حممد بن زايد يزور جناح ال�سعودية امل�شارك يف �إك�سبو
 2020دبي وي�شيد مبا يقدمه من حمتوى �إبداعي

�ص 05

الإمارات وفنلندا تبحثان تعزيز

•• دبي-وام:

التعاون يف قطاع الف�ضاء

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة �أم�س جناح اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة امل�شارك يف
معر�ض �إك�سبو  2020دبي الدويل.
كان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�صوله جناح اململكة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي
بن حممد بن فهد وزير دولة ع�ضو جمل�س ال��وزراء يف اململكة العربية ال�سعودية
وعدد من امل�س�ؤولني.
وتعرف �سموه خالل جولة له يف اجلناح  -الذي يعد ثاين �أكرب جناح يف معر�ض
�إك�سبو  2020دبي مب�ساحة تبلغ  13.059مرت مربع ويقع يف منطقة الفر�ص -
على ر�ؤية اململكة امللهمة مل�ستقبل م�شرتك وم�شاريعها الطموحة �ضمن �أربع ركائز
رئي�سية ت�شمل  :املجتمع احليوي والطبيعة والرتاث والفر�ص اال�ستثمارية �إ�ضافة
�إىل ما يج�سده اجلناح من تاريخ اململكة العريق وما حباها اهلل من مناظر طبيعية
(التفا�صيل �ص)3
متنوعة بجانب م�ساحات للطاقة واال�ستدامة.
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للجوجيت�سو تنطلق اليوم يف �أبوظبي
�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 20صفحة -الثمن درهمان

حممد بن زايد ي�صدر قرارين بتعيني �أمني عام
املجل�س التنفيذي ومدير عام هيئة �أبوظبي للإ�سكان

•• �أبوظبي-وام:

�أ� �ص��در ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي،
ق��راراً بتعيني �سعادة �سيف �سعيد غبا�ش �أميناً عاماً
للمجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي.
كما �أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي،
ق��راراً بتعيني �سعادة الدكتور حممد را�شد الهاملي
مديراً عاماً لهيئة �أبوظبي للإ�سكان.

الإمارات تت�ضامن مع باك�ستان يف �ضحايا الزلزال

حممد بن زايد خالل ح�ضوره �إعالن الإمارات عن هدفها ال�سعي لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام 2050

بح�ضور حممد بن زايد  ..الإمارات تعلن عن هدفها ال�سعي لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050
•• دبي-وام:

�أعلنت حكومة دولة الإم��ارات بح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة ،يف جناح
الإم� ��ارات مبعر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ع��ن امل �ب��ادرة اال�سرتاتيجية لدولة
الإمارات لتحقيق احلياد املناخي بحلول  ،2050والتي ت�أتي تتويجاً للجهود
الإماراتية الهادفة �إىل الإ�سهام ب�إيجابية يف ق�ضية التغري املناخي ،والعمل

على حتويل التحديات يف هذا القطاع �إىل فر�ص ت�ضمن للأجيال القادمة
م�ستقب ً
ال م�شرقاً.
وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل بالتزامن مع الإع�ل�ان � :أعلنت
دولة الإم��ارات اليوم عن هدفها لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام 2050
 ..منوذجنا التنموي �سرياعي هذا الهدف  ..وجميع امل�ؤ�س�سات �ستعمل كفريق
واحد لتحقيقه  ..ودول��ة الإم��ارات �ست�ستثمر �أكرث من  600مليار درهم يف

ع�شرات القتلى من احلوثيني بينهم قيادات بجبهات م�أرب

ميلي�شيا احلوثي ت�ص ّعد جرائمها �ضد املدنيني
•• اليمن-وكاالت:

توا�صلت امل �ع��ارك العنيفة ب�ين ق��وات اجلي�ش
اليمني وميلي�شيا احلوثي االنقالبية ،يف عدد
م��ن جبهات القتال مبحيط حمافظة م�أرب،
�شمايل �شرق البالد.
و�أك��دت م�صادر ميدانية �أن ميلي�شيا احلوثي
تكبدت خالل ال�ساعات املا�ضية ،خ�سائر ب�شرية
وم ��ادي ��ة ك �ب�يرة ع�ل��ى �أي� ��دي اجل�ي����ش الوطني
وغارات حتالف دعم ال�شرعية.
وك�شفت م�صادر ميدانية و�إعالمية متطابقة،
عن م�صرع قيادي حوثي ب��ارز من �أ�سرة زعيم
امليلي�شيات ،مع عدد من مرافقيه و�إ�صابة و�أ�سر
�آخرين يف هذه املعارك.
و�أف ��ادت �أن القيادي احلوثي املدعو م�صطفى
حمود �شرف ال��دي��ن منتحل رتبة عميد قائد
ال �ت��دخ��ل ال �� �س��ري��ع ،ل �ق��ي م �� �ص��رع��ه م ��ع كافة
مرافقيه ،يف جبهة مراد ،جنوب غربي م�أرب.
و�أو�ضحت امل�صادر �أن القيادي �شرف الدين هو

�صهر زعيم امليلي�شيا عبدامللك احلوثي.
ك�م��ا ق�ت��ل ال�ع���ش��رات م��ن ميلي�شيا احل��وث��ي يف
معارك ال�ساعات املا�ضية بجبهة امل�شجح ،غرب
م�أرب.
وو�� �س ��ط م �ط��ال �ب��ات ح �ق��وق �ي��ة ب� ��إح ��ال ��ة ملف
الإعدامات واالنتهاكات احلوثية �ضد الطفولة
والن�ساء �إىل املحكمة الدولية� ،ص ّعدت ميلي�شيا
االنقالب الإرهابية من جرائمها �ضد الأطفال،
وقتلت طف ً
ال يف ق�صف مدفعي على الأحياء
ال�سكنية غرب حمافظة تعز.
و�أف ��اد م�صدر ع�سكري ل�صحيفة ع�ك��اظ ،ب�أن
ميلي�شيا احل��وث��ي ق�صفت ق��رى منطقة ماتع
مبديرية جبل حب�شي ،ما �أ�سفر عن مقتل طفل
وتدمري عدد من املنازل بعد �ساعات من ف�شلها
يف تنفيذ هجوم على امل��واق��ع الغربية يف غرب
تعز وتكبيدها خ�سائر ف��ادح��ة ت�صل �إىل 50
قتي ً
ال وجريحاً.
ومن جهة �أخرى ،قتل مدين و�أ�صيب �آخر يوم
الثالثاء ،يف انفجار لغم �أر�ضي زرعته امليلي�شيا

يف م��دي��ري��ة ح�ي�ران مبحافظة ح�ج��ة ،و�أك ��دت
م�صادر ميدانية �أن اجل��ري��ح ال ي��زال يف حالة
حرجة نظراً لتمزيق اللغم ج�سده.
وكان مركزا املعلومات والت�أهيل حلقوق االن�سان،
وحقي لدعم احلقوق واحل��ري��ات ،طالبا فريق
اخل�براء الدوليني والإقليميني بالتحقيق يف
اجلرائم واالنتهاكات العن�صرية التي ترتكبها
ميلي�شيا احلوثي بحق املدنيني ل�ضمان �إن�صاف
ال�ضحايا وع��دم �إف�ل�ات املجرمني م��ن العقاب
و�آخرها �إعدام  18مدنياً.
و�أك� ��د رئ�ي����س م��رك��ز ح�ق��ي ه ��اين الأ�� �س ��ودي يف
م�ؤمتر بجنيف� ،أن امليلي�شيا عذبت ب�شدة 10
م��دن�ي�ين ق�ب��ل �إع��دام �ه��م ،م��ا �أ��س�ف��ر ع��ن مقتل
�أحدهم حتت التعذيب و�إ�صابة قا�صر بال�شلل
�أثناء حماكمة �صورية مغلقة �شابتها خمالفات
ج�سيمة لقواعد املحاكمة ال�ع��ادل��ة ،مبيناً �أن
ع�م�ل�ي��ات الإع � ��دام ت�ع��د مت�ي�ي��زاً ع�ن���ص��ري�اً �ضد
�أفراد ينتمون �إىل منطقة تهامة التي ت�سيطر
امليلي�شيا على جزء كبري منها.

الطاقة النظيفة واملتجددة حتى  .. 2050و�ستقوم بدورها العاملي يف مكافحة
التغري امل�ن��اخ��ي.م��ن جانبه ق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  :توا�صل دولة
الإم��ارات  -مع �إعالنها اليوم هدفها لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050
 دورها الفاعل وامل�ؤثر عاملياً يف ق�ضية التغري املناخي .ودعمها جهود العملاملناخي وتعزيز التعاون الدويل لال�ستفادة من جميع الفر�ص االقت�صادية
(التفا�صيل �ص)2
واالجتماعية.

الكرملني:طردالناتولدبلوما�سيني
رو����س ي��ق��و���ض �آم����ال احل���وار
•• مو�سكو-وكاالت:

ق� ��ال ال �ك��رم �ل�ين �أم� �� ��س �إن �إق � ��دام
حلف �شمال الأطل�سي الناتو على
خ �ف ����ض ح �ج��م ال �ب �ع �ث��ة الرو�سية
قوّ�ض بالكامل تقريبا �آم��ال عودة
العالقات �إىل طبيعتها وا�ستئناف
احل � ��وار م ��ع احل �ل��ف ال� ��ذي تقوده
الواليات املتحدة .وقال م�س�ؤول يف
احللف �إن احللف طرد ثمانية �أفراد
م��ن ال�ب�ع�ث��ة ال��رو��س�ي��ة ل��دي��ه كانوا
�ضباط خمابرات رو�س متخفني ،يف
�أحدث تدهور للعالقات بني الغرب
ورو�سيا ،والتي و�صلت بالفعل �إىل
�أدن��ى م�ستوياتها منذ فرتة ما بعد
احلرب الباردة.
وق��ال دم�ي�تري بي�سكوف املتحدث
با�سم الكرملني لل�صحفيني اليوم:
هناك تناق�ض وا�ضح بني ت�صريحات
مم�ث�ل��ي احل �ل��ف ب �� �ش ��أن رغ�ب�ت�ه��م يف
تطبيع ال�ع�لاق��ات م��ع ب�لادن��ا وبني
ت�صرفاتهم الفعلية.

ال�سي�سي لقي�س �سعيد:

م�صر م�ستعدة لت�سخري كل �إمكاناتها لتحقيق ا�ستقرار تون�س
•• الفجر  -تون�س

�أك��د املتحدث الر�سمي با�سم الرئا�سة امل�صرية �أن
الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي �أعرب يف مكاملة هاتفية
جمعته م���س��اء الأرب �ع ��اء ب��ال��رئ�ي����س ال�ت��ون���س��ي قي�س
�سعيد عن دع��م م�صر لإج��راءات��ه وجلهوده الرامية

�أعلنت رو�سيا� ،أم�س اخلمي�س ،عزمها دع��وة حركة طالبان �إىل حمادثات
دولية حول �أفغان�ستان يف مو�سكو يف الع�شرين من ال�شهر اجلاري.
وك�شف عن املبادرة الرو�سية ،املمثل اخلا�ص للرئي�س فالدميري بوتن ب�ش�أن
�أفغان�ستان ،زامري كابولوف ،وال��ذي مل يقدم مزيدا من التفا�صيل حول
املحادثات املزمعة .وردا على �س�ؤال طرحه �صحفيون على كابولوف عما �إذا
�سيكون ممثلون عن احلركة التي �سيطرت على احلكم يف كابل منت�صف
�أغ�سط�س ،مدعوين �إىل مفاو�ضات ت�شمل ال�صني و�إيران وباك�ستان والهند،
�أجاب بـ"نعم" ،ح�سبما ذكرت «فران�س بر�س».
وا�ست�ضافت مو�سكو م�ؤمترا دوليا ب�ش�أن �أفغان�ستان يف مار�س �أ�صدرت خالله
رو�سيا والواليات املتحدة وال�صني وباك�ستان بيانا م�شرتكا يدعو الأطراف
الأفغانية املتحاربة �آنذاك �إىل التو�صل �إىل اتفاق �سالم وكبح العنف.
كما دعت طالبان �إىل عدم �شن �أي هجمات خالل الربيع وال�صيف.
وبعدها �سحبت الواليات املتحدة وحلفا�ؤها قواتهم من �أفغان�ستان بعد 20
عاما من احلرب ،وا�ستولت طالبان على ال�سلطة يف تقدم خاطف وانهارت
احلكومة ال�سابقة.
وت�شعر رو�سيا بالقلق من احتمال ح��دوث تداعيات يف املنطقة و�إمكانية
ت�سلل مت�شددين �إىل اجلمهوريات ال�سوفيتية ال�سابقة يف �آ�سيا الو�سطى
والتي تعتربها مو�سكو خط دفاعها اجلنوبي.

ح��ذرت �إ�سرائيل بعثاتها يف جميع
�أن �ح��اء ال�ع��امل م��ن تهديد �إرهابي
�إي � � ��راين حم �ت �م��ل ،وف �ق ��ا لتقرير
ت �ل �ف��زي��وين ب �ع��د اع �ت �ق��ال مواطن
�أذربيجاين ب�سبب م�ؤامرة مزعومة
الغتيال رج��ل �أعمال �إ�سرائيلي �أو
�أكرث يف قرب�ص.
ووف � � � ًق � � ��ا لأخ � � �ب � � ��ار ال � �ق � �ن� ��اة 12
الإ� � � �س� � ��رائ � � �ي � � �ل � � �ي� � ��ةُ ،ط � � �ل� � ��ب م��ن
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي�ين الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين يف
جميع �أن �ح��اء ال�ع��امل �أن يظلوا يف
حالة ت�أهب ق�صوى.
وقالت ال�شبكة �أي�ضا �إن ثالثة من
امل�شتبه ب�ه��م يف حم��اول��ة الهجوم
ال �ف��ا� �ش �ل��ة يف ق�ب�ر� ��ص وال � �ت ��ي مت
ال�ك���ش��ف ع�ن�ه��ا يف وق ��ت ��س��اب��ق من
هذا الأ�سبوع ،ي�شتبه يف فرارهم من

برملان العراق ينهي دورته ..والكاظمي يدعو للم�شاركة باالنتخابات
•• بغداد-وكاالت:

ت ��دور �أب ��رز ال�ت�ك�ه�ن��ات والتوقعات
تذهب لالعتقاد �أن قائمتي الفتح
و�سائرون التيار ال�صدري �ستكونان
الأوف��ر حظاً للح�صول على �أعلى
عدد من مقاعد الربملان العراقي،
وتالياً �ستتمكن واح��دة منهما من
ت�شكيل ال ُكتلة الربملانية الأكرب،
املخولة بت�شكيل احلكومة العراقية
ح�سب تف�سري املحكمة الد�ستورية
العليا للد�ستور العراقي.
وك��ان��ت اجل�ه�ت��ان ال�سيا�سيتان قد
ح���ص��دت��ا �أع �ل��ى الأ� � �ص� ��وات خالل
االنتخابات املا�ضية التي ج��رت يف
ال �ع��ام  ،2018ب �ف��ارق  6مقاعد
ف �ق��ط ل���ص��ال��ح ال �ت �ي��ار ال�صدري،
ل�ك��ن ق��ائ�م��ة ف�ت��ح اع �ت�برت نف�سها
الأكرب حجماً ،لأن قائمة �سائرون
ك��ان��ت ت���ض��م ط�ي�ف�اً م��ن الأح� ��زاب
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،وع�ل��ى ر�أ� �س �ه��ا احلزب
ال�شيوعي العراقي.
بعد � 3سنوات ،ما تزال القائمتان
الأك� � �ث� ��ر �� �س� �ط ��وة وح� � ��� � �ض � ��وراً يف

�أع�ضاء بعثة مراقبة االنتخابات الأوروبية يتفقدون اال�ستعدادات اللوج�ستية
العا�صمة بغداد وكافة املحافظات ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة امل� �ق ��ررة ي ��وم الأح ��د
اجلنوبية من العراق ،حيث ثمة ما املقبل.
يزيد على  200مقعد م��ن �أ�صل وو�صف الكاظمي عرب ح�سابه على
 329مقعد ب��رمل��اين ،مخُ �ص�ص ت��وي�تر االن �ت �خ��اب��ات ب ��أن �ه��ا امل�سار
الوطني لإنتاج جمل�س نواب جديد،
لتلك املناطق.
هذا و�أعلن رئي�س جمل�س الوزراء وحلماية وطننا وبناء الدولة.
العراقي م�صطفى الكاظمي �أم�س وخاطب رئي�س ال��وزراء العراقيني
اخلمي�س ان�ت�ه��اء ال�ف�ترة النيابية قائال اختاروا من ميثلكم بحرية
ملجل�س ال �ن��واب ،داع�ي��ا العراقيني وعلى �أ�سا�س قيم العراق الوطنية.
�إىل �صنع التغيري يف االنتخابات ا�صنعوا التغيري ب�إرادتكم.

•• اخلرطوم-وكاالت:

مو�سكو ت�ست�ضيف حمادثات دولية حول �أفغان�ستان �إ�سرائيل حتذر بعثاتها حول العامل من تهديدات �إيرانية

•• مو�سكو-وكاالت:

ع�برت دول��ة الإم� ��ارات ع��ن ت�ضامنها م��ع جمهورية
باك�ستان الإ�سالمية يف �ضحايا الزلزال الذي �ضرب
مناطق يف �إق�ل�ي��م بلو�ش�ستان ج�ن��وب غ��رب��ي البالد،
و�أودى بحياة ال�ع��دي��د م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ،ف�ضال عن
وق��وع �إ��ص��اب��ات .و�أع��رب��ت وزارة اخلارجية والتعاون
الدويل عن خال�ص تعازيها وموا�ساتها �إىل احلكومة
الباك�ستانية و�إىل �أه ��ايل وذوي ال�ضحايا يف هذا
امل�صاب اجللل ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع
امل�صابني.

م�����س��ؤول ���س��وداين :خم��زون
الدقيق يكفي لأربعة �أيام فقط

�إىل بناء م�ستقبل �أف�ضل لل�شعب التون�سي وحتقيق
اال�ستقرار يف البالد وا�ستعداد م�صر الكامل لت�سخري
كافة �إمكاناتها يف �سبيل تقدمي امل�ساعدة الالزمة يف
هذا الإط��ار للجانب التون�سي ال�شقيق يف ظل متيز
العالقات الثنائية الأخوية بني البلدين.
(التفا�صيل �ص)9

•• القد�س-وكاالت:

•• �أبوظبي -وام:

ق�بر���ص ،ومل ت��ذك��ر القناة م�صدر
املعلومات.
ويف م � ��ار� � ��س م � ��ن ه � � ��ذا ال � �ع � ��ام،
ح � ��ذر جم �ل ����س الأم � � ��ن ال �ق ��وم ��ي،
الإ� � �س� ��رائ � �ي � �ل � �ي �ي�ن م � ��ن اح� �ت� �م ��ال
ا� �س �ت �ه��داف �ه��م م� ��ن ق �ب ��ل النظام
الإي� ��راين .وق��ال��ت �إن �إي ��ران كانت
وراء هجوم بالقنابل قرب ال�سفارة
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة يف ال �ه �ن��د يف يناير
كانون الثاين مل ي�سفر عن �سقوط
�ضحايا.
و�ألقت احلكومة الإ�سرائيلية باللوم
ع�ل��ى الإره � ��اب الإي � ��راين يف خطة
الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي لقتل امللياردير
ت�ي��دي ��س��اغ��ي يف ق�بر���ص .ويعترب
�ساقي رجل �أعمال وم�ؤ�س�س �شركة
ب��رام��ج الأل �ع��اب  ،Playtechالتي
لها مكاتب يف نيقو�سيا.
وزعمت بع�ض امل�صادر �أن الهجوم

ال� ��ذي مت �إح �ب��اط��ه ك ��ان حماولة
الغتيال �ساجي مرتبطة ب�صفقاته
ال� � �ت� � �ج � ��اري � ��ة .ل � �ك� ��ن احل � �ك ��وم ��ة
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة �أل �ق��ت ب��ال �ل��وم على
�إي � � ��ران ي� ��وم االث� �ن�ي�ن ،وق ��ال ��ت �إن
�ساجي ا�ستهدف فقط لأن��ه رجل
�أعمال �إ�سرائيلي.
ومت القب�ض على م�شتبه �أذربيجاين
الأ�� �س� �ب ��وع امل��ا� �ض��ي ل�لا� �ش �ت �ب��اه يف
التخطيط مل�ه��اج�م��ة رج��ل �أعمال
�إ�سرائيلي �أو �أكرث.
وك �� �ش �ف��ت ال �� �س �ل �ط��ات القرب�صية
ع ��ن  11ت �ه �م��ة حم�ت�م�ل��ة يجري
ال�ت�ح�ق�ي��ق ف �ي �ه��ا م ��ع امل���ش�ت�ب��ه به،
مب��ا يف ذل ��ك ال �ن �� �ش��اط الإره ��اب ��ي،
وال�شروع يف القتل ،واالنتماء �إىل
منظمة �إجرامية ،والت�آمر الرتكاب
جرمية ،والتواجد يف البالد ب�شكل
غري قانوين.

ق � ��ال م� ��� �س� ��ؤول ح �ك��وم��ي رفيع
ب� � ��ال � � �� � � �س� � ��ودان �إن امل � � �خ� � ��زون
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي م� ��ن الدقيق
يكفي لأرب�ع��ة �أي��ام فقط ،وتوقع
الو�صول �إىل اتفاق بفتح الطرق
وم � �ي � �ن ��اء ب� ��ورت � �� � �س� ��ودان خ�ل�ال
ال�ساعات املقبلة.
ومنذ نحو � 3أ�سابيع يغلق �أن�صار
ن��اظ��ر قبيلة ال �ه��دن��دوة مرافق
وط ��رق ح�ي��وي��ة يف � �ش��رق البالد
للمطالبة ب��إل�غ��اء م�سار ال�شرق
يف ات�ف��اق�ي��ة ج��وب��ا لل�سالم وحل
احلكومة املدنية وت�سليم احلكم
للع�سكريني.
وح � � ��ذر جم �ل ����س ال� � � � � ��وزراء من
تداعيات عملية الإغ�لاق املمتدة
على خمزون ال�سلع اال�سرتاتيجية
والوقود والأدوية.
ونقل موقع �سودان تريبيون عن
وزي��ر ال�صناعة �إب��راه�ي��م ال�شيخ
القول� :إن املخزون اال�سرتاتيجي
م��ن ال��دق�ي��ق يكفي لأرب �ع��ة �أيام،
وت��وق��ع ف�ت��ح م�ي�ن��اء بورت�سودان
والطرق املغلقة خ�لال ال�ساعات
املقبلة ،و�أو��ض��ح �أن الإغ�لاق �أثر
على حركة النقل ب�شكل �أ�سا�سي
وكبري.

كي�سنجر ...مل ي�ؤثر فيه تقدم ّ
ال�سن

يف �سرية ذاتية من ت�أليف جريار �أرو:

دبلوما�سي القرن� :شخ�صية من �ضوء وظالل!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

ا��ص��در لل�سفري الفرن�سي ال�سابق ج�يرار �أرو� ،أم����س اخلمي�س ،كتابًا عن
هرني كي�سنجر ،وزير اخلارجية ال�سابق لريت�شارد نيك�سون وجريالد فورد
( )1977-1973وم�ست�شار الأمن القومي ال�سابق (...)1973-1969
بعد ثمانية و�أربعني عامًا من منح جائزة نوبل لل�سالم لهرني كي�سنجر ،ال
تزال ق�صة الرجل ملتب�سة وغام�ضة .يُنظر �إليه ،عن حق �أو باطل ،على �أنه
الرجل الذي وقف وراء انقالب عام  1973يف ت�شيلي واغتيال �سلفادور
�أليندي ،وتعر�ض النتقادات ب�سبب ما فعله يف فيتنام وق�صف كمبوديا.
ورغ��م كل �شيء ،كما يو�ضح ج�يرار �أرو ،ال�سفري الفرن�سي ال�سابق لدى
الواليات املتحدة ،فهو �أ�سطورة يف الدبلوما�سية ،لكنها �أ�سطورة يف الأبي�ض
والأ�سود.يف �سن  ،98مازال هرني كي�سنجر يح ّفز النا�س للكتابة واحلديث
عنه ،كما يت�ضح من ال�سرية الذاتية التي كر�سها له جريارد �أرو
(التفا�صيل �ص)13

اجلمعة  8أكتوبر  2021م  -العـدد 13361
8 October 2021 - Issue No 13361

�أخبـار الإمـارات

Friday

02

بح�ضور حممد بن زايد  ..الإمارات تعلن عن هدفها ال�سعي لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050
حممد بن را�شد :

•• دبي-وام:

�أع �ل �ن ��ت ح �ك��وم��ة دول� � ��ة الإم� � � ��ارات
ب �ح �� �ض��ور � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،يف جناح الإمارات مبعر�ض
�إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي ع��ن املبادرة
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل ��دول ��ة الإم� � ��ارات
ل�ت�ح�ق�ي��ق احل �ي ��اد امل �ن��اخ��ي بحلول
 ،2050والتي ت�أتي تتويجاً للجهود
الإم ��ارات �ي ��ة ال �ه��ادف��ة �إىل الإ�سهام
ب�إيجابية يف ق�ضية التغري املناخي،
وال �ع �م��ل ع �ل��ى حت��وي��ل التحديات
يف ه��ذا ال�ق�ط��اع �إىل ف��ر���ص ت�ضمن
للأجيال القادمة م�ستقب ً
ال م�شرقاً.
وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جم �ل ����س ال � � ��وزراء
ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل" بالتزامن
مع الإعالن � :أعلنت دولة الإمارات
ال �ي��وم ع��ن ه��دف�ه��ا لتحقيق احلياد
امل �ن ��اخ ��ي ب �ح �ل��ول ع� ��ام .. 2050
من��وذج �ن��ا ال�ت�ن�م��وي � �س�يراع��ي هذا
الهدف  ..وجميع امل�ؤ�س�سات �ستعمل
ك�ف��ري��ق واح ��د لتحقيقه  ..ودول ��ة
الإم��ارات �ست�ستثمر �أكرث من 600
م�ل�ي��ار دره� ��م يف ال �ط��اق��ة النظيفة
واملتجددة حتى  .. 2050و�ستقوم
ب��دوره��ا العاملي يف مكافحة التغري
املناخي.
من جانبه قال �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  :توا�صل دول��ة الإم��ارات -
م��ع �إع�لان�ه��ا ال�ي��وم هدفها لتحقيق
احل� �ي ��اد امل �ن��اخ��ي ب �ح �ل��ول 2050
 دوره ��ا ال�ف��اع��ل وامل ��ؤث��ر ع��امل�ي�اً يفق�ضية ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي  ..ودعمها
جهود العمل املناخي وتعزيز التعاون
ال � � ��دويل ل�ل�ا� �س �ت �ف��ادة م ��ن جميع
الفر�ص االقت�صادية واالجتماعية.
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه :ن�ه��دف م��ن خالل
حتقيق احلياد املناخي يف الإمارات
بحلول ع��ام � .. 2050إىل تطوير
نهج حكومي �شامل ي�ضمن النمو
االق �ت �� �ص��ادي امل �� �س �ت��دام يف الدولة
 ..وي �ق��دم من��وذج �اً ي�ح�ت��ذى للعمل
وال�ت�ع��اون ل�ضمان م�ستقبل �أف�ضل
للب�شرية.
وي �� �ش �ك��ل �إع� �ل ��ان دول� � ��ة الإم� � � ��ارات
ع��ن ه ��دف حت�ق�ي��ق احل �ي��اد املناخي
ب �ح �ل��ول  2050ت �ت��وي �ج �اً جلهود
ال��دول��ة وم���س�يرت�ه��ا يف ال�ع�م��ل من
�أج ��ل امل �ن��اخ ع�ل��ى امل���س�ت��وي�ين املحلي
وال �ع ��امل ��ي خ�ل��ال ال �ع �ق��ود الثالثة
امل��ا��ض�ي��ة م�ن��ذ ان�ضمامها التفاقية
الأمم امل �ت �ح��دة الإط � ��اري � ��ة لتغري
امل�ن��اخ يف  ،1995حيث تب ّنت دولة
الإمارات منذ ذلك الوقت جمموعة
ك �ب�ي�رة م ��ن ال �ت �� �ش��ري �ع��ات وطبقت
العديد من الإج��راءات الهادفة �إىل
خف�ض االنبعاثات وتقدمي احللول
امل�ستدامة ،مبا يتما�شى مع �أف�ضل
امل �م ��ار� �س ��ات يف ج �م �ي��ع القطاعات
احليوية ،مبا فيها الطاقة وال�صناعة
والزراعة.
وي� ��أت ��ي الإع �ل ��ان ل�ت�ح�ق�ي��ق احلياد
املناخي متوائماً مع �أه��داف "اتفاق
باري�س للمناخ" لتحفيز الدول على
�إعداد واعتماد ا�سرتاتيجيات طويلة
املدى خلف�ض انبعاث غازات الدفيئة
واحل ��د م��ن ارت �ف��اع درج� ��ات ح ��رارة
الأر�ض دون الدرجة والن�صف مئوية
�إىل درجتني مقارنة مب�ستويات ما
قبل الثورة ال�صناعية.

• �أعلنت دولة الإمارات عن هدفها لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام  .. 2050منوذجنا التنموي �سرياعي هذا الهدف  ..وجميع امل�ؤ�س�سات �ستعمل كفريق واحد
لتحقيقه  ..و دولة الإمارات �ست�ستثمر �أكرث من  600مليار درهم يف الطاقة النظيفة واملتجددة حتى  .. 2050و�ستقوم بدورها العاملي يف مكافحة التغري املناخي

حممد بن زايد :

• توا�صل دولة الإمارات  -مع �إعالنها هدفها لتحقيق احلياد املناخي بحلول  - 2050دورها الفاعل وامل�ؤثر عاملي ًا يف ق�ضية التغري املناخي ..
ودعمها جهود العمل املناخي وتعزيز التعاون الدويل لال�ستفادة من جميع الفر�ص االقت�صادية واالجتماعية
ح� ��� �ض ��ر الإع � � �ل� � ��ان ع � ��ن امل � � �ب � ��ادرة
اال�سرتاتيجية ل�ل�إم��ارات لتحقيق
احلياد املناخي بحلول � ،2050سمو
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر املالية ،و�سمو
ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال� ��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة .
كما ح�ضر الإعالن عن املبادرة �أي�ضاً
ك��ل م��ن م�ع��ايل حم�م��د ب��ن عبداهلل
ال� �ق ��رق ��اوي وزي � ��ر �� �ش� ��ؤون جمل�س
ال ��وزراء ،ومعايل رمي بنت �إبراهيم
ال �ه��ا� �ش �م��ي وزي � � ��رة دول � ��ة ل�ش�ؤون
التعاون ال��دويل واملدير العام ملكتب
�إك�سبو دبي  ،2020ومعايل �سهيل
ب ��ن حم �م��د ف ��رج ف ��ار� ��س امل ��زروع ��ي
وزي� ��ر ال �ط��اق��ة وال �ب �ن �ي��ة التحتية،
ومعايل الدكتور �سلطان بن �أحمد
اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة وامل�ب�ع��وث اخل��ا���ص لدولة
الإم� ��ارات للتغري امل�ن��اخ��ي ،ومعايل
ع � �ب � ��داهلل ب � ��ن ط� � ��وق امل � � ��ري وزي � ��ر
االق� �ت� ��� �ص ��اد ،وم � �ع ��ايل م � ��رمي بنت
حممد �سعيد ح��ارب املهريي وزيرة
التغري املناخي والبيئة.
و�أك � ��د م �ع��ايل ��س�ل�ط��ان اجل ��اب ��ر� ،أن
�إع�ل��ان ال �ي��وم ع��ن �إط�ل��اق املبادرة
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة � �س �ع �ي �اً لتحقيق
احلياد املناخي يف الإم ��ارات بحلول
ع��ام  ،2050يعك�س ال��ر�ؤي��ة بعيدة
امل� ��دى ل �ل �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ،وميثل
امتداداً لإرث الوالد امل�ؤ�س�س املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" وتكري�ساً لدور
الإم � ��ارات ال�ف��اع��ل يف �إي �ج��اد حلول
للتحديات العاملية.
وق��ال معاليه �إن��ه وم��ن خ�لال ر�ؤية
وتوجيهات القيادة� ،سن�سعى لتحقيق
احل �ي��اد امل �ن��اخ��ي م��ع ال�ترك �ي��ز على
خ �ل��ق ف ��ر� ��ص اق �ت �� �ص��ادي��ة جديدة
ت�سهم يف زيادة التناف�سية ال�صناعية
وت �ع��زي��ز م �ك��ان��ة الإم� � � ��ارات مركزاً
اقت�صادياً عاملياً جاذباً لال�ستثمارات،
وذل ��ك مت��ا��ش�ي�اً م��ع امل �ب��ادئ الع�شرة
ل �ل �خ �م �� �س�ين اجل� ��دي� ��دة  ..وت ��وف ��ر
امل� �ب ��ادرة اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة لتحقيق
احلياد املناخي يف الإم ��ارات بحلول
عام  2050فر�صاً جديدة للتنمية
امل���س�ت��دام��ة وال �ت �ق��دم االقت�صادي،
كما ت�سهم يف تر�سيخ مكانة الدولة
وجه ًة مثالية للعي�ش والعمل و�إن�شاء
املجتمعات املزدهرة.
و�أك ��د معاليه �أن م �ب��ادرة الإم ��ارات
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ل �ل �ح �ي��اد املناخي
تتما�شى م��ع م�صاحلنا و�أولوياتنا
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،وب � ��أن � �ه� ��ا ت � �ه� ��دف �إىل
امل�ساهمة يف تنويع م�صادر الدخل،
وخ �ل��ق ف��ر���ص ل�ل�ن�م��و االقت�صادي
واالج�ت�م��اع��ي امل���س�ت��دام م��ع حتقيق
ال� �ت ��وازن ب�ي�ن ال�ت�ن�م�ي��ة امل�ستدامة

واحل� ��د م��ن ت��داع �ي��ات ت�غ�ير املناخ،
وب�ن��اء اقت�صاد املعرفة ،واال�ستفادة
من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة ،وخ �ل��ق مزيج
متنوع م��ن م���ص��ادر ال�ط��اق��ة  ..كما
�ست�سهم امل �ب��ادرة يف تطوير خربات
ر�أ�� � ��س امل � ��ال ال �ب �� �ش��ري يف جم ��االت
م�ستقبلية ،وا��س�ت�ق�ط��اب الكفاءات
الب�شرية املتميزة.
وق��ال معاليه �إن هذه املبادرة ت�شكل
دع��وة مفتوحة من الإم��ارات للعامل
للتعاون يف خلق ف��ر���ص اقت�صادية
جم��دي��ة م ��ن خ �ل�ال �إي� �ج ��اد حلول
عملية لتداعيات تغري املناخ وذلك
باال�ستفادة من ال�شراكات النوعية
وم ��د ج���س��ور ال �ت �ع��اون  ..ويتطلب
حت�ق�ي��ق ه ��ذه امل �ب ��ادرة ال �ت �ع��اون عن
قرب بني جميع القطاعات وتن�سيق
اجلهود يف ما بينها لتحقيق النتائج
امل�ستهدفة وخلق من��وذج اقت�صادي
جديد.
و�أ� �ض��اف م�ع��ايل �سلطان اجل��اب��ر �أن
النهج احلكومي املتكامل الذي يجمع
م��ا ب�ين ال�ت�خ�ط�ي��ط اال�سرتاتيجي
ل�ل��وزارات وق��درات القطاع اخلا�ص،
�سي�ساعد على اال�ستفادة من االبتكار
والتقنيات املتطورة للثورة ال�صناعية
ال��راب �ع��ة  ..و��س�ن�ع�م��ل ك��ذل��ك على
تعزيز م�شاركة امل�ؤ�س�سات الأكادميية
وال �� �ش��رك��ات ال���ص�ن��اع�ي��ة وال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة للتعاون بهدف
�إيجاد حلول خلف�ض االنبعاثات.

وق��ال��ت م �ع��ايل م ��رمي امل �ه�ي�ري� ،إن
�إع �ل��ان دول� ��ة الإم � � ��ارات ع��ن هدف
حت �ق �ي��ق احل � �ي ��اد امل� �ن ��اخ ��ي بحلول
 2050مي �ث��ل ع�ل�ام��ة ف ��ارق ��ة يف
م�سريتها التنموية ،وي�ؤكد التزامها
الدائم ل�ضمان عامل �أكرث ا�ستدامة
وم�ستقبل �أف�ضل للب�شرية.
و�أ� �ض��اف��ت م�ع��ال�ي�ه��ا  :ال���س�ع��ي �إىل
احل� �ي ��اد امل �ن��اخ��ي ��س�ي���س�ه��م يف دعم
وتعزيز التوجهات البيئية و�أجندات
العمل احلكومية وم�شاركات القطاع
اخل��ا���ص م��ن خ�لال متكني االبتكار
وت �ط��وي��ر وت �ط��وي��ع التكنولوجيا
وال �ت �ق �ن �ي��ات احل��دي �ث��ة يف جم ��االت
الزراعة والأمن الغذائي واملحافظة
ع �ل��ى امل � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،و�سيكون
ل �ل��أب � �ح� ��اث وامل � �ع� ��رف� ��ة دور كبري
ملعاجلة حتدي التغري املناخي خالل
ال�سنوات القادمة.
و�أك��دت معاليها �أن ر�ؤية قيادة دولة
الإم � � ��ارات ت��رك��ز ع �ل��ى اال�ستباقية
يف ال�ع�م��ل امل �ن��اخ��ي ،ب��اع�ت�ب��اره رافد
حيوي للنمو يف خمتلف القطاعات
و�أه �م �ه��ا االق �ت �� �ص��اد ،ون���س�ت�ه��دف يف
امل�ستقبل القريب التحول ملبادرات
�أك�ثر ت�أثرياً يف جمال التكنولوجيا
ال��زراع �ي��ة وت�ع��زي��ز الأم ��ن الغذائي
وامل� ��ائ� ��ي ،واحل � ��د م ��ن االنبعاثات
وت ��وف�ي�ر � �ص �ن��اع��ات ب�ي�ئ�ي��ة جديدة
�صديقة للمناخ.
و ُي ��راع ��ي �إع�ل��ان الإم� � ��ارات مبادرة
احل �ي��ادي��ة ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى الوطني

اح �ت �ي��اج��ات و�أول� ��وي� ��ات القطاعات
االق�ت���ص��ادي��ة احل �ي��وي��ة يف الدولة،
ودع � ��م ج �ه ��وده ��ا ل�ل�ا� �س �ت �ف��ادة من
فر�ص النمو االقت�صادي الأخ�ضر.
وبح�سب الإع�ل�ان� ،ستقوم اجلهات
والهيئات املخت�صة يف ال��دول��ة على
امل�ستويني االحتادي واملحلي ب�إعداد
درا�� �س ��ات ��ش��ام�ل��ة وم�ف���ص�ل��ة بهدف
تطوير اخلطط واتخاذ الإجراءات
ال�لازم��ة للو�صول للحياد املناخي
بحلول عام  2050مع �ضمان النمو
االقت�صادي امل�ستدام.
وي�أتي حتقيق هدف احلياد املناخي
�أي�ضاً بالتعاون الوثيق مع املجتمع
واحل �ك��وم��ات وامل �ن �ظ �م��ات الدولية،
ومن �أبرزها الوكالة الدولية للطاقة
املتجددة �/آيرينا ،/التي تتخذ من
دول ��ة الإم � ��ارات م �ق��راً ل �ه��ا ،وتعمل
الوكالة حالياً مع  184دولة.
وميثل ن�شر وا�ستخدام حلول الطاقة
ال�ن�ظ�ي�ف��ة �أح� ��د ال��رك��ائ��ز الرئي�سة
يف من ��وذج الإم� � ��ارات يف ال�ع�م��ل من
�أج��ل املناخ وخف�ض انبعاثات غازات
ال��دف �ي �ئ��ة ،ح �ي��ث ت �� �س �ت �ه��دف دول ��ة
الإمارات �ضمن ا�سرتاتيجية الطاقة
ح �ت ��ى ع � ��ام  2050م ��زي� �ج� �اً من
م�صادر الطاقة املتجددة والنووية
والنظيفة ،ل�ضمان حتقيق التوازن
ب�ي��ن االح� �ت� �ي ��اج ��ات االقت�صادية
والأه��داف البيئية با�ستثمارات تبلغ
 600مليار دره��م حتى ،2050
ل�ضمان تلبية الطلب على الطاقة،

كما تهدف اال�سرتاتيجية �إىل رفع
كفاءة اال�ستهالك الفردي وامل�ؤ�س�سي
ب �ن �� �س �ب��ة  ،40%ورف � ��ع م�ساهمة
الطاقة النظيفة يف �إج�م��ايل مزيج
ال �ط��اق��ة امل �ن �ت �ج��ة يف ال� ��دول� ��ة �إىل
 50%منها  44%طاقة متجددة
و 6%طاقة نووية ،وحتقيق توفري
يعادل  700مليار دره��م حتى عام
 ، 2050ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل خف�ض
االن�ب�ع��اث��ات ال�ك��رب��ون�ي��ة م��ن عملية
�إنتاج الكهرباء بن�سبة  70%خالل
العقود الثالثة املقبلة ،فيما حتر�ص
حكومة الإم ��ارات مبختلف جهاتها
ع�ل��ى تنفيذ امل �ب��ادرات ال�ه��ادف��ة �إىل
احل��د م��ن االنبعاثات ،مب��ا يتما�شى
مع �أف�ضل املمار�سات العاملية وذلك
ع�بر ت�ب�ن��ي ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املبتكرة،
وت�ط��وي��ر احل �ل��ول امل���س�ت��دام��ة التي
تدعم التحول الأخ�ضر.
ويف ع� ��ام  2017اع �ت �م��دت دول ��ة
الإم��ارات "اخلطة الوطنية للتغري
املناخي  ،"2050 - 2017والتي
حت��دد �إط ��ار ع�م��ل لإدارة انبعاثات
غ � � ��ازات ال ��دف� �ي� �ئ ��ة ،وال �ت �ك �ي ��ف مع
تداعيات التغري املناخي ،واالبتكار
يف التنويع االقت�صادي.
ويف دي� ��� �س� �م�ب�ر � 2020سلمت
دول� ��ة الإم� � � ��ارات ت �ق��ري��ره��ا الثاين
للم�ساهمات املحددة وطنياً للأمانة
العامة لالتفاقية الإط��اري��ة للأمم
امل�ت�ح��دة ب���ش��أن امل �ن��اخ ،وال ��ذي �شمل
رف��ع طموحها للعمل امل�ن��اخ��ي عرب

• نهدف من خالل حتقيق احلياد املناخي يف الإمارات بحلول عام � .. 2050إىل تطوير نهج حكومي �شامل ي�ضمن النمو االقت�صادي
امل�ستدام يف الدولة  ..ويقدم منوذج ًا يحتذى للعمل والتعاون ل�ضمان م�ستقبل �أف�ضل للب�شرية
• الإمارات �أول دولة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق احلياد املناخي
• املبادرة تعزز منظومة الإمارات احليوية لتحقيق منو اقت�صادي م�ستدام وت�ؤثر �إيجابي ًا على الناجت املحلي الإجمايل
• ت�ستثمر الإمارات ما يزيد عن  600مليار درهم يف تطوير م�شاريع الطاقة النظيفة حتى عام 2050
• ت�أكيد ًا على �أهمية الفوائد االقت�صادية للعمل املناخي ،تقدمت الإمارات بطلب ا�ست�ضافة الدورة  28مل�ؤمتر  COP 28يف �أبوظبي عام 2023

�إج��راءات عديدة منها تعزيز جهود
خف�ض االنبعاثات بن�سبة 23.5%
بحلول .2030
ودعمت دولة الإمارات تنفيذ العديد
من م�شاريع البنية التحتية والطاقة
ال�ن�ظ�ي�ف��ة ع ��امل �ي �اً ،ك �م��ا ت �ع��زز ن�شر
وا�ستخدام حلول الطاقة املتجددة
يف ال��دول النامية ،حيث ا�ستثمرت
يف م�شاريع للطاقة املتجددة يف 70
دولة بقيمة �إجمالية تقارب 16.8
مليار دوالر �أمريكي.
ومتتلك دولة الإمارات اليوم القدرة
على �إنتاج الطاقة ال�شم�سية الأقل
تكلفة يف العامل ،وهي موطن ثالث
من حمطات توليد الطاقة ال�شم�سية
الأك�ب�ر والأق ��ل تكلفة يف ال �ع��امل ..
وهي �أول دول��ة يف املنطقة ت�ستخدم
الطاقة النووية لتوليد الكهرباء،
و�أول دولة يف املنطقة طوّرت ون ّفذت
�آل�ي��ات التقاط وا�ستخدام وتخزين
الكربون على نطاق �صناعي.
ي�ضاف �إىل ذل��ك� ،أن دول��ة الإمارات
ت��رك��ز ع�ل��ى زي� ��ادة ا��س�ت�ث�م��ارات�ه��ا يف
م���ص��ادر ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة املبتكرة،
مثل ال�ه�ي��دروج�ين ،م��ن خ�لال بناء
�أول م�شروع للهيدروجني الأخ�ضر
ع �ل��ى ن� �ط ��اق � �ص �ن��اع��ي يف املنطقة
وال� ��ذي مت �إط�ل�اق ��ه يف ��ش�ه��ر مايو
� ،2021إىل ج��ان��ب ال �ت��و� �س��ع يف
�إن �ت��اج ال �ه �ي��دروج�ين الأزرق لدعم
جهود خلق مزيج متنوع من م�صادر
الطاقة.
وم ��ن خ�ل�ال اال��س�ت�ث�م��ار يف البحث
والتطوير واال�ستفادة من االبتكار
والتكنولوجيا ،ت�ستمر دولة الإمارات
يف دع��م ق�ط��اع��ات �صناعية جديدة
وم �ه �م��ة ت �ت �م��ا� �ش��ى م ��ع الأول� ��وي� ��ات
ال��وط�ن�ي��ة وت���س�ت�ف�ي��د م��ن ابتكارات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ت �ق��دم��ة ،مب��ا فيها
الطاقة والغذاء والأدوية ،و�ستتو�سع
هذه العملية بتعزيز القيمة امل�ضافة
يف خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات �إىل جانب
ت�سريع العمل نحو احلياد املناخي.
وت�ت�راف ��ق امل� �ب ��ادرة اال�سرتاتيجية
لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام
 2050مع تطبيق حلولٍ ت�ستند �إىل
الطبيعة للح ّد من انبعاثات غازات
الدفيئة والتكيف مع الآثار القا�سية
لتغري املناخ  ..وكما �ستتم زراع��ة ما
ال يقل عن  30مليون �شجرة قرم
حملية على م�ستوى الدولة بحلول
عام  2030من �أج��ل احلفاظ على
ال�ب�ي�ئ��ة ال�ساحلية وت�ع��زي��ز تنوعها
احل� �ي ��وي ،وت �ت �م �ي��ز ه ��ذه الأ�شجار
ب �ق��درت �ه��ا ع �ل��ى ال �ت �ق��اط وتخزين
كميات كبرية من الكربون.
وتركز ا�سرتاتيجية دول��ة الإمارات
يف ال �ع �م ��ل امل� �ن ��اخ ��ي ع �ل ��ى حتقيق
ال � �ت� ��وازن ب�ي�ن م �ت �ط �ل �ب��ات التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة واحل � ��د م ��ن تداعيات
تغري امل�ن��اخ وت�ع��زي��ز التكيف معها.

وي�ت��واف��ق �إع�ل�ان الإم� ��ارات بتكثيف
اجل �ه��ود ل�ت�ح�ق�ي��ق احل �ي��اد املناخي
مع حلول عام  2050مع �أولويات
ال �ن �م��و االق� �ت� ��� �ص ��ادي امل �� �س �ت ��دام يف
ال� ��دول� ��ة ،وي �ن �� �س �ج��م م ��ع جهودها
الهادفة �إىل تنويع م�صادر الدخل
وب �ن��اء اق�ت���ص��اد امل �ع��رف��ة ،والتحول
نحو االقت�صاد الأخ���ض��ر ،وتطبيق
م �ن �ظ��وم��ة االق� �ت� ��� �ص ��اد ال� ��دائ� ��ري،
وا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�شرة ،وتطوير كفاءات وخربات
امل ��وارد الب�شرية يف جم��االت النمو
امل�ستقبلي.
وي �ق��دم ال�ع�م��ل ع�ل��ى حتقيق احلياد
املناخي منوذجاً داعماً لتوجهات دولة
الإمارات نحو حتقيق منو اقت�صادي
م �� �س �ت��دام ي� �ع ��زز �أن �� �ش �ط��ة البحث
والتطوير واالبتكار والتكنولوجيا
ال�ن�ظ�ي�ف��ة و��س�ي�ك��ون مب�ث��اب��ة حمفز
لال�ستثمار وخلق فر�ص العمل.
وت � �ت� ��وىل وزارة ال �ت �غ�ي�ر املناخي
والبيئة قيادة وتن�سيق جهود حتقيق
احليادية املناخية و�ضمان التكامل
على امل�ستوى الوطني لتنفيذ هذا
ال � �ق� ��رار ،و� �س �ت �ق��وم ك ��اف ��ة اجلهات
امل�ع�ن�ي��ة يف ال �ق �ط��اع��ات الرئي�سية،
مثل الطاقة واالقت�صاد وال�صناعة
والبنية التحتية والنقل والنفايات
والزراعة والبيئة ،بتحديث اخلطط
واال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات ذات
العالقة وتنفيذ املبادرات وامل�شاريع
ال�ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا حتقيق احليادية
امل �ن��اخ �ي��ة م ��ع ح �ل ��ول  2050مبا
يتما�شى م��ع احتياجات ومتطلبات
النمو يف خمتلف القطاعات.
وي���س�ت�م��ر امل �ب �ع��وث اخل��ا���ص لدولة
الإمارات للتغري املناخي بالعمل على
تكثيف م�ساعي خمتلف الأط ��راف
املعنية بالعمل امل�ن��اخ��ي ،م��ن خالل
ال�شراكات الدولية ،و�إط�ل�اق ودعم
امل �ب��ادرات امل���ش�ترك��ة ال�ت��ي ت�سهم يف
حتقيق احل �ي��اد امل�ن��اخ��ي .وت�ستفيد
دول � � ��ة الإم � � � � � ��ارات م� ��ن عالقاتها
املتميزة مع املجتمع ال��دويل يف بناء
ج���س��ور ال �ت �ع��اون لتحقيق امل�صالح
امل�شرتكة ودع��م النمو االقت�صادي
واالجتماعي امل�ستدام .وت�أكيداً على
�أهمية الفوائد االقت�صادية للعمل
املناخي التكاملي امل�شرتك ،تقدمت
دول� ��ة الإم � � ��ارات مب �ل��ف ا�ست�ضافة
ال��دورة  28مل�ؤمتر ال��دول الأطراف
يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية
ب�ش�أن تغري املناخ  /COP 28/يف
�أبوظبي عام .2023
و�إدراك�اً حلقيقة �أن القطاع الزراعي
م�س�ؤول عن ربع االنبعاثات العاملية
تقريباً ،تقود دول��ة الإم ��ارات �أي�ضاً
اجلهود لدعم االبتكار يف التكنولوجيا
الزراعية ،ال �سيما من خالل تقليل
ا�ستهالك املاء والكهرباء يف القطاع
ال��زراع��ي  ..وت��دع��م ه��ذه املبادرات
ا�سرتاتيجية الأمن الغذائي للدولة
م��ن خ�لال تو�سيع �إن�ت��اج املحا�صيل
ال�صحية املحلية وتقليل االعتماد
على الواردات الغذائية ،وي�شمل ذلك
م�ب��ادرة "االبتكار ال��زراع��ي للمناخ"
م �ت �ع��ددة الأط � ��راف ل��زي��ادة البحث
وال �ت �ط��وي��ر واالب� �ت� �ك ��ار يف القطاع
ال� ��زراع� ��ي ،وال �ت ��ي مت �إط�ل�اق �ه��ا يف
�أبريل املا�ضي بالتعاون مع الواليات
امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة خ�ل�ال �أعمال
"قمة القادة حول املناخ" التي �شارك
فيها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ،رع � ��اه اهلل،
وان �ع �ق��دت اف�ترا� �ض �ي �اً يف العا�صمة
الأمريكية وا�شنطن.
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�أخبـار الإمـارات
�أجرت  264,452فح�صا ك�شفت عن � 144إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  221حالة جديدة من كورونا
••�أبوظبي -وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات
يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد
"كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت الوزارة عن �إجراء 264,452
فح�صا ج��دي��دا خ�لال ال���س��اع��ات ال �ـ  24املا�ضية على ف�ئ��ات خمتلفة يف املجتمع
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي
والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف
عن  144حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة،
وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع

احلاالت امل�سجلة  737,373حالة .كما �أعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�صابتني
ونتيجة تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف
الدولة  2,109حاالت.
و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها
لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع
التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي
�ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع .كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  221حالة جديدة
مل�صابني بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض
املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  730,530حالة.
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الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف
مطار �أبها بطائرة بدون طيار مفخخة
•• �أبوظبي-وام:

�أعربت دولة الإمارات عن �إدانتها وا�ستنكارها ال�شديدين ملحاوالت
ميلي�شيات احل��وث��ي الإره��اب�ي��ة ،ا�ستهداف مطار �أب�ه��ا ال��دويل يف
اململكة العربية ال�سعودية من خالل طائرة بدون طيار مفخخة،
اعرت�ضتها قوات التحالف.
واع �ت�برت دول��ة الإم� ��ارات  -يف ب�ي��ان ��ص��ادر ع��ن وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل � -أن ا�ستهداف املطار يعد ت�صعيدا خطريا وعمال
جبانا ،يهدد �أمن و�سالمة وحياة املدنيني وامل�سافرين ،وهو مبثابة

جرمية ح��رب ت�ستدعي اتخاذ كافة الإج ��راءات ال�لازم��ة حلماية
الأعيان املدنية من تهديدات احلوثيني .وجددت الوزارة ت�ضامن
دول��ة الإم��ارات الكامل مع اململكة �إزاء ه��ذه الهجمات الإرهابية،
وال ��وق ��وف م�ع�ه��ا يف � �ص��ف واح� ��د � �ض��د ك��ل ت �ه��دي��د ي �ط��ال �أمنها
وا�ستقرارها ،ودعمها يف كل ما تتخذه من �إج��راءات حلفظ �أمنها
و�سالمة مواطنيها واملقيمني على �أرا�ضيها .و�أكد البيان �أن �أمن
الإم��ارات العربية املتحدة و�أم��ن اململكة العربية ال�سعودية كل ال
يتجز�أ و�أن �أي تهديد �أو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة تهديداً
ملنظومة الأمن واال�ستقرار فيها.
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حممد بن زايد يزور جناح ال�سعودية امل�شارك يف �إك�سبو  2020دبي وي�شيد مبا يقدمه من حمتوى �إبداعي
•• دبي-وام:

زار ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
�أم�س جناح اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة امل�شارك يف معر�ض �إك�سبو
 2020دبي الدويل.
كان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�صوله
جناح اململكة �صاحب ال�سمو امللكي
الأم �ي�ر ت��رك��ي ب��ن حم�م��د ب��ن فهد
وزير دولة ع�ضو جمل�س ال��وزراء يف
اململكة العربية ال�سعودية وعدد من
امل�س�ؤولني.
وت �ع��رف ��س�م��وه خ�ل�ال ج��ول��ة ل��ه يف
اجلناح ـ الذي يعد ثاين �أكرب جناح
يف م �ع��ر���ض �إك �� �س �ب��و  2020دبي
مب �� �س��اح��ة ت �ب �ل��غ  13.059مرت
م��رب��ع وي�ق��ع يف منطقة ال�ف��ر���ص -
على ر�ؤي��ة اململكة امللهمة مل�ستقبل

م �� �ش�ترك وم �� �ش��اري �ع �ه��ا الطموحة
�ضمن �أرب��ع ركائز رئي�سية ت�شمل :
املجتمع احليوي والطبيعة والرتاث
والفر�ص اال�ستثمارية �إ�ضافة �إىل

ما يج�سده اجلناح من تاريخ اململكة
العريق وم��ا حباها اهلل من مناظر
طبيعية متنوعة بجانب م�ساحات
ل �ل �ط��اق��ة واال�� �س� �ت ��دام ��ة .وا�ستمع

�سموه من القائمني على اجلناح من و�أع ��رب �سموه ع��ن �سعادته بزيارة
ال�شباب ال�سعوديني �إىل �شرح حول ج �ن��اح امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�سعودية
�أق�سام اجلناح وحمتوياته وتقنياته ال��ذي ي�ق��دم حم�ت��وى �إب��داع�ي��ا ثرياً
ي �ج �� �س��د م ��ا و� �ص �ل��ت �إل� �ي ��ه اململكة
ال�ضوئية التفاعلية املتقدمة.

يف �إطار خطتها ملناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب

م��ن ت �ق��دم وازده� � ��ار ..م �� �ش�ي�را �إىل ك�م��ا �أب� ��دى ��س�م��وه ��س�ع��ادت��ه بر�ؤية
�أن اجل �ن ��اح ي��زه��و ب �ت��اري��خ اململكة الكوادر الوطنية ال�سعودية املتميزة
العريق وم�شاريعها امللهمة ور�ؤيتها م��ن ال���ش�ب��اب وال �� �ش��اب��ات القائمني
على اجلناح الذين ي�ستقبلون الزوار
الطموحة �إىل امل�ستقبل.

بالعديد من لغات العامل ..م�شريا
�إىل �أن ال �� �ش �ب��اب ال �� �س �ع��ودي مبدع
ومتمكن يف جميع امليادين وميثلون
ق�ي��م اململكة الأ��ص�ي�ل��ة خ�ير متثيل
وي �ن �ق �ل��ون � �ص��ورت �ه��ا امل �� �ش��رق��ة �إىل
ال�ع��امل .و�أ��ش��ار �سموه �إىل �أن جناح
اململكة ي�شكل �إ�ضافة نوعية متميزة
�إىل م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و  2020دبي
..متمنيا التوفيق مل�شاركة اململكة يف
هذا احلدث الدويل.
راف� ��ق ��س�م��وه خ�ل�ال ال ��زي ��ارة �سمو
ال�شيخ مكتوم ب��ن حممد ب��ن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب ��ي نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر املالية
و�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة و�سمو ال�شيخ
ح� �م ��دان ب ��ن حم �م��د ب ��ن زاي � ��د �آل
نهيان وع��دد م��ن ال�شيوخ وال ��وزراء
وامل�س�ؤولني.

للحفاظ على املظهر العام وتوحيد املعايري

جلنة بالوطني االحتادي تنظم حلقة نقا�شية افرتا�ضية دائرة البلديات والنقل تطلق خدمة تنظيم مظالت
ال�سيارات خارج حدود الق�سائم ال�سكنية

حول تنمية القطاع الثقايف والفني يف الدولة

•• �أبوظبي-الفجر:

نظمت جلنة �ش�ؤون التعليم والثقافة
وال���ش�ب��اب وال��ري��ا��ض��ة والإع �ل��ام يف
املجل�س الوطني االحت��ادي برئا�سة
ن��ا� �ص��ر حم �م��د ال �ي �م��اح��ي رئي�س
ال �ل �ج �ن��ة ،م �� �س��اء الأرب � �ع� ��اء املوافق
� 6أك�ت��وب��ر  2021حلقة نقا�شية
افرتا�ضية بعنوان "تنمية القطاع
الثقايف والفني يف الدولة" ،وذلك
�ضمن خطة عملها ملناق�شة مو�ضوع
�سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب.
�شارك يف احللقة النقا�شية �أع�ضاء
اللجنة �سعادة كل من� :سارة حممد
فلكناز مقررة اللجنة ،و�شذى �سعيد
ال�ن�ق�ب��ي ،وال��دك �ت��ورة �شيخة عبيــد
الطنيجي ،و��ض��رار حميد بالهول،
وعفــراء بخيــت العليلـ.
ك �م��ا �� �ش ��ارك م ��ن �أع �� �ض��اء املجل�س
الوطني االحت��ادي �سعادة ك��ل من:
�أح �م ��د ع �ب ��داهلل ال �� �ش �ح��ي ،و�سمية
ع� � �ب � ��داهلل ال � �� � �س� ��وي� ��دي ،ون ��اع� �م ��ة
عبدالرحمن املن�صوري.
وقال نا�صر حممد اليماحي رئي�س
ال �ل �ج �ن��ة �إن م �� �ش��ارك��ة املخت�صني
واملهتمني من اجلمهور يف احللقة
النقا�شية �ساهم يف �إث ��راء مناق�شة
حم� ��اور احل �ل �ق��ة ال �ت��ي رك� ��زت على
ت�ع��زي��ز ع�م��ل امل��واط�ن�ين وا�ستغالل
م��واه �ب �ه��م يف جم� ��ال ال�صناعات
الثقافية والإبداعية ،ودور الهيئات
وال� � ��دوائ� � ��ر ال �ث �ق��اف �ي��ة يف تنمية
الأن�شطة الثقافية والفنية ،وتعزيز
عمل املواطنني وا�ستغالل مواهبهم
يف جم � ��ال ال �� �ص �ن��اع��ات الثقافية
والإب��داع �ي��ة مثل (ال�ت�راث الثقايف
والطبيعي وامل�سرح والفكر واالبتكار
والإنتاج والتوزيع والن�شر والرتويج،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال�ك�ت��ب وال�صحافة
وفنون الأداء واالحتفاالت والإعالم
امل�سموع واملرئي والفنون الب�صرية

والت�صميم واخلدمات الإبداعية).
وتابع يقول �إن النقا�ش تطرق كذلك
�إىل الأن���ش�ط��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة والفنية،
والتعرف على جهود وزارة الثقافة
وال�شباب يف تعزيز عمل املواطنني
يف القطاع الثقايف من خالل �إن�شاء
امل �� �ش��اري��ع ال �� �ص �غ�ي�رة واملتو�سطة
ال� �ع ��ام� �ل ��ة يف جم � ��ال ال�صناعات
الثقافية والإبداعية ،بالإ�ضافة �إىل
التعرف على دور الوزارة يف ا�ستغالل
مواهب واهتمامات ال�شباب ،منوها
ب� � ��أن امل �� �ش��ارك�ي�ن ط��ال �ب��وا بتفعيل
م�شاركة �أ�صحاب الهمم املوهوبني
وامل�ب��دع�ين يف الأن���ش�ط��ة امل�سرحية
وال �ث �ق��اف �ي��ة وخم �ت �ل��ف الفعاليات
والأن���ش�ط��ة ال�ت��ي تنظمها ال ��وزارة،
كما طالبوا بتوفري الدعم املايل لهم
ولغريهم من املوهوبني لت�شجيعهم
ع �ل��ى مم��ار� �س��ة الأع� �م ��ال واحل ��رف
الفنية والثقافية.
و�أك��د امل���ش��ارك��ون على �أهمية زيادة
امل� �ب ��ادرات والأن �� �ش �ط��ة والفعاليات
الثقافية والفنية يف جميع الإمارات،

و�إعادة تنظيم الأن�شطة امل�سرحية يف
م�سارح الدولة ويف الن�شاط امل�سرحي
للمدار�س لأهميتها يف رفع م�ستوى
ال�ث�ق��اف��ة و�إب � ��راز امل��واه��ب وخا�صة
ل � ��دى ال �ط �ل �ب��ة ،وك� ��ذل� ��ك تطوير
�أن�شطة امل��راك��ز الثقافية بالتعاون
وال �ت �ن �� �س �ي��ق م� ��ع وزارة الرتبية
وال�ت�ع�ل�ي��م ،و�إن �� �ش��اء �أق �� �س��ام ثقافية
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية الكت�شاف
الطلبة املوهوبني واملبدعني وتنمية
ق��درات�ه��م ،واق�ت�رح امل�شاركون عمل

م��راك��ز ت��دري �ب �ي��ة لأ� �ص �ح��اب املهن
واحل��رف الرتاثية لتعليم الطلبة،
وع� �م ��ل م� � �ب � ��ادرات وم �� �س��اب �ق��ات يف
املجاالت الفنية والثقافية.
وطالب امل�شاركون كذلك باالهتمام
مب�سرح الطفل وع��ودة املهرجانات
ال �� �س �ن��وي��ة م �ث��ل م �ه��رج��ان الطفل
لت�شجيع الأط �ف ��ال ع�ل��ى القراءة،
و�أهمية وجود �شراكات ا�سرتاتيجية
ب�ين امل�ؤ�س�سات االحت��ادي��ة واملحلية
لتوحيد اجل �ه��ود وتن�سيق الأدوار

ب�ش�أن املوهوبني ،وا�ستغالل قنوات
التوا�صل احلديثة لعمل مبادرات
م�ستمرة لن�شر ال�ث�ق��اف��ة والفنون
واملوروث ال�شعبي يف نفو�س الأطفال
وال �� �ش �ب��اب ،وال�ت�ن���س�ي��ق م��ع القطاع
اخلا�ص لتعزيز الأن�شطة الثقافية
والفنية يف الدولة.
وت �ن��اق ����ش جل �ن��ة � � �ش � ��ؤون التعليم
وال �ث �ق��اف��ة وال �� �ش �ب��اب والريا�ضة
والإع� � �ل � ��ام يف امل �ج �ل ����س الوطني
االحت � ��ادي م��و� �ض��وع ��س�ي��ا��س��ة وزارة
الثقافة وال�شباب �ضمن عدة حماور
رئي�سية تتعلق با�سرتاتيجية الوزارة
يف تعزيز الهوية واالنتماء الوطني
وت� �ط ��وي ��ر ق� �ط ��اع ��ات ال�صناعات
ال�ث�ق��اف�ي��ة والإب ��داع� �ي ��ة مب��ا يحقق
�أه� ��داف التنمية امل���س�ت��دام��ة ،ودور
ال � � ��وزارة يف �إن �� �ش ��اء ودع � ��م املراكز
ال�شبابية وتطوير ق��درات ومواهب
ال�شباب لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية
 ،2071وجهود الوزارة يف تطوير
املنظومة الإع�لام�ي��ة الوطنية مبا
يحقق ر�ؤية .2071

•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل �ن��ت دائ � ��رة ال �ب �ل��دي��ات وال �ن �ق��ل ع ��ن ت��وف�ي�ر خدمة
خم�ص�صة لتنظيم م �ظ�لات م��واق��ف ال �� �س �ي��ارات خارج
حدود الق�سائم ال�سكنية يف �أبوظبي ،بهدف توفري وقت
وجهد املتعاملني ،وتنظيم مظالت مواقف ال�سيارات وفق
ا��ش�تراط��ات ومعايري الأدل ��ة التخطيطية والتنظيمية
ال���ص��ادرة ع��ن ال��دائ��رة ،وال�ب��دء بتطبيق خدمة ت�صريح
املظالت اجلديدة اعتباراً من � 7أكتوبر احلايل مع فرتة
�سماح لت�صحيح �أو�ضاع املظالت القائمة مبوعد �أق�صاه 7
�أكتوبر .2022
وت�أتي اخلدمة اجلديدة كجزء من ا�سرتاتيجية دائرة
البلديات والنقل لتطوير املظهر العام للإمارة ،وتنظيم
البنية التحتية و�إدارة العمليات مبا ي�سهم يف التنمية
امل�ستدامة للمجتمعات ال�سكنية واملرافق اخلا�صة بها.
و ُت َطبق �شروط هذه اخلدمة ب�شكل �إلزامي على مظالت
مواقف ال�سيارات القائمة �أو املراد تركيبها (خارج حدود
الق�سائم ال�سكنية) لكافة الأرا� �ض��ي ال�سكنية يف �إمارة
�أبوظبي .وتتيح اخلدمة املتوفرة على املوقع الإلكرتوين
ل�ل��دائ��رة ،التقدمي على طلب ت�صريح مظالت مواقف
��س�ي��ارات ج��دي��دة �ضمن امل�ساحة خ��ارج ح��دود الق�سيمة
ال���س�ك�ن�ي��ة ،ب �ع��د ق � ��راءة ال �� �ش ��روط ،م ��ن خ�ل�ال من�صة
اخلدمات الرقمية (� - Smart Hubسمارت هاب)
والذي ي�ساعد بتنفيذ اخلدمة ب�سرعة و�سهولة تامة ،بعد
حتميل ر�سومات وموا�صفات مظلة ال�سيارات املقرتحة،
وتقدمي ر�سم بياين يحدد موقعها ،بالإ�ضافة �إىل خطاب
�ضمان ح�سن تنفيذ من جانب البنك اخلا�ص ب�صاحب

الطلب.
ويجب تقدمي الطلب من قبل مالك الأرا�ضي والعقارات
احلا�صلني على اع�ت�م��اد تخطيطي مل��واق��ف ال�سيارات.
وت �ل��زم اخل��دم��ة م�ل�اك الأرا� �ض��ي ب��ال�ت�ق��دمي ع�ل��ى طلب
جتديد ت�صريح مظالت مواقف �سيارات القائمة �ضمن
امل���س��اح��ة خ ��ارج ح ��دود الق�سيمة ال�سكنية ق�ب��ل انتهاء
�صالحية الت�صريح ال�سابق.
وح��ددت دائ��رة البلديات والنقل ر�سوم ت�صريح املظالت
اجل��دي��دة مببلغ � 1,000أل��ف دره��م �إم��ارات��ي للمظلة
الواحدة ،وجتديد ت�صريح مظلة قائمة مببلغ 200.00
مائتي درهم �إماراتي ،ويعفى �صاحب الت�صريح من �سداد
الر�سوم املذكورة يف حال احل�صول على الت�صريح النهائي
خلدمة �أعمال الزراعة التجميلية خارج حدود الق�سيمة
ال�سكنية.
ودع ��ت ال��دائ��رة �أف ��راد املجتمع �إىل االل �ت��زام ب�ضوابط
وم �ع��اي�ي�ر اخل ��دم ��ة امل ��وف ��رة ل �ل �ح��د م ��ن امل� �ظ�ل�ات غري
املرخ�صة وامل�شوهة للمظهر العام ،وذلك جتنباً لتعر�ضهم
�إىل حترير خمالفات تنفيذا لأحكام القانون رقم ()16
ل�سنة  2009ب�ش�أن تنظيم �أعمال البناء يف �إمارة �أبوظبي
ح�سب النظم حفاظاً على املظهر العام و�سالمة املارة.
وحتدد اخلدمة جمموعة من املعايري العامة واخلا�صة
يف تخطيط و ت�صميم مظالت مواقف �سيارات وحتديد
م��وق �ع �ه��ا ،وال �ت ��ي ت �ه��دف �إىل امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى �سالمة
املجتمع واحل�ف��اظ على املظهر ال�ع��ام ل�ل�إم��ارة .وت�شري
اخلدمة �إىل �إمكانية ا�ستخدام جمموعة من الت�صاميم
ت�سمح با�ستخدام املظالت التقليدية وال�صديقة للبيئة،
بالإ�ضافة �إىل املظالت املبتكرة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عرب
للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2931405:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم واحة احلنني
رخ�صة رقم CN 1417016:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة فاطمه را�شد عبداهلل را�شد العليلي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف امل ابراهيم �سعيد العجال ال علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مغ�سلة بي كلني
رخ�صة رقم CN 1550836:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سيف را�شد �سيف ال�شاعر ال�سويدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مو�سى �سامل را�شد عبيد املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
الفرفارة العمال االملنيوم والزجاج
رخ�صة رقم CN 1758561:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فيلنق
فا�شن
رخ�صة رقم CN 4152724:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
بيت اجلودة لتجارة االثاث
رخ�صة رقم CN 1127398:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل
واحة النور للخ�ضار والفواكة
رخ�صة رقم CN 3675635:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل بي�شاور
للدهانات رخ�صة رقم CN 2687770:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد ح�سن عبيد ح�سن الزعابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عتيق جميل احمد حممد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خليج امل�صفح
للمفرو�شات امل�ستعمل ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3787700:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد علي غلوم مو�سى العبيديل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف متعب �سعيد علي ال�شام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/روغاين
للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2980063:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:زا�س لل�سفريات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة �أبوظبي � -شرق  - 0.11مبنى ال�سيد احمد حممد
حجي �صخري واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 3003870 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب ال�شرق االو�سط لتدقيق احل�سابات ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/10/3:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105029848:تاريخ التعديل2021/10/7:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة اخلطوط
املتعددة الفنية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1017825:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عادل �شم�س الدين �شم�س الدين يو�سف %9
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابو حممد �شيخ باوا �صاحب
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بروكر �سيتي
العقارية رخ�صة رقم CN 2931268:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شركاء
حذف حممد �صالح جريبه ح�سني
تعديل �شركاء
ا�ضافة يو�سف �صالح جريبه ح�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بالد
ال�شام لتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 4188649:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيت
ال�شيف للحلويات
رخ�صة رقم CN 3761216:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بينز �سلفر للنقليات
واملقاوالت العامه
رخ�صة رقم CN 3970681:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سيف ا�سعد �سيف �سعيد ال�شهومي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سيف �سعيد �سعيد ال�شهومي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمالت ابويا�سر -
فرع رخ�صة رقم CN 1116737:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد عبداهلل ابراهيم الظاهرى %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف �سامل جمعه عيد على ال�شام�سى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف رحيم نظر فر�سوده
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم �سوفت فود
رخ�صة رقم CN 1468883:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة م�صطفى تريونيلى حممد تريونيلى %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة حممد على مثنى احمد احلربى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد على مثنى احمد احلربى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز الينكو لل�صيانه

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة الينكو للتجهيزات

رخ�صة رقم CN 2139761:قد تقدموا الينا بطلب

االمنية رخ�صة رقم CN 1065773:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل �إ�سم جتاري من /مركز الينكو لل�صيانه

تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة الينكو للتجهيزات االمنية

ELENCO MAINTENANCE CENTER

ELENCO SECURITY SYSTEMS ESTABLISHMENT

�إىل  /مركز الينكو لل�صيانة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل� /شركة الينكو للتجهيزات االمنية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م

ELENCO MAINTENANCE CENTER SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ELENCO .SECURITY SYSTEMS COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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حميد النعيمي يوجه مبنح حمد ال�شرقي يوجه مبنح موظفي �سعود املعال يوجه مبنح موظفي �سعود بن �صقر يوجه مبنح موظفي حكومة ر�أ�س اخليمة تنفيذي ال�شارقة مينح موظفي
موظفي حكومة عجمان �إجازة  6حكومة الفجرية �إجازة � 6أيام حكومة �أم القيوين �إجازة � 8أيام �إجازة ا�ستثنائية مدتها � 6أيام لزيارة �إك�سبو  2020دبي حكومة الإمارة � 6أيام �إجازة
•• ر�أ�س اخليمة -وام:
لزيارة �إك�سبو  2020دبي
�أيام لزيارة �إك�سبو  2020دبي لزيارة �إك�سبو  2020دبي
لزيارة �إك�سبو  2020دبي
وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س

•• عجمان  -وام:

وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي
ع�ضو املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م عجمان مبنح موظفي
حكومة عجمان �إج��ازة مدفوعة الأج��ر مدتها � 6أيام
ل��زي��ارة �إك���س�ب��و  2020دب ��ي م��ع ع��ائ�لات�ه��م لإث ��راء
جتربتهم الثقافية واملعرفية يف ه��ذا احل��دث العاملي
الذي متتد فعالياته حتى  31مار�س .2022

•• الفجرية  -وام:

•• �أم القيوين  -وام:

وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية  ،مبنح موظفي
حكومة الفجرية � ،إجازة مدفوعة الأجر مدتها � 6أيام
 ،لزيارة "�إك�سبو  2020دبي" مع عائالتهم وامل�شاركة
يف �إثراء جتاربهم وخرباتهم يف هذا احلدث العاملي .

وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ح��اك��م �أم ال�ق�ي��وي��ن  ،مب�ن��ح موظفي
حكومة �أم القيوين � ،إجازة مدفوعة الأجر مدتها � 8أيام
 ،لزيارة �إك�سبو  2020دبي مع عائالتهم للم�شاركة يف
�إثراء جتارتهم وخرباتهم يف احلدث العاملي.

اخليمة ،مبنح موظفي حكومة ر�أ�س اخليمة� ،إجازة ا�ستثنائية مدفوعة الأجر مدتها
� 6أيام ،بهدف �إتاحة الفر�صة �أمامهم لزيارة "�إك�سبو  2020دبي" واالطالع على
�أهم التجارب واالبتكارات التي يقدمها هذا احلدث العاملي باعتباره من�صة لتوا�صل
العقول و�صنع امل�ستقبل .ويعك�س توجيه �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة بخ�صو�ص
منح هذه الإجازة اال�ستثنائية حر�ص القيادة الر�شيدة يف دولة الإم��ارات على حتقيق
الأهداف املرجوة من ا�ست�ضافة هذا احلدث العاملي واملتمثلة يف تعزيز التالقي الثقايف
واحل�ضاري مبا ين�سجم مع دور الإمارات ور�ؤيتها لبناء ج�سور التعاون الإن�ساين وبناء
م�ستقبل �أف�ضل لأجيالنا املقبلة.

•• ال�شارقة-وام:

�أع�ل��ن املجل�س التنفيذي لإم ��ارة ال�شارقة ع��ن منح
م��وظ�ف��ي ح�ك��وم��ة ال���ش��ارق��ة �إج� ��ازة م��دف��وع��ة الأجر
مل��دة � 6أي ��ام ،وذل��ك ل��زي��ارة �إك�سبو  2020دب��ي مع
عائالتهم .وت��أت��ي ه��ذه الإج��ازة ال�ستفادة املوظفني
وعائالتهم م��ن ال�ت�ج��ارب الثقافية والعلمية التي
يطرحها احلدث العاملي الذي ت�ست�ضيفه الدولة.

05

ويل عهد ال�شارقة يفتتح �أعمال دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي العا�شر للمجل�س اال�ست�شاري للإمارة
•• ال�شارقة-وام:

برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة  ،افتتح �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن
�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي،
�صباح �أم�س اخلمي�س ،وبح�ضور �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان
القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة � ،أعمال املجل�س اال�ست�شاري لإم��ارة ال�شارقة
لدور انعقاده العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي العا�شر.
وكان يف مقدمة م�ستقبلي �سموه لدى و�صوله �إىل مقر املجل�س ال�شيخ خالد
بن عبد اهلل القا�سمي رئي�س دائرة املوانئ البحرية واجلمارك ،وال�شيخ �سامل
بن عبد الرحمن القا�سمي رئي�س مكتب �سمو احل��اك��م ،وال�شيخ حممد بن
حميد القا�سمي رئي�س دائرة الإح�صاء والتنمية املجتمعية ،وعدد من �أع�ضاء
املجل�س التنفيذي ر�ؤ�ساء الدوائر احلكومية وكبار امل�س�ؤولني يف الإمارة.
ب ��د�أت مرا�سم احل�ف��ل بو�صول �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن حممد ب��ن �سلطان
القا�سمي �إىل ق��اع��ة املجل�س اال�ست�شاري وع��زف ال���س�لام ال��وط�ن��ي لي�ستمع
احلا�ضرون بعدها �إىل تالوة عطرة من �آيات الذكر احلكيم.
و�ألقى �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي مبنا�سبة انعقاد
املجل�س كلمة ،قال فيها  " :تلبية لدعوة االنعقاد الكرمية من لدُن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة  ،وهي فر�صة �أت�شرف بها لأبلغكم �سالم وحتيات �سموه الكرمي
ومتنياته لكم بدوام اخلري والتوفيق وال�سداد ".

وت��اب��ع �سموه  " :لقد عاي�شنا معكم خ�لال ال�ف�ترة ال�سابقة م��ن املتغريات
وال�ت�ح��دي��ات م��ا زادن ��ا �إ� �ص��راراً وث�ب��ات�اً وق ��وة ،وبف�ضل وت��وف�ي��ق م��ن اهلل ،ثم
ان�ط�لاق�اً م��ن م�س�ؤولية قيادتنا التي �شملت خمتلف القطاعات بالرعاية
والدعم ال�لاحم��دود ،متك ّنا من جت��اوز ال�صعوبات والتعامل مع التحديات
ب�شكل يدعونا �إىل الفخر وب�صور ٍة منوذجي ٍة باتت م�ضرباً للمثل ،فبوركت
جهود اجلميع ،و�شكراً لكل من �ضحى وب��ذل يف �سبيل خدمة الوطن و�أداء
الواجب ".
ووجه �سموه حديثه �إىل رئي�س و�أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري قائ ً
ال  " :نو�صيكم
وجميع اجلهات احلكومية يف �إمارة ال�شارقة بالعمل الد�ؤوب والتعاون امل�ستمر
لتحقيق الر�ؤى والأهداف املرجوة ،واملحافظة على املكا�سب والإجن��ازات ،مبا
يرقى لآم��الِ وثقة الوطن واملواطنني والقيادة الر�شيدة .ونحن على ثقة
ب�أنكم � ٌ
أهل للم�س�ؤولية ،و�أن جمل�سكم �سيكون كما عهدناه عوناً و�سنداً حلاكم
الإمارة الذي ت�سكن قلبه حمبة الوطن ،ويعمل دون كللٍ �أو ملل ليدوم اخلري
والرخاء ،وينعم النا�س بكرمي العي�ش والأمن والأمان ".
ثم �أذن �سمو ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة بانعقاد املجل�س اال�ست�شاري لإمارة
ال�شارقة يف دورته الثالثة من الف�صل الت�شريعي العا�شر ،قائ ً
ال  " :ب�سم اهلل
وعلى بركة اهلل ونياب ًة عن �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة  ،ي�سعدنا �أن نعلن عن افتتاح دور
االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي العا�شر للمجل�س اال�ست�شاري،
متمنني لكم التوفيق وال�سداد ملا فيه خري البالد والعباد ".
بعد ذلك تال الأمني العام للمجل�س لال�ست�شاري �سعادة �أحمد �سعيد اجلروان

املر�سوم الأمريي رقم  36ل�سنة  2021ب�ش�أن دعوة املجل�س اال�ست�شاري لإمارة
ال�شارقة لالنعقاد يف دوره العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي العا�شر.
ثم �ألقى �سعادة علي ميحد ال�سويدي رئي�س املجل�س اال�ست�شاري كلمة رحب
فيها ب�سمو ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة ،مثمناً ت�شريف �سموه الفتتاح دور
االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي العا�شر للمجل�س ،قائ ً
ال " :
يت�شرف املجل�س اال�ست�شاري لإم��ارة ال�شارقة �أن يعرب عن اعتزازه بت�شريف
�سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم
ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي افتتاح دور االنعقاد ال�ع��ادي الثالث من
الف�صل الت�شريعي العا�شر ليوا�صل املجل�س العمل الربملاين من خالل الت�شاور
والتكامل يف دعم م�سرية البناء والتنمية ".
وتابع  ":ي�سعى املجل�س اال�ست�شاري من خالل �أدواته الربملانية والرقابية يف
دفع عجلة التنمية بالإمارة من خالل تكامل الأدوار مع امل�ؤ�س�سات احلكومية ،
ليكون لتو�صيات املجل�س وفق ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة دوراً م�ساهماً لنه�ضة
�إمارة ال�شارقة يف حا�ضرها وم�ستقبلها ،وا�ستطاع املجل�س �أن يخطو خطوات
عملية ملمو�سة على كافة الأ�صعدة ف��دوره لي�س حم��دوداً ملا ي��دور يف �أروقة
املجل�س بل �سعى من خالل �أدواته الربملانية لالرتقاء من النجاح �إىل التميز
باملناق�شات يف اجلل�سات العامة ومناق�شة م�شاريع القوانني ،والتوجه لالرتقاء
مب�ستوى الرفاهية والعي�ش الكرمي للمجتمع ".
و�أ�شاد رئي�س املجل�س اال�ست�شاري بدور املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة و�سعيه
لتحقيق �أف�ضل اخلدمات احلكومية واحلر�ص على �إعداد املواطن للم�ستقبل،

ودعم اجلهود املبذولة لوقاية املجتمع و�ضمان تعافيه جر�آء تداعيات جائحة
كوفيد ،-19م��ؤك��داً على دور املجل�س اال�ست�شاري يف التخطيط و�شمولية
الطرح والر�ؤية امل�ستقبلية لتعزيز مكانة ال�شارقة يف كافة املجاالت.
واختتم كلمته بقوله  " :نعاهد اهلل ثم نعاهد �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة
على موا�صلة العطاء والتميز وامل�شاركة الفاعلة لأداء مهامنا الوطنية ب�أمانة
و�إخال�ص ومو�ضوعية لتحقيق ما ي�صبو �إليه وطننا من عزة ورخاء ،ون�س�أل
اهلل العلي القدير �أن ي�سدد خطانا للنجاح ".
وبعد انتهاء مرا�سم حفل افتتاح اجلل�سة عقد املجل�س اال�ست�شاري جل�سته
الإجرائية الأوىل برئا�سة �سعادة علي ميحد ال�سويدي ناق�ش املجل�س خاللها
ت�شكيل اللجان الدائمة للمجل�س ،وهي :جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية
وال�ط�ع��ون واالق�ت�راح��ات وال���ش�ك��اوى ،وجل�ن��ة ال���ش��ؤون امل��ال�ي��ة واالقت�صادية
وال�صناعية ،وجلنة ��ش��ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والثقافة والإعالم،
وجل�ن��ة ال���ش��ؤون ال�صحية والعمل وال���ش��ؤون االجتماعية ،وجل�ن��ة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف والبلديات و�ش�ؤون الأمن واملرافق العامة ،وجلنة �ش�ؤون
الأ�سرة ،وجلنة �إعداد التو�صيات ،حيث وافق املجل�س على ت�شكيل جلان املجل�س
الدائمة.
كما واف��ق املجل�س ب�ن��ا ّء على توجيهات �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة على
�إحالة ت�شريعات املجل�س اال�ست�شاري /القانون والالئحة الداخلية� /إىل جلنة
ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية� ،إىل جانب املوافقة على الإبقاء على املراقبني
ال�سابقني يف دورة االنعقاد ال�سابق ،وهما� :سعادة حممد على احلمادي ،و�سعادة
حممد �صالح �آل علي.

الإمارات وفنلندا تبحثان تعزيز التعاون يف قطاع الف�ضاء
•• �أبوظبي-وام:

� 1000أ�سرة ت�ستفيد من م�ساعدات منار الإميان اخلريية بعجمان
•• عجمان -وام:

ت�سلمت م�ؤ�س�سة م�ن��ار الإمي� ��ان اخل�يري��ة يف عجمان،
مواد عينية غذائية من م�ؤ�س�سة ال�شيخ حميد اخلريية
وذل��ك يف �إط��ار التعاون والتن�سيق وتكامل اجلهود بني
اجلهات اخلريية لتوفري احلياة الكرمية للم�ستفيدين
 .وقال �سعادة نا�صر بن علي اجلنيبي ،املدير التنفيذي

مل��ؤ��س���س��ة م �ن��ار الإمي � ��ان اخل�يري��ة �إن ه ��ذه امل�ساعدات
الغذائية ،ا�ستفاد منها نحو � 1000أ�سرة متعففة من
املحتاجني والأيتام والهيئة التدري�سية باملدار�س التابعة
للم�ؤ�س�سة.
و�أكد �أهمية التعاون بني اجلمعيات اخلريية الذي اعتربه
نهج العمل الإن�ساين يف الإم��ارات ،و�أحد عوامل الريادة
التي تت�سم بها الدولة يف جمال العطاء والتنمية.

جامعة الإمارات تطلق اً
دليل لرباجمها يف �إك�سبو  2020دبي

•• العني-الفجر:

�أط �ل �ق��ت ج��ام�ع��ة الإم � � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ،اجل��ام�ع��ة ال��وط�ن�ي��ة الأم يف
الدولة ،والوحيدة التي ت�شارك بجناح
يف م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و  2020ب��دب��ي ،
دل�ي�ًل�اً ت�ستعر�ض فيه ال�برام��ج التي
�ستقدمها خالل املعر�ض .
و�أكد الدكتور �أحمد علي مراد ،النائب
امل���ش��ارك للبحث العلمي يف جامعة
الإم� ��ارات ،املتحدث الر�سمي  ,نائب
املفو�ض العام جلناح اجلامعة ب�إك�سبو:
"ي�شارك ج�ن��اح جامعة الإم� ��ارات يف
ر�ؤي ��ة �إك�سبو  2020دب��ي "توا�صل
العقول و�صنع امل�ستقبل" من خالل
ت�ع��زي��ز الإب � ��داع واالب �ت �ك��ار والتعاون
ع�بر �أن�شطته املتنوعة على م��دار 6
�أ�شهر .وي�ستعر�ض دليل برامج �شهر
�أكتوبر جمموعة الفعاليات واملعار�ض
امل �خ �ت �ل �ف��ة ل �ل �ج��ام �ع��ة وال� �ت ��ي تهدف
ل�ل�ت�ع��ري��ف ب��ر�ؤي �ت �ه��ا اال�سرتاتيجية
و�أهدافها وتطلعاتها عرب هذه املن�صة
ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي ت�ستقطب ال� ��زوار من
كافة �أنحاء العامل".
و�أ� �ش��ار ال��دك�ت��ور م ��راد ب ��أن اجلامعة
� �س �ت �ن �ظ��م ال� �ع ��دي ��د م ��ن الفعاليات
والأن� ��� �ش� �ط ��ة وامل � � ��ؤمت � ��رات العلمية
ب��ال �� �ش��راك��ة وال� �ت� �ع ��اون م ��ع �أجنحة
الدول امل�شاركة خالل ال�ستة الأ�شهر

القادمة من منطلق �أهمية التعاون
وال�شراكات الدولية يف بناء ال�سمعة
الدولية للجامعة والذي ينعك�س على
الت�صنيف العاملي للجامعة ،حيث مت
ت�صميم اجلناح املقرر افتتاحه ر�سم ًيا
يف � 10أك�ت��وب��ر اجل ��اري ،حت��ت �شعار
"جامعة امل�ستقبل" ال ��ذي يعك�س
النهج اال�ستباقي املبتكر الذي تتبعه
اجلامعة يف جمال التعليم العايل .كما
مت �إعداد اجلناح ال�ست�ضافة برناجمً ا
رئي�س ًيا واح �دًا ،ومعر�ضني ،مع �أكرث
م ��ن  67ف �ع��ال �ي��ة ع �ل��ى م � ��دار �ستة
�أ�شهر خالل معر�ض �إك�سبو 2020
دبي ".و تتوفر قائمة ر�سمية مف�صلة
بالربامج التي �سيقدمها جناح جامعة
الإم��ارات العربية املتحدة .وتت�ضمن
ه��ذه ال�برام��ج برنامج "امل�ستك�شفني

ً
ومعر�ضا
 ،"2.0وم�ع��ر�ً��ض��ا دائ � ًم��ا،
م� ��ؤق� � ًت ��ا وغ �ي�ره� ��ا م� ��ن الفعاليات
املميزة .ويعد برنامج "امل�ستك�شفني
 "2.0ال�برن��ام��ج ال��رئ�ي���س��ي جلناح
ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة،
وي �� �س �ت �ق �ط��ب م� ��� �ش ��ارك�ي�ن حمليني
ملنهج مدته �ستة
ودوليني �سيخ�ضعون ٍ
�أ�شهر يتخذ من موقع معر�ض �إك�سبو
 2020بيئ ًة تعليمي ًة يتم عربها
ت�خ�ط��ي حت��دي��ات م�ت�ن��وع��ة تقدمها
الأجنحة املمثلة ملختلف ال��دول� .أما
امل�ع��ر���ض ال��دائ��م ف�سيقام يف موقعه
املحدد متيحً ا ل��زواره خو�ض جتربة
تفاعلية ف��ري��دة م��دت�ه��ا  20دقيقة
حتاكي رحلة امل�ستك�شفني.
و� �س �ي �ق��ام امل� �ع ��ر� ��ض امل � ��ؤق� ��ت رقم ًيا
ً
م�ستعر�ضا "�شجرة احلياة" اخلا�صة
بجامعة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
وال� �ت ��ي ت � ��روي ال �ق �� �ص��ة وراء ر�ؤي� ��ة
اجلامعة وطموحها .وجتدر الإ�شارة
�إىل �أنه بالتعاون مع جمتمع جامعة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة و�أجنحة
ال � ��دول الأخ� � � ��رى ،ت �� �ش��ارك جامعة
الإم � ��ارات م��ن خ�ل�ال دوره ��ا الهادف
يف ا�ست�ضافة امل�ن��اق���ش��ات والعرو�ض
التقدميية وامل���ش��ارك��ة يف الفعاليات
ال �ت��ي ت �ق��ام ب��ال�ت��زام��ن م��ع الأ�سابيع
املمثلة للموا�ضيع الرئي�سية لإك�سبو
.2020

بحثت وك��ال��ة الإم � ��ارات للف�ضاء مع
وف ��د ف�ن�ل�ن��دي رف �ي��ع امل �� �س �ت��وى �سبل
تعزيز التعاون يف قطاع الف�ضاء بني
البلدين ال�صديقني.
�ضم الوفد الفنلندي ال��ذي زار مقر
ال��وك��ال��ة يف �أب��وظ�ب��ي ��س�ع��ادة ماريانا
ن�ي���س�ي�لا � �س �ف�يرة ج �م �ه��وري��ة فنلندا
لدى الدولة والدكتورة مينا باملروث
م��دي��رة امل��رك��ز ال�ف�ن�ل�ن��دي للتميز يف
�أبحاث الف�ضاء امل�ستدام.
وناق�ش اجلانبان جمموعة وا�سعة من على تعزيز عالقات التعاون وال�شراكة
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك يف مع خمتلف اجلهات املهتمة بالقطاع
علوم وتكنولوجيا الف�ضاء والبحث الف�ضائي حول العامل� ،ضمن جهودها
ل ��زي ��ادة ج��اذب �ي��ة ال�ب�ي�ئ��ة التنظيمية
والتطوير وغريها.
وت� �ن ��اول ال �ل �ق��اء �أي �� �ض��ا ��س�ب��ل تعزيز والت�شريعية لقطاع الف�ضاء الوطني
العمل معا لتحفيز االبتكار يف قطاع ل�ضمان تطوره وا�ستدامة منوه.
ال�ف���ض��اء وت �ب��ادل امل �ع��ارف واخل�ب�رات وت �ت �م �ت��ع دول � ��ة الإم � � � ��ارات وفنلندا
يف ه��ذا ال�ش�أن .وي��أت��ي ه��ذا اللقاء يف ب�شراكة ثنائية قوية مبنية على عقود
�إط��ار حر�ص وكالة الإم��ارات للف�ضاء من التعاون يف جم��االت متعددة مبا

يف ذل��ك جم��ال العلوم والتكنولوجيا
والف�ضاء.
وحت��ر���ص وك��ال��ة الإم� � ��ارات للف�ضاء
على بناء عالقات ثنائية متميزة مع
وك��االت وم�ؤ�س�سات الف�ضاء العاملية
ل�ت���س�ه�ي��ل ت� �ب ��ادل امل � �ع ��ارف وال� � ��ر�ؤى
واخل� �ب ��رات مم ��ا � �س �ي��دع��م الأب� �ح ��اث
ال��رائ��دة والتقدم يف �أح��دث التقنيات
ومن��و القطاع الف�ضائي يف البلدين

ال �� �ص��دي �ق�ين .وت �ع��د دول� ��ة الإم � ��ارات
�أكرب �شريك جتاري لفنلندا يف ال�شرق
الأو� �س��ط وي�تراف��ق ذل��ك م��ع اهتمام
م �ت��زاي��د م ��ن ال �� �ش��رك��ات الفنلندية
لدخول ال�سوق الإماراتية .كما تتمتع
ف�ن�ل�ن��دا ب�صناعة ف�ضائية تناف�سية
م��ع خ�ب�رة يف الأب� �ح ��اث امل �ت �ط��ورة يف
جم ��ال ال �ف �� �ض��اء وال� �غ�ل�اف اجل ��وي،
والإلكرتونيات ،والربجميات.

وق � ��د � �ش ��ارك ��ت امل �ن �ظ �م��ات البحثية
وال� ��� �ش ��رك ��ات امل �ح �ل �ي��ة يف ف �ن �ل �ن��دا يف
ت�صميم و�إع ��داد الكثري م��ن الأقمار
ال�صناعية والنانوية لوكالة الف�ضاء
الأوروبية مبا يف ذلك بيبي كولومبو
 BepiColomboال � ��ذي مت
�إط�ل�اق��ه يف الآون � ��ة الأخ �ي��رة  -وهو
امل �� �س �ب��ار الأك� �ث ��ر ت �ق��دم��ا وامل�صمم
ال�ستك�شاف كوكب عطارد.

الهوية واجلن�سية تطلق الإ�صدار اجلديد لقارئ بطاقة الهوية SDK
•• �أبوظبي-وام:

�أط�ل�ق��ت ال�ه�ي�ئ��ة االحت��ادي��ة للهوية
واجل�ن���س�ي��ة الإ�� �ص ��دار اجل��دي��د من
برنامج قارئ بطاقة الهوية SDK
 ،وذل ��ك يف �إط ��ار م���ش��روع الن�سخة
اجل� ��دي� ��دة وامل� � �ط � ��ورة م ��ن بطاقة
الهوية الإماراتية.
و�أك� ��د � �س �ع��ادة ال �ل��واء ��س�ه�ي��ل �سعيد
اخلييلي مدير عام الهيئة االحتادية
للهوية واجلن�سية بالإنابة ،حر�ص
الهيئة على دع��م جمتمع الأعمال
ب��ال �ت �ق �ن �ي��ات والأدوات احلديثة
ل�ل�ت�ح�ق��ق م ��ن ال �ه��وي��ة ال�شخ�صية
ل�ل��أف ��راد ،م �� �ش�يراً �إىل �أن برنامج
ق��ارئ الن�سخة امل �ط��ورة م��ن بطاقة
الهوية  SDKوال��ذي مت مواءمته
مع البطاقة اجلديدة يتيح مل�ؤ�س�سات
القطاعني العام واخلا�ص يف الدولة
ق ��راءة بطاقة ال�ه��وي��ة امل �ط��ورة بكل
�سهولة وي�سر من خ�لال ال�شريحة
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة وب � �ث� ��وانٍ م� �ع ��دودة.
وق ��ال اخلييلي �إن ب��رن��ام��ج القارئ
اجلديد لبطاقة الهوية الإماراتية
ميكن احل�صول عليه بزيارة املوقع

الإل � � � �ك � �ت ��روين wwsw.ica.
 ،gov.aeوتعبئة النموذج املرفق
وار� �س��ال��ه �إىل ال�بري��د الإلكرتوين
vgadmin@ica.gov.ae
ملعاجلة الطلب وتقدمي رمز الدخول
للم�ستخدم .يذكر �أن اعتماد م�شروع

اجليل اجلديد من ج��وازات ال�سفر
وب�ط��اق��ة ال�ه��وي��ة الإم��ارات �ي��ة يتمتع
مبميزات �أمان عالية و�أنظمة ت�شغيل
وتقنيات متطورة تقلل من املخاطر
الأم �ن �ي��ة ك�م��ا ت��رف��ع م��ن م�ستويات
الأمن الإلكرتوين.
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افتتاح مركز فح�ص املركبات الثقيلة اجلديد يف القوع بالعني
•• العني-وام:

افتتحت �شرطة �أب��وظ�ب��ي بالتعاون م��ع م��وا��ص�لات الإم� ��ارات مركزا
جديدا للفح�ص الفني للمركبات الثقيلة يف منطقة القوع مبدينة
ال�ع�ين �ضمن جهودهما للت�سهيل على املتعاملني وت�ق��دمي خدمات
ريادية بالقرب من التجمعات ال�سكنية ويف �إطار خطة التو�سع ب�إقامة
مراكز الفح�ص الفنية على م�ستوى الإمارة.
وق��ال العقيد مطر عبيد ال�ظ��اه��ري ن��ائ��ب م��دي��ر مديرية ترخي�ص
ال�سائقني والآليات بقطاع العمليات املركزية �إن املركز اجلديد يقدم
كافة اخلدمات الالزمة لفح�ص املركبات الثقيلة ب�صورة توزع اجلهد
وتخفف من حركة املركبات الثقيلة على الطرق مبا يعزز ال�سالمة

امل��روري��ة وحت�سني اخل��دم��ات املقدمة للمتعاملني و حتقيق تطلعات
امل�ؤ�س�سات والأفراد يف جمال خدمات الفح�ص الفني.
م��ن جهته ذك��ر ع��ام��ر جمعة ال�شحي ،م��دي��ر وح��دة الفح�ص الفني
مبوا�صالت الإم ��ارات �أن املحطة اجل��دي��دة هي �أح��دث ثمار التعاون
اال�سرتاتيجي القائم بني موا�صالت الإم��ارات و�شرطة �أبوظبي منذ
عدة �سنوات� ،إذ ت�شكل الإ�ضافة العا�شرة �ضمن �سل�سلة املحطات التي
�أقيمت لتقدمي خدمات متقدمة للفح�ص الفني يف الإم ��ارة� ،ضمن
ا�سرتاتيجية موا�صالت الإم��ارات الهادفة �إىل ن�شر حمطات تقدمي
خ��دم��ات الفح�ص الفني يف ك��ل مناطق ال��دول��ة ،مب��ا يتيح امل��زي��د من
اخليارات جلمهور املتعاملني وامل�ستفيدين من مالك املركبات الثقيلة
و�سائقيها ،وي�سمح لهم بتوفري الوقت واجلهد عرب اخت�صار امل�سافات،

06
�سلطان بن �أحمد القا�سمي يزور قناة ال�شرقية من كلباء وي�شيد بدور العاملني فيها
•• ال�شارقة  -وام:

�أ��ش��اد �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن �أح�م��د ب��ن �سلطان القا�سمي نائب حاكم
ال���ش��ارق��ة رئ�ي����س جمل�س ال���ش��ارق��ة لل��إع�ل�ام ب�ج�ه��ود ال�ع��ام�ل�ين يف قناة
ال�شرقية من كلباء التابعة لهيئة ال�شارقة ل�ل�إذاع��ة والتلفزيون وذلك
خالل التغطية اخلا�صة املتميزة للحالة املدارية "�شاهني" عرب الوقوف
على كافة ا�ستعدادات وجاهزية امل�ؤ�س�سات احلكومية يف �إم��ارة ال�شارقة،
وتوعية اجلمهور بكافة الإجراءات االحرتازية.
جاء ذلك خالل زيارة �سموه مقر القناة يف مدينة كلباء ،حيث �أثنى على
جهود كافة العاملني يف القناة الذين كان لهم دور بارز يف تغطية �أو�ضاع
الطق�س م�ؤخراً.
و�أكد �سمو نائب حاكم ال�شارقة �أن �أغلب امل�شاهدين من خلف ال�شا�شات ال
يدركون مدى اجلهد الذي يتم بذله من قبل الكادر الذي يتمتع ب�أعلى
معايري املهنية والكفاءة ،والتي ظهرت جليا خالل التعامل مع ت�أثريات
احل��ال��ة امل��داري��ة "�شاهني" ع�ل��ى املنطقة ال�شرقية ب�شكل ع ��ام ،ونقلها
ومتابعتها ب�صورة احرتافية كاملة.
وق��دم حممد ح�سن خلف مدير عام هيئة ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون

واحل�صول على خدمات متميزة متوافقة مع �أرقى املمار�سات واملعايري وجتديد "،وفح�ص ا��ش�تراط��ات هيئة �أب��وظ�ب��ي ل�ل��زراع��ة وال�سالمة
العاملية  ،الفتاً �إىل تفعيل خدمة احلجز امل�سبق لل�شركات والأفراد يف الغذائية ،وفح�ص املعدات "ت�سجيل جتديد "،وفح�ص تغيري البيان،
نظام خدمة العمالء على موقع موا�صالت الإمارات الإلكرتوين ،مع وفحــــ�ص ت�صـــــديــــر خــــارج ال��دول��ة حمملة وفح�ص حتويل داخل
الدولة حمملة ،وفح�ص ت�صدير خارج الدولة وفح�ص حتويل داخل
توفري خيارات الدفع بالبطاقة االئتمانية.
وت�ضم املحطة م�سارين للفح�ص� ،أحدهما م�سار للفح�ص النظري ،الدولة.
والآخر م�سار للفح�ص من خالل الأجهزة� ،إ�ضاف ًة �إىل مواقف مريحة ح�ضر االف�ت�ت��اح  ..العقيد را��ش��د عبيد ال�شام�سي نائب مدير �إدارة
للمتعاملني ،ومكاتب ملوظفي �إ�سعاد املتعاملني والعاملني بالفح�ص ترخي�ص ال�سائقني وامل��رك�ب��ات مبدينة ال�ع�ين ،وع��دد م��ن ال�ضباط ،
الفني� ،إىل جانب مكاتب جتارية خلدمة املتعاملني وال�شركات ،ومن وم��ن موا�صالت الإم ��ارات جا�سم ال�شاعر مدير ح�ساب مبكتب كبار
املقرر �أن تخدم املحطة منطقة القوع واملناطق امل�ج��اورة لها ،وتبلغ املتعاملني ،وعبداللطيف الأن�صاري مدير مركز �أبوظبي للخدمات
الفنية ،وع��ارف البلو�شي مدير �إدارة الت�سويق واالت�صال ،وع��دد من
طاقتها اال�ستيعابية اليومية نحو  150مركبة ثقيلة.
وت�ق��دم جمموعة م��ن اخل��دم��ات ت�شمل :فح�ص امل��رك�ب��ات "ت�سجيل العاملني يف املحطة من اجلهتني.

�شكره وتقديره �إىل �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي
على هـــــذه اللفتـــــة الكرمية من �سموه بزيارته ملقر القناة يف مدينة كلباء
ولقائه العاملني بها ،م�شيداً باجلهود التي يتم بذلها من قبل املوظفني
وال�ت��ي �أث�ب�ت��ت متتعهم ب�ك�ف��اءة عالية يف تغطية ون�ق��ل الأح ��داث الهامة
بالإمارة.
ع�ق��ب ذل��ك اط�ل��ع �سمو رئ�ي����س جمل�س ال���ش��ارق��ة ل�ل�إع�لام ع�ل��ى ال ��دورة
الرباجمية اجلديدة للقناة والتي انطلقت منذ � 3أكتوبر  2021وتقدم
 19برناجماً متنوعاً ،تخاطب خاللها �شرائح خمتلفة من املجتمع وتتابع
حركة التنمية الوا�سعة يف املنطقة.
وتقدم القناة عددا من الربامج املتنوعة لتلبي ذائقة جمهورها ،مبقاربة
مو�ضوعات ثقافية و�شبابية وريا�ضية واجتماعية وتراثية متنوعة.
ومتا�شيا مع حركة التنمية التي ت�شهدها املنطقة ال�شرقية ،تقدم الدورة
الرباجمية اجلديدة للقناة جمموعة برامج حتر�ص على متابعة اخلطوات
التنموية املت�سارعة يف املنطقة ،منها برنامج "خدمات" ال��ذي ي�سلط
ال�ضوء على خدمات الدوائر احلكومية املختلفة ،وبرنامج "موارد" الذي ال�شرقية" الذي ير�صد الفعاليات والأن�شطة املختلفة التي ت�شهدها مدن ال�صباحية وامل�سائية ،مدة كل برنامج  50دقيقة ،يتناوالن مو�ضوعات
اج�ت�م��اع�ي��ة خم�ت�ل�ف��ة م��ن ع ��دة ج ��وان ��ب ،م�ن�ه��ا ال���ص�ح�ي��ة واالجتماعية
يقدم �إ�ضاءات على املوارد التي متتاز بها املنطقة ال�شرقية ،وبرنامج "�صنع املنطقة ال�شرقية على مدار الأ�سبوع.
يف ال�شرقية" لإب��راز املبتكرين واملخرتعني ال�شباب ،وبرنامج "�أجندة كما تعر�ض ال�شرق ّية م��ن كلباء برناجمني مبا�شرين خ�لال الفرتتني واالقت�صادية.

�شرطة �أبوظبي و موا�صالت الإمارات تفتتحان مركز ًا جديدا لفح�ص املركبات الثقيلة بالعني
•• العني  -الفجر:

بح�ضور�سفرية الإمارات

�شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان تلتقي الطالب املبتعثني و�أع�ضاء �سفارة الدولة بهولندا
•• �أبوظبي-الفجر:

�ضمن ل�ق��اءات ال�شيخة الدكتورة �شما بنت حممد بن
خالد �آل نهيان التي حتر�ص عليها مع �أبناء الإمارات
املبتعثني والعاملني خ��ارج ح��دود ال��وط��ن �إمي��ان��ا منها
ب�أنهم ج��زء ه��ام ج��دا وم��ؤث��ر م��ن ال�ق��وة الناعمة التي
متتلكها دولة الإمارات العربية املتحدة ا�ست�ضافت �سفارة
الإم��ارات يف هولندا ال�شيخة �شما يف لقاء مع الطالب
املبتعثني يف جامعات هولندا والعاملني بال�سفارة حيث
كان يف ا�ستقبالها �سعادة الدكتورة ح�صة عبداهلل العتيبة
�سفرية الإم ��ارات العربية املتحدة ل��دى هولندا والتي
قدمتها للح�ضور وعربت عن �سعادتها بوجود ال�شيخة
الدكتورة �شما وتقديرها للقاءات التي حتر�ص عليها
مع �أبناء الإمارات يف كل مكان حول العامل.
وب � ��د�أت ال���ش�ي�خ��ة ��ش�م��ا ح��واره��ا م �ع�برة ع��ن �سعادتها
بوجودها بني �أبناء الوطن م�ؤكدة حر�صها على عقد
ل�ق��اءات ب�أبناء ال��وط��ن بكافة الأم��اك��ن داخ��ل ال��دول��ة و
خارجها وقالت �إنني �أ�شعر بالفخر حني يجمعني لقاء
ب�شباب الوطن الذي يبحثون عن العلم واملعرفة
و�أ��ض��اف��ت ل�ق��اءن��ا ال�ي��وم ه��و ل�ق��اء ن�ستمع فيه لبع�ضنا
لنفتح �آف��اق عقولنا ون�ست�شرف م�ستقبل ال��وط��ن من
خالل م�ستقبلكم ف�أنتم كما قال �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ح�ف�ظ��ه اهلل �إن �ك��م ال�ث�روة
احلقيقية للوطن لأنكم الرثوة املتجددة والباقية ولأن
الآباء امل�ؤ�س�سني كان هدفهم الأول هو بناء الإن�سان قبل
العمران.
وطرحت ال�شيخة �شما ت�سا�ؤال للنقا�ش قائلة دعوين
�أبد�أ حواري معكم عن ال�س�ؤال الذي نتعر�ض له كثريا
يف رح�لات�ن��ا خ ��ارج ح ��دود ال��وط��ن وه��و ك�ي��ف ا�ستطاع
الإم��ارات �ي��ون �أن ي�صنعوا ف��ارق��ا ح���ض��اري��ا ك�ب�يرا غري
م�سبوق يف ف�ترة زمنية ق�صرية ال تزيد ع��ن خم�سني
�سنة؟ و�أ�شارت �إىل انعكا�س ذلك من خالل ر�ؤية العامل

لإك�سبو دبي  2020وحفل االفتتاح الذي جاء معربا
عن الأ�صالة واحل��داث��ة والتطور الكبري ال��ذي حققته
الإمارات وجاءت الإجابات لتعرب عن عمق العالقة بني
القيادة واملجتمع التي كانت هي واحدة من �أهم الأ�سباب
 .و�أ�ضافت ما متيزت به دولة الإمارات هو قيادة حكيمة
ا�ست�شرفت امل�ستقبل و�آمنت بالتطور احل�ضاري وبقيمة
الإن�سان كرثوة حقيقية فو�ضعت اخلطط والفكر الذي
مكنها من �أن تدير م��وارد الوطن مبا يحقق التطور
والبناء ورفاهية املجتمع فقد كان بني الوالد امل�ؤ�س�س
حل�ضارة الإم��ارات احلديثة ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان طيب اهلل ثراه وبني املجتمع حمبة را�سخة مكنت
من تدعيم ت�أ�سي�س الوطن وبناء احل�ضارة الإماراتية
و�سار على خطاه من بعده قيادتنا احلكيمة وعلى ر�أ�سهم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة و �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو حكام الإم��ارات حفظهم اهلل
جميعا  .كما �أ�شارت �إىل دور املر�أة يف العمل الدبلوما�سي
خارج الدولة وهذا يجعلني �أ�شعر بالفخر بهم وخا�صة
�أن �سعادة الدكتورة ح�صة العتيبة �أول �سفرية للإمارات
وك��م ه��ذا فخر لنا  ..وق��د طرحت ال�شيخة �شما بعدا
�آخر للحوار من خالل ت�سا�ؤل قالت فيه  :ماذا غريت
يف مفاهيمكم وع��ادات �ك��م و�أف �ك��ارك��م ��س�ن��وات االبتعاث
كطالب علم �أو العمل كدبلوما�سيني وخمالطة جمتمع
بثقافة خمتلفة اختالفات كبرية عن ثقافتنا وبع�ض
قيمنا لت�أتي الآراء من احل�ضور وت�شري �إىل �أن الثقافة
والهوية الإماراتية متجذرة فيهم ،ولكن هذا ال مينع
من التفاعل الإيجابي بني الثقافات الأخ��رى والذي
يطور وي�ضيف للثقافة ،ولكنه يف النهاية ال يغري من
مالمح الهوية الإماراتية الرا�سخة.

جمل�س �شباب هيئة النقل يعقد حلقة �شبابية لتمكني ال�شباب
•• عجمان -الفجر:

من منطلق حر�ص جمل�س �شباب هيئة
النقل -عجمان على درا�سة اهتمامات
ال�شباب عقد املجل�س حلقة �شبابية يف
مقر الهيئة الرئي�سي بح�ضور كل من
ال�سيد مروان النعيمي رئي�س جمل�س
ال���ش�ب��اب و االع���ض��اء ل�لاط�لاع على
الأفكار امللهمة وتطلعاتهم امل�ستقبلية
و ذلك لتطبيق ا�سرتاتيجية الدولة
يف متكني ال�شباب  .ناق�شت احللقة الدائم للم�شاركة مع جهود جمل�س و ال��دول �ي��ة  ،ح�ي��ث ان �ن��ا ن�ع�م��ل على
اهتمامات ال�شباب و �آليه توظيفها يف �شباب عجمان يف املبادرات والفعاليات ت�شجيع ال�شباب و حثهم على امل�شاركة
اجلانب املهني  ،و متت مناق�شه هذه التي حتظى بدعم كبري من القيادة يف معر�ض اك�سبو  ٢٠٢٠لدعم دولتهم
االهتمامات على نطاق وا�سع لت�شمل الر�شيدة ملا لهم من دور يف احداث يف احل��دث العاملي  .و ا�ضاف مروان
� �ش �ب��اب ام � ��اره ع �ج �م��ان و منطقتي التغيري والنهو�ض ب�شتى املجاالت  .النعيمي على انه �سيتم عمل جل�سات
م���ص�ف��وت و امل �ن��ام��ة  ،وو� �ض��ع خطة و اكد ال�سيد م��روان النعيمي رئي�س ح� ��واري� ��ه ب��ال �ت �ن �� �س �ي��ق م ��ع جمال�س
لتوعية اجلمهور بخدمات النقل  ،و املجل�س ان ال�شباب ه��م اغلى موارد ال���ش�ب��اب يف ال��دول��ة و ذل��ك ل�ضمان
اخذت الهيئة على عاتقها م�س�ؤولية دول� �ت� �ن ��ا احل �ب �ي �ب��ة و ي� �ج ��ب علينا ال ��دع ��م ال �ك �ب�ي�ر ل �ف �ئ��ة ال �� �ش �ب ��اب ،و
تقدمي هذه اخلدمات بجودة عالية  ،م�ساندتهم وا��س�ت�ث�م��ار ط��اق��ات�ه��م يف توحيد اجلهود على م�ستوى الدولة
ومتما�شية مع اخلطة اال�سرتاتيجية ت�ط��وي��ر م�ه��ارات�ه��م وت��ر��س�ي��خ مبادى و ذلك �ضمن اجنده املجل�س كما مت
ل�ل��إم ��ارة ور�ؤي � ��ة ع�ج�م��ان  .2030االحت��اد والقيم من خ�لال ا�شراكهم مناق�شة دعم م�شاريع ال�شباب وتعزيز
وا�شار جمل�س �شباب الهيئة با�ستعداده يف امل� �ب ��ادرات االحت ��ادي ��ة و الوطنية م�شاركتهم يف ا�سرتاتيجية الهيئة.

افتتحت �شرطة �أبوظبي بالتعاون
م��ع م��وا��ص�لات الإم� ��ارات مركزًا
جديدًا للفح�ص الفني للمركبات
الثقيلة يف منطقة القوع مبدينة
العني �ضمن جهودهما للت�سهيل
على املتعاملني وتقدمي خدمات
ري��ادي��ة ب��ال�ق��رب م��ن التجمعات
ال�سكنية ويف �إط��ار خطة التو�سع
ب��إق��ام��ة م��راك��ز الفح�ص الفنية
على م�ستوى الإمارة.
و�أو�� � �ض � ��ح ال �ع �ق �ي��د م �ط��ر عبيد
ال�ظ��اه��ري ن��ائ��ب م��دي��ر مديرية
ت��رخ�ي����ص ال �� �س��ائ �ق�ين والآل� �ي ��ات
بقطاع العمليات املركزية �أن املركز
اجل��دي��د ي �ق��دم ك��اف��ة اخلدمات
الالزمة لفح�ص املركبات الثقيلة
ب�صورة توزع اجلهد وتخفف من
ح��رك��ة امل ��رك �ب ��ات ال �ث �ق �ي �ل��ة على
ال � �ط� ��رق مب� ��ا ي � �ع ��زز ال�سالمة
امل� ��روري� ��ة وحت �� �س�ين اخل ��دم ��ات
امل �ق��دم��ة للمتعاملني و حتقيق
تطلعات امل��ؤ��س���س��ات والأف� ��راد يف
جم��ال خ��دم��ات الفح�ص الفني.

وذك� � ��ر ع ��ام ��ر ج �م �ع��ة ال�شحي،
م ��دي ��ر وح � ��دة ال �ف �ح ����ص الفني
مبوا�صالت الإم��ارات �أن املحطة
اجل� � ��دي� � ��دة ه � ��ي �أح� � � � ��دث ث �م ��ار
ال �ت �ع��اون اال��س�ترات�ي�ج��ي القائم
بني موا�صالت الإمارات و�شرطة
�أب��وظ �ب��ي م �ن��ذ ع ��دة � �س �ن��وات� ،إذ
ت�شكل الإ��ض��اف��ة العا�شرة �ضمن
�سل�سلة امل �ح �ط��ات ال �ت��ي �أقيمت
ل � �ت � �ق� ��دمي خ � ��دم � ��ات متقدمة
للفح�ص الفني يف الإمارة� ،ضمن
ا�سرتاتيجية موا�صالت الإمارات
الهادفة �إىل ن�شر حمطات تقدمي

خ��دم��ات ال�ف�ح����ص ال�ف�ن��ي يف كل
مناطق ال��دول��ة ،مبا يتيح املزيد
من اخليارات جلمهور املتعاملني
وامل�ستفيدين من مالك املركبات
الثقيلة و�سائقيها ،وي�سمح لهم
ب �ت��وف�ي�ر ال ��وق ��ت واجل� �ه ��د عرب
اخ�ت���ص��ار امل �� �س��اف��ات ،واحل�صول
ع�ل��ى خ��دم��ات متميزة متوافقة
م��ع �أرق � ��ى امل �م��ار� �س��ات واملعايري
ال �ع��امل �ي��ة  ،الف � �ت � �اً �إىل تفعيل
خدمة احلجز امل�سبق لل�شركات
والأفراد يف نظام خدمة العمالء
على موقع موا�صالت الإمارات

الإل �ك�تروين ،مع توفري خيارات
الدفع بالبطاقة االئتمانية.
وت�ضم املحطة م�سارين للفح�ص،
�أحدهما م�سار للفح�ص النظري،
والآخ� � � ��ر م �� �س��ار ل �ل �ف �ح ����ص من
خ�ل��ال الأج � �ه � ��زة� ،إ�� �ض ��اف� � ًة �إىل
م ��واق ��ف م��ري �ح��ة للمتعاملني،
ومكاتب ملوظفي �إ�سعاد املتعاملني
والعاملني بالفح�ص الفني� ،إىل
ج��ان��ب م �ك��ات��ب جت��اري��ة خلدمة
املتعاملني وال�شركات ،ومن املقرر
�أن تخدم املحطة منطقة القوع
وامل �ن��اط��ق امل� �ج ��اورة ل �ه��ا ،وتبلغ

ط��اق�ت�ه��ا اال��س�ت�ي�ع��اب�ي��ة اليومية
نحو  150مركبة ثقيلة.
وت �ق��دم جمموعة م��ن اخلدمات
ت�شمل :فح�ص املركبات "ت�سجيل
وجتديد "،وفح�ص ا�شرتاطات
هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة
ال � �غ ��ذائ � �ي ��ة ،وف� �ح� �� ��ص امل � �ع ��دات
"ت�سجيل جتديد "،وفح�ص
تغيري ال�ب�ي��ان ،وفح�ص ت�صدير
خ ��ارج ال��دول��ة حم�م�ل��ة وفح�ص
حت��وي��ل داخ� ��ل ال ��دول ��ة حمملة،
وف�ح����ص ت���ص��دي��ر خ ��ارج الدولة
وفح�ص حتويل داخل الدولة.
ح���ض��ر االف �ت �ت��اح ال�ع�ق�ي��د را�شد
عبيد ال�شام�سي نائب مدير �إدارة
ت��رخ�ي����ص ال���س��ائ�ق�ين واملركبات
مبدينة العني ،وعدد من ال�ضباط
 ،ومن موا�صالت الإمارات جا�سم
ال �� �ش��اع��ر م��دي��ر ح �� �س��اب مبكتب
ك�ب��ار امل�ت�ع��ام�ل�ين ،وعبداللطيف
الأن�صاري مدير مركز �أبوظبي
ل� �ل� �خ ��دم ��ات ال� �ف� �ن� �ي ��ة ،وع� � ��ارف
البلو�شي م��دي��ر �إدارة الت�سويق
واالت�صال ،وعدد من العاملني يف
املحطة من اجلهتني.

�إيطاليا ت�ستعر�ض �أحدث احللول املبتكرة للت�صدي لتحديات املناخ يف ويتيك�س 2021
•• دبي  -وام:

��س�ج�ل��ت ال� � ��دورة احل��ال �ي��ة ملعر�ض
ويتيك�س ،املعر�ض الرائد لتكنولوجيا
امل�ي��اه وال�ط��اق��ة والبيئة ه��ذا العام،
�أك �ب�ر ح �� �ض��ور ل �ل��وف��ود الإيطالية
مب���ش��ارك��ة �� 55ش��رك��ة ق��دم��ت �إىل
الإمارات حل�ضور هذا احلدث الذي
تختتم فعالياته اليوم.
وت���س�ت�ع��ر���ض ال���ش��رك��ات الإيطالية
ال�صغرية واملتو�سطة والنا�شئة �أحدث
االب �ت �ك ��ارات يف ن �ق��ل التكنولوجيا
ودم��ج مكونات النظام البيئي ،مبا
يتما�شى م��ع ا�سرتاتيجية التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة ال��وط �ن �ي��ة يف �إيطاليا
تنفيذا خلطة الأمم امل�ت�ح��دة لعام
 2030وحتقيقا لأهداف التنمية
امل�ستدامة.
وت�شهد دولة الإمارات زيادة مطردة
يف �أعداد ال�شركات الإيطالية امل�شاركة
يف خمتلف املعار�ض التجارية �سنويا
 ..ويعد معر�ض ويتيك�س �أحد هذه
ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ه��ام��ة وال �ت��ي ت�شارك
فيها �إي�ط��ال�ي��ا مل��وا��ص�ل��ة ا�ستك�شاف
ال�شراكات وتبادل اخلربات والتبادل
امل�ع��ريف وزي ��ادة العمليات التجارية
وال��س�ي�م��ا �أن االق�ت���ص��اد الإيطايل
غ �ن��ي ب��ال �ق �ط��اع��ات احل �ي��وي��ة مثل
الطاقة املتجددة.
وق ��ال ��س�ع��ادة ��س�ع��ادة ن�ي�ك��وال لينري
�سفري اجلمهورية الإيطالية لدى

الدولة  :متتد عالقة طويلة املدى
ب�ي�ن �إي �ط��ال �ي��ا ودول � ��ة الإم � � ��ارات يف
غالبية القطاعات ..م�شريا �إىل �أن
فر�ص التعاون بني البلدين مبنية
على ال�ت�ب��ادل يف ق�ط��اع��ات االبتكار
والطاقة املتجددة وحلول املحافطة
ع�ل��ى امل �ي��اه والتكنولوجيا والبنية
التحتية وامل��دن الذكية واالقت�صاد
ال ��دائ ��ري وك �ل �ه��ا ع��وام��ل �أ�سا�سية
يف ر�ؤي� ��ة الإم� � ��ارات ل�ب�ن��اء �إقت�صاد
امل�ستقبل .و�أ�ضاف  :مع كون �إيطاليا
ثاين �أكرب م�صنع يف �أوروبا و�ساد�س
دولة م�صدرة للتقنيات امل�ستخدمة
ح�صريا يف م�صادر الطاقة املتجددة
يف ال� �ع ��امل ت �� �س �ت �ع��ر���ض ال�شركات
الإي� �ط ��ال� �ي ��ة خ�ب�رات �ه ��ا م ��ن خالل
م�شاركتها يف الن�سخة ال �ـ  23من
معر�ض ويتيك�س وكونها رائ��دة يف

ه��ذا القطاع ط��ورت الدولة اخلطة
الوطنية املتكاملة للطاقة واملناخ،
وال �ت��ي ت �ه��دف �إىل زي � ��ادة ح�صتها
م��ن م���ص��ادر ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة �إىل
 % 32بحلول عام  2030وزيادة
الطاقة املولدة من م�صادر الطاقة
امل�ت�ج��ددة �إىل  .% 65م��ن جانبه
قال �أميديو �سكاربا مفو�ض التجارة
الإي� �ط ��ايل ل ��دى ال ��دول ��ة  :تعك�س
�أرقام التبادل التجاري بني �إيطاليا
والإم��ارات متانة عالقاتنا الثنائية
واالقت�صادية وتعد الإم ��ارات �أكرب
��ش��ري��ك جت ��اري خليجي لإيطاليا
ب �ي �ن �م��ا ت �ع��د �إي �ط��ال �ي��ا ث� ��اين �أك�ب�ر
�شريك �أوروبي لدولة الإم��ارات كما
منت ال�صادرات الإيطالية يف قطاع
ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ب�ن���س�ب��ة 11%
يف الن�صف الأول م��ن ع��ام 2021

ب��زي��ادة ق��درت بن�سبة  4%مقارنة
ب �ع��ام  2019ق �ب��ل ب ��داي ��ة الوباء
ال�ع��امل��ي .و�أ� �ض��اف  :ن�سلط ال�ضوء
على ال�شركات النا�شئة املبتكرة التي
مي�ك��ن �أن ت��وف��ر لل�شركات الزائرة
املهتمة جولة على عمليات االبتكار
امل �ف �ت ��وح ��ة واالب � �ت � �ك� ��ار يف ال� �ث ��ورة
ال�صناعية الرابعة وتنفيذ احللول
الرقمية اجل��دي��دة  ..ونحن نفخر
بالأعمال التي توا�صل وتكمل �إرث
�إيطاليا يف علم امليكانيكا املطبقة
على العمليات ال�صناعية واملنتجات
التي حتمل �شعار "�صنع يف �إيطاليا"
والتي تدعمها الأب�ح��اث وت�ستخدم
م � � ��واد ع ��ال� �ي ��ة اجل� � � ��ودة وت� �ع ��ززه ��ا
التقنيات احلديثة.
وت �� �ش��ارك يف ه ��ذا ال�ت�ج�م��ع ثماين
� �ش��رك��ات يف ج �ن��اح م���س�ت�ق��ل بجوار

وكالة التجارة الإيطالية عن منطقة
بوليا وه��ي منطقة ديناميكية ذات
موقع جغرايف ا�سرتاتيجي يف جنوب
�شرق �إيطاليا واملعروفة كواحدة من
�أك�ث�ر امل�ن��اط��ق ع�م�لا ون���ش��اط��ا .من
جهته قال �ألي�ساندرو ديلي نوت�شي
ع�ضو جمل�س التنمية االقت�صادية
يف منطقة ب��ول�ي��ا  :تعترب منطقة
ال�شرق الأو�سط �سوقا ا�سرتاتيجية
ملنطقة "بوليا" ونحن نقدم �أف�ضل
م��ا لدينا م��ن خ�ب�رات يف االقت�صاد
الأخ �� �ض��ر ل�ن�ع��ر���ض م��ا ح�ق�ق�ن��اه يف
قطاع الطاقة املتجددة والتقنيات
البيئية والبناء امل�ستدام ومينح هذا
املعر�ض العار�ضني لدينا الفر�صة
لتمهيد الطريق لعالقات جتارية
ن ��اج� �ح ��ة ج� ��دي� ��دة م� ��ع الالعبني
الإقليميني.

بلدية دبي حتتفل باليوم العاملي للطيور املهاجرة
•• دبي-وام:

حتتفل بلدية دبي يف التا�سع من �أكتوبر اجلاري باليوم العاملي للطيور املهاجرة ،يف �إطار �سعيها للحفاظ على
التنوع البيولوجي والنظم البيئية ودورها يف رفع الوعي البيئي ملجتمع الإمارة .ويف هذا ال�صدد تنظم �إدارة
البيئة يف البلدية عددا من الربامج والأن�شطة التوعوية التي ت�ستهدف جميع فئات املجتمع لتثقيفهم حول
�أهمية الطيور املهاجرة و�أنواعها املختلفة والتهديدات التي تواجهها وكيف ميكن للمجتمع امل�ساهمة يف
التخفيف منها .وتركز املنا�سبة العاملية هذا العام على ظاهرتي "�أ�صوات الطيور" و"رحلة الطيور" كو�سيلة
لإلهام النا�س من جميع الفئات العمرية والتوا�صل معهم يف رغبتهم امل�شرتكة لالحتفال بالطيور املهاجرة
والتوحد يف جهد عاملي م�شرتك حلماية الطيور واملوائل التي حتتاجها للبقاء على قيد احلياة.
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عوي�ضه املرر :مبادرة الإمارات اال�سرتاتيجية للحياد املناخي  2050تعك�س االلتزام بالتنمية امل�ستدامة
و�أ�ضاف معاليه �أنه مع حتول العامل �إىل م�صادر طاقة نظيفة واقت�صاد خال
•• �أبوظبي-وام:
من الكربون� ،ستتيح لنا مبادرة الإم��ارات للحياد املناخي املزيد من الدقة
�أك��د معايل املهند�س عوي�ضة مر�شد امل��رر رئي�س دائ��رة الطاقة يف �أبوظبي وتعزز من جهودنا يف ت�سريع حتول الطاقة مع امل�ساهمة يف الت�صدي للتغري
�أن الإع�ل�ان ع��ن م�ب��ادرة الإم ��ارات اال�سرتاتيجية للحياد املناخي  2050املناخي .و�أ�شار معاليه �إىل �أن �أبوظبي حققت خالل ال�سنوات الـ � 10إىل الـ
هو عالمة فارقة تعك�س االلتزام الطويل بالتنمية االقت�صادية امل�ستدامة  15املا�ضية نتائج ملحوظة يف ا�ستخدام الطاقة النظيفة وتنفيذ تدابري
ومبادئ اتفاقية باري�س لعام  2015ب�ش�أن تغري املناخ.
تعزيز كفاءة الطاقة وهما عن�صران �أ�سا�سيان يف حتول الطاقة ،وركيزة هامة
وقال معاليه  -يف ت�صريح له �أم�س -ي�سعدنا يف دائ��رة الطاقة ب�أبوظبي �أن لتحقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة واحلد من �آث��ار التغري املناخي  ..وقال
نكون جزءًا من هذه املبادرة متعددة الأطراف ،حيث جتتمع �أهم القطاعات  :باالعتماد على م�شاريعنا للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ،ومنها م�شروع
املعنية بتنفيذ الأجندة االجتماعية واالقت�صادية لدولة الإم��ارات العربية ن��ور �أب��وظ�ب��ي ال��رائ��د " 1،177ميجاواط" وحم�ط��ة ال�ط��اق��ة ال�شم�سية
املتحدة لتعمل معًا وتتخذ ق��رارات ا�سرتاتيجية لت�شكيل م�ستقبلنا خالل الكهرو�ضوئية ذات املوقع الواحد يف الظفرة " 2جيجاواط" بالإ�ضافة �إىل
اخلم�سني عا ٍم القادمة.
حمطة براكة للطاقة النووية ال�سلمية ،نتوقع يف عام � 2025أن يتم انتاج

الكهرباء يف الإمارة بن�سبة  % 7من الطاقة ال�شم�سية و % 47من الطاقة
النووية  ..ما يعني �أن��ه يف غ�ضون خم�س �سنوات فقط �ستنتج �أبوظبي ما
يقرب من  % 55من الكهرباء من م�صادر نظيفة ،مما يخف�ض انبعاثات
ثاين �أك�سيد الكربون املرتبطة بقطاع الطاقة �إىل الن�صف.
وقال معاليه �إنه من املتوقع �أن تقلل ا�سرتاتيجية �أبوظبي لإدارة جانب الطلب
وكفاءة الطاقة  -حاليا قيد التنفيذ  -من ا�ستهالك الإمارة للكهرباء بن�سبة
 ،% 22وا�ستهالك املياه بن�سبة  % 32بحلول عام  ،2030مما يثمر يف
جتنب انبعاث �أكرث من  9ماليني طن من ثاين �أك�سيد الكربون من اجلو.
و�أو�ضح �أن مثل هذه املبادرات اجلادة لتعزيز �إجمايل القدرة الإنتاجية من
الطاقة النظيفة ت�ستند على �سيا�سات ذات ر�ؤية م�ستقبلية و�إط��ار تنظيمي
مرن نقوم بتح�سينه با�ستمرار؛ لالرتقاء بقطاع الطاقة وتعزيز قدرته على

متكني النمو االجتماعي واالقت�صادي ،وتوفري الإم ��دادات الآمنة بتكلفة
معقولة ،ودعم اال�ستدامة البيئية.
ولفت معاليه �إىل �أن الإع�لان عن مبادرة الإم��ارات اال�سرتاتيجية للحياد
املناخي  2050ي�شكل حافزا قويا ُقبيل انطالق فعاليات م�ؤمتر الدول
الأط��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة لتغري املناخ " "COP26يف غال�سكو
ال�شهر املقبل ،ويعزز من مكانة دولتنا كم�ساهم رئي�س يف اجلهود العاملية
للحد من �آثار التغري املناخي  ..وقال  :نحن ن�ؤمن بدورنا يف ت�سريع التحول
نحو االقت�صاد الأخ�ضر القائم على التنمية االقت�صادية وحماية البيئة،
و�سنوا�صل ت�سخري مواردنا ومبادراتنا لتوفري احللول امل�ستدامة يف الطاقة
واملياه والتي من �ش�أنها �أن تعود بالنفع على �إمارة �أبوظبي ودولة الإمارات
والعامل الذي نعي�ش فيه.

تهدف �إىل تو�سيع �شبكة العالقات وتعزيز االنت�شار �إقليمي ًا وعاملي ًا
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جلنة حتكيم برنامج �شاعر املليون تقابل
مركز تريندز يوقع �أكرث من  90اتفاقية �شراكة ومذكرة تعاون ً
دعما جلهود البحث العلمي
�شعراء الكويت اليوم ..عن بعد
•• ابوظبي-الفجر:

•• �أبوظبي-الفجر

ت�ستعد جلنة حتكيم ب��رن��ام��ج �شاعر
املليون جلولة مقابالت ال�شعراء يف
العا�صمة ال�ك��وي��ت ،وال �ت��ي �ستنطلق
ال �ي��وم اجل�م�ع��ة � 8أك �ت��وب��ر اجل ��اري،
و�ست�ستمر مل��دة ي��وم�ين ،ع�بر تقنية
االت�صال امل��رئ��ي املبا�شر ،م��ن م�سرح
��ش��اط��ئ ال��راح��ة ب��أب��وظ�ب��ي يف مو�سم
ا�ستثنائي وظفت فيه �إدارة الربنامج
التقنيات احلديثة بطريقة �إبداعية
ا�ستطاعت �أن ت��ذل��ل التحديات عرب الها�شمية "عمان" ،وا�ستمرت على
فتح نوافذ �أخ��رى ملقابلة امل�شاركني ،مدار يومي الثالثاء والأربعاء ،و�سط
وت �ط��وي��ر �أدوات ال��رق �م �ن��ة ملحتوى م�شاركات كبرية ومميزة من ال�شعراء
ال�شعر النبطي ليكمل برنامج �شاعر الذين قدموا ن�صو�ص قوية ونوعية،
املليون م�سريته التي ا�ستطاع خاللها وت�ضمنت امل���ش��ارك��ات ع��دد كبري من
احت�ضان متذوقي ال�شعر النبطي.
الوجوه اجلديدة من �أ�صحاب املواهب
مو�سم
وت �ق��دم ج��ول��ة ال�ك��وي��ت يف ك��ل
ال�شابة ،بالإ�ضافة �إىل �شعراء �شاركوا
�شعراء مميزين اثبتوا ح�ضورهم و باملوا�سم ال�سابقة.
مناف�ساتهم ال�ق��وي��ة خ�ل�ال املوا�سم و�أعلنت جلنة املهرجانات والربامج
ال�ت���س��ع امل��ا� �ض �ي��ة ،وق ��د ح�م�ل��وا بريق الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي ،اجلهة
�شاعر املليون خالل املو�سمني الرابع املنتجة لربنامج «�شاعر املليون» ،يف
وال�سابع ،حيث ح�صد ال�شاعر نا�صر وقت �سابق ،عن تنظيم خم�س جوالت
الثويني العجمي املركز الأول وحمل عن بعد (بوا�سطة االت�صال املرئي)
بريق الن�سخة الرابعة من الربنامج ،ملرحلة مقابالت ال�شعراء يف كل من
وح � �� � �ص ��د ال � �� � �ش ��اع ��ر راج � � � ��ح ن � ��واف امل�م�ل�ك��ة الأردن� �ي ��ة ال�ه��ا��ش�م�ي��ة ودول ��ة
احلميداين املركز الأول وحمل بريق الكويت واململكة العربية ال�سعودية
الن�سخة ال�سابعة.
و��س�ل�ط�ن��ة ُع �م��ان ،وج��ول��ة اخل �ت��ام يف
أت
�
بد
قد
الربنامج
حتكيم
وكانت جلنة
دولة الإمارات العربية املتحدة.
�ضمن
البريق
حامل
عن
البحث
رحلة
وت�شهد جوالت برنامج �شاعر املليون
جوالت املقابالت التي انطلقت يوم  5لأول م��رة منذ انطالقة الربنامج،
�أكتوبر من عا�صمة اململكة الأردنية تنظيم ج��ول��ة م�ق��اب�لات لل�شعراء يف

ع��ا��ص�م��ة �سلطنة ُع �م��ان "م�سقط"،
وذل ��ك ن �ظ � ًرا ل�ل�إق �ب��ال ال�ل�اف��ت من
قبل ال�شعراء العُمانيني ،الأمر الذي
دع ��ا ال�ل�ج�ن��ة �إىل �أن جت�ع��ل �سلطنة
عُمان �ضمن قائمة ج��والت مقابالت
ال �� �ش �ع��راء .و��س�ي�ن�ق��ل ب��رن��ام��ج �شاعر
املليون ببث مقابالت جلنة التحكيم
ل�ل���ش�ع��راء ��ض�م��ن اجل � ��والت اخلم�س
� �ض �م��ن ح �ل �ق��ات م���س�ج�ل��ة ت �ب��ث قبل
ان �ط�ل�اق احل �ل �ق��ات امل �ب��ا� �ش��رة ،والتي
�ستت�ضمن ق�صائد ال�شعراء التي مت
�إلقاءها �أم��ام جلنة التحكيم وتفاعل
اللجنة معها ،ب��الإ��ض��اف��ة امل��زي��د من
ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل وك ��وال �ي �� ��س اجل � ��والت
واملقابالت امل�صاحبة لها.
وت���ض��م جل�ن��ة حتكيم ب��رن��ام��ج �شاعر
املليون يف ع�ضويتها كل من الأ�ستاذ
�سلطان العميمي ،وال��دك�ت��ور غ�سان
احل �� �س��ن ،وال �� �ش��اع��ر ح �م��د ال�سعيد،
واللجنة اال�ست�شارية املكوّنة من بدر
ال�صفوق وتركي املريخي.

زوار �إك�سبو 2020
يطلعون على خدمات مركز
ال�شرطة الذكي SPS
•• دبي -وام:

�شرطة �أبوظبي تد�شن نظام «�سات»
التدريبي يف �أكادميية �سيف بن زايد
•• �أبوظبي-الفجر:

د�شنت �شرطة �أبوظبي يف �أكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�شرطية والأمنية
نظام التدريب املنهجي "�سات " "ت�صميم خطة ال��دورة التدريبية" على دورة
كبري امل�ساعدين والتي نفذت بوا�سطة تقنية االت�صال املرئي عن بُعد .
و�أو��ض��ح ال�ل��واء ث��اين بطي ال�شام�سي مدير �أكادميية �سيف بن زاي��د للعلوم
ال�شرطية والأمنية خالل افتتاحه الدورة ب�إدارة الـت�أهيل ال�شرطي يف مدينة
العني �إن الأك��ادمي�ي��ة ع�ق��دت دورة "كبري امل�ساعدين وفقا لنظام التدريب
املنهجي امل�ت�ط��ور "�سات " يف �إط ��ار ج�ه��وده��ا مل��واك�ب��ة امل�ستجدات واالرتقاء
مبنظومة التدريب مبجاالت العمل ال�شرطي والأمني.
ود� �ش��ن م��دي��ر الأك��ادمي �ي��ة من�صة ال �ت��دري��ب امل�ن�ه�ج��ي  SATع�ل��ى موقعها
الإلكرتوين الداخلي مت�ضمناً � 50س�ؤ ً
اال وجواباً عن  SATوالنماذج اجلديدة
املطبق عليها خطة ال��دورة التدريبية ،وور���ش ت�أهيل خ�براء امل��ادة بالت�صميم
وور�شة �أدوار املعنيني .
ودعا جميع القطاعات لال�ستفادة من املعلومات التي وفرتها الأكادميية من
املمار�سة بهذا النظام مب��ا يحقق تكامل �أدوار املعنيني يف التطبيق ،و تقدم
بال�شكر والتقدير للمتدربني ومتنى لهم التوفيق والنجاح والتميز يف الدورة.

ا��س�ت�ق�ب��ل م��رك��ز ال���ش��رط��ة الذكي
" "SPSاملقام يف معر�ض �إك�سبو
 2020دبي زوار احل��دث العاملي
لالطالع على اخلدمات ال�شرطية
التي يقدمها لكافة فئات املجتمع
ب�ط��ري�ق��ة ذك �ي��ة ،ودون �أي تدخل
ب�شري ،وعلى مدار � 24ساعة.
وا�ستمع ال ��زوار �إىل �شرح مف�صل
حول اخلدمات التي يوفرها مركز
ال�شرطة الذكي " ،"SPSوكذلك
 3م��راك��ز م��ن ن��وع "ووك �إن" يف
معر�ض �إك�سبو  2020دبي لكافة
املتعاملني ،وعرب  7لغات خمتلفة
 .وت�ق��دم م��راك��ز ال�شرطة الذكية
ل��زوار �إك�سبو  27خدمة رئي�سية
من اخلدمات اجلنائية واملرورية
وامل �ج �ت �م �ع �ي��ة ،و�إم �ك��ان �ي��ة تقدمي
ط�ل�ب��ات احل �� �ص��ول ع�ل��ى ت�صاريح
ب�سهولة وي�سر دون احل��اج��ة �إىل
ال� �ت ��وج ��ه �إىل م ��راك ��ز ال�شرطة
التقليدية.
وي ��وف ��ر م��رك��ز ال �� �ش��رط��ة الذكي
" "SPSيف �إك�سبو  2020دبي،
�إمكانية ت�سجيل بالغ جنائي دون
احل ��اج ��ة �إىل م�ق��اب�ل��ة موظفني،
وال�ت��وا��ص��ل املبا�شر ع�بر الفيديو
م ��ع � �ض �ب��اط حت �ق �ي��ق يتحدثون
بلغات عدة.

ال�شارقة ت�شكل فريقها للأمن ال�سيرباين
•• ال�شارقة-وام:

مت ت�شكيل "فريق الأم��ن ال�سيرباين حلكومة ال�شارقة"
ب��رئ��ا��س��ة � �س �ع��ادة ن ��ور ال �ن��وم��ان م��دي��ر دائ � ��رة احلكومة
الإلكرتونية وع�ضوية كل من الأمانة العامة للمجل�س
التنفيذي لإم��ارة ال�شارقة ومكتب ال�شارقة الرقمية و
دائ��رة املالية املركزية و القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة
واملكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة.
وع �ق��د "فريق الأم� ��ن ال���س�ي�براين حل�ك��وم��ة ال�شارقة"
�أوىل اج�ت�م��اع��ات��ه يف منتجع و��س�ب��ا ��ش�يرات��ون ال�شارقة
بح�ضور �سعادة نور النومان و�أع�ضاء الفريق حيث متت
مناق�شة �أه ��داف وم�س�ؤوليات فريق الأم��ن ال�سيرباين
واملتعلقة باحلوكمة و االمتثال و �آلية ا�ستمرارية الأعمال
والتحديات احلالية.
و تناول االجتماع عدة حماور �أ�سا�سية ارتكز �أهمها على
ت��و��ص�ي��ات وق ��رار املجل�س التنفيذي واخل��ا��ص��ة ب�إعداد
منظومة متكاملة من االجراءات لإدارة الأمن ال�سيرباين
واملعلومات جلميع اجل�ه��ات احلكومية والإ� �ش��راف على

تنفيذها ورفع وتعزيز م�ستوى الوعي والثقافة بالأمن
ال �� �س �ي�براين ب�ي�ن �أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع ك��اف��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
التن�سيق والتعاون مع اجلهات االحتادية املعنية بالأمن
ال�سيرباين لتفعيل خطة ا�ستجابة للحوادث واملخاطر
و العمل يف الوقت نف�سه على رف��ع م�ستوى ف��رق العمل
اخلا�صة بتقنية املعلومات والأمن ال�سيرباين عرب برامج
وخطط تدريبية تخ�ص�صية لبناء كادر وطني قادر على
مواجهة التحديات الأمنية يف ظل التطور التقني .
كما ناق�ش االج�ت�م��اع �أه ��داف ف��ري��ق الأم ��ن ال�سيرباين
حلكومة ال�شارقة القائمة على اتخاذ الإجراءات املنا�سبة
ملواجهة �أية حتديات حمتملة للأمن ال�سيرباين والإرتقاء
مبمار�سات احلوكمة وزي��ادة ال�شفافية والتي ت�ستوجب
درا� �س��ة امل�خ��اط��ر وال�ت�ع��رف على م���ص��ادره��ا ومتطلباتها
واحلد من ت�أثريها مع �ضرورة عمل تقييم �شامل ودوري
ل�ل�إج��راءات املتبعة يف الأم��ن ال�سيرباين وقيا�س مدى
م��واك�ب�ت�ه��ا ل�ل�ت�ح��دي��ات امل�ستقبلية و��س�ل��ط ال���ض��وء على
التحديات التي تواجه اجلهات احلكومية بالإمارة و�آلية
�إيجاد احللول املنا�سبة لها.

يف �إط � ��ار ت��و��س�ي��ع ��ش�ب�ك��ة العالقات
املحلية والإقليمية والعاملية ،مت ّكنت
�إدارة االت � �� � �ص ��ال اال�سرتاتيجي
يف "مركز ت � ��ري � �ن � ��دز للبحوث
واال�ست�شارات" من توقيع �أك�ثر من
 90اتفاقية �شراكة ومذكرة تعاون
خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية ،بهدف دعم
جهود البحث العلمي وامل�ع��ريف عرب
ب�ن��اء ��ش��راك��ات ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة وثيقة
وف �ع��ال��ة م ��ع خم �ت �ل��ف م ��راك ��ز دعم
ال�ق��رار العاملية واملنظمات الدولية
وامل � ��ؤ� � �س � �� � �س� ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة وغ�ي�ر
احلكومية.
وي��أت��ي ه��ذا الإجن ��از ال�ب� ّن��اء واملثمر،
الذي ي�ضاف �إىل �سل�سلة الإجنازات
ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا "تريندز"،
مواكبة ال�سرتاتيجية املركز العامة
ال �ت��ي حت��ول��ت م��ن خ�لال�ه��ا الر�ؤية
واخل�ط��ط اجل��دي��دة م��ن ا�ست�شراف
امل���س�ت�ق�ب��ل ب��امل �ع��رف��ة �إىل امل�شاركة
ال�ف��اع�ل��ة يف ��ص�ن�ع��ه� ،إىل ج��ان��ب مد
ج�سور التوا�صل مع خمتلف اجلهات
الفاعلة �إقليمياً وعاملياً.
وتهدف اتفاقيات ال�شراكة ومذكرات
التعاون �إىل تعزيز انت�شار "تريندز"
�إقليمياً ودولياً وتوا�صله املُ�ستمر مع
مخُ تلف امل�ؤ�س�سات البحثية العاملية،
وتو�سيع �شبكة �شراكاته م��ع مراكز
ال�سمعة
الفكر ال��رائ��دة ،ال�ستثمار ُ
ال �ت��ي حققها ب��و��ص�ف��ه �أح ��د املراكز
امل ُ�ت�خ���ص���ص��ة يف ال�ق���ض��اي��ا العاملية
والإقليمية والعربية.
وت �ن��وع��ت االت �ف ��اق �ي ��ات وامل� ��ذك� ��رات

التي وقعها مركز تريندز للبحوث
واال� � �س � �ت � �� � �ش� ��ارات ب�ي��ن ال� ��� �ش ��راك ��ات
والتعاون ،ومن �أبرزها توقيع اتفاقية
م��ع م�ن�ظ�م��ة "بارومرت �أورا�سيا"
امل�ع�ن�ي��ة ب��ال��درا� �س��ات اال�ستق�صائية
االج�ت�م��اع�ي��ة يف ال�ن�م���س��ا ،ك�م��ا و ّقع
م��ذك��رة ت �ع��اون م��ع امل��رك��ز امل�صري
للدرا�سات االقت�صادية (،)ECES
وت�ضمنت ال���ش��راك��ات �أي���ض�اً ،توقيع
م��ذك��رة ت �ع��اون م��ع امل �ع �ه��د ال ��دويل
للدبلوما�سية الثقافية يف دب��ي� ،إىل
ج��ان��ب ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة م ��ع معهد
ب ��رمي ��اك ��وف ل�ل�اق �ت �� �ص��اد العاملي
وال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة IMEMO
يف رو�سيا ،كما و ّقع "تريندز" مذكرة
ت�ع��اون م��ع بيت احلكمة للثقافة يف
م�صر� ،إ�ضافة �إىل اتفاقية مع معهد
�أبحاث ال�شرق الأو�سط يف كرد�ستان
ال �ع��راق ،ف� ً
ضال ع��ن توقيع اتفاقية
مع �شركة "حرف �آند فا�صلة ميديا"
يف �أبوظبي.
ويف � �س �ي��اق م �ت �� �ص��ل ،ع �ق ��دت �إدارة

االت �� �ص��ال اال� �س�ترات �ي �ج��ي يف مركز
ت��ري �ن��دز ل �ل �ب �ح��وث واال�ست�شارات
�سل�سلة من االجتماعات مع ال�شركاء
وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات وامل � ��راك � ��ز البحثية
الإقليمية والعاملية ،ج��رى خاللها
ب�ح��ث ��س�ب��ل ال �ت �ع��اون وال �� �ش��راك��ة يف
خمتلف املجاالت العلمية والبحثية
واملعرفية .وعقد "تريندز" لقاءات
واجتماعات مع جهات عدة� ،أبرزها:
"معهد ال�شارقة ل �ل�تراث ،واملعهد
ال ��دويل ل�ل�ع��دال��ة و��س�ي��ادة القانون،
ومنظمة بارومرت �أورا�سيا ،وم�ؤ�س�سة
املجل�س الأطل�سي ،والهيئة العامة
ل �ل �� �ش ��ؤون الإ� �س�ل�ام �ي��ة والأوق � � ��اف،
وامل � � ��رك � � ��ز امل � �� � �ص� ��ري ل � �ل� ��درا� � �س� ��ات
االقت�صادية ( ،)ECESوالقيادة
ال�ع��ام��ة ل�شرطة �أب��وظ�ب��ي ،وجامعة
حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية".
وبهذه املنا�سبة ،قال الدكتور حممد
ع�ب��داهلل العلي ،الرئي�س التنفيذي
ملركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات
�إن ات �ف��اق �ي��ات ال �� �ش��راك��ة ومذكرات

التعاون البحثي والعلمي مع خمتلف
املراكز الفكرية والبحثية وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية تندرج �ضمن توجه املركز
ال�ع��امل��ي اخل��ا���ص بتعزيز ال�شراكات
البحثية والعلمية مع كربى مراكز
ال �ب �ح��وث وال ��درا�� �س ��ات و�أه �م �ه��ا يف
املنطقة والعامل.
و�أك��د العلي �أن اتفاقيات ومذكرات
التعاون والتفاهم ت�ؤ�س�س لعالقات
متميزة ب�ين "تريندز" وامل�ؤ�س�سات
الأخرى ،كما تو�سع القاعدة املعرفية
ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن اخل �ب�رات العلمية
والبحثية امل�تراك�م��ة ل��دى خمتلف
الأط��راف ،م�ضيفاً �أن هذه املذكرات
واالت�ف��اق�ي��ات ت�ع��زز ال�ت�ع��اون العلمي
والبحثي وتقوي �شبكات االت�صال مع
ال�شركاء الإقليميني والدوليني.
و�أ�� �ش ��ار ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ملركز
تريندز للبحوث واال�ست�شارات �إىل
�أن ال�ت�ع��اون م��ع امل�ؤ�س�سات البحثية
والأك� ��ادمي � �ي� ��ة واجل��ام �ع �ي��ة �أ�صبح
ُلحة ،لي�س لأنه يتيح
ميثل �ضرورة م َّ

اال� �س �ت �ف��ادة امل �ت �ب��ادل��ة م��ن اخل�ب�رات
البحثية وقاعدة البيانات واملعلومات
امل� �ت ��واف ��رة ل��دي �ه��م ف �ق��ط ،ب ��ل لأن ��ه
ي�سهم يف فهم �أعمق ملختلف الق�ضايا
الإق�ل�ي�م�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة وت�ن��اول�ه��ا من
منظور �شمويل.
و�أو� �ض��ح ال��دك�ت��ور حم�م��د ال�ع�ل��ي �أن
ت��وق�ي��ع امل ��ذك ��رات واالت �ف��اق �ي��ات مع
خمتلف اجلهات الفاعلة من مراكز
بحثية وم�ؤ�س�سات �أكادميية وعلمية
يهدف �إىل تعزيز التعاون يف املجاالت
ال �ب �ح �ث �ي��ة وال �ع �ل �م �ي��ة وال ��درا�� �س ��ات
اال�ست�شرافية ،وا�ستطالعات الر�أي،
�إ�ضافة �إىل تبادل اخلربات وامل�شاركة
ال �ت �ب��ادل �ي��ة يف ال �ف �ع��ال �ي��ات العلمية
والبحثية ،مبيناً �أن التعاون املثمر
م��ع ه��ذه اجل�ه��ات ي��أت��ي ت��أك�ي��داً على
الثقة بـ "تريندز" كم�ؤ�س�سة بحثية
م���س�ت�ق�ل��ة ت �ط �ب��ق م �ع��اي�ي�ر البحث
ال�ع�ل�م��ي ال��ر� �ص�ين ،وت�ت��وخ��ى الدقة
واملو�ضوعية يف خمرجاتها البحثية
والعلمية.

جمارك دبي حتقق ال�صدارة العاملية يف م�ؤ�شرات
االبتكار الربيطانية والأمريكية لعام 2021
•• دبي -وام:

تواكب جمارك دبي انطالق معر�ض
�إك���س�ب��و  2020ال ��ذي ت�ست�ضيفه
دب� ��ي ل �ت �ق��دم م ��ن خ�ل�ال ��ه للعامل
�أحدث و�أهم االبتكارات الذكية من
ك��اف��ة ال ��دول يف ت�ظ��اه��رة �إن�سانية
تتوج التعايف ال��دويل من �آث��ار �أزمة
ج��ائ�ح��ة ك��وف�ي��د  19ح�ي��ث حققت
ال� ��دائ� ��رة ب��ال �ت��زام��ن م ��ع انطالق
امل �ع��ر���ض �إجن � � � ��ازاً ع��امل �ي �اً ج ��دي ��داً
يف جم� ��ال االب� �ت� �ك ��ار وا�ستطاعت
احل�صول على "املركز الأول عاملياً
يف م ��ؤ� �ش��ر ال�ت���ص�ن�ي��ف البالتيني
م��ن منظمة الأف�ك��ار الربيطانية"
بعد �أن ح�صلت على  12اعتماداً
ل�ل�ت���ص�ن�ي��ف ال �ب�ل�ات �ي �ن��ي م �ن �ه��ا 9
اعتمادات بالدرجة الكاملة متفردة
بذلك بني كافة اجلهات احلكومية
واخلا�صة يف العامل .وعززت الدائرة
ه��ذا الإجن ��از ب�ف��وزه��ا بفكرة العام
الكربى وت�سع جوائز دولية جديدة
م��ن م�ن�ظ�م��ة الأف� �ك ��ار الأمريكية
 2021حيث ا�ستطاعت �أن حت�صد
�ست جوائز ذهبية وهي املرة الأوىل
التي حت�صل فيها جمارك دبي على
هذا العدد من اجلوائز الذهبية يف
نهائيات جائزة الأفكار االمريكية.
وت�شمل ج��وائ��ز الأف�ك��ار االمريكية
ال �ت��ي ف � ��ازت ب �ه��ا ج� �م ��ارك دب� ��ي يف
ن �ه��ائ �ي��ات ال� �ع ��ام احل � ��ايل اجلائزة
ال��ذه�ب�ي��ة لأف �� �ض��ل م��دي��ر تنفيذي
داع� ��م ل�لاب �ت �ك��ار امل ��ؤ� �س �� �س��ي والتي
ح�صل علها الدكتور عبداهلل بو�سناد
امل��دي��ر التنفيذي لقطاع التفتي�ش
اجل� �م ��رك ��ي واجل � ��ائ � ��زة الذهبية
لفكرة العام الكربى على م�ستوى
ال�ع��امل ع��ن اب�ت�ك��ار منظومة �إعادة
تدوير الب�ضائع املقلدة افرتا�ضياً
واجل��ائ��زة الذهبية لأف�ضل ابتكار
�� �ص ��دي ��ق ل �ل �ب �ي �ئ��ة ح� �ي ��ث اُعطيت
اجلائزتان �إىل الدائرة ممثل ًة بكلٍ
من من�صور املالك املدير التنفيذي
ل �ق �ط��اع ال���س�ي��ا��س��ات والت�شريعات
ويو�سف عزير م�ب��ارك مدير �إدارة
ح �م��اي��ة ح �ق ��وق امل �ل �ك �ي��ة الفكرية

بالإ�ضافة �إىل املوظف املبتكر �سعيد
ال�ك�ت�ب��ي وف��ري��ق ال�ع�م��ل م��ن �إدارة
حماية حقوق امللكية الفكرية.
ك�م��ا ف ��ازت ج �م��ارك دب��ي باجلائزة
الذهبية لأف���ض��ل اب�ت�ك��ار يف الأمن
وال�سالمة واجلائزة الذهبية للعام
لأف�ضل ابتكار يف الأم��ن واحلماية
وح �� �ص��ل ع�ل�ي�ه�م��ا امل �ه �ن��د���س ع ��ادل
ال�سويدي مدير �إدارة الدعم الفني
وح���ص��دت ال��دائ��رة ك��ذل��ك اجلائزة
الذهبية لأف�ضل من�سق لالت�صال
والتميز واالب�ت�ك��ار وح�صلت عليها
امل��وظ �ف��ة م �ي �ث��اء خ �ل��ف واجل ��ائ ��زة
ال��ذه�ب�ي��ة لأف���ض��ل من�سق لأنظمة
االبتكار امل�ؤ�س�سي للموظف �سامي
ع�ي���س��ى واجل ��ائ ��زة ال�ف���ض�ي��ة للعام
لأف���ض��ل ق ��دوة ل�لاب�ت�ك��ار امل�ؤ�س�سي
للوظف ماجد الزرعوين بالإ�ضافة
�إىل اجل ��ائ ��زة ال �� �س �ن��وي��ة اخلا�صة
للعام  2021من منظمة االفكار
الأمريكية والتي �أُعطيت �إىل ح�سني
ال�ف��ردان مدير �أول مركز االبتكار
يف ج �م��ارك دب ��ي وك��ذل��ك اجلائزة
ال�سنوية اخلا�صة لهذا العام خلالد
الزرعوين �ضابط ابتكار يف املركز.
وي�شهد تطوير االبتكارات اجلديدة
يف جمارك دبي انطالقة قوية حيث
�أجن� ��زت ال ��دائ ��رة امل��رح �ل��ة الثالثة
م��ن دوري االب �ت �ك��ار الأول وال ��ذي
مت �إط�ل�اق��ه خل�ل��ق ب�ي�ئ��ة تناف�سية

لالبتكار عرب �إقامة م�سابقة �سنوية
ب�ين الإدارات وامل��راك��ز اجلمركية
تتناف�س م��ن خاللها على تطوير
�أف�ضل الأفكار واالبتكارات اجلديدة
ح�ي��ث �سيتم ��س�ن��وي�اً ت�ك��رمي الفرق
الثالث الأوىل الفائزة بامل�سابقة.
وقال �سعادة �أحمد حمبوب م�صبح
الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة اجلمارك
وامل ��وان ��ئ وامل �ن �ط �ق��ة احل� ��رة املدير
ال�ع��ام جل�م��ارك دب��ي �إن االبتكارات
اجلديدة تكت�سب �أهمية م�ضاعفة
الآن بعد �أن �أ�صبحت دبي حتت�ضن
من خ�لال معر�ض اك�سبو 2020
االخ�تراع��ات واالب �ت �ك��ارات الكربى
م��ن ك��اف��ة �أن �ح��اء ال �ع��امل ..م�ؤكداً
ح��ر���ص ال��دائ��رة على م��واك�ب��ة هذا
احلدث من خالل تنفيذ توجيهات
ال �ق �ي��ادة احل�ك�ي�م��ة ور�ؤي� ��ة �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئ �ي ����س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" بالعمل على تطوير
ب �ي �ئ��ة م �ت �ك��ام �ل��ة ل�ل�اب �ت �ك��ار حتفز
اجل�م�ي��ع ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة ب�أفكارهم
وابتكاراتهم يف االرت�ق��اء مب�ستوى
الأداء يف اخل��دم��ات والت�سهيالت
احلكومية امل�ق��دم للمتعاملني من
�أج��ل تعزيز امل��زاي��ا التناف�سية التي
توفرها دب��ي للتجار وامل�ستثمرين
دعماً مل�ستويات النمو يف االقت�صاد

الوطني ونحن ننطلق يف اليوبيل
ال��ذه �ب��ي ل��دول��ة االم� � ��ارات يف عام
اخلم�سني بعزم وثبات نحو حتقيق
اه� ��داف م�ئ��وي��ة االم � ��ارات 2071
وق � ��د � �ش��رع��ت ال� ��دول� ��ة بخطوات
مهمة على هذا الطريق من خالل
م�شاريع اخلم�سني ال�ت��ي اطلقتها
ال�ق�ي��ادة احلكيمة  .و�أ� �ض��اف �أحمد
عبدال�سالم كاظم مدير �أول �إدارة
اال�سرتاتيجية والتميز امل�ؤ�س�سي
�أن احل�صول على املركز الأول عاملياً
يف م�ؤ�شر الت�صنيف البالتيني من
منظمة الأفكار الربيطانية والفوز
بفكرة العام الكربى وت�سع جوائز
دولية جديدة من منظمة الأفكار
االمريكية  2021يحفزهم على
االنطالق بقوة نحو حتقيق املزيد
م ��ن ال �ت �م �ي��ز واالجن � � ��از يف جمال
االب � ��داع واالب �ت �ك��ار وق ��د �أ�صبحت
الأف � �ك� ��ار واالب � �ت � �ك� ��ارات اجل ��دي ��دة
الأ�سا�س الذي تنطلق الدائرة منه
�إىل تطوير العمل اجلمركي على
ك��اف��ة امل���س�ت��وي��ات م��ن اج ��ل �ضمان
اف���ض��ل ح�م��اي��ة ملجتمعنا وحتقيق
�أعلى م�ستويات التقدم القت�صادنا.
وق ��ال ح���س�ين ال �ف��ردان م��دي��ر �أول
م��رك��ز االب�ت�ك��ار يف ج�م��ارك دب��ي �إن
الإجن ��ازات اجل��دي��دة التي حققتها
ال ��دائ ��رة يف جم ��ال االب �ت �ك��ار ت�أتي
ب�ف���ض��ل ال ��دع ��م ال �ل�احم� ��دود من

قبل فريق القيادة العليا يف الدائرة
ب��رئ��ا� �س��ة � �س �ع��ادة �أح� �م ��د حمبوب
م�صبح الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
اجلمارك واملوانئ واملنطقة احلرة
امل��دي��ر ال �ع��ام جل �م��ارك دب��ي ونحن
ن �ت �ق��دم يف اجن � ��از دوري االبتكار
الأول الذي كان له الف�ضل الكبري
يف ت�غ�ط�ي��ة م�ع�ظ��م م�ع��اي�ير تقييم
الت�صنيف البالتيني ال�ث��اين ع�شر
ل �ه��ذا ال �ع��ام م��ن م�ن�ظ�م��ة الأفكار
ال�بري �ط��ان �ي��ة واخل ��ا� ��ص مبعاجلة
التحديات التي تواجهها الدائرة
ب �ط��رق ذك �ي��ة م ��ن خ �ل�ال تناف�س
ُم�ن�ظ��م ،ح�ي��ث �سيتم الإع�ل��ان عن
ال�ف��ائ��زي��ن يف ه��ذا ال ��دوري بنهاية
ال �ع��ام احل ��ايل ،وق��د �شهد ال ��دوري
م �� �ش��ارك��ة ب�ن���س�ب��ة م��رت �ف �ع��ة وغري
م�سبوقة ،ح�ي��ث �شملت خمتربات
"ر�صد التحديات" لهذه امل�سابقة
م���ش��ارك��ة �أك�ث�ر م��ن  400موظف
م��ن � 25إدارة وم ��رك ��زا جمركيا
ق ��دم ��وا ج�م�ي�ع�ه��م ح� �ل ��و ًال جذرية
متكاملة للتحديات التي مت ر�صدها
حيث تعمل الدائرة من خالل دوري
االبتكار على حل جميع التحديات
ال �ت ��ي ت ��واج ��ه الإدارات وامل ��راك ��ز
اجلمركية بطرق و�أدوات ذكية مع
اخل ��روج ب��اب�ت�ك��ارات وح�ل��ول نوعية
�أو خ��ارق��ة ت�خ��دم العمل اجلمركي
املحلي وال�ع��امل��ي ع�بر العمل بروح
ال �ف��ري��ق ال ��واح ��د ه ��ذا بالإ�ضافة
�إىل تعزيز بيئة وثقافة االبتكار يف
الدائرة من خالل تعميم امل�شاركة
جل �م �ي ��ع ال� ��� �ش ��رك ��اء ال ��داخ� �ل� �ي�ي�ن
واخلارجيني.

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /اولواتوبيلوبا
اب��اي��وم��ي اوج � ��و  ،نيجرييا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )A10451954يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب �� �س �ف��ارة ن�ي�ج�يري��ا او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ذا
مي�شان�س للديكور
رخ�صة رقم CN 2869647:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دامي�ؤند للنظارات
رخ�صة رقم CN 1014815:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /دامي�ؤند للنظارات
DIAMONDS OPTICS

�إىل /دياموند للم�ستح�ضرات ال�صيدالنية
DIAMOND PHARMACEUTICS SUPPLIES

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نك�ست �ستب للعقارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2769496:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حا�ضر جمعه عيد حممد املريخى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حا�ضر جمعه عيد حممد املريخى من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ميت�شل جوماديل ي�سني
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /نك�ست �ستب للعقارات ذ.م.م
NEXT STEP REAL ESTATE L.L.C

�إىل  /نك�ست �ستب للعقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
NEXT STEP REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 8أكتوبر  2021العدد 13361
EAT 174791
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 85587 :بتاريخ2006/06/21 :
امل�سجلة بالرقم 87273 :بتاريخ2007/07/11 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

اجلمعة � 8أكتوبر  2021العدد 13361
منوذج �إعالن الن�شر

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
كافترييا حديقة ال�شاي
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةTea Park CAFETERIA:
بتاريخ2021/9/20:
املودعة بالرقم360029:
بيانات االولوية
با�سم :كافترييا حديقة ال�شاي
املوطن:البحر �شقة حمد �سعيد را�شد تري�س الظاهري واخرون
�صوةر العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري االطعمة وامل�شروبات
و� �ص ��ف ال �عل��ام��ة� �:ش �ك��ل ك� ��وب م �ك �ت��وب ع �ل �ي��ه  Tea Parkب �� �ش �ك��ل مم �ي��ز وا� �س �ف �ل��ه كلمة
 CAFETERIAباللون االحمر ويخرج من الكوب �شكل قلب باللون االحمر
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك ان يتقدم به مكتوبا الدارة العالمات التجارية يف وزارة
االقت�صاد او ار�ساله بالربيد املج�سل وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا االعالن.

وزارة العدل
العدد  13361بتاريخ 2021/10/8
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2021 /0001994جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :النظام الأملنيوم والزجاج ذ م
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد يا�سري علي �شاه مقدم  -اجلن�سية باك�ستاين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 44177.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

ROYAL DESTINATIONS HOSPITALITY SERVICES & RESTURANT MANAGEMANT

NA PRODUCTIONS FOR PHOTOGRAPHY SERVICES

�إىل /رويال دي�ستني�شنز خلدمات ال�ضيافة و�إدارة املطاعم ذ.م.م

�إىل /ان ايه برودك�شنز خلدمات الت�صوير ذ.م.م

ROYAL DESTINATIONS HOSPITALITY SERVICES & RESTAURANT - MANAGEMENT LLC

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

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

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زهرة الغابات لأعمال
التكييف املركزية
رخ�صة رقم CN 1200536:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سليم احمد �شاهد �شامنى خان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
عادل ح�سن عبداهلل ح�سن احلمودى من مالك �إىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء
عادل ح�سن عبداهلل ح�سن احلمودى من � % 100إىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 8أكتوبر  2021العدد 13361

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/يو �إي ام للعقارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2298852:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة ق�صى حممد عادل خالد احلجريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة لينك�س �إكويوم للو�ساطة التجارية ذ.م.م
Links Equiom Commercial Brokers LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مبادلة للرعاية ال�صحية ذ.م.م
MUBADALA HEALTH L.L.C.
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف وايت واي لال�ستثمار التجاري ذ.م.م
white way COMMERCIAL INVESTMENTS L.L.C.
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جمموعة ال�شرقية املتحدة ذ م م
UNITED EASTERN GROUP - L L C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف لينك�س �إكويوم للو�ساطة التجارية ذ.م.م
Links Equiom Commercial Brokers LLC

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 8أكتوبر  2021العدد 13361

EAT 174791

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون باتري�س
للحالقه الرجاليه
رخ�صة رقم CN 4108977:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد �سامل جمعه نا�صر املنذري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد �سامل خلفان را�شد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 8أكتوبر  2021العدد 13361
EAT 174791

EAT 174791

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 81522 :بتاريخ2006/06/05 :
امل�سجلة بالرقم 90903 :بتاريخ2008/07/29 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 81521 :بتاريخ2006/06/05 :
امل�سجلة بالرقم 81521 :بتاريخ2013/07/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 81520 :بتاريخ2006/06/05 :
امل�سجلة بالرقم 80343 :بتاريخ2007/03/18 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

اجلمعة � 8أكتوبر  2021العدد 13361

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 8أكتوبر  2021العدد 13361

EAT 174791

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 8أكتوبر  2021العدد 13361
EAT 174791

EAT 174791

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 86186 :بتاريخ2006/10/10 :
امل�سجلة بالرقم 86186 :بتاريخ2008/04/08 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 86185 :بتاريخ2006/10/10 :
امل�سجلة بالرقم 86185 :بتاريخ2008/04/08 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 85940 :بتاريخ2006/10/02 :
امل�سجلة بالرقم 85940 :بتاريخ2008/04/08 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 8أكتوبر  2021العدد 13361

االمارات العربية املتحدة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رويال دي�ستني�شنز خلدمات ال�ضيافة وادارة
املطاعم رخ�صة رقم CN 2140059:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بدر را�شد حمد را�شد ال�ساعدى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اياد �شفيق زهر الدين %49
تعديل مدير � /إ�ضافة ادهم موعد عامر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف اياد �شفيق زهر الدين
تعديل وكيل خدمات  /حذف حممد على حممد ح�سن باطوق
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /رويال دي�ستني�شنز خلدمات ال�ضيافة وادارة املطاعم
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

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

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ان ايه برودك�شنز خلدمات الت�صوير
رخ�صة رقم CN 3857233:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /نوره ح�سني احمد عبداهلل احلمادى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /نوره ح�سني احمد عبداهلل احلمادى من � % 100إىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عائ�شه ح�سني احمد عبداهلل احلمادى %50
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ان ايه برودك�شنز خلدمات الت�صوير

تعديل عنوان  /من �أبوظبي �أبو ظبي � -شارع حمدان بن حممد  -بناية على بن مبارك
املن�صورى �إىل �أبوظبي امل�صفح م  322281 322281 37ال�سيد احلر حممد حمد و اخرين
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية غري الدوائية  -باجلملة 4649065
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة املعدات واالجهزة الطبيه  -باجلمله 4659930
تعديل ن�شاط  /حذف بيع النظارات ال�شم�سية والعد�سات الال�صقة الغري طبية  -بالتجزئة 4773106
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن
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اليد الطوىل لإ�سرائيل ..عمليتان للمو�ساد يف �سوريا ولبنان
•• القد�س-وكاالت

حتت عنوان “اليد الطوىل لإ�سرائيل” ،كتبت �سمدار بريي
يف �صحيفة “ه�آرت�س” اال�سرائيلية �أن ق��رار رئي�س الوزراء
نفتايل بينيت الك�شف يف خطابه االفتتاحي للدورة ال�شتوية
يف الكني�ست �أول من �أم�س عن عملية املو�ساد للح�صول على
معلومات جديدة عن م�ساعد الطيار املفقود رود �أراد ،كان
من�سقاً مع رئي�س املو�ساد دافيد بارنيع الذي مل يعار�ضه.
و�أث ��ارت ت�صريحات بينيت �أم����س م��وج��ة م��ن ردود الفعل يف
و�سائل الإع�ل�ام العربية ،علماً �أن عملية املو�ساد ،يف ال�شهر
املا�ضي ،كانت عملياً “عمليتني خا�صتني” ،واح��دة يف لبنان،

والأخ ��رى يف �سوريا .وي�شار �إىل �أن رون �أراد ،م�ساعد طيار
فانتوم يف �سرب  69من �سالح اجل��و ا�ضطر ملغادرة طائرته
�أثناء مهمة ق�صف فيها �أهدافاً يف منطقة �صيدا يف لبنان قبل
 35عاماً ،يف � 16أكتوبر (ت�شرين االول) .1986
و�أنقذت مروحية �إ�سرائيلية هُ رعت �إىل املكان الطيار الذي كان
معه ،ولكن �أراد �سقط يف يد حركة “�أمل” ال�شيعية.
ورغ��م عدد ال يح�صى من اجلهود اال�ستخبارية والعملياتية
والدبلوما�سية لتحرير �أراد ،اختفت �آث��اره عملياً بعد نحو
��س�ن�ت�ين م��ن �أ�� �س ��ره ،ومل ت�ظ�ه��ر ب�ع��د ذل ��ك ع�ن��ه �إال �شهادات
ومعلومات خمتلفة دون جناح يف ت�أكيدها .و�أفادت تقارير ب�أن
العملية الأوىل التي نفذها املو�ساد يف ال�شهر املا�ضي كانت يف

�شبعا يف البقاع اللبناين ،حيث كانت املعلومة امل�ؤكدة الأخرية
عن وج��ود �أراد .و�أخ��ذ رج��ال املو�ساد ،ح�سب تقارير مل يُ�شر
فيها �إىل م���ص��ادر ،احلم�ض الريبي ال�ن��ووي م��ن جثة كانت
مدفونة يف قرية النبي �شيت اللبنانية لفح�صها يف �إ�سرائيل
ملعرفة �إذا كانت جثة �أراد .ويبدو �أن العملية جاءت بنا ًء على
ت�صريح قدمي للأمني العام حلزب اهلل ح�سن ن�صراهلل ،قال
فيه“ :بحثنا عن اجلثة ولكن �آثارها �ضاعت” ،ويفرت�ض �أن
اجلثة دفنت يف لبنان ،و�أن قلة فقط تعرف بال�ضبط مكانها.
�أما العملية الثانية ،فكانت يف �سوريا ،خطف فيها رجال املو�ساد
جرنال احتياط �إيراين للتحقيق معه يف مو�ضوع رون �أراد.
وج��اء يف ال�صحف الإ�سرائيلية �أن اجل�نرال االي ��راين ،الذي

مل يذكر ا�سمهُ ،خطف على يد عمالء �إ�سرائيليني رحلوه �إىل
دولة �إفريقية ،وحققوا معه فيها .ومل تك�شف هوية اجلرنال
املخطوف ،وال �أين �أو متى بال�ضبط جرت التحقيقات .وعُلم
�أنه �أُطلق يف نهاية التحقيقات .ون�سبت و�سائل �إعالم �أم�س �إىل
“م�صادر �إ�سرائيلية رفيعة امل�ستوى” �أن العمليتني مل تنجحا
يف التو�صل �إىل جديد عن �أراد.
ويف �إ�سرائيل� ،أف��اد م�صدر �أمني رفيع امل�ستوى ب�أن “العملية
كانت ا�ستثنائية ،وهي حماولة حلل لغز رون �أراد” .وعملياً،
ك��ان جلهاز الأم��ن ع��دة اجت��اه��ات حتقيق ملعرفة م�صري �أراد
املحتمل ،ويبدو �أن العملية تعك�س اجتاهاً معيناً داخل اجلهاز
الإ�سرائيلي.

ال�سي�سي لقي�س �سعيد:

م�صر م�ستعدة لت�سخري كل �إمكاناتها لتحقيق ا�ستقرار تون�س
•• الفجر  -تون�س
�أكد املتحدث الر�سمي با�سم الرئا�سة
امل �� �ص��ري��ة �أن ال��رئ �ي ����س ع �ب��د الفتاح
ال���س�ي���س��ي �أع � ��رب يف م �ك��امل��ة هاتفية
ج�م�ع�ت��ه م �� �س��اء الأرب � �ع� ��اء بالرئي�س
التون�سي قي�س �سعيد عن “دعم م�صر
لإجراءاته وجلهوده الرامية �إىل بناء
م�ستقبل �أف �� �ض��ل لل�شعب التون�سي
وحتقيق اال�ستقرار يف البالد وا�ستعداد
م�صر الكامل لت�سخري كافة �إمكاناتها
يف �سبيل تقدمي امل�ساعدة الالزمة يف
هذا الإطار للجانب التون�سي ال�شقيق
يف ظ ��ل مت �ي��ز ال� �ع�ل�اق ��ات الثنائية
الأخوية بني البلدين».
و�أكد املتحدث با�سم الرئا�سة امل�صرية
يف بيان �صادر عنه ن�شره على �صفحته
مبوقع في�سبوك ان ال�سي�سي �أجري
م� ��� �س ��اء االرب� � �ع � ��اء ات� ��� �ص ��اال هاتفيا
ب��ال��رئ �ي ����س ق �ي ����س ��س�ع�ي��د ت �ق��دم فيه
بالتعازي للرئي�س ولل�شعب التون�سي
يف وفاة ثالثة ع�سكريني �إثر �سقوط
مروحية ع�سكرية �أثناء تنفيذ تدريب
مبحافظة قاب�س .و�أ�شارت الرئا�سة امل�صرية اىل ان �سعيد
تقدم من جانبه بال�شكر لل�سي�سي على اللفتة الكرمية
واىل ان��ه “اكد اع�ت��زاز تون�س مب��ا يربطها مب�صر من
روابط وعالقات وثيقة على امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي
وحر�صها على بذل املزيد من اجلهد للدفع قدماً ب�أطر

الرئي�سان الأمريكي وال�صيني يعتزمان عقد لقاء «افرتا�ضي»

•• وا�شنطن�-أ ف ب

ق� ��ال م� ��� �س� ��ؤول ك �ب�ي�ر يف البيت
الأب�ي����ض �إن الرئي�س الأمريكي
جو بايدن ونظريه ال�صيني ت�شي
ج�ي�ن�ب�ي�ن��غ ي �ع �ت��زم��ان ع �ق��د لقاء
“افرتا�ضي” قبل نهاية ال�سنة
احلالية.
و�أ�� � �ش � ��ار امل � �� � �س � ��ؤول يف ت�صريح
ل�صحافيني طالبا ع��دم الك�شف
ع��ن ه��وي �ت��ه �إىل “وجود اتفاق
مبدئي” ع� �ل ��ى ع� �ق ��د “لقاء
ث�ن��ائ��ي افرتا�ضي” م�ضيفا �أن
“الرئي�س �أع � � ��رب ع ��ن رغبته
ب��ر�ؤي��ة �شي وه��و �أم��ر مل يح�صل
منذ �سنوات .ونتوقع �أن يتمكنا
من �إج��راء اللقــــاء حتى ولو كان
افرتا�ضيا».

التعاون الثنائي على �شتى الأ�صعدة ال�سيما يف ما يتعلق
بتعزيز ق �ن��وات ال�ت��وا��ص��ل ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ع�ل��ى امل�ستوى
االقت�صادي والرفع من حجم التبادل التجاري وزيادة
اال�ستثمارات البينية ف� ً
ضال عن اال�ستفادة من اخلربات
والتجربة امل�صرية يف �ضوء ما حتقق من �إجنازات خالل
ال���س�ن��وات املا�ضية على ال�صعيد ال��داخ�ل��ي يف جماالت

الأمن واال�ستقرار والتنمية» .و�أ�ضاف املتحدث الر�سمي
�أن املكاملة تناولت �سبل تعزيز �أطر التعاون الثنائي بني
البلدين ال�شقيقني ف� ً
ضال عن بحث اجلهود امل�شرتكة
ملكافحة ان�ت���ش��ار ف�يرو���س ك��ورون��ا .و�أك ��د ان��ه مت اي�ضا
“تبادل ال ��ر�ؤى ب�ش�أن ع��دد م��ن امللفات الإقليمية ذات
االهتمام امل�شرتك خا�ص ًة الأزمة الليبية” الفتا اىل �أن

“الرئي�سني اتفقا على �ضرورة تكثيف
التن�سيق يف ه��ذا ال���ص��دد م��ع ت�أكيد
احل��ر���ص ال�ك��ام��ل على �إن �ه��اء الأزم��ة
ال�ل�ي�ب�ي��ة ع �ل��ى ن �ح��و مي �ه��د الطريق
ل�ع��ودة الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار وال�سيادة
�إىل البلد ال�شقيق ال�سيما من خالل
عقد االنتخابات الرئا�سية والربملانية
يف موعدها املقرر نهاية العام اجلاري
ال �ت��زام �اً مب��ا ت��واف��ق ع�ل�ي��ه الليبيون
يف خ��ارط��ة ال �ط��ري��ق ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
�أهمية خ��روج كافة القوات الأجنبية
واملرتزقة من ليبيا وفقاً للمقررات
الدولية ذات ال�صلة».
ي�شار اىل ان الرئا�سة التون�سية كانت
قد اعلنت االربعاء ان الرئي�س �أجرى
مكاملة هاتفية م��ع رئي�س جمهورية
م�صر العربية عبد الفتاح ال�سي�سي
توجه له خاللها بالتهنئة مبنا�سبة
ّ
ح �ل��ول ال��ذك��رى ال�ث��ام�ن��ة والأربعني
حلرب �أكتوبر .1973
واك � � ��دت ان امل� �ك ��امل ��ة م � ّث �ل��ت فر�صة
ال�ستعرا�ض ع�لاق��ات الأخ ��وة املتينة
وامل �ت �م �ي��زة ال �ق��ائ �م��ة ب�ي�ن البلدين
والت�أكيد على العزم الثابت امل�شرتك لتنويعها وتدعيمها.
وا�ضافت ان �سعيد جدد باملنا�سبة �شكره للرئي�س امل�صري
على اجل�سر اجلوي الذي �أذن به ملعا�ضدة جهود تون�س
يف جمابهة جائحة كوفيد  19مبا زاد يف تر�سيخ روابط
الت�ضامن والت�آزر بني ال�شعبني ال�شقيقني.

و�أ� � �ش� ��ار امل� ��� �س� ��ؤول �إىل تقارير
� �ص �ح��اف �ي��ة ذك� � ��رت �أن � �ش��ي لن
ي �ح �� �ض��ر �إىل ق� �م ��ة ق � � ��ادة دول

جم�م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن امل�ق�ب�ل��ة يف
روم��ا ال�ت��ي ك��ان��ت لت�شكل فر�صة
للقاء ب�ين الرئي�سني الأمريكي
وال�صيني.
و�أت� ��ى االع�ل��ان ع��ن ه ��ذا اللقاء
االف �ت��را� � �ض � ��ي يف ح �ي��ن التقى
م� ��� �س� �ت� ��� �ش ��ار الأم � � � � ��ن ال� �ق ��وم ��ي
الأم�ي�رك ��ي ج��اي��ك ��س��ال�ف�ي��ان يف
زيوريخ مع كبري الدبلوما�سيني
ال�صينيني يانغ جيت�شي.
وقال امل�س�ؤول الأمريكي الكبري
�إن ه��ذه املباحثات ا�ستمرت �ست
�ساعات.
ودعا يانغ خالل اللقاء �إىل تعاون
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،وف��ق وك��ال��ة �أنباء

ال�صني اجلديدة (�شينخوا).
ونقلت عنه الوكالة قوله “عندما
تتعاون ال�صني والواليات املتحدة،
��س�ي���س�ت�ف�ي��د ال� �ب� �ل ��دان وال� �ع ��امل
ب ��أ� �س��ره ،وع �ن��دم��ا ت �ك��ون ال�صني
وال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف مواجهة،
ف ��إن الدولتني �ستعانيان ب�شدة،
وكذلك العامل».
و�أ� �ض��اف �أن بكني “تويل �أهمية
للت�صريحات الإيجابية التي �أدىل
بها حديثا الرئي�س الأمريكي جو
بايدن حول العالقات ال�صينية-
الأمريكية».
وت ��أت��ي زي ��ارة ��س��ال�ي�ف��ان يف �إطار
م��وا� �ص �ل��ة ال �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن بكني

ووا��ش�ن�ط��ن فيما ي�ط��ال��ب بايدن
ب � ��إق� ��ام� ��ة “حواجز حماية”
للتناف�س املتزايد بني القوتني.

وا�شتد التوتر بني البلدين ب�سبب
�سلوك ال�صني حيال تايوان وقرار
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بيع غوا�صات
ن ��ووي ��ة ال ��دف ��ع �إىل �أ�سرتاليا
واخلالفات التجارية وانتهاكات
ح � �ق� ��وق االن� � ��� � �س � ��ان خ�صو�صا
ت �ل��ك ال �ت��ي ت �ط��ال الأوي � �غ� ��ور يف
�شينجيانغ.
واالث�ن�ين �أعلنت ممثلة التجارة
الأم�ي�رك� �ي ��ة ك��اث��ري��ن ت ��اي �أنها
� �س �ت �ج��ري ق��ري �ب��ا حم ��ادث ��ات مع
نظريها ال�صيني.
وق��د �أج ��رى ب��اي��دن ال��ذي يعرف
ال��رئ�ي����س ال�صيني م�ن��ذ �سنوات،
ات�صالني هاتفني معه منذ توليه
ال��رئ��ا� �س��ة .وق��د ج��رى االت�صال
ال�ث��اين ال��ذي ا�ستمر  90دقيقة
ال�شهر املا�ضي.

احتماالت تفعيل االتفاق النووي ترتاجع  ...هذه خيارات خطة بديلة
•• عوا�صم-وكاالت

ن�ظ��راً �إىل املخاطر التي ي�شكلها انهيار امل�ح��ادث��ات ب�ش�أن
ا�ستعادة االتفاق النووي الإيراين ،ر�سمت كل�سي دافنبورت،
امل �� �س ��ؤول��ة يف منظمة “�آرمز ك��ون�ت�رول �أ�سو�سيي�شن”،
خيارات للخطة البديلة التي يجب �أن تعمل عليها الواليات
امل �ت �ح��دة وغ�ي�ره��ا م��ن امل��و ّق �ع�ين ع�ل��ى ال���ص�ف�ق��ة .وكتبت
دافنبورت ،يف حتليل ملعهد “رويال يونايتد �سريف�سيز”
الربيطاين � ،RUSIأنه بينما يعرب الرئي�س الإيراين
اجل��دي��د �إب��راه �ي��م رئ�ي���س��ي ع��ن دع�م��ه ال��س�ت�ع��ادة االتفاق
النووي لعام  ، 2015تنخف�ض احتماالت �إحياء االتفاقية
ب�شكل متزايد .و ُت�شري ت�صريحات طهران �إىل �أن رئي�سي
�سريف�ض التقدم الذي �أحرزه �سلفه ،كما ُتثري التحذيرات
الأمريكية ب ��أن نافذة الدبلوما�سية لإح�ي��اء ال�صفقة لن
تظل مفتوحة �إىل �أجل غري م�سمى ،املخاوف من �أن جهود
ا�ستعادة االمتثال الأمريكي والإيراين لالتفاق قد تف�شل.
على الرغم من �أن ا�ستعادة خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة
هي اخليار الأف�ضل لدرء �أزمة نووية وتخفيف العقوبات
عن �إي��ران ،ف��إن التقديرات اخلاطئة ت�ستلزم التفكري يف
خطة بديلة.
�إذا انهارت املحادثات لإعادة احياء االتفاق ،ومل يكن هناك

�أم��ل يف �إح�ي��اء االتفاقية ،ف ��إن التداعيات �ستكون كبرية.
ورغ��م �أن ط�ه��ران ل��ن ت�سعى علناً للح�صول على �أ�سلحة
نووية ،فمن املرجّ ح �أن ت�ستم ّر �إيران باتخاذ خطوات لزيادة
نفوذها والرد على �أي ت�صعيد.
ومن اخلطوات املحتملة:
• �أن ُت �ق ��دم �إي� � ��ران ع �ل��ى زي � ��ادة ت�خ���ص�ي��ب اليورانيوم
بن�سبة  ،60%و�إدخ��ال �أج�ه��زة ط��رد مركزي �أك�ثر كفاءة
للتخ�صيب.
• ي�ع� ّر���ض انخفا�ض ال�شفافية مهمة ال��وك��ال��ة الدولية
للطاقة الذرية للخطر ،بحيث ترتفع التعقيدات لتقييم
االخ �ت�راق ،وب��ال�ت��ايل احل��د م��ن و��ص��ول مفت�شي الوكالة
الدولية �إىل الأن�شطة الإيرانية ،ما قد ي�ؤدي ،بدوره� ،إىل
ت�صعيد التوترات ويكون له ت�أثري �سلبي على �أي اتفاقيات
نووية م�ستقبلية.
• تتحدّى طهران التقييمات حول خماطر انت�شار الأ�سلحة
النووية الإيرانية .وت�ستخدم جمموعة من �أن�شطة الت�س ّلح
املحظورة حالياً مبوجب خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة،
ب��ذري�ع��ة ال���ض��رورة ال�ن��ووي��ة امل��دن�ي��ة �أو �أغ��را���ض ع�سكرية
غ�ي�ر ن��ووي��ة .مت�ن��ح ه ��ذه ال �ع��وام��ل ط �ه��ران ه�ي�م�ن��ة على
املدى الق�صري ،وتزيد من خطر ال�ضربات الع�سكرية و-
�أو الهجمات التخريبية �ضد من�ش�آتها النووية .قد يدفع
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هجوم وا�سع النطاق طهران �إىل التفكري يف التخ ّلي عن
التزاماتها مبوجب معاهدة حظر انت�شار الأ�سلحة النووية،
وال�سعي للح�صول على �أ�سلحة نووية من �أجل ردع املزيد
من الهجمات.
نظراً للمخاطر التي يفر�ضها انهيار خطة العمل ال�شاملة
امل�شرتكة ،من املهم للواليات املتحدة وجمموعة دول ،4+1
ال�صني ورو�سيا وفرن�سا وبريطانيا و�أملانيا� ،أن يكون لديهم
خطة بديلة �إذا ف�شلت املحادثات ال�ستعادة االتفاق النووي.
من املحتمل �أن ت�أخذ الواليات املتحدة و�أوروبا يف االعتبار
�ضغط العقوبات والعزلة �إىل جانب الدبلوما�سية .ومع
ذل ��ك�� ،س�ت�ك��ون ه��ذه اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة �صعبة و�ست�ستغرق
وقتاً طوي ً
ال لإع��ادة ت�شكيلها ول��و جزئياً .حيث ت�ضاءلت
م�صداقية الواليات املتحدة لناحية رفع العقوبات ب�سبب
ق ��رار �إدارة ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي ال���س��اب��ق دون��ال��د ترامب
االن�سحاب من خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة بينما كانت
�إي ��ران متتثل ل�لات�ف��اق .ك�م��ا مل يتبق ��س��وى القليل من
الفر�ص لزيادة ال�ضغط االقت�صادي ،بينما يبدو رئي�سي
�أقل اهتماماً بالعالقات مع الغرب.
كما �س ُت�صبح هذه اال�سرتاتيجية �أكرث �صعوبة بدون الدعم
الرو�سي وال�صيني ،نظراً لعالقاتهما االقت�صادية القوية
مع �إي��ران وت�أثريهما عليها .ففي حني �أن كليهما يدعم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13361بتاريخ 2021/10/8
اعالن بالن�شر
 5124/2021/60امر �أداء

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMINO2021 /0005399عمايل جزئي

�إىل املدعي عليه  -1 :باري�سا ان�شاء اله كودرزي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :االمارات دي�سرتيكت كولينج (امييكول) �ش.ذ.م.م
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/8/11:اوال:بانفاذ
العقد التجاري املربم بني طريف التداعي  -ثانيا:بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعية مبلغ
(اربعني الف و�سبعمائة وت�سعة وخم�سني درهم وواحد و�سبعني فل�سا) والفائدة القانونية
بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/8/5وحتى متام ال�سداد وبالزامه
بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل
 15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

�إىل:املحكوم عليه /املتكاملة ل�صيانة املولدات الكهربائية
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ 2021/8/31:قد حكمت عليك هذه املحكمة
يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح� /صدام ح�سني عا�شق ح�سني,
بالتايل:احلكم حكمت املحكمة بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعي مبلغ
( )6071درهم �ستة االف وواحد و�سبعون درهم  -والزمتها املنا�سب من
امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه فيها ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات.
حكما غري لال�ستئناف.

رئي�س الق�سم

اعالن حل�ضور
اجتماع اخلربة املحا�سبة

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8

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

ا�ستعادة خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة� ،إال �أن موقفهما
“غري وا�ضح” يف ح��ال ف�شلت تلك اجل�ه��ود .وق��د يعتمد
دعمهما على الطريقة التي تنهار فيها امل�ح��ادث��ات .ف�إذا
اع ُتربت �إيران الطرف املت�ص ّلب ،و�سعت �إىل �إعادة التفاو�ض
انطالقاً من التقدم الذي ّ
مت �إحرازه قبل توقف املحادثات
يف يونيو -ح��زي��ران ،فقد متيل رو�سيا وال�صني �إىل دعم
اجلهود الدولية لل�ضغط على �إيران ال�ستئناف املحادثات.
وم��ع ذل ��ك� ،إذا اع �ت�برا �أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وجمموعة
( E3اململكة املتحدة وفرن�سا و�أملانيا) تتخذان �إجراءات
تعيق التقدم يف ا�ستعادة خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة،
�سينخف�ض اح�ت�م��ال دعمهما ال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ت��رك��ز على
العقوبات .قد يكون اخليار الأف�ضل هو توجيه املفاو�ضات
نحو اتفاقية م�ؤقتة �أو ترتيب يُق ّلل من الأن�شطة الإيرانية
يف مقابل تخفيف عقوبات معينة .وقد ي�شمل ذلك اتخاذ
�إي��ران خطوات ال�ستعادة �أن�شطة مراقبة معينة ،وتعليق
تخ�صيب اليورانيوم بن�سبة تزيد عن  ،5%وتعليق تطوير
�أج �ه��زة ال�ط��رد امل��رك��زي ،وم�ع��دن ال�ي��وران�ي��وم .يف املقابل،
ميكن �أن حت�صل �إي��ران على تخفي�ض حم��دود للعقوبات
يف املجاالت التي من �ش�أنها �أن توفر فوائد ب�سرعة ،مثل
الإف��راج عن الأ��ص��ول املالية ومبيعات النفط ،وا�ستئناف
التعاون النووي.

املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8
يف الدعوى رقم  2021/1039عقاري جزئي

يعلن اخلبري/عامر علي القرقاوي املنتدب يف الدعوى املذكورة اعاله مبوجب احلكم
ال�صادر عن عدالة هيئة حمكمة دبي املوقرة بتاريخ 2021/9/30:املرفوعة من
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار  -يعلن اخلبري املحا�سبي:املدعي عليه/تيمور فاتاكور احل�ضور
امام اخلربة املحا�سبية يوم اخلمي�س املوافق 2021/10/14:ال�ساعة  1ظهرا
مبقر مكتبا الكائن مبنطقة وادي ال�صفا � - 3شارع  - 17مبنى بالزو فينيزيا
هولدينج ليمتد  -مكتب رقم  201واح�ضار كافة الوثائق وامل�ستندات التي ت�ؤيد
موقفكم يف الدعوى حتى ن�ستطيع اداء املهمة املوكلة لنا وفقا للقواعد والأ�صول ويف
الوقت املحدد  -لال�ستف�سار االت�صال على الرقم043344335:
عامر علي القرقاوي
اخلبري املحا�سبي
رقم القيد لدى حماكم دبي41:
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عوا�صم
بنما

ق�ضى �أكرث من  50مهاجرا منذ بداية العام �أثناء حماولتهم عبور
غابات بنما �سعيا للو�صول �إىل الواليات املتحدة ،وفق مكتب املدعي
العام البنمي  .و”�سجل معهد الطب ال�شرعي وعلوم الطب ال�شرعي
يف بنما وف��اة  53م�ه��اج��را يف ظ��روف خمتلفة يف �إق�ل�ي��م داريان”
ح�سبما ذكر خو�سيه فين�سنتي با�شار لوكالة فران بر�س.
والرقم �أعلى بكثري مقارنة بال�سنوات املا�ضية والعثور على ما بني
 20و 30جثة يف امل�ع��دل يف مم��ر داري��ن غ��اب ،املمتد على م�ساحة
 575,00هكتار من الغابات على احلدود بني بنما وكولومبيا.
وممر الغابات هذا هو �أخطر مرحلة يف الرحلة �إىل الواليات املتحدة،
حيث ال يواجه املهاجرون فح�سب التهديدات الطبيعية مثل الثعابني
والت�ضاري�س ال�صعبة ،بل جمرمني غالبا ما ي�سرقون امل�سافرين
ويغت�صبونهم .ونبه با�شار �إىل “احتمال ارتفاع عدد الوفيات” ب�سبب
زيادرة وترية تدفق املهاجرين عرب دارين غاب يف .2021
منذ مطلع ال�ع��ام ع�بر ق��راب��ة � 70أل��ف �شخ�ص داري ��ان غ��اب ،وفق
ال�سلطات البنمية ،وه��و ع��دد ي�ك��اد ي ��وازي �أع��داده��م يف ال�سنوات
اخلم�س ال�سابقة جمتمعة .وبينما تراجع عدد املهاجرين العابرين
ل�ل�أدغ��ال ب�شكل كبري يف الأ�شهر الأوىل من جائحة كوفيد ،يعاود
االرتفاع حاليا .يف � 24أيلول�/سبتمرب �أعلن مكتب املدعي العام يف
بنما العثور على ع�شرة جثث ،بينها لطفلني.
مو�سكو
ق ��ال امل�م�ث��ل اخل��ا���ص ل�ل��رئ�ي����س ال��رو� �س��ي ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين ب�ش�أن
�أفغان�ستان �أم�س اخلمي�س �إن مو�سكو تعتزم ا�ست�ضافة حمادثات
دولية ب�ش�أن �أفغان�ستان يف � 20أكتوبر ت�شرين الأول.
ومل يقدم املمثل زامري كابولوف مزيدا من التفا�صيل حول املحادثات
املزمعة يف ت�صريحات نقلتها وكاالت الأنباء الرو�سية.
وا�ست�ضافت مو�سكو م�ؤمترا دوليا ب�ش�أن �أفغان�ستان يف مار�س �آذار
�أ�صدرت خالله رو�سيا وال��والي��ات املتحدة وال�صني وباك�ستان بيانا
م�شرتكا يدعو الأطراف الأفغانية املتحاربة �آنذاك �إىل التو�صل �إىل
اتفاق �سالم وكبح العنف .كما دعا البيان طالبان �إىل عدم �شن �أي
هجمات خالل الربيع وال�صيف .وبعدها �سحبت الواليات املتحدة
وحلفا�ؤها قواتهم من �أفغان�ستان بعد  20عاما من احلرب ،وا�ستولت
طالبان على ال�سلطة يف تقدم خاطف وانهارت احلكومة ال�سابقة.
برلني
مُنحت جائزة �أملانية تكرم املدافعني عن الدميوقراطية وحرية الر�أي
للمعار�ض الرو�سي امل�سجون �أليك�سي نافالني وم�ؤ�س�سته �إف.كي.بي
ملحاربة الف�ساد .وقال حليف نافالني ليونيد فولكوف املقيم يف املنفى
ل��دى ت�سلمه جائزة �إم 100ميديا �أوارد يف بوت�سدام ق��رب برلني
“بالطبع �سنوا�صل م�سريتنا» .و�أ�ضاف �أن��ه رغم القمع من جانب
الكرملني “�أثبتنا �أن الف�ساد ميثل م�شكلة حقوق �إن�سان» .وحتظر
�أوامر ق�ضائية م�ؤ�س�سة نافالني ب�شكل كبري من مزاولة ن�شاطها ومن
بينها ن�شر حمتويات على االنرتنت وتنظيم تظاهرات �أو الرت�شح
يف انتخابات .منذ �أواخر �أيلول�-سبتمرب املا�ضي ،يُ�ستهدف نافالني
ال��ذي يقبع يف ال�سجن بتهم احتيال يقول �إنها ملفقة ،يف حتقيق
ب�شبهة “ت�أ�سي�س وقيادة منظمة متطرفة” .وجائزة �إم 100ميديا
اوارد ،متنحها منذ  2005هيئة ت�ضم �صحافيني من �أنحاء العامل.
وتكرم �أ�شخا�صا �أو م�ؤ�س�سات حتارب من �أجل حرية التعبري وحرية
ال�صحافة .عولج نافالني يف �أملانيا بعد ت�سميمه يف �صيف  2020يف
عملية ن�سبها الغرب �إىل �أجهزة اال�ستخبارات الرو�سية ،وهو ما كان
�سببا رئي�سيا يف تدهور العالقات بني برلني ومو�سكو.
باري�س
�أعلنت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش يف تقرير �أم�س اخلمي�س �أن
فرن�سا تنتهج “�سيا�سة ردع” حيال املهاجرين ال�ساعني للعبور �إىل
بريطانيا م��ا يعر�ضهم “لإذالل وم�ضايقات يومية” ،وذل��ك بعد
ت�سجيل عمليات طرد يومية ومتزيق خيم وم�صادرة مقتنيات.
يف �شمال فرن�سا ،يف كاليه وغراند�-سانت وحميطهما حيث ال يزال
�أك�ث�ر م��ن �أل��ف �شخ�ص يعي�شون يف مناطق حرجية وم�ستودعات
مهجورة وحتت اجل�سور على �أمل العبور �إىل اململكة املتحدة ،تقوم
ال�شرطة ،بح�سب املنظمة“ ،بعمليات طرد جماعية دورية” �إ�ضافة
�إىل “عمليات روتينية” تدفع املهاجرين �إىل التنقل ب�شكل متوا�صل،
“فيما ي�صادر عنا�صر الأمن اخليم التي مل يتمكن (املهاجرون) من
�أخذها معهم  -وغالباً ما مي ّزقونها كي ت�صبح غري قابلة لال�ستعمال
 وكذلك �أغرا�ضاً �أخرى ُتركت» .وتقول منظمة Human Rights( Observersهيومن رايت�س �أوب��زرف��رز) املتخ�ص�صة يف متابعة
و�ضع املهاجرين على ال�ساحل ال�شمايل الفرن�سي� ،إن ال�شرطة ن ّفذت
عام � 2020أكرث من  950عملية طرد “روتينية” يف كاليه و90
عملية يف غراند�-سانت� ،صادرت خاللها خم�سة �آالف خيمة وقطعة
قما�ش م�ش ّمع� ،إ�ضافة �إىل مئات البطانيات و�أكيا�س النوم.

حماكم دبي
حمكمة اال�ستئناف
العدد  13361بتاريخ 2021/10/8
اعالن بالن�شر
 322/2021/1415ا�ستئناف عقاري

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/الريزا كاتكوفا
جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /م�ؤ�س�سة عقار
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/1081عقاري جزئي
وح��ددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2021/10/18ال�ساعة � 10.00صباحا
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
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غوتريي�ش يطالب ب�أدلة تربر طرد م�س�ؤويل الأمم املتحدة من �إثيوبيا
•• الأمم املتحدة�-أ ف ب
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•• عوا�صم-وكاالت

ت �ت �ع��اظ��م �أزم � ��ة ال ��وق ��ود العاملية
ت��دري�ج �ي �اً مت�سببة بنق�ص كبري
يف �إم� ��دادات ال�غ��از يف �أوروب ��ا التي
ب � � ��د�أت يف وق� ��ت م �ك�ب�ر االعتماد
على م�صادر الطاقة امل�ت�ج��ددة يف
توليد الكهرباء ،خا�صة بريطانيا
التي ت�شهد نق�صاً حاداً يف الطاقة
وارت �ف��اع �اً ك �بي�راً يف الأ� �س �ع��ار مع
اق�تراب ال�شتاء وزي��ادة الطلب مع
ال �ت �ع��ايف ال �ت��دري �ج��ي م��ن جائحة
كورونا.
ووف��ق �صحف عربية �صادرة �أم�س
اخل �م �ي ����س ،ف � � ��إن �أزم � � ��ة الطاقة
�أ� �ص �ب �ح��ت م �� �ص��در ق �ل��ق ع��امل��ي مع
املخاوف من ارتفاع كبري يف �أ�سعار
البرتوكيماويات وامل��واد الغذائية
وك� ��ل ال �ق �ط��اع��ات امل �ع �ت �م��دة على
النقل ب�شكل عام.
ارتفاعات جنونية
�أكدت �صحيفة “ال�شرق الأو�سط”،
�أن �أ�� �س� �ع ��ار ال � �غ� ��از ب �ل �غ��ت �أع �ل ��ى
م�ستوياتها على الإط�ل�اق يف دول
االحت� � ��اد الأوروب � � � ��ي ال � ��ذي ي�ضم
 27دول��ة ،حيث يتزامن انتعا�ش
الطلب مع واردات الغاز املحدودة
م� ��ن رو�� �س� �ي ��ا وال� �ن��روي� � ��ج ،و�سط
توقعات با�ستمرار تكاليف الطاقة
يف االرت�ف��اع يف الأ�شهر املقبلة مع
دخول �أوروبا يف مو�سم احلاجة �إىل
التدفئة.
وق ��ال ��ت ال �� �ص �ح �ي �ف��ة� ،إن ارت� �ف ��اع
الأ�سعار ي�أتي يف الوقت ال��ذي بد�أ
فيه االحتاد الأوروب��ي �سنّ �إ�صالح
�شامل للحد م��ن االنبعاثات ،مبا

يف خطوة قلما حتدث انتقد الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو
غ��وت�يري����ش تف�سري �إث�ي��وب�ي��ا ل�ط��رد �سبعة م��ن م �� �س ��ؤويل املنظمة
الأمم�ي��ة ،وال��ذي اعتربته الأمم املتحدة انتهاكا مليثاقها ،مطالبا
�أدي�س �أبابا ب�إثبات خطي ل�سلوكهم املزعوم.
وعقد جمل�س الأمن اجتماعا طارئا هو الثاين يف �أقل من �أ�سبوع،
ملناق�شة ق��رار ال�ط��رد الإث�ي��وب��ي ال��ذي �أث��ار اخل�شية م��ن ت�صرفات
مماثلة يف مناطق �أخرى ت�شهد نزاعات .و�شارك م�س�ؤولون �إثيوبيون
يف اجلل�سة .وقال غوتريي�ش “�إذا كان هناك �أي م�ستند خطي قدمته
احلكومة الإثيوبية �إىل �أي م�ؤ�س�سة تابعة للأمم املتحدة حول �أي
من �أع�ضاء الأمم املتحدة ال�سبعة الذين مت طردهم� ،أود احل�صول

على ن�سخة من تلك الوثيقة ،لأنني مل �أكن علم ب�أي منهم».
و�أو�ضح ب�أنه حتدث �إىل رئي�س الوزراء الإثيوبي �أبيي �أحمد اجلمعة،
وطلب منه مرتني �إر��س��ال �أدل��ة متعلقة بطرد امل�س�ؤولني م�ضيفا
“حتى الآن مل �أتلق �أي رد على تلك الطلبات».
وقبل حديث غوتريي�ش ،خاطب �سفري �إثيوبيا لدى الأمم املتحدة
ت ��اي �أت���س�ك��ي ��س�ي�لا��س��ي اجل�ل���س��ة ل�ت�بري��ر ق ��رار ال �ط��رد ق��ائ�لا �إن
امل�س�ؤولني الأمميني �ضخموا �أرقام ال�ضحايا املفرت�ضني واختلقوا
الوفيات ب�سبب املجاعة ودع��وا متمردين م�سلحني �إىل جممعات
حممية للأمم املتحدة.
والف �ت��ا �إىل “جتاوزات متعددة” ق ��ال �إن ع�ل��ى م��وظ�ف��ي الأمم
املتحدة “�أال يطلبوا �أو يقبلوا تعليمات” من خارج املنظمة ،كما ال
ينبغي عليهم م�شاركة �أي معلومات “يعرفونها ب�سبب منا�صبهم

الر�سمية» .وا�ضاف ب�أنه يتحتم عليهم “عدم ا�ستخدام منا�صبهم
�أو امل�ع��رف��ة املكت�سبة م��ن مهامهم الر�سمية لأغ��را���ض خا�صة ...
�أو لتحقيق مكا�سب خا�صة لأي طرف ثالث” .ثم وعد ب��أن تقدم
حكومته لغوتريي�ش م�ستندات خطية .كما حذر غوتريي�ش من �أن
�إثيوبيا ت�شهد “�أزمة �إن�سانية هائلة تتطلب اهتماما فوريا».
وتقدر الأمم �أن يكون مئات االالف الأ�شخا�ص يواجهون ظروفا
�أ�شبه باملجاعة يف �شمال �إثيوبيا ب�سبب النزاع.
العام املا�ضي تفاقم التوتر بني رئي�س الوزراء وجبهة حترير �شعب
تيغراي �إىل نزاع م�سلح.
وق��ال غوتريي�ش “هذا الأم��ر يجعل م��ن الإع�ل�ان ال��ذي �أ�صدرته
احلكومة اخلمي�س املا�ضي ب�ش�أن ط��رد �سبعة م�س�ؤولني �أمميني
غالبيتهم يعملون يف ال�ش�أن الإن�ساين� ،أمرا مقلقا للغاية” ،منتقدا

ال�ق��رار الإث�ي��وب��ي “غري امل�سبوق” باعتباره انتهاكا مليثاق الأمم
املتحدة .وح�ض غوتريي�ش الذي �أعلن يف ال�سابق �أن خم�سة ماليني
�شخ�ص بحاجة مل�ساعدة �إن�سانية يف تيغراي ،ال�سلطات الإثيوبية
على �إتاحة و�صول امل�ساعدات الإن�سانية “من دون عوائق ،وت�سهيل
ومتكني عملنا بالإحلاح الذي يتطلبه هذا الو�ضع».
واع �ت�برت �سفرية وا�شنطن ل��دى الأمم امل�ت�ح��دة ليندا توما�س-
غرينفيلد الطرد “�إهانة لهذا املجل�س ،ول�ل�أمم املتحدة وجميع
الدول الأع�ضاء ومبادئنا الإن�سانية امل�شرتكة” م�شددة �أن على الأمم
املتحدة �أن تكون “حيادية” وب�أن “ال مربر” للقرار الإثيوبي.
وح��ذرت م��ن �أن��ه م��ا مل تتم اال�ستجابة لطلب و��ص��ول امل�ساعدات
الإن�سانية� ،سيكون على جمل�س الأمن التحرك ،مبا يف ذلك بقرار
ملزم قانونيا.

�صحف عربية � :أزمة الطاقة تتف�شى بعد اجلائحة وتنذر ب�شتاء قا�س
يعني تقليل االعتماد على الوقود
الأح �ف��وري وزي ��ادة االع�ت�م��اد على
ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة .وم ��ع ارتفاع
الأزمة ،تعر�ضت مو�سكو النتقادات
ب�أنها حت ّد من �إمدادات الغاز عمداً
يف حم��اول��ة لت�سريع �إط�ل�اق خط
�أن��اب �ي��ب ال �غ��از «ن � ��ورد �سرتمي»2
ال ��ذي ي��رب��ط رو��س�ي��ا ب��أمل��ان�ي��ا .ورد
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
ع�ل��ى ت�ل��ك االن �ت �ق��ادات ق��ائ�ل ً�ا� ،إن
“الأوروبيني ارت �ك �ب��وا �أخطاء”.
ق� ��ال ب ��وت�ي�ن� ،إن �أح � ��د العوامل
التي �أث��رت على الأ�سعار هو انهاء
“عقود ط��وي�ل��ة الأجل” ل�صالح
ال���س��وق ال �ف��وري��ة ،م���ش�يراً �إىل �أن
“هذه ال�سيا�سة خط�أ».
ومل��واج �ه��ة �أزم ��ة ال �ط��اق��ة ،طالبت
ف��رن �� �س��ا و�إ� �س �ب ��ان �ي ��ا وجمهورية
الت�شيك واليونان ورومانيا بتبني
“نهج م�شرتك” يف �أوروبا خلف�ض
�أ�سعار الطاقة .ور�أت الدول اخلم�س
يف بيان م�شرتك� ،أن��ه يف مواجهة
ال ��زي ��ادات “الكبرية” يف �أ�سعار
الغاز والكهرباء ،يجب على الدول
الأوروب�ي��ة �إن�شاء “�صندوق �أدوات
تنظيمي” لتن�سيق اال�ستجابات
الوطني.
حتذيرات خميفة
ي�ق��ول ال�ك��ات��ب الأم��ري�ك��ي توما�س
ف ��ري ��دم ��ان ،يف م �ق��ال��ه ب�صحيفة
“نيويورك تاميز” نقلته جريدة
“الر�ؤية”� ،إن �أ�سعار الفحم والغاز
الطبيعي يف �أوروبا و�آ�سيا ،ارتفعت

�إىل �أع�ل��ى م�ستوياتها القيا�سية،
كما �أن �أ�سعار النفط يف الواليات
امل�ت�ح��دة ارت�ف�ع��ت �إىل م�ستوى مل
ت�صل �إليه منذ � 7سنوات ،ف�أ�سعار
غ ��ال ��ون ال �ب �ن��زي��ن ،زادت مبقدار
دوالر واحد ،مقارنة بالعام املا�ضي،
و�إذا ج��اء ال���ش�ت��اء امل�ق�ب��ل بال�شكل
ال �� �س �ي��ئ ال � � ��ذي ي �ت��وق �ع��ه بع�ض
اخل�براء ،مع ع��دم ق��درة الطبقات
ال �ف �ق�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة م��ن توفري
ال�ت��دف�ئ��ة مل�ن��ازل�ه��م ،ف��إن�ن��ي �أخ�شى
�أننا �سرنى رد فعل من النا�س �ضد
احلركة اخل�ضراء ملواجهة التغري

امل �ن��اخ��ي ..و�أ� �ش��م ذل ��ك ي �ح��دث يف
ب��ري�ط��ان�ي��ا» .وت �� �س��اءل فريدمان،
“كيف و�صلنا �إىل ه��ذا الو�ضع؟
هناك �أخبار �سيئة و�أخرى �إيجابية
حول ذلك� ..أما الأخبار الإيجابية
فهي �أن كل االقت�صادات قد تبنت
اجتاه خف�ض االنبعاثات الكربونية
بتقليل ا�ستخدام الوقود والفحم،
�أما الأنباء ال�سيئة فهي �أن معظم
ال ��دول تفعل ذل��ك بطريقة غاب
ع�ن�ه��ا ال�ت�ن���س�ي��ق ،وق �ب��ل �أن توفر
الأ� �س ��واق م���ص��ادر ك��اف�ي��ة للطاقة
امل � �ت � �ج� ��ددة ،م �ث��ل ط ��اق ��ة ال ��ري ��اح

وال� �ط ��اق ��ة ال �� �ش �م �� �س �ي��ة والطاقة
الكهرومائية».
تراجع النمو العاملي
م � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ،ن� �ق� �ل ��ت �صحيفة
“العرب” ع ��ن امل ��دي ��رة العامة
ل� � ��� � �ص� � �ن � ��دوق ال� � �ن� � �ق � ��د ال� � � � ��دويل
كري�ستالينا جورجييفا قولها� ،إن
النمو العاملي �سيرتاجع “قلي ً
ال”
ه��ذا ال�ع��ام ،مبدية بع�ض الت�شا�ؤم
خا�صة مع ات�ساع الهوة بني الدول
الغنية امل�ستفيدة م��ن االنتعا�ش
االق� �ت� ��� �ص ��ادي وال� � � ��دول الفقرية

املت�ضررة من نق�ص اللقاحات.
وق��ال��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة ،ي �ه��دد نق�ص
الوقود واال�ضطرابات يف �سال�سل
اخل��دم��ات اللوج�ستية وت�أثريات
بطء عودة العديد من القطاعات
الإنتاجية يف عدة دول �إىل م�ستوى
م��ا قبل الأزم ��ة ال�صحية ب�إعاقة
ان�ت�ع��ا���ش االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي الذي
ب ��ات ي �ت ��أرج��ح يف ن �ط��اق �أق� ��ل مما
هو متوقع .وقالت جورجييفا يف
كلمة �ألقتها افرتا�ضياً يف جامعة
ب� ��وك� ��وين يف م� �ي�ل�ان ��و ال� �ث�ل�اث ��اء
امل��ا��ض��ي قبل اج�ت�م��اع��ات اخلريف

لل�صندوق وللبنك الدويل“ ،نحن
نواجه تعافياً عاملياً يعوقه الوباء
وت ��أث�ي�ره .نتوقع الآن �أن يتباط�أ
ال �ن �م��و يف  2021ع �م��ا توقعناه
يف ي ��ول� �ي ��و-مت ��وز» .و�أو�� �ض� �ح ��ت،
�أن ��ه ل��و ع ��ادت ال ��دول الأغ �ن��ى �إىل
امل���س�ت��وى ال ��ذي ك��ان��ت ع�ل�ي��ه قبل
ال ��وب ��اء ب �ح �ل��ول ال� �ع ��ام ،2022
ف ��إن “البلدان النا�شئة والنامية
�ستبقى يف حاجة �إىل �سنوات عدة
للتعايف” من الأزم��ة التي خلفها
فريو�س كورونا .ويف يوليو -متوز
املا�ضي ،راج��ع ال�صندوق توقعاته
للنمو العاملي �صعودا �إىل  6%هذا
العام .لكنّ ذلك كان قبل �أن تنت�شر
املتحورة دلتا يف �أنحاء العامل.
وبح�سب جورجييفا ف�إنه كلما طال
ال��وق��ت ال ��ذي ي���س�ت�غ��رق��ه التعايف
ازداد الت�أثري طويل الأمد يف هذه
ال�ب�ل��دان خ�صو�صاً يف م��ا يرتبط
ب �ف �ق��دان ال��وظ��ائ��ف ال� ��ذي ي�ؤثر
خ�صو�صاً ع�ل��ى ال���ش�ب��اب والن�ساء
والعمال غري القانونيني.
ارتفاع النفط
ي �ق��ول ال �ك��ات��ب ج �م��ال العبرييد،
يف م�ق��ال ل��ه ب�صحيفة “الوطن”
ال�سعودية� ،أ��س�ع��ار النفط تندفع
بقوة لتتجاوز  82دوالراً للربميل
يف �أع �ل��ى ارت� �ف ��اع م �ن��ذ � 3سنوات
وث��اين �أع�ل��ى ارت�ف��اع منذ 2014
ت���ص��اح�ب�ه��ا ارت� �ف ��اع ��ات تاريخية
يف �أ� �س �ع��ار ال �غ��از الطبيعي لتعود
مل���س�ت��وي��ات ال�ع�ق��د الأول م��ن هذا

القرن عندما ت��رددت بني 10-5
دوالرات لكل مليون وحدة حرارية
ب��ري�ط��ان�ي��ة م �ت��زام �ن��ة م��ع ارتفاع
�أ�سعار النفط .وي�ضيف العبرييد،
ب���ش�ك��ل ع� ��ام ،ع �ن��د ارت� �ف ��اع �أ�سعار
ال�ن�ف��ط �سرتتفع ب�لا ��ش��ك �أ�سعار
املنتجات البرتوكيميائية واملواد
املعتمدة على “النافثا” مع ازدياد
كلفة ال�شحن والنقل بالت�ساوي،
و�ستكون الأ�سعار ذات هام�ش �أكرب
عندما تكون �أ�سعار الغاز منخف�ضة
لأن ��ه يعترب امل ��ادة اخل ��ام يف �إنتاج
املواد الكيميائية .لكن عندما تكون
احلالة كما هي عليه اليوم� ،أي �أن
�أ�سعار النفط ترتفع بالتوازي مع
�أ��س�ع��ار ال �غ��از ،ف��إن��ه ي�ك��ون خا�ضعاً
ب �� �ش �ك��ل م �ب��ا� �ش��ر ل �ع��ام��ل الطلب
واحل� ��اج� ��ة دون ت �غ �ي�ير ك �ب�ي�ر يف
هوام�ش الربحية .وبزيادة الطلب
تكون عوامل توفر املواد اللقيم من
الغاز الطبيعي ،و�سهولة الو�صول
�إليه ونقله ،هي �أكرث عامل م�ؤثر
يف قدرة ال�شركات البرتوكيماوية
ع�ل��ى ال��رب�ح�ي��ة وت�ع�ظ�ي��م احل�صة
ال�سوقية.
وق � � � ��ال ال� � �ك � ��ات � ��ب� ،إن ت ��وق� �ع ��ات
“قولدمان�-ساك�س” ت�شري �إىل
�أن النفط من املرجح �أن ي�صل �إىل
 90دوالراً للربميل خالل الربع
اجل ��اري م��ن  2021ي���س��ان��ده يف
التوقعات بنك �أم��ري�ك��ا للأبحاث
يرجح بلوغ 100
الدولية ،حيث ّ
دوالر ل�ل�برم�ي��ل ق�ب�ي��ل منت�صف
 2022املقبل كما ت�شري التوقعات
بالن�سبة للغاز �أن مي�ضي االرتفاع
قدماً �إىل  10دوالرات لكل مليون
وحدة حرارية بريطانية.

�سنجار ..انتخابات حتت �سيطرة الف�صائل وال�صراع الإقليمي
•• بغداد -وكاالت:

حقبل �ساعات من �إجراء االنتخابات الربملانية العراقية العامة ،ما
يزال الو�ضع ال�سيا�سي والأمني يف دائرة منطقة �سنجار �شمال غربي
حمافظة نينوى “املو�صل” �شديد التوتر ،حيث تتبادل مخُ تلف
الأح ��زاب املُتناف�سة االت�ه��ام��ات ب�ش�أن منع مُر�شحي الأح ��زاب من
مزاولة الدعاية االنتخابية ،وفر�ض �شروط خا�صة على العملية
االنتخابية بقوة ال�سالح.
فتلك املنطقة ذات الأه�م�ي��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف امل�ث�ل��ث احل��دودي
ال�ع��راق��ي ال���س��وري ال�ترك��ي ،مُ�سيطر عليها م��ن ِق�ب��ل م��زي��ج من
التنظيمات امل ُ���س�ل�ح��ة ،ول�ي���س��ت خ��ا��ض�ع��ة ف�ع�ل�ي�اً ل�سيطرة القوات
النظامية العراقية� ،سواء اجلي�ش �أو الأجهزة الأمنية.
وك ��ان ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال � ُع �ل �ي��ا ل�لان �ت �خ��اب��ات يف احل� ��زب الدميقراطي

مقتل  9ع�سكرين يف الهجوم و�سط مايل

•• باماكو�-أ ف ب

�أعلن اجلي�ش امل��ايل �أن ت�سعة ع�سكريني قتلوا و� 11آخ��رون جرحوا يف
الهجوم الذي وقع يف و�سط مايل الأربعاء ،بينما حتدثت م�صادر �أمنية
وطبية عن مقتل  16جنديا.
وقالت هيئة �أركان اجلي�ش يف بيان �إن قافلة تابعة للجي�ش كانت “متر
ب�ين بلدتي ك��ورو وب�ن��دي��اغ��ارا ا�ستُهدفت بهجوم بعبوة نا�سفة بدائية
ال�صنع �أعقبته نريان كثيفة” حواىل ال�ساعة  11,25بالتوقيت املحلي
وتوقيت غرينت�ش.
و�أ�ضاف البيان �أن احل�صيلة االولية بلغت “ت�سعة قتلى و 11جريحا
وتدمري ثالث �آليات».
و�أكدت هيئة الأركان العامة �أن اجلنود املاليني “ردوا بفاعلية” وطاردوا
املهاجمني وقتلوا  15من �أع�ضاء جماعات �إرهابية م�سلحة وا�ستعادوا
نحو ع�شرين دراجة نارية .ولت�أكيد ح�صيلة اخل�سائر يف �صفوف العدو
مل ين�شر اجلي�ش املايل على الفور �سوى �صورة واحدة تظهر فيها ع�شرات
الدراجات النارية م�صطفة.
وك��ان م�صدر �أمني ذك��ر لوكالة فران�س بر�س �أن ح�صيلة ه��ذا الهجوم
من الع�سكريني “بلغت  16قتيال وع�شرة جرحى ،عدد منهم �إ�صاباتهم
خطرية».
و�أك��د هذه احل�صيلة م�صدر يف مركز �صحي يف باندياغارا ،م�شرياً �إىل
وجود  16جثة يف م�شرحة هذه البلدة.
يف � 28أيلول�/سبتمربُ ،قتل خم�سة عنا�صر �أمن كانوا يتولون مواكبة
قافلة ل�شركة تعدين ا�ستهدفها هجوم يف غرب مايل .وتبنّت هذا الهجوم
يف وقت الحق جماعة الن�صرة املرتبطة بتنظيم القاعدة.
وتبنّت ه��ذه اجلماعة �أي�ضاً هجوماً �آخ��ر وق��ع يف � 20أيلول�/سبتمرب
و�أ�سفر عن مقتل �أربعة ع�سكريني ماليني يف و�سط البالد لدى مرور
قافلة �إج�لاء طبي ،وكذلك كميناً يف � 12أيلول�/سبتمرب يف املنطقة
نف�سها� ،أدى �إىل مقتل خم�سة جنود.
وت�شهد م��ايل م��وج��ة م��ن �أع�م��ال العنف امل�ت�ع��ددة الأوج ��ه خلفت �آالف
ال���ض�ح��اي��ا معظمهم م��دن �ي��ون ،م�ن��ذ ان� ��دالع مت ��رد ق ��اده انف�صاليون
وجهاديون يف �شمال البالد يف  ،2012وذل��ك رغم تدخل ق��وات تابعة
للأمم املتحدة وقوات فرن�سية و�أخرى من بلدان �إفريقية.
وتفاقم العنف ب�سبب نزاعات حملية و�أعمال نهب يف و�سط البالد حيث
ت�سجل غالبية االعتداءات يف حق املدنيني ،بح�سب الأمم املتحدة .واتّ�سع
ّ
نطاق �أعمال العنف هذه �إىل بوركينا فا�سو والنيجر املجاورتني.

••وا�شنطن-وكاالت

ن �ق �ل��ت الإع�ل��ام � �ي� ��ة وال�صحافية
اال�ستق�صائية احل��ائ��زة على جوائز
�إمي��ي �شاريل �أتكين�سون ع��ن م�صادر
خ��ا��ص��ة م�ع�ل��وم��ات مي�ك��ن �أن تفاجئ
مراقبي الو�ضع الأفغاين.
وكتبت �أتكين�سون على مدونتها �أن
�أح��د ه��ذه امل�صادر ق��ال �إن االن�سحاب
الفا�شل م��ن �أفغان�ستان “�أ�سو�أ مما
ي��درك��ه النا�س” .م��ع ان ��زالق كابول
ن �ح��و ال �ف��و� �ض��ى ،ا� �س �ت �ط��اع��ت وكالة
املخابرات املركزية �سي �آي �أي تدمري
ج�م�ي��ع امل� ��واد احل���س��ا��س��ة ال �ت��ي كانت
موجودة يف فندق �أريانا قبل املغادرة.
وا� �س �ت �خ��دم ع �ن��ا� �ص��ره��ا خ �ي��ار “نار
الربكان” وه� ��و م ��دم ��ر كيميائي
ح ��راري م�ت�ع��دد امل��راح��ل ق�ضى على
كل ما �أرادت وا�شنطن ع��دم �سقوطه
بني �أي��دي �أع��دائ�ه��ا .مع ذل��كُ ،تركت
م � ��واد م�ه�م��ة وح �� �س��ا� �س��ة يف منطقة
ت�ب�ع��د م �� �س��اف��ة ق�ل�ي�ل��ة ع ��ن ال�سفارة
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة .ت���ض�م��ن ذل� ��ك ع �ق ��وداً
م ��ن امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ب �ي��وم�ت�ري��ة عن
الأفغان الذين �ساعدوا الأمريكيني:
ب�صمات ،بيانات التعرف �إىل الوجه،
وم �ع �ل��وم��ات ع�ل��ى و� �س��ائ��ل التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي اخل��ا� �ص��ة ب �ه��م .جمعت
طالبان امللفات البيومرتية ب�سرعة.
وف �ق �اً ل�ل�م�ع�ل��وم��ات� ،أر� �س �ل��ت احلركة
ر��س��ائ��ل �إل�ك�ترون�ي��ة خم��ادع��ة مدعية
�أن �ه��ا � �ص��درت ع��ن وزارة اخلارجية.
و�أ�صدرت تعليمات �إىل ه�ؤالء الأفغان
كي يلج�أوا �إىل “بيوت �آمنة” مزيفة.
ح�ي�ن و� �ص��ل الأف� �غ ��ان �إل �ي �ه��ا ،قامت
طالبان ب�إعدامهم .وق��ال م�صدر يف
كابول�“ :إنه لأمر جرمي عدم تدمري
وزارة اخلارجية” ق��اع��دة البيانات

ال� ُك��رد��س�ت��اين ق��د �أ� �ص��درت ب�ي��ان�اً خ��ا��ص�اً ب���ش��أن منع مُر�شحيه من
الو�صول �إىل تلك املنطقة ،متهماً �أح��زاب�اً وق��وى ع�سكرية “غري
عراقية” ،مبنع مُر�شحيه بـ”قوة ال�سالح” من الو�صول وتنظيم
م�ؤمتر انتخابية خا�ص باحلزب يف تلك املنطقة.
اتهامات احلزب الدميقراطي ال ُكرد�ستاين كانت موجهة لف�صائل
مُ�سلحة مُرتبطة بحزب العُمال ال ُكرد�ستاين  ،PKKالذي يُ�سيطر
فعلياً على تلك املنطقة ذات الأغلبية ال�سُ كانية من �أبناء الديانة
االي��زي��دي��ة ،واملتحالف مع ف�صائل من احل�شد ال�شعبي العراقي،
املُقربة من �إيران.
ُ
وك��ان ح��زب العُمال الكرد�ستاين قد �أر�سل املئات من مُقاتليه �إىل
تلك املنطقة اعتباراً من �أوا�سط العام  ،2014بعد �أن غزا تنظيم
داع�ش الإرهابي تلك املنطقة ،ونفذوا جمزرة ُكربى ب�أبناء الديانة
االيزيدية هناك .لكن بعد حترير تلك املناطق يف العام  ،2017ف�إن

مقاتلي العُمال ال ُكرد�ستاين رف�ضوا مغادرة تلك املنطقة ،مذكرين
�إن املقاتلني املرتبطني بها �أمنا هُم من ال�سُ كان املحليني ،املتخوفني
من ت�سلم املنطقة �إىل الأج�ه��زة الأمنية وق��وى اجلي�ش العراقي،
خ�شية �أن تعود التنظيمات املُتطرفة لل�سيطرة عليها من جديد.
حيث مل تتمكن احلكومة املركزية وحكومة �إقليم ُكرد�ستان العراق
من �إعادة �سيطرتها على تلك املنطقة احليوية ،بالرغم من اتفاق
�أمني �سيا�سي مُ�شرتك بينهما ب�ش�أن املو�ضوع ،منذ �أكرث من عام.
ويعترب املراقبون �إن االنتخابات الربملانية احلالية ذات �أهمية كبرية
يف تلك املنطقة ،لأنها �ستحدد اجلهة ذات ال�شرعية املبا�شرة للتعبري
عن تطلعات ال�سُ كان املحليني ،كما ي�شرح الباحث همبار ف��واز يف
حديث مع �سكاي نيوز عربية ،وهو �أحد ال�سُ كان املحليني من تلك
املنطقة “ثمة ثنائية يف ال�شرعية يف تلك املنطقة منذ �أك�ثر من
�أربعة �سنوات.

�إخفاق �أمريكا يف �أفغان�ستان �أ�سو�أ مما يظن البع�ض
ال �ب �ي��وم�تري��ة ق �ب��ل �إخ �ل��اء ال�سفارة
الأمريكية .لي�س وا�ضحاً ما �إذا كان
الف�شل املزعوم يف تدمري امل��واد �سببه
ال�سرعة �أو عوامل �أخرى.
�أ� �ش��ارت ال�ك��ات�ب��ة �إىل نقطة خالفية
�أخ� ��رى حت�ي��ط ب��ال��دع��وة الع�سكرية
ال�سيئة ال�ستخدام طائرة بال طيار كي
ت�ستهدف �سيارة تبني الحقاً �أنها تقل
مدنينيُ .قتل � 10أف�غ��ان من بينهم
�سبعة �أطفال .مل يكن هنالك �أي من
ع�ن��ا��ص��ر ط��ال�ب��ان �أو داع ����ش يف عداد
القتلى على الرغم من �أن امل�س�ؤولني
ال�ع���س�ك��ري�ين ق ��ال ��وا يف ال �ب��داي��ة �إن
الغارة �أ�صابت الأه��داف ال�صحيحة.
و�أعلن م�س�ؤولون ع�سكريون يف �شهادة

حديثة �أم��ام الكونغر�س �أنهم علموا
خ�ل��ال ف�ت��رة ق �� �ص�ي�رة �أن مدنيني
قتلوا لكنهم مل يعرتفوا بذلك فوراً.
حتى ال�ي��وم ،مل يحا�سب �أي م�س�ؤول
�أم��ري �ك��ي ل���س�ق��وط ه � ��ؤالء املدنيني.
قال م�صدر �أمريكي يف كابول مل يكن
جزءاً من الفريق امل�س�ؤول عن الغارة
�إن ع��دداً من امل�س�ؤولني الأمريكيني
كانوا يراقبون عن بعد كيف حددت
ط��ائ��رات درون��ز ال�سيارة امل�شتبه بها.
كانت املعلومات ت�شري �إىل �أن ال�سيارة
مليئة ب��امل�ت�ف�ج��رات�“ ،إذا ك��ان الأمر
ك ��ذل ��ك ،ف �ل �م ��اذا ت �ف �ج�يره��ا يف حي
بالقرب من جمموعة �أوالد؟” �أ�ضاف
امل�صدر �أن امل�س�ؤولني راقبوا بده�شة

ط��ائ��رات درون ��ز وه��ي حت��دد ال�سيارة
وتنتقل �سريعاً لتفجريها .وحتدث
م�صدر �آخر عن معرفة اجلميع بعدم
وجود متفجرات يف تلك ال�سيارة ،لأنه
مل يكن هنالك انفجار ثانوي.
ل�ف�ت��ت �أت�ك�ي�ن���س��ون ال �ن �ظ��ر �إىل قول
م �� �ص��ادر �إن �ه��ا ت�ب�ل�غ��ت رف ����ض بايدن
�إع �ل�ان عملية �إج �ل�اء غ�ير قتالية.
ه ��ذا ال�ت���ص�ن�ي��ف ال ��ذي ك ��ان متوقعاً
على نطاق وا�سع بني الفاعلني على
امل� �ي ��دان الأف� �غ ��اين �أم �ك��ن �أن يطلق
ا�ستجابة ع�سكرية خا�صة مع توجه
ق ��وات �أم��ري�ك�ي��ة منا�سبة �إىل كابول
ل �ل �م �� �س��اع��دة يف ع �م �ل �ي��ات الإج �ل ��اء.
على �سبيل املثال ،كان من املمكن �أن

ي�ت�ح��رك � 10آالف عن�صر م��ن هذه
القوات ويتوجهوا �إىل كابول وينزلوا
باملظالت �إىل قاعدة باغرام اجلوية
ل �ت ��أم �ي �ن �ه��ا وا� �س �ت �خ��دام �ه��ا ل�صالح
ع �م �ل �ي��ات الإج� �ل ��اء .ل �ك��ن التقارير
تظهر �أن بايدن مل يرد �أن يتوجه هذا
العدد �إىل �أفغان�ستان حتى من �أجل
�إنقاذ الأمريكيني واحللفاء الأفغان
ب�ط��ري�ق��ة �آم �ن��ة .ع�بر ع ��دم الإع�ل�ان
ع��ن عملية �إج�ل�اء غ�ير قتالية ،كان
ع�ل��ى اجل�ي����ش ال�ع�م��ل مب��ا تي�سر ومل
يكن ق��ادراً على قيادة ا�ستجابة وفقاً
مل��ا مت�ل�ي��ه ال �ظ��روف وال �ق��واع��د .من
بني �أولئك الذين ُتركت معلوماتهم
ال �ب �ي��ومت��ري��ة يف �أف �غ��ان �� �س �ت��ان فرق

مكافحة الإره ��اب .ي�ق��ول م�صدر �إن
وا��ش�ن�ط��ن “دربت وا��س�ت�خ��دم��ت 30
�أل��ف عن�صر منهم م��ع عائالتهم”.
�أم� � ��ا ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �ل �ج �ي ����ش الوطني
الأفغاين النظامي الذي انهار �سريعاً
م��ع ت�ق��دم ط��ال�ب��ان “فهو مل يح�صل
على رواتبه طوال �سنة” .بعدما مول
دافعو ال�ضرائب الأمريكيون اجلنود
الأفغان ب�سخاء ،تقول م�صادر عدة �إن
الف�ساد تف�شى داخل القيادة الأفغانية
�إىل درجة �أن املال مل ي�صل �إىل القوات
املقاتلة .عالوة على ذلك ،هدد عن�صر
م��ن ط��ال�ب��ان ط �ي��اراً �أف�غ��ان�ي�اً ب�سالح
�أمريكي قائ ًال�“ :أنت تعمل ل�صاحلنا
الآن ،و�إال ف�ستقتل �أنت وعائلتك».
عقب تلك الف�ضيحة ،بدا م�ساعدون
�آخ� � ��رون ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة يف دول
ع � � ��دة ق� �ل� �ق�ي�ن وم� ��� �ش� �ك� �ك�ي�ن .وق � ��ال
�أحدهم“ :جاء مدير �سي �آي �أي �إىل
�أفغان�ستان كي يتحدث �إىل واحد من
�أب��رز ع�شرة مطلوبني حاولنا قتلهم
خالل ال�سنوات الع�شرين املا�ضية”.
و�أ��ض��اف“ :دول �أخ��رى تت�ساءل ،ملاذا
��س�ن���س��اع��دك��م؟» ي�شمل ذل��ك الأك ��راد
الذين طلبت منهم وا�شنطن امل�ساعدة
يف �شمال ال�ع��راق“ .هل �سنكون مثل
�أفغان�ستان؟” ه��ذا ما ينقله م�صدر
عن ت�سا�ؤالت الأك��راد .نتيجة لذلك،
ت�ستطيع رو�سيا و�إيران احل�صول على
م��واط��ئ ق��دم ج��دي��دة يف م�ن��اط��ق مت
حرمانهما منها �سابقاً.
وتخ�ضع القيادة الأمريكية للت�شكيك
�أي�ضاً“ .الآن �أنا �أعلم كيف “�شعر �آخر
جيل” حيال فيتنام” ،ق��ال م�صدر.
“عانت �أم��ري �ك��ا م��ن ب�ي�رل هاربور،
ه�ج�م��ات �� 11س�ب�ت�م�بر ،االن�سحاب
م ��ن � �س��اي �غ��ون والآن ،ج �ي �ل��ي ،من
�أفغان�ستان».
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�شخ�صية معقدة وغريبة

فرن�سا :برنار تابي� ،شهاب يف �سماء امليرتاندية!...
•• الفجر �-أوليفيييه بيفو
ترجمة خرية ال�شيباين
�شخ�صية معقدة وغريبة ،رج��ل �أع��م��ال رهيب
ومهاب ،دخل ال�سيا�سة يف خدمة �أول رئي�س ا�شرتاكي،
�ضاعف ،مثل معلمه ،اجلوانب الغام�ضة.

« لربنار تابي �أل��ف حياة خارجة عن امل�ألوف...
خارج مدى كل امل�سل�سالت ...لقد كان كاتب ال�سيناريو
واملمثل”.
هذه الكلمات كتبها الرئي�س ال�سابق لنادي باري�س
�سان جريمان ،مي�شيل ديني�سو ،على تويرت ،تكرمي ًا
لرئي�س �سابق لنادي كرة قدم �آخر� ،أوملبيك مر�سيليا،

ال��ذي ت��ويف �صباح � 3أكتوبر ع��ن عمر يناهز 78
عا ًما.
من بني الأل��ف حياة (مغني ،ممثل ،رجل �أعمال،
ورائ��د �أعمال� ،إن��ه مفرد ب�صيغة اجلمع بكل ما يف
الكلمة من معنى ،مقدم برامج يف التلفاز ،ودرو�س يف
�صالة �ألعاب ريا�ضية ،وم�ست�شار عام ،ونائب ،ونائب

اوروبي ،ووزير ،ومنظم مباريات البوكر و � ...سجني)،
�سرنكز هنا على التي �صنعت جانبه ال�سيا�سي.
كان من املمكن �أن يكون برنار تابي رج ًال من اليمني
لو مل يقابل ،عام  ،1987فران�سوا ميرتان الذي �أقام،
هو نف�سه� ،صداقات على اليمني ،حتى �أكرث من ذلك،
يف �شبابه.

11
ولكن الآن ،مت انتخاب ال�سكرتري
الأول ال�سابق للحزب اال�شرتاكي
رئي�سا للجمهورية ع��ام ،1981
ً
وكان �أول رئي�س ي�ساري للدولة يف
اجلمهورية اخلام�سة.
�سنوات م�ؤملة للي�سار
النا�شر جاك �سيغيال ،كان وراء
ال�ت�ق��اء ال��رج �ل�ين .ا� �ش�ترى تابي
�أوملبيك مر�سيليا ب�سعر زهيد قبل
عام ،و�سبق ان �صنع لنف�سه ا�س ًما
يف الريا�ضة ،مع �سباق الدراجات،
ب��رن��ارد ه�ي�ن��و وت ��ور دو فران�س،
وك��ذل��ك يف الأع �م ��ال التجارية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ي �ف �ك��ر م� �ي�ت�ران يف
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال ��رئ ��ا� �س �ي ��ة لعام
 ... 1988و�إعادة انتخابه.
ب��د�أت �شعبيته يف االرت�ف��اع مع
ال �ت �ع��اي ����ش -ك � ��ان ج� ��اك �شرياك
رئي�سا ل�ل��وزراء منذ ف��وز اليمني
ً
يف االن �ت �خ��اب��ات ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة عام
– 1986اال ان الرئي�س عرف
خفوت جنمه منذ الن�صف الثاين
من عام  ،1982بعد تخفي�ضني
لقيمة الفرنك يف �أكتوبر 1981
ويونيو  ،1982والثالث �سيتم يف
مار�س .1983
اذن� ،ستكون ال�سنوات القادمة
م ��ؤمل��ة ل�ل�ي���س��ار ول �ل �ب �ل��د .تتزايد
ال� �ب� �ط ��ال ��ة ،ت �ت�راك� ��م ال� �ت ��وت ��رات
االجتماعية ،والي�سار يرتنّح.
ترك الوزراء ال�شيوعيون الأربعة
احلكومة يف يوليو  ،1984بعد
�شهر م��ن االن�ت�خ��اب��ات الأوروبية
ال� � �ت � ��ي ع � ��رف � ��ت ف� ��� �ش ��ل احل� � ��زب
اال� � �ش�ت��راك� ��ي ( 20ف ��ا�� �ص ��ل 8
باملائة من الأ��ص��وات مقابل 43
باملائة لليمني) .اجلبهة الوطنية
ع �ل��ى ق� ��دم امل� ��� �س ��اواة م ��ع احل ��زب
ال �� �ش �ي��وع��ي :ال �ي �م�ي�ن املتطرف
يرت�سخ ،وال�شيوعيون يوا�صلون
ّ
ت��راج�ع�ه��م االن�ت�خ��اب��ي ال ��ذي بد�أ
عام .1981
�أول تر�شّ ح نيابي عام 1988
ان�ت�ق��ل ال�ي���س��ار م��ن الربنامج
امل���ش�ترك �إىل ب��رن��ام��ج التق�شف.
وي �� �س �ع��ى م� �ي�ت�ران ،ال � ��ذي �أعيد
ان �ت �خ��اب��ه يف م��اي��و � 1988ضد
�� �ش�ي�راك� ،إىل ت��و� �س �ي��ع �أغلبيته
ال�ت��ي ي��رى �أن قاعدتها �آخ ��ذة يف
االنح�سار.
�إنه يبحث عن �شخ�صيات لالنفتاح
خ � � � ��ارج احل � � � ��زب اال�� � �ش �ت��راك � ��ي،
وبالأحرى غري �سيا�سية ...هناك
طلب على رجال و�سيدات الأعمال
يف الإليزيه.
تابي يفي بهذه املعايري ،لكنها
ال ت�ت��واف��ق م��ع امل�ع��اي�ير املعتمدة
داخل احلزب اال�شرتاكي.
لقد ا�س ُتقبل مثل كلب يف لعبة
البولينج ،من قبل عدد كبري من
اجلهاز الإداري.
ومع ذلك ،كان ال بد من التعاي�ش
م��ع الأوام ��ر ال�ق��ادم��ة م��ن �أعلى.
وملا كان �صاحب �أوملبيك مر�سيليا،
مر�شحا يف بو�ش دو رون،
ف�سيكون
ً
حتت ت�سمية الأغلبية الرئا�سية.
ومت منحه دائرة انتخابية را�سخة
بقوة يف اليمني وتعترب “منيعة”.
ب��ال���ض�ب��ط م��ا ي� ��روق ل �ـ “تابي”
و�أ�ساليبه.

تابي نائب اوروبي 1997-1994

الرئي�س ال�سابق لـ اوملبيك مر�سيليا يغادر املحكمة نوفمرب  ،1995حيث �صدر �ضده حكم بال�سجن �أربعة وع�شرين �شه ًرا

مل يتوقف عن حماربة اجلبهة الوطنية مع احلفاظ على عالقات ملتب�سة مع زعيمها
“يف املرة الأوىل ،كانت هفوة ،ويف
الثانية� ،إنها خط�أ».

فعل ه�ن��اك كما فعل يف بع�ض
َح � َي��وات��ه الأل� ��ف الأخ � ��رى .ذهب
ل�ل�خ��داع ،وال�ثرث��رة ،والقناعات،
والإق� � �ن � ��اع ال� �ق ��وي اىل ح ��د ما،
ب �ت��ردد وت�ل�اع ��ب � �ص �غ�ي�ر .لكنه
ف�شل بفارق �ضئيل ج��دا ...انهزم
امام غي تي�سييه ،مر�شح اليمني:
 49فا�صل  9باملائة ،مقابل 50
فا�صل  1ب��امل��ائ��ة� ،أي � 84صو ًتا
م��ن �أك�ث�ر م��ن � 44000صوت
مت الإدالء بها ،يف يونيو .1988
وحل �� �س��ن ح �ظ��ه� ،أب �ط ��ل املجل�س
الد�ستوري انتخاب تي�سييه.
«�أنت متبجح وخمادع»
دع �ي��ت ال ��دائ ��رة ال �� �س��اد� �س��ة يف
ب��و���ش دو رون للت�صويت ثانية
يف ان �ت �خ��اب��ات ج��زئ �ي��ة يف يناير
.1989
وه��ذه امل ��رة ،انتخب ت��اب��ي بفارق
ال ي��ذك��ر ( 50ف��ا��ص��ل  9باملائة
من الأ�صوات) �ضد كل التوقعات،
و� �ض��د ن�ف����س اخل���ص��م .وم��ن ث ّم،
ع �زّز ��ص��ورت��ه كمقاتل ال يعرتف
�إطالقا بالهزمية.
لكن هالته ال�سيا�سية �ستزدهر
بعد �أحد ع�شر �شه ًرا ،يف دي�سمرب،
يف مواجهة حيوان م�سرح مثله،
ج ��ان م ��اري ل��وب��ان ،ع�ل��ى �شا�شة
التلفزيون.
ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت ق �ن��اة ت ��ي اف 1
ت�ستع ّد لتنظيم ن�ق��ا���ش �سيا�سي
ب�ي�ن الأح � ��زاب ال��رئ�ي���س�ي��ة ،يعلم
ممثلو الي�سار (احلزب اال�شرتاكي
واحل� ��زب ال���ش�ي��وع��ي الفرن�سي)
ومم�ث�ل��ي ال�ي�م�ين (ال�ت�ج�م��ع من
اج ��ل اجل �م �ه��وري��ة واالحت � ��اد من
�أج��ل ال��دمي�ق��راط�ي��ة الفرن�سية)
�أن ل��وب��ان االب �سيكون حا�ض ًرا
فتخلوا جميعا عن امل�شاركة.
بقيت �إدارة القناة يف حرج �شديد...
تابي ،ال��ذي مت �إبالغه بالو�ضع،

تابي ،مر�شح للت�شريعية اجلزئية يف يف اجتماع انتخابي مر�سيليا دي�سمرب 1988

ميرتان يحب هذا النوع من ال�شخ�صية وكان يف ن ّيته رفع هذا النجم �إىل ال�سماء
�سينقذ املوقف :واق�ترح مواجهة
رئي�س احل��زب اليميني املتطرف
الذي ظل وحيدًا يف ال�سباق.
تي اف  ،1التي �شعرت بتحقيق
�ضربة ق��وي��ة يف ن�سبة امل�شاهدة،
�صفقت بحما�س.
وف �ع�لا ،حت�ق��ق رق��م قيا�سي يف
ن�سبة امل�شاهدة ،ويف ر�أي املراقبني
يف ذلك الوقت ،فاز تابي بالنقاط
ف�ي�م��ا ب ��دا �أ� �ش �ب��ه ب �ق �ت��ال �شوارع
�أك�ثر م��ن كونه لعبة متح�ضرة.
“�أنت م �ت �ب� ّ�ج��ح ،م � � �دّع ،خم� ��ادع،
ون �ح��ن ن�ن�ت�ظ��ر �أن ن� ��رى ،بعيدا
عن اجلعجعة التي تطلقها على
ال �� �ش��ا� �ش��ات ،م��ا مي�ك�ن��ك ف�ع�ل��ه يف
ال�سيا�سة”� ،أط�ل��ق ل��وب��ان ...ورد
تابي قائ ً
ال:
“بذاءة ل�سانك ،و�صراخك ب�صوت

�صحة ما تقوله”...
عالٍ  ،ال يعني ّ
كل �شيء على ما يرام.
وزير �سريع الزوال للمدينة
اع� � ُت�ب�ر امل�ن�ت���ص��ر يف املواجهة
امل �ب��ا� �ش��رة ،ف ��از ن��ائ��ب مر�سيليا
بوجاهة �سيا�سية ،و�أ��ص�ب��ح بطل
امل �ع��رك��ة ��ض��د ال�ي�م�ين املتطرف.
ولن يتوقف عن حماربة اجلبهة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة م � ��ع احل� � �ف � ��اظ على
ع�ل�اق��ات م�ل�ت�ب���س��ة م��ع زعيمها،
حيث ي�ستخدم الرجالن بع�ضهما
البع�ض كنقطة انطالق.
احل ��دث ال �ت��ايل ،ك��ان يف يناير
 ،1992خالل حملة االنتخابات
الإق �ل �ي �م �ي��ة .ق ��ال ب��رن��ار ت��اب��ي يف
اج �ت �م��اع ع ��ام�“ :إذا اع �ت�برن��ا �أن
ل��وب��ان غ�ير ��ش��رع��ي ،ف ��إن �أولئك

ال��ذي��ن ي �� �ص��وت��ون ل��ه ه��م � ً
أي�ضا
�أوغاد” ...مل متر اجلملة مرور
الكرام.
يف �أب��ري��ل ،ع�ّيننّ م�ي�تران رئي�س
ال ��وزراء الثالث لواليته الثانية،
ب �ع��د م�ي���ش�ي��ل روك� � ��ار -1988
 1991و�إدي � ��ث ك��ري �� �س��ون� ،أول
رئ �ي �� �س��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة -1991
 ،1992ك ��ان ال� ��دور ع�ل��ى بيري
برييغوفوا.
فر�ض رئي�س اجلمهورية تابي يف
الفريق احلكومي الذي مل ي�صنع
العداء فقط.
لكن ،االك�ي��د ،ان م�ي�تران يحب
هذا النوع من ال�شخ�صية ،وينوي
رف ��ع ه ��ذا ال �ن �ج��م �إىل ال�سماء.
ت� ��رك رج� ��ل الأع � �م� ��ال ا�شغاله،
و�أ� �ص �ب��ح وزي � ��راً ل�ل�م��دي�ن��ة .ومع

ذلك ،ف�إن النجم �سيكون �شهابا يف
احلكومة!
مت تعيينه يف � 2أبريل ،وا�ستقال
م��ن من�صبه يف  23م��اي��و .بني
ه� ��ذي� ��ن ال � �ت� ��اري � �خ�ي��ن ،تعر�ض
للهجوم ب�سبب “�إ�ساءة ا�ستخدام
�أ�صول ال�شركة” ،من قبل نائب
عن التجمع من �أجل اجلمهورية
عمل معه �سابقًا.
م�ت�ه��م� � ،ص��ار جم�ب�را ع�ل��ى ترك
احل �ك��وم��ة ،وف � ًق��ا مل��دون��ة �سلوك
و�ضعها رئي�س الوزراء.
م�ستفيدا من عدم �سماع الدعوة،
ع ��اد �إىل احل �ك��وم��ة يف دي�سمرب
لتويل حقيبته وزارة املدينة� .أدى
ه��ذا جم��ددا �إىل تقلبات مزاجية
يف احل � ��زب اال� � �ش �ت�راك� ��ي .وق ��ال
فران�سوا ه��والن��د ه��ذه الكلمات:

كيف تقطع
�أجنحة مي�شيل روكار
وم ��ع ذل ��ك ،ف� ��إن ال �ف�ترة التي
ق���ض��اه��ا يف وزارة امل��دي �ن��ة كانت
� �س��ري �ع��ة ،لأن ال �ي �� �س��ار �� ُ�س �ح��ق يف
االن �ت �خ��اب��ات ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة مار�س
 .1993وم��ن ب�ين  275نائباً
م �ن �ت �ه �ي��ة والي � �ت � ��ه م � ��ن احل � ��زب
اال� �ش�تراك��ي� ،سقط  218نائباً
على الب�ساط ،ومل تعد املجموعة
اال�شرتاكية يف اجلمعية الوطنية
ت�ضم اال  57ع�ضواً فقط.
�أع �ي��د ان�ت�خ��اب ت��اب��ي ك�ن��ائ��ب يف
امل�ن�ط�ق��ة ال �ع��ا� �ش��رة م��ن ب��و���ش دو
رون بف�ضل ثالثية ،مرة �أخرى،
ت �ف��او���ض م ��ع ل� ��وب� ��ان .و�سينكر
دائ� ًم��ا ه��ذه الن�سخة من الوقائع
ال�ت��ي �أك��ده��ا ال�ع��دي��د م��ن �أبطال
الرتتيبات .متت �إع��ادة االنتخاب
ه � ��ذه رغ � ��م ق �� �ض �ي��ة فالن�سيان
�أومل�ب�ي��ك مر�سيليا� :إن�ه��ا �شبهةف�ساد يف تنظيم م�ب��اراة ك��رة قدم
م� � ��زورة ب�ي�ن ن ��ادي ��ي فالن�سيان
وم��ر� �س �ي �ل �ي��ا ،ق �� �ض �ي��ة �ستعرف
خامتتها عام .1995
لن متنعه هذه الق�صة ال�سيا�سية
الريا�ضية املظلمة ،من خو�ضمناورة جديدة من االليزيه.
ب� � �ع � ��د ه� � ��زمي� � ��ة االن� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات
ً
تعاي�شا
الت�شريعية ،عرف ميرتان
ث��ان � ًي��ا :ك ��ان �إدوارد ب� � ��االدور يف
ماتينيون.
رئ�ي����س ال��دول��ة ،ال ��ذي يعلم �أنه
م�صاب بال�سرطان ،يفكر يف نهاية
واليته  ...وخالفته.
روك ��ار ،ال��ذي �أ��ص�ب��ح ال�سكرتري
الأول للحزب اال�شرتاكي ،ي�ستعد
وي ��ري ��د ا� �س �ت �خ��دام االنتخابات
الأوروب � � �ي� � ��ة يف ي��ون �ي��و 1994

كان من املمكن �أن يكون برنار تابي رج ًال من اليمني لو مل يقابل ،عام  ،1987فران�سوا ميرتان

«لربنار تابي �ألف حياة خارجة عن امل�ألوف ...تتجاوز امل�سل�سالت ...فقد كان كاتب ال�سيناريو واملمثل»

مكان رمزي يف مر�سيليا �سيحمل ا�سم برنارد تابي

وزير املدينة برنارد تابي يف � 8أبريل  1992يف ق�صر الإليزيه بعد �أول جمل�س وزراء للحكومة اجلديدة برئا�سة بيري برييغوفوا

كنقطة ان�ط�لاق .وم��ن الوا�ضح،
�أن ه��ذا االحتمال ال ينا�سب ذوق
الرئي�س الذي يغذي عداوة عنيدة
�ضد عازف “الي�سار الثاين».
متثل هذه االنتخابات الأوروبية
ف��ر��ص��ة ذه�ب�ي��ة ل�ق�ط��ع �أجنحته.
وعلى عك�س املحطات االنتخابية
ال� ��� �س ��اب� �ق ��ة ع� � ��ام ( 1979م ��ع
م �ي�تران ك��زع�ي��م)( 1984 ،مع
ل �ي��ون �ي��ل ج ��و�� �س� �ب ��ان) و1989
(م ��ع ل� ��وران ف��اب �ي��و���س) ،مل تعد
احل��رك��ة ال��رادي�ك��ال�ي��ة الي�سارية
ترغب يف تكوين قائمة م�شرتكة
م ��ع احل� ��زب اال�� �ش�ت�راك ��ي ،وامن ��ا
خو�ض ال�سباق مبفردها .وفعال،
ت��اب��ي ع�ضو ،ولي�س �أي ع�ضو يف
احل��رك��ة ال��رادي�ك��ال�ي��ة الي�سارية،
ال �ت��ي ي �ح��اف��ظ رئ�ي���س�ه��ا يف ذلك
ال��وق��ت على ع�لاق��ات مم�ت��ازة مع
الإليزيه.
نهاية احلياة
ال�سيا�سية عام 1996
ال ي �ق��ول ال �ت��اري��خ م��ا �إذا كان
م� �ي�ت�ران �أ� � �ش� ��رف ع �ل��ى امل� �ن ��اورة
بالكامل ،لكنه ،يف ك��ل االح ��وال،
مل يفعل �شي ًئا ملنعها .بالن�سبة
لأن �� �ص��ار م�ي���ش�ي��ل روك� � ��ار ،لي�س
هناك �شك ،يف �أن ال�صاروخ انطلق
م ��ن ال �ق �� �ص��ر :ق��ائ �م��ة احلركة
ال��رادي�ك��ال�ي��ة ال�ي���س��اري��ة ،الطاقة
الراديكالية ،يقودها برنارد تابي،
الوزير العابر لفران�سوا ميرتان،
وامل���س�ت���ش��ار ال �ع��ام اجل��دي��د منذ
مار�س .1994
وح �ت��ى ت�ك�ت���س��ح �أو�� �س ��ع م�ساحة
ممكنة� ،ضمت القائمة �أحد رموز
اخل�ضر ن��وي��ل م��ام�ير ،والنقابي
ال���س��اب��ق يف ��س��ي ج��ي ت��ي �أندريه
�ساينجون ،والن�سوية الراديكالية
�أنطوانيت فوك.
نتائج ال�سباقات ،ح�صلت هذه
ال �ق��ائ �م��ة ال�ب��ال���س�ت�ي��ة ع �ل��ى 12
باملائة من الأ�صوات و 13مقعدًا
يف الربملان الأوروبي ،فيما ح�صلت
قائمة روكار اال�شرتاكية على 14
فا�صل  5باملائة و 15مقعدًا.
ل �ق��د ُق� �ط ��ع ال ��زخ ��م الرئا�سي
ل ��روك ��ار مت ��ام ��ا ...ل �ك��ن م�سرية
تابي ال�سيا�سية �ستنتهي � ً
أي�ضا.
يف ال�ع��ام ال�ت��ايل ،ع��ام ،1995
و�صلت حماكمة ق�ضية فالن�سيان
� -أومل � �ب � �ي� ��ك م ��ر� �س �ي �ل �ي ��ا .ويفاال� �س �ت �ئ �ن��افُ ،ح �ك��م ع �ل��ى النجم
ال �� �ش �ه��اب امل �ي�ت�ران��دي��ة* بعامني
� �س �ج �ن��ا ،ث �م��ان �ي��ة م �ن �ه��ا ح��ازم��ة،
وثالث �سنوات من عدم الأهلية.
� �س �ي �ب �ق��ى وراء ال �ق �� �ض �ب��ان �ستة
�أ�شهر ،ج��زء منها يف البوميت يف
مر�سيليا ،م�سقط ر�أ�سه.
بالن�سبة لهذا اجلانب ال�سيا�سي
الذي ي�ؤثث حياة من �ألف حيواته،
ت�أتي �صافرة النهاية عام ،1996
بعد ت�سع �سنوات يف احللبة ،عندما
مت جت��ري��ده م��ن والي �ت��ه كنائب.
غ��ادر الربملان الأوروب��ي يف بداية
العام التايل ،ثم با�شر واحدة من
حيواته العديدة الأخرى ...
*ن�سبة �إىل تيار الرئي�س
الفرن�سي الأ�سبق الراحل
فرن�سوا ميرتان –املرتجم-
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 185393 :بتاريخ2013/01/20 :
امل�سجلة بالرقم 185393 :بتاريخ2014/07/23 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 185392 :بتاريخ2013/01/20 :
امل�سجلة بالرقم 185392 :بتاريخ2014/07/20 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 185391 :بتاريخ2013/01/20 :
امل�سجلة بالرقم 185391 :بتاريخ2014/07/23 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 185390 :بتاريخ2013/01/20 :
امل�سجلة بالرقم 185390 :بتاريخ2014/07/23 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة38 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 58599 :بتاريخ2004/01/28 :
امل�سجلة بالرقم 49848 :بتاريخ2004/12/29 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 58598 :بتاريخ2004/01/28 :
امل�سجلة بالرقم 57806 :بتاريخ2006/02/12 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 185396 :بتاريخ2013/01/20 :
امل�سجلة بالرقم 185396 :بتاريخ2014/07/23 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 185394 :بتاريخ2013/01/20 :
امل�سجلة بالرقم 185394 :بتاريخ2014/07/23 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة38 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 59185 :بتاريخ2004/03/06 :
امل�سجلة بالرقم 50057 :بتاريخ2005/01/02 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 59184 :بتاريخ2004/03/06 :
امل�سجلة بالرقم 50058 :بتاريخ2005/01/02 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 59183 :بتاريخ2004/03/06 :
امل�سجلة بالرقم 50059 :بتاريخ2005/01/02 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 58600 :بتاريخ2004/01/28 :
امل�سجلة بالرقم 49849 :بتاريخ2004/12/29 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :
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تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07:
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 79366 :بتاريخ2006/04/04 :
امل�سجلة بالرقم 82879 :بتاريخ2007/07/18 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 76989 :بتاريخ2006/01/24 :
امل�سجلة بالرقم 76989 :بتاريخ2014/10/26 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 76988 :بتاريخ2006/01/24 :
امل�سجلة بالرقم 76988 :بتاريخ2014/10/26 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 59187 :بتاريخ2004/03/06 :
امل�سجلة بالرقم 50055 :بتاريخ2005/01/02 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 81519 :بتاريخ2006/06/05 :
امل�سجلة بالرقم 80344 :بتاريخ2007/03/18 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 79369 :بتاريخ2006/04/04 :
امل�سجلة بالرقم 82872 :بتاريخ2007/07/18 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 79368 :بتاريخ2006/04/04 :
امل�سجلة بالرقم 82874 :بتاريخ2007/07/18 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 79367 :بتاريخ2006/04/04 :
امل�سجلة بالرقم 82877 :بتاريخ2007/07/18 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/07 :
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يف �سرية ذاتية من ت�أليف جريار �أرو:

دبلوما�سي القرن�« :شخ�صية من �ضوء وظالل»!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين
�صدر لل�سفري الفرن�سي ال�سابق ج�يرار �أرو �أم�س
اخلميــ�س كتابـــــا عن هنـري كي�ســـنجر ،وزيـــر
اخلارجيـة ال�سابق لريت�شـــارد نيك�سون وجريالد
فـــــــــورد  1977-1973وم�ست�شــــار الأمن القومي

ال�سابق .1973-1969
بعد ثمانية و�أرب��ع�ين عا ًما من منح جائزة نوبل
لل�سالم ل��ه�نري كي�سنجر ،ال ت���زال ق�صة الرجل
ملتب�سة وغام�ضةُ .ينظر �إليه ،عن حق �أو باطل ،على
�أنه الرجل الذي وقف وراء انقالب عام  1973يف
ت�شيلي واغتيال �سلفادور �أليندي ،وتعر�ض النتقادات

ب�سبب ما فعله يف فيتنام وق�صف كمبوديا.
ورغ��م ك��ل ���ش��يء ،كما يو�ضح ج�يرار �أرو ،ال�سفري
الفرن�سي ال�سابق ل��دى ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،فهو
“�أ�سطورة” يف الدبلوما�سية ،لكنها “�أ�سطورة” يف
“الأبي�ض والأ�سود” ،يو�ضح على الفور الدبلوما�سي
ال�سابق.

يف �سن  98ع��ا ًم��ا ،م���ازال ه�نري كي�سنجر يحفّز
النا�س للكتابة واحلديث عنه ،كما يت�ضح من ال�سرية
الذاتية التي كر�سها له جريارد �أرو “هرني كي�سنجر،
دبلوما�سي ال��ق��رن ،من�شورات تاالندير” .وفيما
يلي ترجمة حل��وار مع امل�ؤلف ،اج��راه مايكل بلوخ
ل�صحيفة لو جورنال دي دميان�ش:

13
*ماذا ميكن �أن نقول عن
ح�صاد كي�سنجر؟
 ك � ��ان ك �ي �� �س �ن �ج��ر �شخ�صيةم� �ث�ي�رة ل �ل �ج ��دل ج� � ��دا ،ويبقى
ك��ذل��ك .يف ال��والي��ات املتحدة ،مل
ت�ت��م دع��وت��ه مطلقًا للتحدث يف
�إحدى اجلامعات خوفا من ثورة
الطالب .اتّهم بالإبادة اجلماعية
وال � �ق � �ت� ��ل ،وو� � �ض� ��ع يف ر�صيده
ال���س�ل�ب��ي االن� �ق�ل�اب يف ت�شيلي.
وك� � ��ان ه� �ن ��اك ق �� �ص��ف كمبوديا
و�إط��ال��ة �أم��د احل��رب يف فيتنام.
�إنه �شخ�صية م�صنوعة من �ضوء
وظ �ل�ال ،وه ��ذا م��ا يجعله �أكرث
�إث� � ��ارة ل�لاه �ت �م��ام .ك �م��ا يرتبط
� ً
أي�ضا بتاريخ �أوروب��ا منذ �أن ولد
يف �أملانيا عام  1923،ومل يغادر
�أملانيا النازية اال عام .1938
*هل كانت جائزة نوبل
لل�سالم التي ح�صل عليها
عام  1973عن عمله
يف فيتنام مربرة؟
 ل �ق��د ك��ان��ت ف �ك��رة ��س�ي�ئ��ة �أنتعطى اىل كي�سنجر ال ��ذي كان
جلفا ووقحا يف �إنهاء هذه احلرب.
ولكن منحت � ً
أي�ضا لزعيم فيتنام
ال�شمالية ،ليك ث�ين ،بينما كان
ن �ظ��ام��ه ي �ف��ر���ض الديكتاتورية
ال�شيوعية على اجل �ن��وب ...لقد
كان اختيا ًرا �سي ًئا حقًا.
*ما هو الدور الذي
لعبه كي�سنجر يف
انقالب  1973يف ت�شيلي؟
 قام الأمريكيون برفع ال�سريةعن جميع املعلومات املتعلقة بهذه
الق�ضية تقري ًبا .ومن الوا�ضح �أن
كي�سنجر ابتهج ب�سقوط �أليندي.
وك ��ان ��ت ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة قد
�أبلغت اجلي�ش �أن�ه��ا ل��ن تعار�ض
االنقالب ،لكن مل تكن هي التي
حر�ضت عليه.
*ما هي جناحات
كي�سنجر؟
 ك��ان��ت �إق��ام��ة ال�ع�لاق��ات بنيال���ص�ين وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،يف
ذلك الوقت ،مبثابة زلزال �ضخم،
الن ��ه ك ��ان ي �ب��دو ان ال�ب�ل��دي��ن يف
حالة حرب افرتا�ضية على مدار
عقدين من الزمن.
ك��ان��ت � �ص�ين ول� �ث ��ورة الثقافية
ال���ش�ي��وع�ي��ة ،يف ذروة جتاوزاتها
الي�سارية ،هي التي وافقت على
التفاو�ض مع جنة الر�أ�سمالية.
هذا هو �أف�ضل مثال للواقعية يف
ال�سيا�سة اخلارجية .ما ُيح�سب،
هو القوة ولي�س الأيديولوجيا...
عدو عدوي هو �صديقي.
ث ��ان� � ًي ��ا� ،أوق � �ف ��ت دبلوما�سية
ك�ي���س�ن�ج��ر امل �ك��وك �ي��ة يف ال�شرق
الأو� �س ��ط احل ��رب ب�ين �إ�سرائيل
و�سوريا وب�ين �إ�سرائيل وم�صر.
كما مهد الطريق لرحلة الرئي�س
امل�صري �أنور ال�سادات التاريخية
�إىل القد�س عام .1977
االنفراج مع االحت��اد ال�سوفياتي
مي�ك��ن �أن ُي�ن���س��ب �إل �ي��ه الف�ضل
�أي��ً��ض��ا .وك��ان��ت ر�ؤي ��ة نيك�سون يف

ي�ح��اول الكتاب الت�أكيد على كل
غ�م��و���ض وال�ت�ب��ا���س ال�شخ�صية.
�إن��ه ذك��اء ح��اد ،ول��دي��ه ق��درة على
تلخي�ص الق�ضايا يف ب�ضع جمل،
ويجيد العبارة� .إنه يحب فرن�سا،
وال ي� � ��زال ي � �ق ��ر�أ بالفرن�سية،
وم �ع �ج ��ب دون ق �ي ��د او �شرط
ب��اجل�نرال دي�غ��ول ،وك��ان �صديقًا
كبريا للرئي�س الفرن�سي الأ�سبق
فالريي جي�سكار دي�ستان.

كي�سنجر والزعيم امل�صري الراحل انور ال�سادات

�أبلغت الواليات املتحدة اجلي�ش �أنها لن تعار�ض االنقالب يف ت�شيلي

غالف الكتاب

م��������ن��������ح كي�سنجر ،ن�سخة من القائد الأزيل للدبلوما�سية الأمريكية
ك��ي�����س��ن��ج��ر
ج�������ائ�������زة
ن�������وب�������ل
ل���ل�������س�ل�ام،
ك��ان اختيا ًرا
���س��ي� ً�ئ��ا ح� ًق��ا

م��و� �س �ك��و ع� ��ام  1972م�شهدًا
مذهال للغاية.
*عا�ش كي�سنجر ،وهو ال�شاب

اليهودي ،يف �أملانيا النازية.
ما هو ت�أثري ذلك عليه؟
 ك � ��ان ه �ن��ري ك �ي �� �س �ن �ج��ر يفالعا�شرة من عمره عندما و�صل
هتلر اىل ال�سلطة ع��ام .1933
وطيلة � 5سنوات ،عا�ش ت�صاعد
اال��ض�ط�ه��اد امل �ع��ادي لل�سامية يف
�سنّ نفهم فيه الأمور ون�شعر بها
ب �ق��وة .وال��دت��ه ه��ي ال�ت��ي �أنقذت
الأ� �س��رة برتحيلها يف �أغ�سط�س
 ،1938خال ًفا لر�أي والده.
ويف نوفمرب  ،1938كانت ليلة
الكري�ستال ،ليلة الرعب لليهود
الأمل � � ��ان .ل ��ن ي �ت �ح��دث ع ��ن ذلك
اب ��دا ،لكن م��ن ال��وا��ض��ح �أن تلك
الأحداث �أثرت فيه.
وه ��ذا م��ا ي�ف���س��ر ��ش�ك��ه وانعدام
الأم� ��ن ال��دائ��م ال ��ذي �سريافقه
ط��وال حياته .ب�شكل ع��ام� ،أ�صبح

كي�سنجر مل ي�ؤثر فيه تقدم ال�سنّ

ال �ي �ه��ود الأمل� � ��ان ال ��ذي ��ن غ� ��ادروا
�إىل ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة يف نف�س
الفرتة تقري ًبا ،ن�شطاء من �أجل
الدميقراطية وح�ق��وق الإن�سان
ومعاداة الفا�شية .هو ،على العك�س
ً
حمافظا.
من ذلك� ،أ�صبح
ل� �ق ��د ر�أى م� ��ا م �ع �ن��ى تدمري
جم �ت �م��ع ،ل��ذل��ك � �س�يري��د دائ ًما
ح�م��اي��ة امل�ج�ت�م��ع م��ن “�أنبياء”
الأي� ��دي� ��ول� ��وج � �ي� ��ات م� ��ن جميع
الأطياف * .رغم كونه يهود ًيا،
وج ��د ه�ن�ري ك�ي���س�ن�ج��ر �صعوبة
للتفاهم مع القادة الإ�سرائيليني
يف ذلك الوقت ،خا�صة مع جولدا
مئري ...
 �سيحاول م ��را ًرا وت �ك��را ًرا ّيل
ذراع الإ�سرائيليني .لذلك يتهمه
الإ�سرائيليون �أحيانًا ب�أنه يهودي
م �ع ��اد ل �ل �� �س��ام �ي��ة .وم� ��ع رئي�سة

الوزراء الإ�سرائيلية غولدا مئري،
ك� ��ان ه� �ن ��اك �� �س ��وء ف �ه��م عميق.
وم��ع ذل��ك ،ك��ان كي�سنجر يهود ًيا
�أرثوذك�س ًيا حتى �سن الع�شرين،
وتخلى عن هذه املمار�سة عندما
ج � ّن��ده اجل �ي ����ش الأم��ري �ك��ي عام
.1943
*ما هو ت�أثري كي�سنجر
على ال�سيا�سة الدبلوما�سية
الأمريكية بعد �أن ترك
الإدارة عام 1977؟
ريا
 اىل اليوم تتم ا�ست�شارته كث ًرغ ��م �أن� ��ه ي�ب�ل��غ م��ن ال �ع �م��ر 98
عا ًما .هذه هي معجزة كي�سنجر.
ط�ي�ل��ة  40ع��ا ًم��ا ،بينما اختفى
جميع وزراء اخلارجية الآخرين
بعد تركهم الإدارة ،ظل يف ن�شرات
الأخبار ويف قلب االحداث .يكتب

ك�ث�يرا ،وكتابه «الدبلوما�سية”،
على �سبيل امل�ث��ال ،رائعة واية...
�إن ��ه مب�ث��اب��ة ق��ائ��د الدبلوما�سية
الأمريكية ،يوزع التوبيخ والثناء
ع�ل��ى خ�ل�ف��ائ��ه .م��ن ج�ه��ة اخرى،
�أ�س�س �شركة ،و�أ�صبح م�ست�شا ًرا يف
الظل تقري ًبا لأغلب احل ّكام على
هذا الكوكب ،مثل بوتني �أو �شي
جني بينغ .عندما زار �إميانويل
م� ��اك� ��رون وا� �ش �ن �ط��ن يف �أب ��ري ��ل
 ،2018حر�ص على االلتقاء به
للتحدث معه ب�ش�أن ال�صني .مع
ان رح �ل��ة كي�سنجر �إىل ال�صني
كانت عام  ،1971وولد الرئي�س
الفرن�سي عام .... 1977
*لقد قابلت كي�سنجر عدة
مرات ،كيف كان �شعورك؟
 -بالن�سبة للدبلوما�سي ،ف�إن

ن��������ح��������ن
يف ع������امل
م��ن الفو�ضى
ي���������ش����ب����ه
ال�������ع�������امل
ق���ب���ل ع���ام
1 9 1 4
لقاء كي�سنجر ي�شبه �إىل حد ما
لقاء ميك جاغر بالن�سبة مل�شجع
مو�سيقى الروك� .إنه �أ�سطورة...
لكن �أ�سطورة بالأبي�ض والأ�سود.

اللحظة كي�سنجرية ت�ستدعي العودة اىل فكره

�أ�سطورة بالأبي�ض والأ�سود ،وقدرة على تلخي�ص الق�ضايا يف ب�ضع جمل

ي�ست�شار اىل اليوم من عديد الدول

هرني كي�سنجر وجريالد فورد � 7سبتمرب .1977

*ما هي الدرو�س
اجليو�سيا�سية التي
تعلمتها من كي�سنجر؟
 هناك عودة لأحداث كي�سنجر.ل�ق��د ع�شنا احل ��رب ال �ب��اردة بعد
احلرب العاملية الثانية مع قوتني
ع�ظ�م�ي�ين ي�ح�ك�م��ان ال� �ع ��امل .ثم
كانت هناك حلظة �أمريكية مع
قوة عظمى واحدة .وندخل اليوم
حقبة ج��دي��دة ،ع�صر التناف�س
بني القوى العظمى واملتو�سطة.
�إن� �ه ��ا حل �ظ��ة “كي�سنجر”� ،أي
اللحظة التي يكون فيها ميزان
القوى فقط هو احلا�سم.
وع�ل�ي�ن��ا �أن ن�ل�ت�ف��ت �إىل درو�سه
�أو ك �ت �ب��ه �أو ت �ف �ك�يره �أك �ث��ر من
ممار�سته.
*هل هذه حلظة
“كي�سنجرية” ب�سبب
التناف�س بني الواليات
املتحدة وال�صني؟
 مل ي �ع��د ه �ن��اك مع�سكرينكما ك��ان احل��ال يف حقبة احلرب
ال �ب ��اردة ،وال ت��وج��د ق��وة عظمى
واح� ��دة ف �ق��ط .ن�ح��ن �أم� ��ام عامل
جم��ز�أ ،ع��امل تناف�س وتبار حيث
ل �ي �� �س��ت ال� ��� �ص�ي�ن وح � ��ده � ��ا من
يعار�ض ال��والي��ات املتحدة ،وهذا
يذ ّكرنا باحلرب الباردة.
ه�ن��اك �أي �� ً��ض��ا ق��وى م�ث��ل رو�سيا
وال �ه �ن ��د وال �ب��رازي � ��ل ،وال� �ق ��وى
املتو�سطة مثل فرن�سا واململكة
املتحدة� ،إن��ه ع��امل م��ن الفو�ضى
ي�شبه العامل قبل عام .1914
*غالبا ما يتم ربط
كي�سنجر بالواقعية
ال�سيا�سة ،فماذا يعني ذلك؟
 ق��د يقول كي�سنجر �إن��ه لي�س“�سيا�س ًيا واقع ًيا” .لكنه هذا ما
يعتربه اجلميع.
يف الأ� �س��ا���س ،تنطلق الواقعية
ال���س�ي��ا��س��ة م��ن م �ب��د�أ �أن ت ��وازن
القوى فقط هو املعيار اال�سا�س
يف ال�ع�لاق��ات ب�ين ال� ��دول .تريد
كل دول��ة حتقيق �أق�صى قدر من
الأمن واالزدهار و�إعالء مكانتها.
�إنها تفعل ذلك با�ستخدام قوتها
�إزاء جريانها.
ولذلك فهي غابة ال يوجد فيها
ق ��ا� ��ض �أو � �ش��رط��ي ،وك� ��ل �شيء
ي �ت��وق��ف ع �ل��ى ق��وت��ك� ،إن� ��ه عامل
قا�س و�شر�س ...لكنني �أخ�شى �أن
عامل اليوم هو هذا العامل.
جريار �أرو ،هرني كي�سنجر،
دبلوما�سي القرن ،من�شورات
تاالندير� 336 ،صفحة،
 20.90يورو� ،صدر �أم�س7
�أكتوبر.
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�أبوظبي للتنمية والبنك املركزي امل�صري يبحثان فر�ص تعزيز التعاون اال�ستثماري
•• �أبوظبي -وام:

بحث �سعادة حممد �سيف ال�سويدي ،مدير عام �صندوق �أبوظبي
للتنمية ،خ�لال لقائه م�ع��ايل ط��ارق ح�سن ع��ام��ر ،حمافظ
البنك املركزي امل�صري والوفد املرافق له ،العالقات الثنائية
يف خمتلف املجاالت االقت�صادية و�سبل تطويرها وخا�صة فيما
يتعلق بتمويل امل�شاريع اال�ستثمارية ،واجلهود الريادية لدولة
الإمارات التي �ساهمت يف تعزيز التنمية االقت�صادية امل�ستدامة
يف جمهورية م�صر العربية.
ح�ضر االجتماع �سعادة خليفة عبداهلل القبي�سي ،نائب مدير
ع��ام �صندوق �أبوظبي للتنمية ،و را�شد الكعبي ،مدير �إدارة
اال�ستثمارات يف ال�صندوق.

14

ورحب �سعادة حممد �سيف ال�سويدي مبحافظ البنك املركزي
امل���ص��ري ،و�أ� �ش��اد بعمق ال�ع�لاق��ات الثنائية ال�ت��ي ت��رب��ط بني
البلدين يف خمتلف املجاالت ،و�أف��اد ب�أن زي��ارة الوفد امل�صري
لل�صندوق تعد فر�صة للت�شاور والتباحث حول تعزيز �آليات
ال �ت �ع��اون امل�ستقبلي ،وال�ن�ظ��ر يف ال�ف��ر���ص االق�ت���ص��ادي��ة ذات
الأولوية الوطنية للحكومة امل�صرية.
و�أ� �ض��اف �أن ال�صندوق وع�ل��ى م��دى نحو خم�سني ع��ام�اً من
ال �� �ش��راك��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة وال �ع �م��ل ال ��ري ��ادي م��ع احلكومة
امل�صرية� ،ساهمت يف تعزيز م�سرية التنمية مل�صر ودعم جهودها
يف تنفيذ �أه��داف�ه��ا الإمن��ائ�ي��ة م��ن خ�لال مت��وي��ل العديد من
امل�شاريع التنموية واال�ستثمارية ،والتي لعبت دوراً حمورياً يف
�إحداث تغري �إيجابي على خمتلف جوانب احلياة االقت�صادية

واالجتماعية يف م�صر.
و�أكد �أن ال�صندوق �سيوا�صل دوره التنموي من خالل درا�سة
ومناق�شة الفر�ص اال�ستثمارية لدى البنك املركزي وا�ستخدام
الأدوات اال�ستثمارية املتاحة لدعم م�ساعي احلكومة امل�صرية
وحتقيق �أهدافها وتطلعاتها امل�ستقبلية.
م��ن جانبه� ،أ��ش��اد حمافظ البنك امل��رك��زي امل�صري باجلهود
الكبرية التي بذلتها دولة الإم��ارات ممثلة ب�صندوق �أبوظبي
للتنمية يف م���س��اع��دة احل�ك��وم��ة امل���ص��ري��ة ع�ل��ى حتقيق حالة
اال�ستقرار االقت�صادي واملايل ،وذلك من خالل الودائع التي
�أودعها ال�صندوق يف البنك املركزي امل�صري ال�ستخدامها يف
متويل م�شاريع تنموية �ضمن قطاعات رئي�سية ،حيث �ساهمت
يف النهو�ض باالقت�صاد امل�صري.

خالل اجتماعات عقدت على هام�ش فعاليات املعر�ض

«�إك�سبو ال�شارقة» يبحث مع وفود دولية �سبل تعزيز امل�شاركة يف معر�ض ال�شرق الأو�سط لل�ساعات
•• ال�شارقة-الفجر:

بحث مركز �إك�سبو ال�شارقة مع وفود
دولية م�شاركة يف فعاليات الن�سخة
ال� � �ـ “ 48من م �ع ��ر� ��ض ال�شرق
الأو��س��ط لل�ساعات واملجوهرات”،
�سبل تنمية �آف��اق ال�ت�ع��اون لتعزيز
م� ��� �ش ��ارك ��ة وح � �� � �ض ��ور ال �� �ش ��رك ��ات
ال�ع��امل�ي��ة يف امل �ع��ر���ض ،واال�ستفادة
من الإمكانيات واخل�برات الكبرية
لإك�سبو ال�شارقة يف جم��ال تنظيم
وا� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ت �� �ض��اف��ة واح� � ��د م ��ن �أك �ب�ر
املعار�ض التجارية املتخ�ص�صة يف
�صناعة امل�ج��وه��رات وال���س��اع��ات يف
املنطقة.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال االج �ت �م��اع الذي
ان� �ع� �ق ��د ع� �ل ��ى ه ��ام� �� ��ش فعاليات
معر�ض “ال�شرق الأو�سط لل�ساعات
واملجوهرات” ،ب�ين ��س�ع��ادة �سيف
حممد امل��دف��ع الرئي�س التنفيذي
مل��رك��ز �إك �� �س �ب��و ال �� �ش��ارق��ة ،و�سعادة
ن �ي �ق ��وال ل �ي �ن�ي�ر � �س �ف�ي�ر �إيطاليا
ل��دى دول��ة الإمــــارات ،حيث بحث
اجلانبان خالل اللقاء ال��ذي �شهد
ح �� �ض��ور ج �ي��و� �س �ي �ب��ي فينوكيارو
القن�صل ال �ع��ام يف دب ��ي ،و�آميديو
�سكاربا املفو�ض التجاري الإيطايل
ل� ��دى دول � ��ة الإم � � � ��ارات و�سلطنة
ع �م��ان وب��اك �� �س �ت��ان� ،آف� ��اق التعاون
الثنائي يف جم��ال تنظيم فعاليات
م�شرتكة وت��وف�ير خ��دم��ات ومزايا
ل �ل �م �� �س �ت �ث �م��ري��ن وزوار املعار�ض
م��ن ك�ل�ا ال �ب �ل��دي��ن ،و��س�ب��ل تفعيل

امل���ش��ارك��ة يف امل�ع��ار���ض والفعاليات
يف كل ط��رف ،كما ناق�ش اجلانبان
�أه � ��م ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي يواجهها
قطاع ال��ذه��ب وامل�ج��وه��رات يف ظل
الظروف الراهنة ،و�سبل مواجهتها
مب� � ��ا ي� � �خ � ��دم م� ��� �ص� �ل� �ح ��ة جميع
الأط��راف ،وي�سهم بتعزيز انتعا�ش
هذا القطاع.
عالقات را�سخة
و�أك ��د ��س�ع��ادة �سيف حم�م��د املدفع
�أهمية تعزيز التعاون بني الفعاليات
االقت�صادية يف كال البلدين و�إقامة
� �ش��راك��ات دائ �م��ة ب�ي�ن�ه��ا م��ن بوابة
املعار�ض وامل�ؤمترات وال �سيما �أنهما
مي�ت�ل�ك��ان ق��اع��دة ع�لاق��ات را�سخة
ع�ل��ى �صعيد امل���ش��ارك��ة امل�ت�ب��ادل��ة يف
امل�ع��ار���ض ال�ت��ي ينظمها اجلانبني
وه ��ذا م��ا يج�سده ح�ج��م امل�شاركة
ال�ك�ب�يرة ل�ل���ش��رك��ات الإي �ط��ال �ي��ة يف
معر�ض ال�شرق الأو�سط لل�ساعات
وامل� �ج ��وه ��رات وال� �ت ��ي ب �ل �غ��ت نحو
� 47شركة ،م�شرياً �إىل �أن �صناعة
املجوهرات الإيطالية ت�شتهر ب�إنتاج
م�شغوالت ذهبية وقطع جموهرات
عالية اجل��ودة وتعد خياراً للعديد
م ��ن امل �� �س �ت �ه �ل �ك�ين ع �ل��ى م�ستوى
الإم ��ارات ،وي�ستطيع مركز �إك�سبو
ال���ش��ارق��ة م��ن خ�ل�ال ه ��ذا احلدث
مت �ك�ي�ن ال� ��� �ش ��رك ��ات وال �ع ��ار� �ض�ي�ن
الإيطاليني من تو�سيع خارطتهم
الت�سويقية وت�ع��زي��ز ت��واج��ده��م يف
�أ�سواق املنطقة.

مالية ر�أ�س اخليمة تنظم جل�سة توعية
لعدد من م�ؤ�س�سات املجتمع بالإمارة

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

نظمت دائ��رة املالية يف ر�أ���س اخليمة جل�سة توعية ا�ستهدفت عينة ممثلة
مل�ؤ�س�سات املجتمع يف الإمارة.
ت�ضمنت اجلل�سة ا�ستعرا�ض مكونات اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة لدائرة
املالية للفرتة  2026-2022التي ت�شمل ال��ر�ؤي��ة والر�سالة والغايات
والأه� ��داف اال�سرتاتيجية وامل���ش��اري��ع وال�سيا�سات ال��داع�م��ة لتوجهاتها
اال�سرتاتيجية املرتكزة على ا�ست�شراف امل�ستقبل لأهم اجلوانب واملعطيات
امل�ؤثرة على القطاع املايل واملحا�سبي على امل�ستوى العاملي.
�شارك يف اجلل�سة  -التي عقدت يف مقر جمعية الإمارات للتنمية االجتماعية
باعتبارها �أح��د ال�شركاء اال�سرتاتيجيني  -ع��دد م��ن ممثلي م�ؤ�س�سات
املجتمع امل�ستهدفة يف الإم��ارة .وقال �سعادة يو�سف علي حممد مدير عام
دائرة املالية يف ر�أ�س اخليمة �إن الدائرة تتبنى �ضمن توجهاتها العامة �أهمية
�إ�شراك جميع الأطراف امل�ستفيدة يف دعم �صناعة القرار امل�ستند �إىل ر�سم
اخلارطة اال�سرتاتيجية اجلديدة لدائرة املالية للفرتة 2026-2022
باعتبارها تبلور املالمح الرئي�سية خلارطة الطريق لدائرة املالية من �أجل
�صقل دورها اال�سرتاتيجي املحوري خالل فرتة خم�س �سنوات قادمة يف ظل
التقيد بتوجهات قيادتنا الر�شيدة من �أجل تعزيز فر�ص التنمية امل�ستدامة
يف الإم��ارة عرب �ضمان تناف�سيتها يف �إدارة امل��ال العام وتطبيق كفء لأهم
الت�شريعات وال�سيا�سات املالية يف ظل املوائمة التامة ل�ضمان تلبية خمتلف
التوقعات املن�شودة لفئات الأطراف امل�ستفيدة ب�شكل �أمثل.

�أ�سواق جديدة
و�أ� �ش ��ار � �س �ع��ادة امل��دف��ع �إىل �أهمية
التعاون مع اجلانب الرو�سي على

�صندوق خلیفة یطلق من�صة «ترايب »املتخ�ص�صة لزیادة �إنتاجیة ال�شركات ال�صغریة واملتو�سطة يف �أبوظبي
•• �أبوظبي=الفجر:

�أط �ل��ق � �ص �ن��دوق خلیفة لتطویر
امل�شاریع من�صة “�أبوظبي ترايب”
لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة،
وه � ��ي م �ن �� �ص��ة رق� �م� �ي ��ة مبتكرة
للتوا�صل املهني تهدف �إىل تقدمي
ال��دع��م امل �ع��ريف للم�شاريع وبناء
روابط ق ّیمة مع جمتمع الأعمال،
ح �ي��ث ت �ع��د ه ��ذه امل �ن �� �ص��ة �أح ��دث
�إ��ض��اف��ة مل �ب��ادرات ��ص�ن��دوق خلیفة
ل �ت �ط��وی��ر ب �ی �ئ��ة ری� � ��ادة الأع� �م ��ال
املحلیة.
وت �ه��دف م �ب��ادرة ��ص�ن��دوق خلیفة
اجل� ��دی� ��دة �إىل �إن� ��� �ش ��اء جمتمع
�أعمال مالئم لل�شركات ال�صغریة
وامل�ت��و��س�ط��ة می�ك�ن�ه��ا م��ن خالله
ال �ت��وا� �ص��ل م��ع خم�ت�ل��ف اجلهات
الفاعلة ،مثل مقدمي اخلدمات،

و� �ص ��ان �ع ��ي ال �� �س �ی ��ا� �س ��ات ،وق � ��ادة
القطاعات ذات الأولویة يف �إمارة
�أبوظبي ،ملنحهم فر�صة االطالع
ع�ل��ى �أح� ��دث ال �ت��وج �ه��ات والآراء
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ت �ح��دی��ات والفر�ص
امل �ت��اح��ة يف خم �ت �ل��ف القطاعات
االقت�صادیة يف الوقت احلايل.
وی ��دع ��م � �ص �ن��دوق خ�ل�ی�ف��ة ر�ؤی� ��ة
حكومة �أبوظبي االقت�صادية ،عرب
�إط�ل�اق الإم�ك��ان��ات الكامنة وفتح
�أب��واب جديدة ل�ل�إب��داع ،وت�سهیل
بیئة الأعمال لل�شركات النا�شئة،
و�إتاحة الفر�صة �أمامها لتحقیق
املزید من النمو وتعزیز الإنتاجیة
يف جمیع �أنحاء الإمارة.
ومن خالل �سل�سلة من  3لقاءات
افت��را� �ض �ی��ة م ��دة ك ��ل م �ن �ه��ا 90
دق�ی�ق��ة و 4ور� ��ش ع �م��ل� ،ستكون
ال���ش��رك��ات ال���ص�غ�یرة واملتو�سطة

امل�شاركة قادرة على اال�ستفادة من
م�شورة اخلرباء واملناق�شات املهنية
وع��ر���ض وت�ب��ادل الأف �ك��ار الهادفة
لتطویر الأعمال وامل�شاریع .ومن
امل �ق��رر ع �ق��د ال �ل �ق��اء الأول ،عرب
املن�صة الرقمية ،يف � 18أكتوبر،
یلیه اللقاء الثاين يف  15نوفمرب،
والثالث يف  14دی�سمرب.
و�ستت�ضمن اجل�ل���س��ات مناق�شة
الأه��داف التي حتققت ،وامل�ساعي
لتحقيق ن�ت��ائ��ج �أف �� �ض��ل ،ونوعية
ح �ل��ول الأع� �م ��ال ال �ت��ي می �ك��ن �أن
ت �ل �ق��ى ا� �س �ت �ح �� �س��ان �اً �أك �ب ��ر لدى
ال � �ع � �م �ل�اء ،وم� ��� �ش ��ارك ��ة ق�ص�ص
النجاح واللحظات الفارقة ،حيث
یهدف هذا امل�ستوى من التوجیه
�إىل �إع �ط��اء ال���ش��رك��ات ال�صغریة
وامل�ت��و��س�ط��ة �أه ��م امل�ع�ط�ي��ات التي
حتتاجها للنمو واالزدهار.

و� �س �ی��دع��م � �ص �ن��دوق خ�ل�ی�ف��ة من
خالل من�صة “�أبوظبي ترايب”،
ال���ش��رك��ات ال���ص�غ�یرة واملتو�سطة
عرب �أرب�ع��ة حم��اور رئي�سية تو ّفر
م� ��رك� ��زاً ل �ل �ت��وا� �ص��ل وامل �� �ش ��ارك ��ة
والتعاون والتط ّور والنمو ،وفر�صاً
لتعزیز العالقات مع الفاعلنی يف
خمتلف القطاعات االقت�صادیة،
والتفاعل مع اخلرباء واال�ستفادة
م��ن جتاربهم وخ�برات�ه��م ،ف� ً
ضال
ع � ��ن ال� ��و� � �ص� ��ول �إىل ال� �ع� �م�ل�اء
امل �ح �ت �م �ل�ین ،وع ��ر� ��ض ومناق�شة
الأف � �ك� ��ار اجل� ��دی� ��دة ،والو�صول
�إىل �أح��دث م�صادر التكنولوجیا
واالبتكار.
وق��ال��ت م� ��وزة ع�ب�ي��د النا�صري،
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ب ��الإن ��اب ��ة
ل � �� � �ص � �ن� ��دوق خ� �ل� �ي� �ف ��ة لتطوير
امل�شاريع“ :تعد امل�شاركة وتبادل

غرفة دبي ت�ستعر�ض �أهمية احلفاظ على خ�صو�صية البيانات يف جمتمع الأعمال
البيانات يف بيئة الأع�م��ال  ،حيث
ه��دف��ت �إىل م���س��اع��دة ال�شركات
وال � �ق � �ط� ��اع اخل� ��ا�� ��ص ع� �ل ��ى فهم
امل� � �ب � ��ادئ ال� �ع ��ام ��ة واجل ��وه ��ري ��ة
املتعلقة بخ�صو�صية البيانات يف
دولة االم��ارات والأث��ار القانونية
امل�ت�رت �ب ��ة ع �ل��ى ل� �ع ��دم االمتثال

مكانة رائدة
م��ن ج��ان�ب��ه �أ� �ش��اد ��س�ع��ادة �أليك�سي
ب��و� �س �ي��ف ب �ت �ج��رب��ة م��رك��ز �إك�سبو
ال�شارقة يف �صناعة املعار�ض ،م�شيداً

يهدف �إىل ربط ال�شركات ال�صغریة واملتو�سطة مع خمتلف اجلهات

نظمت ندوة افرتا�ضية ح�ضرها  277م�شارك ًا

•• دبي-الفجر:

ن� �ظ� �م ��ت غ� ��رف� ��ة دب � � ��ي م� � ��ؤخ � ��راً
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع “بي دب �ل �ي��و �سي
ال�شرق الأو�سط”ندوة افرتا�ضية
حول حماية خ�صو�صية البيانات
يف دول ��ة الإم� � ��ارات ،وذل ��ك و�سط
م �� �ش��ارك��ة وا�� �س� �ع ��ة م ��ن خمتلف
قطاعات جمتمع الأعمال و�صلت
�إىل  277م�شاركاً.
و� �س �ل �ط��ت ال� �ن ��دوة االفرتا�ضية
ال �� �ض��وء ع�ل��ى اجل��وان��ب العملية
وال�ق��ان��ون�ي��ة حل�م��اي��ة خ�صو�صية

م�شاركة فعالة
م��ن ج��ان�ب��ه �أع� ��رب � �س �ع��ادة نيقوال
ل �ي �ن�ي�ر ،ع ��ن � �س �ع��ادت��ه باحل�ضور
الكبري وامل�شاركة الفعالة لل�شركات
الإي �ط��ال �ي��ة يف “معر�ض ال�شرق
الأو��س��ط لل�ساعات واملجوهرات”،
وال � � ��ذي ي �ع �ت�بر واح � � ��داً م ��ن �أه ��م
امل �ع��ار���ض امل�ت�خ���ص���ص��ة يف �صناعة
املجوهرات وال�ساعات يف املنطقة،
والذي يعك�س ريادة �إمارة ال�شارقة
ك�م��رك��ز �إق�ل�ي�م��ي ل�صناعة وجتارة
ال��ذه��ب وامل �ج��وه��رات و� �س��وق مهم

ل�ل��إن� �ت ��اج الإي� � �ط � ��ايل يف منطقة
اخلليج..
م�شرياً �إىل �أن ه��ذا اللقاء يعك�س
رغبة اجلانبني يف تبادل الآراء حول
كيفية اال��س�ت�ف��ادة م��ن الإمكانيات
واخل�ب�رات املتاحة ل��دى ك��ل جانب
لتعزيز جهودهما على �صعيد تبني
�أف�ضل املمار�سات العاملية للإرتقاء
بقطاع املعار�ض وامل�ؤمترات وتعزيز
�إ�سهاماته يف دع��م فر�ص ال�شراكة
ب�ين جمتمعي الأع �م��ال الإماراتي
والإيطايل.

تفعيل م�شاركة
ال�شركات الرو�سية
ك �م��ا ال �ت �ق��ى � �س �ع��ادة ��س�ي��ف حممد
امل� ��دف� ��ع ع� �ل ��ى ه ��ام� �� ��ش فعاليات
املعر�ض مع �سعادة �أليك�سي بو�سيف
امل��دي��ر التنفيذي ملجل�س الأعمال
ال��رو� �س��ي _ الإم� ��ارات� ��ي ،وناق�ش
ال�ل�ق��اء ع ��دداً م��ن امل��و��ض��وع��ات ذات
االهتمام امل�شرتك ،التي ت�سهم يف
دفع عالقات التعاون بني ال�شارقة
ورو�سيا �إىل مراحل حتقق تطلعات
ق�ط��اع امل �ع��ار���ض وامل� ��ؤمت ��رات لدى

ك��ل ج��ان��ب وت���س�ه��م يف ب �ن��اء مزيد
م ��ن ج �� �س��ور ال �ت��وا� �ص��ل والتعاون
على خمتلف ال�صعد بني البلدين
ال���ص��دي�ق�ين ،ك�م��ا ب�ح��ث اجلانبان
��س�ب��ل ت�ف�ع�ي��ل م �� �ش��ارك��ة ال�شركات
الرو�سية يف ال��دورات القادمة من
معر�ض “ال�شرق الأو�سط لل�ساعات
واملجوهرات».

�صعيد تفعيل ان���ض�م��ام ال�شركات
ال ��رو�� �س� �ي ��ة يف ف �ع��ال �ي��ات ال� � ��دورة
القادمة من املعر�ض ،حيث �ستكون
بوابة لالنفتاح �إىل �أ�سواق جديدة
يف رو�سيا م��ن ج�ه��ة ،و�سيعزز من
م�ك��ان��ة ه��ذا احل ��دث ع�ل��ى م�ستوى
امل �ن �ط �ق��ة وال � �ع� ��امل ال� � ��ذي يجمع
حتت مظلته ك�برى م�صنعي ودور
ال��ذه��ب وامل �ج��وه��رات ،م���ش�يرا �إىل
�أن مركز �إك�سبو ال�شارقة يحر�ص
دائ �م��ا ع�ل��ى اع �ت �م��اد ا�سرتاتيجية
االب� �ت� �ك ��ار والإب� � � � ��داع يف �أ�ساليب
ال�ت�روي ��ج وال �ت �� �س��وي��ق ل�ل��أح ��داث
امل �ه �م��ة وال � �ك �ب�رى ال �ت ��ي ينظمها
وي�ست�ضيفها يف خمتلف املجاالت،
ومن بينها معر�ض ال�شرق الأو�سط
لل�ساعات واملجوهرات ،بهدف تعزيز
وا� �س �ت �ك �م��ال جن ��اح ��ات الفعاليات
التي ت�شهدها الإم��ارة وج��ذب �أهم
العار�ضني من امل�ؤ�س�سات وال�شركات
ورواد الأعمال والعالمات التجارية
الرائدة من الإمارات وخمتلف دول
العامل� ،إىل جانب موا�صلة تقدمي
ال �ت �� �س �ه �ي�ل�ات و�أرق � � � ��ى اخل ��دم ��ات
ال�ت�ن��اف���س�ي��ة وال �ع ��رو� ��ض اجلاذبة
ل�ل��زوار و��ص��و ًال �إىل حتقيق �أف�ضل
ال� �ع ��وائ ��د ل�ل�اق �ت �� �ص��ادي��ن املحلي
والوطني.

ب��امل�م��ار��س��ات التنظيمية والتقنية
ال ��رائ ��دة مل��رك��ز �إك �� �س �ب��و ال�شارقة
التي متكنه من تنظيم ع��دد كبري
من املعار�ض الدولية املتخ�ص�صة،
والتي من �أب��رزه��ا معر�ض ال�شرق
الأو� �س��ط ل�ل���س��اع��ات واملجوهرات،
م�ؤكداً �أن حر�ص ال�شركات الرو�سية
على امل�شاركة يف ال��دورات القادمة
للمعر�ض ي��أت��ي يف ظ��ل النجاحات
التي يحققها العار�ضني امل�شاركني
وحجم الإقبال الالفت من الزوار،
ف�ضال ع��ن الت�سهيالت املمنوحة
للعار�ضني م��ن قبل م��رك��ز �إك�سبو
ال�شارقة ومكانة املعر�ض الرائدة يف
عامل �صناعة املجوهرات و�أهميته يف
�إي�صال العالمات التجارية العاملية
�إىل �أ�سواق املنطقة وخا�صة الأ�سواق
اخلليجية وال�سوق الإماراتي الذي
يحظى مبكانة خا�صة لدى رو�سيا.
اجلدير بالذكر �أن “معر�ض ال�شرق
الأو��س��ط لل�ساعات واملجوهرات”،
الذي ينظمه مركز �إك�سبو ال�شارقة
ب��دع��م م��ن غ��رف��ة جت ��ارة و�صناعة
ال���ش��ارق��ة ويختتم فعالياته يف 9
من �أكتوبر اجلاري� ،شهد هذا العام
م�شاركة �أكرث من  350عار�ض من
البحرين وال�صني وكندا واليابان
ول� �ب� �ن ��ان ول �ي �ت ��وان �ي ��ا وباك�ستان
وامل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�سعودية،
واليمن ،وتركيا ،واململكة املتحدة،
وال �ب�رازي ��ل ،وم��ال �ط��ا ،وال ��والي ��ات
املتحدة الأمريكية ،بالإ�ضافة �إىل
دولة الإمارات العربية املتحدة.

 ،خ �� �ص��و� �ص �اً م� ��ع ب� � ��روز �أهمية
البيانات يف ع�صر التحول الرقمي
للأعمال.
و�أدار ال� �ن ��دوة االف�ت�را� �ض �ي��ة كل
من فيل ميني ،ال�شريك امل�س�ؤول
عن ق�سم خ�صو�صية البيانات يف
ال���ش��رق الأو� �س��ط يف ��ش��رك��ة “بي

دب�ل�ي��و ��س��ي ال���ش��رق الأو�سط” و
ري�ت���ش��ارد ت���ش��ودزي�ن���س�ك��ي ،املدير
القانوين لق�سم حماية البيانات
واخل�صو�صية يف “بي دبليو �سي
ال�شرق الأو�سط”..
ح�ي��ث � �ش��ارك��ا احل �� �ض��ور الر�ؤية
ح��ول �أ�سا�سيات حماية البيانات
واجل� ��وان� ��ب ال �ق��ان��ون �ي��ة ل�سرية
البيانات واملخاطر املتعلقة بعدم
االم � �ت � �ث ��ال ،وت� � ��أث �ي��رات تطبيق
� �س �ي��ا� �س��ات حل �م��اي��ة ال �ب �ي��ان��ات يف
امل�ؤ�س�سات وال�شركات.
و�أ�شارت جهاد كاظم ،مدير �إدارة
اخلدمات القانونية يف غرفة دبي
�إىل �أن حماية خ�صو�صية و�سرية
ال �ب �ي��ان��ات ي�ع�ت�بر م��ن �أ�سا�سيات
ال �ع �م ��ل امل ��ؤ� �س �� �س ��ي لل�شركات،
وي�ساهم يف تعزيز ثقة العمالء
وامل �ج �ت �م��ع ب��ال���ش��رك��ة احلري�صة
على بيانات عمالئها ،م�ضيف ًة �إن
دول��ة الإم� ��ارات و�ضمن م�شاريع
اخل �م �� �س�ي�ن �أع� �ل� �ن ��ت ع ��ن قانون

البيانات الذي يعترب من �أولويات
امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ،و��س�ي���س��اه��م يف
ا�� �س� �ت� �ق� �ط ��اب ك� �ب��رى ال �� �ش ��رك ��ات
العاملية ،ويعزز طريقة التحكم يف
البيانات وم�شاركة املعلومات.
وذك � � � � � ��رت ك � ��اظ � ��م �إن ال � �ن � ��دوة
االفرتا�ضية جاءت يف وقت مثايل
تتحول فيه الدولة نحو االقت�صاد
ال��رق�م��ي ،وت�ع��زز ري��ادت�ه��ا يف كافة
جم��االت��ه ،ح�ي��ث ت�شكل البيانات
جزءاً �أ�سا�سياً من خطط التحول
ال� ��رق � �م� ��ي ،م� �ع� �ت�ب�ر ًة ان� � ��ه يجب
ع�ل��ى ال���ش��رك��ات التفكري بخطط
احلفاظ على �سرية وخ�صو�صية
ال �ب �ي��ان��ات ل �ت �ح �ق �ي��ق ال �ن �ج ��اح يف
امل�ستقبل.
وقال فيل ميني ،ال�شريك امل�س�ؤول
عن ق�سم خ�صو�صية البيانات يف
ال���ش��رق الأو� �س��ط يف ��ش��رك��ة “بي
دب �ل �ي��و � �س��ي ال �� �ش��رق الأو� � �س ��ط “
خطط حماية �سرية وخ�صو�صية
م�ستمرة ب��ال�ت�ط��ور ع��امل �ي �اً ،حيث

�أطلقت دول��ة الإم ��ارات ع��دداً من
املبادرات الرقمية امل�صممة لإعداد
ال��دول��ة للم�ستقبل .م ��ؤك��دا �أن
�إع�لان الدولة م�ؤخراً عن قانون
البيانات �ضمن م�شاريع اخلم�سني
يعك�س ال�ت��زام ال��دول��ة بخلق بيئة
بيانات �آمنة و�شفافة للمواطنني
وامل �ق �ي �م�ين وال �� �ش��رك��ات .ولذلك
ف ��إن ال��وق��ت مالئم مت��ام�اً للعمل
ع�ل��ى ح�م��اي��ة ��س��ري��ة وخ�صو�صية
البيانات يف الإمارات ،وبناء الثقة
وحتقيق نتائج م�ستدامة و�شفافية
�أك�ث�ر للقطاعني ال�ع��ام واخلا�ص
والأفراد».
وتنظم غرفة دبي بانتظام العديد
من الور�ش التدريبية والتعريفية
ال� �ت ��ي ت �ه ��م ق� �ط ��اع الأع� � �م � ��ال يف
الإمارة ،وت�ساهم يف تعزيز وعيهم
ب� ��آخ ��ر ال� �ت� �ط ��ورات وامل�ستجدات
القانونية والت�شريعية التي تنظم
بيئة الأعمال وت�ساهم بخلق بيئ ٍة
حمفز ٍة لها.

الأف �ك��ار عن�صراً رئي�سياً يف بيئة
ری��ادة الأع�م��ال ،ومیكن �أن ت�ش ّكل
يف كثری من الأحیان مفتاح جناح
ال�شركات ال�صغریة واملتو�سطة يف
التك ّیف مع االحتیاجات املتطورة
وامل �ت �� �س ��ارع ��ة مل �ج �ت �م��ع الأع� �م ��ال
ومتطلبات العمالء.
و�أ��ض��اف��ت �أن ال�شركات ال�صغرية
وامل�ت��و��س�ط��ة تتمتع ب�ت��أث�یر قوي
ع� �ل ��ى م � �ع� ��دالت من� ��و الأع� � �م � ��ال،
وم � ��ن خ �ل��ال اجل� �م ��ع ب �ي�ن �أب � ��رز
ال � �ع � �ق� ��ول واخل� � �ب � ��رات املهنیة،
می� ّك��ن �صندوق خلیفة ال�شركات
ال�صغریة واملتو�سطة من تطویر
مهاراتها لتلبية تطلعات العمالء،
وامل�ساعدة بالتايل يف بناء جمتمع
�أعمال �أكرث �إنتاجاً وازدهاراً».
و�أك� � ��دت ال �ن��ا� �ص��ري �أن �صندوق
خليفة جن��ح باكت�ساب الثقة بني

ر ّواد االع�م��ال واملحافظة عليها،
وه � ��و �أم� � ��ر ح� �ی ��وي ل �ن �ج��اح هذه
املن�صة الرقمية اجلديدة ومل�ستوى
امل�شاركة فيها” “ .وقالت ن�سعى
م��ن خ�لال تقدمی ه��ذه التجربة
املجتمعیة املبتكرة ،امللیئة بالتعاون
والأفكار الإبداعیة ،جلعل من�صة
“�أبوظبي ترايب” مركزاً رئي�سياً
لر ّواد الأعمال واملهنيني العاملني
يف ال�شركات ال�صغریة واملتو�سطة
لإط� �ل ��اق �إم �ك ��ان ��ات �ه ��م الكاملة
وال �ت �ع��ام��ل مب �ه��ارة وح��رف �ي��ة مع
متطلبات وتوقعات عمالئهم يف
خمتلف القطاعات االقت�صادية».

اجلناح الإيطايل يعر�ض �أبرز التجارب
الناجحة لال�ستدامة يف «�إك�سبو »2020

•• دبي  -وام:

ي�شارك اجلناح الإيطايل يف “ �إك�سبو  2020دبي “ بعدة �أق�سام حتاكي
مفهوم اال�ستدامة من خ�لال ممار�سات �إع��ادة تدوير مرافق وحمتويات
اجلناح وال��ذي يعك�س التجارب الناجحة يف ا�ستغالل امل��وارد دون الت�أثري
على البيئة واالنبعاثات الكربونية.
ول�ف��ت ب��اول��و جلي�سنتي املفو�ض ال�ع��ام بجناح �إيطاليا �إىل �أن جمهورية
�إيطاليا ت�شارك يف �إك�سبو  ?2020دبي بجناح م�ستدام مت خالله ا�ستخدام
م��واد معاد تدويرها ومنها  4ماليني قنينة بال�ستيكية مت جمعها من
البحر بطريقة فنية ما يعك�س �إيجاد حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة
وابتكار �أفكار جديدة بهدف مواكبة �أحد موا�ضيع “ �إك�سبو  2020دبي”
وهي اال�ستدامة .وقال باولو “ حر�صنا يف م�شاركتنا على عر�ض ابتكاراتنا
وربطها بتاريخ وجتارب ال�سابقة يف �صنع �إبداعات جديدة وعر�ضها يف هذا
احلدث العاملي الذي يقام يف �أجواء �آمنة ما يتيح فر�صا لإقامة الفعاليات
العاملية م�ستقب ً
ال “ .ويحتوي ق�سم النباتات يف اجلناح على �آخر ما تو�صل
له من اكت�شافات يف جمال الزراعة امل�ستدامة من خالل ا�ستخدام كميات
قيا�سية للماء وا�ستخدام �إ��ض��اءات حتاكي �أ�شعة ال�شم�س ،وميكن التحكم
بهذه املنظومة من خالل الأجهزة الإلكرتونية ،وت�أتي هذه اخلطوة بعد
عدة جتارب يف زراعة خمتلف �أنواع النباتات يف خمتلف املوا�سم طوال العام
 .ويتيح ق�سم خمترب الأبحاث املتواجد يف اجلناح فر�صة لفئة ال�شباب من
طلبة اجلامعات من خمتلف دول العامل مل�شاهدة بع�ض التجارب العلمية
خ�لال �ستة �أ�شهر وتعلم م�ه��ارات جديدة بهدف توا�صل العقول والتقاء
الثقافات يف �إك�سبو.
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من�صتا كهرباء دبي يف ويتيك�س ودبي للطاقة ال�شم�سية تركزان على �أبرز م�شاريع الهيئة عامليا
•• دبي-وام:

ت�ستعر�ض هيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي �أب��رز م�شاريعها ومبادراتها املبتكرة من
خالل من�صتيها يف املجمعني ال�شمايل واجلنوبي امل�شاركتني يف الدورة الثالثة
والع�شرين من معر�ض تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة ويتيك�س ودبي للطاقة
ال�شم�سية التي تنظمها الهيئة.
وق��ال معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة
كهرباء ومياه دبي م�ؤ�س�س ورئي�س معر�ض ويتيك�س ودب��ي للطاقة ال�شم�سية
�إن تزامن “ويتيك�س” ودبي للطاقة ال�شم�سية مع معر�ض �إك�سبو  2020دبي
يتيح الفر�صة لإب��راز �إجن��ازات الهيئة الرائدة عامليا �أم��ام ماليني ال��زوار كما
يوفر من�صة مثالية لتعزيز �شراكات الهيئة وتطوير �أعمالها على �صعيد منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .ومن �أبرز امل�شاريع واملبادرات التي ت�ستعر�ضها

الهيئة يف من�صتيها :جممع حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية �أكرب
جممع للطاقة ال�شم�سية يف موقع واحد على م�ستوى العامل والذي من املقرر
�أن ت�صل قدرته الإنتاجية �إىل  5000ميجاوات بحلول عام  2030وقد د�شن
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” م�ؤخرا امل�شروع الأول �ضمن املرحلة
اخلام�سة من املجمع لرتتفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة
النظيفة �إىل  1310ميجاوات لت�صل ن�سبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة
�ضمن م��زي��ج ال�ط��اق��ة يف دب��ي �إىل ن�ح��و  10%ح��ال�ي��ا ح�ي��ث ارت�ف�ع��ت القدرة
الإنتاجية للهيئة �إىل  13,200ميجاوات من الكهرباء و 490مليون جالون
من املياه املحالة يوميا .وتعر�ض الهيئة منوذجا ملركز االبتكار �ضمن املجمع
والذي ر�سخ مكانته كمن�صة عاملية ت�سهم يف تعزيز م�ستقبل الطاقة امل�ستدامة
�إىل جانب ذلك تلقي الهيئة ال�ضوء على مركز البحوث والتطوير �ضمن املجمع

والذي يدعم جهود الهيئة ال�ست�شراف امل�ستقبل وتطوير اخلطط اال�ستباقية
بعيدة املدى ملواكبة الثورة ال�صناعية الرابعة وابتكار التقنيات الإحاللية التي
تعمل على توفري خدمات عاملية امل�ستوى تعزز جودة احلياة يف دبي.
ومن امل�شاريع املعرو�ضة برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للف�ضاء “�سبي�س دي”
ال��ذي يت�ضمن �إط�لاق �أقمار ا�صطناعية داعمة للقمر اال�صطناعي الرئي�سي
و�سيتم ت�صنيعها ب�أياد �إماراتية يف مركز البحوث والتطوير يف جممع حممد
بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية وي�شتمل النظام على حمطة الأقمار
اال�صطناعية الأر�ضية /يف جممع حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية/
وحمطات �إر�سال �أر�ضية ت�ستخدم تقنيات �إنرتنت الأ�شياء والذكاء اال�صطناعي
من خالل م�ست�شعرات موزعة على مواقع خمتلفة من ال�شبكة مبا يزيد كفاءة
وفعالية �أع�م��ال التخطيط والت�شغيل وال�صيانة الوقائية ل�ل�إن�ت��اج والنقل
والتوزيع وال�شبكات الذكية وحمطات �شحن ال�سيارات الكهربائية.

�شملت ت�سريع التحول الرقمي وحلول ريادة الأعمال لدعم �أهداف وم�شاريع اخلم�سني الوطنية
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االقت�صاد و�إريك�سون تتفقان على خطة تعاون لتطوير اقت�صاد املعرفة وحتفيز االبتكار وتكنولوجيا اجليل اخلام�س يف الأعمال
 ابن طوق :النموذج االقت�صادي بالإمارات يقوم على االبتكار واحللولالرقمية واملواهب وامل�شاريع الريادية ..وحري�صون على بناء �شراكات
ناجحة مع القطاع اخلا�ص لدعم هذا التوجه.
 بورجي �إكهومل :تطوير خطط ال�شراكة مع وزارة االقت�صاد تفتح �آفاق ًالتنمية �أن�شطة �إريك�سون وم�ساهمتها ب�صورة �أكرب يف دفع م�سرية االبتكار
والتكنولوجيا يف الإمارات واملنطقة
•• دبي-وام:

�أكد معايل عبداهلل بن طوق املري
وزير االقت�صاد� ،أن دولة الإمارات
العربية املتحدة تقود اليوم جهوداً
م �ت��وا� �ص �ل��ة م���س�ت�ل�ه�م��ة م ��ن ر�ؤي ��ة
ق �ي��ادت �ه��ا ال��ر� �ش �ي��دة للم�ستقبل،
بهدف ا�ستكمال وت�سريع مراحل
التحول نحو منوذج اقت�صادي مرن
وم�ستدام يواكب �أحدث االجتاهات
امل�ستقبلية يف خمتلف القطاعات،
ويقوم على �أ�س�س املعرفة واالبتكار
والتقنيات الرقمية املتقدمة.
و�أ� � � �ض � ��اف م �ع��ال �ي��ه �أن ال� ��ر�ؤي� ��ة
االقت�صادية لدولة الإمارات خالل
املرحلة املقبلة – متا�شياً مع �أهداف
مئوية  - 2071تركز على تعزيز
دور التكنولوجيا احلديثة يف منو
االقت�صاد ومتكني التحول الرقمي

يف ق �ط��اع الأع � �م� ��ال وا�ستقطاب
امل ��واه ��ب وال� �ك� �ف ��اءات وامل�شاريع
ال ��ري ��ادي ��ة ،وت��وف�ي�ر ب�ي�ئ��ة �أعمال
منفتحة وج��اذب��ة لال�ستثمارات
ال�ن��وع�ي��ة وذات ال�ق�ي�م��ة امل�ضافة،
وحتفيز ال�شركات النا�شئة القائمة
ع�ل��ى االب�ت�ك��ار والأف �ك��ار اجلديدة
وال ��واع ��دة ل�ت�ع�م��ل وت �ب��دع وتنمو
انطالقاً من دولة الإمارات.
و�أك��د معاليه �أن وزارة االقت�صاد
ح��ري �� �ص��ة ع �ل��ى ت �ع��زي��ز وتو�سيع
� �ش��راك��ات �ه��ا م��ع ال �ق �ط��اع اخلا�ص
ومراكز اخلربة وال�شركات العاملية
الرائدة وجميع امل�ساهمني يف هذه
امل �ج ��االت امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة .ج ��اء ذلك
خالل اجتماع معاليه يف مقر وزارة
االقت�صاد بدبي مع �سعادة بورجي
�إكهومل الرئي�س واملدير التنفيذي
ملجموعة �إريك�سون العاملية ،حيث

ب �ح��ث اجل ��ان� �ب ��ان ت �ط��وي��ر �أوج� ��ه
ال�ت�ع��اون ب�ين ال� ��وزارة واملجموعة
العاملية الرائدة لدعم ا�ستعدادات
دول ��ة الإم� � ��ارات للخم�سني عاماً
املقبلة عرب تعزيز ممكنات اقت�صاد
امل �ع��رف��ة وق� �ي ��ادة م �ن �ح��ى تنموي
لالبتكار ي�ساهم يف تطوير بيئة
الأعمال يف الدولة �إىل م�ستويات
جديدة ويدعم م�شاريع اخلم�سني
وي�سرع حتقيق م�ستهدفات مئوية
الإمارات .2021
واتفق اجلانبان على تطوير خطة
تعاون م�شرتك ت�ساهم من خاللها
جمموعة �إريك�سون العاملية يف دعم
وت���س��ري��ع ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات وخطط
وزارة االقت�صاد يف ه��ذه املجاالت
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ال �ط �م��وح��ة ،وتوفري
امل� �م� �ك� �ن ��ات واحل� � ��واف� � ��ز و�أح � � ��دث
التقنيات العاملية واحللول املبتكرة

ال �ت��ي ت �خ��دم �أج� �ن ��دات ال � ��وزارة يف
جم��االت ري��ادة الأع�م��ال والتحول
ال��رق�م��ي وج ��ذب امل��واه��ب وتنويع
اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ار وت� �ن� �م� �ي ��ة �أن�شطة
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
واالب� �ت� �ك ��ار وال �ب �ح��ث والتطوير
وق �ط��اع��ات االق�ت���ص��اد اجل��دي��د يف
ال��دول��ة ،ومب��ا ين�سجم مع �أهداف
وم�صالح الطرفني.
و�أكد معايل ابن طوق �أن �إريك�سون
لديها اليوم خربة عاملية رائ��دة يف
جماالت التحول الرقمي وتقنيات
امل�ستقبل وب��الأخ ����ص تكنولوجيا
� �ش �ب �ك��ات اجل �ي��ل اخل��ام ����س ،5G
وت �� �ش�ترك م��ع خ �ط��ط وتوجهات
دولة الإمارات يف العديد من القيم
وال �ق��وا� �س��م امل���ش�ترك��ة ال �ت��ي تعزز
�آفاق ال�شراكة معها يف تنمية بيئة
الأع�م��ال بنظرة م�ستقبلية ودعم

اجلهود الوطنية يف هذا االجتاه.
و�أ� �ض ��اف  “ :ن�ح��ن ح��ري���ص��ون يف
ال��وق��ت نف�سه ع�ل��ى ت�ع��زي��ز مناذج
ال�شراكة الناجحة بني القطاعني
احل � �ك ��وم ��ي واخل � ��ا� � ��ص وت ��وف�ي�ر
امل�ق��وم��ات التي ت�سهل جن��اح ومنو
ال�شركات العاملية الرائدة يف �أ�سواق
دول��ة الإم��ارات وتو�سع م�ساهمتها
يف دف ��ع م���س�يرة ال�ن�م��و واالبتكار
وال � �ت � �ط� ��ور ال �ت �ق �ن ��ي يف ال ��دول ��ة
واملنطقة».
من جانبه ،قال بورجي �إكهومل �إن
جمموعة �إريك�سون العاملية لديها
� �ش��راك��ة ط��وي �ل��ة امل� ��دى م ��ع دول ��ة

الإم� � ��ارات وت�ع�ت��ز مب�ساهمتها يف
دعم جهود الدولة لتطوير بنيتها
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ،وال � �س �ي �م��ا عرب
�شبكات اجليل اخلام�س و�إنرتنت
الأ� � �ش � �ي � ��اء واحل� � �ل � ��ول الرقمية
ل �ق �ط��اع��ات الأع � �م ��ال ،م� ��ؤك ��داً �أن
تطوير خطط لل�شراكة مع وزارة
االق�ت���ص��اد خ�ل�ال امل��رح�ل��ة املقبلة
يفتح �آفاقاً جديدة �أمام املجموعة
لتنمية �أن�شطتها وامل�ساهمة ب�صورة
�أك�ب�ر يف دف��ع م���س�يرة االب �ت �ك��ار يف
الدولة واملنطقة ،ومبا يتوافق مع
�أهداف �إريك�سون يف تعزيز م�ساهمة
التكنولوجيا يف التنمية امل�ستدامة

يف ال��دول��ة وت���س��ري�ع�ه��ا .ي��ذك��ر �أن
جمموعة �إريك�سون العاملية التي
ت�أ�س�ست ع��ام  1876ومدرجة يف
ب��ور��ص��ة ن��ا� �س��داك ،تعمل يف دولة
الإمارات منذ عام  1980ولديها
�شراكات وا�سعة يف جماالت االبتكار
والتكنولوجيا مع عدد من اجلهات
املعنية يف ال��دول��ة ،وق��د �أطلقت يف
�أب��ري��ل امل��ا��ض��ي ب��دع��م ورع��اي��ة من
وزارة االق�ت���ص��اد ه��اك��اث��ون “معاً
عن بعد” لتحفيز االبتكار و�إتاحة
ال �ف��ر� �ص��ة ل �ل �م �ب �ت �ك��ري��ن لتقدمي
ح �ل��ول �ه��م الإب ��داع� �ي ��ة و�أفكارهم
ال��ري��ادي��ة ال�ق��اب�ل��ة للتطبيق .كما

توفر املجموعة م��ن خ�لال مركز
االب�ت�ك��ار التابع لها ال��دع��م لرواد
الأعمال واجلامعات يف الدولة يف
امل �ج��االت ال�صناعية والتجارية.
وت�ساهم املجموعة �أي�ضاً يف �شبكة
ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة لوزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
والتي تعد �أحد م�شاريع اخلم�سني
حلكومة دولة الإمارات� .إىل جانب
ذلك ،ترتبط �إريك�سون ب�شراكة مع
جامعة الإم��ارات العربية املتحدة
ل �ل �ت �ع ��اون يف ت �ط ��وي ��ر منظومة
وت�ق�ن�ي��ات ال�ن�ق��ل ال��ذك��ي والقيادة
الذاتية يف الدولة.

وزارة املالية ت�شارك يف االجتماع الثالث والأخري لل�شراكة
العاملية لل�شمول املايل �ضمن امل�سار املايل ملجموعة الع�شرين
•• �أبوظبي-الفجر:

��ش��ارك��ت وزارة امل��ال�ي��ة م ��ؤخ��راً يف االج�ت�م��اع ال�ث��ال��ث والأخ �ي�ر لل�شراكة العاملية
لل�شمول امل��ايل (� )GPFIضمن امل�سار امل��ايل ملجموعة الع�شرين ( )G20حتت
رئا�سة �إيطاليا للعام  ،2021وال��ذي عقد يف العا�صمة الإيطالية روم��ا وكذلك
عرب تقنيات االت�صال املرئي ،ملناق�شة التطورات امل�ستقبلية واحللول اال�ستباقية
للتعايف من التداعيات اجلديدة والقدمية يف مرحلة ما بعد انت�شار جائحة كورونا
(كوفيد ،)19-وتو�صيات ال�سيا�سة العامة لرفع م�ستوى ال�شمول املايل الرقمي،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض الإجن ��ازات التي مت حتقيقها لتوفري �أنظمة حواالت

منتدى التغيرّ املناخي و�أمن الطاقة يختتم فعالياته بنجاح يف
�إك�سبو  2020دبي مب�شاركة خرباء عامليني يف جمال الطاقة
•• دبي -الفجر:

عقدت هيئة الربط الكهربائي ل��دول جمل�س التعاون
اخلليجي ( ،)GCCIAالتي تت�ألف من ع�ضوية دول
جمل�س التعاون اخلليجي ال�ست ،بنجاح منتدى “تغيرّ
املناخ و�أم��ن الطاقة” ،وال��ذي اختتم فعالياته يف جناح
جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي ��ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات معر�ض
�إك�سبو  2020دبي مب�شاركة مميزة من خرباء عامليني
واق�ل�ي�م�ي�ين يف جم��ال ال�ط��اق��ة وال��ذي��ن ن��اق���ش��وا ب�شكل
م�ستفي�ض الت�أثري امل�ستقبلي ملو�ضوع تغري املناخ على
�أمن الطاقة يف العامل واملنطقة و�أهمية التكاتف العاملي
لتخفي�ض االنبعاثات الكربونية يف العامل.
و��ش��ارك يف املنتدى ال��ذي �أداره �سعادة املهند�س �أحمد
الإبراهيم ،الرئي�س التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي
اخلليجي كل من �سعادة م .فاطمة ال�ف��ورة ال�شام�سي،
املديرة التنفيذية ل�سيا�سة الطاقة يف دائرة الطاقة ب�أبو
ظبي  ،وم .كري�س بيرتز ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
�إليا  ،وبيار برنارد ،الرئي�س التنفيذي لـ “�أف�.أو�.أ�س.
جيه” ود .لورن�س جونز ،نائب رئي�س الربامج الدولية
يف معهد �إدي���س��ون �إل�ك�تري��ك ( )EEIالأم��ري�ك�ي��ة ،ود.
�أني�س دالجي ،مدير امل�شروع ومدير ال�شرق الأو�سط يف
مركز  EDFلنظم الطاقة وهند�سة النقل ،والدكتور
عمرو ال�شرفاء ،م�ست�شار �سيا�سة الطاقة والتكنولوجيا
يف مركز امللك عبد اهلل للدرا�سات والبحوث البرتولية.
وق� ��ال � �س �ع��ادة امل �ه �ن��د���س �أح �م��د الإب ��راه� �ي ��م ،الرئي�س
التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي اخلليجي�“ :س ّلط
املنتدى ال�ضوء على �أهمية تقييم دور قطاع الطاقة يف
احلد من الب�صمة الكربونية وانبعاثات الكربون و�أهمية
تكامل م�صادر الطاقة اجلديدة واملتجددة .و�أ�سعدنا يف
الهيئة اال�ستجابة القوية التي تلقيناها اليوم يف املنتدى
ال��ذي �شارك فيه خ�براء عامليون يف قطاع الطاقة .و�إن
ق�ضية تغري املناخ هي ق�ضية عاملية وت�ستلزم تكاتفاً عاملياً
ملواجهتها .ونرى يف الهيئة �أنه من واجبنا امل�ساهمة يف
تطوير حلول عملية ملواجهة التغري املناخي والتخفيف
من ت��أث�يره .ون��ود �أن ن�شكر املتحدثني يف ه��ذا املنتدى
مل�شاركتنا ر�ؤاه��م ووجهات نظرهم .ونتطلع اىل تنظيم

امل��زي��د م��ن املنتديات يف امل�ستقبل القريب على هام�ش
�إك�سبو  2020دب��ي» .وقالت �سعادة م .فاطمة الفورة
ال�شام�سي ،املديرة التنفيذية ل�سيا�سة الطاقة يف دائرة
الطاقة ب�أبوظبي ،خ�لال امل�ن�ت��دى�“ :إن مو�ضوع �أمن
ال �ط��اق��ة ه��و �أم ��ر ج��د ح �ي��وي وي ��أت��ي يف ��ص�ل��ب �أجندة
النمو االقت�صادي يف العامل .ويتعلق �أمن الطاقة ب�شكل
كبري بكفاءة الطاقة التي يجب �أن تكون يف �أوىل �سلم
االولويات لتعزيز التنمية امل�ستدامة» .من جهته ،ر ّكز
املهند�س كري�س ب�ي�ترز ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
�إليا على �أهمية ال�شراكة بني هيئة الربط الكهربائي
وجمموعة �إليا ،وقال“ :تعود �شراكتنا اىل �أكرث من عقد
من الزمن ونحن نتطلع اىل اف�ضل النتائج امل�ستقبلية.
وتعترب عملية التحول نحو الطاقة امل�ستدامة �أمر جد
هام لنا يف �أوروبا يف وقت هناك جهوداً حثيثة لتخفي�ض
االنبعاثات الكربونية للحد الأدنى امل�ستطاع� .إن اخلطوة
القادمة �ستكون بال �أدن��ى �شك تبني �أنظمة ق��ادرة على
ت��أم�ين ا��س�ت��دام��ة يف ال�ط��اق��ة م��ن خ�لال االع�ت�م��اد على
موارد الطاقة املتجددة».
ب��دوره ،دعا “بيار برنارد” ،الرئي�س التنفيذي لـ “�أف.
�أو�.أ�س.جيه” �صانعي ال �ق��رارات يف ال�ع��امل اىل و�ضع
�سيا�سات ت�ه��دف اىل حماية امل ��وارد الطبيعية وتعزيز
وعي كافة �شرائح املجتمع حول �أهمية كفاءة ا�ستهالك
الطاقة يف وق��ت تتجه يف الكثري م��ن دول ال�ع��امل نحو
م�صادر الطاقة املتجددة ل�سد احتياجاتها من الطاقة.
ودع��ا د .لورن�س ج��ون��ز ،نائب رئي�س ال�برام��ج الدولية
يف معهد �إدي�سون �إلكرتيك ( ،)EEIالواليات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة اىل تبني ر�ؤي ��ة �شاملة ومتكاملة ملو�ضوع
ال�ت�ح��ول يف �أن�ظ�م��ة ال�ط��اق��ة ق��وام�ه��ا املكاملة والكفاءة
االقت�صادية والديناميكية للم�ضي قدماً يف االعتماد
على موارد الطاقة املتجددة بد ًال من التقليدية.
ور ّك��ز د� .أني�س دالج��ي ،مدير امل���ش��روع وم��دي��ر ال�شرق
الأو�سط يف مركز  EDFلنظم الطاقة وهند�سة النقل:
ب��أن احتياجات العامل اليوم هو م�صادر طاقة موثوقة
وم �� �س �ت��دام��ة وذات ت�ك�ل�ف��ة م�ن�خ�ف���ض��ة ،ح �ي��ث ب ��ات من
ال�ضروري تخفي�ض انبعثات الكربون خدمة لالجيال
امل�ستقبلية.

�أ�سرع و�أرخ�ص و�أكرث �أماناً ،و�أحدث املمار�سات املبتكرة يف جمال حماية امل�ستهلك
املايل .و�ضم فريق جمموعة الع�شرين لدولة الإمارات العربية املتحدة امل�شارك يف
االجتماع ك ًال من مرمي الهاجري نائب مدير �إدارة امليزانية العامة يف وزارة املالية،
وثريا الها�شمي مدير م�شاريع يف وزارة املالية .افتتح االجتماع امللكة ماك�سيما
ب�صفتها ال��راع��ي الفخري لل�شراكة العاملية لل�شمول امل��ايل بالإ�ضافة اىل وزير
املالية واالقت�صاد الإيطايل وحمافظ البنك املركزي الإيطايل .وح�ضر االجتماع
الذي يعقد برئا�سة م�شرتكة من �إيطاليا ورو�سيا� ،أع�ضاء جمموعة دول الع�شرين
وال��دول املدعوة ،والأع�ضاء املدعوين لل�شراكة العاملية لل�شمول امل��ايل من خارج
جمموعة الع�شرين ،وممثلي املنظمات الدولية وال�شركاء التابعني للمجموعة.

م�صدر توقع اتفاقية لتطوير م�شاريع طاقة �شم�سية بطاقة �إجمالية تبلغ واحد جيجاواط يف العراق
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل �ن��ت � �ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي لطاقة
امل �� �س �ت �ق �ب��ل “م�صدر”� ،إح � ��دى
ال�شركات ال��رائ��دة عاملياً يف جمال
الطاقة املتجددة ،اليوم عن توقيع
اتفاقية ا�سرتاتيجية مع جمهورية
ال �ع��راق لتطوير خم�سة م�شاريع
ط��اق��ة ��ش�م���س�ي��ة ك�ه��رو��ض��وئ�ي��ة يف
ال��دول��ة ب�ق��درة �إن�ت��اج�ي��ة �إجمالية
تبلغ واحد جيجاواط.
وق ��د وق �ع��ت “م�صدر” اتفاقية
تنفيذ مع وزارة الكهرباء والهيئة
ال��وط �ن �ي��ة ل�لا� �س �ت �ث �م��ار بالعراق
ل�ت�ط��وي��ر خ�م���س��ة م���ش��اري��ع طاقة
�شم�سية يف م�ن��اط��ق خمتلفة من
ال� ��دول� ��ة ،ت �� �ش �م��ل حم �ط��ة بقدرة
 450م �ي �ج��اواط مب�ح��اف�ظ��ة ذي
قار يف اجلنوب ،وحمطتني بقدرة
 100ميجاواط و 250ميجاواط
مبدينة الرمادي يف و�سط البالد،
و حمطة بقدرة  100ميجاواط

ب��امل��و� �ص��ل يف ال �� �ش �م��ال ،وحمطة
بقدرة  100ميجاواط يف مدينة
العمارة يف اجلنوب ال�شرقي.
وخالل مرا�سم �أقيمت يف العا�صمة
ال�ع��راق�ي��ة ب �غ��داد ،و بح�ضور كل
م��ن دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء
ال� � �ع � ��راق � ��ي ال� ��� �س� �ي ��د م�صطفى
ال �ك ��اظ �م ��ي ،وم� �ع ��ايل � �س �ه �ي��ل بن
حم �م��د ف � ��رج ف ��ار� ��س امل� ��زروع� ��ي،
وزي��ر الطاقة والبنية التحتية يف
الإم� � ��ارات ،و م�ع��ايل اح���س��ان عبد
اجل�ب��ار ا�سماعيل ،رئي�س املجل�س
ال ��وزاري للطاقة وزي��ر النفط يف
العراق ،ومعايل عادل كرمي ،وزير
الكهرباء يف العراق ،و�سعادة �سامل
عي�سى القطام الزعابي� ،سفري دولة
الإم� ��ارات ل��دى ال �ع��راق ،و�أع�ضاء
م��ن الإدارة يف �شركة “م�صدر”،
مت توقيع االتفاقية من قبل �سهى
ال�ن�ج��ار ،رئي�سة الهيئة الوطنية
لال�ستثمار بالعراق ،ومها حمودي
ع �ب��د اجل� �ب ��ار ،م��دي��ر ع� ��ام دائ� ��رة

اال� �س �ت �ث �م��ارات وال� �ع� �ق ��ود ب � ��وزارة
الكهرباء العراقية ،وحممد جميل
ال� ��رحم� ��ي ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
ل�شركة “م�صدر».
وع�ّب��رّ م �ع��ايل ��س�ه�ي��ل ب ��ن حممد
امل��زروع��ي ،وزي��ر ال�ط��اق��ة والبنية
التحتية يف الإم��ارات ،عن �سعادته
بتعزيز التعاون املثمر ما بني دولة
الإم� ��ارات واجل�م�ه��وري��ة العراقية
ال�شقيقة ،م�ؤكداً على �أهمية هذه
االت�ف��اق�ي��ة يف دع��م ج�ه��ود العراق
ل �ت �ح �ق �ي��ق �أه� ��داف � �ه� ��ا يف جم ��ايل
الطاقة واحل��د من تبعات التغري
املناخي.
وق� � ��ال م �ع ��ال �ي ��ه“ :لقد �شهدت
ال�سنوات الأخ�ي�رة من��واً مت�سارعاً
لقطاع الطاقة امل�ت�ج��ددة و�أثبتت
التقنيات النظيفة م��دى جدواها
االقت�صادية ،وقد ا�ستطاعت �شركة
“م�صدر” �أن ت��ر�� ّ�س��خ ري��ادت�ه��ا يف
ه��ذا ال�ق�ط��اع م��ن خ�ل�ال حمفظة
م �� �ش��اري��ع م �ت �ن��وع��ة ،ل �ت �� �س��اه��م يف

دع ��م م���س��اع��ي الإم � � ��ارات يف بناء
اقت�صاد تناف�سي قائم على املعرفة
واالبتكار ،وبيئة م�ستدامة وبنية
حتتية متطورة ومتكاملة».
و�أ�� �ض ��اف م�ع��ال�ي��ه “ :ن�ت�ط�ل��ع من
خ�لال ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة املهمة �إىل
ا� �س �ت �ك �� �ش��اف امل ��زي ��د م ��ن الفر�ص
يف امل �ن �ط �ق��ة ال �غ �ن �ي��ة مب� ��وراده� ��ا
الطبيعية ،وتوطيد �شراكتنا مع
�أ�شقائنا يف ال �ع��راق ب�ه��دف تعزيز
ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ال �ت��ي ت�شهدها
ال�ب�لاد ول�ضمان م�ستقبل �أف�ضل
وم�ستدام للمنطقة».
م ��ن ج��ان �ب��ه �أك � ��د حم �م��د جميل
ال� ��رحم� ��ي ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
ل �� �ش��رك��ة “م�صدر” ،ب � � ��أن هذه
االت �ف��اق �ي��ة ت �ع��زز م ��ن العالقات
امل �ت �ي �ن��ة ال� �ت ��ي ت ��رب ��ط ب �ي�ن دول ��ة
الإم � � � � � � ��ارات ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة
وجمهورية العراق ،وت�سمح بتبادل
اخل�ب�رات وامل �ع��ارف ب�ين البلدين.
م�شرياً �إىل �أن الإم ��ارات والعراق

ت���ش�ترك��ان يف ال�سعي ن�ح��و تعزيز
مزيج الطاقة ،وبالتايل امل�ساهمة
بفعالية يف جهود العمل املناخي.
وق� ��ال ال ��رحم ��ي“ :لقد �ساهمت
“م�صدر” يف ت� �ع ��زي ��ز انت�شار
ح �ل��ول ال �ط��اق��ة امل �ت �ج ��ددة ودف ��ع
عجلة االبتكار يف جمال التقنيات
النظيفة وتطوير م�شاريع يف �أكرث
من  30دولة حول العامل ،و�سوف
ن�سخر خربتنا التي اكت�سبناها يف
ّ
تطوير هذه امل�شاريع العاملية لدعم
اجلهود العراقية يف عملية التح ّول
�ضمن قطاع الطاقة».
وك��ان��ت “م�صدر” ق��د �أع�ل�ن��ت يف
يونيو امل��ا��ض��ي ع��ن توقيع البنود
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة الت �ف��اق �ي��ة التعاقد
م���س�ت�ق�ب� ً
لا م ��ع وزارة الكهرباء
وال �ه �ي �ئ��ة ال��وط �ن �ي��ة لال�ستثمار
ب��ال�ع��راق لتطوير م�شاريع طاقة
�شم�سية كهرو�ضوئية يف الدولة
ب�إجمايل قدرة �إنتاجية ت�صل كحد
�أدنى �إىل  2جيجاواط.
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اخطار عديل للوفاء مببلغ  98,229.00درهم
املخطـر � :سعيد حمد عزان حممد املزروعي  -اماراتي اجلن�سية ب�صفته �شريك ومدير يف الرخ�صة امل�سماه (املركز املتكامل للتوجيه)
وال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برقم ( )756015وميثله بالوكالة /حممود حلمى مو�سى �أحمد الكردي
– م�صري اجلن�سية مبوجب وكالة �صادرة من حماكم دبي ( )2020/1/217034وميثله بالوكالة  /علياء حميد ح�سن بن
ركا�ض �آل علي  -اماراتية اجلن�سية وحتمل بطاقة هوية رقم  784196951621093مبوجب وكالة �صادرة من حماكم دبي برقم
()2021/1/175730
العنـوان  :ال�شارقة � -صناعية  -18خلف �شارع ال�شيخ حممد بن رايد  -هاتف رقم 0521133313
املخطـر �إليه  :خالد عبداملنعم عبدالغفار ابراهيم  -م�صري اجلن�سية
العنوان  :دبي  -النهدة  -هاتف رقم 0501735303 :
مو�ضوع الإخطار  :بدفع قيمة ال�شيك
الوقائع  :حيث �أن املخطر حرر للمخطراليه �شيك و بياناتهم كالتايل :
� -1شيك رقم ( )000025بقيمة ( )98,229,00درهم (ثمانية وت�سعون الف ومئتان وت�سعة وع�شرون درهم) بتاريخ
( - )2021/07/24ال�شيك حمرر ل�صالح املخطر �إليه و هذا ال�شيك م�سحوب على (بنك الإمارات دبي الوطني) وال يقابله ر�صيد
قابل لل�سحب .وحيث �أن املخطر �إليه يرف�ص �سداد قيمه ال�شيك على الرغم ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية • .وعليه ف�أن املخطر يرغب
يف اندار املخطر اليه ب�صرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم االخطار واال �سوف ي�ضطر ا�سفا التخاد
االجراءات القانونية �ضدها وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة �إخطاركم بهدا ر�سميا.

اخطار عديل للوفاء مببلغ  7595درهم
�إخطار عديل بالوفاء
املخطـر� /سمية عبدالعزيز على املطوع كويتيه اجلن�سية وحتمل رقم هويه رقم  784195210687315ميثلها مبوجب الوكاله
رقم  2786618ال�سيد  /مريزا �شاهد بايك و يحمل الهوية رقم 784195561965286
العنـوان  /ال�شارقة املجاز  -هاتف رقم 0506954530 /
املخطر �إليه  /عائ�شة عبداحلميد بت
العـنوان ال�شارقه  -هاتف رقم 0507684860 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  7595درهم
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  7595درهم مبوجب اتفاق مربم بني املخطر واملخطر دفعة من دفعات ايجار �شقة ف�إن املخطر
يطالب املخطر اليه ب�سداد املبلغ املرت�صدة بذمته حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املخطر ل�صرف ال�شيكات �إال �أنه ارتدو دون
�صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب
وبياناته كالتايل �شيك رقم  000018مببلغ  7595درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/02/27وامل�سحوب على بنك االمارات دبي
الوطني  -وحيث �إن املخطر اليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوي
لذلك ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به
وهذا �إخطار منا بذلك

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2018/0020790

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2018/0015058

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13361بتاريخ 2021/10/8
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025354
تنازل /بيع

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025508
تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد :عبداهلل حممد احمد عبداهلل املازمي  -اجلن�سية :الإمارت ،يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :فهد ال�شيخ  -اجلن�سية:
املغرب ،يف الرخ�صة امل�سماه (الفردو�س خلدمات االفراح) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )218808ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إعـالن بـالنـ�شـر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد /جا�سم تيكيتيل �سيداالفی ماراكار تيكيتيل �سيداالفی -
اجلن�سية:الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )100%وذلك �إىل ال�سيد/
خلق الرحمن االنكاندی بو تیابورايل – اجلن�سية:الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (بقالة اخليار
اجليد) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم (،)749051
تعديالت �أخرى - :تغيري ال�شكل القانوين للرخ�صة من (وكيل خدمات) �إىل(�شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ،م،م) - ،تغيري اال�سم التجاري للرخ�صة من (بقالة اخليار اجليد) �إىل (بقالة �أمل املدينة
ذ،م،م – �شركة ال�شخ�ص الواحد)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ا�سيم جميل حممد باناري�س باناري�س
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0002951مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة �صالح �سيامري التجارية  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0003627عمايل (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :ا�سيم جميل حممد باناري�س باناري�س
العنوان  :عجمان �سابقا (خارج الدولة) ح�سب ورقة التحري
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بالديون نيتورك�س برايفت ليمتد  ،اجلن�سية  :هندي  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  125354درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه � :شركة �صالح �سيامري التجارية -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد علي �صالح �سيامري
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  60869.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13361بتاريخ 2021/10/8
�إخطار عديل
املخطـر  :عبـداهلل مريزا حممـد خليـل املال  -اجلن�سية  :االمارات  ،و�أحمـل هويـة �إماراتيـة رقم ()784199435314150
العنوان  :ال�شارقة � -سمنان � -شارع  - 19فيال  15هاتف رقم  0568977000 :املخطر �إليـه  :حممـد مبـارك �سـرور ابو�صـيم الكتبي
– اجلن�سية  :االمارات يحمل هوية اماراتية رقم ( )784199374152959العنوان  :ال�شارقة  -منطقة القرائن � – 2شارع رقم
 - 57رقم القطعة  – 1208-1فيال رقم  - 17هاتف رقم 0566556667 / 0547766668 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )250000درهم ،
الوقـائـع  :مت االتفاق بني املخطر واملخطر اليه على ان يقوم املخطر اليـه ب�إقرتا�ض مبلغ وقدرة ( 250000درهم) من املخطر على ان
يقوم ب�سداد ورد املبلغ للمخطر على اق�ساط م�ضافـا عليهـا الفـوائد القانونية لي�صبح اجمايل املبلغ ( 281500درهم)
• قام املخطر اليه بتحرير �شيك �ضمان بقيمة ومت ت�سليمه للمخطر ل�ضمان مبلغ القر�ض وبياناته :
• �شيك رقم ( )500009بقيمة ( )250000درهم وامل�سحوب على م�صرف ابوظبي اال�سالمي ،
• طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى.
• وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �سداد املبلغ املرت�صد بذمته دون مربر رغم املطالبة الودية املتكررة مما ا�ضر باملخطر
لذلك � ،أن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه ( )5ايام من تاريخ
تبلغكم هذا الإخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل تقدمي ال�شيك للبنك و اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق
له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق .فاملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�سريان كافة
االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.

املخطـر /فورايفر للمنا�سبات واملرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم  612113وميثلها
املالك � -شعبان زهري البلدي � -سوري وميثله مبوجب وكالة رقم  38231/1/2021ال�سيد  /خالد منري زين
الدين – اجلن�سية �سوريا ويحمل بطاقة هوية رقم  784198902695810العنـوان  /ال�شارقة  -هاتف رقم
0568887720 /
املخطر �إليه  /ابراهيم احمد ابراهيم الرباق العلي  -اماراتي اجلن�سية
العنـوان /ال�شارقة  -هاتف رقم 0509399199 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  30,000درهم (ثالثون الف درهم)
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  30,000درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي
عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف
قابل لل�سحب و احل�ساب مغلق.
وبيانه كالتايل  :ال�شيك رقم 500100مببلغ  30000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/01/03وامل�سحوب على
م�صرف ابوظبي اال�سالمي .وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة
الودية مراراً وتكرارا ولكن دون جدوى ،لذلك  ،فاننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من
تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية .واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار
للعلم مبا جاء به.
وهذا �إخطار منا بذلك.

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2018/0022711

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2018/0023577

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025248
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :حممد ح�سن احمد ح�سن ال علي  -اجلن�سية :االمارات  ،يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :عبدالعزيز حممد عبداهلل
حممد عيون – اجلن�سية  :االمارات يف الرخ�صة امل�سماه (القدرة لت�أجري ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )526751ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /مبارك فالح حمود جره القحطاين ,اجلن�سية :االمارات يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صـته البالغة  %100وذلك اىل ال�سادة  /ام بي اف لال�ستثمار –
�شركة ال�شخ�ص الواحد  ,بالرقم  CN-4173667رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
– ابوظبي بالرخ�صة امل�سماه (املركز الكندي الطبي للجراحة والتجميل) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )738090ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه،
تعديالت اخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :ا�سلم نادوفيالكانـدي عبداهلل كوتي  -اجلن�سية :الهند  ،يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :عبدال�سالم كونداتيل
مويدو – اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (حمم�صة نور املا�س ) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )756965ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى :تغيري وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8
اعالن بالن�شر
 322/2021/1327ا�ستئناف عقاري

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده � -1/سلمى جل اغا  -جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /م�ؤ�س�سة عقار
وميثله  /عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/892عقاري جزئي
وح��ددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2021/10/18ال�ساعة � 10.00صباحا
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0005792مدين (جزئي)

�إلـى املدعي عليه  :الفر�س لتجارة املفرو�شات ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة ال�صناعية  4بالقرب من حول االمارات حمل الفر�س لتجارة
املفرو�شات  -ب�إلزام املدعى عليها ب�سداد مبلغ وقدره ( )28000وقدره ثمانية وع�شرون �ألف
درهما والفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم
وامل�صاريف مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/10/17أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )10شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/10/5م.

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ال�صداقة لتنظيم املعار�ض ميثلها
ح�سام وديع العري�ضي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0002487مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :ال�صداقة لتنظيم املعار�ض ميثلها ح�سام وديع العري�ضي
العنوان  :دبي ديرة املنخول مكتب رقم  601ملك �ضاحي خلفان �ضاحي بن متيم املهريي ديرة بور �سعيد
0508889110
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ :حكيم اهلل �شري اهلل  ,اجلن�سية �أفغاين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم
املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 67895
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1093/2021/18:عقاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية رقم 91
مو�ضوع الدعوى  :الق�ضاء بف�سخ التعاقد  b04 / h6والزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامم برد مبلغ ( )610.395درهم
للمدعي مع الزامهم بالفوائد الت�أخريية بواقع  %12والفوائد القانونيه بن�سبة  %9من تاريخ قيد النزاع وحتى تاريخ ال�سداد
والزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامم ب�سداد مبلغ ( )100.000درهم كتعوي�ض للمدعي عن ال�ضرر املادي واملعنوي وفوات
الك�سب واخل�سارة التي حلقت به من جراء اخطاء املدعي عليه االول.
املدعي:حممد �سعيد �صالح مقرم اجلابري
عنوانه:االمارات امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع االبراج  -مبنى برج برلينجتون � -شقة مكتب 3103
الطابق  - 31ح�صة علي القبي�سي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
وميثله:ح�صة علي حممد حجي القبي�سي
املطلوب �إعالنه  -1 :الوادي االخ�ضر للعقارات � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الق�ضاء بف�سخ التعاقد  b04 / h6والزام املدعي عليهم بالتكافل
والت�ضامم برد مبلغ ( )610.395درهم للمدعي مع الزامهم بالفوائد الت�أخريية بواقع  %12والفوائد القانونيه بن�سبة %9
من تاريخ قيد النزاع وحتى تاريخ ال�سداد والزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامم ب�سداد مبلغ ( )100.000درهم كتعوي�ض
للمدعي عن ال�ضرر املادي واملعنوي وفوات الك�سب واخل�سارة التي حلقت به من جراء اخطاء املدعي عليه االول  -وحددت
لها جل�سة يوم الإثنني املوافق  2021/10/11ال�ساعة � 8.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8

اعالن بالن�شر

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICIPTO2021 /0007001أمر على عري�ضة

املرجع 261 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :ابو طاهر بن عبدالكرمي ,اجلن�سية  -بنغالدي�ش  ,يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد  :بابو بن حممد
ا�سماعيل  -اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة ( بقالة الوتر) والتي ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )510525ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية .وعمالبن�ص
املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إىل:املحكوم عليه� /شفيق خيال جان ملقاوالت النجارة امل�سلحة
العنوان 9377204 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ اليوجد
قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله
ل�صالح /هيكماتيار �شامكاين ,
بالتايل:ن�أمر ب�إلزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ص به.
حكما قابال ً للتظلم خالل املدة القانونية.
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025430
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
• ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :احمد على احمد املال ال على  -اجلن�سية :االمارات  ،يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :عبدال�سالم كونداتيل مويدو – اجلن�سية :
الهند يف الرخ�صة امل�سـماه (�صالون �سمنان للحالقة الرجالية ) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
( )762469ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى • :تغيري ال�شكل القانوين من ( م�ؤ�س�سة فردية ) اىل ( وكيل خدمات )
• تغيري الن�شاط من ( ق�ص وت�صفيف ال�شعر واحلالقة للرجال ) لي�صبح (بقالة )
• تغيري اال�سم التجاري من (�صالون �سمنان للحالقة الرجالية ) لي�صبح ( بقالة نور املها )
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024820
تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن :ال�سيد /عبداهلل حممد عبداهلل كرم املازمي  -اجلن�سية:الإمارات يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد /ماجنوت �سودهاكاران
نرييديل كارميبان فيتيل – اجلن�سية:الهند  -يف الرخ�صة امل�سماه (مطعم راجنون) ال�صادرة من
دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ()216850
تعديالت �أخرى  :تغيري ال�شكل القانوين للرخ�ص من (م�ؤ�س�سة فردية) اىل (وكيل خدمات)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8

الكاتب العدل

مكتب اخلدمات الق�ضائية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025439
تنازل /بيع

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13361بتاريخ 2021/10/8

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025458
تنازل /بيع

الكاتب العدل

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025247
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :عبداهلل علي ح�سن رجب �آل علي  -اجلن�سية :الإمارات ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :نبيل رم�ضان ال�سيد زهریی
 اجلن�سية :م�صر ،يف الرخ�صة امل�سماه (الفجر ملقاوالت البناء) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجبرخ�صة رقم ( )547299ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى- :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (�شركة ال�شخ�ص الواحد
(ذ،م،م)) • ،تغيري الإ�سم التجاري من (الفجر ملقاوالت البناء) �إىل (الفجر ملقاوالت البناء(ذ،م،م)
 �شركة ال�شخ�ص الواحد،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  851/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/244عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )866039درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد عبيد الرحمن حممد علي �شيخ � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )866039درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  787/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/579عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )544521درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق��م - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوين - execution1@omalc.ae:مكاين3244594826:
 - IBAN:AE090500000000020106942هاتف042595777:
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :هاجر عبداهلل حميدي  -2طيبة عبداهلل حميدي � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )544521درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :برا�ساد و�شركاه حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رق��م  201ملك م�صطفى عبدالرحيم برهان م�صطفى  -بردبي -
الكرامة  -الهاتف - 043967250:الفاك�س043967240:

مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي
املذكور �أعاله لت�صفية جي اي ال لل�شحن والتخزين ذ.م.م وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2021/10/6واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/8/23وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

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

ا�سم ال�شركة  :جي اي ال لل�شحن والتخزين ذ.م.م
العنوان  :مكتب رقم  207Bملك عبداهلل احمد عبداهلل املو�سى  -بردبي  -الكرامة
 ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  767485 :رقم القيدبال�سجل التجاري  1249581 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/10/6واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2021/8/23وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
امل�ع�ين برا�ساد و�شركاه حما�سبون قانونيون ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  201ملك
م�صطفى عبدالرحيم برهان م�صطفى  -بردبي  -الكرامة  -الهاتف043967250:
 الفاك�س 043967240:م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلكخالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية
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�صنّاع القرار وجنوم الريا�ضة العاملية يف �إك�سبو

�أمني عام جمل�س دبي الريا�ضي يلتقي وزير الريا�ضة يف تتار�ستان والنجم باولو مالديني
•• دبي-الفجر:

ب��د�أ القطاع الريا�ضي ي�ستفيد من الفر�ص التي توفرها ا�ست�ضافة �إك�سبو
 2020بدبي الذي يعد احلدث الأك�بر يف تاريخ التعاون ال��دويل يف جميع
املجاالت وت�ستفيد منه جميع القطاعات االقت�صادية وال�صناعية والعلمية
والثقافية و�أي�ضا الريا�ضية والتي متثلت بتواجد عدد من امل�س�ؤولني والنجوم
حل�ضور الفعاليات وزي��ارة �أجنحة ال��دول امل�شاركة والفعاليات املختلفة فيه
وكذلك اللقاء مع امل�س�ؤولني يف خمتلف جماالت احلياة.
وق��د التقى �سعادة �سعيد ح��ارب االم�ين ال�ع��ام ملجل�س دب��ي الريا�ضي يف مقر

اجلناح الرو�سي ب�إك�سبو �سعادة فالدميري لينفوف وزير الريا�ضة جلمهورية و� 200ألف ن�سمة  52حلبة للتزلج على اجلليد.
تتار�ستان ومت بحث تعزيز وزي��ادة التعاون بني الطرفني يف الريا�ضة �سيما ك�م��ا ال�ت�ق��ى �أم�ي�ن ع��ام جمل�س دب��ي ال��ري��ا��ض��ي جن��م ال �ك��رة الإي�ط��ال�ي��ة باولو
و�أن الريا�ضة حتتل مكانة مميزة يف االهتمام وال��دع��م احلكومي وم�شاركة مالديني القائد ال�سابق ملنتخب �إيطاليا وميالن بطل دوري �أبطال �أوروبا 7
القطاع اخلا�ص وخمتلف �أفراد املجتمع ،كما �أن العالقات الريا�ضية بني دبي مرات والذي ي�شغل حاليا من�صب املدير الفني يف النادي الإيطايل الذي ق�ضى
ورو�سيا ت�شهد منوا ملحوظا حيث مت االتفاق على تنظيم حدث ريا�ضي مهم م�شواره الريا�ضي فيه ويوا�صل العمل معه يف جمال الإدارة حاليا.
للريا�ضات اجلليدية يقام يف دبي خالل �شهر دي�سمرب املقبل مب�شاركة جنوم وزار مالديني اجل�ن��اح الإي �ط��ايل يف �إك�سبو وك��ذل��ك ع��دد م��ن �أجنحة الدول
ريا�ضات اجلليد الرو�سية و�سيتم االعالن عن تفا�صيله خالل الأ�سبوع املقبل الأخ��رى كما التقى بعدد من ال��زوار يف الأجنحة ،وقد �أبدى النجم الإيطايل
وهو الذي ميثل قمة الأداء الرو�سي يف جمال الريا�ضات اجلليدية التي حتتل الكبري �سعادته بزيارة دبي وح�ضور فعاليات �إك�سبو �سيما و�أن��ه يدرك �أهمية
مكانة كبرية يف رو�سيا وت�ضم مدينة ك��ازان وحدها التي يقطن فيها مليون ومكانة هذا احلدث الأكرب كون مدينته ميالن ا�ست�ضافت الن�سخة املا�ضية من

�إك�سبو عام .2015
وقدّم حارب لل�ضيف الن�سخة الإجنليزية من كتاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه
اهلل "ق�صتي" ،وقال له �أن هذا الكتاب ي�سرد فكر وجتارب �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم لبناء دب��ي على النحو ال��ذي ت��راه اليوم وخططه
لتطويرها م�ستقبال ،فيما عبرّ مالديني عن �سعادته بالكتاب �سيما و�أنه عا�شق
لدبي ومعجب بتطورها وروعتها وزائر م�ستمر لها ،و�سيكون الكتاب فر�صة له
ملعرفة فكر القائد الذي يقف وراء هذا التطور واالزده��ار و�صوال اىل تنظيم
�إك�سبو  2020واملرحلة املقبلة التي �ست�شهد �إجنازات �أكرب.

�أف�ضل  20العبة يت�صدرن وين�شدن لقب البطولة بالعا�صمة �أبوظبي

نخبة العبات اجلولف يطرقن باب النجومية يف بطولة �آ�سيا واملحيط الهادي
•• دبي – الفجر:

تن�شد بع�ض من �أف�ضل الالعبات
يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادي،
"الع�شرين" م �ن �ه��ن مقارعة
املخ�ضرمات واملدافعات عن اللقب
يف بطولة "�آ�سيا واملحيط الهادي"
جل��ول��ف ال �� �س �ي��دات ل �ل �ه��واة ،حني
يخ�ضن مناف�سات الن�سخة الثالثة
من البطولة ،التي حتط الرحال
يف ع��ا��ص�م��ة الإم � � ��ارات �أبوظبي،
خ �ل��ال ال � �ف �ت�رة م ��ن  10وحتى
 13نوفمرب املقبل ،واملقامة على
مالعب نادي "�أبوظبي للجولف"،
عندما حتط الرحال للمرة الأوىل
يف الإمارات ودول املنطقة .وتعاود
حامالت لقبي الن�سختني الأوىل
وال� �ث ��ان� �ي ��ة ،ال �ت ��اي�ل�ان ��دي ��ة �أث ��اي ��ا
ثيتيكول بطلة  ،2018واليابانية
ي��وك��ا ي��ا� �س��ودا امل��داف �ع��ة ع��ن لقب
الن�سخة الأخ�يرة يف � ،2019إىل
�أروقة البطولة ،بعد �أن مت �إلغائها
العام املا�ضي ب�سبب القيود املتعلقة
بجائحة فريو�س "كورونا".
حمطة مهمة
وت �ع ��د ب �ط��ول��ة "�آ�سيا واملحيط
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف �ق��دت � �ش �ه��ادة اال� �س �ه��م رقم
 ADSB211097با�سم
� /سعيد جمعه �سعيد خمي�س
املحريبي �� ،ص��ادرة م��ن �شركة
اب ��وظ � �ب ��ي ل� �ب� �ن ��اء ال� ��� �س� �ف ��ن ،
وع��دده��ا � 3652سهم وعلى
م��ن يجدها االت���ص��ال بالرقم
0504088877

الهادي" ال� �ت ��ي ي �ن �ظ �م �ه��ا احت ��اد
�آ��س�ي��ا وامل�ح�ي��ط ال �ه��ادي بالتعاون
م��ع ن��ادي اجل��ول��ف امللكي القدمي
" ،"R&Sحم� �ط ��ة ه� ��ام� ��ة يف
�أجندة الالعبات الهاويات ،لكونها
ت���س�م��ح ل�ب�ط�لات امل��راك��ز الأوىل،
يف ال�ت��أه��ل وللم�شاركة ببطوالت
ع��امل�ي��ة ك�ب�رى يف  ،2022بحجم
ب �ط��ول��ة " "AIGامل �ف �ت��وح��ة يف
ب��ري�ط��ان�ي��ا ،و"�أمونديا �إيفيان"
�إحدى البطوالت اخلم�س الكربى
جل ��ول ��ف ال� ��� �س� �ي ��دات يف ال� �ع ��امل،
ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل احل �� �ص��ول على
بطاقة دع��وة للم�شاركة يف بطولة
"�أوغو�ستا الوطنية للهواة" التي
جتري �سنوياً يف الواليات املتحدة
الأمريكية.
م�سرية النجمات
التايالندية �أث��اي��ا ثيتيكول التي
ح �ل��ت و� �ص �ي �ف��ة يف  2019خلف
ال�ي��اب��ان�ي��ة ي��وك��ا ي��ا� �س��ودا ،جنحت
يف االرت � �ق� ��اء �إىل امل ��رك ��ز  28يف
الت�صنيف العاملي لل�سيدات ،منذ
�أن ان�ت�ق�ل��ت ل�ل�اح�ت�راف يف العام
املا�ضي ،وف��ازت بلقبني يف اجلولة
الأوروب�ي��ة لل�سيدات لهذا املو�سم،
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف �ق��دت � �ش �ه��ادة اال� �س �ه��م رقم
 ADIB1074209با�سم
� /سعيد جمعه �سعيد خمي�س
امل � �ح �ي��رب � ��ي � � � �� ،ص � � ��ادرة من
م���ص��رف اب��وظ�ب��ي الإ�سالمي
وع��دده��ا � 2968سهم وعلى
م��ن يجدها االت���ص��ال بالرقم
0504088877

فقدان �شهادة�أ�سهم
فقدت �شهادة اال�سهم رقم NCTH122423

با�سم  /غدير �سعيد �سويد املن�صوري � ،صادرة من
امل�ؤ�س�سة الوطنية لل�سياحة والفنادق  ،وعددها
� 392921سهم وعلى من يجدها االت�صال
بالرقم 0507721343
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

لهواة ال�سيدات ،وقمت بعمل جيد
لإن�ه��اء البطولة يف امل��رك��ز  12يف
ال �ي��اب��ان ،و�أمت �ن��ى ان �أ��ض�ي��ف �إىل
م�سريتي لقب بطولة "�أبوظبي"
يف الإمارات" .ال���س�ج��ل الذهبي
ل �ل �ب �ط��ول��ة ف � � ��ازت التايالندية
اث ��اي ��ا ث�ي�ت�ي�ك��ول ب�ل�ق��ب البطولة
ع ��ام  2018ع�ل��ى م�لاع��ب نادي
�سنتو�سا يف ��س�ن�غ��اف��ورا ،وح�صدت
لقب ع��ام  2019اليايانية يوكا
يا�سودا على ملعب ن��ادي اجلولف
امللكي يف اليابان.

وتتمتع بتقدم مريح يف مو�سم "
ال���س�ب��اق �إىل كو�ستا دي��ل �سويل"
ال��ذي مينح يف ختام جوالته لقب
بطلة ال��دوري الأوروب��ي لالعبات
امل� �ح�ت�رف ��ات .وت� �ع ��ود الفلبينية
ي��وك��ا ��س��ا��س��و ،وال�ت�ي�لان��دي��ة باتي
تافاتاناكيت ،اللتني حلتا باملركزين
الثاين واخلام�س ع�شر يف الن�سخة
االف� �ت� �ت ��اح� �ي ��ة ل �ب �ط ��ول ��ة "�آ�سيا
وامل�ح�ي��ط الهادي" يف �سنغافورة
� ،2018إىل �أروق � ��ة البطولة،
بعد �أن ف��ازت تافاتاناكيت �أبريل
امل ��ا�� �ض ��ي يف ب� �ط ��ول ��ة "ANA
 "Inspirationيف كاليفورنيا،
وتنجح �سا�سو البالغة م العمر 19
عاماً يف �أن ت�صبح بطلة "�أمريكا
املفتوحة" لل�سيدات.

ح�ضور الكوريات
وم� ��ن ب�ي�ن ال �ن �ج �م��ات ال ��واع ��دات
ال� �ل ��وات ��ي �أك � � ��دن م �� �ش��ارك �ت �ه��ن يف
"�أبوظبي" ،يومني ه��وان��غ بطلة
اجل � ��ول � ��ف ال � �ك� ��وري� ��ة اجلنوبية
ل� �ه ��واة ال �� �س �ي ��دات ،وال� �ت ��ي حتتل
حالياً املرتبة ال�ساد�سة يف العامل،
والالعبان ال�صينيتان زياوين يني
ويل ي��ي ،امل�صنفتني يف املركزين
التا�سع والثالث ع�شر عاملياً على
التوايل.
ومتثل بطولة "�أبوظبي" امل�شاركة
الأوىل للكورية اجلنوبية هوانغ يف
بطوالت "�آ�سيا واملحيط الهادي"،
بعد مو�سم حافل لالعبة البالغة
من العمر  19عاماً ،جنحت خالله

يف انتزاع لقب بطولتني للهواة يف
بالدهم ،اىل جانب احل�صول على
امل ��رك ��ز ال ��راب ��ع ب �ب �ط��ول��ة "كوريا
املفتوحة لل�سيدات".
طموح الفوز
وعلقت الكورية اجلنوبية هوانغ
ع �ل��ى م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف "�أبوظبي"
ب �ق��ول �ه��ا" :كالعبة� ،أري � ��د دائماً
ال�ت�ن��اف����س ��ض��د �أف���ض��ل الالعبات
يف ال� � �ع � ��امل ،و�� �س� �ت� �ك ��ون بطولة
"�آ�سيا واملحيط الهادي" حتدي
م�ث�ير بالن�سبة يل ،و�أت �ط �ل��ع �إىل
وم��واج �ه��ة حت ��دي م�ل�ع��ب جولف
ه��ائ��ل م �ث��ل ن � ��ادي �أب ��وظ� �ب ��ي ،ويف
ظ��روف مناخية مل ي�سبق يل �أن
ن��اف���س��ت فيها" ،و�أ�� �ض ��اف ��ت�" :إن

مكاف�آت الفوز بالبطولة ال ت�صدق،
ب��ال�ت��أه��ل وامل ���ش��ارك��ة يف بطولتني
كبريتني ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية
خو�ض بطولة "�أوغو�ستا الوطنية
للهواة".
ال�صينيات بقلب املناف�سة
ب� ��دوره� ��ا ،ق ��دم ��ت ال �� �ص �ي �ن �ي��ة ين
م�ستويات الف�ت��ة ب�ع��د �أن خا�ضت
م �ن ��ذ �أغ �� �س �ط ����س 13 ،2020
ب�ط��ول��ة ،جن�ح��ت يف ان �ت��زاع �ألقاب
ثمانية منها ،م��ن �ضمنها ثالثة
�أل � � �ق� � ��اب اح �ت��راف� � �ي � ��ة يف ج ��ول ��ة
" LPGAال�صينية" .وقالت
ي�ين " :لقد ك�ن��ت حم�ظ��وظ��ة لأن
�أك��ون ج��زا ًء م��ن قائمة الالعبات
املناف�سات على لقب ن�سخة 2019
يف بطولة "�آ�سيا واملحيط الهادي"

حكومة دبي
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/211020
املنـــــذر  :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه � :شاهد علي �شينان علي نواز�شينان ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – ��س��داد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ()12102.00درهم يف خ�لال املواعيد
القانونية.
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة
بطلب االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى " «�سايك ام جي –350
لوحة رقم  -21058خ�صو�صي – كود � –Tإمارة دبي – مويل ال�صنع “ 2016
“ وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )12102.00درهم .

العدد  13361بتاريخ 2021/10/8
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/211033
املنـــــذر  :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :عبد العزيز حمدي عبد العزيز �صادق فرحات (جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – ��س��داد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )88198.00دره��م يف خ�لال املواعيد
القانونية.
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة
بطلب االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى " «بيجو –308لوحة رقم
 -85497خ�صو�صي – كود � –Oإمارة دبي – مويل ال�صنع “ “2020وفاءا للدين
امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )88198.00درهم.
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انطالق البطولة
ومت �إط � �ل � ��اق ب � �ط ��ول ��ة "�آ�سيا
وامل �ح �ي��ط الهادي" ل �ل �ه��واة ،من
قبل احت��اد �آ�سيا واملحيط الهادي
وال �ن��ادي امللكي ال�ق��دمي للجولف
" ،"R&Aوال � � �ه � ��ادف � ��ة �إىل
اكت�شاف املواهب النا�شئة ،و�أطلق
ال �ن��ادي امل�ل�ك��ي ال �ق��دمي للجولف
" "R&Aيف  ،2018ميثاق
امل � ��ر�أة يف ل�ع�ب��ة اجل ��ول ��ف ،لتمثل
بطولة "�آ�سيا وامل�ح�ي��ط الهادي"
وح� ��دة م��ن ال �ع��دي��د م��ن مفاتيح
ال �ت �ط��وي��ر ال �ت��ي �أج ��راه ��ا جمل�س
الإدارة جنباً �إىل جنب مع مبادرات
احتاد �آ�سيا واملحيط الهادي لزيادة
�شعبية لعبة اجلولف لل�سيدات يف
املنطقة.
جهوزية امللعب
وي��ذك��ر ،مت اف�ت�ت��اح ن��ادي �أبوظبي

للجولف يف العام  ،1998ويحمل
مل �� �س��ات امل���ص���ص��م ب �ي�تر ه ��ارادي ��ن،
ومي �ت ��از ب �ب �ح�ي�رات امل �ي ��اه املاحلة
و�أ� �ش �ج��ار ال��زي �ن��ة وال �ن �خ �ي��ل على
ط� ��ول �أ� �س �ط��ح ال �ل �ع��ب وم�سارات
امل�سطحات اخل�ضراء الكبرية ،كما
ي�ست�ضيف النادي بطولة "�أبوظبي
 "HSBCللجولف ال�ت��ي تعد
واح� ��دة م��ن �أه ��م �أح� ��داث �سل�سلة
"رولك�س" يف م��و� �س��م اجلولة
الأوروبية.
الدعم والرعاية
وي �ت��م دع ��م " "R&Aم ��ن قبل
�شركاء حدث البطولة ،امللتزمون
بتطوير لعبة اجلولف يف منطقة
�آ�سيا واملحيط ال �ه��ادئ� ،إذ حتظى
بطولة �آ�سيا واملحيد الهادئ لهواة
ال �� �س �ي��دات ،ب��دع��م م��ن جمموعة
Hana
"Financial
 ،"Groupو"Nippon
Kabaya
Ohayo
 "Holdingsو""Rolex
و" "Samsungو"Trust
 ."Gulfمل��زي��د م��ن املعلومات
ع � ��ن ال� �ب� �ط ��ول ��ة ،ي� ��رج� ��ى زي� � ��ارة
امل ��وق ��ع الإل � �ك �ت��روين "anda.
 ،"org/WAAPكما ميكن
متابعة �آخ��ر الأخبار عرب من�صات
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي اخلا�صة
ب��ال�ب�ط��ول��ة ،ع�ل��ى ف�ي���س�ب��وك ،و@
 WAAPGolfع�ل��ى تويرت
و�إن�ستغرام.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

الكاتب العدل

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 8/ 10/ 2021 Issue No : 13361

Real Estate Appeal 1327/2021/322
Service by publication details
To the appellees 1- Salma Gul Agha
Unknown place of residence
Whereas the appellant / Aqaar Corporation - Represented by
/ Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Appealed the verdict issued in the case No. 892/2021 Real
Estate Summary
The hearing of Monday 18-10-2021 at 10:00 AM on the
online court hearing was determined for the same. Therefore,
you are ordered to attend by yourself or your legal attorney
and in case of your failure to do the same, you shall be trailed
in absentia.

Notice to attend the accounting
expertise meeting

Date 8/ 10/ 2021 Issue No : 13361
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Date 8/ 10/ 2021 Issue No : 13361

Real Estate Appeal 1415/2021/322
Service by publication details
To the appellees 1- Larisa Katkova
Unknown place of residence
Whereas the appellant /Aqaar Corporation
Appealed the verdict issued in the case No. 1081/2021
Real Estate Summary
The hearing of Monday 18-10-2021 at 10:00 AM on
the online court hearing was determined for the same.
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your
legal attorney and in case of your failure to do the same,
you shall be trailed in absentia.

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/851- Real Estate Execution
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 244/2020 Real Estate
Summary, by paying the execution amount of (AED 866039), including the charges
and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae,
Makani 3244594826
Parties to be notified
1- Muhammad Abidurrahman Muhammad Ali Sh Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (866039) dirhams to the
execution applicant or the court custody.Therefore, the court shall commence the
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Hamad Essa Salman

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No 211/2021/787- Real Estate Execution
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. «579/2020 Real Estate
Summary», by paying the execution amount of (AED 544521), including the charges
and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 - Email execution1@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Parties to be notified 1- Hajar Abdollah Hamidi - Capacity: Execution Respondent
2- Tayebeh Abdollah Hamidi - Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (544521) dirhams to the
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Mahmoud Gulam Al Bloushi

In Case No. 1039/2021 Real Estate Summary
Expert, Amer Ali Al Gergawi, appointed in the above mentioned case,
declares under the verdict issued by Honorable Dubai Court dated 30-09
2021, filed by the plaintiff, Aqaar Corporation
The accounting expert notifies the defendant, Timur Fattakhov
To attend before the accounting expertise on Thursday 14-10-2021 at 1
PM in our office domicile located in Wadi Al Safa 3 Area, Street No. 17,
Plazo Venezia Holding Limited Building, Office No. 201 and to bring all
the documents support your situation in the case so that we can perform
the task delegated to us as per the rules and the principles and on time.
For inquiry call No. 043344335
Amer Ali Al Gergawi
Accounting Expert
Entry No. with Dubai Courts: 41
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الفجر الريا�ضي
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قوارب النا�شئني وال�شباب تتناف�س اليوم

ال�شراعية  22قدما تد�شن �سباقات البحر يف جمريا
القمزي :نتطلع لبداية موفقة ملو�سم طويل وحافل

وي�شارك يف ال�سباق اليوم اجلمعة
•• دبي -الفجر
نخبة النواخذة والبحارة ال�شباب
ت�شهد ��ش��واط��ئ دب��ي ع�صر اليوم يف ال���س�ب��اق ال�ك�ب�ير وال� ��ذي ي�شمل
اجل �م �ع��ة م �ن��اف �� �س��ات � �س �ب��اق دبي فئتني الأوىل النا�شئني م��ن عمر
ل �ل �ق��وارب ال���ش��راع�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة � 16-8 22سنة والثانية ال�شباب من
ق��دم��ا ،ف��احت��ة ف�ع��ال�ي��ات ن ��ادي دبي عمر � 21-8سنة حيث �ستتناف�س
ال � ��دويل ل �ل��ري��ا� �ض��ات ال �ب �ح��ري��ة يف ج �م �ي��ع ال � �ق� ��وارب يف � �س �ب��اق واح ��د
املو�سم الريا�ضي البحري اجلديد وحتت�سب بعد نهاية ال�سباق نتائج
.2022-2021
كل فئة على حدا.
و�أك�م�ل��ت اللجنة املنظمة لل�سباق وك��ان��ت اللجنة املنظمة ق��د �أعلنت
كافة التجهيزات لإجناح التظاهرة ع��ن فتح ب��اب الت�سجيل للم�شاركة
ال � �ي� ��وم ب��ال �ت �ن �� �س �ي��ق م� ��ع اجل� �ه ��ات يف ال�سباق بداية الأ�سبوع و�شهدت
ال��داع �م��ة م��ن ال��دوائ��ر احلكومية ع �م �ل �ي��ة ال �ت �� �س �ج �ي��ل ع�ب�ر البوابة
وامل�ؤ�س�سات الوطنية حيث �سينطلق الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة �إق � �ب ��اال ك �ب�ي�را من
ال�سباق يف الثالثة والن�صف ع�صرا حم �ب��ي ه ��ذه ال��ري��ا� �ض��ة ح �ي��ث من
قبالة جزيرة نخلة جمريا باجتاه املتوقع �أن يتناف�سوا بقوة من �أجل
خط النهاية يف مرف�أ ال�صيادين  2التتويج والظفر بنامو�س املو�سم.
"مرا�سي بي �آند �أو" جمريا الرابعة وح ��ر� ��ص ه� ��زمي حم �م��د القمزي
مل���س��اف��ة ت��زي��د ع ��ن خ�م���س��ة �أميال م ��دي ��ر �إدارة ت �ط ��وي ��ر ال� ��� �ش� ��ؤون
بحرية.
ال��ري��ا��ض�ي��ة يف ن� ��ادي دب ��ي ال ��دويل

ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة م���ش��رف عام
ال �� �س �ب��اق ع �ل��ى ال�ت�رح �ي��ب بجميع
امل �� �ش��ارك�ين م��ع ان �ط�ل�اق فعاليات
امل��و��س��م اجل��دي��د 2022-2021
متمنيا التوفيق للجميع يف �إجناح
ال �� �س �ب��اق��ات و�إخ ��راج� �ه ��ا بال�شكل

اجلميل املعتاد كل مو�سم.
وق��ال القمزي �إن ال�سباق الأول يف
ب�ط��ول��ة دب ��ي ل �ل �ق��وارب ال�شراعية
امل�ح�ل�ي��ة  22ق��دم��ا مي �ث��ل حمطة
مهمة ك��ون��ه ف��احت��ة ال�ف�ع��ال�ي��ات يف
املو�سم اجلديد منا�شدا امل�شاركني

االل �ت��زام ال�ت��ام بتعليمات و�شروط
ال �� �س �ب��اق وال �ت �ق �ي��د ب � ��الإج � ��راءات
االح �ت�رازي� ��ة واالل � �ت� ��زام بربنامج
امل���ش��ارك��ة ال��ذي يت�ضمن الو�صول
املبكر لنقطة التفتي�ش قبل �ساعة
من موعد بداية ال�سباق املقرر يف

الثالثة والن�صف ع�صرا.
ون � ��وه م �� �ش��رف ال �� �س �ب��اق �أن على
امل�شاركني االلتزام كذلك ب�ضوابط
م��ا ب�ع��د ال���س�ب��اق ح�ي��ث ي�ج��ب على
ال� �ق ��وارب احل��ا� �ص �ل��ة ع �ل��ى املراكز
الع�شر الأوائل التوجه �إىل منطقة
ال �ف �ح ����ص ال �ف �ن��ي وم ��ن ث ��م �سيتم
�إع�ل�ان ال�ن�ت��ائ��ج ال�ن�ه��ائ�ي��ة لل�سباق
بعد مراجعة تقارير جلنة التحكيم
فيما �سيتم تتويج �أ�صحاب املراكز
ال �ث�لاث��ة الأوىل يف ك��ل ف�ئ��ة عقب
نهاية ال�سباق مبا�شرة.
و�أك ��د القمزي �أن اللجنة املنظمة
حري�صة على متابعة كل التقارير
اخلا�صة ب��الإر��ص��اد اجلوية منوها
�إىل �أن ال �ن �� �ش��رة اجل ��وي ��ة تب�شر
ب��أج��واء منا�سبة يف "بحر جمريا"
ح�ي��ث ت���ص��ل � �س��رع��ات ال��ري��اح نحو
 10عقد وارت �ف��اع امل��وج اىل قدم
واح� ��د مم��ا ي���س��اع��د امل �� �ش��ارك�ين يف

�سرعة الو�صول �إىل ع��وام��ات خط
النهاية.
1999
ب��د�أت �سباقات ال�ق��وارب ال�شراعية
امل�ح�ل�ي��ة  22ق��دم��ا ،ع ��ام 1999
بفكرة ودع��م م��ن امل�غ�ف��ور ل��ه ب�إذن
اهلل ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم -طيب اهلل ثراه -الذي وجه
�إدارة ن��ادي دبي ال��دويل للريا�ضات 2021-2020
البحرية ب�إطالق هذه الفئة لتكون ت�صدر ط��اق��م ال�ق��ارب ط��وف��ان 21
�أكادميية ومدر�سة لت�أهيل البحارة الرتتيب العام لفئة النا�شئني يف
ال�صغار خلو�ض مناف�سات الفئات ��س�ب��اق��ي دب ��ي ل �ل �ق��وارب ال�شراعية
الكبرية م�ستقبال وتعلمهم مهارات املحلية  22ق��دم��ا وال�ل��ذي��ن جريا
الإبحار.
�ضمن ف�ع��ال�ي��ات امل��و��س��م الريا�ضي
ونظم نادي دبي الدويل للريا�ضات امل�ن���ص��رم  ،2021-2020حيث
البحرية ال�سباق الأول ملناف�سات � �ش �ه��د ال �� �س �ب��اق�ين �أي �� �ض ��ا اعتالء
ال� �ق ��وارب ال���ش��راع�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة  22طاقم القارب �إق�لاع � 118صدارة
ق��دم��ا يف الأول م��ن ��ش�ه��ر �أكتوبر ال�ت�رت� �ي ��ب ال � �ع ��ام مل �ن��اف �� �س��ات فئة
ع��ام  1999مب���ش��ارك��ة  16قاربا ال�شباب.
حيث جن��ح طاقم ال�ق��ارب (هياف)
ملالكه النوخذة را�شد حممد را�شد
الرميثي يف الو�صول �أوال اىل خط
النهاية وال �ف��وز وال�ت�ت��وي��ج باملركز
الأول.

بطولة الإمارات الوطنية للجوجيت�سو تنطلق اليوم يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

تنطلق اليوم اجلمعة بطولة الإمارات
الوطنية للجوجيت�سو يف جوجيت�سو
�أري� � �ن � ��ا ب� ��أب ��وظ� �ب ��ي م� ��ع مناف�سات
ال �� �س �ي��دات و� �س��ط م �� �ش��ارك��ة وا�سعة
لالعبات الأن��دي��ة والأك��ادمي�ي��ات من
خمتلف �إمارات الدولة .على �أن تقام
مناف�سات الرجال يف اليوم التايل.
وتتمتع البطولة ب�أهمية ا�ستثنائية
م ��ع �إ� �س��دال �ه��ا ال �� �س �ت��ار ع �ل��ى مو�سم
ال� �ب� �ط ��والت امل �ح �ل �ي��ة ،ح �ي��ث تلعب
دورا م �ه �م��ا يف حت ��دي ��د �أ� �ص �ح ��اب
امل ��راك ��ز الأوىل � �ض �م��ن الت�صنيف
ال �ع��ام ل�لاع�ب�ين والأن ��دي ��ة ع�ل��ى حد
�سواء .وي�شهد اليوم الأول للبطولة
مناف�سات فئات النا�شئات حتت 16
ع��ام��ا ،وال �� �ش��اب��ات حت��ت  18عاما،
وال �ك �ب��ار ف ��وق  18ع��ام��ا ،ع�ل�م��ا ب�أن
البطولة تقام بنظام احلزام املفتوح.
وي� �ق ��ول م �ن �� �ص��ور ال �ظ��اه��ري ع�ضو
جم �ل ����س �إدارة احت � � ��اد الإم� � � � ��ارات
ل�ل�ج��وج�ي�ت���س��و �أن ف �ك��رة البطولة
نابعة من ر�ؤي��ة االحت��اد الهادفة �إىل
تنويع امل�سابقات املحلية واخلارجية
ل��رف��ع ف��ر���ص االح �ت �ك��اك باخلربات
امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة وال� �ت ��رف � � ��ع مب�ستوى
الالعبني والالعبات و�إف�ساح املجال
�أم��ام �أكرب عدد من منت�سبي الأندية

والأك��ادمي�ي��ات للم�شاركة وم�ضاعفة
فر�صهم لرفع نقاط ت�صنيفهم مع
ختام املو�سم.
و�أو�ضح الظاهري �أن البطولة ت�شكل
ف��ر� �ص��ة ج� �ي ��دة لإع� � � ��داد الالعبني
وال�ل��اع � �ب� ��ات و�إك� ��� �س ��اب� �ه ��م اخل�ب��رة
ال�ل��ازم� ��ة يف �إط � � ��ار اال�� �س� �ت� �ع ��دادات
امل �ت��وا� �ص �ل��ة ل�ل�م���ش��ارك��ة يف بطولتي
ال �ع��امل و�أب��وظ �ب��ي ال�ع��امل�ي��ة ملحرتيف
اجلوجيت�سو بن�سختها الـ  13اللتان
ت �ع �ت�بران م��ن �أه ��م ال �ب �ط��والت على
�ساحة اجلوجيت�سو العاملية.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن دول��ة الإم ��ارات متلك
�أح��د �أك�ب�ر و�أه ��م امل�شاريع يف العامل
لن�شر وتطوير ريا�ضة اجلوجيت�سو
وت�أهيل امل��واه��ب و�صناعة الأبطال،
وه ��و م��ا يتج�سد يف تطبيق �أف�ضل
ال�ب�رام��ج ال�ع��امل�ي��ة يف ن���ش��ر وتطوير

اللعبة والك�شف عن املواهب و�صقلها،
وتنظيم البطوالت على مدار املو�سم
�سواء كانت وطنية �أو دولية ،ل�صقل
امل�ه��ارات و�صناعة الأب�ط��ال باملعايري
العاملية.
و�أ�ضاف �أن املناف�سة التي �ست�شهدها
ب � �ط� ��ول� ��ة الإم� � � � � � � � � ��ارات ال ��وط� �ن� �ي ��ة
للجوجيت�سو ��س�ت�ك��ون ق��وي��ة للغاية

يف ظ ��ل م �� �ش��ارك��ة �أب � � ��رز الالعبني
وال�ل�اع �ب��ات ع�ل��ى ال���س��اح��ة املحلية،
كما �أنها �ست�ساهم يف ا�ستقرار اجلهاز
الفني على الأ��س�م��اء التي �ست�شارك
مع املنتخب الوطني يف اال�ستحقاقات
القادمة .وتكمن �أهمية البطولة يف
حتديدها لهوية �أبطال املو�سم املحلي
ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د ال�ل�اع �ب�ي�ن والأن ��دي ��ة،
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ف � � �ق � ��د امل� � � ��دع� � � ��و  /اودى
اب� � �ي �ل��ار اول � �ي ��ر  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )P7887038Aيرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الفلبينية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف �ق��د امل ��دع ��و � /سبلووجنل
ادي � �� � �س� ��و اي � �ل � ��ى  ،اث� �ي ��وب� �ي ��ا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )EP5425653يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االثيوبية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف �ق��د امل��دع��و  /دان �ي��ل ا�سلم
ا� � �س � �ل� ��م خ � � ��ان  ،ب ��اك� ��� �س� �ت ��ان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )1803733يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الباك�ستانية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.

ف�ق��د امل��دع��و  /ني�شان احمد
ا�� � �ش� � �ف � ��اق اح � �م� ��د  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )M4988899يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الهندية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /اري�ك��ا جيان
جابيتان بو�سكادو  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()P5138525B
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0562573885

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /ع��ادل ا�شرف
خلف عبدالرحيم  ،م�صر
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()A20294156
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0509515940

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /م��ارت��ا فري
نانديز دي��ل ري��ى  ،ا�سبانيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق ��م ( )437م ��ن يجده
ع�ل�ي��ه االت �� �ص��ال بتليفون
رقم 0507075979

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /عبدالقدو�س
ع�ب��دال���س�ت��ار  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()BW0115826
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0554684940

• م�شاركة ن�سائية وا�سعة من خمتلف الأندية والأكادمييات
• مناف�سات الرجال تنطلق ال�سبت وتوقعات مبناف�سة قوية
• الظاهري :البطولة متثل م�سك اخلتام للأجندة املحلية
ومنحهم نقاطا ت�صنيفية م�ضاعفة
ب��امل �ق��ارن��ة م ��ع دوري � ��ي �أم الإم� � ��ارات
ون��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة للجوجيت�سو،
وت�ب�ل��غ ال�ق�ي�م��ة الإج �م��ال �ي��ة جلوائز
البطولة  282,000درهم �إماراتي،
حيث مت تخ�صي�ص  81,000درهم
للفائزين م��ن النا�شئني والنا�شئات
حت��ت  16ع��ام��ا ،و 96,000درهم

ل�ل�ف��ائ��زي��ن م��ن ال �� �ش �ب��اب وال�شابات
حتت  18عاما ،و 105,000درهم
ل�ل�ف��ائ��زي��ن م��ن ال��رج��ال وال�سيدات
ف � ��وق  18ع� ��ام� ��ا .وت � �ق� ��ول العبة
�أك ��ادمي� �ي ��ة ال� ��وح� ��دة للجوجيت�سو
�أ�� �ش ��واق اخل � ��وري وال �ت��ي ت �� �ش��ارك يف
فئة الكبار وزن  52كجم �أنها تتطلع
بحما�س كبري �إىل انطالق مناف�سات

البطولة وموا�صلة ما بد�أته يف دوري
�أم الإم � ��ارات للجوجيت�سو ،م�ؤكدة
�أنها �ستبذل كل ما يف و�سعها مل�ساعدة
الوحدة على موا�صلة م�سرية الت�ألق
واعتالء من�صات التتويج.
و�أ�ضافت اخلوري �أن توقيت البطولة
م �ن��ا� �س��ب مل �� �س��اع��دة ال�ل�اع �ب ��ات على
ال��و� �ص��ول �إىل اجل��اه��زي��ة املطلوبة

ل� �ل� �ت� �ف ��وق وال � �ظ � �ه � ��ور امل � �� � �ش� ��رف يف
ب�ط��ول�ت��ي ال �ع��امل و�أب��وظ �ب��ي العاملية
للمحرتفني ،ناهيك عن �أهميتها يف
حتديد املت�صدرين للمو�سم احلايل.
ويف �سياق مت�صل تتوا�صل ي��وم غد
ال�سبت فعاليات البطولة مبناف�سات
ال��رج��ال ال�ت��ي م��ن امل�ت��وق��ع �أن تكون
حافلة بالندية والإثارة.

اليوم ..انطالق الأ�سبوع الثاين من دوري الإمارات
لوجنني لقفز احلواجز يف «ال�شارقة للفرو�سية»
•• ال�شارقة-وام:

ي�ست�ضيف نادي ال�شارقة للفرو�سية
وال�سباق اليوم وملدة يومني فعاليات
الأ� �س �ب��وع ال �ث��اين ل ��دوري الإم ��ارات
لوجنني لقفز احلواجز يف ن�سخته
العا�شرة ب�إ�شراف احت��اد الفرو�سية
وال�سباق و برعاية لوجنني و الذي
ي�ق��ام ع�ل��ى م �ي��دان ال���ص��ال��ة املغطاة
بالنادي مب�شاركة فر�سان وفار�سات
قفز احلواجز يتناف�سون على �ألقاب
� 8أ�شواط .
وت �ت��وا� �ص��ل م �ن��اف �� �س��ات امل�شاركات
املفتوحة للفر�سان من جميع الفئات
وت �ت��م م���ش��ارك��ات�ه��م وف ��ق اخل�ب�رات الأول � 4أ�شواط  3منها مبوا�صفات
مبعدل مناف�ستني بحواجز متقاربة اجل ��ول ��ة ال� ��واح� ��دة ي� �ب ��د�أ ت�صميم
االرت�ف��اع لكل فئة و�ستقام يف اليوم م���س��اره��ا ب �ح��واج��ز  90/ـ /100

��س��م ب��زي��ادة � /5/سنتيمرتات عن
م�ن��اف���س��ات الأ� �س �ب��وع الأول مطلع
�أكتوبر احلايل.
وتبد�أ مناف�سات يوم غدا باملناف�سة
املفتوحة الثانية على االرتفاع 90/
ـ � /100سم وال�شوط ال�سابع قبل
الأخري مفتوح امل�شاركة مبوا�صفات
املرحلتني و�صمم م�ساره بحواجز
 115/ـ � /120سم.
و تختتم املناف�سات ب�شوط مفتوح
مب��وا��ص�ف��ات اجل��ول��ة ال ��واح ��دة مع
ج ��ول ��ة ل �ل �ت �م��اي��ز و� �ص �م��م م�ساره
ب �ح��واج��ز ي �ت ��راوح ارت �ف��اع �ه��ا بني
 135/ـ � � /140س��م وه� ��ي امل ��رة
�سم وينتهي بت�صميم م�سار ال�شوط الأوىل جل ��والت ال�ت�م��اي��ز باملو�سم
ال � ��راب � ��ع مب ��وا�� �ص� �ف ��ات املرحلتني وال�ت��ي يبلغ فيها ارت �ف��اع احلواجز
اخل��ا� �ص��ة ع �ل��ى ح ��واج ��ز � /140/ /135/سم �أي�ضاً.
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الفجر الريا�ضي

اليوم ..انطالق « ك�أ�س املحرتفني» لكرة القدم بلقاء خورفكان مع الوحدة
•• �أبوظبي -وام:

يق�ص خورفكان والوحدة� ،شريط املو�سم اجلديد ،لك�أ�س رابطة
املحرتفني ،عندما يلتقيان اليوم اجلمعة ،على �ستاد �صقر بن
حممد القا�سمي ،يف ذه��اب ال��دور الأول ،وذل��ك الرتباط الوحدة
بامل�شاركة يف ربع نهائي دوري �أبطال �آ�سيا� ،أمام الن�صر ال�سعودي
يوم � 16أكتوبر اجلاري ،على �أن ي�ستكمل الدور الأول مبباريات
احتاد كلباء والعروبة ،والعني والإمارات ،وعجمان وال�شارقة ،يوم
� 15أكتوبر ،ومباريات الظفرة والن�صر ،وبني يا�س والو�صل يوم
 16من ال�شهر نف�سه.
وتعادل الفريقان �سلباً على نف�س امللعب يف دوري �أدنوك للمحرتفني
هذا املو�سم ،مبا يجعلنا نرتقب مواجه ًة حتمل الكثري يف طياتها،

مع �سعي كل فريق لتحقيق �أف�ضل نتيجة ممكنة ،وتعزيز فر�صه
بالت�أهل ،قبل خو�ض لقاء الإياب.
وكانت رابطة املحرتفني قد اعتمدت مواعيد م�سابقة ك�أ�س رابطة
امل�ح�ترف�ين ،للمو�سم اجل��دي��د  2021 - 2022حيث تنطلق
امل�سابقة اليوم � 8أكتوبر ،مب�شاركة  12فريقاً فيما ت�أهل اجلزيرة،
حامل لقب الدوري ،و�شباب الأهلي بطل الن�سخة الأخرية للك�أ�س،
�إىل رب��ع النهائي مبا�شرة .و ُتلعب «ك��أ���س راب�ط��ة املحرتفني» يف
املو�سم اجلديد ،بنظام حتديد املراكز بنهاية مباريات الدور الأول،
ال��ذي يقام بنظام "الذهاب والإياب" ،و�صو ًال �إىل رب��ع النهائي،
مب�شاركة � 6أندية مت�أهلة من الدور الأول� ،إ�ضافة �إىل اجلزيرة
و�شباب الأهلي املت�أهلني م�سبقاً .وبح�سب التعديالت اجلديدة،
تلعب الفرق التي تخرج من كل مرحلة بنظام ال��دوري من دور

واحد على حتديد املراكز يف كل مرحلة ،حيث تلعب الفرق ال�ستة
غري املت�أهلة للدور رب��ع النهائي ،بنظام ال��دوري من دور واحد،
بحيث يلعب كل فريق مع الفرق اخلم�سة الأخرى ،على املراكز من
التا�سع وحتى الرابع ع�شر .وتقام يف املقابل مباريات بني الفرق
الأرب�ع��ة غري املت�أهلة للدور ن�صف النهائي ،بنظام ال��دوري من
دور واحد ،على املراكز من اخلام�س وحتى الثامن� ،أما الفريقان
اللذان يغادران من ن�صف النهائي ،ف�ستقام بينهما مباراة واحدة،
لتحديد املركزين الثالث والرابع .وح��ددت الرابطة ،يومي 25
و� 26أكتوبر ،ملباريات �إي��اب ال��دور الأول ،على �أن ُتقام مباريات
حتديد املراكز من التا�سع وحتى الرابع ع�شر للفرق ال�ستة غري
املت�أهلة للدور ربع النهائي� ،أيام  12و 26نوفمرب املقبل ،و 4و9
دي�سمرب  ،2021و 23يناير .2022
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االحتاد ال�سعودي لل�سباحة ينظم
بطوالت للفئات ال�سنية

•• الريا�ض-الفجر

ي�ن�ظ��م االحت� ��اد ال���س�ع��ودي لل�سباحة ب �ط��والت ل�ل�ف�ئ��ات ال���س�ن�ي��ة يف ع ��دد م��ن امل �ن��اط��ق ت�ن�ف�ي��ذا خلططه
وا�سرتاتيجياته .وتقام اجلمعة وال�سبت املقبلني بطولة �أندية منطقة الريا�ض جلميع الفئات ال�سنية يف
م�سبح وزارة الريا�ضة بالريا�ض ،مب�شاركة � 160سباحا ميثلون  12ناديا .يقود البطولة  21حكما.
كما تقام اجلمعة وال�سبت �أي�ضا بطولة منطقة الدمام جلميع الفئات ال�سنية يف م�سبح وزارة الريا�ضة
بالدمام ،مب�شاركة � 264سباحا من  12ن��ادي��ا .ويهدف االحت��اد ال�سعودي لل�سباحة من خ�لال هذه
البطوالت "بطوالت تندرج �ضمن �إ�سرتاتيجية دعم الأندية" �إىل رفع املعدالت التناف�سية بني الأندية
وحتقيق الأزمنة امل�ؤهلة لبطوالت اململكة التي ي�سعى االحتاد من خاللها مل�شاركة ال�سباحني املتميزين
املحققني للأرقام الت�أهيلية مبا ي�صب يف م�صلحة املنتخبات ال�سعودية.
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«ذيب�س» العني يفوز على «�ستورمز» �أبوظبي يف قمة دوري الإمارات لهوكي اجلليد منتخبنا للرجبي �إىل الدوحة للم�شاركة
يف بطولة غرب �آ�سيا للرجال وال�سيدات

•• �أبوظبي-وام:

ح � �ق ��ق ف� ��ري� ��ق "ذيب�س" ال �ع�ي�ن
ف ��وزه الأول ع�ل��ى ف��ري��ق "�ستورمز
"�أبوظبي بنتيجة  1 - 3يف لقاء
ال �ق �م ��ة ال � � ��ذي ج �م ��ع ب�ي��ن قطبي
ه��وك��ي اجل�ل�ي��د م���س��اء �أم ����س الأول
يف العا�صمة �أبوظبي مبدينة زايد
الريا�ضية� ،ضمن مباريات اجلولة
الأوىل ل � ��دوري الإم � � ��ارات لهوكي
اجلليد .وانتهى ال�شوط الأول بني
الفريقني بالتعادل ،وج��اء ال�شوط
ال�ث��اين ل�صالح "ذيب�س" بهدفني.
ويف ال �� �ش��وط ال �ث��ال��ث دخ ��ل فريق
�ستورمز �أبوظبي بكل ق��وة حماوال
تعديل النتيجة ،حيث قل�ص الفارق
و��س�ج��ل ه��دف��ا واح ��دا ،ويف الثواين
الأخ� �ي ��رة ا� �س �ت �ط��اع ف ��ري ��ق ذيب�س
ت�سجيل الهدف الثالث ،فيما بلغت
عدد ت�سديدات �ستورمز على املرمى
 57ت�سديدة  ،بينما �سدد فريق "
ذيب�س "  34ت�سديدة فقط.
ومن نتائج اجلولة الأوىل �أي�ضا يف
دوري الإمارات لهوكي اجلليد ،فوز
مايتي كاملز على فريق �سكور بينز
بنتيجة . 9 - 10

•• دبي -وام:

غادرت �صباح �أم�س اخلمي�س بعثة منتخب الإمارات
للرجال وال�سيدات ل�سباعيات للرجبي �إىل العا�صمة
القطرية ال��دوح��ة للم�شاركة يف بطولة غ��رب �آ�سيا
ال �ت��ي �ستنطلق ال �ي��وم وت���س�ت�م��ر ح�ت��ى � 10أكتوبر
اجل��اري .ي�تر�أ���س البعثة حممد �أح�م��د �شاكر ع�ضو
جمل�س الإدارة مدير املنتخبات ،وت�ضم �أبولو برليني
املدير الفني ،ويو�سف �شاكر م�ساعدا امل��درب ،ونزار
م �ه��ران �إداري� � �اً� ،إ��ض��اف��ة �إىل ب��اق �أع���ض��اء اجلهازين
الفني والإداري و 30العبا والعبة على ر�أ�سهم خالد
اجلنيبي ،و �سعيد املهريي ،و�أ�سماء الزعابي ،و �شوق
�أهلي و فرح العزري ،و عفراء را�شد ،الذين ميثلون
�أ�صحاب اخلربة يف قائمة املنتخبات الوطنية.
وتعرب ه��ذه البطولة هي �أول بطولة على م�ستوى
فرق الرجال وال�سيدات تقام بالقارة الآ�سيوية بعد
توقف دام لأكرث من عام و� 10أ�شهر .ويطمح الفريق
ال��وط�ن��ي لتحقيق ك ��أ���س ال�ب�ط��ول��ة لفئتي الرجال
وال�سيدات.
و��س�ت�ق��ام امل�ن��اف���س��ات ب�ن�ظ��ام ال�ف�ق��اع��ة الطبية والتي
تقت�صر فيه حركة جميع امل�شاركني يف البطولة ،من
العبني و�أجهزة فنية ،على �أماكن الإقامة واملالعب
و��س��ط �إج� ��راءات اح�ترازي��ة ��ص��ارم��ة ،وحت��ت �إ�شراف
ك��ام��ل م��ن اجل �ه��ات ال�صحية ب��دول��ة ق�ط��ر .وت�ضم
بطولة ال��رج��ال  5منتخبات ه��ي ،الإم� ��ارات وقطر
ولبنان وفل�سطني و�إي ��ران� ،إىل جانب  5منتخبات
لل�سيدات وه��ي :الإم� ��ارات وق�ط��ر و�إي� ��ران والعراق

و�سوريا.
وت �ق ��ام ال �ب �ط��ول��ة ب �ن �ظ��ام ال� � ��دوري م ��ن دور واح ��د،
حيث يلتقي منتخب الإم ��ارات لل�سيدات يف املباراة
االفتتاحية للبطولة مع املنتخب ال�سوري يف متام
ال�ساعة الرابعة ع�صراً بتوقيت الدوحة ،ويلتقي يف
املباراة الثانية مع املنتخب العراقي ،ثم االيراين يف
املباراة الثالثة .وباليوم الثاين �سيلتقي مع املنتخب
القطري.
بينما يلتقي املنتخب الوطني للرجال يف اليوم الأول
م��ع ن�ظ�يره الفل�سطيني يف مت��ام ال�ساعة ال�ساد�سة
م�سا ًء بتوقيت الدوحة .ثم يلتقي يف املباراة الثانية
م��ع ن�ظ�يره الإي � ��راين ،وب��ال �ي��وم ال �ث��اين �سيلتقي يف
املباراة الأوىل مع املنتخب اللبناين واملباراة الثانية
م��ع امل�ن�ت�خ��ب ال �ق �ط��ري .وح��ر���ص حم �م��د �سلطان
الزعابي الأمني العام لالحتاد على االلتقاء ب�أع�ضاء
البعثة قبل املغادرة ،ونقل لهم حتيات ال�شيخ حممد
بن مكتوم بن جمعة �آل مكتوم ،وحثهم على الفوز
والعودة اىل الوطن حاملني ك�أ�سي البطولة للرجال
و ال�سيدات ،م�ؤكدا �أن تلك البطولة �ستكون حمطة
مهمة للغاية �ضمن حمطات الإ�ستعداد للت�صفيات
الآ�سيوية امل�ؤهلة للمونديال .من ناحيته قال يو�سف
�شاكر م�ساعد امل��درب كابنت املنتخب ال�سابق " :مت
اال��س�ت�ع��داد ب�شكل جيد ل�ه��ذه ال�ب�ط��ول��ة ،م��ن خالل
تدريبات مكثفة وعدد من املباريات الودية ،نعلم �أن
املناف�سة لن تكون �سهلة ،لكننا �سن�سعى لإحراز ك�أ�س
البطولة و�سي�ستفيد الالعبون املواطنون من امل�شاركة
يف هذا احلدث الكت�ساب املزيد من اخلربة".

�إ�سبانيا تث�أر من �إيطاليا وتوقف انت�صاراتها املتتالية
ث�أرت �إ�سبانيا من م�ضيفتها �إيطاليا ،بطلة �أوروبا ،وبلغت املباراة النهائية
للن�سخة الثانية من م�سابقة دوري الأمم الأوروبية يف كرة القدم عندما
تغلبت عليها  1-2على ملعب �سان �سريو يف ميالنو �أمام � 37ألف متفرج
يف ن�صف النهائي.
و�سجل مهاجم مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي فريان توري�س ( 17و)2+45
ه��ديف �إ�سبانيا ،فيما �سجل البديل لورنت�سو
ب �ي �ل �ي �غ��ري �ن��ي ( )83ه � ��دف ال�شرف
لأ� �ص �ح��اب الأر�� � ��ض ال ��ذي ��ن �أكملوا
املباراة بع�شرة العبني منذ الدقيقة
� 42إث��ر ط��رد قائدهم ليوناردو
بونوت�شي.
وقال توري�س "كنا نعرف �أن مباراة
ال� �ي ��وم � �س �ت �ك��ون خ ��ا�� �ص ��ة ،نواجه
�إيطاليا بطلة �أوروب��ا ويف عقر
داره ��ا .ك��ل �شيء كان

رائعا اليوم ،الفوز ثمرة التدريب وعندما تقوم بذلك على �أكمل وجه
دائما تتحقق النتائج".
وتلتقي فرن�سا ،بطلة العامل ،مع بلجيكا اخلمي�س يف تورينو يف مباراة
ن�صف النهائي الثانية ،فيما تقام املباراة النهائية الأحد على ملعب �سان
�سريو ،ومباراة املركز الثالث على ملعب "�أليانو �ستاديوم" يف تورينو.
وردت �إ�سبانيا ومدربها لوي�س �إنريكي االعتبار خل�سارتها �أم��ام �إيطاليا
يف ن�صف نهائي ك�أ�س �أوروب��ا الأخ�يرة ،عندما تفوق رجال املدرب روبرتو
مان�شيني ب��رك�لات ال�ترج�ي��ح عقب ان�ت�ه��اء ال��وق�ت�ين الأ��ص�ل��ي والإ�ضايف
بالتعادل .1-1
و�أوق�ف��ت �إ�سبانيا ال�سل�سلة القيا�سية اليطاليا يف احلفاظ على �سجلها
خال من اخل�سارة عند  37مباراة ،و�أحلقت بها اخل�سارة الأوىل يف �سان
�سريو منذ عام  ،1927حمققة �أول فوز لها على ايطاليا يف عقر دارها
يف مباراة ر�سمية.
وح�سمت �إ�سبانيا نتيجة املباراة يف �شوطها الأول عندما �سجلت هدفني
بف�ضل �سيطرتها وا�ستحواذها الكبري على الكرة والذي بلغ ،63%
وك��ذل��ك النق�ص ال �ع��ددي عقب ط��رد بونوت�شي الن�ه��ا �سجلت
الثاين بعد خم�س دقائق من خروجه.
وتابعت �إ�سبانيا �أف�ضليتها يف ال�شوط الثاين وكان ب�إمكانها
التعزيزم يف �أك�ثر من منا�سبة وك��ادت تدفع ثمن ذلك
غاليا لأن الطليان قل�صوا الفارق يف الدقائق ال�سبع
االخرية واندفعوا بحثا عن التعادل.
وا�ضطر مان�شيني اىل �إخ��راج املهاجم برناردي�سكي
ل �ل��دف��ع ب�ق�ط��ب ال ��دف ��اع الآخ � ��ر وال �ق��ائ��د جورجو
كييليني مطلع ال�شوط الثاين ،كما �أج��رى �أربع
تغيريات �أخ��رى دون �أن ينجح يف قلب الطاولة
على �ضيوفه.
وع �ل��ق كييليني ع�ل��ى اخل �� �س��ارة ق��ائ�لا "نحن
حزينون لهذه اخل�سارة ،حزينون لأننا خ�سرنا
على هذا امللعب .ارتكبنا بع�ض االخطاء وهو ما
ا�ستغلته ا�سبانيا للت�سجيل ،مل نكن نتمتع بال�صفاء
الذهني ،والنق�ص العددي �أثر علينا كثريا� .أنا مت�أكد
من �أننا �سنتعلم من هذه اخل�سارة".
و�أ� �ض��اف "ال ي��وج��د ه�ن��اك منتخب ال يقهر ،عندما تواجه
منتخبات قوية وكبرية يجب �أن تتحلى بالرتكيز ،و�أعتقد �أننا
دفعنا ثمن عدم الرتكيز اليوم".
من جهته ،قال مان�شيني "يف بع�ض الأحيان ت�سري الأمور على
هذا النحو ،نتائج املباريات تتحدد بنا ًء على وقائعها .كان من
املمكن �أن نخرج متعادلني يف ال�شوط الأول .يلعبون ب�شكل
جيد جدا من الناحية الفنية .للأ�سف مل نتمكن من �إكمال
املباراة بـ 11العبا ،لقد ارتكبنا خط�أ ال ميكن القيام به على
هذا امل�ستوى .مل �أ�شاهد اللقطة ،لكن هذا ال يغري �شي ًئا .يجب
�أن تكون حذ ًرا عندما يكون لديك بطاقة �صفراء .يف ال�شوط
الثاين جنحنا على الأقل يف الت�سجيل دون �أن ت�ستقبل �شباكنا
�أي هدف ،تهانينا رغم كل �شيء لالعبني".
وخا�ضت �إيطاليا املباراة يف غياب قلبي هجومها ت�شريو �إميوبلي
و�أن��دري��ا بيلوتي ب�سبب الإ��ص��اب��ة ،ف��أ��ش��رك مدربها مان�شيني
مهاجم يوفنتو�س برناردي�سكي مكانهما ،فيما ف�ضل الإبقاء على
املدافع املخ�ضرم جورجو كييليني على دكة البدالء مف�ضال عليه
�ألي�ساندرو با�ستوين.
وخا�ض املنتخب الإ�سباين املباراة يف غياب �أكرث من العب �أ�سا�سي

�أب��رزه��م �أل�ف��ارو م��ورات��ا وداين �أومل��و وب�ي��دري وج�ي�رارد مورينو وجوردي
�ألبا.
ودف��ع مدربه لوي�س �أنريكي بالعب و�سط بر�شلونة الواعد غ��ايف (17
عاما) ال��ذي ب��ات �أ�صغر الع��ب يف التاريخ يحمل �أل��وان �إ�سبانيا حمطما
رقما قيا�سيا عمره  85عاما.
وحطم غايف ( 17عاما و 60يوما) رقم �أنخل ثوبيتا ريدوندو الذي حمل
قمي�ص املنتخب اال�سباين للمرة الأوىل يف �سن  17عاما و 284يوما يف
مباراة دولية ودية �ضد ت�شيكو�سلوفاكيا (�1-صفر) عام .1936
وتعترب م�شاركة غ��ايف قفزة هائلة بالن�سبة له خ�صو�صا و�أن��ه مل يلعب
�سوى  363دقيقة مع البالوغرانا.
وكانت �صاحبة املبادرة بالتهديد عرب جناح يوفنتو�س فيديريكو كييزا
بت�سديدة قوية من خارج املنطقة ابعدها احلار�س �أوناي �سيمون ب�صعوبة
( ،)5و�أخرى لبا�ستوين بني يدي �سيمون (.)6
وجنحت ا�سبانيا يف افتتاح الت�سجيل عندما مرر ميكل اويار�سابال كرة
عر�ضية من اجلهة الي�سرى تابعها توري�س بيمناه "على الطاير" ارتطمت
بالقائم االي�سر وعانقت ال�شباك (.)17
وك��ادت �إ�سبانيا ت�ضيف الهدف الثاين بعد دقيقتني عندما
�سدد ماركو�س �ألون�سو كرة "على الطاير" بي�سراه من
حافة املنطقة �أفلتت من يدي جانلويجي دوناروما
وارتطمت بالقائم االمين و�شتتها بونوت�شي من باب
املرمى اىل ركنية مل تثمر (.)19
وكاد جوفاين دي لورنت�سو يدرك التعادل ب�ضربة
ر�أ� �س �ي��ة م��ن م���س��اف��ة ق��ري�ب��ة م ��رت ب �ج��وار القائم
الأمين (.)27
وح��رم ال�ق��ائ��م االي���س��ر برناردي�سكي م��ن �إدراك
التعادل عندما رد ت�سديدته الزاحفة القوية من
داخل املنطقة اثر هجمة مرتدة مل�سها احلار�س
�سيمون (.)34
و�أهدر �إين�سيني فر�صة ذهبية الرداك التعادل
عندما تلقى ك��رة على طبق م��ن ذه��ب من
�إمير�سون ف�سددها واملرمى م�شرع �أمامه
بجوار القائم الأي�سر (.)35
وردت ا��س�ب��ان�ي��ا ب�ه�ج�م��ة م��رت��دة �أنهاها
�أوي��ار��س��اب��ال بت�سديدة زاح�ف��ة م��ن داخل
املنطقة ت�صدى لها دوناروما (.)37
وزادت حم��ن �إي �ط��ال �ي��ا ب �ط��رد قائدها
وق �ط��ب دف��اع �ه��ا ب��ون��وت �� �ش��ي لتلقيه
االنذار الثاين (.)41
وت ��اب ��ع �إن �� �س �ي �ن��ي م���س�ل���س��ل �إه� ��دار
ال�ف��ر���ص ال�سهلة عندما تلقى
كرة من ماركو فرياتي داخل
املنطقة �سددها بيمناه من
م�سافة قريبة ب�ين يدي
�سيمون (.)45
وع ��زز ت��وري����س ت�ق��دم �إ�سبانيا
ب��ر�أ��س�ي��ة م��ن م���س��اف��ة ق��ري�ب��ة �إثر
مت��ري��رة ع��ر��ض�ي��ة م��ن �أويار�سابال
�أ�� �س� �ك� �ن� �ه ��ا ع � �ل� ��ى مي� �ي��ن دون � � ��اروم � � ��ا
(.)2+45
ول�ع��ب مان�شيني ورق �ت��ي م��ان��وي��ل لوكاتيلي

ومويز كني مكان فرياتي و�إين�سيني ،لكن �إ�سبانيا كانت الأقرب للتعزيز
ب�ضربة ر�أ�سية لأويار�سابال من م�سافة قريبة مرت بجوار القائم الأمين
( .)63ودف��ع مان�شيني بلورنت�سو يليغريني مكان جورجينيو (،)64
قبل �أن يلعب ورقته االخرية بدفعه بدافيدي كاالبريا بدال من نيكولو
باريال ( .)71و�أنقذ دوناروما مرماه من هدف ثالث بت�صديه لت�سديدة
قوية زاحفة لألون�سو من م�سافة قريبة
(.)78
وجنحت ايطاليا يف تقلي�ص الفارق
م ��ن ه �ج �م��ة م ��رت ��دة خ �ط��ف اىل
�إثرها كييزا ك��رة ر�أ�سية للبديل
ي�يرمي��ي بينو اىل ب��او توري�س
ف� �ت�ل�اع ��ب ب� ��االخ �ي�ر وانطلق
من و�سط امللعب وتوغل داخل
املنطقة ومررها �إىل بيليغريني
ال � �ق� ��ادم م ��ن اخل� �ل ��ف فتابعها
بيمناه داخل املرمى اخلايل
(.)83
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جناة ر�ضيع يزن  500غرام بف�ضل �شقيقه التو�أم

جتنب ما�شية �ضالة فت�سبب بحادث مروع

�أ�شاد زوجان بريطانيان ،بالرابطة بني تو�أمني متطابقني،
بعدما �أنقذ �أحدهما �شقيقه ال��ذي مل يتجاوز وزن��ه ن�صف
كيلوغرام ،عند والدت��ه ،باحت�ضانه ال��دائ��مُ .ول��د ت�شي�سرت
جريفز قبل الأوان ،يف الأ�سبوع  28من احلمل ،يف  15يوليو-
متوز ومل يتجاوز وزنه ن�صف كيلوغرام ،مع �شقيقه �أوتي�س
الذي كان يزن  2كيلوغرام .بعد � 6أ�سابيع ،خرج �أوتي�س من
امل�ست�شفى وو�صل وزنه �إىل  4كيلوغرامات ،يف حني مل ي�صل
وزن ت�شي�سرت �إىل �أك�ثر من  2كيلوغرام .يقول الوالدان،
كيلي جريفز وزوجها بيلي ،من بنفليت� ،إنها لي�س ال ي�شكان
�أن معركة ت�شي�سرت للبقاء �سببها الرابطة مع تو�أمه املتطابق،
�أوتي�س .وقالت كيلي ل�صحيفة ديلي ميل الربيطانية" :ال
�شك يف �أن عناق �أوتي�س الدائم ل�شقيقه يف احلا�ضنة� ،ساعده
على اال�ستمرار ،ومكنه من البقاء على قيد احلياة" .ظهرت
م�شاكل ت�شي�سرت ال�صحية منذ فح�ص والدته يف الأ�سبوع
 16من احلمل� ،إذ كان اجلنينان يختلفان يف احلجم بن�سبة
 25%ب�سبب ح��ال��ة ت�سمى تقييد ال�ن�م��و االن�ت�ق��ائ��ي داخل
الرحم ،ما �أدى �إىل حرمان ت�شي�سرت من العنا�صر الغذائية
الكافية من امل�شيمة ،و�ضعف منوه ب�شكل كبري.

لقي � 12شخ�صا م�صرعهم �أم�س اخلمي�س يف الهند ،بعد انحراف
حافلة كانوا ي�ستقلونها عن الطريق وا�صطدامها ب�شاحنة.
وقالت ال�شرطة الهندية �إن احل��ادث وق��ع يف منطقة بارابانكي،
على بعد  40كيلومرتا جنوب غرب مدينة لكناو ،وقد �أ�صيب 32
�شخ�صا من �إجمايل  60راكبا كانوا على منت احلافلة.
وبح�سب ال�سلطات الهندية ف�إن �سائق احلافلة انحرف عن امل�سار
لتجنب اال�صطدام مبا�شية �ضالة على الطريق ،الأمر الذي ت�سبب
بوقوع احلادث.
ونقلت "الأ�سو�شيد بر�س" ع��ن �ضابط ال�شرطة يامونا برا�ساد
قوله� ،إن هناك خماوف من احتمال زيادة عدد القتلى حيث �أ�صيب
العديد من الركاب بجروح خطرية .ووف��ق �إح�صائيات ال�شرطة
ف�إن �أكرث من � 110آالف �شخ�ص يلقون حتفهم �سنويا يف حوادث
ال �ط��رق يف خمتلف �أن �ح��اء ال�ه�ن��د .وت �ع��زى معظم احل ��وادث �إىل
القيادة املتهورة و�سوء �صيانة الطرق وتقادم املركبات.

ذكاء
الأطفال املرحون �أكرث ً

قالت درا�سة حديثة �إن الأطفال املرحني والكوميديني �أكرث ذكا ًء
من �أقرانهم يف املدر�سة .واخترب العلماء  217طف ً
ال مبعدالت ذكاء
خمتلفة ،مبطالبتهم بكتابة نكات لـ  10ر�سوم هزلية ،ثم ت�سجيل
م�ساهماتهم م��ن قبل جلنة م��ن العلماء ور��س��ام��ي الكاريكاتري.
ومب �ج��رد ت�سجيل جميع ال��درج��ات ال�ن�ه��ائ�ي��ة ،وج��د اخل�ب�راء �أن
الأطفال الأكرث ذكا ًء تفوقوا على �أقرانهم يف كتابة النكات الهزلية.
وي�ع�ت�ق��د الأك��ادمي �ي��ون �أن الأذك� �ي ��اء �أق� ��در ع�ل��ى ال�ف�ك��اه��ة ،لأنهم
يعرفون تقوي�ض توقعات النا�س ،وقال امل�ؤلف الرئي�سي للدرا�سة
الربوفي�سور �أوغور �ساك �إن على الأولياء واملعلمني �أن يدركوا �أن
الطفل املهرج هو عالمة على قدرته الفكرية .و�أج��رى الدرا�سة
باحثون من جامعة الأنا�ضول ،حيث اختربوا قدرات الفكاهة لدى
 112فتى و  105فتاة ترتاوح �أعمارهم بني  10و 12عاماً .ومن
بني  217طف ً
ال ،كان � 8%أقل من متو�سط معدل الذكاء ،و59%
متو�سطي الذكاء ،و 15%فوق املتو�سط  ،و� 17%أذكياء للغاية.

دينا�صور غريب بحجم دجاجة

عندما ي�سمع النا�س بالدينا�صورات ،ف�إن �أول ما يتبادر �إىل
ذهنهم هو احلجم الكبري ،لكن علماء بريطانيني اكت�شفوا،
م�ؤخرا ،رفاتا لدينا�صور من ف�صيلة جديدة ،بحجم يعادل
الدجاجة فقط .وبح�سب �صحيفة "غارديان" ،ف ��إن هذا
ال��دي�ن��ا��ص��ور ال��ذي ك��ان بحجم �صغري للغاية ،ع��ا���ش قبل
نحو  200مليون �سنة على كوكب الأر�ض .ويقول اخلرباء،
�إن ه��ذا الدينا�صور ال��ذي اكت�شف حديثا ،جتمعه قرابة
بعيدة ،بف�صيلة "التينا�صورات" �أو الدينا�صورات الآكلة
للحوم .وج��رى العثور على رف��ات الدينا�صور "القزم" يف
�أحد املقالع ،جنوبي ويلتز ،وهو ينتمي �إىل ف�صيلة "ذوات
الأقدام" التي ت�ضم "التينا�صورات" والطيور .و�أُطلق ا�سم
"  " Pendraig milneraeعلى الدينا�صور ال�صغري،
ومعنى "  "Pendraigيف منطقة و�سط ويلز هو "كبري
التنانني" ،بينما يعود ال�شق الثاين من اال�سم �إىل الباحثة
والعاملية� ،أجنيال ميلر ،التي اهتمت مبجال الدينا�صورات
على م��دى عقود .وج��رى العثور �أول م��رة على رف��ات هذا
الدينا�صور ال�صغري ،يف خم�سينيات القرن املا�ضي ،لكنها
تعر�ضت ل�ل�إه�م��ال وج��رى تركها �إىل ج��ان��ب رف��ات بع�ض
التما�سيح� ،إىل حني العثور عليها من قبل الباحثة ميلرن.

لوحتان لبيكا�سو يف مزاد اخلريف

�ستكون ل��وح�ت��ان لبيكا�سو� ،إح��داه �م��ا بقيت ل�ستة ع�ق��ود �ضمن
جمموعة خا�صة ومل ُتطرح �سابقا للبيع ،من �أبرز القطع املعرو�ضة
يف مزادات اخلريف لدى دار كري�ستيز يف نيويورك ال�شهر املقبل.
و�أو� �ض �ح��ت ال� ��دار ال�ع��ري�ق��ة يف ب �ي��ان �أن ل��وح��ة "املر�أة اجلال�سة
القرف�صاء بالزي الرتكي  -جاكلني" التي تقدّر قيمتها مببلغ
يراوح بني  20مليون دوالر و 30مليونا" ،بقيت �ضمن املجموعة
اخلا�صة لعائلة واحدة على مدى ثالثة �أجيال ،منذ  ،1957بعد
�سنتني فقط من �إجنازها".
هذه اللوحة الزيتية هي من بني بورتريهات كثرية ر�سمها بيكا�سو
جلاكلني روك ،ثاين زوجات الفنان والتي كان متزوجا منها عند
وفاته يف موجن�س يف جنوب فرن�سا �سنة  .1973وه��ي ج��زء من
"جمموعة �ستيال" التي ت�ضم �أعماال خلوان مريو ومارك �شاغال
وهرني ماتي�س وجورج براك وماك�س ارن�ست ،بقيت مملوكة �أي�ضا
للعائلة نف�سها لثالثة �أجيال ،بح�سب دار كري�ستيز.
و�ستطرح الأع �م��ال يف م ��زاد اخل��ري��ف ل �ل��دار يف ن�ي��وي��ورك ب�ين 8
ت�شرين ال�ث��اين-ن��وف�م�بر و 12م�ن��ه .ك��ذل��ك ُت �ط��رح ل��وح��ة ثانية
لبيكا�سو حتمل عنوانا م�شابها ،يف م��زاد ل��دار كري�ستيز �أي�ضا،
وكانت قيمتها ُتقدّر بـ 30مليون دوالر �سنة .2007

�أول �سجادة حمام ذكية

املمثل دانيال كريج يعرب عن �سعادته بنيل جنمة على مم�شى امل�شاهري يف هوليوود يف لو�س �أجنلو�س .رويرتز

كل ما تريد معرفته عن هاتف خ�شية الذوبان  ..ال�سويد تغطي �أمازون تفتح متجرها غري الغذائي
غاالك�سي �إ�س � 22ألرتا
الأول خارج الواليات املتحدة
جبال جليديا بالقما�ش
ت �ت��وا� �ص��ل ال �ت �� �س��ري �ب��ات التقنية

املتعلقة بهاتف "�سام�سونغ" من
الطراز "غاالك�سي �إ�س � 22ألرتا"،
مع اقرتاب املوعد املتوقع للك�شف
عنه هذا اخلريف.
ووف��ق الت�سريبات اجل��دي��دة ،ف�إن
"غاالك�سي �إ�س � 22ألرتا" �سي�أتي
بت�صميم ق��ري��ب م��ن "غاالك�سي
نوت" ،ك �م��ا �أن � ��ه � �س �ي��دم��ج قلما،
وك��ام�يرا "�سيلفي" مب��زاي��ا قوية
لع�شاق الت�صوير.
وح���س�ب�م��ا ذك ��ر م��وق��ع "ذا فريج"
امل�ت�خ���ص����ص ب ��الأخ� �ب ��ار التقنية،
ف ��إن ه��ات��ف "�سام�سونغ" اجلديد
�سيدعم كامريات بدقة  108و10
و 12ميغابك�سل.
ووف��ق الت�سريبات اجل��دي��دة ،ف�إن
"غاالك�سي �إ�س � 22ألرتا" �سي�أتي
بت�صميم ق��ري��ب م��ن "غاالك�سي
نوت" ،ك �م��ا �أن � ��ه � �س �ي��دم��ج قلما،
وك��ام�يرا "�سيلفي" مب��زاي��ا قوية
لع�شاق الت�صوير.
وح���س�ب�م��ا ذك ��ر م��وق��ع "ذا فريج"
امل�ت�خ���ص����ص ب ��الأخ� �ب ��ار التقنية،
ف ��إن ه��ات��ف "�سام�سونغ" اجلديد
�سيدعم كامريات بدقة  108و10
و 12ميغابك�سل.
وف�ي�م��ا يتعلق ب�ب�ط��اري��ة الهاتف،
ف�إنه وفق الت�سريبات التي ذكرها
موقع "جي �إ�س �إم �أرينا"� ،سيدمج
بطارية �سعة � 5آالف ميلي �أمبري-
�ساعة .ووفق ت�سريبات موقع "�أون
ليك�س ديجيت" ،ف ��إن "غاالك�سي
�إ� ��س � 22ألرتا" ب�شا�شة منحنية
ق �ي��ا���س � 6.8إن� ��� �ش ��ا ،ذات معدل
حتديث عال ودقة مميزة.

ك�شفت ال�سويد عن خطة غريبة والأوىل من نوعها ا�ستخدمتها حلماية
جبل جليدي من الذوبان يف ف�صل ال�صيف.
فقد قال منظمو مبادرة خا�صة �إن غطاء من القما�ش ا�ستخدم حلماية جزء
من جبل هيالغز اجلليدي يف �شمال ال�سويد خالل ف�صل ال�صيف حال دون
ذوب��ان ما ي�صل �إىل  3.5مرت من اجلبل بف�ضل امل�ب��ادرة وه��ي الأوىل من
نوعها يف الدول اال�سكندنافية.
ويت�سبب ارت�ف��اع درج��ة ح��رارة الأر���ض يف تقلي�ص حجم الكتل اجلليدية
يف خمتلف �أرج��اء العامل ،فعلى �سبيل املثال ،فقدت الكتلة اجلليدية على
جبل كابنيكاي�سه� ،أعلى جبال ال�سويد ،مرتين من ارتفاعها خالل العامني
املا�ضيني فقط ،وفقا لرويرتز.
و�أُج��ري��ت جتربة الغطاء القما�شي يف جبل هيالغز �أعلى جبال ال�سويد
جنوبي الدائرة القطبية ال�شمالية.
وقال �إري��ك ها�س� ،أحد امل�شاركني يف التجربة "قمنا بتغطية جزء �صغري
من الكتلة اجلليدية بقما�ش م�صنوع من ال�صوف ون�شاء الذرة لنعرف فقط
ما �إذا كان بالإمكان �إبطاء وترية الذوبان عن املعتاد" ،بح�سب رويرتز.

افتتاح مهرجان لندن ال�سينمائي بـ ذا هاردر زي فول

افتتح مهرجان لندن ال�سينمائي بفيلم "ذا ه��اردر زي فول" "�سقوطهم
الأ�صعب" م��ن �إن �ت��اج نتفليك�س ،وال ��ذي ينتمي مل��ا ي�ع��رف ب ��أف�لام الغرب
الأمريكي ،بح�ضور كامل النجوم يف ا�ستقبال ر�سمي� ،إيذانا بعودة عرو�ض
االفتتاح املبهرة التي ي�شارك فيها النجوم ب�أنف�سهم يف املهرجان ال�سنوي،
بعد ن�سخة  2020التي غلبت عليها امل�شاركة االفرتا�ضية.
وي�شارك يف الفيلم ريجينا كينج الفائزة بجائزة الأو�سكار و�إدري����س �إلبا
جنم م�سل�سل "لوثر" وجوناثان ميجورز .وت��دور ق�صة الفيلم عن �أحد
اخلارجني على القانون الذي يتحالف مع ع�صابته القدمية ملالحقة زعيم
ع�صابة �إجرامية �أُفرج عنه من ال�سجن م�ؤخرا.
كما ي�شارك يف الفيلم املمثلة زازي بيتز ،والكيث �ستانفيلد املر�شح جلائزة
الأو�سكار ،وهو م�ستوحى من حياة رعاة بقر �أمريكيني من �أ�صل �أفريقي.
وقال جيمي�س �صامويل خمرج الفيلم لرويرتز "�إنه ل�شعور رائع" م�شريا
�إىل �أنه كان يفكر يف الفيلم منذ �أن كان طفال.
وت��اب��ع قائال "جميع ال�شخ�صيات يف الفيلم حقيقية .والق�صة خيالية.

فتحت جمموعة �أم��ازون الأمريكية العمالقة يف التجارة
الإلكرتونية متجراً غري غذائي يف بريطاين ،هو الأول لها
خارج الواليات املتحدة تعزز من خالله املناف�سة مع املتاجر
التقليدية.
ويف مار�س �-آذار الفائت� ،أطلقت املجموعة العمالقة �أي�ضاً
يف بريطانيا �أول متجر خارج الواليات املتحدة من �سل�سلتها
"�أمازون فري�ش" للمنتجات الغذائية دون �صندوق للدفع
م��ع �سحب قيمة امل�شرتيات مبا�شرة م��ن ح�ساب الزبائن
بف�ضل نظام �أجهزة ا�ست�شعار.
وب��ات��ت املجموعة تدير �ستة متاجر "�أمازون فري�ش" يف
بريطانيا "يف مقابل  32يف الواليات املتحدة"� ،إ�ضافة �إىل
�صالون لت�صفيف ال�شعر "�أمازون �صالون".
وحتقق املجموعة الأمريكية العمالقة منذ �سنوات منواً
ق��وي�اً يف بريطانيا منذ م��ا قبل الأزم ��ة ال�صحية العاملية
لتناف�س بقوة قطاع التوزيع امل ��أزوم يف البالد ،وقد عززت
جائحة كورونا موقعها بفعل �إغالق املتاجر غري الأ�سا�سية
لأ�شهر طويلة والتغيري امل�ستدام يف عادات امل�ستهلكني.

باجلمع بني �سجادة احلمام وميزان احلمام يف منتج واحد،
تعطي �سجادة  BBalanceال��وزن ،وحتافظ على �أر�ضية
احل�م��ام ج��اف��ة .وتقي�س ال�سجادة الذكية تكوين اجل�سم،
وال��و��ض��ع ،وت�ت�ع��رف على الب�صمة ،وتعطي ك�شفاً �صحياً
معمقاً .تتعرف ال�سجادة على امل�ستخدم ،فتح�سب الوزن،
وتكوين اجل�سم ،وم�ؤ�شر الكتلة ،وو�ضعية الوقوف ،والتوازن،
وتعطي �إح�صاءات عن اجل�سم .ولأنها ت�ست�شعر القدمني،
ف��إن�ه��ا تك�شف امل�ق��ا���س ب��دق��ة .وت��ر��س��ل ال���س�ج��ادة البيانات
�إىل التطبيق امل�صاحب ،وال��ذي يتيح تتبع الإح�صائيات
ال�صحية ،بالإ�ضافة �إىل ن�صائح عملية لتح�سني النظام
الغذائي ،وال�ت��وازن ،والوقفة� ،إىل جانب متارين م�صممة
خ�صي�صاً للم�ستخدم ح�سب موقع يانكو ديزاين.

تينا تورنر تبيع حقوقها
املو�سيقية �إىل بي ام جي
باعت تينا تورنر حقوقها املو�سيقية �إىل بي
ام جي" ،على ما �أعلنت املجموعة الأملانية
الأربعاء املا�ضي ،لتن�ضم املغنية الأمريكية
ال�شهرية �إىل قائمة طويلة م��ن الفنانني
الذين باعوا حقوق �أر�شيفهم املو�سيقي.
وم ��ن دون الإع �ل��ان ع��ن ق�ي�م��ة ال�صفقة،
�أو�ضحت "بي ام جي" �أن عملية البيع ت�شمل
"ح�صتها كم�ؤدية لت�سجيالتها وكم�ؤلفة
على �صعيد الإعداد املو�سيقي" ،ف�ضال عن
احل �ق��وق امل �ج��اورة امل��رت�ب��ة حل���س��اب تورنر
وا�سمها و�صورتها.
وق� ��د ب ��اع ��ت امل �غ �ن �ي��ة ال �ب��ال �غ��ة  81عاما
واملعروفة ب�أغنيات �ضاربة كثرية بينها "ذي
بي�ست" و"وات�س الف غ��ت ت��و دو وي��ذ �إت"

و برايفت دان�سر ،مئة مليون �أ�سطوانة يف
م�سريتها الطويلة التي �أ��ص��درت خاللها
�أل �ب��وم�ين م���س�ج�ل�ين ب��اال� �س �ت��ودي��و واثنني
�آخ ��ري ��ن لأع �م ��ال ق��دم�ت�ه��ا ب� � ��أداء مبا�شر،
�إ�ضافة �إىل عملني للمو�سيقى الت�صويرية
وخم�سة �ألبومات جتميعية.
و�أو�ضحت "بي ام جي" �أن "وورنر ميوزيك"
�ستبقى ال�شركة املنتجة لأعمال تينا تورنر.
وقالت الفنانة يف ت�صريحات �أوردها البيان
"كما احل��ال م��ع �أي ف�ن��ان ،ت�شكل حماية
نتاجي و�إرث��ي املو�سيقي �أم��را �شخ�صيا� .أنا
مت�أكدة من �أن عملي يف �أيدي جهات مهنية
وم��وث��وق ب�ه��ا م��ع "بي ام جي" و"وورنر
ميوزيك".

جي�سيكا بيال وزوجها يعر�ضان الفيال للبيع

ك وجي�سيكا بيا ل فيال ميلكانها يف
عر�ض الزوجان ال�شهريان النجمانجا�سنت متربلي 
ً
"هوليوود هيلز" للبيع و�سيجنيان من خالل الأمر �أرباحا طائلة� ،إذ �إن جا�سنت
ا�شرتى الفيال بـ  8،3مليون دوالر وينويان بيعها حالياً بـ 35مليون دوالر.
تتميز الفيال ب�إطالالت رائعة على املدينة وتقع على قطعة �أر���ض �ضخمة
تبلغ م�ساحتها ع�شرة �أفدنة ،حتتوي على م�سبح �ضخم و�سبع غرف نوم و
 13حمامًا  ،وهناك مت�سع كبري لل�ضيوف.
وقام جا�سنت وجي�سيكا ب�إجراء العديد من التح�سينات على املنزل الذي
أي�ضا على غرفة عر�ض خا�صة وملعب تن�س ودار �ضيافة � ً
يحتوي � ً
أي�ضا،
ب��ل �أك�ثر م��ن ذل��ك هناك داخ��ل منزل جي�سيكا بيال وعائلة جا�سنت
متربليك منتجع تزلج خا�ص ،ولكن ولديهما "بنتهاو�س" يف تريبيكا ،
ومنازل يف مونتانا وتيني�سي � ً
أي�ضا.

غوغل ت�شارك �أداة للتحقق
من �أمان كلمات املرور
� �ش��ارك��ت غ��وغ��ل وظ�ي�ف��ة �إ�ضافية
جم ��ان� �ي ��ة ت �� �س �م ��ح مل�ستخدمي
مت�صفح ك ��روم بالتحقق مم��ا �إذا
كانت كلمات مرورهم قد تعر�ضت
لل�سرقة ،وذل ��ك ب�ع��د ت�ق��اري��ر عن
ت�سريب املليارات من كلمات املرور
عرب الإنرتنت.
ومت �إ� � � � �ص� � � ��دار Password
 Checkupلأول م� ��رة يف عام
 2019ك ��ام� �ت ��داد جم � ��اين ،وهي
م �� �ص �م �م��ة ل �ت �ع��زي��ز الأم� � � ��ان عرب
الإن� �ت��رن� � ��ت .وم � ��ن خ �ل��ال م�سح
ق��واع��د ال�ب�ي��ان��ات امل�ع��روف��ة ،حتدد
الأداة �أ�سماء امل�ستخدمني وكلمات
امل ��رور ال�ت��ي رفعها املت�سللون من
م��واق��ع ال��وي��ب و�أت��اح��وه��ا ملجرمي
الإنرتنت.
وحتث Password Checkup
امل�ستخدمني على تبديل معلومات
ال ��و�� �ص ��ول اخل��ا� �ص��ة ب �ه��م �إذا مت
ت�سريبها ،وعندما تقوم بت�سجيل
ال��دخ��ول �إىل �أح��د م��واق��ع الويب،
ُت �ع �ل �م��ك ن� ��اف� ��ذة م �ن �ب �ث �ق��ة ب�أنك
"واحد من �أك�ثر من  4مليارات
ا� �س ��م م �� �س �ت �خ��دم وك �ل �م��ة مرور"
مت احل �� �ص��ول ع�ل�ي�ه��ا ع ��ن طريق
االحتيال والإع�لان عنها بوا�سطة
املت�سللني" .ويف ال �� �ش �ه��ر الأول
م��ن �إ� �ص��دار الوظيفة الإ�ضافية،
فح�صت  21مليون ا�سم م�ستخدم
وكلمة مرور ومت و�ضع عالمة على
 316000ع�ل��ى �أن �ه��ا غ�ير �آمنة.
وحتى كلمات املرور التي ال حتتوي
على �أ�سماء امل�ستخدمني امل�صاحبة
ل�ه��ا مي�ك��ن �أن ت�شكل خ �ط � ًرا على
ال�سالمة عرب الإنرتنت.

