  الدقيق  وال�ساغو؛  التابيوكا  والنودلز؛  واملعكرونة  الأرز  ال�سطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز واملعجنات واحللويات؛ ال�سوكولتة؛ املثلجات وال�سربات املثلج وغريها من املثلجات الأخرى 
الأع�ساب  البهارات،  التوابل،  امللح،  اخلبيز؛  م�سحوق  اخلللمللرية،  الأ�للسللود؛  الع�سل  النحل،  ع�سل  ال�سكر،  لللاأكللل؛  ال�ساحلة 
من  منكهات  �سندوي�سات؛  مك�سيكية؛  بوريتو  املجمد(؛  )املللاء  الثلج  التوابل؛  من  وغريها  وال�سل�سات  اخلللل  املحفوظة؛ 
الهمربغر؛  �سندوي�سات  املح�سوة؛  ال�سندوي�سات  امللفوفة؛  ال�سندوي�سات  املفتوحة؛  ال�سندويت�سات  البحري؛  ال�سرطان 
على  حتتوي  �سندوي�سات  بحرية؛  ماأكولت  على  حتتوي  �سندوي�سات  املحم�سة؛  ال�سندوي�سات  البحري؛   ال�سرطان  لفائف 
لفائف  �سلطة؛  على  حتتوي  �سندوي�سات  �سمك؛  على  حتتوي  �سندوي�سات  اللحم؛  على  حتتوي  �سندوي�سات  اخل�سروات؛ 
حم�سوة؛ وجبات جاهزة تتكون ب�سفة رئي�سية من الأرز؛ وجبات جاهزة تتكون ب�سفة رئي�سية من ال�سلطة؛ وجبات جاهزة 
تتكون ب�سفة رئي�سية من املعكرونة؛ فطائر �سينية؛ �سو�سي؛ تاكو؛ كعكة ذرة )تورتيا(؛ �سل�سة ال�سويا؛ لب خبز؛ زلبية 
خفيفة  وجبات  الفطائر؛  الرقيقة(؛  )املعكرونة  النودلز  من  حم�سر  دقيق  )توابل(؛  الزجنبيل  معجون  الدقيق؛  اأ�سا�سها 

اأ�سا�سها الأرز؛ اأع�ساب بحرية )توابل(؛ كري )بهار(؛ منكهات بخاف الزيوت العطرية؛ ماء مالح
تتكون العامة من عبارة )LA MAISON NORDIQUE( مكتوبة بالأحرف الاتينية 

ال�سرتاطات: 
بالربيد  اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العامات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  لدية اعرتا�ض علي  فعلي من 

امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 20 اأغ�صط�س 2021 العدد 13319

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

LA MAISON NORDIQUE  : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 351496   بتاريخ: 2021/05/20

بيانات الأولوية: 
باإ�سم : ل مي�سون نورديك هولدينج ليمتد

وعنوانة :  2428 ري�سكوورك03، طابق 24، برج ال�سلع، مربعة �سوق ابوظبي العاملي، جزيرة املاريا، ابوظبي، المارات العربية
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 31
املنتجات اخلا�سة بالزراعة وال�ستنبات يف املاء والب�ستنة وزراعة الغابات اخلام وغري املعاجلة؛ احلبوب والبذور اخلام وغري 
معالج  بحري غري  �سعري منبت؛ ع�سب  احلية؛  احليوانات  الطازجة؛  والأع�ساب  الطازجة  واخل�سروات  الفواكه  املعاجلة؛ 
لا�ستهاك الآدمي؛ اللوز؛ �سمك اأن�سوفة حي؛ ترتيبات الفاكهة الطازجة؛ �سعري؛ بقول طازجة؛ �سمندر طازج؛ توت طازج؛ 
نخالة؛ بذور حبوب غري معاجلة؛ ك�ستناء طازج؛ حم�سيات طازجة؛ جوز الهند؛ �سرطان النهر )حي(؛ ق�سريات )حية(؛ 
طللازج؛ زجنبيل  ثوم  الطازجة؛  اأع�ساب احلدائق  زهللور �ساحلة لاأكل طازجة؛  اأ�سماك حية؛  ال�سمك؛  بي�ض  طللازج؛  خيار 
طازج؛ غال )حبوب(؛ عنب طازج؛ بندق طازج؛ �سمك ف�سيخ حي؛ ح�سرات �ساحلة لاأكل حية؛ اأ�سماك الكوي حية؛ كراث 
طازج؛ ليمون طازج؛ عد�ض طازج؛ خ�ض طازج؛ �سرطان بحري حي؛ ذرة �سفراء؛ رخوي؛ فطر حي؛ بلح بحر حي؛ بندق غري 
معالج؛ �سوفان؛ زيتون طازج؛ ب�سل طازج؛ برتقال طازج؛ حمار طازج؛ فول �سوداين طازج؛ بازلء طازجة؛ فلفل )نبات(؛ 
اأرز غري معالج؛ �سلمون حي؛ �سردين حي؛ خيار بحر  بطاط�ض طازجة؛ دواجللن حيه؛ كينوا غري معاجلة؛ راونللد طللازج؛ 
حى؛ �سم�سم �سالح لاأكل غري معالج؛  اأ�سماك ق�سريه حيه؛ فول �سويا طازج؛ �سبانخ طازجة؛ جراد بحري حي؛ قرع حي؛ 
ق�سب �سكر؛ �سنابل الذرة احللوة غري املعاجلة؛ كماأة طازجة؛ تونة حية؛ قمح؛ ماأكولت بحرية حية؛ �سرطان بحر حي؛ 

جمربي حي؛ قريد�ض حي.
تتكون العامة من عبارة )LA MAISON NORDIQUE( مكتوبة بالأحرف الاتينية 

ال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك 

امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 20 اأغ�صط�س 2021 العدد 13319

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

 SLS HOTEL & RESIDENCES  : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 350990   بتاريخ: 2021/05/16              بيانات الأولوية: 

باإ�سم : اإ�ض بي ئي هوتيل لي�سين�سينج، ال ال �سي
 وعنوانة :  131 �سربينج �سرتيت، فورث فلور، نيويورك، 

نيويورك 10012، الوليات املتحدة الأمريكية
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
فنادق  الفنادق؛  املف�سلني؛  للعماء  الفنادق  خدمات  الفندقية؛  اخلدمات  املوؤقتة؛  الإقامة  اأماكن  توفري 
املطاعم؛  خدمات  الكوكتيل؛  �سالة  خدمات  )الللبللارات(؛  احلانات  خدمات  املنتجعات؛  خدمات  املنتجعات؛ 
املاآدب وخدمات املاآدب؛ خدمات احلانات ال�سغرية؛  خدمات املقاهي؛  خدمات الكافترييات؛ خدمات حمات 
التزويد  خدمات  ال�سريعة؛  الوجبات  خدمات  اخلفيفة؛  الوجبات  خدمات  الكانتينات؛  خدمات  املقاهى؛ 
اإلكرتوين  موقع  توفري  الطهي؛  خدمات  والوجبات؛  وال�سراب  الطعام  تقدمي  خدمات  وال�سراب؛  بالطعام 
واملطاعم  الفنادق  حجوزات  اإجللراء  املوؤقتة؛  الإقامة  اأماكن  حجوزات  واملطاعم؛  الفنادق  حجوزات  لإجللراء 
لللاآخللريللن؛ اإعلللداد الطعام واللل�للسللراب والللوجللبللات واملللرطللبللات؛ اإجلللراء احلللجللوزات وحجز الإقللامللة وخدمات 
وال�سياح  يريدون مت�سية عطاتهم  الذين  لاأ�سخا�ض  الفنادق  يتعلق بحجز  فيما  الإقامة  توفري  وكالت 
حلفات  الطعام  وتقدمي  والوجبات  وال�سراب  الطعام  تنظيم  املوؤقتة؛  الإقامة  حجز  خدمات  وامل�سافرين؛ 
الولئم  ا�ستئجار مرافق  اأماكن حفات ال�ستقبال يف الأعرا�ض، وحتديداً،  ال�ستقبال يف الأعرا�ض؛ تنظيم 
والأعرا�ض؛  احلفات  يف  ال�ستقبال  حفات  وحتديًدا،  اخلا�سة،  املنا�سبات  لإقامة  الجتماعية  واملنا�سبات 
خدمات رعاية الطفل وتربية الطفل؛ خدمات ال�سيافة، وحتديًدا، الإقامة والطعام وال�سراب؛ توفري املرافق 
للموؤمترات؛ املعار�ض والجتماعات؛ تاأجري وحجز الغرف وقاعات الجتماعات؛ تاأجري الكرا�سي والطاولت 
واأغطية املائدة والأواين الزجاجية؛ حجز الإقامة يف الفنادق والوجبات؛ حجز وتوفري الإقامة يف الفنادق 
لاآخرين؛  واملطاعم  الفنادق  حجوزات  اإجللراء  الفنادق؛  حجز  خدمات  املطاعم؛  واأماكن  املوؤقتة  والإقللامللة 
توفري معلومات خم�س�سة عن الفنادق عرب الإنرتنت؛ توفري املعلومات يف جمال تناول الطعام يف املطاعم 
عرب الإنرتنت؛ توفري مرافق الجتماعات الجتماعية والولئم واملنا�سبات الجتماعية واملوؤمترات واملعار�ض 
والجتماعات؛ خدمات التزويد بالطعام وال�سراب؛ توفري اأماكن الإقامة املوؤقتة والوجبات لعماء املنتجع 

ال�سحي اأو التجميلي؛ خدمات ا�ست�سارية يف جمال ال�سيافة.
 HOTEL & " والكلمات "SLS" العامة تتكون من �سكل ثريا يجل�ض عليها قرود واىل ا�سفلها الحرف

ال�سكل يف  مبني  كما  الإنكليزية   باللغة  " مكتوبة   RESIDENCES
ال�سرتاطات: 

اأو  التجارية يف وزارة القت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات  فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 20 اأغ�صط�س 2021 العدد 13319

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

 SLS HOTEL & RESIDENCES  : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 350989   بتاريخ: 2021/05/16

بيانات الأولوية: 
باإ�سم : اإ�ض بي ئي هوتيل لي�سين�سينج، ال ال �سي

 وعنوانة :  131 �سربينج �سرتيت، فورث فلور، نيويورك، نيويورك 10012، الوليات املتحدة الأمريكية
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
اإدارة العقارات لاآخرين؛ تنظيم عقود تاأجري وا�ستئجار العقارات؛ تقييم واإدارة العقارات؛ قوائم  خدمات 
تقييم  التجارية؛  الللعللقللارات  وكلللالت  خللدمللات  ال�سكنية؛  والإيلللجلللارات  ال�سقق  لإيللجللارات  امل�سنفة  الللعللقللارات 
املمتلكات العقارية؛ حيازة الأرا�سي، وحتديًدا، الو�ساطة العقارية؛ تاأجري العقارات؛ تاأجري العقارات؛ تاأجري 
ال�سكنية يف الأحياء واملجتمعات  العقارات  العقارية؛ توفري قاعدة بيانات للمعلومات حول قوائم  املمتلكات 
املختلفة؛ توفري بوابة اإلكرتونية على �سبكة الإنرتنت تقدم معلومات يف جمالت العقارات املتعلقة بتاأجري 
العقارات عن طريق  املعلومات يف جمال  توفري  والأكللواخ؛  والفيات  وال�سقق اخلا�سة  ال�سقق  وبيع  و�سراء 
املعلومات يف  الللعللقللارات؛ توفري  التي تعر�ض معلومات  الأخلللرى  الللويللب  الإلللكللرتوين مبللواقللع  املللوقللع  ربللط 
جمال العقارات عرب الإنرتنت؛ توفري قوائم العقارات واملعلومات العقارية عرب الإنرتنت؛ تقا�سم الأ�سهم 
اأمناء  اإدارة  خدمات  العقارية؛  ال�ست�سارات  للعقارات؛  امل�سرتكة  امللكية  وترتيب  اإدارة  وحتديًدا،  العقارية، 
اإدارة العقارات؛ خدمات قائمة العقارات لل�سقق وال�سقق اخلا�سة والفيات  ال�ستثمار العقاري؛ ا�ست�سارات 
والأكواخ؛ اإدارة العقارات فيما يتعلق ب�سقق العطات وال�سقق اخلا�سة والفيات والأكواخ؛ خدمة العقارات، 
وحتديًدا، اإدارة املمتلكات العقارية؛ اخلدمات العقارية، وحتديًدا، تاأجري ال�سقق املفرو�سة وال�سقق اخلا�سة 
والفيات والأكواخ؛ اخلدمات العقارية، وحتديًدا، التاأجري والإدارة لاآخرين فيما يتعلق بالوحدات ال�سكنية 
الواقعة �سمن م�ساريع الفنادق؛ اخلدمات العقارية، وحتديًدا، خدمات اإدارة تاأجري ال�سقق وال�سقق اخلا�سة 
والفيات والأكواخ؛ اخلدمات العقارية، وحتديًدا، تاأجري وو�ساطة وا�ستئجار واإدارة ال�سقق وال�سقق اخلا�سة 
�سغل  اأوقللات  م�ساركة  ال�سكنية؛  الوحدات  اإدارة  العقارية، وحتديًدا، خدمات  والأكللواخ؛ اخلدمات  والفيات 
العقارات؛ م�ساركة اأوقات �سغل العقارات يف العطات؛ تاأجري ال�سقق وال�سقق اخلا�سة والفيات والأكواخ؛ 
خدمات الو�ساطة والوكالة العقارية واخلدمات العقارية، وحتديًدا، توفري قوائم العقارات لت�سهيل املعامات 
للملكيات  املالية  الأ�سول  اإدارة  الفنادق؛  عقارات  اإدارة  خدمات  العقارية؛  املعامات  من  وغريها  العقارية 
العقارية امل�سرتكة للفنادق؛ اخلدمات العقارية، وحتديًدا، تاأجري ال�سقق وال�سقق اخلا�سة والفيات والأكواخ 

با�ستخدام اإعانات الدفع مقابل النقر على �سبكة الكمبيوتر العاملية.
 HOTEL & " والكلمات "SLS" العامة تتكون من �سكل ثريا يجل�ض عليها قرود واىل ا�سفلها الحرف

ال�سكل يف  مبني  كما  الإنكليزية   باللغة  " مكتوبة   RESIDENCES
ال�سرتاطات: 

اأو  التجارية يف وزارة القت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات  فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 20 اأغ�صط�س 2021 العدد 13319

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

 SLS HOTEL & RESIDENCES  : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 350987   بتاريخ: 2021/05/16         بيانات الأولوية: 

باإ�سم : اإ�ض بي ئي هوتيل لي�سين�سينج، ال ال �سي
 وعنوانة :  131 �سربينج �سرتيت، فورث فلور، نيويورك، نيويورك 10012، الوليات املتحدة الأمريكية

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
اإدارة الفنادق للغري؛ خدمات الت�سويق العقاري؛ اإدارة مبيعات العقارات؛ خدمات الت�سويق العقاري يف جمال 
امللكيات  العقارات يف جمال  اإدارة مبيعات  للفنادق؛  امل�سرتكة  العقارية  وامللكيات  امل�سرتكة  العقارية  امللكيات 
اإدارة اأعمال الفنادق  اإدارة الفنادق للغري؛  العقارية امل�سرتكة وامللكيات العقارية امل�سرتكة للفنادق؛ خدمات 
واملنتجعات واملطاعم والنوادي الليلية؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة يف الفنادق وت�سم املاب�ض والأطعمة 
اإدارة  اإدارة مبيعات العقارات؛  وامل�سروبات والهدايا التذكارية واأدوات التجميل والدوريات والكتب؛ خدمات 
املوارد الب�سرية؛ اخلدمات املحا�سبية؛ اإدارة الأعمال واإدارة العمليات للفنادق؛ اخلدمات الإعان العقاري، 
وحتديًدا، الإعان عن تاأجري ال�سقق وال�سقق اخلا�سة والفيات والأكواخ با�ستخدام اإعانات الدفع مقابل 

النقر على �سبكة الكمبيوتر العاملية.
 HOTEL & " والكلمات "SLS" العامة تتكون من �سكل ثريا يجل�ض عليها قرود واىل ا�سفلها الحرف

ال�سكل يف  مبني  كما  الإنكليزية   باللغة  " مكتوبة   RESIDENCES
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 20 اأغ�صط�س 2021 العدد 13319

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 20 اأغ�صط�س 2021 العدد 13319

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 20 اأغ�صط�س 2021 العدد 13319

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 20 اأغ�صط�س 2021 العدد 13319

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/الفيتورو لدارة العقارات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2109587 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ح�سن احمد ح�سن احلو�سنى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / ح�سن احمد ح�سن احلو�سنى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سيف ال�سام فريد الرحمن %25

تعديل مدير / اإ�سافة ابو الكام ابو الها�سم
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سراج اهلل فريد الرحمن %24

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 300000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ الفيتورو لدارة العقارات
IL FUTURO S REAL ESTATE MANAGEMENT

اإىل/ الفيتورو لدارة العقارات ذ.م.م
IL FUTURO S REAL ESTATE MANAGMENT L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/املنزل لدارة ال�سقق الفندقية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2243656 
تعديل مدير / اإ�سافة نيكول�ض حمب غاجار

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة امل�سار لإدارة الفنادق - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
AL MASAR HOTELS MANAGEMENT - SOLe PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل مدير / حذف �سامل را�سد عبداهلل على النعيمى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سيد �سامل را�سد عبداهلل على النعيمى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف امل�سار القاب�سة ذ.م.م
ALMASAR HOLDING L.L.C

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ املنزل لدارة ال�سقق الفندقية ذ.م.م
AL MANZEL HOTEL APARTMENTS MANAGEMENTL.L.C

اإىل/ املنزل لإدارة ال�سقق الفندقية- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
AL MANZEL HOTEL APARTMENTS MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/اليجنت هاو�ض خلدمات التنظيف

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2323490 
تعديل اإ�سم جتاري من/ اليجنت هاو�ض خلدمات التنظيف

ELEGANT HOUSE CLEANING SERVICES
اإىل/ اليجنت هاو�ض لدارة املرافق

  ELEGANT HOUSE FACILITY MANAGEMENT
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات تنظيف الطائرات  8129006

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين  4329901
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات التطهري والتعقيم  8121004

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات تنظيف املن�ساآت ال�سناعية  8129002
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات مكافحة الآفات الزراعية  0161003

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات التنظيف اخلارجي ) واجهات ( املباين  8129001
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات ادارة املن�ساأت  8211010

تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات ال�سيافة  5621003
تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات تنظيف وتعقيم خزانات مياه ال�سرب  8129014

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتميل �ساحات املباين الداخلية واخلارجية  
4390020فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/بيق بو�ض كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2645163 
تعديل اإ�سم جتاري من/ بيق بو�ض كافيه

BIG BOSS CAFE

اإىل/ جو�ض �ستي�سن �سبوت
  JUICE STATION SPOT 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة  
CN بال�سم التجاري:�سيدلية فرح  رقم:1142445 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  باإلغاء  ذ.م.م،  احلديثة 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.  
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 20 اأغ�صط�س 2021 العدد 13319

Date 20/ 8/ 2021  Issue No : 13319
Case File

Real Estate Summary 289/2021/18
Details of service by publication
To the convicted parties 1- Bency George

Unknown place of residence
The prevailing party Aqaar Corporation
We notify you that the court judged in its hearing held dated 24-03-2021 
in the above mentioned case in favour of Aqaar Corporation ordering the 
defendant to pay the plaintiff an amount of (AED 1,092,649), the charges, 
the expenses, the attorney's fees, the interest of 12 % from the claim 
until the full payment, the charges, the expenses, the attorney's fees and 
the interest of 9 % per annum from the judicial claim date until the full 
payment and ordered him to pay the expenses and three hundred dirhams 
as attorney's fees and the court rejected other claims. The verdict is issued 
in absentia and may be appealed within thirty days from the day following 
publishing this service. The verdict is issued in the name of His Highness 
Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, 
and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 20/ 8/ 2021  Issue No : 13319
Case File

Real Estate Summary 954/2021/18
Details of service by publication
To the defendant / 1- Abdul Ghaffar Rasool Baksh
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 1,009,565), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the maturity until the full 
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail. The 
hearing of Monday 30-08-2021 at 10:00 AM on online 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 at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

هيئة  عللام  اأمللني  اخلللاجللة،  عبدالوهاب  خالد  الدكتور  قللال 
العربية  الإمللللللارات  دولللللة  اإن  الللعللامللليللة،  الأعلللملللال اخلللرييللة 
املانحة، من  الدول  اأن تكون يف �سدارة  ا�ستطاعت  املتحدة، 
وعطائها  اخلريية  وم�ساريعها  الإن�سانية  مبادراتها  خال 
وماذاً  للم�ساكني  وعوناً  لل�سعفاء  �سنداً  فكانت  املتوا�سل، 

للمكلومني واملحرومني.
الللعللاملللي للعمل  اللليللوم  للله مبنا�سبة  تلل�للسللريللح  لللل يف  واأ�لللسلللاف 
الأعمال  لهيئة  الإن�سانية  املللبللادرات  "ن�ستذكر  لل:  الإن�ساين 

اخلريية العاملية، واجلهود احلثيثة ملوظفيها وفرق عملها 
ومكاتبها حول العامل، وكيف ا�ستطاعت اأن تكون جزءاً من 
املوؤ�س�سون  الآبلللاء  و�سعها  التي  الإن�سانية  القيم  منظومة 

واأ�سبحت عامًة فارقة مُتيرّز دولة الإمارات".
"نهنئ  العاملية:  اأمللني عللام هيئة الأعللمللال اخلللرييللة  وتللابللع 
قادة الإمارات و�سعبها، وكافة جهاتها وموؤ�س�ساتها اخلريية 
�للسللاحللات اخللللري، ووقفتها  والإنلل�للسللانلليللة، علللللى جللهللودهللا يف 
الهيئة  اأن  اإىل  ملل�للسللرياً  والبعيد"،  الللقللريللب  مللع  اللل�للسللادقللة 
ا�ستطاعت خال جائحة كورونا اأن تكون يف مقدمة اجلهات 
واملللعللدومللة ملواجهة  الفقرية  اللللدول  اأغللاثللت  التي  اخلللرييللة 

اجلائحة".
واختتم بالقول: "و�سلت هيئة الأعمال اخلريية العاملية من 
خال حملة رم�سان وحملة الأ�سحى وحملة ال�سيف، اإىل 
ت�سل  مل  مناطق  يف  ب�سمتها  وو�سعت  املحتاجني،  مايني 
اإليها اأي هيئة، واليوم تطلق حملة املدار�ض، باأكرث من 50 
م�سروعاً اإن�سانياً، كدفع الر�سوم الدرا�سية وتوفري الأجهزة 
اللوحية داخل الدولة، بالإ�سافة اإىل بناء املدار�ض وتاأثيث 
واحلقائب  املللدر�للسللي،  اللللزي  وتللوفللري  الللدرا�للسلليللة،  الف�سول 
املدر�سية، وتنظيم الدورات التعليمية، وغريها من امل�ساريع 

اخلريية، خارج الدولة".

»الأعمال اخلريية العاملية«: الإمارات يف �شدارة الدول املانحة بعطائها املتوا�شل

•• ال�شارقة-وام:

اأكدت "جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي" اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
املجالت  مبختلف  ميادينه  اإتللاحللة  عللرب  والللعللطللاء  اخلللري  م�سرية  تللوا�للسللل 
التطوعية والإن�سانية واخلريية و�سن قوانني وت�سريعات تنظيمية لتاأ�سيل 
املحتاج  تخدم  دائمة  تنموية  ومبادرات  برامج  اإىل  به  والنتقال  م�سامينه 
حمليا وعامليا يف ظل القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
امل�ستمرة من  املتابعة  و  "حفظه اهلل" والتوجيهات  الدولة  اآل نهيان رئي�ض 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 

جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل".
العاملي  اليوم  عللام اجلللائللزة مبنا�سبة  اأمللني  الدكتور جا�سم احلللمللادي  وقللال 
اأهمية  " تاأتي   : اأغ�سط�ض من كل عام   19 للعمل الإن�ساين الذي ي�سادف 
هذا اليوم الذي حتتفل به دولة الإمارات العربية املتحدة كبقية دول العامل 
لت�سليط ال�سوء على اأهمية العمل الإن�ساين وجت�سيد نهجه املجتمعي بني 
الللرائللدة عامليا يف جمللال العمل  الللدول  اأن الإملللارات من  ال�سعوب ل�سيما و 
الإن�ساين و تويل اأهمية كبرية لتوفري مواد الإغاثة الطارئة للمت�سررين 
من جائحة كورونا حمليا و مد يد العون عرب تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية 
للمحتاجني يف جميع اأنحاء العامل. و اأ�سار اإىل اأن توجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
الللعللمللل الإن�ساين  لللللرواد  الللذهللبلليللة  الإقلللاملللة  "رعاه اهلل" مبللنللح  دبلللي  حللاكللم 
والعاملني فيه تعد اأحد املبادرات التحفيزية والت�سجيعية والتقديرية التي 
الب�سرية. و  العمل اخلريي ومبا بخدم  الإمللارات دائما �سباقة يف  اأن  توؤكد 

ذكر ما ت�سهده " اجلائزة" من تطور م�ستمر على مدى 20 عاما اأحد نتائج 
الروؤية الثاقبة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
التطوعي  العمل  تعزيز مكانة  ال�سارقة بهدف  الأعلى حاكم  املجل�ض  ع�سو 
وتر�سيخ ثقافته بني الأفراد واملوؤ�س�سات لي�ض على م�ستوى ال�سارقة، واإمنا 
على م�ستوى دولللة الإملللارات العربية املتحدة. وقللال :" ها نحن الآن على 
املتطوعون  راأ�سهم  وعلى  املتطوعني  من  كوكبة  لتكرمي  ال�ستعدادات  اأمت 
ال�سيخ  �سمو  برعاية  يقام  افرتا�سي  احتفال  وذلك خال  اجلائحة،  خال 
�سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة". 
املوؤ�س�سات  اأ�ساد احلمادي بجهود جميع العاملني واملتطوعني يف خمتلف  و 
وامللللبلللادرات اخلللرييللة والإنلل�للسللانلليللة بللدولللة الإمللللارات العربية املللتللحللدة ودول 
العامل على جهودهم املتميزة يف تقدمي يد العون واإنقاذ الأرواح وامل�ساعدة 

املجتمعية ملختلف املت�سررين من اجلائحة والكوارث الطبيعية الأخرى.

•• دبي-وام:

القمة  فللعللاللليللات  دبللللي  تلل�للسللتلل�للسلليللف 
مار�ض   30 يف  لاإن�سانية  العاملية 
عن  الإعللللللان  مت  واللللتلللي   2022
العاملي  اليوم  هام�ض  على  اإطاقها 
تهدف  حللليلللث  الإنلللل�للللسللللاين  للللللعللمللل 
املنا�سبة  احللللللول  اإيللجللاد  اإىل  القمة 
لللبللعلل�للض الللقلل�للسللايللا امللل�للسللتللمللرة حول 
العامل مبا يف ذلك حتديات جائحة 
"كوفيد- امل�ستجد  كورونا  فريو�ض 
املتعلقة  الأخلللرى  والق�سايا   "19
اجلن�سني  بني  وامل�ساوة  بالعن�سرية 

والتع�سب والتمييز.
لاإن�سانية  العاملية  القمة  وجتللمللع 
احلكومية  املوؤ�س�سات  مظلتها  حتت 
وموؤ�س�سات  والللديللنلليللة  واخللللرييلللة 
حقوق الإن�سان واملثقفني والفنانني 
الثقافية  واجلمعيات  والإعاميني 
بللللهللللدف عقد  والللللقللللطللللاع اخلللللا�للللض 
حوارات واإلقاء ال�سوء على املخاوف 

الللراهللنللة الللتللي يللحللتللاج اللللعلللامل اإىل 
 2020 اإك�سبو  يف  وذلك  معاجلتها 
العربية  الإملللللللللللارات  بللللدولللللة  دبلللللي 

املتحدة.
التي  اللليللوم  اأزملللات  القمة  وتناق�ض 
واأكللللرث تعقيدا من  اأكلللرب  اأ�للسللبللحللت 
ال�سابق وت�ستمر ل�سنوات عديدة مما 
الإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي  يجعل 
اأكللرث �سعوبة حيث  العون  يد  ومللد 
وت�سافر  الللتللنلل�للسلليللق  الللقللمللة  تللبللحللث 
امل�ساعدات  تلللقلللدمي  نللحللو  اجللللهلللود 
لاأزمات  وال�للسللتللجللابللة  اخلللارجلليللة 
اإذ  الطبيعية  والللكللوارث  الإن�سانية 
دعم  يف  رئي�سيا  دورا  الللقللمللة  تلعب 
الإن�سانية  املللنللظللمللات  ومللل�لللسلللاعلللدة 
التي ميكنها حت�سني حياة  الدولية 

النا�ض واإنقاذ املزيد من الأرواح.
العربية  الإمللللللللارات  دوللللللة  وتللفللخللر 
العاملية  القمة  با�ست�سافة  املتحدة 
لاإن�سانية التي ت�سلط ال�سوء على 
العاملني يف املجال الإن�ساين الذين 

لاأ�سخا�ض  العون  يد  مد  اخللتللاروا 
معاناتهم  وتخفيف  �سعفاً  الأكلللرث 
اأقلل�للسللى اللللظلللروف حلليللث مل يكن  يف 
العاملني  وت�سحية  و�سجاعة  كللرم 
يف جمللال الإغللاثللة اأكللرث و�سوحا اأو 
يتوقف  اإذ مل  اللليللوم  مللثللل  �لللسلللرورة 
حول  الإن�ساين  املجال  يف  العاملون 
العامل عن املثابرة والعمل دون كلل 
ولإنقاذ  الحتياجات  لتلبية  ملل  اأو 
التحديات  من  الرغم  على  الأرواح 
اجلائحة  فللللرتة  خللللال  واللل�للسللعللاب 

الأخرية.
كورونا  فلللريو�لللض  جللائللحللة  وبلللاتلللت 
م�سوؤولة  كوفيد19-"   " امل�ستجد 
عللللن واحللللللللدة مللللن اأكلللللللرب الأزمللللللللات 
العاملية  احللللللرب  مللنللذ  الإنلل�للسللانلليللة 
القطاع  على  ب�سدة  واأثلللرت  الثانية 
الإن�ساين على مدى الأ�سهر القليلة 
املا�سية و�سهد القطاع معاناة كبرية 
وكلللان اأ�للسللد تللاأثللريا مللقللارنللة بجميع 
من  املت�سررة  الأخللللرى  القطاعات 

اجلائحة حيث اجتمعت دول العامل 
الطبية  امللل�للسللاعللدات  لللتللوفللري  كللافللة 
اأن  اإل  والأطللبللاء وبالرغم من ذلك 
بللعلل�للض الللقللطللاعللات الأخلللللرى تلقت 
م�ساعدات ودعما اأقل يف ظل انت�سار 
"كوفيد- امل�ستجد  كورونا  فريو�ض 
19" حول العامل .. و�ستمثل القمة 
مهمة  من�سة  لاإن�سانية  الللعللامللليللة 
واإلهام  الق�سايا  تلك  عللن  للتعبري 
حتفيزية  كلللاأداة  تعمل  حيث  العامل 
يف  الللدوللليللة  للللاأزملللات  لا�ستجابة 
الدبلوما�سية  امللل�للسللاركللات  ملللن  كلللل 

وامل�ساعدات الإن�سانية.
العمل  قطاع  يف  للعاملني  وتكرميا 
الإمارات  دولللة  و�سعت   .. الإن�ساين 
العربية املتحدة ب�سمتها يف مقدمة 
اللللللللدول علللللللى ملل�للسللتللوى الللللعللللامل يف 
تلللقلللدمي اخلللللدمللللات واملللل�لللسلللاعلللدة يف 
يف  املحتاجني  لكل  الإن�ساين  العمل 
وتتويجاً   .. الللعللامل  اأنللحللاء  خمتلف 
اإعلللللان �ساحب  اللللللدور جللللاء  لللهللذا 

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�ض  الللدولللة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
"رعاه  دبللي  الللللوزراء حللاكللم  جمل�ض 
اأمللام العاملني  اهلل" عن فتح الباب 
يف قطاع العمل الإن�ساين للح�سول 
الدولة  الللذهللبلليللة يف  الإقلللاملللة  علللللى 
العاملي  اللليللوم  مللع  بالتزامن  وذللللك 
جلهودهم  تقديرا  الإن�ساين  للعمل 

وت�سحياتهم.
عام  اأمني  ال�سيزاوي  داوود  وحتدث 
جمل�ض اأمناء القمة حول دور دولة 
الإمارات الريادي على مر تاريخها 
ملللن خلللال الللعللمللل الإنللل�لللسلللاين على 
 .. والللعللاملللي  الإقللللليللمللي  ال�سعيدين 
�ساهمت يف  ال�سيا�سة  هللذه  اإن  وقللال 
اإقليميا  ال�سدارة  الإمللارات يف  جعل 
الإغاثي  العمل  جمللايل  يف  وعللامللليللا 
والإن�ساين ويتجلى ذلك من خال 
واملوؤ�س�سات  امللل�للسللاريللع  مللئللات  اإنلل�للسللاء 
الإن�سانية حيث تلعب دولة الإمارات 
دورا اإن�سانيا رائدا بعد اأن خ�س�ست 

املجتمعات  لتمكني  واجلهود  املللوارد 
التنمية  اأمللللللام  احلللللواجللللز  واإزالللللللللة 

امل�ستدامة.
بني  املللل�لللسلللاواة  اأن  بلللاللللذكلللر  جلللديلللر 
اجللللنللل�لللسلللني ومتلللللكلللللني املللللللللللللراأة من 
املو�سوعات التي �سيتم التطرق لها 
لاإن�سانية  العاملية  القمة  اأعمال  يف 
املللنللظللمللات اخلا�سة  بللهللدف متللكللني 
واحلكومات من تعزيز عامل مت�ساٍو 
.. و�سرتكز اجلل�سات على بناء بيئة 
يف  الهمم  واأ�سحاب  للن�ساء  �ساملة 

املجتمع.
لاإن�سانية  العاملية  القمة  وتنعقد 
با�ستخدام اأحدث التقنيات الرقمية 
من�سة  علللللرب  هلللجللليلللنلللة  وبلللل�للللسللللورة 
و�ستكون  اإك�ض"   10 "اإيفنت�ض 
مبلللثلللابلللة مللنلل�للسللة حللللللوار قلللويلللة من 
خال ت�سليط ال�سوء على الق�سايا 
احلللليلللويلللة ملللن اأجلللللل بلللنلللاء جمتمع 
على  للعي�ض  وقابل  و�سحي  �سلمي 

اأ�سا�ض الحرتام املتبادل والتفاهم.

كما ت�ست�سيف القمة حوارات لنخبة 
من القادة حول العامل بهدف تبادل 
مو�سوعات  حللول  والللنللقللا�للض  الآراء 
امللللتلللزايلللدة حلللول العامل  كللالللتللفللرقللة 
الت�سامح  وعللللدم  الللتللطللرف  بلل�للسللبللب 
نحو  مللعللاكلل�للسللا  دورا  لللعللب  والللللللذي 
والزدهار  واملحبة  ال�سعادة  حتقيق 
يف املجتمعات بالإ�سافة اإىل مناق�سة 
هذه  ملواجهة  و�سيا�سات  اآلية  و�سع 
الللقلل�للسللايللا وتللللقللللدمي ملللقلللرتحلللات و 
مللللبللللادرات لللدعللم و تللعللزيللز الأخللللوة 

الإن�سانية والت�سامح.
وتلللل�للللسللللم الللللقللللمللللة جمللللمللللوعللللة من 
معر�ض  مثل  امل�ساحبة  الفعاليات 
اللللللفلللللن الإنلللللل�للللللسللللللاين واللللتللل�لللسلللويلللر 
الفوتوغرايف والذي ي�سمح للفنانني 
وامل�سورين من جميع اأنحاء العامل 
بللعللر�للض اأعللمللالللهللم الللتللي تللركللز على 
الإن�سانية  وامللللبلللادئ  الللقلليللم  تللعللزيللز 
تنمية  ملللن  اللللللللزوار  و�للسلليللتللمللكللن   ..
معرفتهم ووعيهم من خال املكتبة 

الرقمية التي ت�سم من�سورات وكتب 
رائدة، وعاوة على ذلك ي�ست�سيف 
افرتا�سيا  معر�سا  اأيلل�للسللا  احللللدث 
ي�سم احلكومات املحلية واملوؤ�س�سات 
اخلللللا�للللسللللة واملللللنللللظللللمللللات اللللدولللليلللة 
ل�ستعرا�ض جهودها الإن�سانية اأمام 

احل�سور الفرتا�سي.
فر�سة  الإن�سانية  الق�س�ض  وتوفر 
الق�س�ض  مللن  ملل�للسللاهللدة جمللمللوعللة 
اإىل  تللهللدف  ملللبلللادرات  حلللول  امللهمة 
اأنحاء  جميع  مللن  التغيري  اإحللللداث 
القمة يف حت�سني  و�ست�ساهم  العامل 
املللجللتللمللع وتلل�للسللللليللط الللل�لللسلللوء على 

اجلهود الفردية واملوؤ�س�سية.

•• ال�شارقة -الفجر:

للعمل  اللللعلللامللللي  اللللليللللوم  مبللنللا�للسللبللة 
الإنللللل�لللللسلللللاين الللللللللذي يلللل�للللسللللادف 19 
اأكللدت جائزة  اأغ�سط�ض من كل عام؛ 
دولة  اأن  التطوعي؛  للعمل  ال�سارقة 
املللتللحللدة ُجبلت  الللعللربلليللة  الإملللللللارات 
والإن�ساين  التطوع  العمل  حب  على 
واخلريي، واأتاحت له ميادين متعددة 
التطوعية  امللللللجلللللالت  خمللتلللللف  يف 
والإنلل�للسللانلليللة واخللللرييلللة، و�للسللنللت له 
قوانني وت�سريعات تنظيمية لتوؤ�سل 
برامج  اإىل  به  والنتقال  م�سامينه 
دائلللملللة تخدم  تللنللمللويللة  وملللللبلللللادرات 
وعاملياً؛ يف ظل قيادة  املحتاج حملياً 
بن  اللل�للسلليللخ خليفة  اللل�للسللمللو  �للسللاحللب 
اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه  زايد 
واملتابعة  والللتللوجلليللهللات  ورعللللاه،  اهلل 
ال�سمو  �للسللاحللب  للللدن  مللن  امل�ستمرة 
مكتوم  اآل  را�للسللد  بللن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ض  رئي�ض  الللدولللة  رئي�ض  نائب 

الوزراء حاكم دبي -حفظه اهلل.
واأكللللللد اللللدكلللتلللور جللا�للسللم احللللملللادي، 

اأمللللني علللام جللائللزة اللل�للسللارقللة للعمل 
الللتللطللوعللي، يللاأتللي اأهللملليللة هللذا اليوم 
اللللللذي حتللتللفللل بللله دوللللللة الإملللللللارات 
العامل،  دول  كبقية  املتحدة  العربية 
العمل  اأهمية  على  ال�سوء  لت�سليط 
املجتمعي  نهجه  الإن�ساين، وجت�سيد 
اأن حكومتنا  بني ال�سعوب، ول �سيما 
عاملياً  الللرائللدة  اللللدول  مللن  الر�سيدة 
يف جمال العمل الإن�ساين، حيث اأنها 
تويل اأهمية ق�سوى لتوفري احلماية 
للعاملني يف املجال الإن�ساين وتوفري 

للمت�سررين  الطارئة  الإغاثة  مواد 
يد  ومد  حملياً،  كورونا  جائحة  من 
الإن�سانية  امل�ساعدات  لتقدمي  العون 

للمحتاجني يف جميع اأنحاء العامل.
به  ما وجه  اأن  اإىل  واأ�سار احلمادي؛ 
رئي�ض  نائب  ال�سمو  �ساحب  �سيدي 
الذهبية  الإقللللامللللة  مبللنللح  الللللدولللللة؛ 
املتحدة  العربية  الإملللللارات  دوللللة  يف 
والعاملني  الإنلل�للسللاين  العمل  للللرواد 
التحفيزية  املللبللادرات  اأحللد  لهو  فيه، 
والت�سجيعية والتقديرية التي توؤكد 
دائماً  الر�سيدة  وقيادتنا  دولتنا  اأن 
التي  اخلللللللريات  اللل�للسللبللاقللني يف  ملللن 

تخدم الب�سرية.

عامًا من �لعطاء  20
ما  احلللمللادي،  جا�سم  الدكتور  وذكللر 
ت�سهده "اجلائزة" من ريادة م�ستمر 
وتللعللزيللز خمتلف جمالت  غللر�للض  يف 
العمل التطوعي والإن�ساين منذ 20 
عاماً؛ ما هو اإل اإحدى نتائج الروؤية 
الللثللاقللبللة ملللن لللللدن �للسلليللدي �ساحب 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 

املجل�ض  علل�للسللو  الللقللا�للسللمللي،  حمللمللد 
لتعزيز  اللل�للسللارقللة،  حللاكللم  الأعلللللللللى، 
وتر�سيخ  الللتللطللوعللي  الللعللمللل  مللكللانللة 
واملوؤ�س�سات  الأفلللللللراد  بلللني  ثللقللافللتلله 
واإمنا  ال�سارقة،  م�ستوى  على  لي�ض 
على م�ستوى دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
وها نحن الآن على اأمت ال�ستعدادات 
لتكرمي كوكبة من املتطوعني وعلى 
اجلائحة،  خال  املتطوعون  راأ�سهم 
افرتا�سي  احلللتلللفلللال  خلللللال  وذلللللللك 
يقام برعاية كرمية من �سمو ال�سيخ 
الللقللا�للسللمللي، ويل  بللن حمللمللد  �سلطان 

العهد ونائب احلاكم.
بللجللهللود جميع  واأ�للللسللللاد احلللللمللللادي، 
واملللتللطللوعللني يف خمتلف  الللعللاملللللني 
اخلريية  واملللللللبللللللادرات  امللللوؤ�لللسللل�لللسلللات 
العربية  الإمللارات  والإن�سانية بدولة 
جهودهم  على  العامل  ودول  املتحدة 
الللنللرية يف تللقللدمي يللد الللعللون واإنقاذ 
الأرواح وامل�ساعدة املجتمعية ملختلف 
والكوارث  اجلائحة  من  املت�سررين 

الطبيعية الأخرى.

الإمارات ت�شت�شيف القمة العاملية لالإن�شانية يف اإك�شبو دبي

جائزة �ل�سارقة للعمل �لتطوعي تغر�س ثقافة �لعمل �لتطوعي و�لإن�ساين منذ 20 عامًا

جا�شم احلمادي: الإمارات ُجبلت على حب العمل التطوع والإن�شاين واخلريي
جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي : الإمارات 
توا�شل م�شرية اخلري و العطاء حول العامل

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0004223 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه: األفا ملواد البناء �ض م ح
 g جمهول حمل الإقامة : امارة ال�سارقة - املنطقة احلرة باحلمرية - مبنى رقم 21 - مكتب رقم 11 - 21 

اعان بالن�سر باللغتني العربية والجنلزية اأمام مكتب اإدارة الدعوى
رفعت املدعية/ �سركة �سعيد الزعابي للتجارة العامة ذ.م.م �سد املدعى عليها/ األفا ملواد البناء �ض م ح، 

تطالب فيها بالتايل:
جل�سة ممكنة لنظرها واإعان املدعي عليها ب�سحيفتها ومرفقاتها اأقرب  وحتديد  الدعوى  بقيد  الت�سريح   -1

الق�ساء باإلزام املدعي عليها باأن توؤدى للمدعية مبلغ 801،832.50 درهم والفائدة القانونية بواقع %12   : اأ�سليا   -2
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد

�سروط اإ�ست�سدار اأمر الداء اإحالة الدعوى اإىل قا�سي اأمر  فيها  تتوافر  املطالبة  اأن  املحكمة  هيئة  راأت  واإذا   : اإحتياطيا   -3
الأداء املخت�ض للف�سل فيها عما بن�ض املادة 8/17 من الائحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية.

عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . املدعي  اإلزام  الأحوال  جميع  ويف   -4
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/08/22 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب 
رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �سخ�سيا اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاه - بو�سفك 

مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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املرجع : 868
الإملارات،  اجلن�سلية:   - النقبلي  عبلود  بلن  حمملد  عللى  عبلداهلل  ال�سليد:  بلاأن  للجميلع  معلوملاً  ليكن 
ال�سليد:  اإللى  وذللك  البالغلة )%100(  كلاملل ح�سلته  ملن  يرغلب فلي البيلع والتنلازل علن )%51( 
علن  والتنلازل  البيلع  فلي  ويرغلب  الإملارات،  اجلن�سلية:   - املطرو�سلي  حميلد  احملد  عي�سلى  �سلطان 
مر�سلنت�ض)م.د.م.�ض(  الليك�ض  ال�سلادة/  اإللى  وذللك   )%100( البالغلة  ح�سلته  كلاملل  ملن   )49%(
ال�سلارقة مبوجلب  بلاأملارة  تاأ�س�سلت  الملاين(  امل�سلماه )�سيدلية  الرخ�سلة  فلي   ، الملارات   : اجلن�سية 

رخ�سة رقم )515430( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. 
تعديات اآخرى : تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(.

تغيري الإ�سم التجاري من )�سيدلية الماين( اإىل )�سيدلية الماين )ذ.م.م((.
2013 يف �سان  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمابن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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املرجع : 871
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / زينب على عي�سى تركى البلو�سي - اجلن�سية المارات - يرغب يف 
بيت  )ح�سانة  امل�سماه  الرخ�سة  100% يف  البالغة  ح�سته  كامل  50% من  جزء  عن  والتنازل  البيع 
البداع( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )764647(  اإىل ال�سيد 
/ �سومانت �ساران مامنوهان �ساران بهاتناجار - اجلن�سية الهند ال�سيد / زينب على عي�سى تركى البلو�سي 
100% يف  البالغة  50% من كامل ح�سته  والتنازل عن جزء  البيع  - اجلن�سية المارات - يرغب يف 
الرخ�سة امل�سماه )ح�سانة بيت البداع( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية 

رقم )764647(  اإىل ال�سيد / عليفيه م�سطفى ميتايوال – اجلن�سية الهند
تعديات اأخرى:- تغري ال�سكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات

وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العان  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل. 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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املرجع : 869
ليكن معلوملاً للجميلع بلاأن ال�سليد: عبلدالوهاب عي�سلى عبلداهلل احلملادي- اجلن�سلية: الإملارات، يرغلب 
فلي البيلع والتنلازل علن )51%( ملن كلاملل ح�سلته البالغلة )100%( وذللك اإللى ال�سليد: �سلطان 
 )49%( علن  والتنلازل  البيلع  فلي  ويرغلب  الإملارات،  اجلن�سية:   - املطرو�سلي  حميلد  احملد  عي�سلى 
اجلن�سية  مر�سلنت�ض)م.د.م.�ض(  الليك�ض  ال�سلادة/  اإللى  وذللك   )%100( البالغلة  ح�سلته  كلاملل  ملن 
ال�سلارقة مبوجلب رخ�سة رقم  بلاأملارة  تاأ�س�سلت  امل�سلماه )�سليدلية الوعلد(  : الملارات، فلي الرخ�سلة 

)624744( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.
تعديات اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(.

تغيري الإ�سم التجاري من )�سيدلية الوعد( اإىل )�سيدلية الوعد )ذ.م.م((.
2013 يف �سان  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمابن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 870

الإملارات،  اجلن�سلية:   - احلملادي  عبلداهلل  عي�سلى  عبلدالوهاب  ال�سليد:  بلاأن  للجميلع  معلوملاً  ليكن 
يرغلب فلي البيلع والتنلازل علن )51%( ملن كلاملل ح�سلته البالغلة )100%( وذللك اإللى ال�سليد: 
علن  والتنلازل  البيلع  فلي  ويرغلب  الإملارات،  اجلن�سية:   - املطرو�سلي  حميلد  احملد  عي�سلى  �سلطان 
مر�سلنت�ض)م.د.م.�ض(  الليك�ض  ال�سلادة/  اإللى  وذللك   )%100( البالغلة  ح�سلته  كلاملل  ملن   )49%(
ال�سلارقة مبوجلب  بلاأملارة  تاأ�س�سلت  ال�سلال(  امل�سلماه )�سيدلية  الرخ�سلة  فلي   ، الملارات   : اجلن�سية 

رخ�سة رقم )528883( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.
تعديات اآخرى: تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(.

تغيري الإ�سم التجاري من )�سيدلية ال�سال( اإىل )�سيدلية ال�سال )ذ.م.م((.
2013 يف �سان  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمابن�ض 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
اعالن بالن�صر        

 18/2021/954 عقاري جزئي  
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- عبدالغفار ر�سول بخ�ض  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  
املللدعللي عليه مببلغ وقدره  بللالللزام  املللطللالللبللة  ومللو�للسللوعللهللا  الللدعللوى  اأقللللام عليك  قللد 
)1،009،565 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من ال�ستحقاق 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم  ال�سداد  وحتى 
لذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   10.30 ال�ساعة   2021/8/30 املللوافللق  الثنني 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   

 اعالن بالن�صر
   1023/2021/322 اإ�صتئناف عقاري  

مذكرة اإعان بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اىل امل�ستاأنف �سده /1- ا�سيت�ض بل�ض للعقارات - �ض ذ م م
جمهول حمل القامة

مبا ان امل�ستاأنف / �سركة تطوير جممع دبي لا�ستثمار )ذات م�سوؤولية حمدودة( 
ال�سادر  احلكم   / القرار  ا�ستاأنف  قد   - اأهلي   علي  ح�سني  جمعه  عماد   / وميثله 
املوافق  الثاثاء  يللوم  جل�سه  لها  وحلللددت  كلي.  عللقللاري   52/2021 رقللم  بالدعوى 
يقت�سي  وعليه  بعد  عللن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2021/8/24

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

�لللسلللللللملللان   / امللللللللدعلللللللو  فلللللقلللللد 
حممد  حملللللملللللد  قللللريلللل�للللسللللى 
الهند    ، قلللريللل�لللسلللي  يلللو�لللسلللف 
�سفره رقم  اجلن�سية - جللواز 
)P2479824( من يجده 
رقم   بتليفون  الت�سال  عليه 

    0504466071

فقدان جواز �شفر
فللقللد امللللدعلللو / غللللام قلللادر 
حممد امني �سرور ، باك�ستان  
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)A M 4 4 2 1 8 8 3 ( 

مللللللللللللللن يللللللللللللجللللللللللللده عللللللللللليللللله 
التلللل�للللسللللال بلللتللللللليلللفلللون رقلللم  

0547226999

فقدان جواز �شفر

Date 20/ 8/ 2021  Issue No : 13319
Summon by Publication to serve to the Defendant in Arabic & English Languages Before 

Case Management Office at Sharjah Federal Civil Court of First Instance
In lawsuit no.: SHCFICIREA2021/0004223 -Civil (Partial)

To: Defendant: ALPHA BUILDING MATERIALS - (FZC),
Unknown place of domicile: Sharjah Emirate, Hamriyah Free Zone, Building no.: (21), office 
no.: G21-11.
Please note that the plaintiff / Saeed Al Zaabi General Trading -LLC, has filed a case against the 
defendant/ ALPHA BUILDING MATERIALS - (FZC), claiming as follows:
1- Give permission for litigation, schedule a session for hearing as soon as possible, serve 
summons to the defendant with copy of the pleading and the docket of documents attached 
herewith. 2-Originally: Oblige the Defendant to pay to the plaintiff an amount of AED 
801,832.50 and legal interest @ 12% from the date of claim until full settlement.
3-Precautionary: If the court finds that the claim is fulfilling the conditions of Pay order, to 
transfer the case to the judge who is concerned of Pay Order for judgement according to the text 
of clause 17/8 of the organizational rule of the civil procedures code.
4- In both cases, oblige the Defendant to pay the court charges, expenses and advocacy fees.
Therefore, you are required to appear before Case Management Office number (no.: 4-manager 
of the case) at Sharjah Civil Court of First Instance, on 22/08/2021, in person or by your legal 
attorney, to submit your pleading along with all supporting documents within a maximum 
period of ten days from the date of publication of this notice, for hearing the above-mentioned 
case in your capacity as defendant.
Judicial Services Office / Hamda Mohamed Hassan Ali Al Ali

UNITED ARAB EMIRATES 
MINISTRY OF JUSTICE
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العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
 اعالن بالن�صر

   1006/2021/322 اإ�صتئناف عقاري  
مذكرة اإعان بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- ا�سيت�ض بل�ض للعقارات - �ض ذ م م - جمهول حمل القامة

مبا ان امل�ستاأنف / �سركة تطوير جممع دبي لا�ستثمار )ذ م م( 
وميثله / نوال ح�سن خلف حممد احلو�سني  

قد ا�ستاأنف القرار احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/57 عقاري كلي.  
بقاعة  �سباحا   9.00 ال�ساعة   2021/8/22 املللوافللق  الأحللد  يللوم  جل�سه  لها  وحللددت 
التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   

 اعالن بالن�صر
يف  الإ�صتئناف رقم 723/2021/361 اإ�صتئناف اأمر اأداء  

مو�سوع الإ�ستئناف : 
طالب الإعان : �سايرب للمقاولت )فرع من �سايرب للمقاولت وال�سيانة العامة - ذ م 

م( فرع دبي - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله : ر�سوان �سكيل نعيم جان - �سفته  بالق�سية : وكيل

حممد  مديرها  وميثلها  الفنية  للخدمات  بخ�ض  طللارق  حممد   -2  : اإعللانلله  املطلوب 
طارق وحيد بخ�ض - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعان : نبلغكم بقيد امل�ستاأنف بقيد الق�سية املذكورة اأعاه ل�ستئناف احلكم 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2704/2021 اأمر اأداء.  وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 
2021/10/6  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 2877/2021/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : 
طالب   : بالق�سية  �سفته   - م  م  ذ  �للض   - للللللتللجللارة  الع�سر   : الإعللللان  طللالللب 

التنفيذ 
 : بالق�سية  �سفته   - اأرجنتني(  ميدان  )فللرع  ملت  بنك   -1  : اإعانه  املطلوب 

منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهللم   )1701125( وقللدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : كيت�ساي للتجارة �لعامة �س �س ذ م م  
العنوان : مكتب 101 - 102 - 103 -104 ملك نا�سر احمد �سعيد العو�سي - ديرة 
 : الرخ�سة  ،  رقم  ذات م�سوؤولية حمللدودة   : القانوين  ال�سكل    B ا�ستدامة   - القرهود 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1065503: التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   645036
باإنحال  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قللد  بللاأنلله  بدبي  القت�سادية  التنمية 
ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/4/11 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/4/11 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ي�سري و�سركاه لال�ست�سار�ت وتدقيق �حل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف 
فاك�ض :    م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك   :

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ي�سري و�سركاه لال�ست�سار�ت وتدقيق �حل�سابات
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري 
القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن  هللذا  - هاتف :    فاك�ض :        مبوجب 
للتجارة  كيت�ساي  لت�سفية  اأعلللاه  املللذكللور  امل�سفي  تعيني  مت  قللد  بللاأنلله  بدبي 
�لعامة �س �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/4/11 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/4/11 وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ض 
العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صعيد ح�صني ح�صن عبداهلل طاهر   
)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001001/ 

اإىل املحكوم عليه : �سعيد ح�سني ح�سن عبداهلل طاهر - العنوان : عجمان - منطقة الكرامة - 
بناية ال�سام�سي - الطابق 6 - �سقة 601 - الرقم املكاين 2040840581 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة جمموعة الإمارات لاإت�سالت - جمموعة اإت�سالت - �ض م ع  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 55857.0 
 )15( خال  اأعاه  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك  درهم.  
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICILABMIN2020 / 0003293 عمايل جزئي    
اإىل املدعى عليه : لقمان اكرم ملقاولت النجارة امل�سلحة

نعلمكم باأن املدعي حممد ريا�ض عبداحلميد - باك�ستاين/ اجلن�سية، -
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة 
احلكم

حكمت املحكمةح�سوريا و مبثابة احل�سوري :
باأن توؤدي للمدعية مبلغ )4200 درهما( وتذكرة عودة  باإلزام املدعى عليها 
واإعفاء  املنا�سبة  وامل�سروفات  والر�سوم  املللغللادرة  اأو  الإلللغللاء  عند  موطنها  اإىل 
ذلك  على  زاد  فيما  الدعوي  رف�ض  و  امل�سروفات  و  الر�سوم  باقي  من  املدعية 

من طلبات.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
حمكمة ال�صارقه الإحتادية

اإعالن ح�صور اإجتماع بالت�صال املرئي عن بعد
)0005423/SHCFICIREA2021( يف الق�صية رقم

اعان بالن�سر باللغتني العربية والجنليزية يف جريدة وا�سعة النت�سار
بناء على طلب : املدعي )ة( : القوارب للنزهة موؤ�س�سة فردية

اىل : املدعي عليه : اندرى وىل جركو
يلتم�ض املدعي

اول: احلكم بالزام املدعي عليه باأن يودي للمدعية مبلغ )4850( مع فوائد املبلغ املذكور من تاريخ املطالبة الق�سائية 
وحتى تاريخ متام ال�سداد بواقع 9% �سنويا وذلك بالت�سامن فيما بينهما 

ثانيا : احلكم بالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة
انت مكلف بح�سور الإجتماع املرئي رقم EM00014720 واملقرر بتاريخ 2021/09/02، ال�ساعة 09:00 والذي 
بوا�سطة  بعد  عن  اخلام�سة  الللدائللرة  والتجارية  املدنية  الواحد  اليوم  دائللرة  دائللرة  الإحتللاديللة  ال�سارقه  حمكمة  يف  �سيعقد 

الت�سال املرئي عرب موقع وزارة العدل
 https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search / 

بوابة اجلل�سات /الإجتماعات املرئية. �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد - اأو قم مب�سح الرمز املبني اأدناه بكامريا الهاتف
EM00014720 : بيانات الإجتماع : رقم الإجتماع

وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ستندات عرب النظام اللكرتوين بعد ت�سريح املحكمة لكم بذلك.
�سمة اأحمد را�سد ال�سلمان

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/1/6912(
املنذر : ح�سة عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمي

العنلوان : الملارات - دبلي - منطقلة الرب�سلاء جنلوب الرابعلة - �سلارع رقلم 32  - فيا رقلم 47 - بالقرب من م�سجد بن 
متيم. رقم مكاين : 2194876084  - موبايل : 0502881288 

haharmi@gmail.com :الربيد اللكرتوين
املنذر اإليه الول : مدن اخلليج لا�ست�سارات الهند�سية - رقم الرخ�سة املحلي / 776898

رقم ال�سجل القت�سادي/ 10952525  - العنوان : بردبي - برج خليفة
املنلذر اإليله الثانيله : ولء طلبله عبلدالرحيم طلبله - م�سلرية اجلن�سية

حتملل بطلاقلة هلويلة رقلم )5-5859803-1979-784( - العنوان : دبي - املنطقة : زعبيل
هاتف املنزل : 045519598 الهاتف املتحرك : 0569492200

ينلذر املنلذر املنلذر اإليله بل�سلرورة �سلداد مبللغ وقلدره )100000( ملائلة اللف درهلم اإماراتيلا لغيلر ذللك خلال ملدة اأق�سلاها 
لله حلقله  التلي حتفلظ  القانونيلة  الإجلللللراءات  كافلة  املنلذر لتخلاذ  �سي�سطر  واإل  الإنللذار  هلذا  ن�سلر  تلاريخ  ملن  اأيلام  خم�سلة 
وا�ست�سلدار اأملر الأداء واملطالبلة بلالتعوي�ض املنا�سلب والفائلدة القانونيلة علن اأي عطلل اأو �سلرر تعلر�ض لله املنلذر ملع حتميلل 

املنلذر اإليله بلكلافلة ر�سلوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6827(

مقدم من - املنذرة : �سركة الإمارات دي�سرتيكت كولينج )امييكول( �ض ذ م م   
بوكالة/ د.اأحمد �سعيد �سامل بن هزمي  - وخالد حممد �سعيد بوج�سيم وعبداهلل ال�سويدي 

ومبوجب وكالة الوكيل / جرب الدار حامد حممد عقيد 
�سد املنذر اليه : روز بريي �سوبرماركت - ذ م م 

عنوانهم : اب تاون مردف - مردف ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم : +971 4 288 1017 ، هاتف جوال رقم  0568338997  

  anthony@eigretail.com : رقم مكاين : 41447 90527 الربيد الإلكرتوين
املو�سوع : طلب اإعان املنذر بالن�سر 

يتقدم املخطرة للمخطر اليها بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي :
تخطركم املنذر للمنذر اليها - ب�سداد مبلغ 71،419،11 درهم )واحد و�سبعون الف واربعمائة وت�سعة ع�سر درهم واحدى 
ع�سر فل�ض( يف خال مدة اأق�ساها خم�سة اأيام ويف حال عدم �سداد املبلغ املذكور فاإن املنذرة �سوف تلجاأ اىل املحكمة املخت�سة 
واتعاب  وامل�سروفات  الر�سوم  اىل  ا�سافة  املبلغ  بللاأداء  باإلزامك  للمطالبة  القانونية يف مواجهتك  الإجللراءات  كافة  لتخاذ 

املحاماة والفائدة  القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. بكل حتفظ ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ف�صل الربيع ملقاولت الفنية   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002996/ 

اإىل املحكوم عليه : ف�سل الربيع ملقاولت الفنية 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ التجلي للمقاولت الفنية - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 15178 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - عبدالرحيم حممد لطفي علي 
)جزئي( جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000830/ 

اإىل املحكوم عليه : عبدالرحيم حممد لطفي علي 
العنوان : عجمان - اجلرف 1 ، رقم مكاين 5093512819  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ الندل�ض لتاأجري ال�سيارات احلافات  يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 

اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا  ومبا 
ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 9325.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000831/ 
اإىل املحكوم عليه : ال�سيد العربي حممد امني حممد  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ الندل�ض لتاأجري ال�سيارات احلافات   

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 14309.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما 
من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000832/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد بال جمعه عبداهلل املع�سم  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ الندل�ض لتاأجري ال�سيارات احلافات   

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 10679.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما 
من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
تفا�صيل الإعالن  

 1823/2021/16  جتاري جزئي   
بالزام املدعي عليها باإلزالة ا�سم املدعي من الرخ�سة التجارية لل�سركة املدعي عليها كمدير وعدم 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املللدعللي  واللللزام  ال�سركة  لهذه  كمدير  باإ�سمه  التعامل 

املحاماة 
جيمي كو�سو كوديل جون كو�سو كوديل جاكوب جون 

تيلين�سرتا - م د م �ض  - �سفته مدعى عليه 
يعلن على هاتف رقم 048806232  و فاك�ض رقم 048806242  

�سباحا   9.30 ال�ساعة   2021/8/24 املوافق  الثاثاء  يوم  يف  املحكمة  امللام  ح�سوركم  يقت�سي 
 - اللكرتوين  دبي  اليها من خال موقع حماكم  الو�سول  والتي ميكن  بعد  التقا�سي عن  بقاعة 
لتجارية  ا  الدائرة  الدعوى من  احالة  بان مت  )علما  الق�سايا  جللداول جل�سات   - العامة  اخلدمات 

اجلزئية للدائرة التجارية الكلية( 
لاطاع على لئحة الدعوى الكرتونيا يرجى الإت�سال 043347777 

 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   

اعالن حكم بالن�صر 
يف  الدعوى 18/2021/289  عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- بين�سي جورج  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : موؤ�س�سة عقار 
اعاه  املذكورة  الدعوى  يف   2021/3/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ل�سالح/ موؤ�س�سة عقار  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مببلغ وقدره )1،092،649 درهم( 
والر�سوم  التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد 
من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهللم  وثاثمائة  امل�ساريف  الزمته  كما  التام 
طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 38/2021/4 جتاري م�صارف جزئي
)خم�سمائة  درهم  مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره )585،193.66( 

وخم�سة وثمانون الف ومائة وثاثة وت�سعون درهم و�ستة و�ستون فل�ض( ل�سالح البنك املدعي، مع 
اإلزامه باأداء فائدة قانونية بواقع 12% �سنوياً من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام لكامل 

مبلغ املديونية
طالب الإعان : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعانه : حميد ر�سا كاركر ديزجي - �سفته بالق�سية : مدعى عليه - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  يف   2021-06-22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بللاأن  نعلنكم   : العللان  مو�سوع 
اإلللزام املدعى عليه باأن يللوؤدي للبنك املدعي  اأعللاه ل�سالح/ بنك را�ض اخليمة الوطني )�للض.م.ع(  املذكورة 
مبلغ وقدره 585،193.66 درهم )خم�سمائة وخم�سة وثمانون الف ومائة وثاثة وت�سعون درهم و�ستة 
 2021-5-17 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف  و�ستون فل�ض( والفائدة القانونية بواقع 
وحتى ال�سداد التام و بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري 
قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 5447/2021/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : 

طالب الإعان : بنك ابوظبي التجاري - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعانه : 1- علياء حممد تعظيم - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
جمهول حمل الإقامة 

املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإعللان : قد  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )402608.87( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6930(

رقم املحرر 2021/1/171293 
املنذر : مدينة دبي املاحية )�ض.ذ.م.م(

املنذر اإليه: تراي �ستار الماراتية للتجارة العامة �ض ذ م م
فاأننا نطلب ما يلي :

فاإننا مبوجب هذا الخطار ننبه عليكم ب�سروره �سداد )بدل اليجار( امل�ستحق عليكم 
 154917 والبالغة  )املللنللذره(.  موكلتنا  وبللني  بينكم  املحرر  اليللجللار  عقد  مبوجب 
واإل  بال�سداد.  اخطاركم  تللارخ  يوما من  ايجار خللال ثاثني  ي�ستجد من  ومللا  درهللم 
فاإننا �سنظطر اىل اتخاذ كافه الجراءات القانونيه يف حقكم ومن �سمنها اخاء العني 
املوؤجرة والكفيلة بحفظ حقوق موكلتنا )املنذرة( مع ت�سمينكم الر�سوم وامل�سروفات 

ومقابل اتعاب املحاماه .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
اعالن بالن�صر        

 2901/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- والتورق للخدمات الفنية - ذ م م وميثلها قانونا حممد عبيد 
بخ�ض حممد - جمهول حمل الإقامة

مبا ان املدعي : تريفتي لتاأجري ال�سيارات )ذ م م(  
املللدعللي عليها مببلغ وقدره  بللالللزام  املللطللالللبللة  الللدعللوى ومللو�للسللوعللهللا  اأقللللام عليك  قللد 
وحتى  الإ�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   36،818،07(
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الحد 
املوافق 2021/8/22 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   

اعالن بالن�صر        
 84/2021/22 مدين كلي

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- احمد حممد عبداهلل هزمي  - جمهول حمل الإقامة  مبا ان املدعي : حممد �ساجهان بارامبات كاندي 
علي  - وميثله : عبداهلل حاجي غام علي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اأول: قبول الدعوى �سكا ومو�سوعا وحتديد 
املدعي مببلغ وقدره  املدعى عليها الأوىل بتعوي�ض  باإلزام  الق�ساء  املدعى عليهم بها.  ثانيا:  واإعللان  اأقللرب جل�سة لنظرها 
)1،000،000 درهم( مليون درهم مع الفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ الواقعة اجلنائية يف 2019/11/23 
عليها  املعاقب  الأمانة  خيانة  بجرمية  مبعاقبته  ومطالبتها  يرتكبها  مل  بجرمية  اإتهامه  عن  كتعوي�ض  التام  ال�سداد  وحتى 
1987( وتعدياته. ثالثا : الق�ساء باإلزام املدعي عليهم من  باملادة )404( من قانون العقوبات الحتادي رقم )3 ل�سنة 
الثاين وحتى الثامن باأن يوؤدوا للمدعي املبلغ امل�سروق منه وفقاً ملا جاء باأمر الإحالة يف الدعوى رقم 2020/13751 جزاء 
يف  اجلنائية  الواقعة  ح�سول  تاريخ  جناية مببلغ وقدره )730.000 درهم( والفائدة القانونية لها مقدارها 12% من 
التام، رابعا:باإلزام املدعى عليهم من الثاين حتى الثامن بتعوي�ض املدعي مادياً و معنوياً  ال�سداد  وحتى   2019/11/23
تعوي�سا جابرا لل�سرر عن الأ�سرار التي اأ�سابته من جراء فعل املدعى عليهم مببلغ وقدره )730،000( �سبعمائة و ثاثون 
األف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الواقعة اجلنا  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2021/8/25 
ال�ساعة 9.00 �سباحا يف مكتب اإدارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0016344
املخطلر: ال�سيد/ ار�سد علي دو�ست حممد - اجلن�سية: باك�ستان، واحمل هوية اماراتية )784197703528022( 
ب�سفتي مالك الرخ�سة )القر�ض البي�ض ل�سيانة ال�سيارات( �سادرة من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة بالرقم  

)738434(
العنلوان: ال�سارقة - ال�سناعية 2 - خلف �سارع اخلان - هاتف رقم : 0527024056

املخطر اإليه: را�سد عبيد بطى عيد ال�سويهي - اجلن�سية : المارات
العنلوان : ال�سارقة - الدراري - هاتف رقم : 0502231223

مو�سوع الإخطار : احل�سور للتوقيع على الن�سحاب من عقد وكيل اخلدمات
القائع : - حيلث اأن املخطلر اإليله وكيلل خلدملات فلي الرخ�سلة امل�سلماه)القر�ض البلي�ض ل�سليانة ال�سيارات( ال�سادرة من 

الدائرة الإقت�سادية يف اإمارة ال�سارقة برقم رخ�سة)738434(.
وكيل  عقد  من  ان�سلحابة  عللي  للتوقيلع  القت�سلادية  اللدائرة  اللي  احل�سلور  علن  ميتنلع  اإليله  املخطلر  اأن  وحيلث   -

اخلدمات
واإل  املذكور  الجراء  الإقت�سلادية لمتلام  اللدائرة  للدى  للح�سلور  اإليله  املخطلر  باأخطلار  يرغلب  املخطلر  فلاإن  وعليله   -
الإقت�سادية  الدائرة  لدى  للح�سور  اليه  املخطر  على  املخطر  ينيب  لذلك   القانونية.  الإجراءات  لإتخاذ  �سن�سطر 
اإتخاذ  اإىل  اأ�سفا  �سي�سطر  والإ  تاريخه  من  اأيام   7 خال  اخلدمات  وكيل  عقد  من  الن�سحاب  اجراءات  على  للتوقيع 

الإجراءات القانونية التي تكفل احل�سول على حقوقه بكل حتفظ واإحرتام.
الكاتب العدل

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
اإخطار عدىل بالن�صر - اإخطار عديل بالوفاء 

اإخطار عدىل رقم 02102/2021
 49074286  _1987_ مقدمة من املخطرة : كلثم عادل ح�سن املهزع الإمارات هوية اماراتية رقم : 784 

 sh20200630d38017 ب�سفتي وكيلة عن ال�سيدة / عزة ابراهيم ح�سن املا املن�سوري اجلن�سية الإمارات مبوجب الوكالة رقم
امل�سدقة لدى كاتب العدل بتاريخ : 2020/6/30 ب�سفتها وكيلة عن ال�سادة / غنتوت لل�سناعات البا�ستيكية �ض . ذ . م . م

GHANTOOT PLASTIC INDUSTRIES I.I.C
العنوان : اإمارة دبي بر دبي _ اخلليج التجاري _ �سارع الأبراج _ برج رقم 51 _ مكتب رقم 107 وحملها املختار / اإبراهيم ح�سن 
اأفينيو -  املا و م�ساركوه للمحاماة و الإ�ست�سارات القانونية ، الكائن / باإمارة دبي - ديرة �سيتي �سنرت �سارع بور �سعيد - بناية �سيتي 

الطابق ال�سابع - مكتب 706 هاتف / 042950010 ، رقم مكاين / 3225493941
AE200340003707284714001 / رقم ايبان info@dralmulla.com / الربيد الإلكرتوين

DAWN MINERAL WATER -   72178 املخطر اإليه الأول : دون للمياه املعدنية _ رخ�سة �سناعية رقم
ALI AHMED SALEM AHMED -     املخطر اإليه الثاين : علي اأحمد �سامل اأحمد _ اإماراتي اجلن�سية

) ب�سفته املمثل القانوين لل�سركة (
العليلي. ال�سعايل  حممد  ح�سن  علي  بناية   _ العنوان : اإمارة عجمان منطقة اجلرف 2 _ حمل رقم 29 

املو�سوع : اخطار ب�سداد مبلغ )545،119.7( درهم اماراتي خم�سمائة و خم�سة و اأربعون األف و مئة 9 ت�سعة ع�سر �سبعة فل�ض.
وخم�سة  خم�سمائة  درهما   )545،119.7( قدره  و  الدين  مبلغ  ب�سداد  املبادرة  ب�سرورة  اإليهم  املخطر  تخطر  املخطرة  فاإن  لذلك، 
واأربعون األف ومئة وت�سعة ع�سر و�سبعة فل�ض فقط ل غري املرت�سد يف ذمتهم ل�سالح املنذرة ، و ذلك خال خم�سة اأيام من تاريخ هذا 

الإنذار و اإل فاإن املنذرة �ستطر لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهة املنذر اإليهم مع حتميلهم امل�ساريف و اأتعاب املحاماة .

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13319 بتاريخ 2021/8/20   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6826(

مقدم من - املنذرة : �سركة مونيك�ض يوروب ماركت�ض ليمتد   
بوكالة/ د.اأحمد �سعيد �سامل بن هزمي  - وخالد حممد �سعيد بوج�سيم وعبداهلل ال�سويدي 

ومبوجب وكالة الوكيل / جرب الدار حامد حممد عقيد 
�سد املنذر اليه : كومبا�ض لل�سحن البحري والتجارة املحدودة - فرع ل�سركة دولية

العنوان : اإمارة ال�سارقة - املنطقة احلرة باحلمرية 
مبنى مكاتب التاأجري رقم 5 ، مكتب رقم 5 ج 39اأ  - هاتف رقم )5G-39A ، 39C(  39 �ض 

  050/6365692 رقم  متحرك  هاتف   ،  06/5260786
املو�سوع : طلب اإعان املنذر بالن�سر 

يتقدم املخطرة للمخطر اليها بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي :
الف  و�ستون  واثللنللان  )خم�سمائة  امريكي  دولر   562،963،81 مبلغ  ب�سداد   - اليها  للمنذر  املللنللذر  تخطركم 
املبلغ  اأيللام ويف حال عدم �سداد  وت�سعمائة وثاثة و�ستون دولر امريكي وواحللد وثمانون �سنتا( يف خال ثاثني 
للمطالبة  مواجهتك  يف  القانونية  الإجلللراءات  كافة  لتخاذ  املخت�سة  املحكمة  اىل  تلجاأ  �سوف  املنذرة  فللاإن  املذكور 
باإلزامك باأداء املبلغ ا�سافة اىل الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة والفائدة  القانونية بواقع 12% من تاريخ 

ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. بكل حتفظ ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإن باده  قال وزير اخلارجية الربيطاين دومينيك راب يف تغريدة 
اإىل  لت�سل  والتنموية لأفغان�ستان  الإن�سانية  �ست�ساعف م�ساعداتها 

286 مليون ا�سرتليني )393.34 مليون دولر( هذا العام.
“ندعو  الأربعاء  الأول  اأم�ض  �ساعة متاأخرة من م�ساء  راب يف  وقللال 
الآخرين اأن يحذوا حذونا كي ن�سمن ح�سول الأفغان الأكرث �سعفا 
اأعلنت  بريطانيا  يحتاجونا«.وكانت  التي  الإن�سانية  امل�ساعدات  على 
اأفغاين  اآلف  خم�سة  اإىل  ي�سل  ما  ل�ستقبال  خططا  الثاثاء  يللوم 
التوطني  برنامج لإعللادة  الأول من  العام  فارين من طالبان خال 
�سيعطي الأولوية للن�ساء والفتيات والأقليات الدينية وغري الدينية. 
ودعت بريطانيا اأي�سا الدول الأخرى للم�ساعدة يف ا�ستيعاب لجئني 
اأفغان.واأجرى راب حمادثات ب�ساأن الو�سع يف اأفغان�ستان مع نظرائه 
يف الوليات املتحدة والهند يف �ساعة متاأخرة يوم الأربعاء واأ�ساف اأنه 
يعمل عن كثب مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية �سامانثا 
باور بخ�سو�ض ال�ستجابة الإن�سانية ل�سمان و�سول امل�ساعدات اإىل 
امل�ستهدفني.وقال ال�سفري الربيطاين يف اأفغان�ستان يوم الأربعاء اإن 
كابول  يف  طالبان  مع  وعملي”  تكتيكي  م�ستوى  “على  تعمل  لندن 
اأن برنامج الإجللاء قد  لإجاء مواطنني واأفغان موؤهلني، م�سيفا 

ي�ستغرق اأياما ولي�ض اأ�سابيع.

قال م�سوؤول اأمريكي كبري اإن الوليات املتحدة �سغطت على حركة 
طالبان لإعادة مارك فريريت�سز، الأمريكي املختطف يف اأفغان�ستان، 

واأن ق�سيته �ستوؤثر على �سرعية اأي حكومة مقبلة تقودها احلركة.
وقال امل�سوؤول اأم�ض اخلمي�ض، اإن عائلة فريريت�سز زارت وزارة اخلارجة 
الأمريكية هذا الأ�سبوع لبحث ق�سيته، بعد اأن �سيطرت طالبان على 
العا�سمة الأفغانية كابول يوم الأحد املا�سي، و�سط اإجاء ملواطنني 

اأمريكيني ودبلوما�سيني غربيني وحلفائهم الأفغان.
بللنللاء يف  اللللذي عللمللل يف ملل�للسللاريللع  اأن فريريت�سز،  امللل�للسللوؤول  واأ�لللسلللاف 
 ،2020 اأوائللل فرباير -�سباط  اأنه اختطف يف  اأفغان�ستان، ويعتقد 

حمتجز يف �سجون طالبان.
وعر�ست وزارة اخلارجية الأمريكية يف العام املا�سي مكافاأة ت�سل اإىل 

5 مايني دولر ملن يديل مبعلومات يف ق�سيته.
وقال امل�سوؤول الذي حتدث م�سرتطاً ال�سرية، اإن مفاو�سني اأمريكيني 
يف  طالبان  مللع  حمادثاتهم  اأثللنللاء  فريريت�سز  ق�سية  ملللراراً  اأثللللاروا 
القانون  حتللرتم  طالبان  كانت  اإذا  �ستدر�ض  وا�سنطن  واأن  الللدوحللة، 
الدويل الذي يحظر احتجاز رهائن، اإذا كانت �ستعرتف بحكومة يف 

امل�ستقبل.

ة  اأعلن الرئي�ض الرتكي رجب طيب اأردوغان اأنرّ باده ل تزال م�ستعدرّ
ل�سمان اأمن مطار كابول حترّى بعد اأن �سيطرت حركة طالبان على 
اخل�سو�ض  بهذا  حمادثات  جتري  اأنقرة  اأنرّ  اإىل  م�سرياً  اأفغان�ستان، 

مع جميع الأطراف املعنية.
وقال اأردوغان يف مقابلة تلفزيونية “كانت لدينا النيرّة ل�سمان اأمن 
املطار وامل�ساهمة يف اأمن هذا البلد بعد ان�سحاب )القوات( الأمريكية. 

ما زالت لدينا النيرّة للقيام ذلك«.
واأ�ساف “نحن الآن ن�سع خططنا على �سوء الوقائع اجلديدة التي 

ظهرت على الأر�ض وجنري مفاو�ساتنا وفقاً لذلك«.
امل�ساألة  هذه  ب�ساأن  املباحثات  اأنرّ  اأفللادوا  اأمريكيون  م�سوؤولون  وكللان 
تتوا�سل مع اأنقرة واأعربوا عن امتنانهم للدور الذي تقوم به تركيا 
يف اإجاء املدنيني من كابول. واعترب اأردوغان اأنرّ “الوجود الع�سكري 
ميزة  اجلديدة  “الأفغانية”  الإدارة   �سيمنح  اأفغان�ستان  يف  الرتكي 

ل عملها«. على ال�ساحة الدولية وي�سهرّ
د على اأنرّ تركيا �ستقف اإىل جانب اأفغان�ستان، اأبدى ا�ستعداده  واإذ �سدرّ

للقاء قادة طالبان.
حركة  عللن  ت�سدر  الللتللي  املعتدلة  بالت�سريحات  ب  “نرحرّ واأ�للسللاف 

طالبان«.
اأنرّه �سيبحث هذا امللف يف الأيللام القليلة  ولفت الرئي�ض الرتكي اإىل 
والرئي�ض  مللريكللل  اأنللغلليللا  الأملللانلليللة  امل�ست�سارة  مللن  كللللرّ  مللع  املقبلة 

الرو�سي فادميري بوتني.
وحتى اليوم اأجلت اأنقرة من كابول 552 مواطناً تركياً.

عوا�شم

لندن

اأنقرة

وا�سنطن

�شوريا تتهم اإ�شرائيل مبهاجمة 
اأرا�شيها بال�شواريخ

•• دم�شق-وكاالت

اتهمت �سوريا اإ�سرائيل مبهاجمة منطقة ريفية “بال�سواريخ” يف حمافظة 
القنيطرة قرب احلدود بني البلدين يف جنوب غربي البلد العربي، يف اأول 

عمل من نوعه منذ نحو �سهر، بح�سب م�سادر خمتلفة.
الأولية  “املعلومات  اإن  )�سانا(  الر�سمية  ال�سورية  الأنللبللاء  وكللالللة  وقللالللت 
ت�سري اىل هجوم �ساروخي ا�سرائيلي غربي بلدة ح�سر يف ريف حمافظة 
ح�سيلة  اأو  التفا�سيل  مللن  مللزيللد  تللقللدمي  دون  ال�سمايل”    القنيطرة 

لاإ�سابات والأ�سرار.
من جهته، قال م�سدر ع�سكري �سوري طلب عدم الك�سف عن هويته لل)اإيف(، 
اإ�سرائيل هاجمت بال�سواريخ ثاثة مواقع مليلي�سيا حزب اهلل ال�سيعية  اإن 
ب�سار  اللل�للسللوري  للرئي�ض  املللواللليللة  الللقللوات  ع�سكرياً  تللدعللم  الللتللي  اللبنانية، 

الأ�سد.
وبح�سب امل�سدر، متكنت الدفاعات اجلوية ال�سورية من اإ�سقاط عدد غري 

معروف من ال�سواريخ التي مت توجيهها �سد الأهداف نف�سها .
واأ�سار اإىل اأن الهجوم وقع بعد ورود معلومات عن ت�سكيل ف�سيل م�سرتك 

بني حزب اهلل وامللي�سيات املوالية لإيران والتي تعمل اأي�ساً يف املنطقة.

نائب رئي�س وزراء 
ماليزيا ب�شدد الفوز 

برئا�شة احلكومة 
•• كواالملبور-رويرتز

قالت و�سائل اإعام وم�سرعون  اأم�ض 
رئي�ض  نائب  اأن  يبدو  اإنلله  اخلمي�ض 
اإ�سماعيل  اللل�للسللابللق  مللاللليللزيللا  وزراء 
ت�سكيل  بللل�لللسلللدد  يلللعلللقلللوب  �للللسللللربي 
اأن ح�سل على  املقبلة بعد  احلكومة 
ذاته  الئللتللاف  من  برملانية  اأغلبية 

الذي انهار هذا الأ�سبوع.
من  يا�سني  الللديللن  حميي  وا�ستقال 
رئللا�للسللة اللللللللوزراء يللللوم الثلللنلللني بعد 
حتالفه،  تللاأيلليللد  خ�سر  بللاأنلله  اأقلللر  اأن 
ا�ستمر  الذي  ليطوي �سفحة حكمه 
17 �سهرا ويلقي الباد يف مزيد من 
ارتفاع  ظللل  يف  ال�سيا�سية  الفو�سى 
حالت الإ�سابة مبر�ض كوفيد-19 

والركود القت�سادي.
تعيني  فلل�للسلليللمللثللل  ذلللللك،  تلللاأكلللد  واإذا 
اإ�لللسلللملللاعللليلللل �للللسللللربي علللللللودة حلللزب 
املتحدة  املاليزية  الوطنية  املنظمة 
لللللل�للسلللللطللة، بللعللد ثلللاثلللة اأعلللللللوام من 
هزميته يف النتخابات العامة ب�سبب 
يتعلق  فيما  �سيما  ول  ف�ساد،  مزاعم 
بف�سيحة ت�سمل مليارات الدولرات 
اإم.دي.  1“ ال�ستثمار  �للسللنللدوق  يف 

بي«.
دعم  على  �سربي  اإ�سماعيل  وح�سل 
114 م�سرعا يف الربملان املوؤلف من 
222 مقعدا، ح�سبما اأفادت �سحيفة 

ذا �ستار وو�سائل اإعام اأخرى.

ا�شرتدها من اإثيوبيا.. اأغنى املناطق الزراعية بحوزة ال�شودان

•• بريوت-وكاالت

يعي�ض الطالب يف لبنان، ل �سيما اجلامعي، حالة 
من القلق خوفا من فقدان العام الدرا�سي املقبل، 
البلد  يعانيها  الللتللي  ال�سعبة  الللظللروف  ظللل  يف 
واحلديث عن تاأخري يف العودة للتعليم يف �ستى 
الأ�سواأ  نحو  الأمللور  تتطور  اإذا مل  هذا  املراحل، 

وفقد البلد واحدا من اأبرز قطاعاته احليوية.
ك�سف  عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع  حديث  ويف 
عللثللمللان زكلللريلللا، وهلللو طللالللب هللنللد�للسللة �سناعية 
التي  وخمللاوفلله  معاناته  عللن  الثانية،  ال�سنة  يف 

ارت�سمت وا�سحة على تعابري وجهه.

اأقوم  ل  اأنللنللي  ال�سعور  “يازمني  زكللريللا:  وقللال 
اأنللا يف طريق خطاأ.  اآخللر رمبللا  بللالللازم، مبعنى 
واأفكر  الإنللتللاج  وعلللدم  بال�سياع  ال�سعور  يللوؤملللنللي 
جديا بال�سفر حيث مل اأعد قادرا على البقاء يف 
اجلامعي  العام  وم�سري  يداهمنا  الوقت  لبنان. 
جمللهللول يللرافللقلله اخلللللوف مللن الللو�للسللع الأمني 
وخدمات  املللوا�للسللات  توفر  وعللدم  امل�ستقر  غللري 

الإنرتنت«.
الثانية  ال�سنة  طالبة  حافظ  مايا  حتدثت  كما 
من العاج الطبيعي، عن املخاوف ذاتها تقريبا.

“لديرّ  عربية”:  نيوز  “�سكاي  ملوقع  واأو�سحت 
ب�سورة  اجللللاملللعلللة  تلللللرك  مللللن  اخلللللللوف  �لللسلللعلللور 

مفاجئة. اأمي بعيدة عني واأنا يف لبنان من اأجل 
ويازمني  املجهول  الآتللي  من  اأخ�سى  الدرا�سة. 
ال�سعور بال�سغط منذ العام املا�سي، والآن �سار 
باخت�سار:  النوم.  وعدم  القلق  اإىل  اإ�سافة  اأكرب 

حالة من ال�سياع«.

خماوف م�سروعة
يف  �سابقا  والرتجمة  اللغات  كليات  عميد  وراأى 
جللامللعللة الللقللديلل�للض يللو�للسللف الللربوفلليلل�للسللور هري 
املللجللهللول لدى  القلق واخللللوف مللن  اأن  عللويلل�للض، 
ال�سباب اللبناين يف �سن الدرا�سة “حالة م�سروعة 
القائمة«. الأو�ساع  اأ�سيبوا بها نتيجة  وواقعية، 

عربية”:  نللليلللوز  “�سكاي  مللللوقلللع  عللويلل�للض  وقلللللال 
علينا  رجللاء.  انقطاع  يعي�ض حاليا حالة  “البلد 
اأن نخرج من كل ما هو جمرد لرتبط بالواقع. 
التعلم عن ُبعد ميكن اأن يكون احلل املثايل، لكن 
احل�س�ض  ن�سيع  ول  متح�سرة  بللاد  يف  كنا  اإذا 
من  يبقى  “ماذا  تللقللنلليللة«.وتلل�للسللاءل:  م�ساكل  يف 
ل  ال�سعبة  الأمللللور  مللن  بللات  احللل�للسللور  التعلم؟ 
وتوقف  والكهرباء”،  املللازوت  اأمللام م�سكلة  �سيما 
عوي�ض عند “الهجرة” كحل، لكن “من املوؤ�سف 

اأنها باتت وكاأنها لفئة معينة من املي�سورين«.

ر�أي علم �لنف�س
وتعليقا على هذا الو�سع القامت، قالت الأ�ستاذة 
رندا  النف�سية  املللحللللللللة  اللللللبللنللانلليللة  اجلللامللعللة  يف 
التفاعل  غلليللاب  مللع  بلللداأ  “ال�سياع  اإن  �ساليطا، 
من خال التعلم عن ُبعد، حيث اإن الطاب مل 
يتعرفوا �سخ�سيا على اأ�ساتذتهم. من ال�سعب يف 
هذه الفرتة العمرية ال�سعور وكاأن ب�ساط الأمان 
اأن  خ�سو�سا  الللطللالللب،  قدمي  حتللت  مللن  �ُسحب 
الأهل يف لبنان مل يعد با�ستطاعتهم مد الأبناء 

بالأمان«.
وتابعت �ساليطا يف حديث مع موقع “�سكاي نيوز 
ال�سباب يخافون على  اأن  املوؤكد  “من  عربية”: 
م�ستقبلهم يف عمر املراهقة، ونحن يف ال�سرق ل 
مما  �سنة،   27 عمر  قبل  لدينا  املراهقة  تنتهي 

يزيد ال�سياع مع دخول اجلامعة«.
واأردفت: “نحن بنفق مظلم يحطم اأحام �سباب 
والرعاية  للحماية  بحاجة  هللم  الللذيللن  لللبللنللان، 
واللل�للسللعللور بللللالأمللللان، وهللللذا بللللات �للسللعللبللا يف ظل 
بحالة  ال�سباب  الللدولللة.  بوجود  الإح�سا�ض  عللدم 
الداخلي  وال�سياع  لها  �سبابية مظلمة ل مثيل 

ي�سبه الوقوف على حافة خطرية«.

طالب لبنان.. قلق و�شياع وخوف من امل�شري املجهول

رو�شيا تتهم الغرب بال�شعي للتدخل يف انتخاباتها 
•• مو�شكو-اأ ف ب

اتهمت رو�سيا الغرب بالرغبة يف التدخل يف انتخاباتها الت�سريعية 
�سجة”  “افتعال  خللال  مللن  اأيلول-�سبتمرب  يف  اإجللراوؤهللا  املللقللرر 

حول املعار�ض امل�سجون األيك�سي نافالني.
ففي بيان �سحايف طويل انتقدت فيه الدول الغربية، واأملانيا على 
الأربعاء  الأول  اأم�ض  الرو�سية  اخلارجية  نددت  اخل�سو�ض،  وجه 
و�سائل  اأجللنللدة  علللللى  نللافللالللنللي  لإبللقللاء ق�سية  الللللدول  هلللذه  ب�سعي 
الإعام “بهدف التدخل يف ال�سوؤون الداخلية... ل �سيما للتاأثري 
على احلملة النتخابية” لانتخابات الت�سريعية املقرر تنظيمها 

من 17 اإىل 19 اأيلول-�سبتمرب.
ويتوقع اأن تكون هذه النتخابات �سعبة على احلكومة على خلفية 

نافالني  األيك�سي  حلفاء  دعا  فيما  ال�سعبي  الر�سا  عدم  من  حالة 
بذكاء”  “الت�سويت  اإىل  �سيا�سية،  لأ�سباب  �سجن  اإنه  يقول  الذي 

ليخ�سر حلفاء الكرملني الت�سويت.
مبا�سر  ب�سكل  اإمللا  الغربية،  الللدول  من  “عدًدا  اإن  مو�سكو  وقالت 
للللللمللراقللبللة وو�سائط  تللخلل�للسللع  مللعلللللومللات  ملللن خلللال ملل�للسللادر  اأو 
واملقربني  نافالني  األيك�سي  حول  تبني  لاأنظمة،  تابعة  اإعامية 
منه وعلى نحو منهجي، �سورة مركز تنظيمي حلركة الحتجاج 

الدميوقراطية يف رو�سيا«.
اأي فر�سة  يللفللوتللون  وحلللللفللاءهللا ل  “برلني  اأن  الللللوزارة  واأ�للسللافللت 
ل�ستخدام ال�سجة املثارة حول نافالني ب�سكل م�سطنع مب�ساهمة 

مبا�سرة منهم، كذريعة ... لهجمات جديدة �سدنا«.
بال�سجن ملدة  الف�ساد عقوبة  النا�سط يف مكافحة  نافالني  يق�سي 

عامني ون�سف عام يف ق�سية احتيال تعود اإىل عام 2014 ي�سفها 
باأنها م�سيرّ�سة.

تعافى يف  اأن  بعد  الثاين-يناير  كانون  رو�سيا يف  اإىل  نافالني  عاد 
بارتكابها.  الكرملني  يتهم  بها  م�ستبه  ت�سميم  عملية  من  اأملانيا 

واألقت ال�سرطة القب�ض عليه فور و�سوله اإىل مطار مو�سكو.
وعملت ال�سلطات الرو�سية يف الأ�سهر الأخرية على تفكيك �سبكته، 
اأنها  على  اإللليللهللا  املنتمية  املنظمات  ت�سنيف  خللال  مللن  �سيما  ل 

“متطرفة” بقرار ق�سائي وحجب ع�سرات املواقع املرتبطة بها.
و�سار معظم حلفائه واملتعاونني املقربني منه اإما خارج الباد اأو 

يخ�سعون للمراقبة على اأ�سا�ض “انتهاك املعايري ال�سحية«.
امل�ست�سارة  زيللارة  من  يومني  قبل  لأملانيا  مو�سكو  انتقادات  تاأتي 

اأنغيا مريكل لرو�سيا حيث �ستلتقي الرئي�ض فادميري بوتني.

•• اخلرطوم-وكاالت

يقرتب ال�سودان من ا�ستغال 
زراعي  فلللدان  مليون   3 نحو 
�سرقي  الللفلل�للسللقللة  مللنللطللقللة  يف 
الللللبللللاد، علللقلللب ا�لللسلللرتدادهلللا 
اجلي�ض  قلللبلللل  مللللن  ملللللوؤخلللللرا 

ال�سوداين من اإثيوبيا.
واحدة  الف�سقة  مناطق  وتعد 
الزراعية  املللنللاطللق  اأغللنللى  مللن 
تتميز  حللليلللث  اللللل�للللسللللودان  يف 
العالية،  باخل�سوبة  اأر�للسللهللا 
عاما  الل25  طلللللوال  وظلللللللت 
املا�سية حمتلة من قبل دولة 

اإثيوبيا.

بد�ية �ل�سرتد�د
وبللللللللداأ اجلللليللل�لللض اللللل�للللسللللوداين 
املا�سي  اللللعلللام  ملللن  نللوفللمللرب 
وا�سعة  علل�للسللكللريللة  عللمللللليللات 
اآلف الأفدنة  ا�سرتد خالها 
التي  القرى  الزراعية ومئات 
هللجللرهللا �للسللكللانللهللا عللقللب قيام 
مدعومة  اإثيوبية  ميلي�سيات 
الإثيوبي  اجللليلل�للض  قللبللل  ملللن 
بلللاحلللتلللال تلللللللك الأرا�لللللسلللللي، 
ال�سودانية  احلللكللومللة  وتتهم 
يف  الف�سقة  باحتال  اإثيوبيا 
�سنوات حكم الرئي�ض املعزول 
قلللبلللل )25(  الللبلل�للسللري  علللملللر 
ت�سكلت  ميلي�سيات  عرب  عاما 
�سكانية  جمللللمللللوعللللات  ملللللن 
الن�ساط  يف  تللعللمللل  اإثلليللوبلليللة 
على  ت�سغط  حيث  الللزراعللي 
اأدي�ض  املللركللزيللة يف  احلللكللومللة 
الغنية  البلدة  ل�ستعادة  اأبابا 

بالأرا�سي الزراعية.

�لـــوقـــت  يف  ـــــرتد�د  ـــــس ��
�ملنا�سب

ويللللقللللول املللللللللزارع الللل�لللسلللوداين 
ح�سن  الللفلل�للسللقللة  مللنللطللقللة  يف 
نيوز  لل”�سكاي  بلللللاجلللللوري 
ا�ستعاد  اجلي�ض  اإن  عربية” 
املنطقة بعد عمليات ع�سكرية 
مو�سحا  املنا�سب،  الللوقللت  يف 
النتقالية  “احلكومة  اأن 
املنطقة  بلللتلللنلللمللليلللة  وعلللللللللدت 
والطرقات  اجل�سور  بت�سييد 
الزراعية حتى يتمكن ال�سكان 

من ال�ستقرار«.
رف�ست  اإثلللليللللوبلللليللللا  وكلللللانلللللت 
و�للسللاطللة اخللللرطلللوم يف اأزملللة 
اأ�سبوعني  قبل  تيغراي  اإقليم 
باحتال  الللل�لللسلللودان  مللتللهللمللة 
اأرا�سيها يف اإ�سارة اإىل منطقة 
احلكومة  اإن  وقالت  الف�سقة 
ال�سودانية تفتقر اإىل احلياد.

زيارة �لربهان وحمدوك
رئي�ض  زار  لفلللت  تللطللور  ويف 

النتقايل  اللل�للسلليللادة  جمللللل�للض 
الفتاح  اأول ركن عبد  الفريق 
الربهان ورئي�ض الوزراء عبد 
كوديل  منطقة  حللمللدوك  اهلل 
الف�سقة  قلللللللب  يف  اللللواقلللعلللة 
الثنني وتعهدا بالعمل �سوًيا 

لتنمية البلدة.
خطاب  يف  اللللللربهلللللان  وذكللللللر 
اأمام قوات اجلي�ض يف منطقة 
الف�سقة اأن ال�سودان قادر على 
اأرا�للسلليلله من  ا�للسللرتداد جميع 
الإثيوبيني، لكنه مل ي�ستبعد 
ال�سيا�سي  احلللل  اإىل  اللجوء 
الأزمة  لإنللهللاء  الدبلوما�سي 
بني البلدين اجلارين ورف�ض 
اجلي�ض  اتلللللهلللللام  الللللللربهللللللان 

بلللخلللو�لللض حرب  اللللل�للللسللللوداين 
الف�سقة،  بالوكالة يف منطقة 
ال�سودانية  القوات  اأن  موؤكدا 
ل�سرتداد  الللبلللللدة  يف  تنت�سر 

جميع الأرا�سي.
اإىل  اإثلليللوبلليللا  “ندعو  وتللابللع: 
�سمن  تقع  مناطق   7 اإعللللادة 
لفتا  الف�سقة”،  مللنللطللقللة 
اأن  اأبللابللا يجب  اأديلل�للض  اأن  اإىل 

“حتتكم اإىل �سوت العقل«.
اأكد رئي�ض الوزراء  من جهته 
عبد اهلل حمدوك اأن ال�سودان 
ما  اللللدويل  املجتمع  اإىل  عللاد 
القوات  تللطللويللر  ملللن  ميللكللنلله 
وتدريبا،  ت�سليحا  امللل�للسلللللحللة 
م�سيفا اأن اجلي�ض ال�سوداين 

منطقة  يف  مللتللواجللدا  �سيظل 
ال�سودان  ملللمللار�للسللة  الللفلل�للسللقللة 
�سيادته على اأرا�سيه وقال اإن 
وال�سودان  دولة جارة  اإثيوبيا 
اإىل حتللويللل احللللزام  يللتللطلللللع 
�سام  ملللنلللطلللقلللة  احلللللللللللدودي 

وتنمية.

و�ساطة �جلز�ئر
و�ساطة  اجللللللزائلللللر  وتللللطللللرح 
الأزمة  لإنللهللاء  البلدين  على 
احلدودية وملف �سد النه�سة 
ومطلع اأغ�سط�ض اجلاري زار 
اجلزائري  اخلللارجلليللة  وزيللللر 
اخلرطوم  العمامرة  رم�سان 
الو�ساطة  لطرح  ابابا  واأدي�ض 

البلدين مبدئيا  قللادة  ووافللق 
على قبولها وتتعر�ض اإثيوبيا 
جمموعات  مللن  �سغوط  اإىل 
الآلف  مئات  ت�ستغل  �سكانية 
منطقة  يف  الأفلللللللدنلللللللة  ملللللن 

الف�سقة.

�لف�سقة �سود�نية
مفو�سية  رئللليللل�لللض  ويللل�لللسلللدد 
معاذ  الللل�لللسلللودان  يف  احلللللللدود 
اأر�ض  الف�سقة  اأن  على  تنقو 
التي  للوثائق  طبقا  �سودانية 
بحوزة اخلرطوم، م�سريا اإىل 
�سينحاز  الللدويل  التحكيم  اأن 
جلاأ  مللللا  اإذا  اللللل�للللسللللودان  اإىل 

البلدان اإىل ذلك.

العليا  اللجنة  رئي�ض  وتللقللول 
الق�سارف  بلللوليلللة  للتنمية 
الواقعة �سرق ال�سودان نفي�سة 

نوح :
للغاية  �للسللروري  التنمية  اإن   
م�سيفة  ال�ستقرار،  لتحقيق 
نيوز  لل”�سكاي  تلل�للسللريللح  يف 
ميكن  “الف�سقة  اأن  عربية” 
مايني  لللللل�للسللودان  تللوفللر  اأن 
الأطنان من ال�سم�سم والذرة 

اإذا ا�ستغلت زراعيا«.
املللللللللزارعللللللللني  اأن  وذكلللللللللللللللرت 
مايني  جلللنلللوا  الإثللليلللوبللليلللني 
الأطنان من الذرة وال�سم�سم 
م�سدرها  حمللا�للسلليللل  وهلللللي 
من  لأكلللرث  الف�سقة  منطقة 

25 عاما.
الآخللللر  “اجلانب  واأ�لللسلللافلللت 
الأرا�سي  داخللل  الف�سقة  مللن 
�سخرية  اأرا�للللللض  الإثلليللوبلليللة 
لذلك  للزراعة  �ساحلة  غري 
ت�سغط  ال�سكانية  املجموعات 
على اإثيوبيا لعدم التنازل عن 
موردا  ت�سكل  لأنللهللا  املنطقة 

اقت�ساديا لهم«.

بقر�ر من �لرئي�س قي�س �سعيد

حتوير من الوزن الثقيل يف وزارة الداخلية التون�شية
•• الفجر -تون�س

اأعلنت الرئا�سة التون�سية، اأن الرئي�ض قي�ض �سعيرّد قرر خال 
بت�سيري  املكلف  غللر�للسللاوي  ر�للسللا  قللرطللاج  بق�سر  ا�ستقباله 
والأمن  احلر�ض  �سلكي  يف  تغيريات  اإدخللال  الداخلية،  وزارة 

الوطنيني.
   واأ�سارت الرئا�سة يف باغ �سادر عنها ن�سرته ب�سفحتها على 
موقع في�سبوك، اىل ان �سعيرّد عنيرّ �سامي الهي�سري-مديرا 
عاما جديدا لاأمن الوطني، و�سكري الرياحي اآمرا جديدا 

للحر�ض الوطني. 
   ويف قراءته لهذه التعيينات الأمنية اجلديدة، قال العميد 
الأ�سبق باحلر�ض الوطني خليفة ال�سيباين اأم�ض اخلمي�ض اأن 
رئي�ض القوات احلاملة لل�ساح قد بداأ يف حتييد ويف تنظيف 
متوقعا  �سيا�سية،  بتو�سيات  بني  املن�سرّ من  الداخلية،  وزارة 
الإدارات  من  عللدد  راأ�للض  على  قادمة  اأخللرى  تغيريات  حركة 
حاول  حيث  اأخلللرى،  وزارات  يف  كما  الداخلية،  وزارة  �سلب 
لأغرا�ض  خدمة  الللدولللة،  مبفا�سل  التمكن  �سيا�سي،  طللرف 
الأخللرية كانت  �سنوات  الع�سر  اأنلله يف  حزبية �سيقة.   وتابع 

من  عليها  وال�سيطرة  الداخلية  لخلللرتاق  حملللاولت  هناك 
�سعيد جاء  قي�ض  اتخذه  الللذي  والللقللرار  �سيا�سي،  حللزب  قبل 
اأمن  وال�سري نحو  ال�سيا�سية  ال�سيطرة  الللوزارة من  لتحرير 
جمهوري لكلرّ التون�سيني وانهاء توظيفها من طرف �سيا�سي، 
لأن الداخلية ت�سللرّ لها على مدى �سنوات اأطراف من�سوبون 
جلهات �سيا�سية حاولوا تنفيذ �سيا�سية “التمكني” والت�سلل 

ملفا�سل الدولة، يف اإ�سارة ممكنة اىل حركة النه�سة.
لللح العميد اأن حتللدث اإقلللالت عللديللدة يف هللذه احلملة     ورجرّ

قي�ض �سعيرّد خال ا�ستقباله ر�سا غر�ساوي املكلف بت�سيري وزارة الداخليةلتطهري وزارة ال�سيادة. 
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العراق.. و�شائل التوا�شل الجتماعي »حتت احل�شار« حريق جديد خارج عن ال�شيطرة �شمال كاليفورنيا 
•• بغداد-وكاالت

تزايدت هواج�ض النا�سطني العراقيني على و�سائل التوا�سل الجتماعي، 
بعد اإ�سدار جمل�ض الق�ساء العراقي الأعلى قراراً يق�سي بت�سكيل جلنة 
بل”خمالفات”  اعتربته  ما  ور�سد  ملراقبة  وطنية،  جهات   6 من  موؤلفة 

موقع التوا�سل الجتماعي ومعاقبة املخالفني.
اأعللتللربه املللتللابللعللون مبللثللابللة ت�سييق وكلل�للسللر للللللحللريللات يف هذه  وهلللو اأملللر 
بالذات  العراقيني،  ملايني  الوحيد  �سبه  املنرب  ُتعترب  التي  الو�سائل، 
ُتعترب  والتي  القرار،  اأ�سدرت  التي  العراقية  الق�سائية  ال�ُسبان.اجلهة 
بتحديد  املنوطة  اجلهات  تلك  حللددت  ُم�ستقلة،  �ُسلطة  مبثابة  د�ستورياً 
وزارة  من  تتكون  نف�سه  الأعلى  الق�ساء  ملجل�ض  الإ�سافة  هي  املخالفات، 
الإعام  وخلية  الللوطللنللي  الأملللن  وجللهللاز  ال�سحفيني  ونللقللابللة  الللداخللللليللة 

الوطني ونقابة الفنانني.
�ست�سعى  الللتللي  واملللحللاذيللر  التوجهات  يعر�ض  مل  الق�سائي  الللقللرار  لكن 
اللجنة اإىل مراقبتها، لكن املتابعني لل�ساأن العراقية اأكدوا اإن جمموعة 
من التوجهات واملفاهيم التي ُتعرب القوى ال�سيا�سية واحلزبية العراقية 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  وتتهم  الللللدوام،  على  منها  انزعاجها  عللن 
هذه  ت�سميه  ما  مثل  اللجنة،  من  متابعة  حمل  �ستكون  لها،  بالرتويج 
والف�سق  الطائفية  والنعرات  الديني  اللتزام  وعدم  بل”الفجور  اجلهات 
والرتويج لاأفكار الهدامة وال�سفور ون�سر اأفكار التنظيمات املتطرفة«.

النا�سطة املدنية العراقية تهامة الللراوي، �سرحت يف حديث مع “�سكاي 
نيوز عربية” طبيعة اللجنة التي األفها جمل�ض الق�ساء العراقي الأعلى 
“خا نقابة ال�سحفيني والفنانني، اللتان تظهران فقط كواجهة وتكملة 
اللجنة، متلك  املوؤلفة لهذه  باقي اجلهات  فاإن  اللجنة،  عدد �سمن هذه 
عداء وا�سحاً حلرية التعبري، بالذات على و�سائل التوا�سل الجتماعي، 
بالذات وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، حيث تك�سف هذه الو�سائل 
�سوء كفاءتها وارتباطها باجلهات ال�سيا�سية وخ�سوعها لبتزاز امليلي�سيات 
التوا�سل الجتماعي عن ك�سفها،  و�سائل  تتوقف  اأمور ل  امل�سلحة، وهي 

نيوز  �سكاي  مللع  حديثها  يف  اللللراوي  وموثقة«.ت�سيف  م�سورة  وغللالللبللاً 
بطريقة  اأممللت  قد  العراق  يف  النفاذة  واجلهات  الأحلللزاب  “كانت  عربية 
ذكية كل و�سائل الإعام التقليدية، من �سحف واإذاعات وتلفزيونات، عرب 
امتاكها جميعاً. فهي كانت اجلهة الوحيدة التي متلك الأموال الرثوات 
القادرة على تغطيتها مالياً. لذلك فاأن و�سائل التوا�سل الجتماعي كانت 
يف مرحلة  راهناً  تدخل  وهي  النا�سئة،  العراقية  للطبقات  وحيداً  منرباً 
م�ستقلة  جهة  ُيعترب  الللذي  العراقي،  الرقمي  الإعللام  الختناق«.مركز 
التكنولوجيا  بتفا�سيل  يتعلق  ما  كل  وتن�سر  الللعللراق،  يف  م�سداقية  ذات 
و�سائل  ي�ستخدمون  عراقي  مليون   25 اإن  اأعلنت  قد  كانت  الللعللراق،  يف 
التوا�سل الجتماعي، من اأ�سل 40 مليون عراقي، وهي من اأعلى الن�سب 

يف العامل.
اإىل  اأ�سارت  املوؤ�س�سات العاملية قد ذكرتها،  الأرقللام التف�سيلية التي كانت 
وجود 20 ميلون ح�ساب عراقي على في�سبوك، و13 مليون ح�ساب على 
اإن�ستغرام، ومثلهم تقريباً على موقع �سناب �سات، بينما ثمة 1.3 مليون 

ح�ساب عراقي فقط على تويرت.
“�سكاي  مع  �سرح يف حديث  اجلنابي،  رواد  العراقي  الجتماعي  الباحث 
“فعلياً  الللعللراق  الللقللرار على احلياة يف  تللاأثللريات مثل هللذا  نيوز عربية” 
غايتها  لتحقيق  اللل�للُسللبللان  مللايللني  تعتقل  اأن  يجب  الللعللراقلليللة  ال�سلطة 
الق�سوى. لكن ذلك لي�ض الهدف الرئي�سي بالن�سبة لها، بل ا�ستخدام هذا 
القانون واللجنة بل)ترهيب( قادة الراأي على �سبكات التوا�سل الجتماعي. 
فهوؤلء �ست�سبح ح�ساباتهم الذاتية اأكرث دقة يف كتابة اأي �سيء، خ�سو�ساً 
اإذا ما تعلق الأمر بعقوبات مادية واعتقال لفرتات طويلة، كما ُيتوقع من 

ِقبل املتابعني«.
النا�سطني العراقيني اأكدوا اأن مثل هذا الأجراء �سيدفع مايني ال�سبان 
ت�سبه  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  �سلوكيات  ملمار�سة  العراقيني 
م�ستعارة،  الأ�سماء  اأغلبية  تكون  حيث  ال�سمولية.  الُبلدان  يف  يجري  ما 
واحل�سابات يتم ت�سكيلها من دول اأخرى، وبذا تفقد املعطيات واملعلومات 

الواردة مزيداً من امل�سداقية.

•• �شو�شانفيلي-اأ ف ب

عا�سمة  منطقة  يف  غابة  يف  انللدلللع  حريق  بللدا 
اأيام  ب�سعة  قبل  الأمريكية  كاليفورنيا  وليللة 
قرابة  على  اأتلللى  بعدما  ال�سيطرة  عللن  خللارًجللا 
215 كلم مربعة. وُنقلت �سحيتان على الأقل 
ر  دمرّ بعدما  مروحية  منت  على  امل�ست�سفى  اإىل 
“كالدور  ت�سمية  عليه  اأُطلللللقللت  الللذي  احلللريللق 
حواىل  بعد  على  تقع  �سغرية  مدينة  فاير”، 

80 كلم من �ساكرامنتو يف �سمال الولية.
للللللفللرار جراء  ون  يلل�للسللتللعللدرّ اللل�للسللكللان  وكلللان اآلف 

تو�سع رقعة النريان التي جتتاح غابة الدورادو 
الوطنية منذ 14 اآب/اأغ�سط�ض، ب�سبب اجلفاف 

ال�سديد والرياح القوية.
توم  كاليفورنيا  يف  الإطللفللاء  جهاز  قلللللائد  قللال 
بورتر وفق ما نقلت عنه �سحيفة “�ساكرامنتو 
التحللللللذيرات  اإىل  ا�للسللغلللللللللللللللللوا  “رجاًء،  بي”، 
)املنازل(،  اإخلللاء  منكللللللم  نطللللللب  وعندمللللللا 

ارحلوا!”.
 واأ�ساف “نحن بحاجة اإىل األ تكونوا عقبة يف 
منازلكم من هذه  لنتمكن من حماية  طريقنا 

احلرائق«.

تو�سعت رقعة احلريق ثمانية اأ�سعاف خال 24 
�ساعة ومل يكن حتت ال�سيطرة اإطاقاً الأربعاء، 

بح�سب اآخر بيان ن�سره جهاز الإطفاء.
للليلل�للض �للسللوى واحللللد ملللن بني  »كلللاللللدور فاير” 
الوليات  غللرب  الللتللي جتللتللاح  ع�سرات احلللرائللق 
امللللتلللحلللدة، املللنللطللقللة املللعللر�للسللة جللللفلللاف مزمن 

يفاقمه التغري املناخي.
واأمرت اأجهزة ال�سرطة يف مقاطعة ليك ب�سكل 
عاجل باإخاء جزء من مدينة لوور ليك، ب�سبب 

ي “كا�ض فاير«. حريق جديد �ُسمرّ
“ديك�سي  حريق  زال  ما  ال�سمال،  باجتاه  اأبعد 
�للسللهللر على  ملللن  اأكلللللرث  بللعللد  ملل�للسللتللعللًا  فاير” 

اندلعه.
 ورغم ن�سر اأكرث من �ستة اآلف رجل اإطفاء، مل 
اأتللى على  %33 منه. وقللد  احللتللواء �سوى  يتمرّ 
م�ساحة  تلللوازي  مربعة  كلم   2500 مللن  اأكللرث 
يف  حللريللق  اأكلللرب  ثللاين  يجعله  مللا  لوك�سمبورغ، 

تاريخ كاليفورينا.
تها يف ال�سنوات  تزايد عدد حرائق الغابات و�سدرّ
اإطالة  مع  املتحدة،  الوليات  الأخللرية يف غرب 

فرتة مو�سم احلرائق.
وتللرتللبللط هللللذه اللللظلللاهلللرة، بللحلل�للسللب اخللللللرباء، 

خ�سو�ساً بالحرتار املناخي؛
 فارتفاع درجللات احلللرارة وزيللادة موجات احلررّ 
هي  الأمللاكللن  بع�ض  يف  املت�ساقطات  وانخفا�ض 

عوامل ت�سكل ظروفاً موؤاتياً جداً للحرائق.

جورج دبليو بو�س, من حرب خاطفة 
�إىل مهمة ح�سارية

11 �سبتمرب  �للسللهللر علللللى  اأقللللل مللن  بللعللد     
الأوىل  الأمريكية  ال�سربات  ت  دورّ  ،2001
دبليو  جلللورج  اأطلللللق  اأفللغللانلل�للسللتللان.  �سماء  يف 
�سد  “عملية”  اآنللذاك جمرد  بو�ض ما كان 
الإرهابية وحماتها حركة  القاعدة  جماعة 
طللالللبللان. مللهللزومللة، تللركللت هلللذه الأخللللرية 
بتن�سيب  لللوا�للسللنللطللن  و�للسللمللحللت  اللل�للسلللللطللة، 

حكومة جديدة يف كابول يف دي�سمرب.
اأفغان�ستان،  يف  الأمللريللكللي  “التدخل  ان     
هلللو منلللللوذج ملللثلللايل للللللمللهللمللة اللللتلللي تذهب 
بعيًدا، يوؤكد ريت�سارد ها�ض، رئي�ض جمل�ض 
احلرب  حتولت  لقد  اخلارجية،  العاقات 
مبرور   ،2001 لعام  وال�سرورية  املوؤطرة 

الوقت، اإىل حرب وا�سعة النطاق«.
   يف مطلع عام 2002، وعد بو�ض الأفغان 
الإن�سان”،  حللقللوق  مللن  جللديللدة  “حقبة  بللل 
لتنمية الباد. و�سعت  و”خطة مار�سال” 
احللللرب يف الللعللراق عللام 2003 كللابللول يف 
ت�سل  ومل  لاأمريكيني،  بالن�سبة  اخللفية 

ال�ستثمارات املوعودة، وتعرثرّ ال�سراع.

حتّولت �أوباما
   املللر�للسللح اللل�للسلللللمللي بلللللاراك اأوبللللامللللا، ورث 
ولئن  اأفغان�ستان.  وم�ستنقع  العراق  حرب 
ال�سناتور  فللللاإن  اللللعلللراق،  غلللزو  ت �للسللد  �للسللورّ
ب�سرورة  يلللوؤملللن  اللل�للسللابللق،  الللدميللقللراطللي 

اأفللغللانلل�للسللتللان لإنللهللاء احلرب.  النللتلل�للسللار يف 
الللبللنللتللاغللون �للسللاعللف الوجود  وبلللدفلللع ملللن 
الأمريكي يف كابول يف عامه الأول، والذي 
و�سل اإىل 100 األف جندي على اخلطوط 

الأمامية.
الق�ساء  مللن  عللام  بعد   ،2012 مايو     يف 
منت�سيا  اأوباما  اأعلن  لدن،  بن  اأ�سامة  على 
من اأفغان�ستان، اأن “هدف هزمية القاعدة 
ومنعها من اإعادة البناء يف متناول اليد”. 
لكن بعد تنظيم ان�سحاب القوات من العراق 
�سارما  زمنيا  جلللدول  و�للسللع   ،2011 عللام 

لعودة اجلي�ض الأمريكي اإىل الباد. ورغم 
ع�سرات  اأعلللاد  فقد  طللالللبللان،  حللركللة  �سعود 

الآلف من اجلنود اإىل الوليات املتحدة.
اأخلللرى عام     ثللم غللريرّ ا�سرتاتيجيته مللرة 
رود�لللض يف  بللن  واأو�للسللح م�ست�ساره   .2015
الرئي�ض  “لحظ  الأمللريللكلليللة:  ال�سحافة 
تركه  اللللذي  الللفللراغ  داعلل�للض  ا�ستخدم  كيف 
ع، واأراد  الأمريكيون يف العراق لتنمو وتتو�سرّ
تفادي مثل هذا ال�سيناريو يف اأفغان�ستان”. 
غادر اأوباما ال�سلطة تاركا ع�سرة اآلف رجل 
لدعم اجلي�ض الأفغاين، يف �سعوبة كبرية، 

لحتواء طالبان.

�سفقة تر�مب �لكارثية
“حروب الللوليللات املتحدة     و�للسللع حللد لللل 
وقبل كل �سيء، حرب  التي ل نهاية لها”، 
اأفغان�ستان، هذا هو الوعد الرئي�سي حلملة 
لانتخابات  الللقللوملليللة  تلللراملللب  دونللللالللللد 
اأوبللامللا مللن قبله،  الللرئللا�للسلليللة. ولللكللن، مثل 
اقتنع امللياردير النيويوركي يف البداية حتت 
تاأثري جرالته بخطر الإرهاب، واأر�سل 4 

الف جندي اإ�سايف لتاأمني الباد.

العقارات  امللللرباطللللور  قللللرر  الأخللللللري  يف     
ال�سابق، اعتباًرا من عام 2018، التفاو�ض 
مللبللا�للسللرة علللللى اإنللهللاء احللللرب مللع طالبان، 
دون حللتللى دعلللوة احلللكللومللة الأفللغللانلليللة اإىل 

املناق�سات.
املع�سكران  اتللفللق   ،2020 فلللربايلللر  يف     
 ،2021 1 مايو  على ان�سحاب اأمريكي يف 
ميكن  كلللان  “ما  حقيقي.  مللقللابللل  اأي  دون 
ر  لطالبان اأن تاأمل فيما هو اأف�سل، يتح�سرّ
الأمريكان،  يغادر  وينباوم،  مارفن  املحلل 
اإمارة  اإن�ساء  يف  احلللريللة  مطلق  ولطالبان 

اإ�للسللاملليللة، لقد كللان مللن الللوهللم متللاًمللا ان 
طالبان  اأنرّ  الأمللريللكلليللة  احلللكللومللة  تعتقد 

�ستتقا�سم ال�سلطة«...
   بللعللد هللزميللتلله الللرئللا�للسلليللة، قلللرر ترامب 
اأملللريلللكلللي فللقللط يف  2500 جلللنلللدي  تللللرك 
اأفغان�ستان... كل �سيء بات جاهزا للكارثة.

جــــو بــــايــــدن �خلــــطــــاأ �لأخــــالقــــي 
و�ل�سرت�تيجي

اأعلن  اأربلللع �سنوات مللن النللعللزاللليللة،     بعد 
جو بايدن: اأمريكا عادت. لكن فيما يتعلق 

باأفغان�ستان، فاإن الرئي�ض البالغ من العمر 
راأي خمتلف متاًما وقوي  78 عاًما، لديه 
رئي�ض  اإىل  اأنقل هذه احلللرب  “لن  للغاية. 
اإر�سال  ب�سدة  طبعه  وقللد  يللوؤكللد،  خام�ض”، 
“لقد   .2009 علللام  اللللعلللراق  اإىل  بللو  ابللنلله 
حللارب بايدن دائللًمللا من اأجللل احلللد الأدنى 
وهو  اأفغان�ستان،  يف  الأمريكي  الوجود  من 
الذي  وينباوم،  مارفن  يروي  جًدا”،  عنيد 
غالًبا ما واجه ال�سناتور ال�سابق يف جل�سات 
يللقللولللوا ذلك  بللالللكللونللغللر�للض. مل  ا�للسللتللمللاع 
يف  ن�سحوه  م�ست�ساريه  جميع  لللكللن  علللللًنللا 
جل�سات خا�سة، باأل يغادر اأفغان�ستان بهذه 

الطريقة. 
   وبينما اأو�سى البنتاغون باإر�سال 2000 
جندي جديد لتحقيق ال�ستقرار يف الباد، 
ملغادرة  تللرامللب  �سفقة  على  بللايللدن  اعتمد 
“ال�سفقة مع طالبان مل تكن  اأفغان�ستان. 
بللللاأي حللللال ملللن الأحلللللللوال مللعللاهللدة �سام، 
لكنها عذر جيد لرحيل الأمريكيني، يعترب 
ريت�سارد ها�ض. وقد اختارت حكومة بايدن 
املعيبة متاًما، خوًفا  ال�سفقة  احللرتام هذه 
مللن تللدهللور الللو�للسللع واإرغللامللهللا علللللى ن�سر 

املزيد من القوات«. 
   يف اأقل من �سهر، انهارت اأفغان�ستان، تاركة 
املجال لرعب طالبان... و�سيتعني على جو 
الكارثة...  ل عواقب هذه  الآن، حتمرّ بايدن 

مبفرده.
عن لك�سربي�س

بو�ض... حرب العراق عقدت حرب افغان�ستان

اوباما يف افغان�ستان... حتولت باجلملةترامب... ال�سفقة اخلا�سرةبايدن �سيتحمل عار التاريخ

من بو�س �إىل بايدن ...

اأفغان�شتان كابو�س اآخر اأربعة روؤ�شاء اأمريكيني...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

كل  على  عبًئا  �ملتحدة  �لوليات  تاريخ  يف  حرب  �أطــول  كانت     
و�ملنعرجات  �لــرتدد  من  عاما   20 �لأبي�س...  �لبيت  �سغل  من 
لـ  نهاية  �أغ�سط�س,   15 �لأحــد  كابول,  �سقوط  ي�سع  و�لف�سل.  

�لوليات �ملتحدة بعد 11  �سنتها  �لإرهاب” �لتي  على  “�حلرب 
�سبتمرب. عادت طالبان �إىل �لق�سر �لرئا�سي, ويتحمل جو بايدن 
“هذه  �لأمريكية.  �لع�سكرية  �لكارثة  هذه  يف  كبرية  م�سوؤولية 
�لنتيجة مل تكن حتمية, لقد ف�سلت حكومة �لوليات �ملتحدة 
�أفغان�ستان  يف مهمتها, يرى مارفن وينباوم, �ملتخ�س�س يف �سوؤون 

�ل�سرق �لأو�سط, لكن �لكارثة مل تاأت من رجل و�حد,  يف معهد 
لقد مت بناء هذ� �لف�سل �لعميق منذ �سنو�ت«.

بالكثري  تدين  �ملتحدة,  �لوليات  تاريخ  يف  حرب  �أطــول  �إن      
��سرت�تيجية  حتديد  على  عجزو�  �لذين  روؤ�سائها,  لأخطاء 

د�ئمة يف �أفغان�ستان.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

الأمريكي  الرئي�ض  اأنرّ  الأبلليلل�للض  البيت  اأعلللللن 
مريكل  اأنغيا  الأملانية  وامل�ست�سارة  بايدن  جو 
اأ�سادا خال مكاملة هاتفية  اأم�ض الأول الأربعاء 
عمليات  يف  بلللللديللهللمللا  بللني  الللوثلليللق  بالتن�سيق 
اإجللللاء الأفلللغلللان الللذيللن يللحللاولللون الللفللرار من 
بلللللدهللم بللعللدمللا �للسلليللطللرت حللركللة طللالللبللان على 
الأمريكية  الرئا�سة  كابول.وقالت  يف  ال�سلطة 
يف بيان اإنرّ الزعيمني اأ�سادا “بجهود طواقمهما 
املدنية والع�سكرية التي تعمل يف كابول بتن�سيق 
وثلليللق لإجللللاء رعللايللاهللمللا والأفلللغلللان ال�سعفاء 

واملواطنني الأفغان ال�سجعان الذين عملوا با 
ل�سمان  املا�سية  الع�سرين  ال�سنوات  كلل طوال 
م�ساعدات  وتلللقلللدمي  اللل�للسللام  وتللعللزيللز  الأملللللن 

اإمنائية لل�سعب الأفغاين«.
على  دا  �للسللدرّ ومريكل  بايدن  اأنرّ  البيان  واأ�للسللاف 
امل�ساعدات  لتقدمي  تن�سيق وثيق  اإىل  “احلاجة 
وتقدمي  البلد  ال�سعفاء يف  لاأفغان  الإن�سانية 
العديد  ا�ست�سافت  التي  دعم للدول املجاورة” 
ر اأن ي�ستكمل الزعيمان  من الاجئني.ومن املقررّ
الفرتا�سية  القمة  خللال  امل�ساألة  هللذه  بحث 
الأيام  ر عقدها يف  املقررّ ال�سبع  الللدول  ملجموعة 

املقبلة.

ويف برلني اأعلنت احلكومة الأملانية يف بيان اإنرّ 
يتمكرّن  “اأن  وجللوب  على  اترّفقا  ومريكل  بايدن 
�سني  اأكللللرب علللدد ممللكللن مللن الأ�للسللخللا�للض املعررّ
فاإنرّ  لربلني  البلد«.ووفقاً  مغادرة  من  للخطر 
طالبان متنع الأفغان الراغبني مبغادرة الباد 
الوحيد  املوقع  كابول،  اإىل مطار  الو�سول  من 
�سيطرة  خللللارج  زال  ملللا  الللللذي  اأفللغللانلل�للسللتللان  يف 
الأمريكية  الللقللوات  دة.واأقامت  املت�سدرّ احلركة 
جوياً  ج�سراً  كللابللول  مللطللار  على  ت�سيطر  الللتللي 
�سخماً منذ الأحد لإجاء الرعايا الأمريكيني 
للفرار  ال�ساعني  الأفغان  واملواطنني  والأجانب 

من بلدهم اإىل دول وافقت على ا�ستقبالهم.

هبوط طائرة يف اإ�شبانيا على 
متنها ركاب من كابول 

•• توريخون دي اأردوز -اأ ف ب

اإ�سبانية على متنها  قاعدة جوية قرب مدريد طائرة ع�سكرية  هبطت يف 
الإ�سبان  املللواطللنللني  مللن  دفللعللة  اأول  �سخ�ساً” هللم   50 مللن  بقليل  “اأكرث 
ر اإجاوؤهم من كابول بعد �سقوطها يف اأيدي  والاجئني الأفغان الذين تقررّ

حركة طالبان، كما اأفاد م�سور يف وكالة فران�ض بر�ض.
من  اأقلعت  “اإيه400اإم”  اإيربا�ض  طللراز  من  وهي  الع�سكرية  والطائرة 
�ساعة  غ وهبطت يف  18:00 ت  ال�ساعة  الأربللعللاء قرابة  دبي م�ساء  مطار 
“�سمال  اأردوز اجلوية  مبكرة من �سباح اخلمي�ض يف قاعدة توريخون دي 
بقليل  “اأكرث  الطائرة هو  للاب  ركرّ فللاإنرّ عدد  للحكومة  �سرق مدريد«.ووفقاً 

من 50 �سخ�ساً«.

بايدن ومريكل ي�شيدان بالتن�شيق الوثيق يف اإجالء الأفغان 

- �شيتعني على جو بايدن اأن يتحمل م�شوؤولية الن�شحاب الكارثي ل�شيف 2021

- كانت اأطول حرب يف تاريخ الوليات 
املتحدة عبًئا على كل من �شغل البيت الأبي�س

- غادر اأوباما ال�شلطة تاركا ع�شرة اآلف رجل لدعم 
اجلي�س الأفغاين يف �شعوبة كبرية لحتواء طالبان

- وعد بو�س الأفغان بخطة مار�شال، ومع حرب العراق 
مل ت�شل ال�شتثمارات املوعودة، وتعرّث ال�شراع

- بعد هزميته الرئا�شية، قرر ترامب ترك 2500 جندي 
اأمريكي فقط يف اأفغان�شتان... كل �شيء جاهز للكارثة
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عندما  الت�سعينات،  اأواخللللر  يف     
الأ�سولية  اجللللملللاعلللة  ا�للسللتللولللت 
الأفغان  اكللتلل�للسللف  اللل�للسلللللطللة،  علللللى 
حللقلليللقللة وجللللللود حلللكلللوملللة يف ظل 
املراأة  على  مللوا  حللررّ طالبان.  حكم 
وح�سرها  واللللللدرا�لللللسلللللة  اللللعلللملللل 
برفقة  اإل  تللخللرج  ول  الللبلليللت  يف 
اللللربقلللع، وحظروا  ولللبلل�للض  للهللا  وللليرّ
)ن�ساط  الللللورقلللليللللة  الللللطللللائللللرات 
اأفغان�ستان( وكرة القدم  �سعبي يف 
الرتانيم  با�ستثناء  واملللو�للسلليللقللى، 
الدينية، ونظموا اإعدامات علنية.

لإعادة  طللالللبللان  ت�ستعد  اللليللوم،     
وبعد  اأفغان�ستان.  اإملللارة  تاأ�سي�ض 
ممار�سة  دون  عللللاًمللللا    علل�للسللريللن 
للعامل  تظهر  اأن  تريد  ال�سلطة، 
جانًبا اأكرث اعتداًل... فهل تغريت 

احلركة فعا؟
   ل يللبللدو الأملللر كللذلللك. ووردت 
ميدانية،  انلللتلللهلللاكلللات  علللن  اأنللللبللللاء 
خطف  عللمللللليللات  اإىل  بلللالإ�لللسلللافلللة 
ل�سابات للزواج منهن بالقوة. لكن 
اللليللوم ينفون ذلك  قلللادة احلللركللة 
العودة  يريدون  اإنهم ل  ر�سمًيا... 
كانوا  الللذي  املنبوذين  موقع  اإىل 

عليه يف ال�سابق.

هيدر� بر�أ�سني
   هذا هو الت�سوي�ض الذي تعتمده 
طللللالللللبللللان، مللللن نلللاحللليلللة، الللللقللللادة 
يكونوا  اأن  يلللريلللدون  الللر�للسللملليللني 
اأخلللرى،  نللاحلليللة  وملللن  مطمئنني، 
بارتكاب  ملتزمة  متمردة  قواعد 
ارتكبت  اللللتلللي  الللهللمللجلليللة  نللفلل�للض 
عبيد  يللقللول  عللامللا.  ع�سرين  قبل 
باجلامعة  الأ�لللسلللتلللاذ  بلللحلللري،  اهلل 
كابول:  باأفغان�ستان يف  الأمريكية 
طالبان  مللن  اجليل  هللذا  “يتمتع 
ال�سيا�سي  الن�سج  مللن  مب�ستوى 
للدبلوما�سية  ا�للسللتللخللدامللهللم  يف 
الدولية مل يكن لديهم من قبل«.

املللحلللللي، للللذا فللهللم يللعللرفللون كيف 
والتفاو�ض  الللتللنللازلت  يللقللدمللون 
مللع الللوجللهللاء املللحللللليللني، وهلللو ما 
مل تكن احلكومة ال�سابقة حت�سن 

ممار�سته ».
   لأنه اإذا مل تتغري طالبان، فذلك 
ا  اأي�سً را�سخة  اأيديولوجيتها  لأن 
املناطق  يف  الللبلل�للسللتللون  ثللقللافللة  يف 
�سمان  طالبان  “تريد  الريفية. 
الللل�لللسلللام بلل�للسللرط بلللقلللاء امللللللللراأة يف 
ال�سيا�سي،  اخلبري  يو�سح  البيت، 
لكن يف املناطق التقليدية للغاية، 
الللريللف، ل متثل هللذه م�سكلة.  يف 
بالن�سبة للب�ستون، اأن تبقى الن�ساء 
يف البيوت، هذا بديهي، ول ُينظر 
الإطاق  على  قمع  اأنلله  على  اإليه 
».   ومللع ذلللك، فقد تغريرّ امل�سهد 
من  والتكنولوجي  الللدميللوغللرايف 
العا�سمة  طللالللبللان.  حللركللة  حلللول 
كللانللت عام  كللمللا  لي�ست  الأفللغللانلليللة 
دون  الللل�لللسلللكلللان  ثلللللللث   :2001
تقنيات  تللطللورت  وقللد  الع�سرين، 
مدينة  الآن  وكللللابللللول  جللللديللللدة. 
كانت  مللا  اأ�للسللعللاف  ثاثة  حجمها 
وهناك  عللاًمللا،  ع�سرين  قبل  عليه 
�للسللبللاب بلللاللللكلللاملللل، اأقلللللل ملللن 30 
عليه  كانت  مللا  يتذكرون  ل  عللاًمللا 
يكن  مل   ،2000 علللام  طللالللبللان. 
�ستحاول  ملللللوجلللللوًدا.  الإنللللرتنللللت 
اإ�سامية  نللزعللة  فللر�للض  طللالللبللان 
�سي�سطدم  ذللللك  لللكللن  مللتلل�للسللددة، 
ي�سيطرون  ل  تكنولوجية  بثقافة 

عليها “، يحلل اأوليفييه روي.
  وعلللللى امللللدى الللقلل�للسللري، �سيكون 
لدى طالبان الكثري لتفعله لإقناع 
اجلميع يف الداخل واخلارج. تثري 
م�ساهد الذعر التي مت ت�سويرها 
مطار  يف  اأغللل�لللسلللطللل�لللض   16 يلللللوم 
كلللابلللول للللللعللامل، خللللوف جللللزء من 
ال�سكان بعد ا�ستياء احلركة على 

ال�سلطة.

عنا�سر طالبان، بعد دخول العا�سمة الأفغانية يف منطقة كوت �ساجني بكابول هل تغريوا حقا؟

براغماتية يف التعاطي مع الو�سع اجلديد

كيف �سيتعاملون مع القليات؟ و�سع املراة  �سوؤال كبري

ال�سلطة اجلدد  اأ�للسللحللاب  واأكلللد     
تللغلليللري عاقتهم  يلللريلللدون  اإنلللهلللم 
مع اجلماعات الإرهابية الدولية. 
نقطة تبقى قبل كل �سيء نظرية، 
بح�سب اأوليفييه روي، املتخ�س�ض 
يف احلركات الإ�سامية يف ال�سرق 
عاما،  علل�للسللريللن  “قبل  الأو�لللسلللط. 
كللانللت حللركللة طللالللبللان تللنللظللر اإىل 
عنا�سر تنظيم القاعدة على اأنهم 
اإخوة يدينون لها بال�سيافة، حتى 
اليوم  احلركة  وتقول  اختلفا.  لو 
دوليني.  اإرهابيني  تللوؤوي  لن  اإنها 
اأنلللهلللا تللعلللللمللت بع�ض  قلللد نللعللتللقللد 
تللللزال هناك  الللللدرو�للللض، ولللكللن ل 

عامة ا�ستفهام«.
براغماتيتها  تللكللون  اأن  ميللكللن     

تدفق  تنظيم  يف  م�ساكل  لللديللهللم 
امللليللاه. لللقللد كللانللت اأولللويللتللهللم هي 
اإدارة  تعطيل قدرة احلكومة على 
الللتللي يلل�للسلليللطللرون عليها  املللنللاطللق 

بدًل من حكمها باأنف�سهم ».

بع�س �ل�سعبية يف �لريف
   ومع ذلك، وفًقا لأوليفييه روي، 
ب�سعبية  اأن تتمتع  ميكن لطالبان 
يلعبون  “اإنهم  الريف:  يف  معينة 
لعبة جمموعات الت�سامن، اللعبة 
مل  بينما  يتقنونها  اإنهم  القبلية. 
ول  الللقللدميللة،  احلللكللومللة  تتقنها 
والغربيون  الأملللريلللكللليلللون  يللفللقلله 
اإنهم  الإطللللاق.  على  منها  �سيًئا 
امل�ستوى  اللعبة على  يتقنون هذه 

بني  �سعبية  قاعدة  مينحهم  لأنلله 
ي�سرح اأوليفييه روي. املنتجني”، 

ــي �إىل  ــرق ــع �ل �لــتــطــهــري  مـــن 
�لالمبالة

   يف ال�سابق، كانوا اأهداًفا مطلوبة 
روؤو�سهم. الهزارة، وهم جمموعة 
عرقية �سيعية متثل 10 اإىل 15 
كانت  الأفغان،  ال�سكان  باملائة من 

حركة طالبان تعتربهم “كفاًرا«.
منطقة  وهلللللي  هللللللزاراغللللللات،  يف    
حيث  اأفللغللانلل�للسللتللان،  و�للسللط  جبلية 
حظرت  اللللهلللزارة،  غالبية  تعي�ض 
اأي  دخللللول   1998 علللام  طللالللبللان 
حكومية.  غللري  اإن�سانية  منظمة 
طالبان  مقاتلو  اعللتللاد  واللل�للسللبللب، 

م�سوبة بالنتهازية عندما تتعامل 
حمظورة  كلللانلللت  ملللوا�لللسللليلللع  مللللع 
يف اللل�للسللابللق مللثللل املللللخللللدرات. لأن 
الأفلليللون عند طللالللبللان، يللدل على 
يف  بينما  القت�سادي،  ال�ستقال 
الأ�سود  ال�سمغ  هللذا  اأفغان�ستان، 
 90 ملل�للسللدر  هللو  اخل�سخا�ض  مللن 

باملائة من الهريوين يف العامل.
   الفارق الكبري عن عام 2001، 
هو اأن طالبان ل حتتاج اإىل متويل 
خارجي. قد يكون هناك، لكنها ل 
منع   2000 عللللام  اإلللليللله.  حتللتللاج 
لأ�سباب  الأفلليللون  املللا عمر جمع 
ذلك  يتبنون  اليوم،  دينية وجنح. 
لأنهم  فقط  لي�ض  “هذا  كللللليللا... 
يلل�للسللتللفلليللدون مللنلله اقللتلل�للسللادًيللا، بل 

لطالبان قبل ع�سرين عاًما ».
اللللللقلللللرارات  علللللن  ابلللتلللعلللدنلللا  اإذا    
الدبلوما�سية، فلي�ض لدى طالبان 
للحكم  التقنية  املللعللرفللة  كللل  بللعللد 
بحري،  اهلل  لعبيد  وفًقا  الر�سيد. 
عندما تولت ال�سلطة يف حمافظات 
اإىل  احلركة  افتقار  كان  خمتلفة، 
“عندما  وا�سًحا:  معينة  مهارات 
علللللى مناطق  طللالللبللان  �للسلليللطللرت 
اأن  نرى  اأن  باإمكاننا  كان  جديدة، 
امل�سوؤولني  مللن  طلبوا  عنا�سرها 
عللن مللكللاتللب اجللللملللارك الللبللقللاء يف 
مواقعهم، لأنهم ل يعرفون كيفية 

اإدارتها«.
  وبللاملللثللل عللنللدمللا �للسلليللطللروا على 
كانت  اللللكلللهلللروملللائللليلللة،  الللل�لللسلللدود 

حما�سرة القرى وال�ستياء على 
اأن  يبدو  واليوم،  لقتلهم.  الهزارة 
املقاتلني كانوا اأكرث حتفًظا ب�ساأن 
اأدى ذلك  لللو  امللل�للسللاألللة، حتى  هللذه 
اىل اتلللخلللاذ قللللللرارات مللذهلللللة. يف 
22 اأبريل 2020، ن�سرت حركة 
فيه  قامت  فيديو  مقطع  طالبان 
حمافًظا  �للسلليللعللي  هلللللزارة  بللتللعلليللني 

لإحدى املناطق.
ح�سب  بللللحللللتللللة،  بللللراغللللمللللاتلللليللللة    
اأوليفييه روي: “اإنهم ل يذبحون 
اإليهم.  حللاجللة  يف  لأنللهللم  ال�سيعة 
للحركة  اأن  جلللللداً  اللللوا�لللسلللح  ملللن 
اأم  �ستحرتم   ، اإيلللران  مللع  اتفاقية 
ل. مل تعار�ض طهران انت�سارهم 
اليوم، بينما كانت مناه�سة ب�سدة 

- اأوليفييه روي: »الفارق الكبري عن عام 2001 هو اأن طالبان ل حتتاج اإىل متويل خارجي«

- يتمتع هذا اجليل من طالبان مب�شتوى من الن�شج ال�شيا�شي يف ا�شتخدام الدبلوما�شية الدولية مل يكن من قبل

يف حماولتها �لثانية لإد�رة �أفغان�ستان

هل حقا تغرّيت طالبان، اأم ا�شرتاتيجية دبلوما�شية اأف�شل...؟
•• الفجر -هرني روجيه 
–ترجمة خرية ال�شيباين

على  ��ستولو�  �لذين  �ملتطرفة,  �لدينية  �حلركة  زعماء     

ممار�ساتهم  فاإن  ذلك,  ومع  معتدلون.  �أنهم  يزعمون  كابول, 
ت�سبه تقريًبا تلك �لتي كانت موجودة قبل ع�سرين عاًما.

متدلية,  �لكال�سينكوف  وبنادق  �لرئا�سي  �لق�سر  دخلو�     
�للحظة.  تخليد  �أجــل  من  �لذكي  �لهاتف  �لبع�س,  و�أدخــل 
يوم �لأحد �ملا�سي 15 �أغ�سط�س, ��ستعادت طالبان �لعا�سمة 

هذ�  وخــالل  مقاومة.  �أيــة  مو�جهة  دون  كابول  �لأفغانية 
�لقو�ت  بان�سحاب  مايو  �سهر  مطلع  يف  بــد�أ  �لــذي  �لتمرد, 
�لأمريكية, �سقطت �ملقاطعات �ملختلفة حتت �سلطة �ملقاتلني 
و�حدة تلو �لأخــرى.   �حلركة, �لتي تريد فر�س �ل�سريعة 
و�لنظام �لإ�سالمي, لي�ست يف حماولتها �لأوىل. قبل خم�سة 

“�لطالب”,  ��ستوىل   ,1996 �سبتمرب   27 وع�سرين عاًما, يف 
على كابول لأول مرة بعد ثالث �سنو�ت من �لقتال لل�سيطرة 
دي�سمرب  حتى  �ل�سلطة  يف  وظلو�  �لأفغانية.  �لأر��سي  على 
2001, بعد �أن طردهم �جلي�س �لأمريكي. و�تهمتهم حكومة 
زعيمهم  منهم  �لقاعدة,  �إرهابيي  باإيو�ء  بو�س  دبليو  جورج 

- مل تتغري طالبان، لأن اأيديولوجيتها را�شخة 
ا يف ثقافة الب�شتون يف املناطق الريفية اأي�شً

- �شتحاول طالبان فر�س نزعة مت�شددة، لكن ذلك 
�شي�شطدم بثقافة تكنولوجية خارج �شيطرة عنا�شرها

- تغرّي امل�شهد الدميوغرايف والتكنولوجي من حولها، 
والعا�شمة الأفغانية لي�شت كما كانت عام 2001
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عربي ودويل
ح�شيلة الوفيات جراء كوفيد يف اإيران تتجاوز 100 األف

•• طهران-اأ ف ب

يف  كوفيد-19  جللراء  الوفيات  ح�سيلة  جتللاوزت 
اأعلنت  ما  على  األللف  املئة  اخلمي�ض  اأم�ض  اإيلللران  
وزارة ال�سحة، و�سط ت�سديد القيود على ال�سعيد 

الوطني لحتواء انت�سار الفريو�ض.
الللل�لللسلللاعلللات الأربللللللع  اإن خلللللال  اللللللللللوزارة  وقللللالللللت 
والللعلل�للسللريللن الأخلللللرية، ثللُبللتللت اإ�للسللابللة 31266 
�سخ�ساً بفريو�ض كورونا وتويف 564 اآخرين، ما 
يرفع احل�سيلة الإجمالية منذ بدء تف�سي الوباء 

اإىل 4،587،683 اإ�سابة و100،255 وفاة.

ت�سررا  الأو�للسللط  ال�سرق  دول  اأكلللرث  هللي  واإيللللران 
من الوباء. وتفيد ال�سلطات نف�سها اأن احل�سائل 

الر�سمية دون العدد الفعلي.
بالإ�سابات  تلل�للسللاعللديللا  نلل�للسللقللا  اللللبلللاد  وتلللواجللله 
والللوفلليللات مللنللذ اأواخلللللر حللزيللران/يللونلليللو، يف ما 
ي�سنرّفه امل�سوؤولون “موجة خام�سة” من التف�سي 
للمتحورة  وتعود  الآن،  حتى  الأ�سد  هي  الوبائي 

دلتا ال�سديدة العدوى.
اإيلللللراج  علللن  للللانلللبلللاء  “اإي�سنا”  وكلللاللللة  ونللقلللللت 
“عدد  اإن  قللوللله  ال�سحة  وزيلللر  نللائللب  حللريللر�للسللي 
الإ�لللسلللابلللات وعللمللللليللات ال�للسللتلل�للسللفللاء ا�للسللتللقللرت يف 

يتوقع  الللوفلليللات  عللدد  ان  اإل   )..( حمافظة   14
ال�سلطات  املقبلة«.وفر�ست  الأيلللام  يف  يرتفع  اأن 
الثنني املا�سي �سل�سلة من التدابري للجم انت�سار 
بال�سيارات  التنقل  الفريو�ض منها خ�سو�سا منع 
ف�سا  اآب/اغ�سط�ض   27 حتى  املحافظات  بللني 
عن اإغاق الإدارات الر�سمية وامل�سارف واملتاجر 

غري الأ�سا�سية على كامل الأرا�سي الإيرانية.
بع�ض  اأن  اخلللملليلل�للض  “اإي�سنا”  وكلللاللللة  وذكلللللرت 
بال�سيارة  التنقل  مللنللع  يللحللرتمللوا  مل  املللواطللنللني 
اإىل وجهات  �سياراتهم  لنقل  ب�ساحنات  وا�ستعانوا 

�سياحية.

وغللالللبللا ملللا تللعللزو اللل�للسلللللطللات الإيلللرانللليلللة ارتفاع 
غري  “الرحات  اإىل  بكوفيد-19  الإ�لللسلللابلللات 
ال�سكان  ملللن  جلللزء  احلللللرتام  وعللللدم  الأ�سا�سية” 

للتدابري املفرو�سة.
الباد  حتيي  فيما  اجلللديللدة  التدابري  وفر�ست 
يومي الأربعاء واخلمي�ض ذكرى عا�سوراء. وذكرت 
هذه  اإحياء  على  توؤثر  مل  التدابري  اأن  ال�سلطات 

الذكرى التي تقام يف الهواء الطلق.
خال  امللللواطلللنلللني  “�سلوك  حلللريلللر�لللسلللي  وقللللللال 
�سيوؤثر على تطور فريو�ض كورونا يف  الفاعليات 

الباد«.

وا�شنطن توؤكد التوافق مع بكني ومو�شكو ب�شاأن اأفغان�شتان 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

دت الوليات املترّحدة وجود “توافق” بينها وبني كلرّ من  اأكرّ
غم من  ال�سني ورو�سيا ب�ساأن الو�سع يف اأفغان�ستان، على الررّ
اأنرّ مناف�ستيها تريان يف الن�سحاب الأمريكي من هذا البلد 
فر�سة لتعزيز نفوذهما فيه من خال التعاون مع حركة 

طالبان التي ا�ستولت على ال�سلطة يف كابول.
الأمريكي،  اخلارجية  وزير  نائبة  �سريمان،  ويندي  وقالت 
باإجماع  اأ�للسللدر  الللللدويل  الأمللللن  جمل�ض  اإنرّ  لل�سحافيني 
اأفغان�ستان  ل يف  ت�سكرّ باأن  بياناً طالب فيه  اأع�سائه الثنني 
دة  موحرّ جللديللدة  حكومة  عة،  مو�سرّ مفاو�سات  خللال  “من 

وجامعة ت�سمل خ�سو�ساً م�ساركة كاملة وكربى للن�ساء«.

نف�ض  لدينا  جميعاً  للنللا  اأنرّ “ُيظهر  البيان  هللذا  اأنرّ  واأ�سافت 
املوقف الذي يدعو طالبان اإىل �سمان العدالة وامل�ساواة يف 

احلقوق والندماج،
ن النا�ض من   حترّى ل تكون هناك اأعمال عنف، وحتى يتمكرّ

املغادرة اإذا ما رغبوا يف ذلك«.
وتابعت �سريمان التي زارت ال�سني ال�سهر املا�سي “لذلك 
هذه  ب�ساأن  للغاية”  قللويللاً  تللوافللقللاً  حالياً  هناك  اأنرّ  اأعللتللرب 

امل�ساألة.
وخافاً للعديد من القوى الغربية، اأبقت ال�سني �سفارتها 
يف كابول مفتوحة ول يزال �سفريها موجوداً يف العا�سمة 

الأفغانية.
وترى ال�سني يف الن�سحاب الأمريكي من اأفغان�ستان فر�سة 

احلرير  “طريق  ال�سخم  القت�سادي  م�سروعها  لتعزيز 
بدورها   .2016 يف  كابول  اإليه  ت  ان�سمرّ الللذي  اجلديد” 
اأفغان�ستان، يف  يف  الدبلوما�سي  على متثيلها  مو�سكو  اأبقت 

وقت يغادر فيه الغربيون هذا البلد يف ظلرّ فو�سى عارمة.
اإرهابية  منظمة  طللالللبللان  تعترب  لللهلللا  اأنرّ مللن  غلللم  اللللررّ وعلللللى 

حمظورة،
�سنوات عاقات مع احلركة وقد  تقيم منذ  رو�سيا  اأنرّ  اإل   

ا�ستقبلت مبعوثيها يف منا�سبات عديدة.
 ورو�سيا التي دعت اإىل حوار بني الأفغان اعتربت الثاثاء 
اإيللجللابلليللة يف مللا يتعلرّق  اإ�لللسلللارات  اأنرّ حللركللة طللالللبللان تللر�للسللل 
بطريقة  تت�سرف  للهللا  وبللاأنرّ ال�سلطة  وبتقا�سم  بللاحلللريللات 

رة” يف كابول. “متح�سرّ

•• بغداد-وكاالت

العراقي  اجلللمللهللوريللة  رئي�ض  قللدم 
قانون  مللل�لللسلللروع  �لللسلللاللللح،  بللللرهللللم 
النواب  ملجل�ض  اجلللديللد  العقوبات 
اللللعلللراقلللي، ملللنللاقلل�للسللتلله واإقللللللللراره، يف 
اجلانبني  بللللني  الللللتللللعللللاون  �لللسللليلللاق 
التي  اللللقلللوانلللني  تلل�للسللريللع  مبلللجلللال 
ليحل  الع�سر،  تطورات  تقت�سيها 
ل�سنة  اللللعلللقلللوبلللات  قللللانللللون  حمللللل 
بيان  يف  ورد  ملللا  حلل�للسللب   ،1969

مكتب الرئي�ض العراقي.
يف  حلللدثلللت  “لقد  �لللسلللاللللح:  وقللللللال 
املا�سية  اللللعلللقلللود  خللللال  الللللعللللراق 
منظومته  لللكللن  كللللربى،  حتللللولت 
العقوبات  وقلللللانلللللون  اللللقلللانلللونللليلللة 
اإطللللار مل يواكب  بللقللي يف  حتللديللدا 
التطورات التي حدثت يف املنظومة 

ال�سيا�سية ويف املجتمع العراقي«.
القانون  “م�سروع  اأن:  موؤكدا على 
اجلللللللديللللللد جللللللللرى فلللليلللله ملللللراعلللللاة 
الدولية  وامللللعلللاهلللدات  التلللفلللاقلللات 
�سادق  الللتللي  تلك  خ�سو�سا  كللافللة، 
عللللليللهللا اللللعلللراق بللاعللتللبللارهللا جلللزءا 
خال  ومللن  الوطني  القانون  مللن 
وال�سليب  املتحدة  الأمم  ا�ست�سارة 
تبعات  لللللله  و�لللسلللتلللكلللون  الأحللللللمللللللر، 
م�ساف  يف  الللعللراق  جتعل  اإيجابية 
الدويل  بالقانون  امللتزمة  اللللدول 
املتعلقة  الللللدوللللليللللة  وامللللقلللايللليللل�لللض 
بلللاجللللرميلللة واللللعلللقلللاب واحللللريلللات 

ال�سخ�سية«.

وعلللن اأهللملليللة هلللذا الللقللانللون، يقول 
اإح�سان  بللغللداد  جامعة  يف  الأ�للسللتللاذ 
ال�سمري، يف لقاء مع موقع �سكاي 
العقوبات  “قانون  عللربلليللة:  نلليللوز 
الللقللدمي املللعللمللول بلله لللللاآن، الذي 
يللعللود لأكللللرث ملللن نلل�للسللف قللللرن، ل 
يتوافق بطبيعة احلال مع التغيري 
العام  بعد  الللعللراق  الللذي ح�سل يف 
جديد  نللظللام  وتللاأ�للسلليلل�للض   ،2003
دميقراطيا،  نظاما  و�سفه  ميكن 
حزمة  لوجود  �سرورة  هناك  وكان 
تتوافق  حديثة،  قانونية  ت�سريعات 
ال�سيا�سي  اللللنلللظلللام  طللبلليللعللة  مللللع 
العقوبات  قللانللون  واأن  خلل�للسللو�للسللا، 
وبنوده،  فللقللراتلله  �للسلليللغللت  احلللللايل 

البعث،  حلللزب  اإيللديللولللوجلليللة  وفلللق 
وفلللر�لللض قلللوانلللني وعلللقلللوبلللات حتت 
�سعار اأمن الدولة، وت�سمن مثالب 
وغري  خملة  وتللداخللات  ت�سريعية 
قانونية، فمثا املخالفات الدارية 
يعتربها جنحا وجنايات،  يف حني 
ت�ستحق  ل  الإداريلللللة  الأخلللطلللاء  اأن 
و�للسللفللهللا هلللكلللذا، واإدراجللللهللللا �سمن 

خانة جرمية«. 
جامعة  يف  الأ�لللللسلللللتلللللاذ  ويللل�لللسللليلللف 
اأن  املللو�للسللوع  يف  بغداد:”الغريب 
احللللكلللوملللات املللتللعللاقللبللة والأحللللللزاب 
ال�سلطة  وحللللتللللى  الللل�لللسللليلللا�لللسللليلللة، 
نحو  طيلة  الللعللراق،  يف  الق�سائية 
تفكر  مل  اللللللزملللللن،  مللللن  علللقلللديلللن 

باإحداث تعديل يف قانون العقوبات، 
ناهيك عن تغيريه بالكامل، وو�سع 
قللانللون جللديللد، رغلللم اأن الأحللللزاب 
الآن كانت حتاكم وجترم  احلاكمة 
وفلللق ذللللك الللقللانللون، وهللللذا ي�سري 
للللوجلللود نلللوايلللا مللبلليللتللة لللللدى هذه 
ل�ستخدام  احللللاكلللملللة،  الأحللللللللزاب 
البعث  نلللظلللام  قلللوانلللني  وتلللوظللليلللف 
ال�سمويل، لقمع الأ�سوات املعار�سة 
يف  احلللريللات  علللللى  وللت�سييق  لللهللا 
الللللبللللاد، فللهللنللاك مللثللا كللثللري من 
اأ�سحاب  �للسللد  املللقللامللة  الللللدعللللاوى 
و�سيا�سيني،  مدنيني  ون�سطاء  راأي 
ترفع وفق قانون العقوبات القدمي 
“طرح  اللل�للسللمللري:  هذا”.ويختم 

مبادرة  قانون عقوبات جديد عرب 
�سروري  هللذه،  اجلمهورية  رئا�سة 
قلللوانلللني مبفاهيم  فللطللرح  وملللهلللم، 
عللل�لللسلللريلللة وملللدنللليلللة مللتلل�للسللقللة مع 
واملنظومة  الإن�سان  حقوق  �سرعة 
بلللللات ملحا  اللللعلللاملللليلللة،  احللللقلللوقللليلللة 

ولزاما يف العراق«.
لكن خبريا قانونيا، يرى يف حوار 
عربية،  نللليلللوز  �للسللكللاي  ملللوقلللع  ملللع 
التمرير  يف  الللقللانللون  حللظللوظ  اأن 
والعلللتلللملللاد داخلللللل قللبللة اللللربمللللان، 

�سعيفة وتكاد تكون م�ستحيلة.
اآلن عبد  احلللقللوقللي  يللقللول  حلليللث 
مع  للللكلللن  �لللسلللرورتللله  “رغم  اهلل: 
الأ�للسللف فللاإنلله لللن ميللر، و�سي�ساف 
قوانني  مللل�لللسلللروعلللات  مللللن  للللغلللريه 
مللوؤجلللللة وغلللري مللعللتللمللدة، حلليللث اأن 
الو�سطني  الللغللالللب يف  الللعللام  امللللزاج 
اللل�للسلليللا�للسللي والللللربملللللاين، هللمللا �سد 
اقرار ت�سريعات ع�سرية ومتنا�سبة 

مع التطور احلقوقي الكوين«.
اأبلللللرز ملللعلللامل وبلللنلللود قانون  ومللللن 
و�سع  اجلديد،  العراقي  العقوبات 
اللللنللل�لللسلللو�لللض اللللعلللقلللابللليلللة الللللرادعللللة 
ملللكللافللحللة جللللرائللللم اللللفللل�لللسلللاد املللللايل 
من  الإفللللللللات  وملللنلللع  والإداري، 
اللللعلللقلللاب واإلللللللللزام املللخللتللللل�للسللني برد 
الأموال، وجترمي الأفعال وت�سديد 
الللعللقللوبللات للللللجللرائللم الللتللي ترتكب 
�للسللد القللتلل�للسللاد الللوطللنللي، ويويل 
الأ�سرة  بللحللمللايللة  بللالللغللا  اهللتللمللامللا 

وجترمي الأفعال املرتكبة �سدها.

العراق باجتاه حتديث ت�شريعاته بقانون عقوبات جديد

ال�شودان.. ان�شحاب اأطباء �شرعيني يفاقم اأزمة »اجلثامني املكد�شة«
•• اخلرطوم-وكاالت

الطب  اخللتلل�للسللا�للسلليللي  كلللبلللار  مللللن   5 اتلللهلللم 
ال�سرعي يف ال�سودان، جهات عدلية و�سحية 
املتعلقة  والأدللللة  احلقائق  طم�ض  مبحاولة 
مبئات اجلثامني املكد�سة يف عدد من م�سارح 
اخلرطوم، التي يعتقد على نطاق وا�سع اأنها 
ت�سم مفقودين و�سحايا من جمزرة ف�ض 
الثالث  يف  للجي�ض  العامة  القيادة  اعت�سام 
2019، معلنني ان�سحابهم من  من يونيو 

جلان الت�سريح.
اأم�ض  بلليللان  ورفللل�لللض الأطلللبلللاء اخلللملل�للسللة يف 
الأول الأربعاء  حتويلهم اإىل “اأداة لطم�ض 
وتلل�للسلليلليللع حللقللوق جمللهللويل الللهللويللة داخل 
امل�سارح”، م�سريين اإىل “جتاوزات خطرية” 

يف طريقة التعامل مع هذه اجلثامني.
واأو�سح بيان اخت�سا�سيي الطب ال�سرعي اأن 
ال�سرعي،  الطب  اإدارة  العراقيل من  “خلق 
ما  اللجان  اختيار  يف  الت�سارب  اإىل  اإ�سافة 
العديل  الللطللب  وهيئة  العامة  النيابة  بللني 
على  �سلبا  اأثلللر  الللولئلليللة،  ال�سحة  ووزارة 
واأ�سار اإىل اأن وجود  �سري العمل بامل�سارح”، 
امل�سارح  حاليا مبتابعة  املكلف  النيابة  وكيل 
اأدت اإىل  واحد من الأ�سباب الرئي�سية التي 

ان�سحاب الأطباء.

طم�س �حلقائق
“ا�ستخدام  مللن  اخل�سية  عللن  الللبلليللان  عللرب 
كاأداة لطم�ض احلقائق،  ال�سرعيني  الأطباء 
ملللللن خللللللال علللمللللللليلللة الللللتللللغللللول واللللتلللدخلللل 
ال�سيا�سي، عرب فر�ض نفوذ جهات حمددة«.

ال�سودان  ال�سرعيني يف  الأطباء  كبري  وقال 
نقيب الأطباء ال�سرعيني العرب عقيل �سوار 
اإن  عربية”،  نلليللوز  “�سكاي  ملللوقللع  الللذهللب 

“هنالك تدخات جتعل من امل�ستحيل اأداء 
عملنا بال�سكل املهني والأخاقي املطلوب«.

ال�سديد  “امتعا�سه  الللذهللب  �للسللوار  واأبلللدى 
مللن الللطللريللقللة الللتللي يللتللم بللهللا الللتللعللامللل مع 
اجتاه  وجللود  يوؤكد  املكد�سة، مما  اجلثامني 
لإخللللفللللاء احللللقلللائلللق مللل�للسلللللحللة جلللهلللات ما”، 
اللجنة  “دفنت  بالقول:  ذلللك  على  مدلا 
23 جثمانا من  العامة  النيابة  املكلفة من 
دون اأن يتم ا�ستكمال عمل ال�ستعراف، رغم 
تقاريرها  يف  ورد  اجلثامني  تلك  بع�ض  اأن 

ال�سرعية �سراحة التو�سية بعدم دفنها«.
ويرى �سوار الذهب اأن “املخرج الأمثل حلل 
هذه امل�سكلة الكبرية يتمثل يف وقف عمليات 
كبار  من  جلنة  وت�سكيل  والت�سريح،  الدفن 
بالنزاهة  لهم  امل�سهود  ال�سرعيني  الأطللبللاء 
والكفاءة واخلربة، للعمل على اإعادة ت�سريح 
تلك اجلثامني بالتعاون مع النيابة العامة 

وجلان املقاومة«.

حماولت خطرية
رنا  احلقوقية  والنا�سطة  املحامية  وحتللذر 
املحاولت اجلارية  الغفار من خطورة  عبد 
حللاللليللا لللطللملل�للض الأدللللللللة، والللتلل�للسللويللف عرب 
الزمن وت�سريع عمليات دفن  اللعب بعامل 
الطبية  الإجلللراءات  اكتمال  قبل  اجلثامني 

والقانونية املطلوبة.
اإن  عربية”  نلليللوز  “�سكاي  ملللوقللع  وتلللقلللول 
“ان�سحاب كبار اخت�سا�سيي الطب ال�سرعي 
يللوؤكللد العراقيل  املللرحلللللة احلللرجللة  يف هللذه 
الكبرية التي و�سعت اأمامهم، ويف مقدمتها 
اتهموا ب�سكل وا�سح  اأن  اأطباء �سبق  اإ�سراك 
بللتللزويللر نللتللائللج تلل�للسللريللح جللثللامللني نا�سطني 
�للسللبللاب قللتلللللوا بللعللد فلل�للض العللتلل�للسللام، مثل 
ال�سهيدين بهاء الدين وودعكر، اإ�سافة اإىل 

بع�ض  ديباجات  لتغيري  املتكررة  املللحللاولت 
اجلثامني«.

وتوؤكد املحامية اأن “الطريقة التي تتعامل 
بها النيابة العامة حاليا مع اأزمة اجلثامني 
املكد�سة يف م�سارح العا�سمة الثاث، ت�سري 
يعاقب  كللبللرية  اإىل خمللالللفللات  قللاطللع  ب�سكل 
عليها القانون الدويل، باعتبارها حماولت 
تللتللعلللللق بجرائم  مللتللعللمللدة لللطللملل�للض حللقللائللق 
اأق�سى  ي�ستوجب  مللا  وهللو  الإن�سانية،  �سد 

العقوبات«.

�سكوك وت�سعيد
من  عللدد  م�سري  حللول  ال�سكوك  وتللزايللدت 
العت�سام،  ف�ض  جملللزرة  وقتلى  مللفللقللودي 

بللعللد الللعللثللور علللللى 198 جللثللة مللكللد�للسللة يف 
م�سرحة �سغرية باإحدى امل�ست�سفيات و�سط 

اخلرطوم،
 قال نا�سطون اإنها ت�سم عددا من جثامني 
�سحايا جمزرة القيادة واملفقودين خالها 

ويف اأحداث لحقة.
ويعتقد عدد من اأهايل ال�سحايا واملفقودين 
تثري  بطريقة  تعمل  العدلية  اجلللهللات  اأن 
اللل�للسللكللوك حلللول اجللللديلللة يف الللو�للسللول اإىل 
واأحداث  العت�سام  بف�ض  املتعلقة  احلقائق 
اأخرى ارتكبت قبل واأثناء وبعد الثورة التي 

اأطاحت نظام الب�سري يف اأبريل 2019.
كما اأثار قرار النيابة العامة ال�سودانية مبنع 
فللريللق طللب عللديل دويل مللن دخلللول اإحدى 

امل�سارح، جدل كبريا يف ال�سارع ال�سوداين.
اأبوابها  اإن  العامة  النيابة  تقول  حللني  ويف 
ال�سعب  لللكللل راغللللب يف ملل�للسللاعللدة  ملل�للسللرعللة 

ال�سوداين،
 ت�سري �سمية ابنعوف ع�سو جلنة املفقودين 
والدة اأحد املفقودين اإىل اأن “ما يحدث من 
يوؤكد  املجهولة،  اجلثامني  مع  الآن  تعامل 

وجود خلل كبري يف الأجهزة العدلية«.
نيوز  “�سكاي  ملللللوقللللع  ابللللنللللعللللوف  وتلللللوؤكلللللد 
للو�سول  �للسللتلل�للسللعللى  اللللللجللنللة  اأن  عربية” 
كافة  انللتللهللاج  على  و�ستعمل  احلقيقة،  اإىل 
الأ�ساليب القانونية، مبا يف ذلك ال�ستعانة 
الدولية  واللجنة  اللللدويل  الأملللن  مبجل�ض 

للمفقودين.

تاميز: انت�شار طالبان يعيد ر�شم 
اخلريطة ال�شرتاتيجية يف اآ�شيا الو�شطى

•• لندن-وكاالت

بينما كانت ال�سفارات الغربية متزق الوثائق ال�سرية وحترقها، وتنقل موظفيها 
اإىل طائرات هليكوبرت ع�سكرية لإجائهم، ظل جممعان دبلوما�سيان حماطان 

بالأ�سجار يف العا�سمة الأفغانية، يعمان يف �سكل طبيعي.
تقول �سحيفة “ذا تاميز” الربيطانية اإن الدبلوما�سيني ال�سينيني والرو�ض، 
ويعدون  طالبان،  اأيلللدي  يف  كللابللول  �سقطت  عندما  مكاتبهم  يف  يعملون  ظلوا 

ملفات امل�سالح التي يخططون ملتابعتها مع حكام اأفغان�ستان اجلدد.
وانهيار  الناتو  ان�سحاب  بعد  للخروج،  الغربي  التدافع  اأن  ال�سحيفة،  وت�سيف 
احلكومة الأفغانية، اأعاد ر�سم اخلريطة الدبلوما�سية بهذا املنعطف احلا�سم يف 

قلب اآ�سيا، وهي لعبة كربى جديدة يف القرن احلادي والع�سرين.
التهافت  تللفللادي  علللللى  الللغللربلليللني  بللوريلل�للض جللونلل�للسللون احللللللفللاء  فبينما حلل�للض 
بعدما  التطمينات،  هللذه  مثل  وبكني  مو�سكو  تقدم  مل  بطالبان،  لللاعللرتاف 

اأقامتا بالفعل عاقات ودية مع اجلماعة.
و�سيكون ملوقف ال�سني ورو�سيا جتاه طالبان تداعيات عميقة على تطور اأزمة 
املتحدة  الأمم  العاملية يف  القوى  العاملي، حيث جتتمع  امل�سرح  على  اأفغان�ستان 
املتحدة وحلفائها بتحويل  الوليات  اأن تهديدات  ال�سحيفة  ل�سياغة رد.وراأت 
�ستكون  القدمية،  اأ�ساليبها  اإىل  عادت طالبان  اإذا  دولة منبوذة  اإىل  اأفغان�ستان 
ال�سري يف طريق  ال�سني ورو�سيا  اإذا قررت  تاأثريها حمللدوداً،  جوفاء و�سيكون 
اأفغان�ستان  مع  ودية”  “عاقات  تريد  اإنها  الإثنني  يللوم  ال�سني  اآخللر.وقللالللت 

لكنها مل ت�سل اإىل حد العرتاف بحكم طالبان.
اعتقاد  يعك�ض  ما  �ساملة،  جديدة  اأفغانية  حكومة  اإىل  اخلارجية  وزارة  ودعللت 

بكني اأن �سيطرة طالبان متثل مرحلة انتقالية، ولي�ست نقطة نهاية.
املتحدة،  الللوليللات  تعهدت  -اآذار،  مللار�للض  يف  مو�سكو  يف  ُعقد  �سام  مللوؤمتللر  يف 
حكم  حتللت  اإ�سامية”  “اإمارة  اإحلليللاء  برف�ض  وباك�ستان،  وال�سني،  ورو�للسلليللا، 
طالبان. كان ذلك قبل اأن يوؤكد الرئي�ض بايدن موعداً نهائياً يف 31 اأغ�سط�ض 
كابول  بللني  ال�سلطة  تقا�سم  اتفاقية  فيه  كللانللت  وقللت  يف  الللنللاتللو،  خللللروج  -اآب 

وطالبان، ل تزال احتماًل، وهو اعتقاد يبدو �ساذجاً اليوم.
ومع ان�سحاب الأمريكيني وظهور طالبان املنت�سر الع�سكري املحتمل، �سارعت 
لطالبان،  املوؤ�س�ض  ال�سريك  بلللردار،  املللا  وكللان  باحلركة.  الت�سال  اإىل  بكني 
ال�سينية منذ  اإىل مدينة تياجنني  راأ�للض وفد  املحتمل، على  ورئي�ض احلكومة 

اأ�سبوعني فقط، حيث التقى وزير اخلارجية وانغ يي.
ورحب ال�سفري الرو�سي يف كابول بقادة طالبان يف ال�سفارة، حيث توىل مقاتلو 

احلركة  تاأمني حميطها.
قال دميرتي جرينوف للتلفزيون الرو�سي الر�سمي اإن “الو�سع يف كابول الآن 
الرئي�ض املدعوم  حتت حكم طالبان اأف�سل مما كان عليه يف عهد اأ�سرف غني”، 

من الغرب، والذي فر اإىل املنفى يوم الأحد.
�سعت رو�للسلليللا اإىل بللنللاء عللاقللات مللع طللالللبللان متللامللاً كللمللا تللوغلللللت تللاريللخلليللاً يف 
الدول  م�سالح  ومللوازنللة  الو�سطى،  اآ�سيا  يف  ال�ستقرار  ل�سمان  اأفغان�ستان، 
بوتني يف  للرئي�ض  املمثل اخلا�ض  كابولوف،  زامللري  املنطقة.وقال  الأخللرى يف 
اأكرث قدرة على  اأن طالبان  “اأعتقد  الرو�سي:  الر�سمي  اأفغان�ستان، للتلفزيون 

التو�سل اإىل اتفاقات، من احلكومة الدمية يف كابول«.
اإذا  لأفغان�ستان  اقت�سادياً  حياة  �سريان  تقدم  اأن  لل�سني  ميكن  جهتها،  ومللن 
منذ  اأفغان�ستان  يف  التعدين  فر�ض  اإىل  بكني  وتتطلع  الغربي.  الدعم  تا�سى 
�سنوات، لكن ال�سراع عرقل طموحاتها، فهي ح�سلت على عقد يف منجم نحا�ض 
كبري جنوب كابول ملدة عقد من الزمان، لكنها مل تتمكن من ا�ستغاله بالكامل.
وقال تقرير يف 2014 اأن اجلبال غري املاأهولة يف اأفغان�ستان قد حتتوي على 

ما يقرب من تريليون دولر من املعادن الأر�سية النادرة، القابلة لا�ستخراج.
ولطاملا قاومت اأفغان�ستان الن�سمام اإىل “مبادرة احلزام والطريق” ال�سينية، 

خوفاً من اإغ�ساب موؤيديها الغربيني ولكن ذلك قد يتغري الآن.
ال�سوؤون الداخلية  ويف غ�سون ذلك، تعهدت طالبان بالمتناع عن التدخل يف 
لل�سني، مبا يف ذلك ال�سطهاد اجلماعي مل�سلمي الأويغور يف �سينغ يانغ. ومن 
حدود  داخللل  طالبان  انتهاكات  عن  الطرف  بللدورهللا  ال�سني  تغ�ض  اأن  املرجح 

اأفغان�ستان.

زلزال هايتي يغرق امل�شت�شفيات باجلرحى
•• هايتي-وكاالت

غ�ست امل�ست�سفيات يف هايتي باجلرحى، بعد اأن تعر�ست 
درجات   7 من  اأكللرث  قوته  بلغت  مدمر  لللزلللزال  الباد 

على مقيا�ض ريخرت.
وتعر�ست هايتي الواقعة يف البحر الكاريبي اإىل زلزال 
 2200 نحو  �سقوط  عن  اأ�سفر  املا�سي  ال�سبت  مدمر 
اأرقلللللام مر�سحة  األلللف جللريللح يف   12 مللن  واأكللللرث  قتيل 
لارتفاع.وتعرقلت جهود البحث والإنقاذ ب�سبب نق�ض 
انهيارات  ت�سببت يف  الللتللي  الللغللزيللرة،  والأملللطلللار  املللللوارد 

طينية يف غلق عدد من الطرق.
اإن  “�سي  ل�سبكة  امل�ست�سفيات  يف  طبية  طللواقللم  وقللالللت 
اإن” الأمريكية اإنها بحاجة مل�ساعدة عاجلة للتعامل مع 
العدد الكبري من اجلرحى، خا�سة اأن الباد تعد الأفقر 
اأكرث  اإحللدى  جرميي،  مدينة  الأمريكية.ويف  القارة  يف 
�سخ�سا   84 هناك  كللان  الللزلللزال،  مللن  ت�سررا  املناطق 
الوقت  يف  تعالج  �سحية  من�ساأة  يف  الللعللاج  ينتظرون 

الطبيعي 10 اأ�سخا�ض فقط.
اآخرون  ا�ستلقى  اآخرها، كما  الأ�سرة ممتلئة عن  وكانت 

على الأر�ض بعدما عجزوا عن اإيجاد �سرير لهم.
ينقل اجلرحى  حللال مل  اإنلله يف  املن�ساأة  وقللال طبيب يف 
اإىل مكان اآخر اأو مل يتم جتهيزه ب�سكل اأف�سل، فاإن ثلث 

اجلرحى على الأقل �سيفقدون اأطرافهم.
ابنته  دورفلليللل  اإيلللف  جلللان  �سحب  مللاأ�للسللاويللة،  ق�سة  ويف 
م�ساعدة  دون  بنف�سه  الأنللقللا�للض  حتللت  مللن  الللر�للسلليللعللة 
ال�سلطات، وكانت البنة تعاين من جروح بالغة للغاية 

يف الفخذ.
وقال: “ابنتي تعاين ول اأريدها اأن تفقد �ساقها«.

وحث رئي�ض الللوزراء يف هايتي، اأريللال هري، يف خطاب 
بث الأربعاء، مواطنيه على الوحدة لإعادة بناء الباد، 

متعهدا بتقدمي امل�ساعدة للمناطق املت�سررة.
بحاجة  �سخ�ض  األف   600 نحو  باأن  تقديرات  وتفدير 
اإذ  ال�سرب،  مياه  خا�سة  الللزلللزال،  اإثللر  ما�سة  م�ساعدة 

تعر�ض 75 األف منزل للتدمري اأو الت�سرر.
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حرائق اليونان تك�شف عن »ثغرات« يف �شيا�شة املكافحة 
•• اأثينا-اأ ف ب

التي  اللليللونللان  يف  الأخلللللرية  احللللرائلللق  ت�سلط 
رة اإىل حدرّ بعيد من حيث امل�ساحات  كانت مدمرّ
التي اأتت عليها، ال�سوء على ثغرات يف جمال 
مكافحة احلرائق والوقاية منها يف بلد يواجه 

بح�سب حمللني. “اأزمة بيئية هائلة”، 
اإىل ركام  األللف هكتار   100 اأكللرث من  حتولت 
من  فيها  مبللا  اأ�للسللبللوعللني  غلل�للسللون  يف  متفحم 
نباتات وحيوانات لتظهر مدى تخلف اليونان 
ب�سركائها  البيئة مقارنة  يتعلق بحماية  فيما 
الأوروبيني، يف غياب �سيا�سة حقيقية للوقاية 
غريغوريو  تللاكلليلل�للض  احللللرائلللق.يلللاحلللظ  ملللن 
م�سوؤول ق�سايا الطاقة وتغري املناخ يف منظمة 
اليونان  كانت  “لقد  اللليللونللان:  يف  غرينبي�ض 
البيئي  نللظللامللهللا  ملللتلللاأخلللرة يف حللمللايللة  دائلللًملللا 
والتنوع  ال�سغري  املتو�سطي  املللنللاخ  ذي  الغني 

البيولوجي ال�ستثنائي«.

“الإن�ساءات  اأن  بر�ض  فران�ض  لوكالة  ويو�سح 
للغابات  خرائط  توافر  وعللدم  القانونية  غري 
وا�ستخدام )اليونانيني( للم�ساحات الطبيعية 
كما لو كانت ممتلكات خا�سة لهم، هي من بني 

عوامل ف�سل �سيا�سة الوقاية من احلرائق«.
للباد”  ال�سيئة  البيئية  “الإدارة  اإن  وقلللال 
تاأتي لت�ساف اإىل “الظواهر الق�سوى” التي 
“ب�سبب  مللتللزايللد  ب�سكل  اللليللونللان  �ستواجهها 
ليكا�ض،  اإفثيمي�ض  املناخي«.يقول  الحلللرتار 
اأ�ستاذ اإدارة الكوارث الطبيعية يف جامعة اأثينا، 
نهاية  يف  “فوجئت”  اليونانية  ال�سلطات  اإن 
احلرائق  مئات  اندلعت  عندما  متوز/يوليو، 
ا يف  يف وقت واحد على اأبواب اأثينا ولكن اأي�سً
اأبعد يف �سمال �سرق الباد يف جزيرة  مناطق 

اإيفيا ويف اجلنوب يف بيلوبونيز اأو يف رود�ض.
التي  ال�ستثنائية  احلللر  مللوجللة  اإن  وي�سيف 
الوحيدة، بل  امل�سوؤولة  الباد مل تكن  �سربت 
�ساهمت كذلك “الإخفاقات يف نظام الت�سغيل 

رئي�ض  و�للسللفلله  ملللا  يف  اليوناين”  واللللوقلللايلللة 
كللرييللاكللو�للض ملليللتلل�للسللوتللاكلليلل�للض نف�سه  الللللللوزراء 
“اإن  ليكا�ض  هائلة«.وقال  بيئية  “كارثة  باأنه 
�سق  حتبذ  مل  املختلفة  اليونانية  احلكومات 
ممرات ملقاومة احلرائق يف الغابات على �سبيل 
�سيا�سي مبا�سر”،  تاأثري  لها  لي�ض  املثال، لأنه 
مقدًرا الأ�سرار طويلة املدى بخم�سة مليارات 

يورو ب�سبب احلرائق الأخرية.

- و�سائل غري منا�سبة -
ال�سكان  بللعلل�للض  امللل�للسللابللة، حتلللدث  املللنللاطللق  يف 
الذين التقتهم وكالة فران�ض بر�ض واأملح بع�ض 
الو�سائل  اأن  اإىل  الفرن�سيني  الإطفاء  عنا�سر 
امللللتلللاحلللة للللاإطلللفلللائللليلللني الللليلللونلللانللليلللني “غري 
مائمة” و”غري كافية” يف مواجهة ج�سامة 
التي تتوافر لفرق  باملعدات  احلرائق، مقارنة 
الإطفاء من حواىل 20 دولة اأتت مل�ساعدتهم. 
حتى اأن امراأة من �سكان اإيفيا �سبهت اليونان 

“ببلد من العامل الثالث” يف هذا املجال.
اإخاء  اليونانية  ال�سلطات  ف�سلت  الواقع،  يف 
الب�سرية  اخل�سائر  لتجنب  باأكملها  مناطق 
اأثناء  بللهللا  الللتللي منيت  تلللللك  تللتللكللرر  وحللتللى ل 
 102(  2018 متوز/يوليو  يف  ماتي  حريق 
قتيل( اأو حرائق �سيف 2007 )77 قتيًا(.
اآب/ بللدايللة  وفلليللات منذ  ثللاث  ت�سجيل  ومللع 
الآن،  املحافظة  احلكومة  تللواجلله  اأغ�سط�ض، 
اأزمة  واملللللوارد،  الللوقللايللة  تللدابللري  نق�ض  ب�سبب 
بيل  ديانا  وفق تعبري  “هائلة ودائمة”  بيئية 
اململكة  يف  اأنغليا  اإيلل�للسللت  جامعة  يف  الأ�للسللتللاذة 
املللتللحللدة، مللعللربللة علللن اأ�للسللفللهللا للللللدمللار الذي 
التنوع  ذات  الأ�سا�سية  “املواقع  ببع�ض  حلللق 

البيولوجي واملهمة جلهود حفظ الطبيعة«.
�سجرة   6000“ اليونان  يف  بللاأن  بيل  وتذكر 
لديها  اأن  علللللى  ملل�للسللددة  خمتلفة”،  ونللبللتللة 
الفريدة  والأنللواع احليوانية  الأ�سول  “بع�ض 

متاًما«.

عقود طويلة من �لتوتر ...
ات�سمت   ،1994 علللللام  ملللنلللذ      
البيارو�سية  الأوروبية  العاقات 
التباعد  مللن  متوا�سلة  مبللوجللات 

والتقارب.
    ترتبط التوترات ب�سكل اأ�سا�سي 
متعار�سني،  منللوذجللني  مبواجهة 
على  ولللللللليلللللللربايل  دميلللللقلللللراطلللللي 
اجلللللانللللب الأوروبلللللللللللي )رغللللللم اأنلللله 
لي�ض كللل �للسلليء مللثللالللًيللا علللللى هذا 
وتدخلي  فللردي  وحكم  امل�ستوى(، 
مللللللن اجلللللللانللللللب الللللبلللليللللارو�للللسللللي. 
يدعي  نف�سه  لوكا�سينكو  األك�سندر 
�سراحة �سلطوية نظامه، فجميع 
ال�سلطات -التنفيذية والت�سريعية 
والق�سائية -ترتكز يف يديه. اثناء 
بتنفيذ  قام  عاًما،  وع�سرين  �سبعة 
اإغاق �سارخ للنظام ال�سيا�سي مع 
اإحكام قب�سته على املجتمع املدين، 
املتتالية  التقارير  من  يت�سح  كما 
من منظمة العفو الدولية: “ظلت 
و�للسللائللل الإعللللام واملللنللظللمللات غري 
ال�سيا�سية  والأحلللللزاب  احلكومية 
والتجمعات العامة، تخ�سع لقيود 

�سارمة يفر�سها القانون«.
   اإن وجللود مثل هللذا النظام على 
اختبار  هللللو  الللل�لللسلللرقللليلللة،  حلللللللدوده 
لللاحتللاد الأوروبللللللي، اللللذي يزعم 
“ذكية”.  اأو  “ناعمة”  قلللوة  اأنلللله 
اإنه يواجه �سداًعا حقيقًيا لإيجاد 
النظام  علللللللى  لللللل�للسللغللط  و�لللسلللائلللل 
اأثبت  م�سعى  وهلللو  الللبلليللارو�للسللي، 

عدم فعاليته حتى الآن.
   اأمللللا الللتللقللارب، غللالللًبللا مللا يكون 
مللفللرو�للسللا، ومتللللليلله يف جلللزء كبري 
والتاريخية.  اجلغرافية  املعايري 
القارة  يف  بلليللارو�للسلليللا  مللوقللع  اإن 
دولللة حمورية  الأوروبلليللة يجعلها 
قلب  يف  كلللللانلللللت  فلللللكلللللرة  -وهللللللللللي 
املعا�سر  اجللليللو�للسلليللا�للسللي  الللفللكللر 
ماكيندر.  جللي  اإتلل�للض  كللتللابللات  منذ 
للدولة  احلالية  الأرا�سي  وت�سكل 
منطقة  الللواقللع،  يف  البيارو�سية، 
عللللازلللللة بللللني الحتلللللللاد الأوروبللللللللي 

ورو�سيا.
   حالة اللتقاء هللذه بني عاملني، 

فا�سل جديد. مت ن�سب �سياج من 
احلدود  علللللى  ال�سائكة  الأ�لللسلللاك 
بني ليتوانيا وبيارو�سيا، واأعلنت 
اأجني  الليتوانية  الداخلية  وزيللرة 
حقيقي  جللدار  بناء  عن  بيلوتيتو، 
اإجللللراء مثري جلللدل كبري،  -وهلللو 
اتفاقية  لأن  متاًما  قانوين  ولكنه 
يف  املللراقللبللة  بللاإعللادة  ت�سمح  �سنغن 
اأزملللة. و�سيكمل هذا  حللال حللدوث 
اللل�للسللور اجلللديللد قللائللمللة اجللللدران 
اأقيمت ملنع الهجرة  الأخللرى التي 
اأ�سوار  اأوروبلللا:  اإىل  ال�سرعية  غري 
واأ�سوار  اإ�سبانيا،  ومليلية يف  �سبتة 
املجر على طول احلدود مع �سربيا 
وكرواتيا، واأ�سوار اليونان وبلغاريا 
على حدودهما مع تركيا، اإلخ.   يف 
البيارو�سية،  الأوروبللليلللة  احلللالللة 
يبدو اأن الواجهة احلدودية تف�سح 
ويبدو  احلللدودي.  للحاجز  املجال 
قد  ال�سيا�سي  احلللللوار  و�للسللائللل  اأن 
دعم  مللن  م�ستفيًدا  ا�للسللتللنللفللدت.   
الكرملني، ي�ستمر نظام لوكا�سينكو 
اخلبريين  )اعللتللقللال  د  الللتلل�للسللدرّ يف 
امل�ستقلني تاتيانا كوزينا وفالرييا 
مركز  واأعلللل�للللسللللاء  كللو�للسللتلليللجللوفللا، 
الخ...(  الإنلل�للسللان،  حلقوق  فيا�سنا 
وجتلللاوز حلللدودا كللانللت غللري واردة 
ول ت�سدق قبل عام واحد، كما يف 
يبدو  املخطوفة.   الطائرة  حلقة 
الأوروبية  اللل�للسللغللط  تكتيكات  اأن 
اأرا�سيه،  فخارج  فاعليتها،  انتهت 
بقدرات  الأوروبلللي  الحتللاد  يتمتع 
اكراه قليلة، مبا يف ذلك يف جواره 
نللتللائللج حمللزنللة، وم�سار  الللقللريللب. 
فللريللد مللن نللوعلله ملللا بللعللد الحتلللاد 
يبلغ  الذي  البلد  ال�سوفياتي لهذا 
يللقللرب مللن ع�سرة  مللا  عللدد �سكانه 
يجدون  والللذيللن  ن�سمة،  مللايللني 
من  اأكرث  معزولني،  الآن  اأنف�سهم 
اأي وقت م�سى، عن جزء كبري من 

القارة الأوروبية...
-------------------------

�جلــغــر�فــيــا  يف  *�أ�ــــســــتــــاذ 
غرينوبل  كلية  يف  �ل�سيا�سية 
لالإد�رة, متخ�س�س يف ف�ساء ما 

بعد �لحتاد �ل�سوفياتي

األك�سندر لوكا�سينكو يتبنى بنف�سه �سراحة �سلطوية نظامه

مظاهرة يف مين�سك

يتم تنظيم العاقات بني بيارو�سيا والحتاد الأوروبي ب�سكل اأ�سا�سي حول ال�سراكة ال�سرقية لاحتاد الأوروبي ، والتي احتفلت بالذكرى ال�سنوية العا�سرة لتاأ�سي�سها يف بروك�سل يف 13 مايو 2019.رئي�ض املجل�ض الأوروبي ت�سارلز مي�سيل )ميني( ورئي�ض الوزراء الليتواين اإنغريدا �سيمونيتو على احلدود الليتوانية البيارو�سية يف ميدينكاي ، ليتوانيا يف 6 يوليو

حر�ض احلدود البيارو�سي يقومون بدوريات على احلدود الليتوانية البيارو�سية يف �سال�سينينكاي ، ليتوانيا

العديد من  ناحية، يف  توجد، من 
)هويتها،  بلليللارو�للسلليللا  خ�سائ�ض 
وهيكل  اللللثلللقلللافللليلللة،  وملللراجلللعلللهلللا 

جتارتها(. 
ومن ناحية اأخرى،

 فاإنها ت�سكل الورقة اجليو�سيا�سية 
لألك�سندر  اللللرابلللحلللة  الللرئلليلل�للسلليللة 
للللوكلللا�لللسللليلللنلللكلللو، كلللملللا يللتلل�للسللح من 
تللبللادلتلله مللع كللل مللن الأوروبيني 
والللللللرو�للللللض )علللللللللى �للسللبلليللل امللللثلللال 
بعبور  املتعلقة  املللفللاو�للسللات  اأثللنللاء 
الللللغللللاز اللللرو�لللسلللي عللللرب الأرا�للللسللللي 
وعدة   ،2006 عللام  البيارو�سية 

مرات منذئذ(.

وما  الأوروبية،  احلدودية  املناطق 
اإىل ذلك(. و�ساهمت الهجرة عرب 
اجلامعية  واللللتلللبلللادلت  احلللللللدود 
وم�ساريع التعاون عرب احلدود يف 
نفاذيتها. وكان دور بولندا ولتفيا 
خلق  يف  للا  اأيلل�للسً اأ�سا�سًيا  وليتوانيا 
مع  والتلل�للسللال  للتفاعل  م�ساحة 
ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  بيارو�سيا. 
كانت هذه امل�ساحة م�سرًحا حلركة 
ملللللللرور �لللسلللغلللرية علللللللى احللللللللدود، 
وحركة م�ستمرة للب�سائع يف هذا 

الجتاه اأو ذاك.
    اليوم، تبدو احلدود التي كانت 
مللللليللئللة بلللبلللوؤر �لللسلللوء وكلللاأنلللهلللا خط 

يف مللايللو ملللن اأجللللل الللقللبلل�للض على 
اأحلللد مللعللار�للسللي الللنللظللام؛ وفر�ض 
الحتلللللللاد الأوروبللللللللللي علللقلللوبلللات يف 
من  بيارو�سيا  وان�سحاب  يونيو، 
ا؛  ال�سراكة ال�سرقية يف يونيو اأي�سً
املواجهة  ملللن  الأخللللللرية  وامللللوجلللة 
املللرتللبللطللة بللتللدفللق املللهللاجللريللن من 
اأوروبا  اإىل  الأو�للسللط  ال�سرق  دول 
ال�سنة  كللانللت   ... بيارو�سيا  عللرب 
ب�سكل  م�سطربة  للتو  مللرت  التي 
خا�ض يف هذا البلد الذي يو�سف 
ديكتاتوريات  “اآخر  بلللاأنللله  علللللادة 

اأوروبا«.
   ان الو�سع اأكرث كاآبة حيث متيزت 

...�ىل �أزمة غري م�سبوقة
امللللا�لللسلللي، غرقت  الللللعللللام  خلللللال    
اأزمللة غري م�سبوقة  بيارو�سيا يف 
يف تللاريللخ الللبللاد مللا بللعللد الحتاد 

ال�سوفياتي.
اأعقاب  اللل�للسللعللبللي يف  الحللتللجللاج     
�سهدته  اللللللذي  الللهللائللل  اللللتلللزويلللر 
 9 اللللرئلللا�لللسللليلللة يف  النللللتللللخللللابللللات 
�سديد  عنف  2020؛  اأغ�سط�ض 
وقللمللع يف الأ�للسللهللر الللتللاللليللة؛ حظر 
مغادرة الأرا�سي الوطنية ملواطني 
املا�سي؛  دي�سمرب  يف  بلليللارو�للسلليللا 
بلللعلللد حتويل  الللللتللللوتللللرات  تلللفلللاقلللم 
اإير  رايللللان  ل�سركة  جتللاريللة  رحلللللة 

احلفاظ  يف   ،2004 عللام  اأوروبللللا 
على دورهللا كج�سر بني املنطقتني 

املعنيتني.
    ي�سار اإليها ب�سكل منتظم با�سم 
“بعيدة  كللانللت  �سنغن”،  “�ستار 
عن  بعيد  اجللد  كما  احلائط  عن 
�ستارة �سيقة”)ريجي�ض دوبريه(: 
اجلللللللدار ميللنللع امللللللللرور، واحللللللدود 

تنظمه.
   يف الواقع، مل تكن هذه احلدود 
مللظلللللمللة ول حمللكللمللة الغلللللاق. 
يف  للحدود  عابرة  مناطق  ظهرت 
عمل لعبني غري حكوميني )اإن�ساء 
رابطة  ون�ساط  اأوروبللليلللة،  مناطق 

بال�سطراب  للا  اأيلل�للسً الللفللرتة  هلللذه 
القللتلل�للسللادي والجللتللمللاعللي ب�سبب 
الناجت  )انلللكلللملللا�لللض  كوفيد-19 
والت�سخم  الإجلللللملللللايل  امللللحلللللللي 
لللر  والللبللطللالللة واللللديلللون( الللللذي اأثرّ

ب�سدة على املجتمع البيارو�سي.

قلعة  �إىل  حــدودي  ج�سر  من 
حدودية

    رغم التوترات املتكررة، جنحت 
البيارو�سية،  الأوروبلليللة  احلللدود 
منذ  كيلومرتات   1،209 املمتدة 
لاحتاد  الكبري”  “التو�سيع 
و�سرق  و�للسللط  دول  اإىل  الأوروبلللللي 

- منذ عام 1994، ات�شمت العالقات الأوروبية البيالرو�شية مبوجات متوا�شلة من التباعد والتقارب
- ت�شكل الأرا�شي احلالية للدولة البيالرو�شية، يف 
الواقع، منطقة عازلة بني الحتاد الأوروبي ورو�شيا

- كان دور بولندا ولتفيا وليتوانيا اأ�شا�شًيا يف خلق 
م�شاحة للتفاعل والت�شال مع بيالرو�شيا

- خارج اأرا�شيه، يتمتع الحتاد الأوروبي بقدرات 
اإكراه قليلة، مبا يف ذلك يف جواره القريب

- هذا ال�شور اجلديد �شيكمل قائمة اجلدران الأخرى 
التي اأقيمت ملنع الهجرة غري ال�شرعية اإىل اأوروبا

تنتظرها عزلة لفرتة طويلة

بيالرو�شيا، »ال�شتار احلديدي« اجلديد يف اأوروبا...؟
•• الفجر -كات�شيارينا جوك

 –ترجمة خرية ال�شيباين

 �إن �لأزمة غري �مل�سبوقة �لتي متّر بها �لبالد منذ عام, و�لتي 
تهدد  باتت  �أ�سال,  �سلطوي  لنظام  و��سح  بت�سّلب  متيزت 

بعزلها لفرتة طويلة عن �لحتاد �لأوروبي �ملجاور.  �حلدود 
�ل�سرقية لالحتاد �لأوروبي, ول �سيما �جلزء �لذي يف�سل 
تدريجيًا  تتطور  بيالرو�سيا,  عن  وليتو�نيا  ولتفيا  بولند� 
لوكا�سينكو  �ألك�سندر  و�سول  منذ  مو�جهة.   �ساحة  �إىل 
1994, ظل �لتوتر م�ستمر� بني �لحتاد  �إىل �ل�سلطة عام 

�لأوروبي ونظام مين�سك. ومع ذلك, ظلت �حلدود, عاما بعد 
بعد  نهائيا.  تغلق  �أنها  يبدو  و�ليوم  مفتوحة.  نافذة  عام, 
�ثنني وثالثني عاًما من �سقوط جد�ر برلني, وبعد ثالثني 
و�سك  على  نحن  هل  �ل�سوفياتي,  �لحتاد  �ختفاء  من  عاًما 

روؤية ظهور �ستار حديدي جديد يف �أوروبا؟
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�سراكة  اتفاقية  للقطارات  الحتللاد  �سركة  وقعت 
مع الغرير للحديد وال�ستيل “اأجي�ض”، الرائدة 
امل�سحوب  والللفللولذ  املجلفن  ال�سلب  جمللال  يف 
على البارد باأبوظبي، لنقل منتجاتها عرب �سبكة 
اللل�للسللكللك احلللديللديللة الللوطللنلليللة الإملللاراتللليلللة على 

م�ستوى دولة الإمارات. 
و�لللسلللتلللقلللدم الحتلللللللاد للللللللقلللطلللارات مبلللوجلللب هذه 
التفاقية خدماتها املتكاملة التي تتميز بالكفاءة 
الغرير  �للسللركللة  مللنللتللجللات  لللنللقللل  وال�لللسلللتلللداملللة، 
لها  التابع  الإنتاج  مركز  من  وال�ستيل  للحديد 
عرب حمطة ال�سكك احلديدية يف مدينة اأبوظبي 
ال�سناعية )اأيكاد 4(، و�سوًل اإىل ميناء خليفة يف 
اأبوظبي وجبل علي بدبي، ما يجعلها من اأحدث 
بال�سكك  النقل  امل�ستفيدة من خدمات  ال�سركات 

احلديدية يف الدولة.
وبلللهلللذا اللل�للسللدد، قلللال حمللمللد املللللرزوقللللي، املدير 
يف  احلديدية  ال�سكك  �للسللوؤون  لقطاع  التنفيذي 

�سركة الحتاد للقطارات:”توا�سل �سركة الحتاد 
خمتلف  مع  �سراكاتها  لتعزيز  �سعيها  للقطارات 
اجلللهللات والأطللللللراف امللل�للسللتللفلليللدة مللن جمموعة 
خدماتها التي تتكامل مع منوذج اأعمال ال�سركات 
امل�ستفيدة من �سبكتنا وتناف�سيتهم وجاهزيتهم. 
�سركة  مللع  اتفاقيتنا  �ست�سهم  الإطللللار،  هللذا  ويف 
اللللغلللريلللر للللللحللديللد وال�للسللتلليللل يف تلل�للسللهلليللل نقل 
احلديدية  ال�سكك  �سبكة  خللال  مللن  منتجاتها 
الللوطللنلليللة الإملللاراتللليلللة الللتللي تللربللط بللني املراكز 
التجارية،  واملراكز  الت�سدير  وموانئ  ال�سناعية 
الأمر الذي �سي�ساهم يف تقليل التكلفة والوقت، 
اللللللوجلل�للسللتلليللة مقارنة  الللعللمللللليللات  وزيلللللادة كللفللاءة 
بو�سائل النقل التقليدية، وهو ما �سيمكنهم من 

الو�سول اإىل نطاقات واأ�سواق جديدة.«
�سركة  مع  التفاقية  هللذه  توقيع  “اإن  واأ�للسللاف: 
الغرير للحديد وال�ستيل، يوؤكد اهتمام خمتلف 
الللقللطللاعللات واللل�للسللركللات علللللى ملل�للسللتللوى الدولة 
حمفظة  مللن  ويللعللزز  احلللديللديللة  ال�سكك  ب�سبكة 
اإ�سافة  با�ستمرار  ت�سهد  التي  املتنامية  الأعمال 

اأظهروا  م�ستفيدين جدد من خدماتنا، والذين 
ثللقللتللهللم بللقللدرتللنللا علللللى تلللزويلللدهلللم بللحلللللول نقل 
تلبية  جانب  اإىل  ومناف�سة،  وم�ستدامة  مبتكرة 
يعزز  ما  ال�سوق،  لحتياجات  للقطارات  الحتللاد 

من ال�سراكات القائمة وامل�ستقبلية عرب خدمات 
ال�سحن وا�سعة النطاق«.

الرئي�ض  اأبلللوبلللكلللر حلل�للسللني،  قللللال  ومللللن جلللانلللبللله، 
التنفيذي للغرير للحديد وال�ستيل: “نحن على 

ذات  �ستوفر خدمات  للقطارات  باأن الحتاد  ثقة 
م�ستوى عاملي، واأن تعاوننا معها �سيعزز م�ساعينا 
نقل  يعترب  الللعللمللاء.  ر�للسللا  لتح�سني  امل�ستمرة 
و�سيلة  احلديدية  ال�سكك  عرب  ال�سلب  �سفائح 
حت�سني  �ساأنها  مللن  للبيئة،  و�سديقة  موثوقة 
عن  الناجمة  الأ�للسللرار  وخف�ض  الت�سليم  اأوقلللات 
النقل  عملية  وتتيح  التقليدية،  النقل  عمليات 
ا�سترياد  عمليات  ت�سريع  احلللديللديللة  بال�سكك 
التح�سينات يف  ال�سلب، حيث تعمل هذه  لفائف 
قاعدة  تو�سيع  على  اللوج�ستية  التوريد  �سل�سلة 
عللمللاء لللفللائللف اللل�للسلللللب املللجلللللفللن امللل�للسللنللوعللة يف 

الإمارات العربية املتحدة«. 
ال�سركات  من  وال�ستيل  للحديد  الغرير  وتعد 
والفولذ  اللل�للسلللللب  �للسللفللائللح  اإنلللتلللاج  يف  الللللرائللللدة 
املجلفن عايل اجلللودة، والتي ت�ستخدم يف قطاع 
الإن�ساءات والبناء يف دولة الإمارات. و�ست�ستفيد 
القريبة  للقطارات  الحتاد  ال�سركة من حمطة 
ما  ال�سناعية،  اأبوظبي  مدينة  يف  من�ساأتها  من 
الللوقللت واملللللال واجلللهللد، حيث  تللوفللري  ي�سهم يف 

ر ال�سركة منتجاتها اإىل اأكرث من 40 دولة  ت�سدرّ
يف العامل. 

وتوا�سل الحتاد للقطارات العمل على ا�ستكمال 
الثانية من �سبكة  الأعمال الإن�سائية يف املرحلة 
ح�سب  الإمللاراتلليللة  الوطنية  احلللديللديللة  ال�سكك 
املختلفة  ال�سركات  و�ست�ستفيد  الزمني،  اجلدول 
من قدرة �سركة الحتللاد للقطارات على تقدمي 
�سة من حيث جدولة رحات القطار  حلول خم�سرّ
العربات  وتخ�سي�ض  توفرها،  التي  واخلللدمللات 

املنا�سبة ملختلف متطلبات نقل الب�سائع.
للحديد  الغرير  مللع  ال�سراكة  اتفاقية  وتعترب 
وال�لللسلللتللليلللل ملللثلللاًل وا�لللسلللحلللاً علللللى دور الحتللللاد 
يف  للبيئة،  ال�سديقة  �سبكتها  عللرب  للللللقللطللارات 
اللوج�ستية  اخللللدملللات  لللقللطللاع  للمللة  قلليرّ اإ�للسللافللة 
منورّ  ودعللم  والإقليمي،  املحلي  ال�سعيدين  على 
القت�ساد الوطني يف دولللة الإمللارات على املدى 
تللوفللري حلللللول مللبللتللكللرة ومناف�سة  الللبللعلليللد عللرب 
�سامة  بكل  الب�سائع  و�سحن  لنقل  ومللوثللوقللة 

واأمان عرب دول املنطقة.

الحتاد للقطارات تعقد �شراكة مع الغرير للحديد وال�شتيل لنقل منتجاتها على م�شتوى دولة الإمارات

مليار درهم ت�شرفات عقارات دبي يف اأ�شبوع  4.4
•• دبي-وام:

الأرا�سي  دائللللرة  الللعللقللاريللة يف  الللتلل�للسللرفللات  بلللللغللت 
والأمللاك بدبي خال الأ�سبوع احلايل اأكرث من 
ت�سجيل  الللدائللرة  �سهدت  حيث  درهللم  مليار   4.4
3.14 مليار درهللم، منها  1367 مبايعة بقيمة 
 965.28 بللقلليللمللة  للللاأرا�لللسلللي  مللبللايللعللات   204
والفلل  لل�سقق  مبايعة  و1163  درهلللم  مللللليللون 

بقيمة 2.18 مليار درهم.
38 مليون  اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة  وجاءت 
مبايعة  تليها  الأوىل  جللمللريا  منطقة  يف  درهللللم 

بقيمة 32 مليون درهم يف منطقة النهدة الأوىل 
31 مليون درهم يف منطقة  تليها مبايعة بقيمة 

النهدة الأوىل.
من  املناطق  الأوىل  علي  جبل  منطقة  وت�سدرت 
78 مبايعة بقيمة  اإذ �سجلت  املبايعات  حيث عدد 
275 مليون درهم وتلتها منطقة احلبية الثالثة 
درهم  مليون   79 بقيمة  مبايعة   37 بت�سجيلها 
وثالثة يف حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد بت�سجيلها 

19 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم.
والفلل جاءت  ال�سقق  باأهم مبايعات  يتعلق  وفيما 
مبايعة بقيمة 57 مليون درهم مبنطقة اأم هرير 

 36 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  الثانية 
نللخلللللة جللمللريا واأخللللرياً  مللللليللون درهللللم يف منطقة 
29 مليون درهم يف منطقة نخلة  مبايعة بقيمة 

جمريا.
وت�سدرت منطقة الرب�ساء جنوب الرابعة املناطق 
�سجلت  اإذ  والفلل  ال�سقق  من حيث عدد مبايعات 
وتلتها  درهلللم  مللللليللون   76 بقيمة  مبايعة   131
منطقة اخلليج التجاري بت�سجيلها 125 مبايعة 
بقيمة 167 مليون درهم وثالثة يف وادي ال�سفا 
مليون   201 بقيمة  مبايعة   118 بت�سجيلها   5

درهم.

مليون   998.54 قدرها  قيمة  الرهون  و�سجلت 
 523.09 بقيمة  لأرا�لللض  رهنا   50 منها  درهللم 
بقيمة  و�للسللقللق  لفلل  رهللنللا  و243  درهلللم  مللللليللون 
اأهللمللهللا مبنطقة  وكلللان  درهلللم  مللللليللون   475.44
الرب�ساء جنوب الرابعة بقيمة 333 مليون درهم 
 54 بقيمة  التجاري  اخلليج  منطقة  يف  واأخلللرى 

مليون درهم.
بقيمة  هبة   66 ت�سجيل  �سهدت  فقد  الهبات  اأمللا 
مبنطقة  اأهللمللهللا  كلللان  درهللللم  مللللليللون   344.09
احلبية الأوىل بقيمة 188 مليون درهم واأخرى 

يف منطقة احلمرية بقيمة 53 مليون درهم.

ارتفاع الدولر مقابل الروبل 
وانخفا�س بور�شة مو�شكو

•• مو�شكو-وام:

بور�سة  تللداولت  يف  الرو�سي  الروبل  مقابل  الأمريكي  الللدولر  �سرف  �سعر  ارتفع 
مو�سكو اأم�ض.

وبلغ �سعر �سرف الدولر بحلول ال�ساعة 12:30 بتوقيت العا�سمة الرو�سية مو�سكو 
ووفقا لبيانات البور�سة 74،16روبل،بارتفاع قدره 32 كوبيكا، وارتفع �سعر �سرف 
 = /الللروبللل  86،65روبل  اىل  لي�سل  20كوبيكا  بواقع  /اللليللورو/  املللوحللدة  العملة 
املقومة  لاأ�سهم   MICEX مو�سكو  بور�سة  موؤ�سر  كوبيك/.وانخف�ض   100
لاأ�سهم   RTS املوؤ�سر  تراجع  كما  نقطة،   3848 اإىل   1.95% بن�سبة  بالدولر 

املقومة بالروبل بن�سبة %2.3 اإىل 1635 نقطة.

مليار درهم ت�شرفات عقارات دبي اأم�س  1.2
•• دبي -وام:

اأكرث من  اأم�ض  دائللرة الأرا�سي والأمللاك بدبي  العقارية يف  الت�سرفات  بلغت 
1.2 مليار درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل 262 مبايعة بقيمة 704.85 
مليون درهم منها 45 مبايعة لاأرا�سي بقيمة 244.03 مليون درهم و217 

مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 460.82 مليون درهم.
14 مليون درهللم يف منطقة ند ال�سبا  اأهللم مبايعات الأرا�للسللي بقيمة  وجللاءت 
الأوىل تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد 
بن را�سد تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد 
املبايعات  املناطق من حيث عدد  بن را�سد.وت�سدرت منطقة جبل علي الأوىل 
اإذ �سجلت 28 مبايعة بقيمة 104 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق ال�سيخ 
يف  وثالثة  درهللم  مليون   70 بقيمة  مبايعات   6 بت�سجيلها  را�للسللد  بللن  حممد 

جمريا الأوىل بت�سجيلها 4 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم 
مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم يف 
منطقة وادي ال�سفا 3 واأخرياً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم يف منطقة نخلة 
جمريا.وت�سدرت منطقة وادي ال�سفا 5 املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق 
والفلل اإذ �سجلت 38 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وتلتها منطقة املركا�ض 
بت�سجيلها 26 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة يف مر�سى دبي بت�سجيلها 

26 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.
اأرا�ض  رهللون   9 منها  درهللم  مليون   437.12 قدرها  قيمة  الرهون  و�سجلت 
بقيمة 334.07 مليون درهم و57 رهن فلل و�سقق بقيمة 103.05 مليون 
درهم وكان اأهمها مبنطقة الرب�ساء جنوب الرابعة بقيمة 325 مليون درهم 

واأخرى يف منطقة الرفاعة بقيمة 22 مليون درهم.
كان  درهللم  مليون   83.39 بقيمة  هبة   21 ت�سجيل  �سهدت  فقد  الهبات  اأمللا 
اأهمها مبنطقة احلمرية بقيمة 53 مليون درهم واأخرى يف منطقة برج خليفة 

بقيمة 18 مليون درهم.

»مفاجاآت �شيف دبي 2021 « تقدم اأف�شل 10 عرو�س ترويجية كربى

موانئ دبي العاملية تعلن عن نتائج مالية قوية يف الن�شف الأول من 2021
•• دبي-وام:

اأعلنت موانئ دبي العاملية املحدودة اأم�ض عن ت�سجيل نتائج 
يونيو   30 يف  املنتهية  ال�ستة  الأ�للسللهللر  خللال  قللويللة  مالية 
2021 مع منو الأرباح قبل ا�ستقطاع الفوائد وال�سرائب 
اأ�سا�سي  على   %  18.2 بن�سبة  وال�للسللتللهللاك  والإهللللاك 

�سنوي.
وبلغت قيمة العائدات 4،945 مليون دولر اأمريكي حمققة 
منوا بن�سبة 21.3 % بدعم من عمليات ال�ستحواذ والنمو 
ارتفعت  كما  املتحدة  واململكة  واأ�سرتاليا  الهند  يف  الللقللوي 

العائدات بن�سبة 9.0 % على اأ�سا�ض املقارنة املثلية.
وبلغت “الأرباح املعدلة قبل الفوائد وال�سرائب والإهاك 
بلغ  بينما  اأمريكي  دولر  مليون   1،813 وال�ستهاك” 
“هام�ض الأرباح املعدل قبل الفوائد وال�سرائب والإهاك 
وال�ستهاك” 36.7 % حيث ارتفعت قيمة الأرباح املعدلة 
وال�ستهاك  والإهاك  وال�سرائب  الفوائد  ا�ستقطاع  قبل 
بن�سبة 18.2 % يف حني بلغ هام�ض الأرباح قبل ا�ستقطاع 
الللفللوائللد واللل�للسللرائللب والإهللللاك وال�للسللتللهللاك 36.7 % 
املعدل  الأربللاح  العام وبلغ هام�ض  الأول من  الن�سف  خال 
وال�ستهاك  والإهاك  وال�سرائب  الفوائد  ا�ستقطاع  قبل 

. % على اأ�سا�ض املقارنة املثلية ن�سبة 38.5 

 475 اإىل  ارتفعت  ال�سركة  اأربللاح مالكي  اأن  التقرير  وذكللر 
قبل  ال�سركة  مالكي  اأربلللاح  و�سجلت  اأمريكي  دولر  مليون 
البنود التي يتم الإف�ساح عنها ب�سكل منف�سل ارتفاعا بن�سبة 
بن�سبة  اأي�سا  ارتفعت  املعلنة كما  للتقارير  % وفقا   51.9

39.4 % على اأ�سا�ض املقارنة املثلية.
و�سجلت املجموعة اأداء قويا لتوليد النقد مع ا�ستمرار قوة 
حيث  الت�سغيلية  العمليات  عن  الناجتة  النقدية  ال�سيولة 
�سجلت 1،490 مليون دولر اأمريكي خال الن�سف الأول 
1،124 دولر اأمريكي خال نف�ض  2021 مقارنًة بل  من 
الدين  “ن�سبة  الدين  ن�سبة  وتراجعت   2020 من  الفرتة 
ال�سايف اإىل الأرباح املعدلة ال�سنوية قبل الفوائد وال�سرائب 
تطبيق  “قبل  �سعًفا   3.5 اإىل  وال�ستهاك”  والإهلللاك 
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16” مقارنًة بل 
3.7 �سعًفا يف العام املايل 2020، بينما بلغ �سايف الدين 
بعد اعتماد املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16، 
4.0 �سعًفا مقارنًة بل 4.3 �سعًفا يف العام املايل 2020 .. 
وما زالت موانئ دبي العاملية تتمتع بت�سنيف ائتماين متميز 
على ت�سنيفها لل�سركة بنظرة  “فيت�ض”  اأبقت وكالة  حيث 
اأبقت  بينما   «  -BBB  « ال�ستثمارية  الفئة  عند  م�ستقرة 

“موديز” ت�سنيفها عند الفئة »Baa3« بنظرة م�ستقرة.
وبخ�سو�ض ال�ستثمار النتقائي يف اأ�سواق النمو الرئي�سية 

..قامت ال�سركة با�ستثمار م�ساريف راأ�سمالية بلغت قيمتها 
687 مليون دولر اأمريكي عرب حمفظتها خال الن�سف 
لعام  الراأ�سمالية  امل�ساريف  توجيه  بلغ  و  العام  من  الأول 
با�ستثمارات  تقريًبا  اأمللريللكللي  دولر  مليار   1.2  2021
خمطط لها يف دولة الإمارات وكندا وجدة “اململكة العربية 
ال�سعودية” وبربرة “اأر�ض ال�سومال” وال�سخنة “م�سر” 
ولواندا “اأنغول” وبي اآند اأو فرييز ولندن جيتواي “اململكة 

املتحدة” وكالو “بريو«.
وعن عمليات ا�ستحواذ لتحقيق اإمكانات ذات قيمة م�سافة 
وعللاقللات طويلة  املللرتللفللع،  النمو  ذات  الأ�للسللواق  يف  والعمل 
الأمد مع مالكي الب�سائع ..اأعلنت ال�سركة ا�ستحواذها على 
قت  وحقرّ لوج�ستيك�ض”  و”اإمربيال  “�سينكريون”  �سركتي 
الأ�سواق  ذات قيمة م�سافة يف  اإمكانات  ال�ستحواذ  عمليات 
عاقات  ال�سركة  اأ�للسللافللت  كما  النمو  �سريعة  والللقللطللاعللات 

طويلة الأمد مع مالكي الب�سائع.
عام  مللن  الأول  الللنلل�للسللف  يف  قللوًيللا  اأداًء  املللحللفللظللة  وحللقللقللت 
التجارة  وانتعا�ض  ال�ستهاكي  الإنفاق  ارتفاع  مع   2021
العاملية ول تزال التوقعات على املدى القريب اإيجابية حيث 
اإذ تعتزم موانئ دبي العاملية  يتوقع معدلت النمو معتدلة 
موا�سلة الرتكيز على تقدمي حلول ذكية متكاملة يف جمال 
النمو  زيللادة  اأجللل  من  الب�سائع  لأ�سحاب  التوريد  �سا�سل 

والعائدات.
للم رئلليلل�للض جمل�ض الإدارة  �للسللللليرّ بللن  اأحللمللد  �للسلللللطللان  واأعلللللرب 
والرئي�ض التنفيذي ملجموعة موانئ دبي العاملية عن �سعادته 
لة  املعدرّ الأربلللاح  منو  مع  الأول  الن�سف  يف  القوية  بالنتائج 
وال�ستهاك  والإهاك  وال�سرائب  الفوائد  ا�ستقطاع  قبل 
بن�سبة 18.2 % وزيادة الأرباح العائدة اإىل مالكي ال�سركة 
بن�سبة 51.9 % ..موؤكداً اأن ذلك النمو الكبري دليل جديد 
 .. ال�سحيحة  املواقع  يف  تعمل  العاملية  دبللي  موانئ  اأن  على 
وتوقع ال�ستمرار يف حتقيق التوازن بني النمو واملرونة من 
خال الرتكيز على الب�سائع املتجهة مبا�سرًة من بلد املن�ساأ 

اإىل املق�سد.
واأ�سار ابن �سليم اإىل ا�ستجابة مالكي الب�سائع يف ال�سنوات 
الأخرية ب�سكل اإيجابي لعرو�ض منتجات املجموعة املتكاملة 
لتمكني  �سعيها  موا�سلة  اإىل  ال�سركة  وتللهللدف  وال�ساملة 
�سركتي  على  ال�ستحواذ  عمليتي  اأن  اىل  ..م�سرياُ  التجارة 
“اإمربيال لوج�ستيك�ض” و”�سينكريون” التي اأعلن عنهما 
القطاعات  يف  م�سافة  قيمة  ذات  اإمللكللانللات  حققتا  مللوؤخللًرا 
والأ�سواق ذات النمو املرتفع مما �سيتيح لها تقدمي جمموعة 

اأكرث قوًة من حلول �سا�سل التوريد.
واأو�سح اأن موانئ دبي العاملية تهدف من خال ال�ستفادة من 
البنية التحتية الأف�سل يف فئتها عرب اخلدمات اللوج�ستية 

الداخلية واملوانئ وحمطات احلاويات واملناطق القت�سادية 
العقبات  تذليل  اإىل  البحرية  اللوج�ستية  و�سبكة اخلدمات 
مثل  النمو  �سريعة  التجارية  املمرات  يف  الت�سال  وحت�سني 

اآ�سيا وال�سرق الأو�سط واإفريقيا.
واأ�لللسلللار اإىل اأن اللل�للسللركللة تللوا�للسللل اإحللللراز تللقللدم اإيللجللابللي يف 
اإعللادة تدوير راأ�للض املال جنًبا اإىل جنب مع حتقيق  برنامج 
الأداء الت�سغيلي القوي مما يجعلها يف و�سع جيد لتحقيق 
/  2022 لللعللام  عة  املجمرّ املللاللليللة  بالرافعة  املتعلق  الللهللدف 

احلرة  واملناطق  و”املوانئ  العاملية”  دبي  “موانئ  من  لكٍل 
العاملية” باأقل من 4 اأ�سعاف من ن�سبة الدين ال�سايف اإىل 
لة قبل ا�ستقطاع الفوائد وال�سرائب والإهاك  الأرباح املعدَّ
وال�ستهاك “ قبل تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير 

املالية رقم 16«.
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  وقللال 
على  التوقعات  تللزال  ل  عامة  ب�سفة   : العاملية  دبللي  موانئ 
اأن جائحة  اأننا ندرك  اإيجابية وبالرغم من  القريب  املدى 
“كوفيد-19” وحالة عدم التيقن اجليو�سيا�سي ميكن اأن 
العاملي  القت�سادي  النتعا�ض  اإعاقة  يف  اأخللرى  مرة  تت�سببا 
اأداء القطاع على املدى  فاإننا ل نزال ن�سعر بالتفاوؤل ب�ساأن 
على  العاملية  دبللي  موانئ  قللدرة  وكذلك  والطويل  املتو�سط 

ال�ستمرار يف حتقيق عوائد م�ستدامة.

•• دبي- وام:

جمموعة  وزوراهلللا  دبللي  “ ل�سكان   2021 دبللي  �سيف  “مفاجاآت  تقدم 
اأفراد  جميع  تنا�سب  الللتللي  الللرتويللجلليللة  الللعللرو�للض  مللن  ومتنوعة  كللبللرية 
الدخول  فر�ض  اإىل  بالإ�سافة  امليزانيات  خمتلف  مع  وتتما�سى  العائلة 
للعائات  الرتفيهية  والعرو�ض  الفاخرة  ال�سيارات  على  ال�سحوبات  يف 

وعرو�ض املاأكولت وغريها.
 4 ت�ستمر حتى  التي  دبي”  “مفاجاآت �سيف  24 من  الللل  اللللدورة  وتقام 
الت�سوق والرتفيه على م�ستوى دبي  املقبل يف عدد من وجهات  �سبتمرب 
بني  كبرية  ب�سعبية  التخفي�سات  ومو�سم  التجزئة  قطاع  يحظى  حيث 

�سكان املدينة وزوارها من خمتلف الأعمار.
و�سلطت موؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة - اجلهة املنظمة لل “مفاجاآت 
�سيف دبي “ والتابعة لدائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي - ال�سوء 
على اأف�سل 10 �سفقات وعرو�ض ترويجية �سمن اأجواء الت�سوق الآمنة 
والعرو�ض الرتفيهية الرائعة والتي ت�سمنت “اأ�سبوع ال�سيف للمطاعم” 
ملحبي  رائعة  �سفقات  ويقدم  اجلللاري  اأغ�سط�ض   21 حتى  ي�ستمر  التي 
الطعام لا�ستمتاع باأطباقهم املف�سلة باأ�سعار يف متناول اجلميع وعر�ض 
�سبتمرب   4 ي�ستمر حتى  الللذي  واربللح مع مفاجاآت �سيف دبي”  “تذوق 
املقبل وعر�ض “�سبا�ض في�ست” الرتويجي داخل اإحدى احلدائق املائية 

الذي يجمع بني الألعاب الأكروباتية واملو�سيقى يف  “ل بريل”  وعر�ض 
“احلبتور �سيتي«.

دبي”  �سيف  مفاجاآت  من  ال�سيف  “تخفي�سات  العرو�ض  تت�سمن  كما 
500 عامة جتارية  اأكرث من  4 �سبتمرب مب�ساركة  الذي ي�ستمر حتى 
و3500 متجر من خال تخفي�سات تبداأ من 25 وحتى 75 باملائة على 
ت�سكيلة وا�سعة من املنتجات مبا يف ذلك عرو�ض” العودة اإىل املدر�سة” 

وعللللللر�ض “مليونري �سري” ال�سنوي والللللللذي ي�ستمر حتى نهاية مفاجاآت 
مفللللللاجاآت  يف  مر�سيد�ض  و”�سحللللللب  املقبلللللل  �سبتمبلللر   4 يف  دبي  �سيللللف 
الذين  للمت�سوقني  املقبل  �سبتمرب   25 ي�ستمر حتى  الذي  دبي”  �سيف 
برتول  حمطلللللات  من  درهملللللا   150 بلللللقيمة  ق�سيللللللمة  ب�سراء  يقومون 
“اإينوك” و”اإبكو” ومتاجر “زووم” والأك�ساك املوجودة داخل ملللللراكز 
ب�سيارة  الللفللوز  فر�سة  مينحهم  واللللذي  الأخلللرى  والوجهلللللات  الت�سللللللوق 
 25000 ربللح  اإىل  بللالإ�للسللافللة   2021 طللللللراز   »C200 “مر�سيد�ض 

درهم.
 GAC-GS5 »و�سيحظى زوار “عامل مده�ض” بفر�سة الفوز ب�سيارة
الذين  اللللزوار  �سيدخل  حيث  “قرقا�ض”  جمموعة  من   2021 »طللراز 
ينفقون 300 درهم داخل عامل مده�ض اإىل ال�سحب الذي يقام يوم 28 

اأغ�سط�ض اجلاري ..
فيما يقدم عر�ض “ت�سوق واح�سل على منزل اأحامك” لعماء متاجر 

“حول الإمارات” �سقة جديدة ومفرو�سة بالكامل يف “احلبتور �سيتي” 
بالإ�سافة اإىل جائزة كربى تبلغ قيمتها 1.1 مليون درهم لأحد العماء 
الذين ي�ستفيدون من تخفي�سات ت�سل اإىل 70 باملائة حتى 31 اأغ�سط�ض 

اجلاري.
كما يقدم عر�ض “ا�سرتداد 10 باملائة من املبالغ النقدية” الذي يقدمه 
�سيف  “مفاجاآت  لل  الر�سمي  الللراعللي   - الوطني”  اخليمة  راأ�للض  “بنك 

دبي” للمت�سوقني فر�سة ال�ستمتاع بتخفي�سات رائعة.
“مفاجاآت �سيف  الللدورة احلالية من  امل�ساركة يف  وتلتزم جميع اجلهات 
التي تنظمها موؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة بجميع قواعد  دبي” 
وارتلللداء  الجتماعي  التباعد  ت�سمل  والللتللي  املهمة  وال�سامة  ال�سحة 

الكمامات يف جميع الأوقات.
الرئي�سي  الراعي  بال�سراكة مع  العام  هذا  “مفاجاآت �سيف دبي”  وتقام 
وال�سركاء  الللوطللنللي  اخللليللمللة  راأ�للللض  بللنللك  مللن  كارد”  “ما�سرت  بللطللاقللة 
مول  �سيتي  ف�ستيفال  “دبي  الفطيم  جمموعة  ومنهم  ال�سرتاتيجيني 
ودبي ف�ستيفال بازا” وجمموعة الزرعوين “مركز مريكاتو للت�سوق” 
الإملللارات  وطلللريان  القاب�سة  ودبللي  الر�ستماين  عبدالواحد  وجمموعة 
و”اإينوك” وات�سالت و�سركة ماجد الفطيم “مول الإمارات �سيتي �سنرت 
مول  بطوطة  “ابن  ونخيل  و”مريك�ض”   “ ديلللرة  �سنرت  �سيتي  ملللردف 

ونخيل مول و�سريكل مول«.
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عربي ودويل

»اأرا�شي عجمان« وموؤ�ش�شة حميد بن را�شد النعيمي اخلريية 
ت�شتعر�شان الآلية اجلديدة للمزادات العقارية

•• عجمان- وام:

عجمان  يف  العقاري  والتنظيم  الأرا�للسللي  دائللرة  ا�ستعر�ست 
�سبل التعاون امل�سرتك مع موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي 
اخلللرييللة والآلللليلللة اجلللديللدة لتنفيذ امللللللزادات الللعللقللاريللة يف 
التابعة  والعقارات  الأرا�للسللي  ببيع  يتعلق  ما  الإمللارة خا�سة 
الللذي عقد يف مقر  ذلللك خللال الجللتللمللاع  للموؤ�س�سة. جللاء 
النعيمي مدير  ال�سيخة عزة بنت عبداهلل  املوؤ�س�سة بح�سور 

واأحمد  اخلللرييللة  النعيمي  را�للسللد  بللن  حميد  موؤ�س�سة  علللام 
والتنظيم  الأرا�لللسلللي  دائللللرة  علللام  مللديللر  ال�سام�سي  خلللللفللان 
املزادات  جلنة  رئي�ض  ال�سام�سي  ويو�سف  بالإنابة  العقاري 
عزة  ال�سيخة  وثمنت  اجلهتني.  مللن  امللل�للسللوؤولللني  مللن  وعلللدد 
الأرا�سي  دائللرة  تبذلها  التي  اجلهود  النعيمي  عبداهلل  بنت 
ال�سوق  اأداء  وتطوير  تنظيم  �سبيل  يف  الللعللقللاري  والتنظيم 
العقارية وحر�سها الدائم على تبني اأ�ساليب عمل متجددة 
ومبتكرة تلبي تطلعات املتعاملني وتتوافق مع احتياجاتهم 

ال�سرتاتيجية  وال�سراكة  املتميزة  العاقة  اأهمية  ..موؤكدة 
التي جتمع اجلهتني.

دائرة  عللام  مدير  ال�سام�سي  خلفان  اأحمد  اأكللد  جانبه  ومللن 
العقاري بالإنابة �سرورة تكامل الأدوار  الأرا�سي والتنظيم 
وتكثيف اجلهود من اأجل تعزيز �سبل التعاون امل�سرتك مبا 
يخدم �سعي اجلهتني لإ�سعاد املتعاملني وتلبية احتياجاتهم 
بكفاءة عالية ..مثمناً جهود موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي 

اخلريية واإجنازاتها النوعية على كافة الأ�سعدة.

جمل�س منطقة احلمرية يناق�س ال�شباب يف اأدوارهم للحفاظ على البيئة البحرية وا�شتدامة الرثوة  ال�شمكية

غرفة عجمان تبحث تطوير العالقات التجارية مع جمهورية �شرياليون �شامل بن �شلطان القا�شمي : الدعم احلكومي 
لقطاع الطريان جعل من الإمارات وجهة 

رئي�شة لل�شياح وامل�شتثمرين
•• راأ�س اخليمة-وام:

املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سلطان  بن  �سامل  ال�سيخ  املهند�ض  اأكللد 
التنفيذي رئي�ض دائرة الطريان املدين ، براأ�ض اخليمة اأن الدعم والهتمام 
احلكومي يف قطاع الطريان وتوفري بنية حتتية �سلبة لهذا القطاع جعل 
من الإمارات وجهة رئي�سة لل�سياح والزوار وامل�ستثمرين من خمتلف بلدان 

ودول العامل .
اإدارة  تنظمه  الللذي  ال�ساهرة  العني  برنامج  يف  ا�ست�سافته  خللال  وك�سف 
املكتب  مللع  بللالللتللعللاون  راأ�لللض اخليمة  ب�سرطة  الللعللامللة  والللعللاقللات  الإعللللام 
العامي حلكومة راأ�ض اخليمة عن وجود اأفكار لإن�ساء معهد للطريان يف 
راأ�ض اخليمة يتوىل م�سوؤولية التدريب والتاأهيل يف قطاع الطريان املدين. 
ال�سامل  ال�سياحي  التطور  اأن  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  ال�سيخ  واأ�ساف 
الذي تعي�سه راأ�ض اخليمة بف�سل الدعم املتوا�سل من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
�سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم راأ�ض اخليمة ومتابعة 
اخليمة  راأ�للض  عهد  القا�سمي ويل  �سقر  بن  �سعود  بن  ال�سيخ حممد  �سمو 
رئي�ض املجل�ض التنفيذي انعك�ض ايجاباً على قطاع الطريان يف راأ�ض اخليمة 
الذي ا�ستطاع بف�سل التزامه بتطبيق الجراءات وال�سرتاطات التي تدفع 
البيئة ف�سا عن جمابهة  ال�ستدامة واحلفاظ على  باجتاه خلق مفهوم 
له  كان  مما   19 كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  جائحة  تف�سي  تداعيات 
اأكرب الأثر يف منو الرحات عرب مطار راأ�ض اخليمة الدويل الذي ي�سري 
خال ال�سيف 25 رحلة اأ�سبوعيا وت�سل اإىل 55 رحلة خال ف�سل ال�ستاء.

واأ�ساد رئي�ض دائرة الطريان املدين يف راأ�ض اخليمة بالتعاون املثمر من قبل 
واملطارات  املنافذ  �سرطة  اإدارة  امل�ستمر من خال  ودعمها  الداخلية  وزارة 
مما ي�سهم يف تعزيز الأمن والأمان وتقدمي اخلدمات بجودة عالية تنجز 
بال�سرتاطات  التقيد  مع  املمكنة  الق�سوى  بال�سرعة  امل�سافرين  معامات 
واملعايري املو�سوعة يف ذات الوقت ، م�سريا اإىل اأن ن�سبة التوطني يف دائرة 
70 باملئة بينما ت�سل اإىل ما  املللدين يف راأ�للض اخليمة تتعدى ال  الطريان 
الللدويل يف �سورة جت�سد  راأ�للض اخليمة  باملئة يف مطار   100 يقارب ن�سبة 
اهتمام احلكومة الر�سيدة يف دعم العن�سر الب�سري الوطني واإتاحة الفر�سة 
اأمامه خلدمة وطنه وامل�ساركة يف دعم م�سرية البناء والتطور ال�سامل فيه.
راأ�ض  لتطوير مطار  القا�سمي وجود خطط م�ستقبلية  �سامل  ال�سيخ  وذكر 
اأجهزته ورفع م�ستوى اخلدمات املقدمة فيه يف مناولة  اخليمة وحتديث 
يف  القت�سادية  التنمية  ركائز  اأحد  باعتباره  وغريها  وال�سحن  امل�سافرين 
القا�سمي  �سقر  �سعود بن  ال�سيخ  ال�سمو  الإمللارة بدعم مبا�سر من �ساحب 
، لفتا اإىل جناح جهود دائرة الطريان املدين يف راأ�ض اخليمة يف الرتويج 
لاإمارة خارجيا كوجهة �سياحية وا�ستثمارية ما انعك�ض من خال التزايد 

املطرد يف اأعداد ال�سياح والزوار واأ�سحاب روؤو�ض الأموال.
با�ست�سافة الإمارات  القا�سمي عن فخره  ال�سيخ �سامل بن �سلطان  واأعللرب 
للحدث العاملي اك�سبو 2020 يف اإمللارة دبي والذي �سيكون له دور هام يف 
اأنه  الللزوار ودعم قطاع الطريان املدين بالدولة كما  املزيد من  ا�ستقطاب 
�سي�سكل فر�سة �سانحة ملطارات الدولة للرتويج خلدماتها ودعم جهودها يف 

طريق حتقيق ال�ستدامة وجذب املزيد من ال�ستثمارات العاملية للدولة.

•• ال�شارقة- احلمرية-الفجر:

�سوؤون  للللدائلللرة  الللتللابللع  احلللمللريللة  �للسلللللط جمللللل�للض منطقة 
ال�سواحي والقرى بحكومة ال�سارقة ال�سوء على خمتلف 
عاتقهم  على  تقع  التي  الوطنية  وامل�سوؤولية  ال�سباب  اأدوار 
الدولة  موؤ�س�سات  مللن  املللبللذولللة  اجلللهللود  دعللم  موا�سلة  يف 
اإطاع  من  املجل�ض  وكثف  البحرية،  البيئة  على  للحفاظ 
الرثوة  ا�ستدامة  ب�ساأن  اأدوارهللللم  اإىل  وال�ستماع  ال�سباب 
يف  الدولة  ا�سرتاتيجيات  اإحللدى  من  تعد  والتي  ال�سمكية 
التي  احلللواريللة  اجلل�سة  خللال  ذلللك  احلالية.جاء  الفرتة 
مع  وتللزامللنللت  مللقللره  احلللمللريللة يف  نظمها جمل�ض منطقة 
يوم ال�سباب العاملي حيث دعا لها ال�سباب من اأبناء املنطقة 
واملعنيني مبهنة ال�سيد وناق�سهم يف عدد من املحاور التي 
دعم  يف  م�سوؤولية  مللن  الللوطللن  �سباب  يتحمله  مللا  اأبللللرزت 
خطط وجهود الدولة يف جمال البيئة البحرية وا�ستدامة 
ال�سام�سي  بوفيري  �سيف  اجلل�سة  ال�سمكية.ح�سر  الللرثوة 
اآل علي  رئي�ض جمل�ض منطقة احلمرية وحميد بن خلف 
فايز  �سلطان  الللدكللتللور  والأعلل�للسللاء:  املجل�ض  رئي�ض  نللائللب 
حممد  ومللاجللد  احلللواريللة  اجلل�سة  اأدار  واللللذي  ال�سام�سي 
ال�سام�سي و�سامل حممد ال�سويدي وجمال ماجد ال�سام�سي 

وعبد اهلل عمران ال�سام�سي كما ح�سر اجلل�سة �سيف را�سد 
ال�سيادين باحلمرية  ال�سام�سي  رئي�ض جمعية  بن �سمحة 
احلوارية  اجلل�سة  بداية  ال�سباب.ويف  فئة  من  وجمموعة 
رحلللب �للسلليللف بللوفلليللري اللل�للسللاملل�للسللي رئلليلل�للض جمللللل�للض منطقة 
على  حري�ض  املجل�ض  اأن  اإىل  م�سريا  باحل�سور  احلمرية 
يف  اأدوارهللللم  ب�ساأن  اآرائللهللم  اإىل  وال�ستماع  ال�سباب  توعية 
هذا املو�سوع الهام والذي ي�سكل جزءا من البيئة اخلا�سة 
ملنطقة احلمرية وهي البيئة البحرية وما يت�سل بذلك من 
ثروة �سمكية توارثها الآبللاء عن الأجللداد معربا عن �سكره 
اإثللراء حمللاور اجلل�سة  وامل�ساركة يف  لل�سباب على احل�سور 
التي  املللحللاور  ناق�ض احل�سور عللددا مللن  احلللواريللة.بللعللدهللا 
وطرح  ال�سام�سي  �سلطان  الللدكللتللور  املجل�ض  ع�سو  اأدارهللللا 
من  البحرية  البيئة  به  حتظى  ما  ب�ساأن  اآراءهلللم  احل�سور 
الدولة  الر�سيدة وموؤ�س�سات  القيادة  اهتمام كبري من قبل 
املعنية والتطرق اإىل كافة اجلهود املبذولة حلماية البيئة 
البحرية وثرواتها بجانب دورهم ك�سباب يف احلفاظ على 

البيئة وما يناط بهم ل�ستدامة الرثوة ال�سمكية.
وجرى خال اجلل�سة احلوارية طرح العديد من املقرتحات 
والآراء التي ت�سب يف عنوان اجلل�سة وحماورها والتي دعت 
يف نهايتها اإىل اأهمية دعم الدولة ممثلة يف اجلهات املعنية 

ال�سيادين  مع  الدائم  التن�سيق  موا�سلة  بجانب  بال�سيد، 
واجلمعيات املعنية بهم ب�ساأن موا�سم ال�سيد وتوفري كافة 

الحتياجات.
كما جرى اقرتاح تعزيز التن�سيق املتوا�سل مع هيئة البيئة 

من  عللمللل  فلللرق  ت�سكيل  بخ�سو�ض  الطبيعية  واملللحللملليللات 
ال�سيادين حلماية البيئة البحرية وتاأكيد التزام ال�سيادين 
اأدوات ال�سيد امل�سموح بها وتنفيذ وو�سع ور�سة  با�ستخدام 

توعوية للعمالة بعنوان حماية البيئة البحرية.

•• عجمان-الفجر: 

رئي�ض  نائب  النعيمي،  را�سد  بن  حمد  �سعادة  ا�ستقبل 
مبقر  عجمان   و�سناعة  جتلللارة  غللرفللة  اإدارة  جمل�ض 
�للسللفللري جمهورية  �للسلليلل�للسللاي،  ر�للسلليللد  �للسللعللادة  الللغللرفللة 
�للسللرياللليللون يف دولللللة الإمللللللللارات، وجللللرى بللحللث اأطر 
العاقات  بتعزيز  الكفيلة  ال�سبل  واأفلل�للسللل  الللتللعللاون، 

القت�سادية التجارية بني اجلانبني. 
كللمللا مت خللللال اللللللقللاء الللللذي حلل�للسللره �للسللعللادة �سامل 
مللروان حارب  و  ال�سويدي، مدير عام غرفة عجمان، 
الدولية  والللعللاقللات  الللرتويللج  اإدارة  مدير  العرياين 
بللني عجمان  اأ�لللسلللواق جتللاريللة  فللتللح  اإمللكللانلليللة  مناق�سة 
الللتللبللادل التجاري  �للسللرياللليللون وتللطللويللر  وجللمللهللوريللة 
اأعمال  لللرجللال  ا�ستثمارية  فر�ض  باإيجاد  ي�سهم  مبللا 

الطرفني. 
ورحب نائب رئي�ض غرفة جتارة و�سناعة عجمان بهذه 
الزيارة التي ت�سهم يف تطوير العاقلات بني الطرفني 
القت�سادية  واجلللوانللب  عللام،  ب�سكل  كافة  املجالت  يف 
والللتللجللاريللة، ملللوؤكلللداً حللر�للض غللرفللة جتلللارة و�سناعة 

عجمان على تفعيل اأطر التعاون القت�سادي، وتعزيز 
وبال�سكل  �سرياليون  جمهورية  مع  التجاري  التبادل 

الذي ي�سب يف م�سلحة اجلانبني . 
اأهمية  على  ال�سويدي  �سامل  �سعادة  اأكللد  جانبه  ومللن 

الثنائية،  العاقات  تعزيز  يف  املتبادلة  الللزيللارات  هذه 
مبدياً  امل�ستقبل،  يف  الطرفني  بني  التجاري  والتبادل 
واخلربات،  املعلومات  كافة  لتقدمي  الغرفة  ا�ستعداد 
تنمية  يف  تلل�للسللهللم  اللللتلللي  واللللتللل�لللسلللهللليلللات  واحللللللوافلللللز 
الأعمال  ورجال  ال�سركات  بني  القت�سادية  العاقات 
الفر�ض  على  الللتللعللرف  مللن  ومتكنهم  وامل�ستثمرين، 
الفر�ض  لرتويج  وجهودها  يتما�سى  مبا  ال�ستثمارية 

ال�ستثمارية،
تطور  ا�ستمرارية  تدعم  ا�سواق جديدة  والبحث عن   

قطاعات العمال فيها. 
اللقللللاء  ركللللز  العللللرياين:”  حلللللارب  مللللروان  وقللللللال 
علللللى ا�للسللتللعلللللللللللللللللرا�للض احللللوافلللز اللللتلللي تللقللدمللهللا اإملللللارة 
عجمان للم�ستثمللللللرين الأجانب، حللليث تللللللم ت�سليلللط 
ال�سلللللوء على البيئلللللة املحفلللللزة لاأعملللللال يف المللللارة، 
واملوؤ�س�سات  تبذلهللللللا خمتلف اجلهات  التي  واجلهلللللود 
فيها لتوفري بيئة جاذبة من خال ت�سهيل الإجراءات 
و�للسللرعللة اإجنلللللاز كللافللة املللتللطلللللبللات الللتللي متللكللن رجال 
م�سروعاتهم  يف  الللبللدء  مللن  وامللل�للسللتللثللمللريللن  العلللملللال 

التجارية والقت�سادية.« 

•• اأبوظبي-وام:

لاأملنيوم  العاملية  الإملللارات  �سركة  اأعلنت 
بقيمة  موؤ�س�سي  قر�ض  متويل  اإعللادة  عن 
تقلي�ض  خللللال  ملللن  دولر  مللللليللار   5،5
الديون وحت�سني �سروط ال�سداد من اأجل 
اأف�سل  �سيا�سة  وتنفيذ  التكاليف  خف�ض 
لتوزيع الأرباح على امل�ساهمني يف ال�سنوات 

املقبلة.
القر�ض  ملللن  دولر  مللللليللار  خللفلل�للض  ومت 
الذي  لاأملنيوم  العاملية  الإمللارات  ل�سركة 
ُت�سدد  دولر  مليار   6،5 قيمته  يبلغ  كللان 
على �سبع �سنوات حينما مت التفاق عليه 
ارتفاع  �للسللاهللم  حلليللث   ،2019 اللللعلللام  يف 
ل�سركة  الت�سغيلي  والأداء  الأملنيوم  اأ�سعار 
الإمللللللللارات الللعللامللليللة لللاأملللنلليللوم يف زيللللادة 

ال�سيولة النقدية لدى ال�سركة.
قر�ض  وهو  اجلديد،  القر�ض  هذا  ويعيد 
املجدولة  الدفعات  هيكلة  م�سمون،  غري 
لاأملنيوم  اللللعلللاملللليلللة  الإمللللللللللارات  للل�للسللركللة 
ا�سافية.  ونلل�للسللف  �سنتني  مللللدة  وميللددهللا 
لإجراء  اآللليللة  القر�ض  �للسللروط  وتت�سمن 
الديون  تكلفة  يف  جللوهللريللة  تخفي�سات 

العاملية  الإمللللارات  �سركة  على  امل�ستحقة 
لاأملنيوم، حيث تعمل ال�سركة على تعزيز 

مركزها املايل وتقليل ن�سبة املديونية.
قبل  مللن  وا�للسللعللاً  قللبللوًل  ال�سفقة  ولقلللت 
لللتللغللطلليللة قيمة  الللل�لللسلللوق و�للسللهللد جتلللللللاوزاً 

اللل�للسللفللقللة، و�لللسلللارك فلليللهللا نللحللو 22 من 
البنوك املحلية والإقليمية والدولية.

وقلللللال زهللللري اللللرجلللراجلللي، امللللديلللر امللللايل 
اإن  لللاأملللنلليللوم  الللعللامللليللة  الإملللللارات  ل�سركة 
ل�سركة الإمارات  2020 كان عاماً مهماً 

فبعد  لاأملنيوم  العاملية 
تنفيذ ال�سرتاتيجية التو�سعية با�ستكمال 
والألومينا،  البوك�سيت  يف  ال�ستثمارات 
خف�ض  اإىل  تللركلليللزهللا  اللل�للسللركللة  حلللوللللت 
الإمارات  �سركة  اأهلللداف  لدعم  املديونية 

العاملية لاأملنيوم يف تعزيز مركزها املايل، 
ويف حللال رغللب م�ساهمونا يف ذلللك، لي�ض 
فقط يف جعلها اأكرب �سركة �سناعية غري 
نفطية يف دولللة الإملللارات، بل واحللدة من 

اأكرب ال�سركات املدرجة فيها.

واأ�ساف اأن تخفي�ض القر�ض بقيمة مليار 
اأمللريللكللي خللال هللذه الللفللرتة التي  دولر 
قوة  يعك�ض  كوفيد-19  بجائحة  تللاأثللرت 
الإمارات  �سركة  يف  احلر  النقدي  التدفق 

العاملية لاأملنيوم.

اأبوظبي  واأدت موؤ�س�سات من �سمنها بنك 
الأول وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك 
دبي الإ�سامي، و�سيتي بنك، وناتيك�سي�ض 
واملنظمني  الكتب  ومديري  املن�سقني  دور 

الرئي�سيني.
الكتب  مللللديللللري  قلللائلللملللة  تلل�للسللمللنللت  كلللملللا 
واملللنللظللمللني الللرئلليلل�للسلليللني الآخللللريللللن كًا 
�سان  واإنتي�سا  جللي،  اإن  اإي  جمموعة  مللن 
باولو، واإك�سبورت ديفلومبنت كندا، وبنك 
باريبا،  بللي  اإن  وبلللي  الللتللجللاري،  اأبللوظللبللي 
جرال،  و�سو�سيتيه  جي،  اإف  يو  اإم  وبنك 

و�ستاندرد ت�سارترد.
وملللن الللبللنللوك الأخلللللرى الللتللي �للسللاركللت يف 
لا�ستثمارات  العربية  املوؤ�س�سة  التمويل 
وبيت  الوطني،  الكويت  وبنك  البرتولية، 
والبنك  امل�سرق،  وبنك  الكويتي،  التمويل 
الهندي،  الللدولللة  وبنك  الكويتي،  الأهلللللي 
وبللنللك اللل�للسللارقللة الإ�لللسلللاملللي، وبللنللك دبي 

التجاري وبنك راأ�ض اخليمة الوطني.
وقام بنك اأبوظبي الأول بدور وكيل عاملي 
بينما  الللتللقللللليللديللة،  للللللتلل�للسللهلليللات  ووكللليلللل 
الإ�للسللامللي كوكيل  دبلللي  بللنللك  متللثللل دور 

للت�سهيات الإ�سامية لهذه ال�سفقة.

»الإمارات لالأملنيوم« تعيد متويل قر�س بقيمة 5،5 مليار دولر
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•• اأبوظبي - وام:

خ�س�ض الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم م�ساحة كبرية 
منتخب  م�ساركة  عن  للحديث  الر�سمي  موقعه  على 
حاليا  الللعللامل  كللاأ�للض  يف  ال�ساطئية  للللللكللرة  الإمللللللارات 
بللرو�للسلليللا، وذلللللك �للسللمللن الللتللقللريللر الللللذي نلل�للسللره على 
التي متثل  الثاث  املنتخبات  الرئي�سية عن  �سفحته 

القارة يف املونديال.
اللل�للسللاطللئلليللة يف  اأن منتخب  الآ�للسلليللوي  واأكللللد الحتللللاد 
الإمارات معتاد على التواجد يف كاأ�ض العامل، حيث ان 
تلك امل�ساركة هي ال�سابعة له يف البطولة بعد التواجد 
و2009،  و2008،   ،2007 اأعلللللوام  يف  قللبللل  ملللن 

و2013، و2017، و2019.
واأكد التقرير اأن املنتخب وهو يحو�ض حاليا م�ساركته 
املجموعات  دور  اإىل جتللاوز  املللرة  ي�سعى هذه  ال�سابعة 
ميلك  واأنللله  الإقلل�للسللائلليللة،  الأدوار  على  منه  والللتللاأهللل 

التي  الثانية  جمموعته  يف  ذلللك  لتحقيق  الللقللدرات 
ت�سم تاهيتي وموزمبيق وا�سبانيا،.

وركللللز الللتللقللريللر علللللى حمللمللد بلل�للسللري امللللازملللي مدرب 
الفريق الذي ميلك ت�سميما كبريا على ترك ب�سمة 
بالبطولة، واأن جدول املباريات وتدريجها يف البطولة 
يخدم املنتخب لأن اأول لقاء يف دوري املجموعات مع 
ا�سبانيا،  والثالث مع  والثاين مع موزمبيق،  تاهيتي، 
وبللالللتللايل فللاإنلله مللتللدرج مبللا يللوؤهللل الللفللريللق لت�ساعد 

م�ستواه ب�سكل جيد، وحتقيق نتائج جيدة.
ويقول التقرير" �سبق ملنتخب الإمارات رغم اخلروج 
من دور املجموعات خال امل�ساركات ال�سابقة، اأن حقق 
العامل  بطلة  على  الللفللوز  �سمنها  مللن  مملليللزة،  نتائج 
ويربز   ،2019 عام  ن�سخة  يف   1-4 رو�سيا  ال�سابق 
يف �سفوف الفريق الأخوين وليد واأحمد ب�سري، وقد 
تغلب قبل البطولة على عمان واأوكرانيا يف البطولة 

الدولية".

•• اأبوظبي-وام:

الإماراتية  اللللكلللرة  جنلللم  يلل�للسللاأ  مل 
اأن مت�سي احتفالية  علي مبخوت 
رابطة املحرتفني لكرة القدم دون 
جوائزها،  على  ب�سمته  يللرتك  اأن 
حلليللث تلللوج بللاأهللم جللائللزتللني فيها، 
لأف�سل  الللذهللبلليللة  اللللكلللرة  وهلللملللا 
لعب اإماراتي يف املو�سم 2020 - 
الذهبي  احلذاء  وكذلك   ،2021
بر�سيد  املو�سم  يف  هللداف  لأف�سل 
ت�سجيل  للليللوا�للسللل  هلللدفلللا،   25
اأرقامه ال�سخ�سية التي ينفرد بها 
الإماراتية،  الكرة  مع  م�سريته  يف 
وملللع نللللادي اجللللزيلللرة مللنللذ وطاأت 
قدماه امللعب مع الفريق الأول يف 

عام 2008.
اأكتوبر   5 يف  ولللد  اللللذي  مبخوت 
ويرتدي  بللاأبللوظللبللي،   1990 عللام 
اجلزيرة  ملللع   7 رقللللم  الللقللملليلل�للض 
الكثري  حقق  الللوطللنللي،  واملنتخب 
اجلزيرة  مللع  املهمة  الألللقللاب  مللن 
جانب  اإىل  اللللوطلللنلللي،  واملللنللتللخللب 
الللعللديللد مللن الأرقللللام والإجنللللازات 

فمع  امللل�للسللبللوقللة،  غللري  ال�سخ�سية 
املنتخب الوطني فاز بكاأ�ض اخلليج 
عام 2013 بالبحرين، وهي املرة 
الأوىل التي يح�سد فيها منتخبنا 
الوطني لقب البطولة خارج اأر�سه، 
مع  الربونزية  بامليدالية  فللاز  كما 
اأمم  بطولة  يف  الللوطللنللي  املنتخب 
2015، و�سجل يف تلك  اآ�سيا عام 
تاريخ  هلللدف يف  اأ�لللسلللرع  الللبللطللولللة 
مو�سوعة  بللله  للليللدخللل  امللل�للسللابللقللة، 
كما  القيا�سية،  لللاأرقللام  جيني�ض 
باحلذاء  الللبللطللولللة  نللفلل�للض  يف  فلللاز 
 5 بر�سيد  اآ�سيا  لللهللداف  الذهبي 
بلقب هداف  فاز  وبعدها  اأهللداف، 
للمنتخبات  العربي  اخلليج  كاأ�ض 

عام 2019 بر�سيد 5 اأهداف.
ومللع نلللادي اجلللزيللرة فللاز مبخوت 
بلللللقللب الللللللللدوري مللللع اللللفلللريلللق 3 
و2017،   ،2011 موا�سم  مرات 
اخلليج  كللاأ�للض  وبلللللقللب  و2021، 
العربي مرة واحدة مو�سم 2010، 
وبلقب كاأ�ض �ساحب ال�سمو رئي�ض 
اأعللوام 2011 و  الدولة 3 مللرات 

و2016.  2012
يت�ساوى  اللللدويل  امل�ستوى  وعلللللى 
اأ�سطورة  مللع  حاليا  مبخوت  علي 

الللربازيللللليللة بيليه يف  الللقللدم  كلللرة 
دوليا  �سجلها  التي  الأهللداف  عدد 

 92 77 هلللدفلللا، خللللال  بللر�للسلليللد 
املنتخب  مللع  فيها  �للسللارك  مللبللاراة 

الوطني، ويف جمموع تلك املباريات 
51 مباراة،  الأبلليلل�للض يف  مللع  فلللاز 

 ،18 يف  وخلل�للسللر   ،23 يف  وتلللعلللادل 
وتفيد  نقطة.   125 وح�سد معه 
اأرقام مبخوت اأي�سا اأنه خا�ض مع 
منتخبنا الوطني 32 مباراة ودية 
الفيفا،  اأيللام  دوليا يف  بها  معرتف 
و�سارك  27 هدفا،  �سجل خالها 
مع املنتخب الوطني الأول يف 23 
املوؤهلة  اآ�سيا  ت�سفيات  يف  مللبللاراة 
للللللمللونللديللال، �للسللجللل خللالللهللا 20 
مباراة   18 يف  �للسللارك  كما  هللدفللا، 
 13 خالها  �سجل  اخلليج  بكاأ�ض 
اأمم  ببطولة  مللبللاراة  و12  هللدفللا، 
اآ�للسلليللا �للسللجللل خللالللهللا 9 اأهلللللداف، 
و5 مباريات يف الت�سفيات املوؤهلة 

لأمم اآ�سيا �سجل فيها 6 اأهداف.
�سبق يعد علي  واإىل جانب كل ما 
التاريخي  اللللهلللداف  هلللو  مللبللخللوت 
 77 بر�سيد  الللوطللنللي  للمنتخب 
هدفاً، واأ�سحى ثاين هدايف العامل 
بني  مللن  املنتخبات  م�ستوى  على 
ال�ساحة  على  الن�سطني  الاعبني 
الربتغالية  الأ�سطورة  بعد  حالياً، 
تخطى  اأنلللللله  حللللني  يف  رونلللللاللللللدو، 

مي�سي يف عدد الأهداف الدولية.

اأكرث  هللو  املللحلللللي  ال�سعيد  وعلللللى 
لعللللللب �لللسلللجلللل يف ملللو�لللسلللم واحللللد 
هدفاً   33 ت�سجيله  بعد  بالدوري 
ح�سد  عندما   2016 مو�سم  يف 
اخلليج  دوري  للللقلللب  اجللللللزيلللللرة 
تاريخه،  يف  الثانية  للمرة  العربي 
كلللملللا اأنلللللللله اللللللهلللللداف اللللتلللاريلللخلللي 
للجزيرة على مر الع�سور واقرتب 
القنا�ض  رقللم  مللن حتطيم  كللثللرياً 
فللهللد خللملليلل�للض اللللللذي ميللتلللللك من 
الدوري  يف  175 هدفاً  الأهلللداف 
172 هدفاً  فيما ميتلك مبخوت 
الو�سول  مللن  مقربة  على  ليكون 
للدوري،  التاريخي  الهداف  للقب 
كما اأنه الاعب الإماراتي الوحيد 
الللللذي حلل�للسللد لللقللب هللللداف دوري 
اخلليج العربي يف ع�سر الحرتاف 

مرتني.
التي ينفرد  الافتة  الأرقللام  ومن 
بللهللا اأيلل�للسللا علللللي مللبللخللوت اأنللله بات 
مع  احلللرتايف  اأطلللول عقد  �ساحب 
فللريللقلله بللعللد اأن قلللام اجللللزيلللرة يف 
الللللرابللللع ملللن اأغلل�للسللطلل�للض اجلللللاري 

بتجديد عقده حتى 2026.

•• دبي-وام:

ي�ستعد منتخبنا الوطني لل�سيدات ملواجهة نظريه املالديفي الأحد املقبل وديا 
على ملعب ذياب عوانة مبقر احتاد الكرة يف دبي، خال التجمع احلايل الذي 
ياأتي �سمن برنامج الإعداد للم�ساركة يف الت�سفيات املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ض 

اآ�سيا لل�سيدات املقررة يف الهند 2022 .

واأدى منتخب ال�سيدات اأم�ض الأول اأوىل ح�س�سه التدريبية حتت قيادة املدربة 
اختيارهن  مت  الاتي  الاعبات  جميع  مب�ساركة  الطاهري  حورية  الوطنية 
الأوىل  اأغ�سط�ض اجلللاري، و�سملت احل�سة   25 املمتد حتى  للمع�سكر احلايل 
اأهمية  املنتخب حول  للقائمني على  وتكتيكية، وقبلها حديث  بدنية  تدريبات 
 23 اإىل   17 بللريوت للفرتة من  �ستقام يف  التي  الت�سفيات  املرحلة قبل  هذه 

�سبتمرب املقبل.

اإدارة احتاد الكرة رئي�سة جلنة كرة القدم  اأمل بو �ساخ ع�سو جمل�ض  وقالت 
منا�سباً  برناجماً  و�سعت  الفني  اجلهاز  مع  وبالتن�سيق  اللجنة  اإن  الن�سائية 
خو�ض  مع  وخارجية  داخلية  جتمعات  ي�سمل  للت�سفيات،  ا�ستعداداً  للمنتخب 
التي  للت�سفيات  الأمثل  الإعللداد  بهدف  اآ�سيوية  منتخبات  مع  وديللة  مباريات 
اإيجابية  بنتائج  واخلللللروج  مميز  مب�ستوى  الللظللهللور  اإىل  خالها  مللن  نتطلع 
الرغم  على  النهائيات  اإىل  املوؤهلة  البطاقة  انللتللزاع  على  املناف�سة  لنا  ت�سمن 

من �سعوبة املجموعة. واأو�سحت رئي�سة جلنة كرة القدم الن�سائية اأن جمل�ض 
اإدارة احتاد الكرة برئا�سة ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي يويل اهتماماً كبرياً 
بقطاع الكرة الن�سائية ب�سكل عام، ومنتخب ال�سيدات ب�سكل خا�ض من خال 
الدعم امل�ستمر واملتوا�سل لربامج اللجنة ومبادراتها اخلا�سة باإقامة م�سابقات 
حملية ملختلف الفئات العمرية يف املو�سم اجلديد، وتاأهيل كوادر فنية واإدارية 

وحكمات لاإ�سراف على هذه امل�سابقات.

»الآ�شيوي« لكرة القدم يربز م�شاركة منتخب 
الإمارات لل�شاطئية يف مونديال رو�شيا

علي مبخوت .. م�شرية ناجحة و�شجل حافل من الإجنازات والأرقام القيا�شية

منتخب �شيدات كرة القدم ي�شتعد ملواجهة املالديف وديا

اأعلن ت�سيل�سي متديد عقد جناحه كينيدي حتى يونيو -حزيران  2023، 
وان�سمامه اإىل فامنغو بطل الربازيل على �سبيل الإعارة ملو�سم واحد.

وهذه املرة اخلام�سة التي يتم فيها اإعارة كينيدي منذ ان�سمامه اإىل ت�سيل�سي 
يف 2015، اإذ خا�ض جتارب �سابقة يف �سفوف واتفورد ونيوكا�سل يونايتد 

وخيتايف وغرناطة.

و�سارك الاعب البالغ عمره 25 عاما يف 44 مباراة يف كافة امل�سابقات مع 
غرناطة املو�سم املا�سي و�سجل ثمانية اأهداف و�سنع �ستة.

ويف وقت �سابق اليوم، وقع املهاجم البلجيكي مي�سي بات�سواي عقداً جديداً 
مع النادي اللندين حتى 2023، وانتقل اإىل ب�سيكطا�ض الرتكي على �سبيل 

الإعارة لنهاية املو�سم احلايل.

جناح ت�شيل�شي ينتقل اإىل 
فالمنغو على �شبيل الإعارة

كومان ي�شتقر على بديل بو�شكيت�س
املثايل  البديل  على  كومان،  رونالد  بر�سلونة،  لنادي  الفني  املدير  ا�ستقر 

لقائد الفريق �سريجيو بو�سكيت�ض، هذا املو�سم.
لعب  دمج  اإمكانية  جتاهل  مع  اأنه  الكاتالونية،  �سبورت  �سحيفة  اأو�سحت 
نيكو  تطور  على  ال�سوء  الفنيون  ي�سلط  ال�سيف،  هللذا  جديد  و�سط  خط 
مللزيللداً من  كللومللان  و�للسللط، ويطلب منه  كللاعللب خللط  املللذهللل  غونزالي�ض 

الإيقاع.
ال�سدفة،  طريق  عن  الأوىل  للمرة  غونزالي�ض  نيكو  الاعب  كومان  وراأى 
اليوم  الهولندي مباراة ودية لرب�سلونة بي، ويف ذلك  املدرب  عندما ح�سر 

اأثار الاعب ال�ساب اإعجاب كومان الذي تابعه عن كثب منذ ذلك احلني.
يف  للمو�سم  التح�سري  لبدء  غونزالي�ض  بنيكو  كومان  ات�سل  ال�سيف  هللذا 
موريبا،  اإليك�ض  ا�ستبعاد  حقيقة  مع  الفر�ض،  ملنحه  للغاية  مائم  �سياق 
اإجللازة، وبيدري يف  اإىل الرديف، بينما كان �سريجيو بو�سكيت�ض يف  واإر�ساله 

دورة الألعاب الأوملبية.
وكان اإعجاب كومان مبا راآه عن نيكو وا�سًحا يف بداية املو�سم، و قال: "لعب 
اأوقللات نواجه  واإذا كانت هناك  الأول،  الفريق  اإىل  �سغري جداً مت ت�سعيده 
من  غونزالي�ض  نيكو  لدينا  اأن  نعلم  فنحن  الو�سط،  خط  يف  م�ساكل  فيها 

اجليد دائماً منح ال�سباب دقائق ملنحهم اخلربة".
افتتاحية  يف  �سو�سييداد  ريللال  �سد  لنيكو  دقائق  بالفعل  الهولندي  ومنح 
املباراة، حيث يريد  84، يف حلظة حرجة من  الدقيقة  "الليغا"، ودخل يف 

كومان اأن يلتقط اإيقاع لعب الفريق الأول.
بعد ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول لرب�سلونة، مل يتمكن حتى والده 
اأعطيه لأي  "القمي�ض با �سك لن  القمي�ض، وقللال:  باإعطائه  اإقناعه  من 
�سخ�ض، اإنه يل، طلبه مني والدي، لكنني اأعتقد اأنني �ساأحتفظ به واأ�سعه 

يف اإطار لأنه �سيء فريد، ول يحدث اإل مرة واحدة يف العمر".

اقرتب �سلتيك الإ�سكتلندي خطوة هامة من التاأهل لدور املجموعات 
�سيفه  على   0-2 الثمني  فلللوزه  عقب  الأوروبلللللي،  اللللدوري  ببطولة 
األكمار الهولندي، اأم�ض الأول الأربعاء، يف ذهاب الدور املوؤهل ملرحلة 

املجموعات للم�سابقة القارية.
الدقيقة  يف  ل�سلتيك،  الت�سجيل  فوروها�سي  كيوغو  الياباين  افتتح 

الدقيقة  الثاين يف  الهدف  باإحراز  12، فيما تكفل جيم�ض فور�ست 
61. وبات يكفي �سلتيك اخل�سارة بفارق هدف وحيد يف لقاء العودة، 
الذي يقام بهولندا الأ�سبوع املقبل، حلجز مقعده يف دور املجموعات، 
على  اأهلللداف  ثاثة  بفارق  الفوز  األكمار  على  يتعني  اأ�سبح  حني  يف 

الأقل، حتى يتفادى اخلروج املبكر من البطولة.

�شلتيك يهزم األكمار يف 
الدوري الأوروبي
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الفجر الريا�ضي

زيادة بطاقات �لتعزيز �إىل 7 لرفع م�ستوى �لتحدي

رابطة املحرتفني الإماراتية تطلق املو�شم اجلديد للعبة »فانتا�شي دوري اأدنوك للمحرتفني«
�لك�سف عن قائمة �جلو�ئز �لقيمة على مد�ر �ملو�سم

حلللللظللللات �لللسلللعللليلللدة يللعلليلل�للسللهللا اأحلللملللد 
اللللللللللللورداين لعللللللب كللللمللللال الأجللل�لللسلللام 
ر�سمي  ب�سكل  تللاأهللل  بللعللدمللا  امللل�للسللري 
اأوملبيا  "م�سرت  بطولة  مناف�سات  اإىل 
2021"، بف�سل ح�سوله على املركز 
برو" لكمال  "تك�سا�ض  ببطولة  الأول 
الأج�سام التي اأقيمت يف ولية تك�سا�ض 

الأمريكية.
الأول  املركز  اللللورداين  اأحمد  وح�سد 
14 لعبا  الللتللي �للسللمللت  الللبللطللولللة  يف 

متناف�سا.
وفلللتلللح هلللللذا الللللفللللوز اأملللللللام اللللللللورداين 
"م�سرت  بطولة  اإىل  للتاأهل  الطريق 
اأكرب  تللعللد  الللتللي   ،"2021 اأوللليللمللبلليللا 
تكرار  اأمللل  على  للعبة  ريا�سي  حللدث 
اإجنلللللاز اللللعلللام املللا�للسللي امللل�للسللجللل با�سم 
"بطل م�سرت  مواطنه رامي ال�سبيعي 

اأوملبيا 2020".
ويللقللول الللللورداين يف حللديللث خللا�للض لل 
"م�ساركتي  عربية":  نلليللوز  "�سكاي 
املرة  كانت  برو"  "تك�سا�ض  بطولة  يف 

املحرتفني  بللطللولت  يف  يل  الللعللا�للسللرة 
للللكلللملللال الأجللللل�لللللسلللللام، فلللللزت مللللن قبل 
ببطولة العامل للهواة وح�سدت املركز 

الأول".
يف  للم�ساركة  بعدها  "انتقلت  وتللابللع: 
املراكز  املللحللرتفللني وجللملليللع  بللطللولت 
والثالث  الللللرابللللع  بللللني  مللللن  تلللللللرتاوح 
والللللثللللاين، حللللني ملل�للسللاركللتللي يف اآخلللر 
املركز  على  فح�سلت  بللطللولت  ثاثة 
برو"  "�سيكاغو  بللطللولللة  يف  اللللثلللاين 
بللاأ�للسللبللوعللني خلل�للسللت بطولة  وبللعللدهللا 
الثاين  بللاملللركللز  وفلللزت  برو"  "تامبا 
بطولة  يف  الأول  باملركز  فللزت  اأن  اإىل 
اإىل مناف�سات  "تك�سا�ض برو" وتاأهلت 
مع   "2021 اأوملللبلليللا  "م�سرت  بطولة 
اأنني كنت متاأها من قبلها بالنقاط 

و لكني اأردت التاأهل اأي�سا بالفوز".
كمال  بللللطللللولللللة  يف  بلللللدايلللللاتللللله  وعلللللللن 
الأجللل�لللسلللام، يللو�للسللح اأحللمللد اللللللورداين: 
الأج�سام" كانت  "كمال  مع  "بداياتي 
مع عام 2000، و�ساركت يف عدد من 

الللبللطللولت حمللللليللة ملللا بلللني بطولت 
واجلمهورية  وجللمللهللوريللة  حمللافللظللة 
�سواطئ واجلمهورية لل�سركات واأي�سا 
بللطللولللة اجلللمللهللوريللة الللدرجللة الأوىل 
وح�سلت  ملل�للسللر  جلللاملللعلللات  وبلللطلللوللللة 
اأكللرث من  على بطولة جامعات م�سر 
قطر  بطولة  يف  و�للسللاركللت  ملللرات،   5
وبطولة  اللللعلللرب  وبللطللولللة  املللفللتللوحللة 
من  لأكلللرث  املتو�سط  الأبلليلل�للض  البحر 
اأعللللللوام وحلل�للسلللللت علللللى املركز  ثللاثللة 

الأول".
بطولة  اأول  "كانت  اللللورداين:  ويتابع 
ح�سلت  و   ،2010 علللام  يف  يل  علللامل 
على املركز الأول و كررت هذا الإجناز 
يف ن�سخ 2011 و 2012 و 2013 
، كما ح�سدت املركز الأول   2014 و 
يف بللطللولللة ملل�للسللرت اأوملللبلليللا للللللهللواة يف 
لبطولت  انتقلت  ثللم  مللن  و  مللرتللني، 

املحرتفني".
 ويللكلل�للسللف الللبللطللل امللل�للسللري عللن مثله 
الأج�سام  كلللملللال  ريللا�للسللة  يف  الأعلللللللى 

معلقا: "مثلي الأعلى يف الأبطال اأرى 
يل،  اأعلى  مثل  هو  ناجح  بطل  كل  اأن 
ناجح  اأكلللون  اأن  واأحلللب  النجاح  اأع�سق 
الناجحني،  الأبللطللال  اأ�ساحب  ودائما 
ريا�سة  يف  الأعلللللللللللللى  ملللثلللللللي  علللللن  و 
"�سون  الاعب  فيعجبني  املحرتفني 
راي" فهو من اأجمل الأج�سام يف هذه 
الريا�سة و دائما النقاد الريا�سيني ما 
"�سون  اأنني  يقولون  و  به  ي�سبهونني 

راي اجلديد".
املتاأهل  املللل�لللسلللري  اللللبلللطلللل  ويلللو�لللسلللح 
2021" دور  اأوملبيا  "م�سرت  لبطولة 
"الف�سل  قللائللا:  حلليللاتلله،  الللعللائلللللة يف 
الأول يعود اإىل والدتي "رحمها اهلل" 
هلللي ملللن �للسللاعللدتللنللي ودعللمللتللنللي منذ 
الوقوف  مللن  متكنت  حلللني  بللدايللاتللي 
على قدمي و اأعمل، اأي�سا كابنت نبيل 
واأكن  م�سريتي  يف  كبري  للله  رملل�للسللان 
اأ�سدقائي  وكللذلللك  للللللرعللاة  بالف�سل 
وكلللل فلللرد دعللمللنللي حللتللى و للللو بكلمة 
طيبة فللاأنللا ممللنت للله و يعد جللزء من 

"دور  الللللللورداين:  ويللللردف  النجاح".  
العائلة مهم جدا يف حياتي لأنهم على 
وجه التحديد الأكرث تاأثريا يف حياتي 
و حتملونني كثريا ل �سيما يف فرتات 
البطولت،  يف  للم�ساركة  التح�سري 
لأين اأغلليللب عللنللهللم فللللرتات طللويلللللة و 
دائما يكون يل نظام غذائي خم�س�ض 
زوجتي  واأ�سكر  اأ�سكركم  اأن  اأريللد  لللذا 

لأنها وقفت بجانبي كثريا".
وعن تاأثري فوز رامي ال�سبيعي ببطولة 
ملل�للسللرت اأوملللبلليللا املللو�للسللم املللا�للسللي يعلق 

البطل امل�سري: " فوز البطل امل�سري 
رامي يف الن�سخة الأخللرية كان عاما 
حتفيزيا بالن�سبة يل، كنت موجودا يف 
متفرجا  ولكن  املا�سي  العام  البطولة 
وب�سكل عللام فللوز رامللي كللان حافزا يل 
ولكل امل�سريني امل�ساركني يف البطولة 
البطل  فللوز  ك�سر حاجز �سعوبة  لأنلله 
يردد  كللان  كما  الإجنلللاز  بهذا  امل�سري 

البع�ض".
العام  بن�سخة  رامللللي  "فوز  ويللكللمللل: 
املا�سي غري تلك املفاهيم لدينا اأبطال 

مع  املفتوح  اللللوزن  يف  م�ساركة  كثرية 
رامي مثل البطل حممد �سعبان وهو 
اأظهروا  الذين  الاعبني  اأف�سل  من 
تتطورا وا�سحا هذا العام و يف القريب 
و  اأوملبيا"  "م�سرت  �سي�سبح  الللعللاجللل 
اأي�سا ح�سن م�سطفى وحممد الإمام 
واإ�سام امل�سري يوجد اأبطال كثريون 
يف الوزن املفتوح واأمتنى لهم التوفيق. 
م�سرت  يف  م�سريني  اأبللطللال   4 لدينا 
اأوملبيا". ويختتم البطل امل�سري اأحمد 
الورداين حديثه مو�سحا ا�ستعداداته 

اأوملبيا  م�سرت  بطولة  يف"  للم�ساركة 
اأ�سابيع  ثمانية  يتبقى   "  :"2021
اأوملبيا،  م�سرت  بطولة  انللطللاق  على 
هم ل يكفوا لاإعداد و لكنني اأح�سر 
اأ�سهر   6 منذ  البطولة  لتلك  نف�سي 
اأكون  اأن  اأمتنى  و  التجهيز  �ساأكمل  و 
عند ح�سن الظن واأ�سبح من الثاثة 
هذه  يف  ملل�للسللاركللاتللي  اأول  يف  الأوائللللللل 
ي�سارك  ملل�للسللري  اأول  واأنللللا  الللبللطللولللة 
باجلن�سية   "Top Twelve" يف 

امل�سرية".

بعد تاأهله لـ »م�شرت اأوملبيا« 2021.. بطل 
م�شري على خطى بيغ رامي

•• اأبوظبي-الفجر

اأعلنت رابطة املحرتفني الإماراتية عن فتح باب الت�سجيل يف املو�سم اجلديد 
تعد  التي  للمحرتفني" 2022-2021،  اأدنللوك  دوري  "فانتا�سي  للعبة 
واحدة من املبادرات التي ت�سهد اإقباًل متزايدا منذ تد�سينها يف عام 2018، 
وتتم امل�ساركة فيها عرب املوقع والتطبيق اخلا�ض باللعبة املتوفر على اأجهزة 
اأندرويد واأبل، ويتيح للم�ساركني اختيار ت�سكيات فرقهم من جنوم الدوري 
يف حماولة لك�سب اأكرب عدد من النقاط اأ�سبوعياً و�سهرياً ويف ختام كل دور، 
اأن تكون اجلائزة الكربى خم�س�سة ملن يجمع اأكرب قدر من النقاط  على 

يف نهاية املو�سم.
التعزيز املخ�س�سة  الن�سخة اجلديد للم�سابقة، رفع عدد بطاقات   وت�سهد 
لكل مت�سابق على مدار املو�سم والتي ميكن ا�ستخدام كل منها مرة واحدة 
الكابنت، وعند تفعيل  7، وهي: بطاقة تعزيز  املو�سم، لت�سبح  فقط طوال 
هذا البطاقة، تت�ساعف نقاط الكابنت الذي اختاره امل�سارك ثاثة اأ�سعاف 

خال اجلولة التي يفعل فيها هذه البطاقة.
بطاقة تبديل غري حمدود، وبا�ستخدامها ميكن للم�سارك اإجراء عدد غري 
امليزانية" و�سيعود  "�سمن حللدود  حمللدود من النتقالت يف جولة واحللدة 

الفريق اإىل الت�سكيلة القدمية بعد انتهاء اجلولة التي تفعل فيها "البطاقة 
الرابحة".

بطاقة دكة البدلء، التي حتت�سب النقاط جلميع الاعبني اخلم�سة ع�سر يف 
اجلولة التي ت�ستخدم فيها هذه البطاقة، مبا فيهم الاعبني الأربعة على 
دكة البدلء، ول يجوز ا�ستخدام بطاقة تعزيز اأخرى مع هذه البطاقة حتى 
�سيح�سل  حيث  الطبيعي،  الفعلي  للو�سع  مماثلة  ال�ستبدال  فر�ض  تكون 

الاعب على نقاط جلميع لعبيه الل 15.
 وبطاقة امليزانية املفتوحة، التي ميكن لاعب فانتا�سي من خالها اإجراء 
عدد غري حمدود من النتقالت يف تلك اجلولة بغ�ض النظر عن امليزانية، 
ثم يعود الفريق اإىل الت�سكيلة القدمية بعد انتهاء اجلولة التي تفعل فيها 

الرابحة". "البطاقة 
�سعف  امل�ستخدم  و�سيك�سب   ،"Park The Bus" وبطاقة خط الدفاع 
النقاط لكل املدافعني الذين ي�سمهم يف فريقه يف تلك اجلولة، وي�ستطيع 
النقاط  اأن  اإل  اجلولة،  �سمن  طبيعي  ب�سكل  التبديات  اإجللراء  الاعبون 
�ستحت�سب فقط للمدافعني من �سمن ت�سكيلة الل 11 لعب يف اليوم الأخري 
مللن اجلللولللة، ولللن يح�سل الللاعللب على اأيلللة نللقللاط عللن املللدافللعللني الذين 
يبقيهم على دكة البدلء يف يوم اجلولة املعني.، ويف حال اختار الاعب اأحد 

املدافعني ليكون الكابنت، يح�سل هذا الاعب على عدد النقاط م�ساعفاً 4 
اأ�سعاف يف اجلولة املعنية.

وبطاقة خط الهجوم، التي يك�سب من خالها امل�سارك �سعف النقاط لكل 
الاعبون  ي�ستطيع  اجلولة.  تلك  يف  فريقه  يف  ي�سمهم  الذين  املهاجمني 
�ستحت�سب  النقاط  اأن  اإل  اجلولة،  �سمن  طبيعي  ب�سكل  التبديات  اإجللراء 
الأخلللري من  اللليللوم  11 لعللب يف  الللل  ت�سكيلة  مللن �سمن  فقط للمهاجمني 
اجلولة، ولن يح�سل الاعب على اأية نقاط عن املهاجمني الذين يبقيهم 
علللللى دكلللة اللللبلللدلء يف يلللوم اجلللولللة املللعللنللي، ويف حلللال اخللتللار الللاعللب اأحد 
املهاجمني ليكون الكابنت، يح�سل هذا الاعب على عدد النقاط م�ساعفاً 

املعنية. اجلولة  يف  اأ�سعاف   4
م�ساعفة  نللقللاط  ك�سب  امل�ستخدم  وي�ستطيع  الثللنللني،  الكباتن  وبللطللاقللة   
لاعبني يختارهما كباتناً للفريق يف تلك اجلولة، وميكن ا�ستخدام كل من 
الكباتن الثنني، فلن  اأحللد  يلعب  كللان، ويف حال مل  اأي مركز  الكباتن من 
للكابنت  يكون  ولن  يلعب،  الللذي مل  الاعب  بديل عن  كابنت  يكون هناك 
حمدوداً  �سيكون  اأنلله  اأي  الأ�سا�سي؛  الكابنت  وظيفة  نف�ض   )2C( الثاين 
كبطاقة تعزيز فقط، وميكن لاعب تبديل الكابنت الثاين واإر�ساله اإىل دكة 
البدلء اإذا رغب. اإل اأنه لن يتم ا�ستبدال الكابنت الثاين تلقائياً يف اأي حال 

من الأحوال.
 

جو�ئز قيمة للفائزين
الأ�سبوعي  الفائز  ويح�سل  للم�ساركني،  جللوائللز  عللدة  الللرابللطللة  خ�س�ست 
ال�سخ�سيات  كبار  فئة  درهم وتذكرتي مباراة   500 يف اجلولة، على مبلغ 
يف  ليلة  اإقامة  ال�سهري  الفائز  ينال  فيما  املف�سل،  فريقه  مباراة  حل�سور 

فندق ق�سر الإمارات وتذكرتي مباراة فئة كبار ال�سخ�سيات.
اأما جائزة امل�ساركة التي يتم الختيار فيها بالقرعة �سهرياً 3 فائزين، ينال 
كل منهم الكرة الر�سمية للدوري وقمي�ض لأحد الفرق وتذكرتي مباراة فئة 
كبار ال�سخ�سيات، وتقام نف�ض القرعة على جائزة املو�سم الريا�سي بواقع 3 
فائزين يح�سل كل منهم على الكرة الر�سمية وقمي�ض لأحد الفرق واإقامة 

ليلة يف فندق ق�سر الإمارات.
درهم،   3000 الللدور الأول فينال مبلغ  املركز الأول يف ختام  اأمللا �ساحب 
1500 درهم، ونف�ض اجلوائز ملن  األفي درهم، والثالث على  والثاين على 

حقق اأف�سل ثاث يف الدور الثاين.
10 اآلف درهم، ويح�سل الثاين على 5اآلف  اأما بطل املو�سم فينال مبلغ 

درهم والثالث على 4 اآلف درهم.

جنة كرة القدم ذهبت.. كيف فقد الدوري الإيطايل بريقه؟
"جنة كرة القدم" نظرا للتناف�سية الكبرية  الللدوري الإيطايل  قدميا �ُسمي 
الو�سع  تبدل  لكن موؤخرا  العامل،  اأبللرز جنوم  واحتوائه على جمموعة من 

كليا.
الدوري الإيطايل فقد بريقه منذ �سنوات، بينما ازدادت قوة وقيمة الدوري 
كري�ستيانو  حقبة  خللال  الإ�سباين  نظريه  �سعبية  وت�ساعدت  الإجنللللليللزي، 

رونالدو وليونيل مي�سي.
الأندية الإيطالية مل تعد قادرة على مناف�سة نظريتها الإجنليزية والإ�سبانية 
يف التعاقدات الكربى التي تتخطى الل100 مليون يورو لكل �سفقة اأحيانا، 

ب�سبب انخفا�ض املوارد املالية.
الدوري الإيطايل كان على و�سك اإبرام �سفقة ا�ستثمارية �سخمة ببيع بع�ض 
حقوقه اإىل �سركة "�سي يف �سي" الأمريكية، لكن املفاو�سات تعرثت لتذهب 

ال�سفقة اأدراج الرياح.
ال�سركة الأمريكية اجتهت نحو الدوري الإ�سباين و�سخت 2.7 مليار يورو 
ا�ستمرت  بينما  املبلغ،  من  باملئة   90 على  باحل�سول  الليغا  اأنللديللة  لتنع�ض 

معاناة الأندية الإيطالية.
"فاينان�سال  يف  تعمل  التي  بوريلي  �سكيوريلي  �سيلفيا  الإيطالية  ال�سحفية 
تاميز" اأو�سحت اأن هناك قرارات اقت�سادية خاطئة ارتكبت ت�سببت يف الو�سع 

احلايل للدوري الإيطايل.
وتقول بوريلي يف حديث ملوقع �سكاي نيوز عربية:"هناك العديد من الأندية 
وماكها يقاومون التغيري، ويكرهون هذا النوع من ال�سفقات وال�ستثمارات 

الكربى".
حتى  الكربى  ال�سفقات  حللدوث  الأندية  بع�ض  تريد  "ل  بوريلي:  واأ�سهبت 
ل تفقد قدرتها احلالية على عملية �سنع القرار، وحتافظ على حتكمها يف 

الأمور".
وت�سيف بوريلي: "بالإ�سافة اإىل كل ذلك هناك حقوق وخافات حول عائدات 

البث التلفزيوين، كما اأن �سياع �سفقة �سي يف �سي زاد الأمر تعقيدا".
عملية بيع و�سراء الأندية و�سخ ا�ستثمارات يف كرة القدم باتت ماألوفة الآن، 
واأبرزها  الكربى،  الللدوريللات  من  العديد  يف  الناجحة  التجارب  بعد  خا�سة 
مان�س�سرت �سيتي بطل الدوري الإجنليزي املمتاز 3 مرات يف اآخر 5 موا�سم، 
اإىل   2008 عللام  ملكيته  انتقال  بريطانيا منذ  تتويجا يف  الأكللرث  والللنللادي 

ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان.
"بالتاأكيد حتتاج الأندية الإيطالية اإىل ا�ستثمارات �سخمة  وقالت بوريلي: 

مثلما حدث يف مان�س�سرت �سيتي وباري�ض �سان جريمان".
"املالكون احلاليون لي�ض لديهم القدرة على �سخ الأمللوال وعقد  واأ�سافت: 
ب�سكل  ينفقوا  اإيطاليا مل  اإىل  اأتوا  الذين  الأجانب  وامل�ستثمرين  ال�سفقات، 

كبري، لدينا اإنرت ميان هنا على �سبيل املثال".
اخلا�سة  الأ�سهم  �سفقات  الأنللديللة  رف�ست  "اإذا  مت�سائلة:  بوريلي  واأنللهللت 
بالدوري؟  ينه�سوا  لكي  الأمللوال  لهم  �ستاأتي  اأين  الكربى، فمن  وال�سركات 
اإىل  بالإ�سافة  الوباء،  ون�سف من  عام  بعد  للغاية خا�سة  اإنه موقف �سعب 

الأزمات الكثرية حول حقوق البث التلفزيوين".

•• دبي-وام:

للماكمة  والنا�سئني  لل�سباب  اآ�سيا  لبطولة  الفنية  اللجنة  اختارت 
للذكور والإنللاث التي تقام يف �سالة فندق لومريديان املطار يف دبي، 
احلللكللمللني الللدوللليللني الإملللاراتللليلللني �للسلللللطللان الللللوايل وحمللمللد خوري 
مناف�ساتها  �ستنطلق  التي  البطولة  يف  الللنللزالت  اإدارة  يف  للم�ساركة 
 17 350 ماكما وماكمة من  الفعلية م�ساء اليوم مب�ساركة نحو 

دولة يف القارة الآ�سيوية.
البطولت  خللال  لهما  املميز  التحكيمي  للمردود  تثميناً  ذلللك  ياأتي 
املا�سية اإ�سافة، اإىل كونهما يحمان �سهادة 3 جنوم والتي تعد اأعلى 

درجات التحكيم الدولية يف املاكمة.
الللللوايل عللن �سعادته  الللللدويل �سلطان  اللل�للسلليللاق عللرب احلللكللم  هلللذا  ويف 
لختياره وزميله حممد خوري الذي يعد اأ�سغر حكم ماكمة اإماراتي 
يحمل �سهادة 3 جنوم للم�ساركة يف حتكيم املناف�سات، موؤكدا ان اجلهود 
التي يبذلها احتاد المارات للماكمة برئا�سة �سعادة اأن�ض العتيبة يف 
تطوير املحكمني من خال تنظيم الللدورات والحتكاك مهدت لهما 

الطريق لحتال مكانة دولية كبرية ت�سعهما يف الواجهة الدولية.
اإىل  اأكملت و�سولها  املناف�سات قد  امل�ساركة يف  املنتخبات  وكانت وفود 
ووفقا لاإجراءات  وا�ستقبال مميزين  و�سط حفاوة  اليوم  دبي �سباح 

الحرتازية املعتمدة.

وعلللرب روؤ�لللسلللاء اللللوفلللود امللل�للسللاركللة عللن ارتلليللاحللهللم الللكللامللل للجاهزية 
وال�للسللتللعللداد الللعللايل بللالللتللزامللن مللع تللوفللري جللملليللع �للسللروط ال�سحة 
عنه  �ست�سفر  ملللا  البالغ  تقديرهم  عللن  معربني  للجميع،  وال�سامة 
�سحب  مت  مت�سل  �سياق  ويف  مميزة.  تنظيمية  مكا�سب  من  البطولة 
وعمر  البطولة،  مدير  احلللمللادي  ح�سن  بح�سور  البطولتني  قرعة 
للماكمة  الللدويل  الحتللاد  الفنية، ومندوبة  اللجنة  رئي�ض  اجلابري 
وقبل  الر�سمية،  الوفود  ممثلي  مب�ساركة  ين،  مارينا  الكازاخ�ستانية 
للماكمة  اللللدواي  الحتلللاد  ممثلة  ين  مارينا  قللامللت  القرعة  اإجلللراء 
ب�سرح التعليمات الفنية التي يو�سي بها الحتادان الدويل وال�سيوي 
اأن  الللنللزالت تزامنا مللع الإجللللراءات الحللرتازيللة، واأكلللدت  بخ�سو�ض 

اللجنة الفنية حري�سة على اللتزام بالتعليمات والقوانني لكي تخرج 
البطولة يف اأبهى �سورة.

اليوم  �سباح  البطولة  مدير  احلمادي  ح�سن  عقد  اأخللرى  ناحية  من 
اجتماعا مع اأمري عرفية مدير امل�ساريع بالحتاد الدويل الذي يح�سر 
�سمن وفد الحتاد الدويل. وقدم مدير البطولة ال�سكر لأمري عرفية 

على جهود الحتاد الدويل ودعمه لاحتادين الآ�سيوي والماراتي.
املقبل  ال�سبت  يللوم  بينهما  اآخلللر  اجللتللمللاع  عقد  على  الللطللرفللان  واتللفللق 
والآ�سيوي  الماراتي  الحتادين  رئي�ض  العتيبة  اأن�ض  �سعادة  بح�سور 
العاقات  تعزيز  اآللليللات  لبحث  اللللدويل  الحتلللاد  مندوبه  ين  ومارينا 

الثنائية بني الحتادين الدويل والآ�سيوي والإماراتي يف امل�ستقبل.

الدوليان الماراتيان خوري والوايل ي�شاركان يف اإدارة مناف�شات البطولة الآ�شيوية ل�شباب ونا�شئي املالكمة
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�سان  باري�ض  ياأمل  ليونيل مي�سي من عدمه،  الأرجنتيني  للنجم  الأول  الظهور  ترقب  مع 
يف  اجلمعة  اليوم  بري�ست  يلتقي  عندما  الرئي�سيني،  مناف�سيه  مع  الفجوة  تو�سيع  جرمان 
افتتاح املرحلة الثالثة من الدوري الفرن�سي لكرة القدم، قبل يومني من مواجهة قوية بني 

مر�سيليا وني�ض.
رغم غياب العديد من جنوم ال�سف الأول الذين ينتظرون 

فريق  يزال  ل  كامل،  ب�سكل  البدنية  لياقتهم  ا�ستعادة 
للمناف�سة  املر�سحة  الأنللديللة  بني  الوحيد  العا�سمة 

على اللقب، بالعامة الكاملة من اأول مباراتني.
دي  اأنخل  ومواطنه  مي�سي  بغياب  انت�سارين  حقق 

الوافد  وماركينيو�ض،  نيمار  الربازيليني  مللاريللا، 
املللخلل�للسللرم الإ�للسللبللاين �سريخيو  للا  اأيلل�للسً اجلللديللد 
رامو�ض )اإ�سابة، لعب الو�سط الإيطايل ماركو 
جانلويجي  اجلديد  احلللار�للض  ومواطنه  فرياتي 

دوناروما.
من املرجح اأن ي�سارك البع�ض منهم اجلمعة، 

رامو�ض  غلليللاب  تللاأكلليللد  بللا�للسللتللثللنللاء 
ا�ستمرار  مللع  امللل�للسللاب 

ترقب م�ساركة مي�سي املنتقل حديثاً من بر�سلونة الإ�سباين ب�سفقة حرة.
قال دوناروما يف حديث مع �سحيفة "كوريريي ديول �سبورت" اليطالية اخلمي�ض اإنه ي�سعر 
"بحال جيدة وبراحة...املو�سم املا�سي مل يحرز الفريق لقب الدوري الفرن�سي ولكن الهدف 

الرئي�سي هو دوري البطال".
اأما بالن�سبة للمناف�سة التي تنتظره مع احلار�ض املخ�سرم الكو�ستاريكي كيلور نافا�ض )34 
عاًما(، يقول ابن الل22 �سنة الذي مل يخ�ض بعد اأي مباراة يف دوري البطال يف م�سريته 

و�سيء ي�سحرين". يل  بالن�سبة  اإ�سايف  حافز  "اإنها 
اإىل جانب عودة جنومه، ياأمل املدرب الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو ال�ستمرار يف ح�سد 

النقاط والبتعاد عن مناف�سيه.
يف بري�ست، يعتزم نظريه الأرمني مي�سال دير زاكاريان ال�ستفادة من غياب هذه الكوكبة 
من النجوم، اإذ قال مبت�سًما بعد التعادل )1-1( مع رين الحد حا�سًدا النقطة الثانية هذا 
املو�سم "ل اأعرف ما اإذا كانوا �سي�سركون جنومهم، فاأنا ل�ست يف عجلة من اأمري لروؤيتهم. 

اأود اأن يلعب مي�سي �سدنا لكن الأمر �سيكون معقًدا".
من جهة اأخرى، اأكد املدرب الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو اأن النجم كيليان مبابي يتعامل 

م�ستقبله يف �سان جرمان. حيال  ال�سائعات  "بهدوء" مع 
وقال "كما قلت �سابقاً، كيليان هو لعبنا. ل اأرى اأنه لن يكون معنا هذا املو�سم"، وذلك 
بعد التكهنات مع قرب انتهاء عقد الفرن�سي يف حزيران/يونيو 2022. ي�سعى 
نتيجة  وهي  مباريات،  ثاث  من  التا�سعة  النقطة  حل�سد  جرمان  �سان 
املفاجاأة وكلريمون  املت�سدر  اأجنيه  اآخللران حتقيقها:  ياأمل فريقان 

الوافد بقوة اىل دوري الأ�سواء.
يحل اأجنيه على بوردو الأحد، بينما ي�ستعد كلريمون ملواجهة 
اأول فلللرق مللن الللكللبللار هلللذا املللو�للسللم عللنللدمللا يللحللل علللللى ليون 

اجلريح يف اليوم ذاته.
الذي عانى  ليون  ملواجهة  الأن�سب  الوقت  �سيكون رمبا 
اأمام بري�ست وخ�سارة  من بداية �سيئة للمو�سم بتعادل 
قا�سية بثاثية نظيفة �سد اأجنيه ال�سبوع املا�سي، قبل 
بداية �سعبة لاأ�سبوع احلايل مع بدء عمله متاأخًرا 
الربازيلي  مللدافللعلله  واإيلللقلللاف  النللتللقللالت  �للسللوق  يف 
مار�سيلو ب�سبب "ت�سرف غري لئق" يف غرف تبديل 

املاب�ض.
العاجي  الآخلللللر  مللدافللعلله  خللللدملللات  �سيفتقد  كللمللا 
مللاكلل�للسللويللل كللورنلليلله الللللذي طللللرد يف املللللبللللاراة �سد 

اأجنيه.
ت�سفيات  من  الإق�ساء  من  و�سيًكا  بللات  اأن  بعد 
-1�سفر  هللزميللتلله  بللعللد  اأوروبلللللا  اأبلللطلللال  دوري 
الأوكراين  دانييت�سك  �ساختار  اأمام  اأر�سه  على 
ا اإىل حتقيق اأول  الثاثاء، يتطلع موناكو اأي�سً
فوز يف الدوري، �سد لن�ض ال�سبت قبل �ساعات 
من لقاء �سانت اإتيان و�سيفه ليل حامل اللقب 

الذي بداأ املو�سم بخ�سارة وتعادل.
لكن املواجهة الأكللرث ترقًبا يف هذه املرحلة 
الأحد  ملل�للسللاء  املللقللررة يف ختامها  تلللللك  هللي 
و�سيفه  ني�ض  بني  الريفيريا  �سواحل  على 
مثرية  بداية  ما  قدرّ فريقني  بني  مر�سيليا، 

للمو�سم.
وا�ستقبلت  اأهللللداف  خم�سة  مر�سيليا  �سجل 
�سباكه اأربعة يف مباراتني )فوز وتعادل(، بينما 
ح�سد ني�ض بدوره اأربع نقاط من تعادل افتتاحي 
مع رين�ض قبل اأن ي�سحق البطل ليل برباعية نظيفة 
ال�سبوع املا�سي بقيادة املدرب كري�ستوف غالتييه الذي 
قاد الأخري اىل اللقب املو�سم املا�سي. كما يلتقي مونبلييه 

مع لوريان و�سرتا�سبورغ مع نانت وميتز مع رين.

�شان جرمان لالإفادة من مواجهات 
خ�شومه مع ترقب م�شاركة مي�شي 

رافلليللا من  حللمللزة  التون�سي  اللللدويل  الللو�للسللط  انتقل لعللب 
ر م�ستواه مع فريق ال�سباب،  يوفنتو�ض الإيطايل حيث طورّ
اإىل �ستاندار دو لياج البلجيكي على �سبيل الإعارة ملدة عام 
اأعلللللن الللنللاديللان اأملل�للض الأول  مللع خيار اللل�للسللراء، بح�سب مللا 
الإلكرتوين  لياج عرب موقعه  دو  �ستاندار  وقللال  الأربللعللاء. 

للفريق  "معار  دوللليللة(  مللبللاراة   11( التون�سي  الللدويل  اإن 
للمو�سم احلايل 2021-2022 )مع خيار ال�سراء(".

وتدرج رافيا الذي يبلغ 22 عاماً مع ليون الفرن�سي قبل اأن 
يلتحق بيوفنتو�ض يف العام 2019.

ما  فريق  وارتدى التون�سي قمي�ض "ال�سيدة العجوز" مع 

اأهداف.   5 و�سجل  مباراة،   53 يف  ف�سارك  عاماً،   23 دون 
الثاين/ كانون  ل يف  الأورّ الفريق  واحللدة مع  كما لعب مرة 
اإيطاليا  كللاأ�للض  مللن  النهائي  ثمن  اللللدور  يف  املللا�للسللي  يناير 
و�ساهم يف فوزه على جنوى 3-2 بت�سجيله الهدف الثالث 

يف الدقيقة 104.

التون�شي رافيا معارًا من يوفنتو�س 
اإىل �شتاندار دو لياج 

يف  جديد  تللاريللخ  على  �ساهداً  اجلمعة  اللليللوم  �سيكون 
الللدوري الأملللاين لكرة القدم، حينما يتواجه مدربان 
جي�سي  هما  بالل"بوند�سليغا"،  �سابقة  يف  اأمللريكلليللان 
ملللار�لللض ملللع ليللبللزيللغ وبلليللللليللغللريللنللو مللاتللاراتلل�للسللو مع 
بعد  توازنه  ل�ستعادة  بايرن  ي�سعى  فيما  �ستوتغارت، 

فوزه بلقب كاأ�ض ال�سوبر.
اأهللملليللة يف  يللكللون الأملللر ذات  اأن  "اأمتنى  قللال مللار�للض 
قبل ب�سع �سنوات  املتحدة. مل يكن متوقعاً  الوليات 
اأن يتمكن مدربان اأمريكيان من اللعب �سد بع�سهما 

يف دوري ممتاز".
لل"رينو"  الحلللللللرتام  ملللن  الللكللثللري  "لدي  واأ�للللسللللاف 

حتد كبري اجلمعة". لدينا  "ماتارات�سو" وتاريخه. 
و�سيف  لايبزيغ  كبرية  اأهمية  ذات  املللبللاراة  �ستكون 
عللللن خ�سارته  للللللتللعللويلل�للض  امللللا�لللسلللي،  امللللو�لللسلللم  بلللطلللل 

الفتتاحية.
النم�سويني  والللكللاأ�للض  الللللدوري  بثنائية  فلللوزه  وبللعللد 
مو�سمني على التوايل مع ريد بول �سالزبورغ، انتقل 
مللار�للض هلللذا املللو�للسللم لللاإ�للسللراف علللللى ليللبللزيللغ خلفاً 
بايرن  البطل  لتدريب  املنتقل  ناغل�سمان  ليوليان 

ميونيخ.
وا�ستهل مار�ض م�سواره مع ليبزيغ بخ�سارة على يد 
ماينت�ض �سفر1- يف ملعب الأخري الأحد يف املرحلة 
الأوىل من الدوري، رغم اأن فريقه كان يواجه مناف�ساً 
تاأثرت حت�سرياته كثرياً ب�سبب الإ�سابات يف �سفوفه 

بفريو�ض كورونا.
من جهته، �سيدخل �ستوتغارت املباراة مزهواً بانت�ساره 
الأول على ح�ساب غرويرت فورث ال�ساعد حديثاً اإىل 

دوري الأ�سواء 1-5.
الكرة  العريق يف  اإيجابية للفريق  البداية  وُتعد هذه 
الأملانية و�ساحب خم�سة األقاب يف "بوند�سليغا" كان 

اآخرها يف مو�سم 2007-2006.
اإيطايل  اأ�سل  وعليه، يريد ماتارات�سو الأمريكي من 
ومن مواليد نيوجري�سي، اأن يحقق اأف�سل من املركز 
توىل  اللللذي  �ستوتغارت  مللع  املللا�للسللي  املللو�للسللم  التا�سع 

تدريبه يف 2019.
دورمتوند  بللورو�للسلليللا  �سيكون  الللتللاللليللني،  اللليللومللني  يف 
املرحلة  عللن  خمتلفتني  حللالللني  يف  ميونيخ  وبللايللرن 

الأوىل.
 2-5 فللرانللكللفللورت  اأيللنللرتاخللت  الأول  �سحق  فبعدما 

ال�سبت املللا�للسللي، و�للسللقللط الللثللاين يف فللخ الللتللعللادل مع 
التقى  يللللوم،  قللبللل   1-1 مللونلل�للسللنللغللادبللاخ  بللورو�للسلليللا 
الأملانية،  ال�سوبر  كاأ�ض  نهائي  يف  الثاثاء  الفريقان 
فللكللانللت كلللللمللة الللبللافللاريللني هللي الللعللللليللا بللالللفللوز 1-3 

وخطف اللقب.
وبللالللتللايل، اأهلللدى الللنللادي الللبللافللاري مللدربلله اجلديد 
املغادر  فليك  هانزي  من  بللدًل  حلللرّ  الللذي  ناغل�سمان 
عقب  ل  الأورّ لللقللبلله  "مان�سافت"  مللنللتللخللب  لللتللدريللب 

قدومه اإليه من ليبزيغ.
كما اأنه اأول لقب ر�سمي كبري للمدرب ال�ساب البالغ 
34 عاماً يف م�سريته، وهو الذي تقع على كاهله مهمة 

الحتفاظ بلقب الدوري للمو�سم العا�سر توالياً.
الألقاب  اكللتللنللاز  يللريللد  اإنللله  مللازحللاً  ناغل�سمان  يللقللول 

ن الطعام. كل"الهام�سرت" حينما يخزرّ
الهام�سرت  اأ�سنان  لدي  اأن  ترى  اأن  "ميكنك  واأ�ساف 
ال�سغرية. اأود اأن اأكون هام�سرت الألقاب"، م�سرياً اإىل 
قبل  ما  لعملنا  "مكافاأة  هو  ال�سوبر  الكاأ�ض  لقب  اأن 
اأكرث  الآخرين  يخ�ض  لكنه  �سعيداً،  زلت  ما  املو�سم. 

مني".
ومثله اأوليفر كان، الرئي�ض التنفيذي اجلديد لبايرن 
"هذا اللقب جمرد بداية،  اإن  الذي كتب على تويرت 

وما زال اأمامنا الكثري لنفعله".
على  توالياً  ال�ساد�ض  بفوزه  بايرن  برهن  وبالتايل، 
دورمتلللونلللد، اأنللله ل يلللزال مللرتبللعللاً علللللى عللر�للض الكرة 
ل بالتايل يف مباراته املقبلة اأمام كولن  الأملانية، و�سيعورّ

الأحد، على هدافه البولندي روبرت ليفاندوف�سكي.
لكن قد يتعر�ض البافاريون لنك�سة مع مغادرة قائد 
اخلمي�ض  للتدريبات  نوير  مانويل  احلار�ض  الفريق 
لها خال مواجهة  �ض  تعررّ الكاحل  اإ�سابة يف  ب�سبب 

دورمتوند.
لللكللن اللللنلللادي يف بلليللانلله تلللرك اللللبلللاب مللفللتللوحللاً حيال 
اأر�سه يف  نوير يف مبارة كولن على  اإمكانية م�ساركة 

اأرينا". "األيانز 
الحتياطي  احلللار�للض  مكانه  �سيحل  غيابه،  حللال  ويف 
اإىل  �سيفاً  عللاد  الللذي  عللامللاً(   33( اأولرايت�ض  �سفني 
الدرجة  يف  هامبورغ  مع  مو�سم  بعد  النادي  �سفوف 
ال�سبت  يلللواجللله دورمتللللونللللد  اللللثلللانللليلللة. ملللن جللهللتلله، 
بورو�سيا  مع  ليفركوزن  باير  يلعب  فيما  فرايبورغ، 

مون�سنغادباخ يف اليوم نف�سه.

مواجهة اأمريكية يف برلني وبايرن 
للبناء على كاأ�س ال�شوبر 

اأيللام من  الباراملبية قبل  القرية  اإ�سابة بفريو�ض كورونا يف  اأول  �ُسجلت 
افتتاح الألعاب يف طوكيو، وفق ما اأعلن املنظمون يف وقت ت�سجل اليابان 
اأرقاماً قيا�سية بعدد الإ�سابات. وقال املنظمون اإن الإ�سابة تخ�ض اأحد 
الإدلء مبزيد من  اليابان،  دون  الألللعللاب وهللو ل يقيم يف  املوظفني يف 

التفا�سيل.
واأعلن املنظمون حتى الآن عن 74 اإ�سابة مرتبطة بالألعاب الباراملبية، 
املن�ساآت وموظفي الألعاب الذين يعي�سون يف  معظمها بني العاملني يف 
الأرخبيل. كما مت الإباغ عن �ست حالت اأخرى من قبل �سلطات بع�ض 

املناطق املحلية التي ت�ست�سيف فرقاً ملع�سكرات تدريبية.
التي  القرية  يف  الريا�سيني  بني  الآن  حتى  حالة  اأي  ُت�سجل  مل  اأنلله  اإل 

فتحت اأبوابها الثاثاء.
 4400 قللرابللة  مب�ساركة  احللللايل  ال�سهر  مللن   24 يف  الألللعللاب  تنطلق 

ريا�سي من زهاء 160 بلداً.
وتللقللام الألللعللاب بعد اأ�للسللبللوعللني مللن اخللتللتللام اأوملللبلليللاد طوكيو اللللذي اأكد 
تدابري  بف�سل  لاإ�سابات  كبري  تف�ٍض  تفادي  يف  جنحوا  اأنهم  منظموه 

وقائية �سارمة.
اإيجابية مرتبطة بالأوملبياد، يف  546 حالة  مت الإعللان حتى الآن عن 
الألللعللاب قو�ست وعللود احلكومة  اإقللامللة  اأن  حني اعبرت بع�ض اخلللرباء 
ب�ساأن القواعد ال�سحية املتعلقة باجلائحة و�ساهمت يف زيادة الإ�سابات 

املحلية.

ت�شجيل اأول اإ�شابة بكورونا 
يف القرية الباراملبية 



اجلمعة   20  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13319  
Friday    20   August   2021   -  Issue No   13319

19191919

الفجر الريا�ضي

اأو�ساكا  ناومي  واليابانية  عاملًيا  اأوىل  امل�سنفة  بارتي  اآ�سلي  الأ�سرتالية  حققت 
دورة  مللن  الللثللالللث  اللللدور  اىل  بعبورهما  املناف�سات  اإىل  ناجحة  علللودة  الللثللانلليللة، 
جابر  اأن�ض  التون�سية  ا  اأي�سً تاأهلت  فيما  املا�سرتز،  بطولت  اإحللدى  �سين�سيناتي، 
الدورة  يف  عقدته  زفرييف  األك�سندر  الأملللاين  وفك  مدفيدف،  دانييل  والرو�سي 

بفوٍز اأول يف �سبع �سنوات.
منذ  املحرتفات  رابطة  مناف�سات  �سمن  لها  دورة  اأول  تخو�ض  اأو�ساكا  وكانت 
ان�سحابها قبل الدور الثاين من بطولة رولن غارو�ض الفرن�سية لأ�سباب نف�سية 
اأر�سها  اأوملبياد طوكيو على  اأنها كانت خا�ست غمار  اأيار/مايو الفائت، علًما  يف 

الذي اختتم موؤخًرا واأق�سيت من الدور الثالث.
وقلبت اأو�ساكا تخلفها اأمام �ساحبة الأر�ض الأمريكية كوكو غوف امل�سنفة 24، 

يف املجموعة الأوىل اإىل فوز بنتيجة 4-6 و6-3 و4-6.
طويل  وقللت  "مر  �سام  غراند  بطولت  يف  األقاب  باأربعة  الفائزة  اأو�ساكا  قالت 
)مل األعب اأمام اأعداد كبرية من اجلماهري(... مررت بعام معقد، وقمت بتبديل 
طريقة تفكريي وحترّى لو خ�سرت ملا كنت �سعرت وكاأين خا�سرة لن هناك الكثري 

من الدرو�ض من كل مباراة".
واأ�سافت "حت�سل اأمور عدة يف العامل لدرجة اأنرّ جمرد ال�ستيقاظ يف ال�سباح 

هو بحد ذاته انت�سار".
املا�سي  الللعللام  �سين�سيناتي  دورة  بطلة  و�سيفة  عللاًمللا(   23( اأو�للسللاكللا  و�للسللربللت 
ل، موعًدا  )اأعلنت ان�سحابها قبل اأن تلعب النهائي( والتي اأعفيت من الدور الأورّ

الأمريكية  على  الفائزة   )65 )امل�سنفة  تي�سمان  جيل  ال�سوي�سرية  مع 
برناردا بريا )83( بنتيجة 6-1 و4-6.

اأوملبياد  اللللدور الأول يف  املللفللاجللئ مللن  بللارتللي خللروجللهللا  �للسللت  وعللورّ
طوكيو حني كانت اأبرز املر�سحات للفوز بتخطيها الربيطانية 

هيرث وات�سون 6-4، 7-6 )3/7(. وتاأمل بارتي حاملة لقب 
بطولة وميبلدون ال�ستعداد باأف�سل طريقة لبطولة الوليات 
وتلتقي  احلللايل،  ال�سهر  نهاية  تنطلق  التي  املفتوحة  املتحدة 

الأمريكية  على  الفائزة  اأزارينكا  فيكتوريا  البيارو�سية  تالًيا 
األي�سون ري�سك 2-6، 5-7.

قالت بعد الفوز "اأ�سعر بحال جيدة، اأ�سعر وكاأين جاهزة للعب. 
100 يف  اأنللا قريبة مللن الرتللقللاء اىل ن�سبة 

املئة من م�ستواي".
 22 امل�سنفة  جابر  واأقلل�للسللت 

عاملًيا نظريتها البولندية 
�سفيونتيك  اإيلللللغلللللا 

وحاملة  ال�سابعة 

لقب رولن غارو�ض 2020 بفوزها عليها 3-6، 3-6.
بعد  الول  اللللدور  مللن  خللروجللهللا  اإثلللر  بانتكا�سة يف طوكيو  منيت  جللابللر  وكللانللت 
امل�ستويات العالية التي قدمتها هذا املو�سم حمققة اأول األقابها يف دورات رابطة 

املحرتفات قبل اأن تبلغ الدور ربع النهائي يف وميبلدون.
الرو�سية  على  الفائزة  كفيتوفا  بيرتا  الت�سيكية  مع  الثالث  الللدور  يف  وتلتقي 

فريونيكا كوديرميتوفا ب�سهولة 6-2 و4-6.
وفك البطل الأوملبي زفرييف النح�ض الذي لزمه يف �سين�سيناتي حمقًقا فوزه 
العام  منذ  مللرة  كللل  الأول  اللللدور  مللن  خللرج  اأن  بعد  ال�سابعة،  املحاولة  الول يف 
2015. اإل اأن امل�سنف خام�ًسا عاملًيا تخل�ض من هذه العقدة بفوزه على اجلنوب 

اإفريقي لويد هاري�ض 6-7 )3-7(، 2-6.
بتحقيق  و�سعيد  مب�ستواي  �سعيد  "اأنا  العام  هللذا  توالًيا  ال�سابع  فللوزه  بعد  قللال 
فوزي الول هنا يف �سبع �سنوات. اإنها بداية جيدة لاأ�سبوع...عندما دخلت اأر�ض 

امللعب وقالوا "البطل الأوملبي" �سعرت بالق�سعريرة".
فابيو  اليللطللايل  على  الفائز  بيا  غيدو  الرجنتيني  مللع  تالًيا  زفللرييللف  يلتقي 

فونيني 1-6، 5-7.
الفائت بدورة تورونتو  املتوج الأ�سبوع  تاأهل مدفيديف امل�سنف ثانًيا عاملًيا  كما 
للما�سرتز ب�سهولة اىل الدور الثالث على ح�ساب المريكي ماكنزي ماكدونالد 
�ساعة حل�سم  لأكللرث من   2019 �سين�سيناتي  بطل  يحتج  مل  اإذ   ،2-6  ،2-6
املواجهة. كانت املهمة اأ�سعب بقليل بالن�سبة لليوناين �ستيفانو�ض 
الر�ض  الذي تخطى �ساحب  عاملًيا  الثالث  ت�سيت�سبا�ض 

ليلتقي   ،3-6  ،)5-7(  6-7 كلللوردا  �سيبا�سيتان 
الفائز  �سونيغو  لورنت�سو  اليطايل  مع  تالًيا 
 ،)9-11( 6-7 بللول  تومي  المللريكللي  على 

.2-6
الرو�سي  تاأهل  الللرجللال،  لللدى  النتائج  اأبللرز  ويف 
الكرواتي  ح�ساب  على  ال�سابع  روبليف  اأنلللدري 
 ،3-6  ،7-5 مثرية  مللبللاراة  يف  ت�سيليت�ض  مارين 
األيا�سيم على  اأوجيه  6-1. وعرب الكندي فيليك�ض 
حلل�للسللاب الللرو�للسللي كلللارن خللاتلل�للسللانللوف �للسللاحللب ف�سية 

طوكيو 7-6 )7-5(، 3-6، 4-6.

فوزه  حقق  الللذي  مونفي�ض  غايال  والفرن�سي  اإي�سر  جون  المريكي  تاأهل  كنا 
الل500 يف م�سريته الحرتافية.

وان�سحبت الرومانية �سيمونا هاليب امل�سنفة 13 عاملًيا قبل مباراتها يف الدور 
الثاين �سد المريكية جي�سيكا بيغول ب�سبب اإ�سابة يف الفخذ الأمين تعر�ست 
لها خال فوزها يف الدور الول. وكانت هذه الدورة الوىل لهاليب منذ اإ�سابة 
رولن  عللن  الغياب  على  اأجللربتللهللا  الفائت  اأيللار-مللايللو  يف  روملللا  يف  لها  تعر�ست 

غارو�ض، وميبلدون والأوملبياد.
وخرجت البيارو�سية اأرينا �سابالينكا امل�سنفة رابعة عاملًيا اأمام الإ�سبانية باول 
بادو�سا 7-5، 2-6، 6-7 )4-7(. فيما عربت الت�سيكية باربورا كرايت�سيكوفا 
 ،1-6 يا�سرتمي�سكا  دايانا  الأوكرانية  على  بفوزها  غارو�ض  رولن  لقب  حاملة 
)7-5(. وعربت ال�سوي�سرية بليندا بنت�سيت�ض املتوجة بذهبية الأوملبياد   6-7

على ح�ساب المريكية �سيلبي رودجرز 6-7 )1-7(، 1-6.
ويف مللبللاريللات اأخللللرى مللن الللللدور الللثللاين، فلللازت الأملللانلليللة اأجنللللليللك كللريبللر على 
الأوكرانية اإيلينا �سفيتولينا امل�سنفة خام�سة عاملًيا بنتيجة 7-5 و2-6 و4-6. 
الت�سيكية كارولينا  اأمام  الثامنة بخ�سارتها  اأندريي�سكو  بيانكا  الكندية  وخرجت 
على  ال�ساد�سة  بلي�سكوفا  كارولينا  الت�سيكية  وفلللازت  و2-6.   4-6 موت�سوفا 

الرو�سية يلينا بوتنت�سيفا 3-6، 2-6.
وخ�سرت البلجيكية اإليز مرتن�ض امل�سنفة 15 اأمام الكازاخ�ستانية اإيلينا ريباكينا 

بنتيجة 6-3 و2-6.

تاأهل فريقا اأتلتيكو مينريو وفامنغو الربازيلَيني اإىل الدور ن�سف النهائي من 
لدوري  واملوازية  اجلنوبية  اأمريكا  الأهم لندية  البطولة  ليربتادوري�ض،  كوبا 
اأوروبا لكرة القدم، بتغلب الأول على ريفر بايت الأرجنتيني -3�سفر  اأبطال 

واكت�ساح الثاين لأوملبيا الباراغوياين 1-5.
متكن  اإذ  الهجومية.  الناحية  مللن  رائللعللة  بحلرّة  الربازيليان  الفريقان  وظهر 
الذي  الذهاب  لقاء  فوزه يف  باأريحية عقب  املباراتني  نتيجة  اأتلتيكو من ح�سم 

اأقيم بوينو�ض اأيري�ض -1�سفر.
ل لأتلتيكو فيديريكو ماتيا�ض زرات�سو )22  وعلى ملعب بيلو هوريزونتي، �سجرّ
اأحللرز هدفه  الللذي  والثاثني هالك )34(  الأعللوام اخلم�سة  و61(، و�ساحب 
اف امل�سابقة هذا املو�سم  ال�سابع يف امل�سابقة القارية، بفارق ثاثة اأهداف عن هدرّ

حلدرّ الآن، لعب فامنغو غابريال باربو�سا.
اللقب،  اأحللرز  حينما   2013 عام  منذ  الأوىل  للمرة  الأربعة  دور  اأتلتيكو  وبلغ 
الفريق  ق على  الذي تفورّ باملريا�ض  املقبل مع مواطنه  الللدور  يف  و�سرب موعداً 
الربازيلي الآخر �ساو باولو، لي�سمن الربازيليون مقعداً على الأقل يف النهائي.

ال�ساحق على  فللوزه  اإثللر  النهائي  الللدور ما قبل  اأخللرى، بلغ فامنغو  من جهة 
ع. اأوملبيا 5-1 يف برازيليا اأمام 11200 م�سجرّ

وبر�سلونة  الربازيلي  فلوميني�سي  الفائز بني  النهائي مع  ن�سف  و�سيتواجه يف 
الإكوادوري يف مباراة مرتقبة بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتبقى املفارقة الكربى اأنرّ الربازيل قد ُتهيمن على املربع الذهبي ب�سكل تام يف 
حال تاأهل فلوميني�سي.

اأتلتيكو مينريو وفالمنغو اإىل ن�شف نهائي كوبا ليربتادوري�س 

تو�سل نادي اآر�سنال الإجنليزي لتفاق مبدئي مع نادي �سيفيلد يونايتد 
الإجنليزي، للح�سول على خدمات احلار�ض اآرون رام�سدال، مبقابل مبدئي 

قدره 24 مليون جنيه اإ�سرتليني، ح�سبما اأفادت تقرير اإعامي .
اأن  اأم�ض  الر�سمي  الألكرتوين  موقعها  على  �سبورت�ض  كاي  �سبكة  وذكللرت 
وفقا  اإ�سرتليني،  جنيه  مايني  �ستة  مبللقللدار  يرتفع  رمبللا  امللللادي  املقابل 
حلوافز اأخرى، اعتماداً على ما اإذا كان باإمكان رام�سدال اأن ي�سبح احلار�ض 

الأ�سا�سي للفريق اللندين على املدى الطويل.
 ،2020 عللام  بورمنوث  من  قادماً  ل�سيفيلد  ان�سم  الللذي  رام�سدال،  كللان 

حمط اهتمام مدرب اآر�سنال، الإ�سباين ميكيل اأرتيتا، هذا ال�سيف.
برحيل  الإمللللللارات  ملللللعللب  اإىل  راملل�للسللدال  انللتللقللال  ي�سمح  اأن  املللرجللح  مللن 
فريق  بالرحيل عن  رونار�سون  األيك�ض  رونار  الإي�سلندي  البديل  احلار�ض 

)املدفعجية(.

وي�ست  ملللواجللهللة  يللونللايللتللد  �سيفيلد  ت�سكيلة  مللن  راملل�للسللدال  ا�ستبعاد  ومت 
)ت�سامبيون  الإجنليزي  الأوىل  الدرجة  دوري  ببطولة  األبيون  بروميت�ض 

�سيب( اليوم.
عاماً(   18 )حتللت  للنا�سئني  اإجنلرتا  ملنتخب  لعب  الللذي  رام�سدال،  كللان 
يف  املا�سي  ال�سيف  يونايتد  �سيفيلد  اإىل  عاد  عاماً(،   21 )حتت  وال�سباب 

�سفقة بلغت قيمتها 5ر18 مليون جنيه اإ�سرتليني، من بورمنوث.
اأفلل�للسللل لعلللب يف �سيفيلد املللو�للسللم املللا�للسللي، رغلللم هبوط  وكلللان راملل�للسللدال 
الأخللري مع بورمنوث  الأوىل، وكذلك احلللال يف مو�سمه  للدرجة  الفريق 

يف 2020-2019.
كان رام�سدال �سمن قائمة منتخب اإجنلرتا ببطولة كاأ�ض الأمم الأوروبية 
)يورو 2020(، التي �سهدت تاأهل املنتخب الإجنليزي للمباراة النهائية، 

لكنه مل ي�سارك يف اأي مباراة دولية حتى الآن.

اآر�شنال يتو�شل لتفاق على �شم 
حار�س �شيفيلد يونايتد

عبور جابر ومدفيدف وزفرييف يفك عقدته 

عودة ناجحة لبارتي واأو�شاكا يف دورة �شين�شيناتي 

هل اأُجرب اإنرت ميالن على 
التخلي عن لوكاكو؟

�سيطرة  ليك�سر  املا�سي  املو�سم  الإيللطللايل  بللالللدوري  ميان  اإنللرت  تللوج 
يوفنتو�ض على اللقب، لكن ا�ستمراره يف ح�سد البطولت بات اأمرا غري 

م�سمون بعدما فقد جنمه الأول.
روميلو  العماق  البلجيكي  "النرياتزوري" على رحيل مهاجمه  وافق 
قيمتها  بلغت  �سفقة  يف  الإجنليزي،  ت�سل�سي  اإىل  ال�سيف  هذا  لوكاكو 
دفع البع�ض اإىل  مما  واملكافاآت،  احلوافز  مت�سمنة  يورو  مليون   115

العتقاد اأن النادي "اأُجرب على بيعه" حتت �سغوط مالية.
 ،2021-2020 الللدوري  ا�ستعادة  اأهم جنومه يف مو�سم  اإنرت  وبفقد 
عاد ال�سك يت�سلل اإىل م�سجعيه ومتابعي الدوري الإيطايل حول قدرة 

الفريق الأزرق والأ�سود على احلفاظ على لقب "�سكوديتو".
"يورو�سبورت"  �سبكة  يف  الفرن�سي  ال�سحفي  ملليللارد  غلليللوم  ويلللرى 
الإخبارية الريا�سية، اأن رحيل لوكاكو عن اإنرت كان غري متوقع باملرة، 

بعد املو�سم الرائع الذي قدمه مع الفريق.
وي�سيف ال�سحفي املتخ�س�ض يف الكرة الإيطالية يف حديث مع موقع 
لوكاكو مركز ثقل كبريا لإنرت يف املو�سم  "كان  عربية":  نيوز  "�سكاي 
غري  رحيله  لكن  كونتي،  اأنتونيو  قلليللادة  حتللت  كللثللريا  وتللطللور  املللا�للسللي، 

املتوقع مثل �سربة كبرية للنادي اللومباردي".
و�سجل لوكاكو 24 هدفا يف املو�سم املا�سي، ول يوجد لعب �سجل اأكرث 
يوفنتو�ض  جنم  رونللالللدو  كري�ستيانو  �سوى  الإيللطللايل  اللللدوري  يف  منه 

الذي زاد عنه بخم�سة اأهداف.
بدا اإنرت ميان يف حاجة ما�سة اإىل مهاجم كا�سيكي يقبع يف منطقة 
اجلزاء وي�سجل الأهداف، ورغم جناح لوكاكو يف هذه املهمة فاإنه رحل 

مع العر�ض الإجنليزي.
وقال ميارد اإن تعاقد اإنرت مع املهاجم البو�سني اإدين دجيكو قادما من 

روما الإيطايل قد يعو�ض رحيل لوكاكو.
وتابع: "الو�سع القت�سادي غري اجليد لنادي اإنرت دفعه لقبول العر�ض 
115 مليون يورو  ت�سل�سي. احل�سول على  الللذي ل ميكن رف�سه من 

اأمر ي�سعب رف�سه".
اإنرت باملايني التي جناها من بيع لوكاكو،  "رغم فوز  واأنهى ميارد: 
فاإن خ�سارة املهاجم الذي �ساهم يف ح�سم لقب املو�سم املا�سي تظل موؤملة 

للغاية".

تناقلت جماهري ليفربول �سورة النجم امل�سري �ساح التي ن�سرها وكيل 
اأعماله موؤخرا، وبداأت بفك �سيفرة املن�سور، وتنباأت باخلرب املرتقب.

عللبللا�للض، �للسللورة معلقة على  راملللي  اأعللمللال حممد �للسللاح،  ون�سر وكلليللل 
حائط، يظهر بها �ساح حمتفا بقمي�ض ليفربول، وكتب عليها عبارة 

الأعجوبة.
اأن املن�سور  و�سارعت جماهري ليفربول بتداول ال�سورة، لي�سري البع�ض 
النجم  عقد  جتللديللد  بلل�للسللاأن  لتللفللاق  تو�سل  اأو  اقلللرتب  عبا�ض  اأن  يعني 

امل�سري.
وميللتللد عللقللد حمللمللد �للسللاح ملللع للليللفللربللول حللتللى علللام 2023، ولكن 
املفاو�سات جارية حالية للتوقيع على عقد جديد براتب تاريخي، ميتد 

حتى عام 2025.

اأ�للسللبللوعلليللا مع  اإ�للسللرتللليللنللي  األلللف جنيه  ويللتللقللا�للسللى �للسللاح حللاللليللا 220 
ليفربول، وهو الراتب الأعلى بني لعبي النادي، وي�ساوي الراتب �سنويا 

اأكرث من 12 مليون يورو.
لكن املفاو�سات اجلديدة قد جتعل �ساح الأعلى اأجرا يف تاريخ النادي، 
وقد يتجاوز الراتب اجلديد 300 األف جنيه اأ�سرتليني اأ�سبوعيا، وفقا 

لتقارير.
وي�سعى ليفربول لتجديد عقد �ساح، اأبرز جنوم الفريق، بعد اأن اأنهى 
التجديد مع اأعمدة الفريق الرئي�سية مثل فريجل فان دايك واألي�سون 

بيكر.
اأن �ساح يخو�ض مو�سمه اخلام�ض يف ليفربول، وي�سعى لتوقيع  يذكر 

عقد جديد يبقيه حتى عمر 33 مع النادي، يف عام 2025.

�شورة مثرية لوكيل اأعمال �شالح.. وجماهري ليفربول تفك ال�شفرة



تقلع بطائرتها طمعا يف لقب 
اأ�شغر امراأة تطري 

الأول  اأملل�للض  عللامللا   19 رذرفلللللورد،  زارا  ال�سابة  الللطلليللارة  انطلقت 
امللراأة تطري  اأ�سغر  بلقب  للفوز  ال�سماء يف حماولة  اإىل  الأربللعللاء 

وحدها حول العامل.
يف  الللدويل  "كورتريك-ويفلجيم"،  مطار  من  رذرفلللورد،  واأقلعت 
وهي  اللللوزن،  "�سارك" خفيفة  طائرتها  منت  على  بلجيكا،  غللرب 

اأ�سرع طائرة خفيفة يف العامل.
التي  رحلتها،  ت�سجع  اأن  يف  البلجيكية،  الربيطانية  الفتاة  وتاأمل 
ت�ستغرق 3 اأ�سهر، الفتيات والن�ساء على درا�سة العلوم والتكنولوجيا 

والهند�سة والريا�سيات ويف اأن تثري اهتمام الفتيات بالطريان.
وقالت لرويرتز: "كربت واأنا اأحب الطريان والعلوم والتكنولوجيا 
والهند�سة والريا�سيات، لكنني مل اأر العديد من الن�ساء اأو الفتيات 
الأخريات يفعلن ذلك. كنت اأرى على الدوام اأن ذلك اأمرا حمزنا 
جدا اأو حمبطا، واأمتنى اأن اأُ�سجع الفتيات على دخول هذا املجال". 
وت�سعى "رذرفورد" لنتزاع اللقب من �ساي�ستا وي�ض، التي اأ�سبحت 

اأ�سغر امراأة تطري وحدها حول العامل وعمرها 30 عاما.
ويعد اأ�سغر حامل للقب من الذكور هو مي�سون اآندروز الذي كان 
عمره 18 عاما عندما اأكمل تلك الرحلة. وت�ستغرق رحلة رذرفورد 
نحو ثاثة اأ�سهر �ستتوقف خالها يف 52 دولة، بينها جريناند 
اأو يف  الللكللان  وال�سني ونلليللكللاراجللوا، حيث �سُتقيم مللع عللائللات مللن 
فنادق. وتبداأ رذرفورد، املولودة لأبوين طيارين، درا�ستها اجلامعية 

العام املقبل وحتلم باأن ت�سبح رائدة ف�ساء.

خرباء يحذرون من الكذب 
يف ال�شرية الذاتية

عند التقدم للح�سول على وظيفة، من املهم اإقناع الطرف الآخر 
باملهارات واخلربات قدر امل�ستطاع. وغالباً ما مييل املتقدمون اإىل 
جعل خرباتهم ومهاراتهم تبدو اأف�سل مما هي عليه. ولكن ما هو 

املعدل املقبول، ومتى يتحول الأمر اإىل الكذب؟
"دي  الأملللللللانلللللليللللللة  اللللللوظلللللائلللللف  خلللللدملللللة  مللللللن  دان،  بللللللن  يلللللقلللللدم 
هل  �للسللوؤال  على  رده  معر�ض  يف  الإجللابللة،  بيفريبونغ�س�سرايرب" 
اأن  خا�سة  �سيئ،  اأمللر  املهنية،  الذاتية  ال�سرية  يف  والكذب  املبالغة 

اجلميع يفعله.
يف  املبالغة  اإىل  اأحلليللانللاً  مييلون  املتقدمني  اأن  �سحيح  دان،  وقللال 
مهنتهم.  يف  "�سغرية"  مراحل  جتاهل  يف  واأي�ساً  معينة،  اأ�سياء 
الفرتات  تغطي  التي  الأ�سهر  ترك  الكا�سيكية  احليل  ومن هذه 

التي يق�سيها املرء دون عمل.
املللبللالللغللة، خللا�للسللًة يف و�سف  املللتللقللدمللني جتللنللب  وب�سكل علللام، علللللى 
�سينهار  وظلليللفللة،  على  للح�سول  مقابلة  ويف  املهنية.  مهاراتهم 
ف�سيخ�سر  بالثقة،  �سعوره  على  املللرء  يحافظ  واإذا مل  الوهم.  هذا 

بالفعل.
الأمر  كللان  اإذا  معرفتهم  م�ستوى  يف  املبالغة  للمتقدمني  وميكن 
يتعلق باملهارات التي ل يزال ميكن اكت�سابها، والتي ميكنه تعلمها 
بنف�سه مثل اللغة الأ�سا�سية، اأو مهارات احلا�سب الآيل، رغم اأنه ل 

ين�سح بذلك يف جميع احلالت.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�شمك ال�شلمون يقلل خطر الإ�شابة ب�شرطان الأمعاء
يقي من  اأن  ال�سلمون ميكن  �سمك  عالية يف  بن�سبة  املوجود  )د(  فيتامني  يكفي من  ما  تناول  اإن  الباحثون  يقول 

الإ�سابة ب�سرطان الأمعاء قبل بلوغ �سن اخلم�سني.
واأظهرت الدرا�سة التي اأجراها باحثون اأمريكيون اأن ا�ستهاك 300 وحدة دولية من م�سادر فيتامني )د( كل يوم 
- ما يعادل ثاثة اأكواب من احلليب اأو 60 جراًما فقط من �سمك ال�سلمون - قد يقلل من خطر الإ�سابة ب�سرطان 

الأمعاء مبقدار الن�سف.
ويحافظ فيتامني د على �سحة العظام والأ�سنان والع�سات، ويتكون ب�سكل طبيعي عندما يتعر�ض اجللد لأ�سعة 
ال�سم�ض، ويقول اخلرباء اإن هذه النتائج قد تدفع الأطباء يف نهاية املطاف اإىل التو�سية لل�سباب با�ستهاك املزيد 

من "فيتامني اأ�سعة ال�سم�ض".
حول  عامني  كل  ا�ستجوابهن  ومت  عللاًمللا،   25 ملللدة  املللراأة   94000 الأمريكية  احلكومة  من  املمول  البحث  وتتبع 
نظامهن الغذائي وحالتهن ال�سحية، ولحظ علماء جامعة هارفارد اأن تناول فيتامني د من م�سادر الغذاء مثل 
ا اأن هناك اجتاًها  الأ�سماك والفطر والبي�ض واحلليب قد انخف�ض يف العقود القليلة املا�سية. وكانوا يدركون اأي�سً
مقلًقا لرتفاع حالت الإ�سابة ب�سرطان القولون يف �سن اخلم�سني، على الرغم من انخفا�ض حالت هذا النوع من 
ال�سرطان ب�سكل عام. وك�سفت الدرا�سة اأن تناول فيتامني )د( كان مرتبًطا بل "انخفا�ض خطر" الإ�سابة ب�سرطان 
القولون املبكر واأورام القولون، وكان الأ�سخا�ض الذين تناولوا الأطعمة الغنية بهذا الفيتامني اأقل عر�سة لاإ�سابة 

بهذه احلالة، مقارنة باأولئك الذين تناولوا الفيتامني من خال املكمات الغذائية.
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لقاحات كورونا و�شاللة دلتا.. درا�شة تدق ناقو�س اخلطر
التي  احلماية  اأن  اإىل  العامة  ال�سحة  جمللال  يف  بريطانية  درا�سة  خل�ست 
من  املتحورة  دلتا  �سالة  مللن  للوقاية  ا�ستخداما  لقاحني  اأكللرث  يوفرها 

فريو�ض كورونا، وال�سائدة حاليا، ت�سُعف يف غ�سون 3 اأ�سهر.
بعد ح�سولهم على  اأ�سيبوا  الذين  اأولئك  اأن  اإىل  اأي�سا  الدرا�سة  وخل�ست 
اأ�سرتازينيكا قد ي�سكلون خطرا اأكرب على  اأو  جرعتي لقاح فايزر-بيونتك 

الآخرين عما كان عليه احلال يف �سالت الفريو�ض ال�سابقة.
ووجدت الدرا�سة التي اأجرتها جامعة اأك�سفورد، وا�ستندت اإىل اأكرث من 3 
مايني م�سحة من الأنف اأو احللق يف اأنحاء بريطانيا، اأنه بعد مرور 90 
يوما على اجلرعة الثانية للقاحي فايزر اأو اأ�سرتازينيكا، فاإن كفاءة الأول 

يف منع الإ�سابة تراجعت 75 باملئة والثاين 61 باملئة.
لأ�سرتازينيكا  باملئة  و68  لفايزر  باملئة   85 ن�سبة  عن  تراجعا  ذلللك  ومثل 
التي لوحظت بعد مرور اأ�سبوعني على اجلرعة الثانية. وكان الرتاجع يف 

الفاعلية اأكرث و�سوحا لدى من تزيد اأعمارهم عن 35 عاما.
عن  وامل�سوؤولة  اأك�سفورد  يف  الطبية  الإح�ساءات  اأ�ستاذ  ووكللر،  �سارة  وقالت 
ب�سكل  يعمان  جرعتني،  بعد  اللقاحني،  كللا  يللزال  "ل  الللدرا�للسللة:  اإعلللداد 
احلماية  تراجع  مللدى  الباحثون  يحدد  ومل  دلتا".  مواجهة  يف  حقا  جيد 
مبرور الوقت، لكنهم اأ�ساروا اإىل اأن كفاءة اللقاحني اللذين خ�سعا للدرا�سة 

�ستتقارب بعد مرور ما بني 4 اإىل 5 اأ�سهر بعد اجلرعة الثانية.

ن�شائح ذهبية حلماية العني اأثناء العمل املكتبي
اأثناء  اإنه ميكن حماية العني  قالت الهيئة الأملانية للتاأمني �سد احلوادث 

العمل املكتبي من خال اتباع بع�ض الن�سائح الب�سيطة.
وال�سا�سة عن  العني  امل�سافة بني  تقل  اأن  اأنلله ل يجوز  الن�سائح  ومن هذه 

50 �سم.
وكتابة  فاحت  لون  ذات  لوحة مفاتيح  ا�ستخدام  ينبغي  اأنه  الهيئة  واأ�سافت 
"الإيجابي" على حماية العني  ذات لون داكن؛ حيث يعمل هذا الت�سميم 
من الإجهاد الناجم عن التحول من اللون الداكن للوحة املفاتيح اإىل اللون 

الفاحت لل�سا�سة.
اإىل  النهار  ينفذ �سوء  اأن  املللرء احلر�ض على  ينبغي على  العني،  وحلماية 
مكان العمل ب�سكل كاف، مع مراعاة جتنب النعكا�سات ال�سوئية وال�سوء 
املبهر؛ نظرا لأن هذه املوؤثرات ال�سوئية ال�سلبية جُتهد العني وتت�سبب يف 

ال�سعور بالتعب والإرهاق على املدى الطويل.
ولهذا الغر�ض من املثايل اأن ُت�سكل ال�سا�سة زاوية 90 درجة مع النافذة.

ن�شائح لتخفيف 
التجاعيد حول الفم

جتاعيد  اإن   "Elle" جملة  قللالللت 
 ،Barcode Wrinkles الباركود 
فوق  تن�ساأ  ظللاهللرة  راأ�سية  خطوط 
ال�سفة العلوية، وتبدو مثل الباركود. 
بال�سحة  املعنية  املجلة  واأو�للسللحللت 
واجلمال اأن لهذه التجاعيد اأ�سباب 
علللدة مللثللل الللتللدخللني، والللتللقللدم يف 
الللعللمللر، والللتللعللر�للض لللاأ�للسللعللة فوق 

البنف�سجية، والنوم على اجلانب.
وميكن مواجهتها بالعناية اجليدة 
بف�سل  بللالللفللم،  املحيطة  بالب�سرة 
نبات  بلللخلللا�لللسلللة  عللللنللللايللللة  كلللللللرمي 
مرتني  مبعدل  الذهبي  الأقللحللوان 
يجب  كما  الع�سات.  ل�سد  يومياً، 
حللمللايللة الللبلل�للسللرة مللن الأ�للسللعللة فوق 
البنف�سجية ال�سارة بكرمي واق من 
الأك�سدة  مب�سادات  وغني  ال�سم�ض 
E، والإقلللللللاع عن  مللثللل فلليللتللامللني 
واإذا  الظهر.  على  والنوم  التدخني 
الللللتللللدابللللري، ميكن  هلللللذه  تللفلللللح  مل 
بالبوتوك�ض،  احَلللقللن  اإىل  اللللللجللوء 
ملحاربة  فللعللاًل  �ساحاً  يعد  واللللذي 

هذه التجاعيد.

التنورة الأنبوبية ترتبع على عر�س املو�شة
التنورة  بللللاأن   Elle جملللللة  اأفلللللادت 
عر�ض  علللللى  تللرتبللع  "الأنبوبية" 
املللو�للسللة يف اخلللريللف لللتللغللازل قوام 
اإطلللاللللة مفعمة  امللللللراأة ومتللنللحللهللا 

بالأنوثة.
باملو�سة  املعنية  املجلة  واأو�للسللحللت 
اأن التنورة الأنبوبية هي تنورة ذات 
باجل�سم  وملت�سقة  �سيقة  ق�سة 
على غرار الأنبوب، ومتتاز بو�سط 
عللللللال، بلليللنللمللا يلل�للسللل طلللوللللهلللا اإىل 

منت�سف ال�ساق اأو اإىل الكاحل.

ف�شتان ديرندل... مو�شة 
متجددة من جبال الألب 

"ديرندل"  فلللل�للللسللللاتللللني  �لللسلللكلللللللت 
مللنللذ اللللِقلللَدم رملللللزاً جلللبللال الأللللب 
اأن تواكب  النم�سوية، ومتكنت من 
ا�ستعادت  اأنللهللا  درجلللة  اإىل  الع�سر 
�سبابها يف ال�سنوات الأخرية، �سواء 

يف معقلها اأو خارجه.
تتميز  الللللتللللي  اللللفللل�لللسلللاتلللني  وهلللللللذه 
ومئزرها  الأبلللليلللل�للللض  ارهلللا  بللل�لللسلللدرّ
"متثرّل  الللللوا�للللسللللعللللة،  وتللللنللللورتللللهللللا 
متثرّله  ملللا  الللنللملل�للسللا  اإىل  بللالللنلل�للسللبللة 
تللنللورة الللكلليلللللت ل�للسللكللتلللللنللدا وثوب 
ت�سرح  ما  لليابان"، على  الكيمونو 
عن  امل�سوؤولة  فاي�سنغروبر،  تكا 
اإي�سلي  بللاد  يف  يقام  الللذي  املعر�ض 
تاريخ  وي�ستعيد  النم�سا(  )و�للسللط 

هذا الزي الألبي املن�ساأ.
امل�سهورة  املللنللطللقللة  هلللذه  و�للسللهللدت 
والتي  �سالتزكامرغوت،  ببحريات 
هاب�سبورغ  لعائلة  مق�سداً  كللانللت 
املللالللكللة، رواجلللاً مللتللجللدداً يف الآونة 
الذي  القطني  للف�ستان  الأخلللرية 
تللرتللديلله كللذلللك الللنلل�للسللاء يف ولية 
تريول  وليللة  ويف  الأملانية  بافاريا 

النم�سوية.
كلللللانلللللت الللللللفللللللاحللللللات اللللل�للللسللللابللللات 
ارتللللدى هذا  اأول مللن  واخللللادملللات 
الثمن،  والزهيد  العملي  الف�ستان 
علماً اأن كلمة "ديرندل" ميكن اأن 

تعني "فتاة" باللهجات املحلية.
الللتللا�للسللع ع�سر،  الللقللرن  نللهللايللة  ويف 
يرتدين  اللللبلللاط  �للسلليللدات  بلللاتلللت 
هللذا الف�ستان خللال وجللودهللن يف 
املنطقة �سيفاً بغر�ض ال�ستجمام، 
لنزهاتهن  مللنللا�للسللبللاً  وجلللدنللله  اإذ 
اجلبلية  وامللللللراعلللللي  احلللللقللللول  يف 

املحيطة.

الأنانا�س غذاء خارق
الأنانا�ض غذاء  اإن  للتغذية  املركز الحتللادي  قال 
خارق �سوبر فوود ملا يتمتع به من فوائد �سحية.

واأو�سح املركز الأملاين اأن الأنانا�ض كنز من املعادن، 
مثل احلديد، والنحا�ض، واملنغنيز، والبوتا�سيوم، 
 C فيتامني  اإىل  اإ�للسللافللة  والللزنللك،  واملغني�سيوم، 

املهم للتمتع مبناعة قوية.
"بروميلني"،  اإنللزمي  على  الأنانا�ض  يحتوي  كما 
اجل�سم  يف  اللللللتللللهللللابللللات  حمللللاربللللة  يف  اللللفلللعلللال 
امل�ساحبة للعديد من الأمرا�ض مثل الروماتيزم 

وال�سكري.
اله�سم،  تن�سيط  على  اأي�ساً  الإنللزمي  ويعمل هذا 
وحت�سني امت�سا�ض الربوتينات، وحت�سني �سريان 

الدم.
وي�ساعد الأنانا�ض اأي�ساً يف احلفاظ على الر�ساقة، 
وغني  ناحية،  احلرارية من  ال�سعرات  قليل  لأنه 
ال�سعور  على  ت�ساعد  الللتللي  الللغللذائلليللة،  بللالأللليللاف 

بال�سبع ملدة طويلة، من ناحية اأخرى.

ت�شتمر يف جمع القمامة رغم اأنها اأ�شبحت مليونرية
رف�ست امراأة مليونرية فازت بجائزة كربى باليان�سيب، 
التوقف عن جمع القمامة من �ساطئ بلدتها، لأنها توؤمن 
ب�سرورة احلفاظ على نظافة ال�سواطئ من النفايات التي 
ت�سر البيئة. ا�ستمرت �سارت ليزبيت، البالغة من العمر 
عام  يف  ا�سرتليني  جنيه  مليون  ربحت  والتي  عاماً،   57
2019، على امل�سار نف�سه الذي �سلكته منذ خم�سة عقود 

بتنظيف ال�ساطئ من النفايات البا�ستيكية.
وتقوم ليزبيت بتنظيف القمامة ب�سكل يومي اأثناء القيام 
�سا�سك�ض،  مدينة  قرب  �ساطئ  على  كلبها  برفقة  بجولة 

وحتث الآخرين على فعل ال�سيء نف�سه.
وتقول ليزبيت، اإن فوزها مبليون جنيه لن يغري اهتمامها 
بالبيئة التي يجب اأن يهتم بها اجلميع �سواء اأكانوا اأغنياء 
اأو فقراء. وقد ان�سم اإليها موؤخراً العديد من الفائزين 
بجائزة اليان�سيب الكربى يف بريطانيا، يف فعالية تهدف 
جلمع النفايات من ال�ساطئ وتوعية النا�ض حول م�سار 
هذه النفايات على البيئة، وفق ما اأوردت �سحيفة مريور 

اأوناين الربيطانية. 

يذهب الطعام اإىل رئتيه بدًل من معدته
اأمللرهللم ب�سبب حالة  تللرك طفل الأطللبللاء يف حللرية مللن 
غللاملل�للسللة جتللعللللله غللري قللللادر علللللى تللنللاول الللطللعللام، حيث 
يذهب  كللان  �سربه  حللاول  الللذي  احلليب  كل  اأن  اكت�سفوا 
واحداً  اأ�للسللبللوعللاً  عللمللره  كللان  عندما  رئتيه.  اإىل  مبا�سرة 
فقط، لحظ والدا الطفل هاريل اأنه ميكنه التعامل مع 
جرعة واحدة اأو جرعتني فقط من احلليب قبل اأن يبداأ 
يف البكاء. وعندما بلغ ثاثة اأ�سهر نقل اإىل امل�ست�سفى بعد 
توقفه فجاأة عن التنف�ض. واأظهرت الفحو�ض الطبية اأن 
الطعام الذي كان ي�ستهلكه الطفل كان يذهب اإىل رئتيه 
الأوىل من  الللثللاث  ال�سنوات  وخللال  مللن معدته.  بللدًل 
عمره مل يتناول اأي �سيء عرب فمه واعتمد على اأنبوب مت 
و�سله اإىل معدته. وعلى الرغم من الفحو�سات ال�ساملة 
التي تلقاها يف امل�ست�سفى والعمليتني اجلراحيتني اللتني 
اأجريتها له يف �سدره، مل ي�ستطع الأطباء معرفة امل�سكلة 
التي يعاين منها الطفل.  ويف تطور حمري اآخر، اأظهرت 
يعد  مل  بللاأنلله  هلللاريل،  للطفل  اأجللريللت  التي  الفحو�سات 
الللطللعللام، حيث بداأ  تللنللاول  مللن م�ساكل يف  كللثللرياً  يللعللاين 

يتناول ال�سوائل من فمه ب�سكل طبيعي.

نا�شا توثق �شناعة الطائرة ال�شاروخية
فيديو  "نا�سا" �سريط  الأمريكية  الف�ساء  وكالة  ن�سرت 
طائرة  �سناعة  مللراحللل  يظهر  الزمني  الت�سارع  بتقنية 

فوق �سوتية.
وقالت "نا�سا" اإن املقاطع التي ظهرت يف الفيديو �سجلت 
ت�سنيع  وتللظللهللر   ،2021 يللونلليللو  اإىل   2019 مللايللو  بللني 
ال�سريعة �سناعة  اللقطات  املركبة " اإك�ض 59-". وتظهر 
الأجللزاء الرئي�سية يف الطائرة، ثم تركيبها فوق بع�سها 

البع�ض، اإىل اأن اكتمل بناء الهيكل اخلارجي للطائرة.
ومن املقرر اأن تقلع الطائرة يف اأوىل رحاتها التجريبية 

يف العام املقبل 2022.
اأبرمت  اأنها   2019 عللام  يف  "نا�سا" اأعلنت  وكالة  وكانت 
مارتن  لوكهيد  �سركة  مع  دولر  مليار  ربع  بلغت  �سفقة 

للم�ساهمة يف ت�سنيع طائرات من هذا الطراز. 

جولة يف ال�شماء.. �شور حتب�س 
الأنفا�س لزخات ال�شهب

ينتظر حمبو الفلك ب�سغف كل عام متابعة زخات 
التي تبداأ كل عام من 14  الرب�ساويات"،  "�سهب 
يوليو حتى 24 اأغ�سط�ض، وت�سل ذروتها يف يومي 

12 و13 اأغ�سط�ض، بح�سب وكالة نا�سا.
وخال الآونة الأخرية �سجت من�سات التوا�سل 
التقطها  اللللتلللي  الللل�لللسلللورة  بللللللاآلف  الجلللتلللملللاعلللي 
�سهب  زخلللات  مللن  ُمللبللهللرة  مل�ساهد  الفلك  ع�ساق 
�سكاي  موقع  ير�سد  الللعللامل،  حللول  الرب�ساويات 

ا منها. نيوز عربية بع�سً
وعللن الللظللاهللرة الللفللريللدة يللقللول الللدكللتللور اأ�سرف 
تللللادر�للللض، رئلليلل�للض قلل�للسللم الللفلللللك اللل�للسللابللق مبعهد 
اإن  مبلل�للسللر،  واجليوفيزيقية  الفلكية  الللبللحللوث 
دخول  ب�سبب  العموم  يف  حتللدث  ال�سهب  ظاهرة 

كوكب الأر�ض اإىل م�سار مذنبات قدمية ممتلئة 
بنفايات هذه املذنبات.

وي�سيف تادر�ض ملوقع �سكاي نيوز عربية اأن هذه 
تكون عبارة عن حبيبات �سغرية جدا،  النفايات 
الللغللاف اجللللوي لاأر�ض  حتللرتق عند دخللولللهللا 
على م�سافة تقدر من 70 اإىل 100 كيلومرت من 
�سطح الأر�ض، اأما الأج�سام الكبرية ن�سبيا ت�سمى 

نيازك.
ويلفت تادر�ض اإىل اأن زخات �سهب "بري�سيد" اأو 
الرب�ساويات، حتدث عند مرور كوكب الأر�ض يف 
توتل  �سويفت  مذنب  ي�سببه  الللذي  الغبار  م�سار 
املكت�سف عام 1862، وهو يدور بني ال�سم�ض وما 

وراء مدار بلوتو مرة كل 133 عاًما.

�ملمثلة نيكو باركر ت�سل �إىل �لعر�س �لأول لفيلم »ذكريات«  يف م�سرح TCL �ل�سيني يف هوليوود. � ف ب

هوجن كوجن تعفي نيكول كيدمان من احلجر لت�شوير م�شل�شل تلفزيوين 
اأكدت حكومة هوجن كوجن فيما يبدو اأن املمثلة الأ�سرتالية نيكول كيدمان ح�سلت على 
اإعفاء من احلجر ال�سحي يف هوجن كوجن الأ�سبوع املا�سي، حتى يف الوقت الذي ت�ستعد 
ت�سري  والتي  كوفيد19-  ب�سبب  ال�سفر  على  ال�سارمة  القيود  من  ملزيد  املدينة  فيه 
هوليوود  جنمة  املدينة  حكومة  تذكر  ومل  اخلمي�ض.  اأم�ض  ليل  منت�سف  من  اعتبارا 
البالغة من العمر 54 عاما ب�سكل مبا�سر لكنها قالت اإنها منحت �سخ�سا اأجنبيا 
عاما يف �سناعة ال�سينما اإعفاء من احلجر ال�سحي "بهدف القيام بعمل مهني". 
ويتعار�ض الإعفاء ب�سدة مع قواعد الدخول لل�سكان، وهي من بني اأ�سد القواعد 
�سرامة يف العامل، الأمر الذي اأثار عا�سفة من النتقادات من ال�سكان يف املدينة 
التي تديرها ال�سني. ويتعني على الكثري من امل�سافرين لهوجن كوجن، حتى لو 
تلقوا التطعيم، اأن يظلوا يف احلجر ال�سحي الإلزامي يف فندق ملدة ت�سل 
اإىل 21 يوما. وب�سبب هذه الإجللراءات، مل ي�ستطع الكثري من ال�سكان 
اأن يزوروا اأقرباءهم اأو ال�سفر للخارج منذ نحو عامني. وتزور كيدمان 
اإك�سبات�ض" من  "ذي  امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة لت�سوير م�سل�سل 

اإنتاج �سركة اأمازون، وفقا ملوقع اإت�ض.كيه01 الإخباري.


