
   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�سة �سنغافورة باليوم الوطني لبالدها

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة حليمة يعقوب رئي�شة جمهورية 

�شنغافورة، وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لبالدها.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال�شمو  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب  الدولة رئي�س جمل�س 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�شة 

حليمة يعقوب.
و�شاحب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبعث 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل 

معايل يل �شيان لونغ رئي�س وزراء جمهورية �شنغافورة.

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمرييا بتعيني 
�سلطان بن اأحمد القا�سمي نائبا للحاكم

•• ال�شارقة-وام:

القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة املر�شوم الأمريي رقم 25 ل�شنة 

حلاكم اإمارة ال�شارقة. نائب  تعيني  ب�شاأن  2021م 
ون�س املر�شوم على اأن ُيعنينّ �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان 

القا�شمي نائباً حلاكم اإمارة ال�شارقة.
وُي��ع��م��ل ب��ه��ذا امل���ر����ش���وم م���ن ت���اري���خ ����ش���دوره وُي��ن�����ش��ر يف اجلريدة 

الر�شمية.

هل يوؤدي تغري املناخ اىل كوارث وفي�شانات ل يحتملها العامل؟

ال�سيخة فاطمة تهنئ قيادة و�سعب الإمارات والأمتني 
العربية والإ�سالمية بال�سنة الهجرية اجلديدة

•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  هناأت 
ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة 
والأمتني  و�شعبا  قيادة  الإم���ارات  دول��ة  الإم����ارات،  اأم  الأ�شرية  التنمية 

العربية والإ�شالمية مبنا�شبة حلول العام الهجري اجلديد.
وق��ال��ت ���ش��م��وه��ا: ي�����ش��ع��دين اأن اأت���ق���دم ب��اأ���ش��م��ى اآي����ات ال��ت��ه��اين واأطيب 
التمنيات لدولة الإمارات العربية املتحدة قيادة و�شعبا والأمتني العربية 
والإ�شالمية مبنا�شبة حلول العام الهجري 1443، داعية العلي القدير 
اأن يعيدها على وطننا الغايل باخلري واملجد والعزة والرفعة، وعلى �شائر 
بالد امل�شلمني بال�شعادة واليمن والربكات، وعلى �شعوب العامل بالأمن 

والأمان والزدهار .. كل عام واأنتم بخري.

جمل�س الإمارات لالإفتاء يهنئ رئي�س الدولة ونائبه 
وحممد بن زايد واحلكام بالعام الهجري اجلديد

•• اأبوظبي-وام:

رفع جمل�س الإمارات لالإفتاء ال�شرعي برئا�شة معايل العالمة عبداهلل 
بن بينّه اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإىل اإخوانهم اأ�شحاب 
ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات، واأولياء العهود الكرام وذلك 
مبنا�شبة العام الهجري اجلديد. وهناأ املجل�س �شعب دولة المارات بهذه 
املنا�شبة ال�شعيدة وال�شعوب العربية والإ�شالمية.. �شائاًل اهلل اأن يجعله 

عام خري وبركة ومزيد من ال�شتقرار والزدهار للعامل اأجمع.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون قادة 
الدول العربية والإ�سالمية بال�سنة الهجرية اجلديدة

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اجلديدة  الهجرية  ال�شنة  مبنا�شبة  تهنئة  ب��رق��ي��ات  اهلل،  حفظه 
وروؤ�شاء  ملوك  وال�شمو  والفخامة  اجلاللة  اأ�شحاب  اإىل   ،1443

واأمراء الدول العربية والإ�شالمية.
واأعرب �شموه عن متنياته لهم مبوفور ال�شحة وال�شعادة ول�شعوبهم، 
العزة  والإ�شالمية  العربية  ولأمتنا  وال��رخ��اء،  التقدم  م��ن  امل��زي��د 

واملجد والرفعة.
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
مبنا�شبة  مماثلة  تهنئة  برقيات  امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
ال�شنة الهجرية اجلديدة 1443، اإىل اأ�شحاب اجلاللة والفخامة 
وال�شمو ملوك وروؤ�شاء واأمراء الدول العربية والإ�شالمية وروؤ�شاء 

الوزراء.

مقتل 27 طفال خالل 3 �أيام يف �أفغان�ستان 

طالبان توا�سل تقدمها وت�ستويل على عا�سمة �ساد�سة
•• كابول-وكاالت:

)يوني�شف(  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  ق��ال��ت 
واأ�شيب  قتلوا  الأق���ل  على  طفال   27 اإن  الث��ن��ني 
الأيام  خ��الل  اأفغان�شتان  يف  اأقاليم  ثالثة  يف   136

الثالثة املا�شية مع ت�شاعد العنف هناك.
يوني�شف  ل��ي�����س مم��ث��ل  دي  ل��ودوف��ي��ك  اإرف���ي���ه  وق����ال 
الإلكرتوين  بالربيد  اأر���ش��ل��ه  ب��ي��ان  يف  اأفغان�شتان  يف 
يوني�شف م�شدومة من الت�شعيد ال�شريع لالنتهاكات 
الأعمال  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان...  يف  الأط��ف��ال  �شد  اجل�شيمة 

الوح�شية تتزايد يوما بعد يوم.
وتقدمها يف  ط��ال��ب��ان �شغطها  ح��رك��ة  وت��وا���ش��ل  ه��ذا 
على  الثنني  اأم�س  �شيطرت  حيث  اأفغان�شتان  �شمال 
الأفغاين  يوؤكد اجلي�س  بينما  لولية  �شاد�س عا�شمة 

اأنه حقق جناحات يف اجلنوب.
م��ق��ات��ل��ي طالبان  اأن  ���ش��م��ن��غ��ان  ن��ائ��ب ح��اك��م  واأع���ل���ن 
اأيبك عا�شمة الولية الواقعة  �شيطروا الإثنني على 

على بعد نحو مئة كيلومرت جنوب غرب قندوز.
وقال  نائب حاكم الولية �شفة اهلل �شمنغاين، لوكالة 
ايبك  على مدينة  ا�شتولت  اإن طالبان  بر�س،  فران�س 

وت�شيطر عليها ب�شكل كامل.
الولية  حاكم  من  الثنني  طلبوا  وجهاء  اأن  واأو�شح 
القتال،  لتجنيبها  املدينة  من  احلكومة  ق��وات  �شحب 

واأنه وافق على ذلك.

ويبدو اأن احلركة ل تفكر يف اإبطاء الوترية املحمومة 
ل��ت��ق��دم��ه��ا يف ال�����ش��م��ال. ف��ق��د اأع��ل��ن امل��ت��م��ردون اأنهم 
هاجموا مزار ال�شريف كربى مدن �شمال اأفغان�شتان 
قالوا  وامل�شوؤولني  ال�شكان  لكن  بلخ.  ولي��ة  وعا�شمة 

اإنهم مل ي�شلوا اإليها بعد.
�شهد  اأق���رب موقع  اإن  بلخ  ولي��ة  ال�شرطة يف  وق��ال��ت 
معارك يبعد 30 كيلومرتا على الأقل منها، متهمة 

طالبان باأنها ت�شتخدم الدعاية لرتويع ال�شكان.
مروي�س  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
العدو  اإن  الع��الم  و�شائل  اإىل  ر�شالة  يف  �شتانيكزاي 
يتحرك الآن باجتاه مزار ال�شريف لكن حل�شن احلظ 

اأحزمة الأمان )حول املدينة( قوية ومت �شد العدو.
وم�����زار ال�����ش��ري��ف م��دي��ن��ة ت��اري��خ��ي��ة وم���ف���رتق طرق 
جت�����اري. وه���ي م���ن ال��دع��ائ��م ال��ت��ي ا���ش��ت��ن��دت عليها 
و�شي�شكل  ال��ب��الد.  ���ش��م��ال  ع��ل��ى  لل�شيطرة  احل��ك��وم��ة 

�شقوطها �شربة قا�شية جدا لل�شلطات.
وتعهد احلاكم ال�شابق لولية بلخ والرجل القوي يف 
باملقاومة  ن��ور،  وال�شمال، حممد عطا  ال�شريف  م��زار 
حتى اآخر قطرة دم. وكتب على تويرت اأف�شل اأن اأموت 

بكرامة على اأن اأموت يف حالة من الياأ�س.
وبعد  الأح��د  �شاعات  ب�شع  بفارق  املتمردون  ا�شتوىل 
قتال عنيف على قندوز التي كانوا يحا�شرونها منذ 
ب�شعة اأ�شابيع، ثم على �شاري بول وتالقان عا�شمتي 

الوليتني الواقعتني يف جنوب قندوز و�شرقها.

خبرية يف �ملناخ:  ما نر�ه �ليوم هو جمرد �لبد�ية

الأمم املتحدة حتذر من كوارث طبيعية غري م�سبوقة

توثيق مقتل 640 طفاًل جندهم 
باليمن اأ�سهر   6 يف  احلوثي 

•• �شنعاء-وكاالت:

ك�شفت منظمة حقوقية مينية، عن 
جندتهم  ممن  طفال   640 مقتل 
ميلي�شيا احلوثي الإرهابية للقتال 
ال�شتة  الأ�شهر  خ��الل  �شفوفها  يف 

الأوىل من العام اجلاري.
م����ي����ون حلقوق  م��ن��ظ��م��ة  وق����ال����ت 
تقرير  اأول  يف  والتنمية،  الإن�����ش��ان 
ل���ه���ا حت�����ت ع�����ن�����وان اأط�������ف�������ال.. ل 
ال�شحايا ترتاوح  ه��وؤلء  اإن  بنادق، 
عاما   17 –  13 ب���ني  اأع���م���اره���م 
�شفوف  يف  جت���ن���ي���ده���م  مت  مم����ن 
ميلي�شيا احلوثي، بينهم 13 طفال 
الإع����الم����ي احلربي  اجل���ه���از  م���ن 
مواكب  يف  جميعهم  �شيعوا  الذين 

دفن علنية.
واأ�شارت اإىل اأن عدد اجلرحى يقدر 
املعلومات  بح�شب  ط��ف��ال،  ب�340 
من امل�شت�شفيات يف اأمانة العا�شمة 
للجماعة  اخل��ا���ش��ع��ة  وامل��ح��اف��ظ��ات 
وما ت�شمى موؤ�ش�شة رعاية اجلرحى، 
اإن���ه ي�شري  ق��ال��ت املنظمة،  وه��و م��ا 
لها  تتعر�س  م��روع��ة  مذبحة  اإىل 
الطفولة يف هذه املحافظات خا�شة 

وباليمن ب�شكل عام.

مر�سحة �خل�سر خلالفة �أجنيال مريكل
اأنالينا بربوك: حماولة الإقالع بعد مراكمة الأخطاء!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

هل �شتتمكن بطلة الرتامبولني ال�شابقة من ا�شتعادة توازنها؟ مر�شحة 
ملن�شب امل�شت�شارية، خلالفة اأجنيال مريكل، يف املن�شب لأكرث من 15 
عاًما، بداأت النا�شطة البيئية الأملانية اأنالينا بربوك جولتها النتخابية 
انها  وال��ط��ري��ف  ال�شفلى(.  )�شاك�شونيا  هيلد�شهامي  يف  الث��ن��ني  اأم�����س 
خالل النتخابات الت�شريعية يف 26 �شبتمرب، �شيكون عليها ال�شتغناء 
، اخلمي�س، ا�شتبعاد قائمة اخل�شر هناك  عن اأ�شوات �شارلند، حيث متنّ
خيبة  وتاأتي  مكلفا.  يكون  اأن  ميكن  خطاأ  اإجرائية...  خمالفات  ب�شبب 
الأمل هذه، لتغذي تهمة الهواية التي تلت�شق بها منذ تعيينها من قبل 

احلزب يف اأبريل املا�شي.                              )التفا�شيل �س13(

التحالف الدويل: ل تغيري يف 
مهمتنا ملالحقة داع�س يف العراق

•• وا�شنطن-وكاالت:

التحالف  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  ق����ال 
ماروتو  وين  داع�س  ال��دويل �شد 
مع  التحالف  مهمة  اإن  الث��ن��ني، 
القوات ال�شريكة له يف العراق مل 

تتغري.
تغريدة  يف  م�����اروت�����و  واأو�������ش������ح 
ع���ل���ى ت����وي����رت اأن�������ه ل ت���غ���ي���ري يف 
يف  �شركائه  م��ع  التحالف  مهمة 
ق����وات الأم�����ن ال��ع��راق��ي��ة وق���وات 
ال��ب��ي�����ش��م��رك��ة ال���ك���ردي���ة لإحل����اق 

الهزمية بتنظيم داع�س وفلوله.
وتاأتي ت�شريحات ماروتو يف �شوء 
التحالف  ق���وات  بع�س  ان�شحاب 

من العراق اإىل الكويت.
وكالة  ن��ق��ل��ت  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
الناطق  ع���ن  ال��ع��راق��ي��ة  الأن����ب����اء 
للقوات  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د  ب���ا����ش���م 
امل�شلحة يحيى ر�شول قوله اأم�س 
تابعة  ق��وة  ان�شحاب  اإن  الث��ن��ني، 
للتحالف الدويل باجتاه الكويت 
ج����اء ���ش��م��ن خم���رج���ات احل����وار 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي ال����ذي ع��ق��د بني 

وا�شنطن وبغداد.

•• باري�س-اأ ف ب:

توقع تقرير جديد �شادر عن الأمم 
العاملي  الح��رتار  ي�شل  اأن  املتحدة 
مقارنة  م��ئ��وي��ة  درج�����ة   1،5 اإىل 
ال�شناعية  ال��ث��ورة  قبل  م��ا  بع�شر 
قرابة العام 2030، اأي قبل ع�شر 
الذي  التقديرات  اآخ��ر  من  �شنوات 
و���ش��ع��ت ق��ب��ل ث����الث ����ش���ن���وات، ما 
يهدد بح�شول كوارث جديدة غري 
ت�شربه  الذي  الكوكب  م�شبوقة يف 

موجات حرنّ وفي�شانات متتالية.
ق��ب��ل اأق�����ل م���ن ث���الث���ة اأ����ش���ه���ر من 
م������وؤمت������ر الأط��������������راف ال�������ش���اد����س 
والع�شرين )كوب 26( يف غال�شكو، 
تقرير  م���ن  الأوىل  اجل�����زء  ُن�����ش��ر 
املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة 
اأن  فيه  وج��اء  الثنني  املناخ  بتغري 
لب�س  ل  ب�شكل  م�����ش��وؤول��ون  الب�شر 
املناخية  ال����ش���ط���راب���ات  ع���ن  ف��ي��ه 
ول��ي�����س ل��دي��ه��م خ��ي��ار ���ش��وى تقليل 
ال��دف��ي��ئ��ة ب�شكل  ان��ب��ع��اث��ات غ����ازات 
كبري اإذا ك��ان��وا ي��ري��دون احل��د من 

التداعيات.
الأول  ال��ت��ق��ي��ي��م��ي  ال��ت��ق��ري��ر  وه����ذا 

الأمم املتحدة: تزايد الهجمات 
التي ت�ستهدف املالحة البحرية

•• نيويورك-وكاالت:

انطلقت جل�شة افرتا�شية، اأم�س الثنني، ملجل�س الأمن الدويل ملناق�شة 
اأمن املالحة البحرية.

زي��ادة يف  اإن هناك  املتحدة  ويف م�شتهل اجلل�شة قالت ممثلة عن الأمم 
جميع  على  م�شيفًة:  البحرية،  املالحة  ت�شتهدف  التي  الهجمات  عدد 
اأن هذه اجلل�شة  يذكر  البحري.  الأم��ن  ب�شاأن  ت�شوية خالفاتها  ال��دول 
تنعقد بطلب من الهند التي ترتاأ�س جمل�س الأمن هذا ال�شهر، ويديرها 

افرتا�شيا رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
النظام  اإن  الأح��د،  الإ�شرائيلي نفتايل بينيت قال،  ال��وزراء  وكان رئي�س 
الإيراين ميار�س الإرهاب على ممرات املالحة الدولية، حمذرا من اأن 

اإيران ت�شكل خطرا وا�شحا على ا�شتقرار املنطقة وعلى ال�شلم الدويل.
ال��وزراء يف بيان عن بينيت  اأوفري جندملان، املتحدث با�شم رئي�س  ونقل 
الهجوم  نفذت  التي  اإي��ران هي  اأن  على  للحكومة  تاأكيده خالل جل�شة 
العرب  بحر  يف  اإ�شرائيل  تديرها  التي  �شرتيت  مري�شر  ال�شفينة  على 
اأواخر ال�شهر املا�شي، قائال اإن طهران ما زالت حتاول التهرب من ذلك 

مبنتهى اجلنب.
اأدان���ت فيه  ال���ذي  ال�شبع،  ع��ن جم��م��وع  ال�����ش��ادر  بالبيان  بينيت  ورح���ب 
الهجوم على ال�شفينة، واأ�شار اإىل ت�شاعد ما و�شفها باملمار�شات الإيرانية 

وبرا. وجوا  بحرا  الأو�شط  ال�شرق  مناطق  كافة  "العدوانية" يف 
يف  الأمنية  وال�شيا�شة  اخلارجية  لل�شوؤون  الأعلى  املمثل  ق��ال  وتزامنا، 
الحتاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، اإن الحتاد يدين باأ�شد العبارات 
الهجوم الذي و�شفه باأنه »غري م�شروع« على ال�شفينة التجارية مري�شر 

�شرتيت قبالة �شواحل �شلطنة عمان اأواخر ال�شهر املا�شي.

�لأويغور و�لتجارة بو�سلتها:
لهذا تريد ال�سني ك�سب وّد حركة طالبان!

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

باأفغان�شتان،  يتعلق  فيما  ولكن  حذرة،  ال�شينية  الدبلوما�شية  تقليديا، 
ق����ررت ب��ك��ني اأن ت��اأخ��ذ زم����ام امل���ب���ادرة. وم���ع اك��ت��م��ال ان�����ش��ح��اب القوات 
الأمريكية تقريًبا، ومع احتدام القتال حول العديد من املدن الأفغانية، 

متت دعوة وفد من طالبان اإىل ال�شني.
القوات  باإمكان  يعد  مل  نظرها،  يف  ب��اأن��ه  النطباع  بكني  تعطي  وه��ك��ذا 
اأولئك  م��ع  تناق�س  اأن  ال��واق��ع��ي  فمن  وب��ال��ت��ايل  ت�����ش��ود،  اأن  احلكومية 
طالبان  حركة  اإر�شال  من  اأ�شبوع  بعد  قريباً.  ال�شلطة  �شيتولون  الذين 
لهذا الوفد اإىل ال�شني، ا�شتولت قواتها على بلدتني: زاراجن، يف جنوب 

البالد، و�شيبريغان يف ال�شمال.                          )التفا�شيل �س11(

م���ن���ذ ����ش���ب���ع �����ش����ن����وات وال���������ذي مت 
موفدي  ق��ب��ل  م��ن  اجل��م��ع��ة  تبنيه 
خم�شة  ي�����ش��ت��ع��ر���س  ب���ل���دا،   195
���ش��ي��ن��اري��وه��ات لن��ب��ع��اث��ات غ����ازات 
ال��دف��ي��ئ��ة، م��ن الأك����رث ت��ف��اوؤل اإىل 

الأكرث ت�شاوؤما.
ويف كل احلالت، �شي�شل الحرتار 
اإىل   2030 ال��ع��ام  ق��راب��ة  ال��ع��امل��ي 
بع�شر  مقارنة  مئوية  درج��ة   1،5

ما قبل الثورة ال�شناعة.
�شت�شتمر   ،2050 العام  وبحلول 
العتبة،  ه���ذه  ب��ع��د  م��ا  اإىل  ال���زي���ادة 

باري�س  ات���ف���اق  ح�����دود  اأح�����د  وه����ي 
ل��ل��م��ن��اخ، ح��ت��ى ل���و جن���ح ال���ع���امل يف 
انبعاثات  م���ن  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل  احل���د 
�س  تخفنّ ال��دف��ي��ئ��ة.واإذا مل  غ����ازات 
�شيتم  ح��اد،  ب�شكل  النبعاثات  هذه 
مئويتني  درج���ت���ني  ع��ت��ب��ة  جت�����اوز 
خالل القرن احل��ايل. وه��ذا الأمر 
املوقع  باري�س  اتفاق  ف�شل  �شيعني 
عام 2015 والذي يو�شي ب�شرورة 
ح�شر الح��رتار باأقل من درجتني 
مئويتني، و�شول اإىل درجة مئوية 

ون�شف درجة اإذا اأمكن.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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دائرة البلدي�ت والنقل ب�أبوظبي تطلق 
خدمة ر�س�ئل عرب الوات�س�ب للدعم ال�رسيع

اأخب�ر الإم�رات

هل يتجه حزب اهلل 
واإ�رسائيل اإىل حرب اأخرى؟

عربي ودويل

اأبط�ل الإم�رات يح�سدون 13 ميدالية ملونة 

يف »مي�مي جراند �سالم للجوجيت�سو«

الفجر الري��سي

عملية تبديل ملرتزقة تركيا يف 
ليبيا.. خروج 130 ودخول مثلهم

•• عوا�شم-وكاالت:

يتوا�شل تواجد املرتزقة ال�شوريني املوالني لرتكيا يف ليبيا، بينما ل تلوح اأي بوادر 
بالأفق حول عودتهم اإىل �شوريا ب�شكل نهائي.

وتتوا�شل عمليات تبديل هوؤلء املرتزقة، حيث تخرج بني كل حني واآخر دفعة من 
�شوريا اإىل تركيا ومنها اإىل ليبيا، مقابل عودة دفعة معاك�شة.

130 مقاتال من  باأن نحو  الإن�شان  ال�شوري حلقوق  املر�شد  اأفاد  ال�شياق،  ويف هذا 
عادت  الرتكية،  للحكومة  واملوالية  ليبيا  يف  املتواجدة  ال�شورية  الف�شائل  مرتزقة 
خالل ال�شاعات املا�شية. ويف املقابل خرجت دفعة مماثلة من مناطق نفوذ الف�شائل 

والقوات الرتكية �شمال �شوريا اإىل تركيا ومنها اإىل ليبيا.
وكان املر�شد ال�شوري اأ�شار يف 10 يوليو املا�شي، اإىل اأن املخابرات الرتكية والف�شائل 
املوالية لرتكيا تتجهز لإر�شال دفعة جديدة من املرتزقة ال�شوريني اإىل ليبيا. واأفادت 
م�شادر املر�شد حينها باأن اأكرث من 150 عن�شرا من خمتلف تلك الف�شائل واجلي�س 

الوطني ال�شوري املوايل لرتكيا يتح�شرون للذهاب اإىل تركيا لنقلهم اإىل ليبيا.

قد ت�شتفيد مر�شحة اخل�شر من اأخطاء املناف�س املحافظ
وزير اخلارجية ال�شيني وانغ يي يلتقي املال عبد الغني بارادار، القيادي يف طالبان

م�شلحون من طالبان عند بوابة مدخل �شاماجنان      )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  خطة  مع  متا�شيا 
امل�شابة  املبكر وح�شر احل��الت  الكت�شاف  الدولة بهدف  الفحو�شات يف 
19" واملخالطني لهم وعزلهم ..  " كوفيد -  بفريو�س كورونا امل�شتجد 
ال�شاعات  خ��الل  جديدا  فح�شا   233،245 اإج��راء  عن  ال���وزارة  اأعلنت 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�شيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�شي  اإج���راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  حالة   1،321 عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات 
جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة 

احلالت امل�شجلة 694،285 حالة.
3 حالت م�شابة نتيجة تداعيات الإ�شابة  ال��وزارة عن وفاة  اأعلنت    كما 
بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،978 

حالة.

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

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
بفريو�س  مل�شابني  جديدة  حالة   1،400 �شفاء  عن  ال��وزارة  اأعلنت    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 671،353 حالة.

اأع��ل��ن��ت وزارة ال�����ش��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع ع��ن تقدمي  م��ن ج��ه��ة اخ����رى 
 24 ال���  ال�شاعات  خ��الل  "كوفيد19-"  لقاح  م��ن  جرعة   24،747
ام�س  حتى  تقدميها  مت  ال��ت��ي  اجل��رع��ات  جم��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�شية 
لكل  جرعة   173.28 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   17،137،750

�شخ�س.  100
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�شعياً 
يف  �شت�شاعد  والتي  التطعيم  عن  الناجتة  املكت�شبة  املناعة  اإىل  للو�شول 

تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س " كوفيد19-".

�أجرت 233,245 فح�سا ك�سفت عن 1,321 �إ�سابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,400 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 24,747 جرعة من لقاح كوفيد - 19 خالل �لـ 24 �ساعة �ملا�سية

وزارة العدل تطلق املرافعة الرقمية الفرتا�سية 24 �ساعة طوال اأيام الأ�سبوع
•• اأبوظبي -وام:

م����ب����ادرة  ال����ع����دل  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
الفرتا�شية"  الرقمية  "املرافعة 
ال���ت���ي ت��ت��ي��ح لأط�������راف ال���دع���وى، 
اإب�����داء اأق���وال���ه���م وط��ل��ب��ات��ه��م اأم���ام 
اإطار  يف  رقمية،  بطريقة  املحاكم 
ا�شرتاتيجية  م�شتهدفات  حتقيق 
احلكومية،  ل��ل��خ��دم��ات  الإم������ارات 
ال��ت��ي اع��ت��م��ده��ا جم��ل�����س ال�����وزراء 
تقدمي  يف  ال��دول��ة  تناف�شية  لرفع 
اخلدمات وتعزيز جهودها لت�شبح 
اأف���������ش����ل ح���ك���وم���ة يف ال�����ع�����امل يف 

اخلدمات احلكومية.
ال���ت���ي ميكن   - امل�����ب�����ادرة  ����ل  ومت����ثنّ
العدالة  نظام  عرب  اإليها  الو�شول 
ال���ذك���ي���ة يف ن�����ش��خ��ت��ه امل���ح���دث���ة - 
تعزيز  ي�شمن  مبا  جديدة  خطوة 
تفعيل ال�شيا�شات الداعمة للتحول 
الرقمي يف حكومة دولة الإمارات، 
التي  ال���رق���م���ي���ة  وت���ب���ن���ي احل����ل����ول 
اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  يف  ت�شهم 
احل���ك���وم���ي���ة، و����ش���م���ن اخل���دم���ات 

طيلة  ����ش���اع���ة   24 م��������دار  ع���ل���ى 
اأط����راف  ليتمكن  الأ����ش���ب���وع،  اأي�����ام 
ال��دع��وى م��ن اإ���ش��اف��ة اأي دل��ي��ل اأو 
ما  ي�شاءون،  وقتما  جديد  م�شتند 
ي�شهل رحلة و�شول املتقا�شني اإىل 
جل�شات املحاكم يف اأي وقت ومن اأي 
ت�شريع  يف  بفاعلية  ويعمل  م��ك��ان، 
الكثري  ويخت�شر  التقا�شي  وت��رية 
الإج���راءات وي�شهم يف حتقيق  من 

العدالة ال�شريعة والناجزة.
واأ�شار النقبي اإىل اأن الوزارة تعتزم 
افرتا�شية  ع���م���ل  ور�������س  ت��ن��ظ��ي��م 
للتعريف  واملتعاملني  للمحامني 
باملبادرة، وتو�شيع نطاق ال�شتفادة 
التي  ال���رق���م���ي���ة  اخل�����دم�����ات  م����ن 
اأن  م�شيفاً  ال��ع��دل،  وزارة  تقدمها 
ا�شرت�شادية  اأدل���ة  ن�شرت  ال����وزارة 
الإل����ك����رتوين، ت�شرح  امل���وق���ع  ع���رب 
املحا�شر  ا���ش��ت��خ��دام  كيفية  ف��ي��ه��ا 
للجل�شات،  الفرتا�شية  الرقمية 
للمحامني  م��ن��ه��ا  ق�����ش��م  خ�����ش�����س 
الق�شم  خ�ش�س  فيما  واملتقا�شني، 
الآخ��ر للمخت�شني يف املحاكم من 

واجلهد  الوقت  اخت�شار  نوعية يف 
يف عمل الق�شاء يف الدولة، وتعك�س 
ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة يف 
تطوير جميع املعامالت احلكومية، 
العاملية،  ال���ت���ح���ولت  ي���واك���ب  مب���ا 
امل��راك��ز الأوىل يف  ن��ح��و  ل��ل��و���ش��ول 
وحتاكي  ال���ع���امل���ي���ة،  ال��ت�����ش��ن��ي��ف��ات 
واملحامني،  املتقا�شني  احتياجات 
و�شفافة  ون��اج��زة  �شريعة  ل��ع��دال��ة 
وم�����ت�����ط�����ورة، وم����ت����اح����ة ع�����ن بعد 
رحلة  ت�شهل  ال�شاعة،  م��دار  وعلى 
و�شولهم  م��ن  وت�����ش��رع  املتقا�شني 
اإىل جل�شات املحاكم، من اأي مكان 
ويف اأي وقت، ومتكنهم من جتربة 
عرب  احلكومية  اخل��دم��ات  اأف�شل 
الوقت  ت��وف��ري  يف  وت�شهم  ال��ع��امل، 

واجلهد واملال.
اإن املرافعة تقوم على الأخذ  وقال 
والرد ما بني طريف الدعوى، فيقدم 
كل منهم دفوعه وحججه وبراهينه 
وط���ل���ب���ات���ه، م���ن خ����الل امل���ذك���رات 
الق�شائية  والأح���ك���ام  وامل�شتندات 
ال�شابقة والأدلة، وي�شتمع القا�شي 

مبنظومة  اخل���ا����ش���ة  وامل�����ب�����ادرات 
الق�شاء الرقمي التي حتقق �شرعة 
اأي  يف  امل��ت��ق��ا���ش��ني،  اإىل  ال��و���ش��ول 
ق��ي��ود، ومن  اأي  دون  وزم���ان  مكان 

خالل القنوات الرقمية.
الرقمية  "املرافعة  وت�����ه�����دف 
املدعي  متكني  اإىل  الفرتا�شية" 
وت�شجيل  النظام  اإىل  الدخول  من 
اأقواله وطلباته يف الدعوى، واإتاحة 
املجال اأمام املدعى عليه يف الوقت 
ذات��ه م��ن ال��رد على ه��ذه الطلبات 
اأو  املخت�س  القا�شي  اإ�شراف  حتت 
مدير الدعوى، مع حتقيق املرونة 
ال��وق��ت، ومب���ا مي��ك��ن الطرفني  يف 
عليها  وال���رد  الطلبات  ت��ب��ادل  م��ن 

طيلة اليوم املحدد للجل�شة.
واأكد امل�شت�شار الدكتور �شعيد علي 
بحبوح النقبي القائم باأعمال وكيل 
املرافعة  م��ب��ادرة  اأن  ال��ع��دل  وزارة 
تعترب  الف����رتا�����ش����ي����ة  ال���رق���م���ي���ة 
اأخ��رى تدخل حيز التنفيذ  خطوة 
�شمن  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  يف 
نقلة  وت�شكل  الرقمية،  اخل��دم��ات 

�شر  اأم��������ني  وي����������دون  ل���ل���ط���رف���ني 
ت��ل��ك الأق����وال  ب����دوره ك��ل  اجلل�شة 
اجلل�شة  حم�����ش��ر  يف  وال����وق����ائ����ع، 
ال���رق���م���ي، وه�����ذا م���ا ك����ان يحدث 
بح�شور  اإم��ا  مبا�شر  ب�شكل  �شابقاً 
اأط������راف ال���دع���وى ���ش��خ�����ش��ي��اً اإىل 
املحكمة، اأو ح�شورهم الفرتا�شي 
ال��ق��ا���ش��ي، وبح�شب  اأم���ام  بعد  ع��ن 
املحددة  اجلل�شات  مواعيد  ج��دول 
من  الكثري  ياأخذ  ك��ان  ما  م�شبقاً، 
ال��وق��ت واجل��ه��د والإج����راءات على 
املتقا�شني، وباإطالق هذه اخلدمة 
نظامه  م��ن  امل��راف��ع��ة  �شكل  حت���ول 
فورية  حمادثة  نظام  اإىل  ال�شابق 
اأط���راف ال��دع��وى، تتم ب�شكل  ب��ني 
يف  وتوثق  اأقوالهم  وت��دون  مبا�شر 
حم�شر املرافعة الرقمي ويف �شجل 

الق�شية الرقمي.
واأ����ش���اف اأن���ه مي��ك��ن ال��و���ش��ول اإىل 
اخل��دم��ة، والط���الع على حم�شر 
الهواتف  ع���رب  ال��رق��م��ي  امل��راف��ع��ة 
الإل���ك���رتوين  امل���وق���ع  اأو  ال���ذك���ي���ة، 
متاحة  اخلدمة  ه��ذه  تبقى  بحيث 

املحدثة من نظام العدالة الذكية، 
ال���دع���اوى،  اإدارة  ن��ظ��ام  وت��ط��وي��ر 
الرقمية  املحادثة  على  والعتماد 
ال��ف��وري��ة، ومت��ك��ني الأط�����راف من 
وم�شتنداتهم  دف���وع���ه���م  ت���ق���دمي 
وال���رد عليها، بحيث  ال��ن��ظ��ام  ع��رب 
اخلدمات  تطوير  تعزيز  يف  ت�شهم 
ال�شتباقية للوزارة وحت�شني جتربة 
للمتعاملني.  اخل���دم���ات  ت���ق���دمي 
للمتعاملني  ال����ن����ظ����ام  وي����ت����ي����ح 

ق�شاة وم��دراء دعاوى �شمن دليل 
امل�شتخدم لنظام العدالة الذكية.

وت�شعى املبادرة اإىل اإجناز الدعاوى 
والف�شل فيها يف اأقل وقت وباأ�شرع 
م����ا مي����ك����ن، واإع�����ط�����اء الأط��������راف 
لكتابة  ال��ك��ايف  وال���وق���ت  ال��ف��ر���ش��ة 
طلباتهم والرد عليها، حتت اإ�شراف 
املخت�شني، �شواء مدير الدعوى اأو 

القا�شي املخت�س.
ت��ط��وي��ر الن�شخة  ب��ع��د  ك��م��ا ج���اءت 

ت��دوي��ن امل��ع��ل��وم��ات، وت��ق��دمي كافة 
باإ�شراف  تلقائي  ب�شكل  امل�شتندات 
لتخاذ  م��ب��ا���ش��ر،  ب�شكل  ال��ق��ا���ش��ي 
جهوزية  ح��ال  يف  النهائي  ال��ق��رار 
يف  ي�شهم  مبا  بها،  والبت  الدعوى 
والنزيهة  العدالة  حتقيق  ت�شريع 
واخت�شار  بعد،  عن  للمتخا�شمني 
اجل����ه����د ع���ل���ى امل���ت���ع���ام���ل���ني  دون 
املحاكم  اإىل  قدومهم  اإىل  احلاجة 

اأو احل�شور عن بعد.

الهالل الأحمر الإماراتي ينظم العر�س اجلماعي الرابع يف �سقطرى والـثالث والع�سرين يف اليمن
•• �شقطرى-وام:

نظمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي العر�س اجلماعي الثالث والع�شرين 
يف اليمن والرابع يف اأرخبيل �شقطرى الذي ا�شتفاد منه 200 �شاب و�شابة 
وذلك �شمن الأعرا�س اجلماعية التي تنفذها الهيئة لدعم ا�شتقرار ال�شباب 

وتعزيز الن�شيج الجتماعي يف اليمن.
ح�شر مرا�شم الزفاف عدد من امل�شوؤولني اليمنيني وممثل الهالل الأحمر 
يف �شقطرى الذي اأ�شرف على مرا�شم احلفل والرتتيب اخلا�س به بجانب 

العر�شان واأ�شرهم واأهلهم وجمع غفري من اأهايل املحافظة.
الأحمر  الهالل  لهيئة  العام  الأم��ني  الفالحي  عتيق  حممد  الدكتور  واأك��د 
ا�شتجابة دولة  تاأتي �شمن  املبادرة  اأن  املنا�شبة..  الإماراتي يف ت�شريح بهذه 
الإمارات ملتطلبات الأ�شقاء يف اليمن من الدعم وامل�شاندة يف جميع املجالت، 
وا�شتمرارا جلهودها يف حت�شني جودة احلياة ودعم الأو�شاع الإن�شانية ورفع 

املعاناة عن ال�شاحة اليمنية.
وقال اإن الأعرا�س اجلماعية جت�شد روؤية دولة الإمارات لحتياجات الأ�شقاء 
بتوفري  وقيادتها  ال��دول��ة  اهتمام  وت��وؤك��د  وامل�����ش��ان��دة،  ال��دع��م  م��ن  اليمن  يف 
�شبل ال�شتقرار الجتماعي والنف�شي لل�شباب اليمني الذي يقع عليه عبء 
اأمورهم  وتي�شري  بهم  والعناية  رعايتهم  من  لبد  لذلك  والإعمار  التنمية 
اأن ال�شباب  اإىل  وعلى راأ�شها تهيئة الظروف املالئمة ل�شتقرارهم.. م�شريا 
اللتفات  من  بد  ل  ك��ان  لذلك  اليمني  املجتمع  يف  كبرية  �شريحة  ميثلون 
لق�شاياهم ون�شر ال�شعادة والإيجابية يف اأو�شاطهم، ويعد حتقيق تطلعاتهم 

من اأهم عوامل ال�شتقرار املن�شود يف اليمن ال�شقيق.
واأكد اأمني عام الهالل الأحمر، اأن الهيئة توا�شل تنفيذ الأعرا�س اجلماعية 
للعام الرابع على التوايل بتوجيهات القيادة الر�شيدة يف اإطار جهود الدولة 
لدعم الأو�شاع الإن�شانية والجتماعية والقت�شادية على ال�شاحة اليمنية، 
اأجل  من  كبرية  حتديات  يواجه  ال��ذي  اليمني  ال�شباب  بظروف  والهتمام 

حتقيق تطلعاته اإىل ال�شتقرار الأ�شري والجتماعي والنف�شي.
نقل  الأح��م��ر  ال��ه��الل  كلمة  الهيئة  األ��ق��ى ممثل  الحتفالية  اأج���واء  وو���ش��ط 
واملجتمع  واأ���ش��ره��م  للعر�شان  ومتنياتهم  الر�شيدة  القيادة  تهاين  خاللها 
املحلي يف الأرخبيل، موؤكدا اأن حمافظة �شقطرى حظيت بن�شيب وافر من 

الأعرا�س اجلماعية التي يجري تنظيمها يف اليمن.
ت�شهدها  التي  والقت�شادية  والجتماعية  الإن�شانية  التحديات  اإن  وق��ال 
املحافظة فر�شت نف�شها على واقع حياة ال�شكان، لذلك اأولتها هيئة الهالل 
الأحمر اهتماما كبريا، وعززت ا�شتجابتها جتاه الأو�شاع الإن�شانية اجلارية، 

وعملت على توفري الحتياجات الأ�شا�شية يف جميع املجالت.
واأ�شاف اإنه رغم الظروف التي مير بها اليمن اإل اأن الأعرا�س اجلماعية من 
�شاأنها بث الأمل واإدخال ال�شرور على نفو�س ال�شباب الذين يرون من خاللها 
اأن هناك من يويل اهتماماً بق�شاياهم وهمومهم ويعمل على حت�شني �شبل 
ا�شتقرارهم. من جانبه نقل وكيل عام املحافظة رائد اجلريبي، �شكر وتقدير 

ال�شلطة املحلية يف الأرخبيل، لرعاية قيادة الإمارات لالأعرا�س اجلماعية يف 
اليمن، موؤكدا اأن هذه املبادرة الكرمية تعد جت�شداً لعمق الروابط الإماراتية 
اليمنية الرا�شخة والثابتة، وت�شهم يف حتقيق ال�شتقرار الأ�شري والجتماعي 

والنف�شي لل�شباب.
عن  تنقطع  مل  التي  الإن�شانية  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  بجهود  واأ���ش��اد 
حمافظة �شقطرى خالل ال�شنوات املا�شية.. وقال اإن الهيئة متيزت بدعمها 
من خالل تبنيها ق�شايا التنمية والإعمار يف املحافظة، خا�شة يف جمالت 

الإ�شكان وال�شحة والتعليم واخلدمات الجتماعية ال�شرورية.
يف  اأحالمهم  بتحقيق  البالغة  �شعادتهم  ع��ن  العر�شان  اأع���رب  جانبهم  م��ن 
ال�شتقرار واحلياة الكرمية، عرب هذه املنا�شبات التي توؤ�ش�س مل�شتقبل اأف�شل 
لهم ولأ�شرهم، وتقدموا بجزيل ال�شكر والعرفان اإىل قيادة الدولة الر�شيدة 
التي و�شعتهم يف مقدمة اأولوياتها وبادرت بر�شم الب�شمة على وجوههم عرب 

هذه املبادرة الإن�شانية والجتماعية النبيلة.

الدبلوما�سية والقن�سلية يف �سرطة دبي تنجز اأكرث من 16 األف معاملة خالل الثالثة اأعوام الأخرية
•• دبي - وام:

الدبلوما�شية  ال�شوؤون  ق�شم  اأجنز 
العامة  الإدارة  يف  وال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة 
اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
األ��ف��ا و587   16 ���ش��رط��ة دب���ي  يف 
م��ع��ام��ل��ة خ����الل ال���ث���الث���ة اأع�����وام 
ال�شتف�شارات  م��ث��ل��ت  الأخ��������رية 
منها  معاملة  و824  األ��ف��ا   14
والبالغات 1147 معاملة وتبادل 

املعلومات بلغ 616 معاملة.
واأك�������د ال��ع��م��ي��د ج���م���ال اجل����الف 
للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 
القيادة  اأن  اجل��ن��ائ��ي��ة  وامل���ب���اح���ث 
تتميز عن  دب���ي  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
يف  ال�شرطية  الأجهزة  من  الكثري 
فيها  والتخ�ش�شات  الأق�شام  تنوع 
تنظيمية  هياكل  ب��وج��ود  وت��ت��ف��رد 
العمل  مل��ن��ظ��وم��ة  وداع����م����ة  م���رن���ة 
فرعية  اإدارات  وتت�شمن  الأم��ن��ي 
واأق�شام نوعية ت�شاهم ب�شكل كبري 
يف حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية 
ل�شرطة دبي وتعزز الأمن والأمان 

واجلاليات"  ال���رع���اي���ا  "�شوؤون 
وال�������ذي ُي���ع���ن���ى مب��ت��اب��ع��ة ����ش���وؤون 
بالبالغات  يتعلق  فيما  اجلاليات 
املجتمعية  وال��ب��الغ��ات  اجل��ن��ائ��ي��ة 
املايل  الخ���ت���الل  اأو  ال��ت��ع��رث  م��ث��ل 
املتعلقة  الأم��������ور  اأو  ل��ل�����ش��خ�����س 
واملنا�شبات  الأح��داث  يف  بامل�شاركة 
ب��اجل��ال��ي��ات م��ث��ل العيد  اخل��ا���ش��ة 
ال�����وط�����ن�����ي وع�����ي�����د ال�����ش����ت����ق����الل 
التي  اجل������وان������ب  م�����ن  وغ�����ريه�����ا 
ت�شاهم يف اإ�شعادهم مثل الرد على 
برنامج  طريق  عن  ا�شتف�شاراتهم 

اخلط الدبلوما�شي".
واأو�شح الزرعوين اأن املحور الثالث 
هو وحدة التقارير الأمنية ويعنى 
التقارير  ب����اإع����داد  اجل���ان���ب  ه����ذا 
ال����دول����ي����ة ع�����ن ع���م���ل الأج�����ه�����زة 
ال�شرطية ور�شد الأحداث الدولية 
وجلب اأف�شل املمار�شات والطالع 
ال�شرطية  العاملية  ال��ت��ج��ارب  على 
لتطوير  احل����دي����ث����ة  الأم�����ن�����ي�����ة 
ال���ق���ط���اع���ات ال���داخ���ل���ي���ة ور����ش���د 
الدولية وتداعيتها على  الأحداث 

ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
الأهم  الو�شل  حلقة  بذلك  ليعد 
ب���ني ���ش��رط��ة دب���ي وه����ذه اجلهات 
امل�شوؤول عن تطوير عالقات  وهو 
التوا�شل والتعاون وي�شاهم ب�شكل 
دبي  �شرطة  �شمعة  تعزيز  كبري يف 
" ق�شم  واأ����ش���اف  وع��امل��ي��اً.  حمليا 
والقن�شلية  الدبلوما�شية  ال�شوؤون 
م�شتوى  رف����ع  ب��ه��دف  اأ���ش��ُت��ح��دث 
و�شباط  القن�شليات  مع  التن�شيق 
خ�����ش��و���ش��اً يف جمال  الرت����ب����اط، 
التعاون اجلنائي الدويل وتطوير 
ع����الق����ات ال���ت���وا����ش���ل وال���ت���ع���اون 
يف ع��م��ل��ي��ة ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات مع 
ما  ك��ل  يف  الدبلوما�شية  الهيئات 
دبي  يف  رع��اي��اه��م  ب�����ش��وؤون  يتعلق 
املبا�شرة  ال�شتف�شارات  على  والرد 
الهيئات  من  ال��واردة  واملو�شوعات 
ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا مع 
ال�شرطة  ومراكز  العامة  الإدارات 
يف دب���ي وق���د ح��ق��ق ال��ق�����ش��م نتائج 
اأوجد  اأن��ه  اأهمها  عديدة  اإيجابية 
مع  املجتمعية  ال�شراكة  من  نوعا 

يف املجتمع وتقدم له خدمات وفق 
و�شوًل  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 
اإىل جودة احلياة لكل فرد يف هذا 

املجتمع.
وبنينّ اأن �شرطة دبي ومن منطلق 
احل�����ر������س ع����ل����ى ت�����ق�����دمي اأرق�������ى 
للمجتمع  الأم����ن����ي����ة  اخل�����دم�����ات 
وتطبيق اأف�شل املعايري يف التعامل 
م���ع ال��ه��ي��ئ��ات ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة يف 
املتميزة  لل�شراكة  و�شول  الإم��ارة 
والهادفة وحتقيق الأهداف اأن�شاأت 
ال�شوؤون  ق�����ش��م   2010 ال��ع��ام  يف 
والذي  والقن�شلية  الدبلوما�شية 
ح���ق���ق ال���ك���ث���ري م�����ن الإجن����������ازات 
ال�����داع�����م�����ة ل���ل���ع���م���ل ال�������ش���رط���ي 

والأمني.
ال�شوؤون  ق�شم  اإن  اجل���الف  وق���ال 
اأحد  وال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
دبي  ����ش���رط���ة  الأق���������ش����ام يف  اأه������م 
التوا�شل  تعزيز  يف  الكبري  ل��دوره 
الهيئات  خم��ت��ل��ف  م���ع  وال���ت���ع���اون 
والقن�شلية  ال����دب����ل����وم����ا�����ش����ي����ة 
الرتباط  و���ش��ب��اط  وال�������ش���ف���ارات 

الأجهزة ال�شرطية.
وبني اأن الق�شم اأعد اأكرث من 87 
ت��ق��ري��راً دول��ي��اً وم��ق��ارن��ة مرجعية 
عدد  وب��ل��غ  وف���ود   105 وا�شتقبل 
ال�شرطة  مل���راك���ز  ال����وف����ود  زي������ارة 
ال���ذك���ي���ة 84 زي������ارة ك��م��ا واأجن����ز 
خالل  معاملة   587 و  األفا   16

الثالثة اأعوام الأخرية.
ويتميز ق�شم ال�شوؤون الدبلوما�شية 
املواطنة  ب����ك����وادره  وال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة 
اختيار  مت  ح���ي���ث  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
اأ�شحاب  م��ن  الق�شم  يف  املوظفني 
علوم  يف  التخ�ش�شية  ال��درا���ش��ات 
الت���������ش����ال ال��������دويل وال���ع���الق���ات 
الدبلوما�شية  والدرا�شات  الدولية 
و�شوؤون ال�شياحة وال�شفر واللغات 
ال�شيا�شية  وال����ع����ل����وم  والآداب 
وغ������ريه������ا م������ن ال���ت���خ�������ش�������ش���ات 
واجلنائية ومن اخلربات  الأمنية 
ت�شاعد  ال��ت��ي  العالية  وال��ك��ف��اءات 
كما  الق�شم  اأه����داف  حتقيق  ع��ل��ى 
اجلامعات  لطلبة  يتيح  الق�شم  اأن 

فر�شة التدرب فيه.

والقن�شلية  الدبلوما�شية  الهيئات 
جتلت يف خلق �شراكة معها لتوعية 
بالثقافة  وت��ع��ري��ف��ه��م  رع���اي���اه���ا 
وتعريفهم  ال����ه����ادف����ة  الأم����ن����ي����ة 
وغريها  وواج��ب��ات��ه��م  ب��ح��ق��وق��ه��م 
بالقوانني  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الأم������ور  م���ن 
ال�شرطية  والإج��راءات واخلدمات 

يف الإمارة".
الدكتور  امل���ق���دم  ق���ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
ق�شم  رئ���ي�������س  ال������زرع������وين  ف���ه���د 
والقن�شلية  الدبلوما�شية  ال�شوؤون 
موؤ�شر  ت��خ��دم  الق�شم  اأه����داف  اإن 
وموؤ�شر  اجل��رمي��ة  م��ع��دل  خف�س 
اإ�شعاد املجتمع ويعمل الق�شم وفق 
3 حماور رئي�شية وهي: "التعاون 
الدويل و�شباط الرتباط" والذي 
يتمثل يف توفري وتبادل املعلومات 
الأمنية واجلنائية الدولية وتعزيز 
يتعلق  ف��ي��م��ا  الت���������ش����ال  ����ش���رع���ة 
ال�شرطية  اله��ت��م��ام��ات  مبختلف 
وم�شتوى التن�شيق الأمني العاملي، 
مل��ك��اف��ح��ة اجل��رمي��ة واحل����د منها. 
" اأم��ا املحور الثاين فهو  واأ���ش��اف 

ويقوم ق�شم ال�شوؤون الدبلوما�شية 
الر�شمية  ال��وف��د  زي����ارة  بتن�شيق 
العامة  القيادة  زي���ارة  يف  الراغبة 
ل�����ش��رط��ة دب����ي م���ن ����ش���ف���راء جدد 
وق���ن���ا����ش���ل و����ش���ب���اط الرت����ب����اط 
ووفود  واحلكومات  ال��دول  ووزراء 
وخمتلف  ال����داخ����ل����ي����ة  وزارات 
اجل����ه����ات ال�����ش��رط��ي��ة والأج����ه����زة 
الأم�����ن�����ي�����ة ال����ع����امل����ي����ة واجل�����ه�����ات 
اخل��ارج��ي��ة ال��راغ��ب��ة يف الط���الع 
ع��ل��ى الأن��ظ��م��ة وامل��م��ار���ش��ات التي 
ي�شارك  كما  دب��ي  �شرطة  تطبقها 
الوطنية  امل��ن��ا���ش��ب��ات  يف  ال��ق�����ش��م 
ويلبي الدعوات لالحتفالت التي 

يف  وال�شفارات  القن�شليات  تقيمها 
دولة الإمارات العربية املتحدة.

الدبلوما�شية  ال�شوؤون  ق�شم  واأقام 
والقن�شلية يف �شرطة دبي بطولة 
ون�����ش��اط��ا ري��ا���ش��ي��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
اأثناء فرتة  الإن�شانية  مدينة هند 
�شهدتها  التي  امل��ط��ارات  اإغ��الق��ات 
الدول خالل اجلائحة حيث بادرت 
الفعالية  هذه  باإقامة  دبي  �شرطة 
 15 الذي ي�شكلون  املدينة  ل�شكان 
اأكرث  الن�شاط  يف  و���ش��ارك  جالية 
الذكور  م���ن  ���ش��خ�����س   200 م���ن 
والإناث يف عدة ريا�شات منها كرة 

القدم وكرة الطائرة وكرة ال�شلة.

ال�سماح لل�ساحنات با�ستخدام طريق العني - دبي E66 خارج اأوقات الذروة
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن مركز النقل املتكامل، بالتعاون مع بلدية مدينة العني والقيادة 
العامة ل�شرطة اأبوظبي، يف اأواخر يوليو املا�شي عن ال�شماح لل�شاحنات 
ال����ذروة من  اأوق����ات  "E66" خ���ارج  – دب��ي  ال��ع��ني  با�شتخدام ط��ري��ق 
بهدف  وذل��ك  �شباًحا   6:00 ال�شاعة  وحتى  م�شاًء   10:00 ال�شاعة 

تعزيز حركة نقل الب�شائع بال�شاحنات بني اإمارات الدولة.
وتقرر ال�شماح بتنقل ال�شاحنات من واإىل اإمارة دبي با�شتخدام طريق 
ب�شارع  E66" م���روراً  – دب��ي  "العني  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون 
هزاع بن �شلطان يف مدينة العني، على األ يتجاوز احلد الأق�شى لوزن 

ال�شاحنة 45 طنا.
قبل  الأخ��رى من  الطرق  املانعة ل�شتخدام  ال��ق��رارات  اأن  املركز  واأك��د 
بعبور  لل�شاحنات  ي�شمح  لن  حني  يف  املفعول  �شارية  تبقى  ال�شاحنات 
اأعمال  م��ن  الن��ت��ه��اء  حتى  ال�شمالية  الإم����ارات  نحو  ال�شويب  ط��ري��ق 
املتكامل  النقل  مركز  واأو���ش��ح  الطريق.  يف  حالياً  اجلارية  الإن�شاءات 
اأن هذه املبادرة تاأتي يف �شياق توجيهات القيادة الر�شيدة نحو ت�شجيع 
احلركة  ت�شهل  ال��ت��ي  امل��الئ��م��ة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وت��وف��ري  ال���ش��ت��ث��م��ار 

التجارية بني اإمارات الدولة وتدعم ان�شيابية حركة ال�شاحنات وترتقي 
وزمن  امل�شافة  تخت�شر  اأنها  م�شيفا  الطرق،  على  ال�شالمة  مبعايري 
على  حتافظ  كما  الت�شغيلية،  التكاليف  من  وتقلل  لل�شاحنات  الرحلة 

البنية التحتية ل�شبكة الطرق وتدعم ا�شتدامتها.
اإي��ق��اف ال�شاحنات  امل��رك��ز على ���ش��رورة ع��دم  اأخ���رى، ���ش��دد  م��ن ناحية 
واملركبات الثقيلة يف املناطق ال�شكنية ويف غري الأماكن املخ�ش�شة لها 
وعدم ال�شماح مبرورها داخل الأحياء ال�شكنية، وذلك حر�شاً على راحة 
و�شالمة ال�شكان وحفاظاً على البنية التحتية ومنعا للتلوث البيئي يف 

تلك املناطق.
غري  ال�شاحنات  على  غ��رام��ات  فر�س  على  ين�س  القانون  اأن  واأو���ش��ح 
امللتزمة  غري  وتلك  الطرق  على  ل�شريها  امل��ح��ددة  ب��الأوق��ات  امللتزمة 
وذل��ك وفق  �شاحنة  لكل  45 طناً  ب�  واملحدد  به  امل�شموح  الكلي  بالوزن 

قانون املرور الحتادي.
واأهاب مركز النقل املتكامل بجميع ال�شركات العاملة يف جمال النقل 
واللتزام  ال��ط��رق  على  ال�شالمة  معايري  اأع��ل��ى  تطبيق  بال�شاحنات 
الالزمة،  الت�شاريح  على  واحل�شول  املخ�ش�شة  الطرق  من  بالعبور 

وعدم ا�شتخدام الطرق غري امل�شرح با�شتخدامها نهائياً.

رئي�س املحكمة العمالية يف حماكم دبي ي�ستعر�س 
نتائج موؤ�سرات الأداء للن�سف الأول لعام 2021

•• دبي-وام:

يف  العمالية  املحكمة  رئي�س  اجل��اب��ري  ج��م��ال  القا�شي  ���ش��ع��ادة  ا�شتعر�س 
موؤ�شرات  نتائج  املحكمة  ق�شاة  ال�����ش��ادة  م��ع  اجتماعه  خ��الل  دب��ي  حماكم 
العام اجلاري  الأول من  للن�شف  العمالية  الأداء ال�شرتاتيجية للمحكمة 
اأنواعها  باختالف  املحكمة  عن  ال�شادرة  الق�شائية  الأحكام  مناق�شة  ومت 
واخت�شا�شاتها القيمية والنوعية وذلك لتحقيق عدالة نافذة تت�شم بالدقة 
وال�شرعة وتقدمي خدمات ق�شائية مي�شرة الو�شول للجميع للو�شول اإىل 

روؤية حماكم دبي" حماكم رائدة متميزة عاملياً".
الأداء  موؤ�شرات  نتائج  الجتماع  خ��الل  العمالية  املحكمة  رئي�س  ناق�س  و 
ال�شرتاتيجية للمحكمة العمالية حيث بلغ موؤ�شر معدل مدة احلكم من 
اأول جل�شة خالل الربع الثاين من العام اجلاري 82 يوًما وبلغ معدل مدة 
احلكم يف الن�شف الأول 97.8 يوم وحققت املحكمة العمالية معدل مدة 
حكم من تاريخ الت�شجيل خالل الربع الثاين 101 يوم. كما مت مناق�شة 
الق�شايا امل�شجلة واملحكومة ون�شب معدل الف�شل خالل العام اجلاري وبلغ 
العام  الثاين من  الربع  العمالية خالل  املحكمة  امل�شجلة يف  الق�شايا  عدد 

اجلاري 3290 ق�شية وعدد الق�شايا املحكومة 3320 ..
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اأخبـار الإمـارات
هيئة اآل مكتوم اخلريية تبحث تعزيز التعاون مع جامعة ال�سكندرية

•• القاهرة-وام:

خالل  الأ���ش��ك��ن��دري��ة  جامعة  رئي�س  قن�شوة  ال��ع��زي��ز  عبد  ال��دك��ت��ور  بحث 
مكتوم  اآل  هيئة  م�شت�شار  اجلعفراوي  الدين  �شالح  الدكتور  ا�شتقباله 
تعزيز  �شبل  التنموية  م�شوار  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  ورئي�س  اخل��ريي��ة 

التعاون امل�شرتك بني اجلامعة والهيئة.
تقديرا  ال���ش��ك��ن��دري��ة  جامعة  رئي�س  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل  هيئة  وك��رم��ت 
جلهوده امللحوظة يف تطوير اجلامعة والنهو�س بامل�شتوي التعليمي بها .

�شلط  حيث  امل�شرتك  الهتمام  ذات  املو�شوعات  من  العديد  اللقاء  تناول 
م�شر  يف  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل  هيئة  ن�شاطات  علي  ال�����ش��وء  اجل��ع��ف��راوي 

،وكذا  العامل  التي جتوب  الإ�شالمي حيث م�شروعاتها اخلريية  والعامل 
الوطن  يف  والجتماعية  العلمية  الن�شاطات  من  للعديد  امل�شتمر  دعمها 

العربي .
وا�شار اجلعفراوي اإىل املدار�س التي �شيدها املغفور له �شمو ال�شيخ حمدان 
بن را�شد اآل مكتوم راعي الهيئة والتي اأثرت ب�شكل ملحوظ علي العملية 
" التي  "حملة نب�شات  اإىل  ال��دول الأفريقية .. كما تطرق  التعليمية يف 

تاأتي يف ن�شختها الثالثة مب�شر لعالج ت�شوهات القلب لدى الطفال .
غطت  التي  الهيئة  بجهود  ال�شكندرية  جامعة  رئي�س  اأ�شاد  جانبه  وم��ن 
العديد من حمافظات م�شر �شواء يف املجالت اخلريية والإن�شانية او يف 

الن�شاطات العلمية والثقافية.

النيابة العامة للدولة تو�سح عقوبة جرمية 
العتداء على �سالمة ج�سم الغري

•• اأبوظبي -وام: 

اأو�شحت النيابة العامة للدولة من خالل مادة فيلمية ن�شرتها على 
العتداء  جرمية  عقوبة  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  يف  ح�شاباتها 
على �شالمة ج�شم الغري . واأ�شارت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا للمادة 
339 من قانون العقوبات الحتادي يعاقب باحلب�س و بالغرامة من 
اإىل  العتداء  واأف�شى  و�شيلة  باأية  غريه  ج�شم  �شالمة  على  اعتدى 
مر�شه اأو عجزه عن اأعماله ال�شخ�شية مدة تزيد على ع�شرين يوما 

ل  التي  والغرامة  �شنة  على  تزيد  ل  مدة  احلب�س  العقوبة  وتكون   .
درجة  اإىل  الع��ت��داء  نتيجة  ت�شل  مل  اإذا  دره��م  اآلف  ع�شرة  تتجاوز 

اجل�شامة املذكورة يف الفقرة ال�شابقة .
واإذا ن�شاأ عن العتداء على حبلى اإجها�شا ، عد ذلك ظرفا م�شددا .

للدولة  العامة  النيابة  حملة  اإط���ار  يف  املعلومات  ه��ذه  ن�شر  وي��اأت��ي 
امل�شتمرة لتعزيز الثقافة القانونية بني اأفراد املجتمع، ورفع م�شتوى 
كاأ�شلوب  القانون  بالقانون، وذلك بهدف ن�شر ثقافة  وعي اجلمهور 

حياة.

وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع ترت�أ�س �لجتماع �لفرت��سي ملجل�س �أمناء �لقطاع �لدو�ئي يف �لدولة

بحث امل�ستجدات يف جمال الت�سريعات ال�سحية التي تخ�س القطاع الدوائي
•• دبي-الفجر:

بحثت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
اأمناء  ملجل�س  ال�شنوي  الجتماع  يف 
تعزيز  ال��دول��ة  يف  ال��دوائ��ي  القطاع 
قدرات  لرت�شيخ  امل�شرتكة  اجل��ه��ود 
ال�شناعات  ودع��م  ال��دوائ��ي  القطاع 
والتن�شيق  ال�شيدلنية،  الوطنية 
ب���ني الأط������راف وخ��ا���ش��ة م���ا يتعلق 
الدوائية  والت�شريعات  بال�شيا�شات 
التنفيذية لتنظيم  واإع��داد اخلطط 
ت��������داول امل���ن���ت���ج���ات ال����دوائ����ي����ة مبا 
العامة،  ال�����ش��ح��ة  ح��م��اي��ة  ي�����ش��م��ن 
وحت������دي������د وحت����ل����ي����ل ال����ت����ح����دي����ات 
وامل���ت���غ���ريات يف ال�������ش���وق ال����دوائ����ي، 
لالحتياجات  ال���ش��ت��ج��اب��ة  ل�شمان 
الدوائية.  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  ال��وط��ن��ي��ة 
البتكار  �شبل  لت�شجيع  ب��الإ���ش��اف��ة 

املتقدم.  

تعزيز �سمعة �لدولة عامليًا
اأن  اإىل  الأم�����ريي  ال��دك��ت��ور  واأ����ش���ار 
للم�شانع  ي��ج��ي��ز  ال������وزاري  ال���ق���رار 
الت�شنيع  باإجراءات  البدء  الوطنية 
وت�����ق�����دمي ط����ل����ب احل���������ش����ول على 
للمنتجات  ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة  امل���واف���ق���ة 
اللتني  ال�����ش��ن��ت��ني  خ�����الل  امل���ث���ي���ل���ة 
حماية  ف��رتة  انتهاء  تاريخ  ت�شبقان 
املنتج املبتكر. ودعى امل�شانع املحلية 
لال�شتفادة من هذا الدعم لتح�شل 
منتجاتها  ل��ت�����ش��وي��ق  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى 
يف ال��دول��ة ف��ور انتهاء ف��رتة حماية 
ال�شتثناءات  املبتكر. مو�شحاً  املنتج 
ال���ق���رار والتي  ال���ت���ي ي��ن�����س ع��ل��ي��ه��ا 
واحلالت  الطارئة  الأو���ش��اع  ت�شمل 
التي مينح فيها �شاحب حق ت�شويق 

ول�شيما   م��ب��ا���ش��ر،  ب�شكل  ال���دوائ���ي 
ا�شتخدام  ب�����ش��اأن  ال������وزاري  ال���ق���رار 
اخلا�شة  وال����ب����ي����ان����ات  امل���ع���ل���وم���ات 
والذي  املبتكرة،  الدوائية  باملنتجات 
حماية  امل���ب���ت���ك���رة  الأدوي����������ة  مي���ن���ح 
�شاأن  ومن  �شنوات،   8 ملدة  لبياناتها 
الأدوي����ة  ي�شتقطب  اأن  ال��ق��رار  ه���ذا 
امل��ب��ت��ك��رة ل��ل��دول��ة، مم��ا ي��ع��زز قطاع 
عالجية  بحلول  ال�شحية  الرعاية 
املر�شى  م�شلحة  ت��خ��دم  ووق��ائ��ي��ة 

وتدعم ال�شياحة العالجية.

قطاع دو�ئي متو�زن
ون�����وه ����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور الأم�����ريي 
تعزيز  ع��ل��ى  ال��������وزارة  ح���ر����س  اإىل 
ال��ت��ع��اون والرت���ق���اء ب��الإن��ت��اج��ي��ة يف 
الطبية،  وامل�شتلزمات  الدواء  جمال 
وامل�شي يف تعزيز البيئة الت�شريعية 

ال�شيدلين  القطاع  يف  وال�شتثمار 
ل�شمان ا�شتمرار منو وتطور ال�شوق 
الدواء  و�شالمة  وماأمونية  الدوائي 
ال�شتثمار  �شبل  ودرا�شة  الدولة،  يف 
وتعزيز  ال�������ش���ي���دلين  ال���ق���ط���اع  يف 

م�شتوى التناف�شية العاملية.
ون��اق�����س الج��ت��م��اع ال���ذي عقد عرب 
برئا�شة  امل���رئ���ي  الت�������ش���ال  ت��ق��ن��ي��ة 
ح�شني  اأم��������ني  ال����دك����ت����ور  �����ش����ع����ادة 
ل�شيا�شة  امل�شاعد  الوكيل  الأم���ريي 
العامة والرتاخي�س رئي�س  ال�شحة 
امل��ج��ل�����س، وب��ح�����ش��ور مم��ث��ل��ني عن 
الأدوية  و�شركات  ال�شحية  الهيئات 
املحلية والعاملية واملوزعني املحليني 
وال�����ش��ي��دل��ي��ات اخل���ا����ش���ة وخ����رباء 
ال�����ش��ي��ا���ش��ات ال���دوائ���ي���ة ب����ال����وزارة، 
الت�شريعات  جم���ال  يف  امل�����ش��ت��ج��دات 
القطاع  ت��خ�����س  ال���ت���ي  ال�����ش��ح��ي��ة 

جاذبية  اأك��رث  لتكون  وال�شتثمارية 
والمتيازات،  الت�شهيالت  بف�شل 
�شناعات  تاأ�شي�س  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي 
تناف�شية.  اأف�������ش���ل���ي���ة  ذات  ط��ب��ي��ة 
و�شجع �شركات الأدوية العاملية على 
تقدمي طلب احل�شول على املوافقة 
الت�شويقية ملنتجاتها يف الدولة قبل 
بلد  يف  الت�شويقية  امل��واف��ق��ة  ���ش��دور 
درا�شة  ل��ل��وزارة  يتيح  وذل���ك  املن�شاأ، 
املوافقة  لإ�����ش����دار  م�����ش��ب��ق��اً  امل���ل���ف 
املبتكرة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة 
اعتمادها من  النادرة فور  والأدوي��ة 
امل��رج��ع��ي��ة. لفتاً  اجل���ه���ات  اإح�����دى 
اإىل بع�س الأمثلة على ذلك كمنتج 
اأ�س  ج��ي  ل�شركة  "�شوتروفيماب" 
كي لعالج بع�س حالت كوفيد 19 
ومنتج "لوماكرا�س" ل�شركة اأجمن 
الرئة  �شرطان  ح��الت  بع�س  لعالج 

وال�شيدليات  املحليني  وامل���وزع���ني 
اخل���ا����ش���ة ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ب���ن���اء روؤي����ة 
لتعزيز  ع��م��ل��ي��ة  وخ��ط��ط  م�����ش��رتك��ة 
ال���ت���ع���اون امل�������ش���رتك ودع������م خطط 
املجتمع  �شحة  ح��م��اي��ة  يف   ال��دول��ة 
املر�شى من احل�شول على  ومتكني 
التزامهم  املاأمون، جمددين  ال��دواء 

ت�شنيع  على  موافقته  مبتكر  منتج 
املنتج املثيل. 

خلطط  د�عمة  م�سرتكة  روؤيــة 
�لدولة

ال�شحية  ال��ه��ي��ئ��ات  مم��ث��ل��ي  واأك������د 
والعاملية  املحلية  الأدوي���ة  و�شركات 

وحت�شينه  الدوائي  القطاع  بتطوير 
بطريقة م�شوؤولة ملواجهة التحديات 
ال�شحية الراهنة بخطط م�شتقبلية 
وقائية، وتدعيم منظومة القت�شاد 
وال�شراكة  الإم�������ارات،  يف  ال���دوائ���ي 
ال�شرتاتيجية بني ال�شركات العاملية 

بالدواء وامل�شانع املحلية. 

بتوجيهات ال�سيخة فاطمة .. تنظيم دورات خا�سة بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من عقيالت ال�سلك الدبلوما�سي
•• اأبوظبي - وام:

الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  من  بتوجيهات 
ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام 
التنمية الأ�شرية " اأم الإمارات "، نظم الحتاد الن�شائي العام، بالتعاون مع 
دار زايد للثقافة الإ�شالمية، دورات خا�شة بتعليم اللغة العربية للناطقني 

بغريها من عقيالت ال�شلك الدبلوما�شي يف الدولة.
وقد نفذت دار زايد للثقافة الإ�شالمية هذه الدورات اخلا�شة بتعليم اللغة 
العربية للناطقني بغريها لكل من زوجات ال�شفراء املعتمدين لدى الدولة، 

اإيطاليا وجمهورية  الأرجنتني وجمهورية  اأملانيا وجمهورية  من جمهورية 
واأهمية  ملكانة  تعزيزا  بنما، وجمهورية جورجيا؛ وذلك  اأرمينيا وجمهورية 

اللغة العربية وتر�شيخا حل�شورها العاملي.
 : ال��ع��ام  الن�شائي  ل��الحت��اد  العامة  الأم��ي��ن��ة  ال�شويدي،  ن��ورة  �شعادة  وق��ال��ت 
للثقافة  زايد  دار  مع  بالتعاون  اأقيمت  التي  التدريبية  الدورة  �شل�شلة  " اإن 
مبارك،  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  توجيهات  اإط���ار  يف  ج��اءت  الإ�شالمية، 
ل��ت��ط��وي��ر حلقات  ال��ف��اع��ل��ة؛  الآل���ي���ات  ب�����ش��رورة تكثيف اجل��ه��ود وت��وظ��ي��ف 
التوا�شل والتعاون امل�شرتك وامل�شتدام يف املجتمع، كما ترتجم هذه املبادرة 
الهتمام الكبري الذي توليه �شمو /اأم الإمارات لن�شر اللغة العربية وتدعيم 

مكانتها".
ترتق  مل  العربية  اللغة  اأن  على  دائما  �شموها  توؤكد   " �شعادتها:  واأ�شافت 
وتنه�س وتناف�س اإل باجلهود احلثيثة لأبنائها، ومبادراتهم لتعزيز مكانتها 
بني لغات العامل، ل �شيما اأنها ت�شكل اأبرز اأدوات بناء العقول، وتعزيز املواطنة 
والوحدة وال�شيادة وال�شتقالل. وال�شتثمار فيها م�شار فاعل لبناء الإن�شان، 
من هذا املنطلق قدمت دولة الإم��ارات العربية املتحدة دورا مهما يف �شبيل 
يف  اأ�شيال،  عربيا  منوذجا  بذلك  لت�شكل  وحمايتها،  العربية  اللغة  نه�شة 
منظومة تطوير م�شارات لغة ال�شاد، لي�س يف الداخل العربي فقط، بل على 

م�شتوى العامل اأجمع".

واأكدت اأهمية هذه الدورات يف ت�شهيل تعلم عقيالت ال�شلك الدبلوما�شي للغة 
الدولة الر�شمية؛ ليت�شنى لهن التعرف على ف�شل اللغة العربية ومكانتها 
للح�شارة  اأعمق  فهم  حتقيق  اإىل  بالإ�شافة  ومعرفيا،  تاريخيا  واأهميتها 

العربية وقيم التعاي�س مع الآخر.
العام  امل��دي��ر  الطنيجي،  حممد  ن�شال  ال��دك��ت��ورة  �شعادة  قالت  جانبها  م��ن 
لدار زايد للثقافة الإ�شالمية: " اإننا نعمل يف الدار على حتقيق اأهدافنا يف 
ن�شر اللغة العربية، ومد ج�شور التوا�شل الثقايف بني البعثات الدبلوما�شية 
املعتمدة يف الدولة؛ من خالل برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، 

وفق املناهج التعليمية والأ�شاتذة املتخ�ش�شني يف هذا املجال." 

الهوية الإماراتية.. خ�سائ�س متميزة وخدمات متنوعة
•• اأبوظبي -وام:

جتاوزت بطاقة الهوية ال�شخ�شية 
يف دولة الإم��ارات مفهوم تعريف 
اإىل  لتتحول  ال�شخ�شية  واإث��ب��ات 
ب��ن��ك م��ن امل��ع��ل��وم��ات امل��وث��ق��ة عن 
ح�شوله  يف  ت�شهم  والتي  حاملها 
متنوعة من اخلدمات  باقة  على 
التي يحتاجها يف حياته اليومية 

باأ�شرع وقت واأقل جمهود.
وب���ات���ت ب��ط��اق��ة ال���ه���وي���ة الأك����رث 
حياة  يف  وا����ش���ت���خ���دام���اً  اأه���م���ي���ة 
املواطن واملقيم يف دولة الإمارات، 
ا�شتخداماتها  ع�����ن  ف���ف�������ش���ال 
امل��ع��ه��ودة، حت��ول��ت ه��ذه البطاقة 
اإىل بديل عن البطاقة امل�شرفية، 
وب��ط��اق��ة ال��ت��اأم��ني ال�����ش��ح��ي، اإىل 
رئي�شية  و���ش��ي��ل��ة  ك��ون��ه��ا  ج���ان���ب 
ل����ل����ت����زود ب���ب���اق���ة م���ت���ن���وع���ة من 
الوقود  ت��ع��ب��ئ��ة  م��ث��ل  اخل����دم����ات 
من  الكثري  وغريها  والت�شالت 

اخلدمات الرئي�شية.
يف  متثلها  التي  لالأهمية  ونظرا 
اليومية..  احلياة  ���ش��وؤون  ت�شيري 
للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأعلنت 
ن�شخة  اإط�����الق  ع���ن  واجل��ن�����ش��ي��ة 
الهوية  ب���ط���اق���ة  م�����ن  ج�����دي�����دة 
الإماراتية مبوا�شفات اأكرث اأماناً 
ت�شميمها  ج���رى  وق���د  وت���ط���وراً، 
ب�����ش��ك��ل ج���دي���د وا���ش��ت��خ��دم فيها 
متطورة  وتقنيات  ت�شغيل  اأنظمة 
الأمنية، ومبا  املخاطر  تقلل من 
ي�شعنّب من ال�شتن�شاخ اأو التزوير 

والتزييف.
اللواء  اأك�����د  امل��ن��ا���ش��ب��ة..  وب���ه���ذه 
���ش��ع��ي��د اخل��ي��ي��ل��ي مدير  ���ش��ه��ي��ل 
للهوية  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ام 
مييز  ما  اأن  ب��الإن��اب��ة،  واجلن�شية 
بيانات  اإ�شافة  البطاقة اجلديدة 
الأ�شرة  رب  اأو  ال��ع��م��ل  ���ش��اح��ب 
وامل�����ش��م��ى ال��وظ��ي��ف��ي ل����دى فئة 
ب����ي����ان جهة  امل���ق���ي���م���ني وك����ذل����ك 
اإ�شدار البطاقة، كما يرفع اجليل 
اجل���دي���د م���ن م�����ش��ت��وي��ات الأم����ن 
الوثائق  ه���ذه  مل��ث��ل  الإل���ك���رتوين 
الذكية  ل��ل��خ�����ش��ائ�����س  ن��ت��ي��ج��ة 
فيها". وتتمتع البطاقة اجلديدة 
بالعديد من املميزات ومنها عدم 
ا����ش���ط���رار ���ش��اح��ب��ه��ا حل��م��ل��ه��ا اأو 
فيها،  امل��وج��ودة  ال��وث��ائ��ق  طباعة 
الن�شخة  ا����ش���ت���خ���دام  مي��ك��ن��ه  اإذ 

معامالته  لإجن���از  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ل��دى اجل��ه��ات الأخ����رى، وربطها 
بالب�شمات احليوية لالأ�شخا�س، 
عرب  اإلكرتونياً  قراءتها  واإم��ك��ان 
عن  ف�����ش��اًل  اأر"،  "كيو  خ��ا���ش��ي��ة 
املميزات واملعلومات الأمنية التي 

ي�شعب تزويرها.
وخالل ال�شنوات املا�شية، اأ�شهمت 
ب��ط��اق��ة ال���ه���وي���ة الإم����ارات����ي����ة يف 
الوثائق  ال�شتغناء عن كثري من 
ن الأ�شا�شي  الر�شمية لت�شبح املُمكنّ
يتجاوز  م����ا  ع���ل���ى  احل�������ش���ول  يف 
الذكية  اخل���دم���ات  م���ن   90%
مها الكثري من اجلهات  التي تقدنّ

احلكومية.
ففي املجال امل�شريف تعد الإمارات 
من اأوائل الدول التي ا�شتخدمت 
بطاقة الهوية يف اإجراء املعامالت 
البنكية من اإيداع و�شحب نقود من 
وذلك  الأل��ي��ة  ال�شراف  ماكينات 
ن�شت  ف��ي��م��ا   ،2014 ع���ام  م��ن��ذ 
ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  مذكرة 
املوقعة يف وقت �شابق بني الهيئة 
واجلن�شية  ل��ل��ه��وي��ة  الحت����ادي����ة 
العربية  الإم����������ارات  وم�������ش���رف 
اعتماد  ع��ل��ى  امل����رك����زي  امل���ت���ح���دة 
رئي�ش��ي  كم�شدر  الهوينّة  بطاقة 
الإلكرتونينّة  اخل��دم��ات  دع���م  يف 
القطاع  موؤ�ش�شات  مها  تقدنّ التي 
امل�شريف. وعلى ال�شعيد ال�شحي 
حتولت بطاقة الهوية ال�شخ�شية 
التاأمني  ب��ط��اق��ة  ع��ن  ب��دي��ل  اإىل 
اإم���ارات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال�شحي يف 
خدمات  على  للح�شول  ال��دول��ة 
ال���ع���الج و����ش���رف الأدوي�������ة، فيما 
للخدمات  اأبوظبي  �شركة  تعتمد 
اأكتوبر  منذ  "�شحة"  ال�شحية 
الهوية  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى   2016
هيئة  ك��ذل��ك  امل��ر���ش��ى  لت�شجيل 
ال�شحة يف دبي التي اأطلقت منذ 
الذاتي  للت�شجيل  نظاما  �شنوات 
للتاأمني  "�شعادة"  ب��رن��ام��ج  يف 
لالأ�شخا�س  ي�����ش��م��ح  ال�����ش��ح��ي 
الربنامج  يف  تلقائيا  بالت�شجيل 
ب��ا���ش��ت��خ��دام ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة من 
خالل اأجهزة خدمة ذاتية توفرها 
امل�شت�شفيات  م����ن  ال���ع���دي���د  يف 

واملراكز ال�شحية.
وبف�شل ميزاتها املتطورة، متكن 
بطاقة الهوية الإماراتية حاملها 
م����ن اإن����ه����اء اإج����������راءات امل����غ����ادرة 

وال������دخ������ول خ������الل ث��������وان عرب 
املطارات  يف  الذكية"  "البوابات 
�شركة  متعاملي  ي�شتطيع  فيما   ،
الوقود  تعبئة  للتوزيع"  "اأدنوك 
با�شتخدام  ثمنه  وت�شديد  ذات��ي��ا 
ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة يف ال��ع��دي��د من 
حمطات تزويد الوقود خا�شة يف 

العا�شمة ابوظبي.
ول �شك فاإن اخل�شائ�س الأمنية 
والتقنية املتقدمة لبطاقة الهوية 
يف الإمارات قد لعبت دورا حا�شما 
ا�شتخداماتها  ن��ط��اق  تو�شيع  يف 
بالدولة  ال��ق��ط��اع��ات  مب��خ��ت��ل��ف 
ح���ي���ث ا����ش���ت���ف���ادت ال���ع���دي���د من 
احلكومي  القطاعني  موؤ�ش�شات 
اخل�شائ�س  ه���ذه  م��ن  واخل��ا���س 
ف��ي��م��ا تقدمه  ب��دجم��ه��ا  وق���ام���ت 
اإل���ك���رتون���ي���ة ذكية  م���ن خ���دم���ات 
واعتمادها مرجعا اأ�شا�شيا ووحيدا 
الأحيان للح�شول على  يف بع�س 

هذه اخلدمات.
وي��ح��م��ل ك���ل م���واط���ن وم��ق��ي��م يف 
ب���ط���اق���ة هوية  الإم����������ارات  دول������ة 
���ش��خ�����ش��ي��ة ب���غ�������س ال���ن���ظ���ر عن 
ع��م��ره، وحت��ت��وي ال��ب��ط��اق��ة على 
رقم تعريفي يعرف برقم الهوية 
ال������ذي ي���رت���ب���ط ب���ح���ام���ل���ه مدى 
ال�شتفادة  م���ن  ومي��ك��ن��ه  احل���ي���اة 
احلكومية  اخل��دم��ات  جميع  م��ن 
وبع�س اخلدمات غري احلكومية 
اإثبات  تتطلب  ال��ت��ي  وال��ت��ج��اري��ة 
الرقم  ه��ذا  يتميز  كما  ال��ه��وي��ة.. 
بكونه رقما وحيدا ل يتكرر حيث 

خانة. ي�شم 15 
�شريحة  ال����ب����ط����اق����ة  وت���������ش����م 
اإلكرتونية تخزن معلومات كبرية 
ال�شخ�شية  ال���ب���ي���ان���ات  حت���ت���وي 
يف  اآل��ي��ا  ق��راءت��ه��ا  لتتم  ل�شاحبها 
ال�شتخدامات التي تتطلب اإثبات 
الهيئة  توفر  حيث  البيانات  هذه 
واجلن�شية  ل��ل��ه��وي��ة  الحت����ادي����ة 
العام  القطاعني  ملوؤ�ش�شات  جمانا 
واخلا�س مئات الآلف من اأجهزة 
للبطاقة  الإل����ك����رتوين  ال���ق���ارئ 
اأت��اح ت�شهيل تقدمي  الأم��ر ال��ذي 
خ���دم���ات���ه���ا وف�����ق اأع����ل����ى درج�����ات 
والفاعلية  وال����ك����ف����اءة  اجل�������ودة 
واخت�شار الوقت واجلهد والكلفة 
على املوؤ�ش�شات نف�شها من ناحية 
ناحية  م����ن  م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا  وع���ل���ى 

ثانية.

دائرة البلديات والنقل باأبوظبي تطلق خدمة ر�سائل عرب الوات�ساب للدعم ال�سريع

كهرباء ومياه دبي تعزز قدرات و مهارات موظفيها و حتفزهم على الإبداع 

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت دائرة البلديات والنقل خدمة جديدة 
توفر  الوات�شاب  تطبيق  ع��رب  اآل��ي��ة  للر�شائل 
التوا�شل  اإمكانية  الأف��راد من خاللها  لكافة 
للح�شول على املعلومات والدعم يف احلالت 
الطارئة ومتابعة حالة الطلبات، والتي تقدم 
اجلهات  م��ع  للتفاعل  م��رك��زاً  وت�شكل  جم��ان��اً 
امل��ع��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��دائ��رة مب���ا ي��ع��زز جتربة 
املتعاملني ويلبنّي طلباتهم ب�شكل اأ�شرع يت�شم 
بالب�شاطة، وتوحيد قنوات الت�شال اخلا�شة 
بالدائرة، وتوفري خدمة �شريعة وفعالة تربط 
لها  التابعة  واجلهات  الدائرة  خدمات  جميع 
والعني،  اأب��وظ��ب��ي  مدينتي  بلديات  فيها  مب��ا 
وبلدية منطقة الظفرة، بالإ�شافة اإىل مركز 

النقل املتكامل.
وت��ع��ت��م��د اخل���دم���ة اجل���دي���دة ل��ل��ر���ش��ائ��ل على 
التوا�شل املبا�شر مع اأفراد املجتمع يف كل من 
الظفرة،  ومنطقة  والعني  اأبوظبي  مدينتي 
من خالل توظيف تقنية الذكاء ال�شطناعي، 
وفعاليته  التوا�شل  دقة  زي��ادة  يف  ي�شاهم  مبا 

و�شرعة الرد على ال�شتف�شارات.
ومي��ك��ن ال����ش���رتاك يف اخل��دم��ة امل��ت��اح��ة على 
 02 ال��رق��م  اإ�شافة  ال�شاعة م��ن خ��الل  م��دار 
الت�شال  جهات  قائمة  اىل   8888  678
"وات�شاب"  تطبيق  على  بامل�شتخدم  اخلا�شة 
واإر�شال كلمة "مرحباً" ليتم التوا�شل املبا�شر 
خيارات  قائمة  على  والط����الع  اخل��دم��ة  م��ع 

الرقم  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��رًة  الت�����ش��ال  اأو  امل��ت��اح��ة. 
الطارئة  ع���ن احل�����الت  ل���الإب���الغ  امل��خ�����ش�����س 

.993
واملطورة  اجل��دي��دة  التفاعلية  املن�شة  م  وت��ق��دنّ
ال��ع��رب��ي��ة والإجن���ل���ي���زي���ة، خدمات  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
ت��ت�����ش��م��ن خ���ي���ارات ت��ن��ق��ل امل�����ش��ت��خ��دم��ني بني 
البلديات ومركز النقل املتكامل، وتوفر الدعم 
بخدمات  املرتبطة  الطارئة  للحالت  الفني 
ال���دائ���رة واجل��ه��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، م��ث��ل �شبكة 
�شرف مياه الأمطار، والإنارة، واملظهر العام 
للمدينة وال�شالمة العامة، وال�شالمة العام�ة 
خيارات  وتختلف  غ��ريه��ا  اأو  ال��ط��رق��ات  على 
الإبالغ عن احلالت الطارئة بح�شب البلدية 
اخلدمة  ومتكن  عنها.  امل�شوؤولة  املنطقة  اأو 
احلالة  حت��دي��د  م��ن  امل�شتخدمني  اجل��دي��دة 
لالإبالغ  بها  مرتبطة  �شور  واإر�شال  الطارئة 
عنها وتوثيقها، اأو م�شاركة رابط املوقع وذلك 
بن�شخ الرابط من خرائط جوجل، بالإ�شافة 
اإىل اإمكانية متابعة الطلبات ال�شابقة ومعرفة 
ميكن  احل�شر؛  ل  املثال  �شبيل  على  حالتها. 
هبوط  اأو  حُل��ف��ر  ح��ال��ة  ت�شوير  للم�شتخدم 
الأ�شجار،  �شقوط  اأو  الأ�شفلت،  يف  وت�شققات 
ومتابعة  اجلديدة  اخلدمة  عرب  وم�شاركتها 

حالة الطلب.
وت���اأت���ي خ��دم��ة ك��ج��زء م���ن ج��ه��ود اجلديدة 
التابعة  ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل واجل���ه���ات  دائ����رة 
اعتماد  ع��رب  اخل��دم��ات  م�شتوى  رف��ع  يف  لها 
الفعالة للموارد  الإدارة  الدائرة ا�شرتاتيجية 

التنمية  يف  ي�شاهم  �شكل  باأف�شل  وتوظيفها 
امل�����ش��ت��دام��ة مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع روؤي�����ة وخطة 

اأبوظبي ال�شرتاتيجية.
ومت��ث��ل اخل��دم��ة اجل��دي��دة ث��م��رة ت��ع��اون بني 
واجلهات  النقل  وم��رك��ز  والبلديات  ال��دائ��رة 
امل��ع��ن��ي��ة، وذل���ك �شمن جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة من 

التوا�شل  خ����دم����ات  وت����ق����دمي  الإج������������راءات 
الإل��ك��رتون��ي��ة وال��رق��م��ي��ة م��ع اع��ت��م��اد اأف�شل 
التقنيات باأعلى م�شتوى، وذلك بهدف تي�شري 
اإجراء املعامالت، وتخفي�س الوقت امل�شتهلك 
يف تنفيذ اخلدمات للمتعاملني لتوفري وقتهم 

وجهدهم.

•• دبي-وام:

تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتوفري بيئة عمل 
حمفزة ت�شهم يف تنمية مهارات وقدرات موظفيها 
كثقافة  ز  التميُّ وتبننّي  والبتكار  الإب��داع  وحتفيز 
وتويل  ي��وم��ي.  عمل  واأ���ش��ل��وب  را�شخة  موؤ�ش�شية 
الهيئة اأهمية كربى لتعزيز التوطني يف خمتلف 
ا�شرتاتيجية متكاملة لإعداد  القطاعات ولديها 
ل�شغل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  مواطني 
والإداري����ة  والفنية  الهند�شية  ال��وظ��ائ��ف  جميع 
املواطنة  الكوادر  ا�شتقطاب  وموا�شلة  الهيئة  يف 
�شواء من اأ�شحاب اخلربات اأو اخلريجني اجلدد. 
وا�شار معايل �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب 
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اإىل 
�شاحب  توجيهات  من  روؤيتها  ت�شتقي  الهيئة  اأن 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
رعاه اهلل لإعداد قيادات اإماراتية تواكب املتغريات 
املت�شارعة وخمتلف التحديات والفر�س العاملية. 
وت��ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر املواهب 

الوطنية وتدريب موظفي الهيئة من املواطنني 
وف���ق اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة ح��ت��ى ي��ك��ون��وا على 
والتقنيات يف جمالت  التطورات  باأحدث  اطالع 
ت�شب  نوعية  وظائف  توفري  اإىل  اإ�شافة  عملهم 
اأهداف  يحقق  مبا  واملواطن  الوطن  م�شلحة  يف 
الإمارات 2071" جلعل دولة الإمارات  "مئوية 
ال��ع��امل. وتعد  اأف�����ش��ل دول���ة يف  امل��ت��ح��دة  العربية 
ا�شتقطاباً  احلكومية  املوؤ�ش�شات  اأكرب  من  الهيئة 
للمواطنني كما اأنها من اأكرب الدوائر احلكومية 
يف دول���ة الإم������ارات ال��ت��ي حت��ر���س ع��ل��ى توظيف 
وت��اأه��ي��ل وت��ط��وي��ر ال���ك���وادر امل��واط��ن��ة ح��ي��ث تبلغ 
الإدارة  %88.14 يف  الهيئة  التوطني يف  ن�شبة 
العليا. ويزيد عدد املوظفني املواطنني يف الهيئة 
خمتلف  يف  وم���واط���ن���ة  م���واط���ن���اً   3388 ع����ن 
بينهم  م��ن  الإداري�����ة  وامل�����ش��ت��وي��ات  التخ�ش�شات 
1889 موظفاً وموظفة يعملون يف تخ�ش�شات 
فنية وي�شمل هذا العدد 587 مهند�شًة مواطنة 
الأمر الذي يدعم جهود متكني املراأة يف الدولة.

واأط��ل��ق��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي ع�����دداً من 
الكوادر  لتمكني  ال���رائ���دة  وال���ربام���ج  امل�����ش��اري��ع 

الالزمة  واملهارات  ب��الأدوات  وتزويدهم  الوطنية 
ال���ق���ادم م���ن اخل�����رباء والقادة  ل��ي��ك��ون��وا اجل��ي��ل 
وا�شت�شراف  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��وث  جم����الت  يف 
الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  وم��واك��ب��ة  امل�شتقبل 
ليتولوا  الإح��الل��ي��ة  التقنيات  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة 
ومن  وامل��ي��اه.  الكهرباء  قطاعي  يف  القيادة  زم��ام 
اأبرز هذه امل�شاريع: اأكادميية هيئة كهرباء ومياه 
مع  بالتعاون   2013 ع��ام  يف  اطلقت  التي  دب��ي 
املجل�س الربيطاين للتكنولوجيا واإدارة الأعمال 
ب��ه��دف اإع�����داد ج��ي��ل ج��دي��د م��ن امل��واط��ن��ني يعي 
الوطن يف  وي��درك م�شلحة  املهني  العمل  اأهمية 
يعزز  رائ��د  وتقني  علمي  برنامج  اإىل  النت�شاب 
م��ن ج��ه��ود دول���ة الإم����ارات يف ت��وط��ني الوظائف 
ا�شتقبلت  الفنية يف قطاعي الطاقة واملياه. وقد 
 428 ال��ي��وم  وح��ت��ى  تاأ�شي�شها  منذ  الأك��ادمي��ي��ة 
يعملون  خ��ري��ج��اً   229 منها  ت��خ��رج  كما  ط��ال��ب��اً 
اإنتاج  وق���ط���اع  ال���ط���اق���ة  ت���وزي���ع  ق���ط���اع  يف  الآن 
املياه  وقطاع  الطاقة  نقل  وقطاع  واملياه  الطاقة 
والهند�شة املدنية يف الهيئة. بالإ�شافة اإىل ذلك 
طرحت الهيئة يف عام 2019 برنامج املاج�شتري 

بالتعاون  امل�شتقبل  ط��اق��ة  وت��ق��ن��ي��ات  اأن��ظ��م��ة  يف 
من  تخرج  ،و  – كاليفورنيا  بريكلي  جامعة  مع 
الربنامج 35 طالباً وطالبة من الدفعة الأوىل 
وطالبة  ط��ال��ب��اً   58 وال��ت��ح��ق   2020 ع����ام  يف 
عام  نهاية  تخرجهم  وامل��ت��وق��ع  الثانية  بالدفعة 
2021. اإىل جانب ذلك اأتاحت الهيئة الفر�شة 
ملوظفيها املواطنني اللتحاق بربنامج املاج�شتري
Micro Masters يف معهد ما�شات�شو�شت�س 
يف  وذل���ك  الأم��ري��ك��ي  ت��ي(  اآي  اإم  ِ(ِ للتكنولوجيا 
و"اإدارة  والبيانات"  الإح�شاء  "علوم  تخ�ش�شات 
�شل�شلة الإمداد" و"�شيا�شات البيانات والقت�شاد 
كلية  مع  بالتعاون  الهيئة  واأطلقت  والتنمية". 
حم��م��د ب��ن را���ش��د ل������الإدارة احل��ك��وم��ي��ة برنامج 
اإعداد القادة الطالئع عام 2007 حيث يخ�شع 
ت�شمل  ق��ي��ادي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج  اإىل  املنت�شبون 
امل�شتقبل  وق���ادة  الن�شائية  وال��ق��ي��ادات  ال��ط��الئ��ع 
بهدف تطويرهم وال�شتفادة من خربات الآخرين 
وتطبيقها يف جمال العمل. ومنذ اإطالق الهيئة 
ب��رن��ام��ج اإع�����داد ال���ق���ادة ال��ط��الئ��ع ح��ت��ى الآن مت 

تخريج 192 منت�شباً اإىل الربنامج.
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ن�شيم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شباح للنقليات العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1688740 

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

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

بيكرز لتجارة الدراجات النارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2528135 

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

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

للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3685882 

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

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

وقهوة لإدارة �شالت الفراح
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2313090 

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

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

وفطائر لمور ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3962120 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة حممد ابراهيم حممد احمد %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف ر�شا احمد احمد عبده

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون لكي جينت�س 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2249643 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

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

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

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/زهور النفل واخلزاما 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1059118 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة جا�شم حممد مو�شى عبدالرحيم املازمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف في�شل را�شد حمد را�شد اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الكرامة لل�شتائر

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1012070 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة دلل �شاملني �شبيك زايد احلو�شني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف ا�شماعيل ح�شني ا�شماعيل ابراهيم احلو�شني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
للتجارة  ال�ش�����ادة/اوتفيت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والعطور ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2839582 

تعديل ن�شب ال�شركاء 
عبدالقادر حافظ عبدالرحمن من 49% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة حممد �شبري كونارياث موديدين كوتى %24

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

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

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كوين جيت للتجارة 

العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2662826 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة عبدالعزيز عبداهلل نعمت حممد اخلوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف خالد عبداهلل نعمت حممد اخلوري

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

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

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فريند زون لل�شفر - 

�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3799895 

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شقر حممد �شلمان يعقوب احلمادي

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

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

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:اك�س كيو لال�شت�شارات الدارية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN 2795863 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،    2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/7/29 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/8/9  - بالرقم:2105021055 

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:فرو�شت بايت لالآي�س كرمي ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي - �شرق 40 - ق 13 - حمل 3 ، مبنى 

املالك م�شرف الهالل
CN 1974676 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ،  كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/8/4 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150013897 
- تاريخ التعديل:2021/8/9

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:عبري الورد للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد 
ذ.م.م

عنوان ال�شركة:ليوا ، يثي ، مبنى 2 - قطعة رقم 33 مكتب رقم 1
CN 1157485 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ،  كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/8/8 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105022203 
- تاريخ التعديل:2021/8/9

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل بيو�شار للحداد

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3775419 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل املامون لت حممد ا�شحاق  %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد �شوال ح�شن ابو الكا�شم من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد �شوال ح�شن ابو الكا�شم من 100 % اإىل %25

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على يو�شف �شالح احلمادى  %51
تعديل وكيل خدمات / حذف ح�شن يو�شف �شالح احلمادى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null * null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ حمل بيو�شار للحداد

FUTURE BLACKSMITH FOUNDRY
اإىل/ حمل بيو�شار للحداد ذ.م.م

 FUTURE BLACKSMITH FOUNDRY L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جمموعة �شامبا املاليه - اأبو ظبي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2965795 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة البنك الهلي ال�شعودي

 THE SAUDI NATIONAL BANK

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جمموعة �شامبا املاليه
SAMBA FINANCIAL GROUP

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 0*0 اىل 1*1
تعديل اإ�شم جتاري من/ جمموعة �شامبا املاليه

SAMBA FINANCIAL GROUP

اإىل/ البنك الهلي ال�شعودي - اأبوظبي
 THE SAUDI NATIONAL BANK - ABU DHABI

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

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

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمبز �شربا
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1537860 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة را�شد خمي�س را�شد خمي�س الكعبى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عمر عبداحلميد ربيع حممود ابو زيد

تعديل وكيل خدمات / حذف خالد قل زار على دبر الدين البلو�شى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شرياز ملواد البناء

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1047287 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ح�شني بهمن غلوم اهلى  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حيدر حاجى اكربى

تعديل وكيل خدمات / حذف را�شد حممد يو�شف قحطان الرا�شدى

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
البيطريه  ال�ش�����ادة/عيادة احتاد اخلليج  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:1190204 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بارفيز احمد حممد �شون مياه  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة ال�شيبه �شعيد حممد �شعيد القبي�شى  %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شيبه �شعيد حممد �شعيد القبي�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف انور �شاهد حممد قا�شم

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
ال�شرمدي  النجم  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1166174 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شرمد قدورى حممد  %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة ال�شيخ حممد بن طحنون بن حممد ال نهيان %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شرمد قدورى حممد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد مبارك عقيل عبود ما�شى
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

•• ال�شارقة-وام:

حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
املر�شوم  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
نائب  تعيني  ب�شاأن  2021م  ل�شنة   /27/ رق��م  الأم���ريي 

لرئي�س جمل�س النفط يف اإمارة ال�شارقة.

ون�س املر�شوم على اأن ُيعنينّ �شعادة ال�شيخ حممد بن اأحمد 
بن �شلطان القا�شمي نائباً لرئي�س جمل�س النفط يف اإمارة 

ى اإىل درجة رئي�س دائرة. ال�شارقة وُيرقنّ
وعلى اجلهات  ���ش��دوره،  ت��اري��خ  م��ن  امل��ر���ش��وم  بهذا  وُيعمل 
امل��ع��ن��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذه ك���لٌّ ف��ي��م��ا ي��خ�����ش��ه، وُي��ن�����ش��ر يف اجلريدة 

الر�شمية.

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمرييا بتعيني حممد بن 
اأحمد القا�سمي نائبا لرئي�س جمل�س النفط يف الإمارة

•• ال�شارقة -وام:

اأعرب �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي نائب حاكم 
ال�شارقة عن جزيل �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
ورئي�شاً  ال�شارقة  حلاكم  نائباً  تعيينه  على  ال�شارقة  حاكم 
ملجل�س النفط يف الإم��ارة.. قائال : اإن �شموه الذي اأولين 
و�شكانها  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  خل��دم��ة  ب��ي  ظنه  وح�شن  ثقته 
امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي زرع  ببعديه  وم�����ش��روع��ه��ا احل�����ش��اري 
فرد  واملواطنة احلقة يف كل  امل�شوؤولية  ب��ذور  البداية  منذ 
اأف����راداً  م��ن ه��ذه الإم����ارة وكلنا م��دي��ن��ون ل��ه مب��ا حققناه 

وجماعات".
الكبري  الت�شريف  اأم��ام هذا  اأي�شاً  ي�شعني  �شموه: ل  وق��ال 
�شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  اأ�شكر  اأن  اإل 
املجل�س  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�شمي 
�شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  و���ش��م��و  التنفيذي 
القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة واأن اأوؤكد باأنني �شاأبقى عوناً 
اإم��ارة ال�شارقة  و�شنداً لهم ولقيادة الإم��ارة فهذا هو عهد 

والعقد الذي يجمع ويوحد كافة مكوناتها وفئاتها".
حاكمنا  ثقافة  على  وتربينا  ن�شاأنا  " لقد  �شموه  واأ���ش��اف 

وما  وال�شراكة  النتماء  معاين  فينا  غر�س  ال��ذي  احلكيم 
يرتتب عليها من م�شوؤولية فردية وجماعية فكل فرد يف 
م�شوؤول  هو  ووظيفته  مكانته  كانت  مهما  ال�شارقة  اإم��ارة 
دولة  يف  احل�شاري  النه�شوي  م�شروعنا  جن��اح  عن  حكماً 
ت�شكيل  ع��ن  اأي�����ش��اً  وم�����ش��وؤول  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
اإىل جانب  العامل  اأم��ام  وثقافتها و�شورتها  الإم��ارة  هوية 
اأما  وازده�����اره  وا���ش��ت��ق��راره  املجتمع  اأم���ن  ع��ن  م�شوؤوليته 
الرتقاء يف الدور وتقلد منا�شب جديدة فهو يعني املزيد 
وتطلعاتنا  روؤيتنا  ترجمة  يف  لي�س  واجلهد  امل�شوؤولية  من 
فقط بل ويف اأن يكون امل�شوؤول يف مقدمة م�شرية املجتمع 
ال��ع��ط��اء ليكون  اإىل  ي��ب��ادر  واأن  ال��ن��ج��اح  امل��زي��د م��ن  ن��ح��و 
واأن  به جمتمعه  ويعتز  واإمارته  دولته  به  تفتخر  منوذجاً 
ال��ع��م��ل يف  ف��ف��رق  ف��ري��ق عمله  واإل���ه���ام  ع��ل��ى حتفيز  يعمل 
كل  حا�شنة  و�شتبقى  املنجزات  يف  كبري  دور  لها  اإم��ارات��ن��ا 
اأو جماعيا". واأكد �شموه اإن  جناح وتفوق �شواء كان فردياً 
مكانة ال�شارقة وهويتها تعمق �شعوره بالفخر وامل�شوؤولية 
هي  بل  عادياً  اجتماعياً  جغرافياً  ف�شاًء  لي�شت  فال�شارقة 
حا�شنة  اأي�����ش��اً  وه��ي  وال��ت��ق��دم  وال��ع��دال��ة  للتنمية  من���وذج 

امللتزم  الأدب  ووجهة  املنطقة  واملعريف يف  العلمي  احل��راك 
اإنها  الإن�شانية  وامل��واق��ف  لالأعمال  ومركز  الراقي  والفن 
تعبري عن حلم وتطلعات املاليني ممن مدت لهم يد العون 
عن  وليعربوا  وابتكاراتهم  اإبداعاتهم  ليحققوا  ليبدعوا 
التاريخ  اإنها جمال احلا�شر مبالمح  مواهبهم وقدراتهم 
واأمل امل�شتقبل ولي�س هناك مكان يف العامل قد يفجر فينا 
ال�شغف والرغبة بالعمل والعطاء مثل ال�شارقة وهنا تكمن 
ال�شيخ  �شمو  وق��ال  جتاهها.  مل�شئوليتنا  احلقيقية  القيمة 
�شلطان بن اأحمد القا�شمي يف ختام حديثه " ميثل توجيه 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة بالن�شبة يل انطالقة جديدة 
لرحلتي يف العمل من اأجل خري الإمارة وجمتمعها رحلة 
ال�شراكة  نهج  با�شتمرار  اإل  اأه��داف��ه��ا  حتقق  اأن  ميكن  ل 
ال�شمو حاكم  ل��ه �شاحب  اأ�ش�س  ال��ذي  والإي��ث��ار  وال��ت��ع��اون 
نتائجه  ال��ي��وم  لنلم�س  ع��ام��اً   40 م��ن  اأك��رث  منذ  ال�شارقة 
اأن كل ما نقوم  املباركة على اجلميع وه��ذا يعلمنا  واأث��اره 
به اليوم يجب اأن ت�شتمر اأثاره يف الزدهار جياًل بعد جيل 
اأماًل  الدنيا  مي��الأ  ال��ذي  بنورها  م�شرقة  ال�شارقة  لتبقى 

وميالأ نف�س كل اإماراتي فخراً وعزة".

•• اأبوظبي-الفجر: 

ومركز  املجتمع  تنمية  دائ���رة  ��ت  وق��عنّ
تعاون  اتفاقية  اأبوظبي،  يف  الإح�شاء 
جودة  قيا�س  ب�شاأن  م�شرتك  وتن�شيق 
املناطق  يف  ����ال  ال����ع����منّ ل��ف��ئ��ة  احل����ي����اة 
الو�شول  ل�شمان  باأبوظبي،  العمالية 
بناًء  وم���وث���وق���ة،  دق��ي��ق��ة  اأرق������ام  اإىل 
ع��ل��ى ات���ب���اع اأف�����ش��ل م��ع��اي��ري اجل����ودة 
ال����ع����امل����ي����ة يف جم����ال  وامل�����م�����ار������ش�����ات 
متكينهم  ب��ه��دف  وذل����ك  امل�����ش��وح��ات، 
تفعيل  عرب  املجتمع  يف  امل�شاهمة  من 
الربامج  دوره��م �شمن جمموعة من 

واملبادرات امل�شتقبلية.
حمد  املهند�س  �شعادة  التفاقية،  ع  وقنّ
ع��ل��ي ال��ظ��اه��ري وك��ي��ل دائ�����رة تنمية 
املجتمع، وعن مركز الإح�شاء و�شعادة 

اأحمد حممود فكري املدير العام ملركز 
الإح�شاء يف اأبوظبي بح�شور عدد من 

امل�شوؤولني يف كال اجلهتني.
حمد  املهند�س  �شعادة  ق��ال  جهته  من 
هذه  ت��وق��ي��ع  "اإن  ال���ظ���اه���ري:  ع��ل��ي 
التفاقية ياأتي يف اإطار تعزيز التعاون 
وال�شراكة مع مركز الإح�شاء ل�شمان 
ال�شيا�شات  ���ش��ن��اع  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
ال  العمنّ فئة  ل��دع��م  ال��ق��رار  ومتخذي 
ب����امل����دن ال��ع��م��ال��ي��ة ب���اأب���وظ���ب���ي، وفق 
ذات  ومتطورة  وفنية  �شفافة  معايري 
جودة عالية، وهو الأمر الذي يتطلب 
توفري متطوعني من مركز الإح�شاء 
الفني  ال��دع��م  تقدمي  ال��دائ��رة  تتوىل 
خ���الل ال��ع��م��ل امل���ي���داين، م��ث��ل اإع����داد 
ال�شتمارات الالزمة وقواعد املطابقة، 
وغريها من متطلبات امل�شروع يف جمع 

املعلومات من امليدان".
امل�شروع  ه���ذا  اإن  ���ش��ع��ادت��ه:  واأ����ش���اف 
املجتمعي  العمل  مظلة  حت��ت  ي��ن��درج 
ال�����ذي ي��ع��د م���ن ���ش��م��ي��م ع��م��ل دائ����رة 
يتطلب  ال��ذي  الأم���ر  املجتمع،  تنمية 
بذل جهود م�شرتكة، خا�شة اأن الفئة 
الفاعلة  ال��ف��ئ��ات  اأه����م  ال��ع��م��ال��ي��ة م��ن 

اأبوظبي،  ب��اإم��ارة  التنمية  م�شرية  يف 
وحتظى باهتمام واأولوية ق�شوى من 
اإىل  اأح��وال��ه��م وال��ت��ع��رف  ح��ي��ث تفقد 
اإح�شائيات  جمع  ع��رب  احتياجاتهم، 
مراكز  دع��م  يف  بفعالية  ُت�شهم  دقيقة 
اتخاذ القرارات املتعلقة بتح�شني بيئات 
احلياة  ج���ودة  م��ع��دلت  ورف���ع  عملهم 

ت�شعى  ال���دائ���رة  اأن  م���وؤك���داً  ال��ع��م��ال، 
والتن�شيق  ال�شراكات  تعزيز  اإىل  دائماً 
والتعاون مع اجلهات احلكومية و�شبه 
اأجل  احلكومية والقطاع اخلا�س من 
تطوير القطاع املجتمعي يف ابوظبي. 
حممود  اأحمد  �شعادة  قال  جانبه  من 
 – الإح�شاء  ملركز  العام  املدير  فكري 
يف  ياأتي  التفاقية  توقيع  اإن  اأبوظبي 
التي تهدف  املركز  ا�شرتاتيجية  اإط��ار 
اإح�شائي  ن���ظ���ام  وت��ط��وي��ر  دع����م  اإىل 
اأبوظبي  لإم�������ارة  وم�����ش��ت��دام  ���ش��ام��ل 
ال�شيا�شات  وا���ش��ع��ي  احتياجات  يلبي 
الأعمال  وجمتمع  ال��ق��رار  وم��ت��خ��ذي 
م�شيفا  وموثوقة،  دقيقة  بيانات  من 
يحر�س  الإح�شاء-اأبوظبي  مركز  اأن 
على التعاون امل�شتمر مع �شركاء العمل 
الإح�شائي من منتجي اأو م�شتخدمي 

البيانات الإح�شائية.
واأو�شح مدير عام اإح�شاء – اأبوظبي 
اأن املركز يدعم هذا امل�شروع بت�شميم 
الفئات  ����ش���رائ���ح  ك���اف���ة  مت���ث���ل  ع��ي��ن��ة 
الأدوات  وب���ن���اء  وت��ط��وي��ر  ال��ع��م��ال��ي��ة، 
عمليات  وتنفيذ  الإح�شائية،  التقنية 
ال���ب���ي���ان���ات وحت��ل��ي��ل��ي��ه��ا، وفقا  ج���م���ع 
جمال  يف  العاملية  املمار�شات  لأف�شل 
بناء  على  املركز  واأك��د حر�س  امل�شوح. 
هذه ال�شراكات التي ت�شاهم يف تعزيز 
قطاع الإح�شاء والبيانات وخمرجاته، 
ال���ت���ي ت��ع��د م���ن اأه�����م اأ����ش���ول ال����رثوة 
ال��ع�����ش��ر احل����ايل، كونها  ال��وط��ن��ي��ة يف 
من  وت��ع��د  اأب��وظ��ب��ي،  تناف�شية  ت��ع��زز 
امل�شتقبل،  حلكومات  الهامة  الأ�ش�س 
الجتماعية  ال��ت��غ��ريات  تتطلب  حيث 

ال�شريعة بيانات حديثة ودقيقة.

•• اأبوظبي - الفجر:

خالل  من  والنقل  البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
الهوية  فعالية  املدينة  مركز  بلدية    - الفرعية  البلديات  عمليات  قطاع 
البيئية الإماراتية "افرتا�شياً" وذلك �شمن فعاليات "عا�شمتي" بالتعاون 

مع كل من نادي تراث الإمارات والحتاد الن�شائي العام.
وتاأتي هذه الفعالية �شمن اإطار حر�س بلدية مدينة اأبوظبي على تعزيز 
الوعي  م�شتوى  م��ك��ون��ات��ه،ورف��ع  على  واحل��ف��اظ  البيئي  ال��وط��ن��ي  ال���رتاث 
املجتمعي بهذا الرتاث، وامل�شاهمة يف اطالع املجتمع على ح�شارة الإمارات 

مبا يتعلق ب�شتى النواحي البيئية والرتاثية و القت�شادية.
وقد ت�شمنت الفعالية ورقة عمل بعنوان )الرتاث والهوية الوطنية( تناولت 
دور نادي تراث الإمارات يف احلفاظ على الرتاث، وجت�شيد الهوية البيئية 
الإماراتية،  البيئة  تطور  ا�شتعرا�س  اإىل  بالإ�شافة  ال�شمالية،  جزيرة  يف 
وم�شاهمة املراأة الإماراتية يف الب�شمة البيئية، ويف ختام الفعالية مت فتح 

باب امل�شابقات الثقافية وتقدمي جوائز ت�شجيعية للم�شاركني. 

•• الفجرية -وام:

بحث وفد من القوات اخلا�شة باإمارة الفجرية مع نادي 
الفجرية العلمي �شبل التعاون يف املجالت العلمية. 

ج���اء ذل���ك خ���الل زي����ارة ال��وف��د ل��ل��ن��ادي ول��ق��ائ��ه �شعادة 
�شيف املعيلي رئي�س جمل�س اإدارة نادي الفجرية العلمي 
و�شامل  ال��ن��ادي  يف  ال�شر  اأم���ني  اليماحي  علي  بح�شور 
ال��ق��اي��دي م��دي��ر ن����ادي ال��ف��ج��رية ال��ع��ل��م��ي. وق����دم علي 
اليماحي و�شامل القايدي مدير نادي الفجرية العلمي 
بجولة  الوفد  وقام  وبراجمه  النادي  للوفد عن  �شرحا 
مثل  املتخ�ش�شة  الأق�شام  على  اطلع خاللها  النادي  يف 
الإلكرتونيات  وق�شم  واخلراطة  امليكانيكا  �شوؤون  ق�شم 

والروبوت واحلا�شب الآيل وق�شم الدعم الفني.
ت��ب��ادل اخلربات  ال��ت��ع��اون يف  ال��زي��ارة بحث  ومت خ��الل 
يف  العلمية  امل�شرية  دف��ع  يف  ال��ك��وادر  وت�شخري  العلمية 

المارة.

اإن  العلمي،  الفجرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
اآفاقا  يفتح  الم��ارة  يف  احلكومية  اجلهات  بني  التعاون 
كبرية لبناء منوذج ناجح يف ت�شخري البتكارات خلدمة 
جيل  متكني  يف  اجل��ه��ود  تكامل  اإىل  وال�شعي  املجتمع 
مبتكر لي�شنع ب�شمة متميزة يف قطاع التكنولوجيا ويف 
تعزيز الوعي العلمي بني اأفراد املجتمع والنفتاح على 
يحقق  ما  واملتميزة  الرائدة  العلمية  التجارب  خمتلف 

ينّ والنوعينّ ملخرجات النادي. كثرياً من الرتاكم الكمنّ
اأ���ش��ه��م��ت يف ظ��ه��ور طاقات  امل��ب��ذول��ة  اأن اجل��ه��ود  واأك����د 
ابتكار  اأو  اخ��رتاع  ويف  احلكومية  املوؤ�ش�شات  يف  �شبابية 
ج��دي��د يف خم��ت��ل��ف جم����الت ال��ت��ي ت�����ش��اه��م يف تطوير 

املنظومة الإجراءات واخلدمات والعمليات احلكومية.
جمال  يف  اخلا�شة  القوات  معهد  بجهود  املعيلي  واأ�شاد 
ي�شهمان  وال�شراكة  التعاون  ه��ذا  اأن  م��وؤك��داً  الب��ت��ك��ار.. 
التعاون بني اجلانبني والرتقاء بن�شر ثقافة  يف تعزيز 

البتكار واإيجاد بيئة منا�شبة للخروج باأفكار مبتكرة.

•• ال�شارقة-الفجر:

بعد معاناة �شاقة ا�شتمرت طيلة اأحد 
ع�شر عاما، ا�شتطاعت دائرة اخلدمات 
الجتماعية يف ال�شارقة اإعادة الب�شمة 
حقها  م��ن  ح��رم��ت  خليجية،  اأم  اإىل 
ال�����ش��رع��ي مب��م��ار���ش��ة اأم���وم���ت���ه���ا مع 
طفليها، بعدما مت اإخفائهما والتنقل 
بهما من مكان لآخر، كي ل ت�شتطيع 
الأم من معرفة مكانهما. اإل اأن دائرة 
وبالتعاون  الج��ت��م��اع��ي��ة،   اخل��دم��ات 
م���ع ���ش��رط��ة ال�������ش���ارق���ة، مت��ك��ن��ت من 
واإرجاعهما  الطفلني  م��ك��ان  معرفة 
دام  غياب  بعد  والدتهما،  ح�شن  اإىل 
بني  حميمياً  اللقاء  فكان  عاماً،   11
الأم وطفليها يف م�شهد اإن�شاين موؤثر، 
الفرح  دم������وع  ف���ي���ه  اخ��ت��ل��ط��ت  ح���ي���ث 

واحلزن.
بف�شل   - ق�شتها  ب��رواي��ة  الأم  ت��ب��داأ 
وتعاون  م��ت��وا���ش��ل  وب��ج��ه��د  اأول،  اهلل 
مركز  يف  ال�شتجابة  ق�شم  فريق  من 
ح���م���اي���ة ال���ط���ف���ل والأ������ش�����رة ب���دائ���رة 
وكذلك  ثانيا،  الجتماعية  اخلدمات 
ت���ع���اون اجل���ه���ات الأم��ن��ي��ة يف ك���ل من 
ال�شارقة،  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
اأعادوا يل حقي يف روؤية اأطفايل، كانوا 
واكتمال  باأطفايل  �شملي  مل  يف  �شبباً 

فرحتي بفلذة اأكبادي.

تقدمي خمتلف �أنو�ع �مل�ساندة 
ول���ل���وق���وف ع��ل��ى ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل اأك����دت 
حماية  مركز  مدير  الرفاعي  اأمينة 
اخلدمات  دائ���رة  يف  والأ���ش��رة  الطفل 
الدائرة  باأن  ال�شارقة،  الجتماعية يف 

اأنواع  خمتلف  ت��ق��دمي  على  حري�شة 
���ش��ب��ي��ل حماية  وال���دع���م يف  امل�����ش��ان��دة 
وت�����اأم�����ني ح���ق���وق ال���ط���ف���ل وف���اق���دي 
البيئة  وتوفري  الجتماعية  الرعاية 
ل��ك��ي يتمكن ك��ل ط��ف��ل من  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
التمتع بحياة كرمية واآمنة ت�شمن له 
وانطالقاً  ال�شليم،  الفطري  العي�س 
م��ن روؤي���ة ور���ش��ال��ة ال��دائ��رة يف رعاية 
بكافة  مت��ت��ع��ه��م  و����ش���م���ان  الأط����ف����ال 
اإعتباره ورقة �شغط  حقوقهم. ومنع 
النف�شال  ح���الت  الأط�����راف يف  ب��ني 
ول��الأ���ش��ف ف����اأن م��ث��ل ه���ذه احل����وادث 
وال���ت���ي ت��ع��ت��رب ح�����الت ف���ردي���ة تعود 
اأو  الزوجية  وال�شراعات  للخالفات 

الأ�شرية بني الطرفني.
وتتابع الرفاعي �شارحة، اأن منظومة 
عرب  الدائرة  تقدمها  التي  اخلدمات 

مركز حماية الطفل والأ�شرة، تتمثل 
بتوفري بيئة �شديقة للطفل وحا�شنة 
ل��ق�����ش��اي��اه، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى جميع 
حمايته  �شمان  على  والعمل  حقوقه 
يف كافة الأ���ش��ع��دة، وه��و الأم���ر الذي 
جت�شده املبادرات وامل�شاريع واخلدمات 
جهود  وه���ي  ال���دائ���رة،  تتبناها  ال��ت��ي 
ت��ن�����ش��م اإىل ب��اق��ي اجل���ه���ود الأخ����رى 
لأ�شرة  ال�شليمة  الأ���ش�����س  تر�شيخ  يف 
ت��ن��ع��م بجميع  وم����زده����رة،  م�����ش��ت��ق��رة 
اخلدمات الجتماعية �شمن جمتمع 
يتمتع بالرفاهية والأمن وال�شتقرار 

الأ�شري والحتواء الجتماعي. 
وتهيب الدائرة اأفراد املجتمع وخا�شة 
الأب����اء والأم��ه��ات م��ن ع��دم ا�شتغالل 
الزوجية  خ��الف��ات��ه��م  يف  الأط����ف����ال 
كورقة  وا���ش��ت��خ��دام��ه��م  والأ�����ش����ري����ة 

�شغط، لأن هذا الأمر �شيعود بال�شرر 
و�شلوكياتهم،  الط��ف��ال  نف�شية  على 
اأخطاء  نف�س  تكرار  احتمال  و�شيكون 
جدا،  عاليا  يرتبطون  عندما  اأهلهم 
التعاون  اإىل  املجتمع  اأف��راد  دعت  كما 
وال���ت���ك���ات���ف م���ن خ����الل الإب�������الغ عن 
حالت  اأو  الإ����ش���اءة  اأو  العنف  ح���الت 
ال���ش��ت��ب��اه ب���الإ����ش���اءة ال��ت��ي ت��ق��ع على 
الأطفال عرب اخلط ال�شاخن لفاقدي 
 )800700( الجتماعية  الرعاية 
ال�شاعة  م�������دار  ع���ل���ى  ي���ع���م���ل  ال�������ذي 
املكاملات  اأن������واع  خم��ت��ل��ف  ل���ش��ت��ق��ب��ال 
وال����ب����الغ����ات ع����ن ح������الت الإج��������رام 
والعنف  والإ��������ش�������اءة  الإل������ك������رتوين 
والإي�������ذاء اجل�شدي  الأط����ف����ال،  ���ش��د 
والإهمال، خمتلف الق�شايا التي من 
���ش��اأن��ه��ا ت��ه��دد ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل.  ومن 

الكثريي  خالد  ال�شيد  اأو���ش��ح  جهته 
م�����ش��وؤول ال���ش��ت��ج��اب��ة يف خ���ط جندة 
التن�شيق  بالكثري من  قام  اأنه  الطفل 
من اأجل مل �شمل الأطفال بوالدتهم 
النجدة  ب��خ��ط  ا���ش��ت��ن��ج��دوا  ال���ذي���ن 
والدتهم  روؤي���ة  وطلبوا   800700

رقمها،  ول  �شكلها  ي��ع��رف��ون  ل  ال��ت��ي 
م���ع اجلهات  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ق����ام  ح��ي��ث 
الأم��ن��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د م���ن ���ش��ح��ة البالغ 
التعرف على مكان  ال���وارد وحم��اول��ة 
الأم، فتم الو�شول لها والتن�شيق معها 
وكانت تبكي فقدان اأولدها ، فاأبلغها 

املحتمل  اأط��ف��ال من  لديه  يوجد  اأن��ه 
حتديد  فتم  اأولده����ا،  ه��م  يكونوا  اأن 
موعد اللقاء يف مركز حماية الطفل 
عليهم  تعرفت  املركز  دخلت  وعندما 
يف  ولهفة  ب�شوق  وح�شنتهم  مبا�شرة 

م�شهد مهيب ل ميكن اأن اأن�شاه.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يعرب عن �سكره حلاكم ال�سارقة

وفقًا لأف�سل �ملمار�سات �لعاملية يف جمال �مل�سوحات

تعاون بني »دائرة تنمية املجتمع« و »مركز الإح�ساء« ب�ساأن جودة احلياة للعّمال يف اأبوظبي

بالتعاون مع �ل�سركاء �ل�سرت�تيجيني

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية الهوية البيئية الإماراتية افرتا�سيًا
تعاون بني نادي الفجرية العلمي والقوات 

اخلا�سة بالإمارة يف املجالت العلمية

»اجتماعية ال�سارقة« جتمع �سمل اأُم بطفليها بعد 11 عامًا من الفراق

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمرييا بتعيني �سلطان 
بن اأحمد القا�سمي رئي�سا ملجل�س النفط يف الإمارة

•• ال�شارقة -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم ال�شارقة املر�شوم الأمريي رقم /26/ ل�شنة 2021م ب�شاأن تعيني رئي�س ملجل�س 

النفط يف اإمارة ال�شارقة.
ون�س املر�شوم على اأن ُيعنينّ �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي رئي�شاً 

ملجل�س النفط يف اإمارة ال�شارقة.
وُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شدوره وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 

تلك هي ال�شورة التى اخرتتها لتكون م�شاحبة لنعيي، وفيها ابت�شامتي 
تر�شم على وجهي لفراق هذا العامل الغريب الذي عجزت اأن اأعي�س فيه 
بقوانينه التى تتنافى مع فطرتي، اأرفع كفي املنب�شط لأ�شري للجميع، 
اأطالب الكل بتفتي�شي قبل رحيلي،  اأح�شل على �شيء وكاأين  اأنني مل 
والبت�شامة الأخرية تخرب املقربني مني باأنني �شاأف�شح املكان لغريي، 
واأذهب بهدوء قبل اأن ي�شجر مني اأحدهم، فغالبا �شتكون البت�شامة 
م�شاعدة  اأحتاج  ل  كال�شجر،  واقفا  �شاأموت  باأنني  الرهان،  ك�شب  عن 
اأو ق�شاء حاجتي، ففي تلك  اأو الوقوف  اأحد ل لعجز عن ال�شري  من 
الرثى،  حتت  تنب�س  قلوب  �شت�شتقبلني  فيها،  اأودعكم  التى  اللحظة 
اأمي واأبي، فلي  ا�شتاقت لروؤيتي، �شت�شمني ك�شابق عهدي بها  واأرواح 
يف عامل الأرواح اأحبة �شيلتقون بي حني اأطرق الباب، �شيفتح وقلوبهم 
اأك��رم هذه  ي�شع منها احلنان، فما  واأرواحهم كما هي  باملحبة،  عامرة 
القلوب واأعمقها. فلما اخلوف من اللحد ويل فيه اأني�س، وملا اخلوف 
من العذاب وفيه النعيم، �شاأذكر لكم اإن علمت عن العذاب اأو النعيم،  
و�شوف اأخربكم عمنّ راأيت، واأنهي جدل املختلفني يف العذاب والنعيم، 
�شاأتي ملن يذكرين بعد الرحيل يف املنام، �شاأتي له ب�شورة ت�شره واأخربه 
اأحالمك،  يف  ل���رتاين  ت��ذك��رين  اأن  مطلوب  فقط  تهمه،  اأح���داث  ع��ن 
�شتع�شرون باأنفا�شي حتوم كالطري حولكم حتى ولو كنتم تكرهوين يف 
حياتي فكنت اأحبكم، فرق كبري بني الأحياء وهم اأموات وبني الأموات 
وهم على قيد احلياة، ر�شالتي واأنا اأرفع يدي وبا�شط كفي مودعا اأن 
املوت لي�س نهاية احلياة، فاملوت بوابة اأخرى من بوابات احليوان، فكما 
وهبط  فارقته،  يوم  باكياً  حزيناً  بالرحم  منفرداً  فرحا  �شعيداً  ع�شت 
لأعي�س يف الدنيا الكبرية بقوانينها واحكامها، ثم اليوم اأذهب اإىل ما 
اآخر  وحيواناً  وا�شعاً  براحاً  لأج��د  ال�شيقة،  الدنيا  تلك  من  اأو�شع  هو 

ي�شتوعب باحلب والود الب�شر انتظاراً  لليوم املوعود.
الطويل،  امل�شوار  نهاية  الألبوم حتمل يف طياتها  الأخ��رية يف  ال�شورة 
حياة مرت بحلوها ومرها ب�شحكاتها وبكائها بحزنها وفرحها، حتى 
ال�شورة على مالحمها الفرحة ون�شاعة يف الوجه والأ�شنان البي�شاء 
نهتم  مل  زم��ن  يف  اأن��ن��ا  ال��غ��ري��ب  ال�����ش��ع��ادة،  ت�شملها  ابت�شامة  ع��ن  تنم 
كثريا مب��ن ي��رح��ل، و���ش��ار احل��ي يح�شد م��ن ودع احل��ي��اة على مروره 
ت�شييعه  على  الراحل  يح�شد  ت�شمع من  ه��دوء،  وم�شيه يف  �شكينة  يف 
يف جنازة مهيبة يف ظل ذه��اب بع�س الراحلني يف مقابرهم عن بعد، 
وكاأن اجلنائز �شارت مواكبة للع�شر واأ�شبحت افرتا�شية من خالل 
تطبيقات ال�شبكة العنكبوتية، حتى العزاء من خالل مواقع التوا�شل 
الوداع م�شرفة واجلنازة  اليوم فكانت �شورة  الراحل  اأما  الجتماعي، 

تليق ب�شخ�شه، لريحل يف �شالم وهدوء تام.

��سامة عبد �ملق�سود 

�آخر �سورة يف �لألبوم

حكايات على 
مائدة �لع�ساء 
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العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/التاج للطحينه واحللويات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:2124024 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شعيد مرهون م�شلم را�شد اليحيائي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حمد مبارك �شفر �شليم الهاجري

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
ومعجنات  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN فريجينيا  رخ�شة رقم:2288532 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة هيفاء ها�شم عبداهلل الذهب اجلنيبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف عبداهلل مبارك النخريه بطي ال�شام�شي

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا ميني ماك�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1676758 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عبداهلل عبدالعزيز حبيب عبيد م�شيقر %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف ح�شن عو�س حمد هالبى احل�شرمي

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون موجه البحر للحالقه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1126960 

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون موجه البحر للحالقه

MOUJAT AL BAHAR BARBARSHOP

اإىل/ حمالت فاين لت�شليح الجهزة اللكرتونية

  FINE ELECTRONICS APPLINCE REPAIR SHOP

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اإ�شالح ال�شاعات  9529001

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اإ�شالح الأجهزة الألكرتونية املنزلية  9521001

 تعديل ن�شاط / حذف ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للرجال  9602101

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون فا�شل للرجال

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1065520 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على نا�شر حممد على اخلورى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فا�شل عبداهلل خمي�س ال�شام�شى
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون فا�شل للرجال

FADIL GENTS SALON

اإىل/ �شالون اأكا�شيا للرجال
  ACACIA GENTS SALOON 

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

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

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بيك اند فليك بيكري

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2517357 
تعديل اإ�شم جتاري من/ بيك اند فليك بيكري

BAKE AND FLAKE BAKERY

اإىل/ ذا لوكجري لوجن
 THELUXURYLOUNGE 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الأدوات و الأواين املنزلية - مبدعة  4759007.2
 - بالتجزئة   - املخابز  بيع وحت�شري اخلبز ومنتجات  ن�شاط / حذف   تعديل 

مبدعه  4721013.1
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شرفه لال�شتثمارالعقاري ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1085753 

تعديل ن�شب ال�شركاء / املجموعة امللكية القاب�شة ذ.م.م

ROYAL GROUP HOLDING L.L.C من 95 % اإىل %99

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة املجموعه امللكية لدارة ال�شركات ذ.م.م

ROYAL GROUP COMPANIES MANAGEMENT LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شالح حممد �شالح بن ن�شره العامرى

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

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

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

الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الزيارة ال�شريعة للمقاولت العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1068375 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / كامل �شيد احمد حممد اجلزيرى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / كامل �شيد احمد حممد اجلزيرى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ناعمه �شعيد �شامل البدال الزعابى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ الزيارة ال�شريعة للمقاولت العامة ذ.م.م

QUICK VISIT GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ الزيارة ال�شريعة للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
QUICK VISIT GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها  6820001 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/7297

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/08/16 �لثنني  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده مركز �لالين�س �لطبى + �سيمون �مربوتا و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم                                                           �لو�سف  

 151,580                                                       معد�ت طبيه 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

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

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/3339

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/08/16 �لثنني  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 
على  �ملحجوز�ت  �و�ساف  و  �بوبكر  كونوت  كونهى  حممد   + �لج�سام  لكمال  �لنمر  جنمة  �سده 

�لنحو �لتايل :
                                                                   �لو�سف              �سعر �لتقييم  

                                                  معد�ت �ساله ريا�سيه               22,600 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

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

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/9064

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/08/16 �لثنني  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده جنمة �ل�سهامة للهو�تف �ملتحركة و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                             �لو�سف                 �سعر �لتقييم  

                                           �ك�س�سو�ر�ت هو�تف متحركه             2,500 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

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

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 13311 بتاريخ 2021/08/10

منوذج �إعالن �لن�سر.
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك نيوتري

 فارم – �س م ح . بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 355565  بتاريخ:  13 / 7 / 2021
ح. م  با�ش��م :    نيوتري  فارم – �س 

وعنوانه: مكتب رقم : األ بي 06103 ، جبل علي ، �س.ب. 71246 – دبي – الإمارات العربية املتحدة. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة و اأدوات جراحية و طبية و طب الأ�شنان و بيطرية ، اأطراف و عيون و اأ�شنان اإ�شطناعية ، اأدوات 
جتبري ، مواد خياطة اأو درز اجلروح. .

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 10 (
و�شف العالمة:   الكلمة " GlucoSmart "  مكتوبة بالأحرف الإجنليزية بخط مميز باللون 
باللون  الكل على خلفية   ، امل��اء  �شكل قطرة  ر�شم مميز على  و�شطها  و يف  ال�شماوي  و  الغامق  الأزرق 

الأبي�س. 
ال�ش��رتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

 منوذج �عالن �لن�سر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

�شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية. 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :-  

املودعة بالرق�م :   165958                        و امل�شجلة  حتت الرقم  165958  
بتاريخ :  27 / 11  / 2016  

   با�ش������م : اأبولوهو�شبيتالز اإنرتبرايز ليمتد.
و عنوانه : 19 بت�شوب جاردينز ، اآر اإيه ، بورام ، ت�شيناي – 028 600  ، تاميل 

نادو – الهند. 
  �سورة �لعالمة 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخري اعتباراً من
 تاريخ: 30 / 11 / 2021

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

 منوذج �عالن �لن�سر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

�شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية. 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :-  

املودعة بالرق�م :   161671                        و امل�شجلة  حتت الرقم  161671  
بتاريخ :  20 / 5 / 2012  

با�ش������م : فيك�شي رابري اندا�شرتيز بي يف ال ،األ تي دي.
و عنوانه : يف كي �شي تاور ، اأن اإت�س 17 بي ، اأوه،

كولثارا ، كوزهيكودي ، كريال ، الهند. 
�سورة �لعالمة 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخري اعتباراً من
 تاريخ: 24 / 8 / 2021

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  149/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

املوؤرخ   20/1209 رق��م  ال��ره��ن  ال��ره��ن  عقد  بتذييل  الت�شريح  امل��وق��رة  املحكمة  ع��دال��ة  م��ن  تلتم�س  ال��دع��وى  مو�شوع 
الأر�س  قطعة  على  التنفيذي  احلجز  بتوقيع  ال��ق��رار  واإ���ش��دار  التنفيذية  بال�شيغة  الطلب  مو�شوع   2015/6/3 يف 
45.579.99 قدم  البالغ م�شاحتها  البلدية )308-319( منطقة عود ميثاء  الكائنة بدبي رقم )91( رقم  املرهونة 
املديونية  الأرا�شي والأم��الك بدبي نظري  دائ��رة  بها لدى  املعمول  لالإجراءات  العلني وفقاً  باملزاد  لبيعها  مربع - متهيداً 
املرت�شدة يف ذمة املنفذ �شدها البالغ قدرها  11/264.105.868درهم )مائتان واأربعة و�شتون مليون ومائه وخم�شة 
األف وثمامنائه وثمانية و�شتون درهما واأحد ع�شر فل�شاً( وذلك وفقاأ لك�شف احل�شاب امل�شتخرج ح�شب الأ�شول من دفاتر 
و�شجالت البنك التجارية. طالب التنفيذ  بنك الإمارات دبي الوطني �س.م.ع  واآخرون - عنوانه اإمارة دبي - ديرة - �شارع 
 -  055/7016552 رق��م  موبايل   ،  04/3874225 رق��م  هاتف   - دب��ي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ب��ج��وار   - يا�س  بني 
عبدامللك م�شطفى اأهلي. املطلوب اإعالنه  / عبداحلميد  - وميثله   Email/maliklaw@Emirates.net.ae
/ جمموعة ال�شام�شي )�س ذ م م( - عنوانه : اإمارة ال�شارقة - املجاز  2 �شارع الوحدة - مقابل �شيتي �شنرت ال�شارقة - بناية 
املوناليزا 5- طابق امليزانني هاتف رقم 065556677  موبايل رقم 0506555258، �س ب رقم )761 ال�شارقة( - 

Shamsico@emirates.net.ae  -  0506555258
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/8/25 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 

درهم   )127،000،000( التقييم   - مربع  مرت   4234.52  : امل�شاحة   - ميثاء  عود   : املنطقة   -  91
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  494/2020/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/111 عقاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)1.760.641.21 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع  
اإمارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي - هاتف رقم 04/3874225   عنوانه : 

موبايل رقم 055/7016552  - رقم مكاين )3113783794(  
وميثله : حممد عبدامللك م�شطفى اأهلي  

املطلوب اإعالنه : فينود بال كويال هري�س - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - ال�شقة رقم )3804( 
 )346 الطابق رقم )38( مبنى رقم )4( وي�شت هايت�س )6( قطعة الر���س رقم )11( رقم البلدية )465 - 

 venoud@hotmail.com - 0506450383 ،  0506450383 ، 042894107 هاتف رقم
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/8/25 ال�شاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
املحكمة وفيما  وامل�شروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�شر  تقل هذه 
11 - املنطقة : اخلليج - التجاري - ا�شم  اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر���س  يلي بيان 
التقييم   - 142،23 مرت مربع   : امل�شاحة   -  3804  : العقار  رق��م   4  : املبنى  رق��م   -  6 هايت�س  وي�شت   : املبنى 

)1.337.116/31( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 494/2020/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/111 عقاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)1.760.641.21 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع  
اإمارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي - هاتف رقم 04/3874225   عنوانه : 

موبايل رقم 055/7016552  - رقم مكاين )3113783794(  
وميثله : حممد عبدامللك م�شطفى اأهلي  

املطلوب اإعالنه : فينود بال كويال هري�س - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - ال�شقة رقم )3804( 
 )346 الطابق رقم )38( مبنى رقم )4( وي�شت هايت�س )6( قطعة الر���س رقم )11( رقم البلدية )465 - 

 venoud@hotmail.com - 0506450383 ،  0506450383 ، 042894107 هاتف رقم
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/8/25 ال�شاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
املحكمة وفيما  وامل�شروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�شر  تقل هذه 
11 - املنطقة : اخلليج - التجاري - ا�شم  اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر���س  يلي بيان 
التقييم   - 142،23 مرت مربع   : امل�شاحة   -  3804  : العقار  رق��م   4  : املبنى  رق��م   -  6 هايت�س  وي�شت   : املبنى 

)1.337.116/31( درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

اخطار قانوين بالتكليف بالوفاء
   املخطرة : القدرة ل�شناعة املفاتيح الكهربائية ذ.م.م

وعنوانها املختار / مكتب احلمد للمحاماة وال�شت�شارات القانونية الكائن بال�شارقة - املجاز 3 - �شارع اخلان - برج املوارد 
الطابق الثاين رقم 204 / رقم الهاتف / 5549449 -06 - بوكالة املحامي / حمد القوا�شى

اإل�ى املخطر اإليهما : 1- ا�شا ليت لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م
، القطعة رقم  اإم��ارة دبي - القرهود - مكتب رقم 11 ملك عبدالرحيم حممد عبدالرحيم بالغزوز الزرعوين  العنوان / 

�شندوق بريد رقم/ 21012  ،0508444475 متحرك  هاتف   ،042850040 رقم  هاتف   ،214507
- اردين اجلن�شية  ال�شنيكات  �شليمان  فيا�س  من�شور   -2

11 ملك عبدالرحيم حممد عبدالرحيم بالغزوز الزرعوين، القطعة رقم  اإم��ارة دبي - القرهود - مكتب رقم  العنوان / 
هاتف رقم 042850040 ، هاتف متحرك 0508444475 ، �شندوق بريد  رقم/ 21012  ،214507

املو�شوع : تكليف بالوفاء ب�شداد مبلغ وقدره 47،800 درهم.
47،800 درهم )�شبعة واأربعون األف وثمامنائة  اأن�ه ق�د تر�ش�د للمخط�رة بذم�ة املخط�ر اإليهم�ا اإجم�ايل مبل�غ  - وحي�ث 
درهما( م�شتحق الدفع ، وقد قام املخطر اإليه الثاين ب�شخ�شه و ب�شفته مدير املخطر اإليها الوىل واملخ�ول ب�التوقيع عل�ى 
ال�شيكات امل�شحوبة م�ن ح�ش�اب املخط�ر اإليه�ا الوىل ل�دى بنك دبي ال�شالمي بتحرير عدد 2 �شيك للمخطرة باإجمايل مبل�غ 
ال�دين امل�ذكور اع�اله، مبوج�ب ال�ش�يك رق�م 100127 امل�وؤرخ 2020/7/30 بقيمة 23،90000 درهم، وال�شيك رقم 

درهم   23،90000 بقيمة   2020/5/30 املوؤرخ   1001028
- وحيث اأنه قد �شرعت املخطرة يف �شرف ال�شيكني املذكورين اعاله اإل ان�ه ت�م رف��س �ش�رف ال�شيكني لع�دم وج�ود ر�شيد ، 
وطالب�ة املخط�رة املخط�ر اإليهم�ا ب�الطرق الودي�ة ب�شداد املبلغ املرت�ش�د ف�ي ذمتهم�ا �ش�الف البيان اإل اأنهما امتنعا عن ال�شداد 
بدون وجه حق ، ومن ثم تكلف املخطرة املخطر اإليهما ب�شداد مبلغ الدين حمل املطالبة املرت�شد يف ذمتهما البالغ قدره 
األف وثمامنائة درهما(( ، خالل خم�شة اأيام كحد اأق�شى من تاريخه واإل �شوف ن�شطر  واأربعون  ))�شبعة  47،800درهم 
ا�شفني لتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �شدكم. لذلك ، فاأنن�ا نخطركم ب�شرعة �شداد املبلغ امل�شتحق املرت�شد يف ذمتكم 
اأيام كحد  األ�ف وثمامنائة درهما(( خالل خم�شة  47،800 دره�م ))�شبعة واأربع�ون  املالية ل�ش�الح املخط�رة الب�الغ ق�دره 

اق�شى من تاريخه واإل �شوف ن�شطر ا�ش�فني لتخ�اذ كاف�ة الإج�راءات القانوني�ة �ش�دكم حلف�ظ حق�وق املخطرة.
بالوكالة املحامي / حمد القوا�شي

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 10/ 8/ 2021  Issue No : 13311
LEGAL NOTICE BY PUBLICATION

No. (6620/2021)
Notifier: NIA LIMITED
Notified Parties: 1- Ali Saeed Mubarak Abdulla Alotaiba, owner of "Shamsa Electronic 
Appliances Establishment" & "Abu Shamsa Electronics Shop Establishment."
2- HARIS MATTUMMAL - Indian national

Subject: Legal Notice to notify the Notified Parties to jointly and severally pay, 
to the Notifier, an amount of AED 80,325 (Only Eighty Thousand Three Hundred 

Twenty-Five Emirati Dirhams)
1) The Notifier provided the Notified Party with goods on different dates as established by 
the commercial invoices and the delivery notices, and also as established by the account 
statement extracted from the accounting system of the Corporate Notifier, which is deemed 
the regular accounting books that has authority as admissible evidence. The debt amount 
payable by the Notified Party has become a total amount of AED 80,325 (Only Eighty 
Thousand Three Hundred Twenty-Five Emirati Dirhams), payable on 05-04-2018.
2) On the other hand, the Notified Party wrote out cheques of the said debt amount for the 
Notifier, drawn on Account No. 3707349011301 with Emirates Islamic Bank - Corporate 
Banking - Corniche Branch. which cheques were returned for insufficient funds.
3) The Notifier hereby addresses the present notice to the Notified Parties to notify them to 
pay the due amount within five (5) days from the receipt date of the present notice.
4) The 1st and 2nd Notified Parties shall jointly and severally pay the debt amount 
established by the cheques, given that the 2nd Notified Party the signatory of cheques, and 
1st Notified Party is the owner of sole proprietorship and is personally liable for its debts.

Therefore,
The Notifier notifies both the Notified Parties to pay an amount of AED 80,325 (Only 
Eighty Thousand Three Hundred Twenty-Five Emirati Dirham), within five (5) days from 
the receipt date of the present notice. Otherwise, the Notifier will resort to courts to claim 
the due amount plus legal interest, while charging bot the Notified Parties with all charges, 
expenses and attorney's fees.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية-وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
الفجرية على اأهمية روؤية دولة الإمارات يف تطبيق اأعلى املعايري ال�شحية العاملية 
والعالجية  الطبية  التقنيات  اأح���دث  ت�شم  حتتية  لبنية  توفريها  خ��الل  م��ن 

واملجهزة بالكوادر الطبية املتخ�ش�شة.
ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد  �شمو  �شموه، يرافقه  ذل��ك خ��الل تفقد  ج��اء 
ال�شرقي ويل عهد الفجرية، م�شاريع التو�شعة يف م�شت�شفى الفجرية التي نفذتها 

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع بتكلفة بلغت 45 مليون درهم.
ال��ذي مت  ال��ط��وارئ  لق�شم  التو�شعة اجلديدة  خ��الل اجلولة على  �شموه  واطلع 

ال�شت�شارية  الطبية  اأحدث اخلدمات  املعتمدة  العاملية  للمعايري  ت�شميمه وفقا 
حيث  لها،  التابعة  واملناطق  الفجرية  اإم��ارة  يف  للمراجعني  املقدمة  والعالجية 
مرافق  اإ���ش��اف��ة  م��ع  يوميا،  مراجعا   250 اإىل  ت�شل  ا�شتيعابية  بطاقة  يعمل 
طبية وخدمية ت�شمل مناطق انتظار ومكاتب اإدارية خمتلفة ومناطق مالحظة 
املر�شى ب�شعة 15 �شريرا، وغرفة اإنعا�س املر�شى ب�شعة 4 اأ�شرة، ومنطقة تقييم 
احلالت ب�شعة 2 �شرير ، وعدد 4 غرف لالإقامة الق�شرية، وغرفة عزل وق�شم 

الأ�شعة خا�س ملر�شى احلوادث والطوارئ.
كما �شمل امل�شروع التطويري تزويد ق�شم الق�شطرة بجهاز جديد ذو كفاءة عالية 
بتقنيات  تزويده  اإىل  بالإ�شافة  الأو���ش��ط،  ال�شرق  م�شتوى  على  الأح��دث  ويعد 
متطورة متكن الكادر الطبي من حتقيق ن�شبة جناح اأكرب يف التعامل مع مئات 

احلالت املر�شية التي تتطلب تدخال من هذا النوع، ومتكن الفرق الطبية من 
اإجراء عمليات الق�شطرة وفق معايري جودة عالية حتقق ر�شا املتعاملني وحت�شن 
الطاقة  زيادة  اإىل  بالإ�شافة  الدولة،  املقدمة يف  الطبية  من م�شتوى اخلدمات 
ال�شتيعابية لق�شم العناية املركزة والعناية القلبية باإ�شافة 20 �شريرا جمهزا 

باأحدث املعدات الطبية ذات املعايري العاملية.
املبذولة من قبل وزارة ال�شحة ووقاية  واأ�شاد �شموه يف نهاية اجلولة باجلهود 
املجتمع واجلهات احلكومية والإدارات الطبية التي تعمل جنبا اإىل جنب بهدف 
الظروف  العاملية يف ظل  املتغريات  الطبي ومتكينه من مواكبة  العمل  حت�شني 
اأحدث  تبني  على  واحلر�س  كوفيد19-،  جائحة  وتداعيات  الراهنة  ال�شحية 

الو�شائل العالجية يف هذا القطاع احليوي الهام.

مدير  ال�شنحاين  �شعيد  حممد  �شعادة  التفقدية  اجل��ول��ة  خ��الل  �شموه  راف��ق 
العلماء  �شليم  حممد  الدكتور  و�شعادة  الفجرية،  حكومة  يف  الأم��ريي  الديوان 
الإم���ارات  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  وكيل 
للخدمات ال�شحية و�شعادة اللواء حممد اأحمد بن غامن الكعبي قائد عام �شرطة 
الفجرية رئي�س فريق ادارة الطوارئ والأزمات والكوارث املحلي لإمارة الفجرية، 
لإدارة  الوطنية  الهيئة  عام  نائب مدير  ال�شام�شي  اأرحمه  �شيف حممد  و�شعادة 
الطوارئ والأزمات والكوارث، و�شعادة املهند�س حممد �شيف الأفخم مدير عام 
بلدية الفجرية والدكتور حممد عبداهلل �شعيد مدير منطقة الفجرية الطبية 
اأحمد عبيد اخلدمي مدير م�شت�شفى الفجرية وعدد من امل�شوؤولني يف  وال�شيد 

القطاع ال�شحي والطبي يف وزارة ال�شحة وحكومة الفجرية.

•• دبي-وام:

الأر�س"، وهو  "الإن�شان وكوكب  2020 دبي عن برنامج  اإك�شبو  ك�شف 
الفكرية،  ال��ري��ادة  وح����وارات  وال��ت��ج��ارب،  الفعاليات،  م��ن  مبتكر  ج��دول 
والنقا�شات العامة، التي تهدف اإىل اإيجاد حلول لبع�س حتديات العامل 

الأكرث اإحلاحا.
مم برنامج الإن�شان وكوكب الأر�س بالتعاون مع املجتمع العاملي ومن  �شُ
اأجله، و�شي�شخر قدرة اإك�شبو الدويل على ح�شد الطاقات للتاأ�شي�س لإرث 

بعيد الأمد يحفز التغيري الإيجابي.
ُينَظم برنامج الإن�شان وكوكب الأر�س طيلة فرتة انعقاد اإك�شبو 2020 
يوما  املو�شوعات و18  اأ�شابيع  10 من  اأ�شهر، وي�شم  �شتة  املمتدة على 
ق�شايا  اإىل  واملنا�شبات  الفعاليات  هذه  من  واح��د  كل  و�شيتطرق  دوليا، 

رئي�شية ذات اأهمية عاملية.
عاملية  لتحديات  حلول  امل�شاركون  �شيبحث  املو�شوعات،  اأ�شابيع  وع��رب 
حرجة، بدءا من احلد من التغرينّ املناخي وخ�شائر التنوع احليوي، مرورا 
بجعل املوائل الب�شرية اأكرث ا�شتدامة، وو�شول اإىل ردم الفجوة الرقمية، 

و�شمان امل�شاواة يف الو�شول اإىل التعليم والرعاية ال�شحية.
املنتديات  ب��دءا من  الربنامج،  �شياق  220 فعالية يف  اأك��رث من  و�شُتقام 
ال�شخمة واملوؤمترات الر�شمية، اإىل الندوات وحلقات العمل. اأما �شل�شلة 
اإك�شبو  م��ن  ال��ع��ق��ول  لتوا�شل  خم�ش�شة  من�شة  وه��ي  ال��ع��امل��ي،  املجل�س 
2020، ف�شتوؤدي دورا حموريا عرب تنظيم 53 جل�شة م�شممة لإ�شراك 

الزوار على مدى الأ�شهر ال�شتة.
التقنية  مو�شوعات  ح��ول  الأر����س  وك��وك��ب  الإن�����ش��ان  برنامج  ويتمحور 
متنوعا  طيفا  و�شيجمع  والفتيات،  الن�شاء  ومتكني  وال�شباب  والبتكار 
والرواد  اخل��رباء  بني  املوؤثرة  الأفكار  تبادل  ليدعم  النظر،  وجهات  من 
يف خمتلف املجالت والذين �شيكون من بينهم معايل �شارة بنت يو�شف 
العلمي  ال��ف��ري��ق  ق��ائ��د  امل��ت��ق��دم��ة،  للتكنولوجيا  دول���ة  وزي����رة  الأم����ريي 
م�شروع  وموؤ�ش�س  الأمل"  "م�شبار  املريخ  ل�شتك�شاف  الإم���ارات  مل�شروع 
"اإيدن بروجكت" ال�شري تيم �شميت، وخبرية الرئي�شيات وعلم ال�شلوك 
غ��ودال، ف�شال  لل�شالم، جني  املتحدة  الأمم  و�شفرية  والأنرثوبولوجيا، 
2020، اإىل جانب  اإك�شبو  191 امل�شاِركة يف  عن ممثلني عن الدول ال� 

رواد الأعمال، والنا�شطني املجتمعيني، واملجتمع الدويل ككل.
اأكرث  ل��ر���ش��م م��الم��ح م�شتقبل  ال��ك�����ش��ف ع���ن ط��م��وح��ات ج��ري��ئ��ة  وع���رب 
ال�شرورة  الربنامج  �شُيربز  للجميع،  واإن�شافا  و�شحة،  واأمنا،  ا�شتدامة، 
ال�شركاء، وم�شاِرك من  �شريك من  وق��درة كل  الإيجابي  للتغيري  امللحة 
اإح���داث هذا  2020 دب��ي، على  اإك�شبو  امل�����ش��اِرك��ني، وك��ل زائ��ر م��ن زوار 
اأو عن  2020 ح�شوريا  اإك�شبو  ي�شاركون يف  ال��زوار  �شواء كان  التغيري، 

ُبعد عرب القنوات الفرتا�شية والرقمية.
دبي   2020 اإك�شبو  ال��ع��ام،  املدير  مكتب  مديرة  فريجي،  نادية  وقالت 
 2020 اإك�شبو  جوهر  مع  ين�شجم  الأر���س  وكوكب  الإن�شان  برنامج  اإن 
ال��ع��ق��ول و�شنع  "توا�شل  ال��رئ��ي�����ش��ي وغ��اي��ت��ه  ���ش��ع��اره  وي��ج�����ش��د  وه��دف��ه 
امل�شتقبل".. ي�شكل الربنامج جزءا اأ�شا�شيا من فعالياتنا و�شيكون حتركا 

فريدا يف هذه الظروف امللحة التي مير بها العامل ليحفز اجلميع لرتك 
اأثر اإيجابي ملمو�س وهادف لالأجيال املقبلة.

وي�شتعر�س "برنامج الإن�شان وكوكب الأر�س" التحديات والفر�س التي 
ننّاع القرار فح�شب، بل جميع �شكان  ل يقت�شر عبء التعامل معها على �شُ

كوكبنا البالغ عددهم 7.8 مليار ن�شمة.
الفعاليات  م��ن  غنيا  ن�شيجا  متثل  م�����ش��ارات  خم�شة  ال��ربن��ام��ج  وي�شمل 
امل�شوقة، التي ت�شتك�شف اأ�شابيع املو�شوعات الع�شرة من جوانب خمتلفة: 
اإزالة احلواجز، عرب ت�شخري  �شيعمل م�شار "بناء اجل�شور" الثقايف على 
اأج���ل تعزيز احل���وار بني  ���ش��رد الق�ش�س، وال��ف��ن، وامل��و���ش��ي��ق��ى، م��ن  ق��وة 

الثقافات وتبادل املعرفة.
خلف  اأح���د  ت��رك  ع��دم  لإك�����ش��ب��و،  الجتماعية  التنمية  م�شار  و�شي�شلط 
ال�شوؤال  للجميع، عرب طرح  الفر�س  توفري  اأهمية  ال�شوء على  الركب، 
اإن�شافا؟ و�شرتكز  اأكرث  ل�شنع م�شتقبل  اليوم  فعله  الآت��ي: ماذا ميكننا 
هذه ال�شل�شلة اأي�شا ب�شكل خا�س على امل�شاواة بني اجلن�شني واملجتمعات 

النائية املعر�شة خلطر التهمي�س.
كوكبنا،  يواجه  ال��ذي  خطورة  الأك��رث  التهديد  فهو  املناخي  التغرينّ  اأم��ا 
و�شتوؤثر الإج��راءات التي نتخذها الآن يف البيئة التي نرتكها لالأجيال 
بها  ميكن  التي  الكيفية  على  ت��وازن  يف  الَعي�س  م�شار  و�شريكز  املقبلة. 
اأجل ا�شتعادة التوازن  للمجتمع الدويل توحيد جهوده والعمل معا من 

مع كوكب الأر�س.
معا  م�شار  يلقي  العاملي،  القت�شادي  التغيري  ري��اح  فيه  تهب  زم��ن  ويف 

واملرن  القوي  النمو  وي�شع مفهوم  الأعمال،  فر�س  على  ال�شوء  نزدهر 
وال�شراكات املثمرة يف �شميم اإك�شبو 2020.

منذ خم�شني عاما، و�شع الآباء املوؤ�ش�شون لدولة الإم��ارات روؤية جريئة 
وَطموحا لر�شم مالمح م�شتقبل جديد ل�شعبهم. ويركز امل�شار اخلام�س، 
م�شتحيال  �شيء  ل  ب��اأن  القناعة  وجت�شد  امل�شتقبل،  على   ،2071 روؤي��ة 

عندما نتكاتف، ونعمل معا.
برنامج  يف  امل��ط��روح��ة  امل��و���ش��وع��ات  ا�شتك�شاف  ل��ل��زوار  اأي�����ش��ا  و�شيمكن 
الإن�شان وكوكب الأر�س، عرب رحالت الزائر املخ�ش�شة يف اإك�شبو 2020 
املو�شوعات  اأ�شابيع  مع  التوجيه  الذاتية  اجل��ولت  هذه  وتتما�شى  دب��ي. 
املتحرك،  للهاتف   2020 اإك�شبو  و�شتكون متاحة على تطبيق  الع�شرة، 
الدول،  بها  تت�شدى  التي  املختلفة  ال��ط��رق  ا�شتك�شاف  ل��ل��زوار  و�شتتيح 
تواجه  التي  الرئي�شية  للتحديات  املوؤ�ش�شات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال�شركات، 

املجتمع الدويل.
من  الأول  يف  تنطلق  دب��ي   2020 اإك�شبو  فعاليات  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
اأكتوبر 2021 حتى احلادي والثالثني من مار�س 2022 وتتزامن مع 
اليوبيل الذهبي لدولة الإم��ارات، و�شيجمع احلدث الدويل العامل معا، 
مبا يعزز حوارا عامليا مفتوحا يتطلع اإىل امل�شتقبل ويعالج بع�س الق�شايا 
من  ال��زوار  ماليني  ويدعو  اليوم.  عاملنا  يواجهها  التي  اإحلاحا  الأك��رث 
عاملاً جديداً، وذلك  اإلينا لن�شنع معاً  اإىل الن�شمام  الأر���س  جميع بقاع 
اآلية �شمان م�شتقبل من�شف ي�شمل اجلميع، وتد�شني حترك  عرب تعلنّم 

عاملي يرتك اإرثا طويل الأمد من التغيري الإيجابي.

•• اأبوظبي-وام:

التكنولوجيا  جم��م��وع��ة  ت�����ش��ارك 
دبي  معر�س  يف  "اإيدج"  املتقدمة 
�شريكا  بو�شفها   2021 للطريان 
يف جم�����ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال����دف����اع، 
الوا�شعة  جمموعتها  وت�شتعر�س 
م���ن خ���دم���ات ال���ط���ريان وال���دف���اع 
تقدمها  ال����ت����ي  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
يف  املتخ�ش�شة  ال��دول��ي��ة  للجهات 

تلك القطاعات.
قطاع  رئي�س  الربيكي  خالد  وق��ال 
دعم املهام يف جمموعة اإيدج واأحد 
اأع�شاء اللجنة ال�شت�شارية ملعر�س 
دبي للطريان 2021 اإن املجموعة 
اللجنة  يف  ع�شوا  ب�شفتها  تهدف 
دفع  اإىل  ل��ل��م��ع��ر���س  ال���ش��ت�����ش��اري��ة 
اإذ  الطريان  قطاع  يف  النمو  عجلة 
يعد معر�س دبي للطريان 2021 
 " حملة  لدعم  لنا  رئي�شية  من�شة 
ي�شكل  ك��ون��ه  الإمارات"  يف  ا�شنع 
ملتقى للجهات الدولية الرئي�شية 
الكبرية  الإجن�������ازات  وي�����ش��ت��ع��ر���س 

الإم�����ارات يف جمال  ال��ت��ي حتققها 
فائقة  باملنتجات  املتعلقة  الأبحاث 
واإنتاجها،  وت��ط��وي��ره��ا  ال���ت���ط���ور 
والإم�����ك�����ان�����ات ال����ت����ي حت��ق��ق��ه��ا يف 
جم��������الت ال������ط������ريان وال���ف�������ش���اء 
ال���ت���ي حت��ت��ل جمموعة  وال����دف����اع، 

اإيدج مكانة ريادية فيها.
املعر�س  اأن  ال���ربي���ك���ي  واأ������ش�����اف 
لتعزيز  الأم�����ث�����ل  امل����ك����ان  ي�����ش��ك��ل 
وت���ب���ادل امل���ع���ارف واخل������ربات بني 
دولة الإم��ارات ودول العامل. ومن 
خ�����الل ه�����ذه احل���م���ل���ة ال���ت���ي تقام 
اإيدح  تعمل  ال��دول��ة،  م�شتوى  على 
مع  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تعزيز  على 
الإمارات،  يف  الرئي�شيني  ال�شركاء 
لالإ�شرتاتيجية  دع��م��ه��ا  وت���ق���دم 
والتكنولوجيا  لل�شناعة  الوطنية 
 Operation امل�����ت�����ق�����دم�����ة 
مليار،   300 م�����ش��روع   300bn
مكانة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي��ه��دف  وال����ذي 
عامليا  م��رك��زا  بو�شفها  الإم������ارات 

لل�شناعات امل�شتقبلية".
باملواهب  ن��ف��خ��ر  " لأن���ن���ا   : وق����ال 

الإم��ارات��ي��ة ون��ث��ق ب��دوره��ا الكبري 
النمو  حت��ق��ي��ق  يف  وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا 

الدولة،  يف  امل�����ش��ت��دام��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
بتقدمي  ت���ام  ب�شكل  ن��ل��ت��زم  ف��ن��ح��ن 

ال����دع����م ل����ل����ق����درات امل���ح���ل���ي���ة من 
الالزمة  ب��الأدوات  تزويدها  خالل 

اإحداث  وت�شهيل  وال��ن��م��و  للتطور 
يتما�شى  وال����ذي  ح��ق��ي��ق��ي،  ت��غ��ي��ري 

حتقيق  اإىل  الرامية  م�شاعينا  من 
لدورها  ن��ظ��را  العاملية  ال�����ش��راك��ات 
املعارف  لتبادل  الفر�س  توفري  يف 
واأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات، ح��ي��ث تلعب 
املواهب ذات الكفاءة العالية، �شواء 
كانت حملية اأو عاملية، دورا اأ�شا�شيا 
يف دفع عجلة الت�شنيع يف الدولة، 
باأهمية  ب����دوره����ا  حت��ظ��ى  وال���ت���ي 
القائم على  القت�شاد  لنمو  كبرية 

املعرفة".
اإيدج  جمموعة  اأن  بالذكر  جدير 
ت��وف��ر ف��ر���ش��ا ج��دي��دة يف جمالت 
والت�شنيع  ال�����ط�����ريان،  خ����دم����ات 
ال����دق����ي����ق مل����ع����دات����ه، واإم���ك���ان���ي���ات 
ال����ت����ح����ك����م ال��������ذات��������ي، وال����ط����اق����ة 
التي  الهجينة  والأنظمة  املوجهة، 
مع  ال�شيربانية  التقنيات  ت��دم��ج 
الأجهزة، واأنظمة الدفع املتقدمة، 
والروبوتات، واملواد الذكية، ف�شال 
ال�شطناعي  ال����ذك����اء  دم�����ج  ع����ن 
وخدماتها،  منتجاتها  ج��م��ي��ع  يف 
من  ال���ش��ت��ف��ادة  املجموعة  وت��ع��ت��زم 
حتول  لإح���داث  املبتكرة  تقنياتها 

كبري يف قطاع الطريان والدفاع.
موؤخرا  اإي��دج  كما وقعت جمموعة 
مذكرة تفاهم مع جمل�س التوازن 
التمكني  "توازن" اأداة  القت�شادي 
الدفاعية  لل�شناعات  الرئي�شية 
اإت���اح���ة فر�س  والأم���ن���ي���ة، ب��ه��دف 
املواطنني  اأم���ام  واع���دة  م�شتقبلية 
مبوجبها،  وال����ت����ي  الإم����ارات����ي����ني 
����ش���ت���ت���ي���ح امل����ج����م����وع����ة ال���ف���ر����ش���ة 
املتميزين  الإماراتيني  للمواطنني 
التطوير،  ب���رام���ج  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
التوظيف  فر�س  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة 
�شمن  ال���داخ���ل���ي���ة  وال����ت����دري����ب����ات 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����الت 
وال������دف������اع والأم�����������ن، م�����ن خ���الل 
توطني  وتعزيز  ا�شتدامة  برنامج 

ال�شناعات الدفاعية والأمنية.
وب���ف�������ش���ل ح�������ش���وره���ا ال����ق����وي يف 
 ،2021 ل��ل��ط��ريان  م��ع��ر���س دب���ي 
جمموعة  ت�شلط  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 
اإيدج ال�شوء على القدرات الوا�شعة 
ل���ل�������ش���رك���ات امل���ت���ع���ددة وامل���ت���ط���ورة 

التابعة لها.

حمد ال�سرقي يتفقد م�ساريع التو�سعة يف م�ست�سفى الفجرية

 اإك�سبو 2020 دبي يك�سف عن »برنامج الإن�سان وكوكب الأر�س«

اإيدج ت�سلط ال�سوء على تطور تكنولوجيا الدفاع خالل معر�س دبي للطريان 2021

•• اأبوظبي-الفجر:  

– اأبوظبي،  اختتم معهد التدريب الح�شائي التابع ملركز الإح�شاء 
�شن  من  املواطنني  للطلبة  لل�شباب"،  الإح�شائي  اأبوظبي  "برنامج 
4 اأ�شابيع، خالل الفرتة من 27 يونيو  وا�شتغرق  �شنة،   18 اإىل   15
اإىل 29 يوليو، وت�شمن زيارة افرتا�شية اإىل جامعة خليفة لتعريف 

امل�شاركني مبجالت الدرا�شة يف علوم البيانات والإح�شاء. 
وتناولت الدورة التعريف بالدور ال�شرتاتيجي الذي يقوم به مركز 
الإح�شاء-اأبوظبي يف ر�شم ال�شيا�شات ودفع عجلة التنمية يف الإمارة، 
ومهام واأهمية مراكز املحلية والإقليمية والعاملية، ومقدمة عن علم 
م�شروعات  املتدربون  اأجن��ز  عملية،  تدريبات  خ��الل  وم��ن  الإح�شاء. 
وعرو�س تقدميية عن كيفية التخطيط للم�شاريع الإح�شائية وجمع 
ت�شميم  وكيفية  ال��راأي،  وا�شتطالعات  امل�شوح  بني  والفرق  البيانات، 
تعرف  كما  جمعها.  يتم  التي  النتائج  وحتليل  منهما،  كل  ا�شتمارات 

البيانات،  واأه��م طرق جمع  البحث  اختيار عينات  اإىل كيفية  الطلبة 
اإ�شافة اإىل املهارات القيادية يف اإدارة فريق العمل، ومهارات الت�شال 

والتوا�شل الفعال من خالل من�شات التعلم الإلكرتونية.  
– اأبوظبي  الإح�����ش��اء  ع��ام مركز  اأح��م��د حممود فكري مدير  وق��ال 
املواطنني  الطلبة  توعية  ت�شتهدف  التدريبية  ال��دورة  هي  "هذه  اإن 
الإح�شاء  علوم  باأهمية  باجلامعة،  اللتحاق  ت�شبق  التي  املرحلة  يف 
والبيانات، للت�شجيع على تلبية حاجة الدولة من خرباء البيانات يف 
خمتلف  مع  وتتقاطع  اأ�شا�شية  العلوم  "هذه  اأن  م�شيفا  امل�شتقبل"، 
يعد  ال��ذي  ال�شطناعي،  الذكاء  بينها  ومن  واملجالت،  التخ�ش�شات 
العامل  يعي�شها  التي  والعلمية  القت�شادية  للثورة  الأ�شا�شي  املحرك 

الكفاءات  وت��ط��وي��ر  "بناء  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأك����د  امل�شتقبل".   ويف  الآن 
اإح�شاء  ملركز  ال�شرتاتيجية  الأه��داف  اأحد  هو  املواطنة  الإح�شائية 

– اأبوظبي".  
افرتا�شية  زي��ارة  بتنظيم  التدريبي  الربنامج  وتدعم جامعة خليفة 
تدر�س  التي  وامل�شاقات  والريا�شيات يف اجلامعة،  الإح�شاء  كلية  اإىل 
فيها، لت�شجيع الطلبة على درا�شة علوم البيانات والذكاء ال�شطناعي، 
نظرا للطلب املتزايد يف �شوق العمل على املخت�شني يف هذه املجالت. 
الإح�شائي،  التدريب  معهد  مديرة  يا�س،  بني  حممد  رابعة  واأدارت 
الزيارة الفرتا�شية التي تناولت ميزات و�شروط الدرا�شة يف جامعة 
حيث  اجلامعات،  لأف�شل  العاملي  الرتتيب  يف  ارتقاء  الأ�شرع  خليفة، 

حتتل حاليا املركز الأول يف الدولة وال�شاد�شة عربًيا و�شمن اأعلى 30 
اآ�شيا.  واأك��دت موا�شلة املعهد العمل على  جامعة على م�شتوى قارة 
تعريف الطلبة باملهارات امل�شتقبلية املطلوبة ل�شوق العمل يف الإح�شاء 

وعلم البيانات، وجمالت العمل امل�شتقبلية بعد التخرج.
الإح�شائي  اأب��وظ��ب��ي  "برنامج  الإح�����ش��اء-اأب��وظ��ب��ي،  م��رك��ز  واأط��ل��ق 
لل�شباب"، �شمن مبادرات معهد التدريب الإح�شائي، الذي تاأ�ش�س عام 
الإح�شاء-اأبوظبي،  ملركز  ال�شرتاتيجية  املبادرات  كاإحدى   ،2011
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر م���ه���ارات ال��ع��م��ل الإح�����ش��ائ��ي ع��ل��ى م�شتوى 
املنطقة، ملا متثله علوم الإح�شاء والبيانات الدقيقة من اأهمية كبرية 

يف و�شع اخلطط وال�شيا�شات يف خمتلف املجالت. 
يف  والأف����راد  للجهات  اجل���ودة  عالية  تدريبية  دورات  املعهد  وي��ق��دم 
اأن كل  اإىل  الإ�شارة  الفنية. وجتدر  امل�شتويات  اأبوظبي، جلميع  اإمارة 
الدورات والربامج التدريبية يف معهد التدريب الإح�شائي معتمدة 

من املوؤ�ش�شات والأكادميية املعرتف بها دوليا. 

»اإح�ساء اأبوظبي« يختتم الربنامج الإح�سائي لل�سباب
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 تاور 2، �شنغافورة 018983،  جمهورية �شنغافورة.

بتاريخ: 2012/07/31 وامل�شجلة حتت الرقم: 161397 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/08/17 

وحتى تاريخ: 2031/08/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

EAT 57668

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161401
 باإ�شم: اإي�شت �شربجن اإنف�شتمنت�س  �شريفي�شز بي تي ئي. ليمتد 

وعنوانه: 10 مارينا بوليفارد ، رقم  32-01، مارينا باي فاينان�شال �شنرت 
 تاور 2، �شنغافورة 018983،  جمهورية �شنغافورة.

بتاريخ: 2012/08/01 وامل�شجلة حتت الرقم: 161401 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/08/17 

وحتى تاريخ: 2031/08/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

EAT 57813

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 164559
 باإ�شم: اأيه اأم اأو اب�شال اأيه بي

وعنوانه: �س.ب. 36 6406،751  اب�شال، ال�شويد
بتاريخ: 2019/11/27 وامل�شجلة حتت الرقم: 164559 

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/10/31 

وحتى تاريخ: 2031/10/31

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

EAT 161844

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161398
 باإ�شم: اإي�شت �شربجن اإنف�شتمنت�س  �شريفي�شز بي تي ئي. ليمتد 

وعنوانه: 10 مارينا بوليفارد ، رقم  32-01، مارينا باي فاينان�شال �شنرت 
 تاور 2، �شنغافورة 018983،  جمهورية �شنغافورة.

بتاريخ: 2012/07/31 وامل�شجلة حتت الرقم: 161398 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/08/17 

وحتى تاريخ: 2031/08/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

EAT 57669

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161402
 باإ�شم: اإي�شت �شربجن اإنف�شتمنت�س  �شريفي�شز بي تي ئي. ليمتد 

وعنوانه: 10 مارينا بوليفارد ، رقم  32-01، مارينا باي فاينان�شال �شنرت 
 تاور 2، �شنغافورة 018983،  جمهورية �شنغافورة.

بتاريخ: 2012/07/31 وامل�شجلة حتت الرقم: 161402 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/08/17 

وحتى تاريخ: 2031/08/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

EAT 57814

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161839
 باإ�شم: جورج ڤي اإيرتتينمنت

وعنوانه: 23 رو دوجنو 75008  باري�س � فرن�شا. 
بتاريخ: 2012/07/30 وامل�شجلة حتت الرقم: 161839 

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/08/25 

وحتى تاريخ: 2031/08/25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

EAT 56662

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161399
 باإ�شم: اإي�شت �شربجن اإنف�شتمنت�س  �شريفي�شز بي تي ئي. ليمتد 

وعنوانه: 10 مارينا بوليفارد ، رقم  32-01، مارينا باي فاينان�شال �شنرت 
 تاور 2، �شنغافورة 018983،  جمهورية �شنغافورة.

بتاريخ: 2012/06/18 وامل�شجلة حتت الرقم: 161399 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/08/17 

وحتى تاريخ: 2031/08/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

EAT 57670

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161403
 باإ�شم: اإي�شت �شربجن اإنف�شتمنت�س  �شريفي�شز بي تي ئي. ليمتد 

وعنوانه: 10 مارينا بوليفارد ، رقم  32-01، مارينا باي فاينان�شال �شنرت 
 تاور 2، �شنغافورة 018983،  جمهورية �شنغافورة.

بتاريخ: 2012/07/30 وامل�شجلة حتت الرقم: 161403 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/08/17 

وحتى تاريخ: 2031/08/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

EAT 57815

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161396
 باإ�شم : اإي�شت �شربجن اإنف�شتمنت�س  �شريفي�شز بي تي ئي. ليمتد 

وعنوانه: 10 مارينا بوليفارد ،  رقم 32-01 ، مارينا باي فاينان�شال 
�شنرت  تاور 2 ، �شنغافورة  018983 ، جمهورية �شنغافورة. 

بتاريخ: 2012/07/31  وامل�شجلة حتت الرقم: 161396 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/08/17 

وحتى تاريخ: 2021/08/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

EAT 57667

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161400
 باإ�شم: اإي�شت �شربجن اإنف�شتمنت�س  �شريفي�شز بي تي ئي. ليمتد 

وعنوانه: 10 مارينا بوليفارد ، رقم  32-01، مارينا باي فاينان�شال �شنرت 
 تاور 2، �شنغافورة 018983،  جمهورية �شنغافورة.

بتاريخ: 2012/07/31 وامل�شجلة حتت الرقم: 161400 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/08/17 

وحتى تاريخ: 2031/08/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

EAT 57812

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311
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بلومربغ  ووكالة  الأمريكية  هوبكنز  جونز  جلامعة  بيانات  اأظهرت 
ل��الأن��ب��اء اأم�����س الث��ن��ني، اأن���ه مت ت��وزي��ع 58.5 م��ل��ي��ون ج��رع��ة من 

اللقاحات امل�شادة لفريو�س كورونا يف اإ�شبانيا حتى الآن.
يف  التطعيم  معدل  متو�شط  ُي��ق��در  اأم�����س  املعلنة  البيانات  وبح�شب 
اإ�شبانيا بنحو 488 األفاً و810 جرعات يف اليوم الواحد. وا�شتناداً 
اإىل هذا املعدل، من املتوقع اأن ت�شتغرق اإ�شبانيا �شهرا واحدا لتطعيم 
%75 من �شكانها بلقاح من جرعتني. وبداأت حملة التطعيم �شد 

الوباء يف اإ�شبانيا قبل نحو 31 اأ�شبوعاً.
امل�شتجد يف  ك��ورون��ا  امل��وؤك��دة بفريو�س  الإ�شابات  ع��دد  اإج��م��ايل  وبلغ 
اإ�شبانيا  األفاً، و�شجلت   82 والوفيات  اإ�شابة،  4.59 مليون  اإ�شبانيا 
اأول حالة اإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد يف البالد قبل عام و27 
يتم  ال��ذي��ن  ال�شكان  واأع����داد  اللقاح  ج��رع��ات  اأن  اإىل  اأ�شبوعاً.ي�شار 
تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، 

اأي ما اإذا كان من جرعة واحدة اأو جرعتني.

اأم�س  قولها   الرو�شية  الدفاع  وزارة  عن  لالأنباء  تا�س  وكالة  نقلت 
من�شاآت  م��ن  اإ�شافية  من�شاأة   51 ت�شييد  تعتزم  رو�شيا  اإن  الث��ن��ني 

البنية التحتية الع�شكرية يف جزر الكوريل.
النزاع  ويعود  اجل��زر،  تلك  على جزء من  بال�شيادة  اليابان  وتطالب 
على بع�شها لوقت ا�شتيالء الحتاد ال�شوفيتي بنهاية احلرب العاملية 
الثانية عليها، ومنع ذلك البلدين من توقيع معاهدة �شالم ر�شمية.

30 بناية على اجلزر  اأك��رث من  اأقامت  اإنها  ال��وزارة يف بيان  وقالت 
وكونا�شري  اإيتوروب  جزيرتي  على  للجنود  م�شاكن  �شبعة  بينها  من 
الأرا�شي  وت�شميه  عليه  بال�شيادة  اليابان  تطالب  ما  بني  من  وهما 

ال�شمالية.
ومل تقدم الوزارة تفا�شيل عن نوع املن�شاآت التي تعتزم ت�شييدها يف 

ال�شنوات املقبلة.

اأظهرت بيانات جلامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومربغ 
لالأنباء اأم�س الثنني اأنه مت حتى الآن توزيع 77.8 مليون جرعة 

من اللقاحات امل�شادة لفريو�س كورونا امل�شتجد يف فرن�شا.
التطعيم يف  ُيقدر متو�شط معدل  اأم�س  املعلنة  البيانات  وبح�شب 

فرن�شا ب�636 األفاً و637 جرعة يف اليوم الواحد.
لتطعيم  واح���داً  �شهراً  فرن�شا  ت�شتغرق  اأن  يتوقع  امل��ع��دل،  وبهذا   
%75 م���ن ���ش��ك��ان ال���ب���الد ب��ل��ق��اح م���ن ج��رع��ت��ني. وب�����داأت حملة 

التطعيم �شد كورونا يف فرن�شا قبل نحو 31 اأ�شبوعاً.
واأظهرت البيانات اأن اإجمايل عدد الإ�شابات املوؤكدة بالفريو�س يف 
 112 اإىل  الوفيات  37ر6 مليون حالة، وعدد  اإىل  فرن�شا و�شل 

األفا و407 حالت.
واأعلنت فرن�شا ت�شجيل اأول حالة اإ�شابة بالفريو�س يف البالد قبل 

نحو عام و28 اأ�شبوعاً.
ي�شار اإىل اأن جرعات اللقاح واأعداد ال�شكان الذين يتم تطعيمهم 
هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، اأي ما 

اإذا كان من جرعة واحدة اأو جرعتني.

عوا�شم

مدريد

ب�ري�ص

مو�سكو

رو�سيا تتجاوز حاجز الـ 165 
األف وفاة بكورونا

•• مو�شكو-وام:

جتاوزت ح�شيلة الوفيات بفريو�س كورونا يف رو�شيا اأم�س حاجز ال� 165 
769 حالة جديدة خالل يوم واح��د مقابل  األ��ف حالة وف��اة بعد ت�شجيل 
 165 اإىل  اأم�س الأول لرتتفع ح�شيلة �شحايا الفريو�س  787 وفاة يوم 
األفا و650 حالة وفاة.واأعلنت غرفة العمليات اخلا�شة مبكافحة فريو�س 
كورونا برو�شيا وبح�شب وكالة “انرت فاك�س” لالأنباء عن انخفا�س يف عدد 
 22160 بت�شجيلها  املا�شية  ال�24  ال�شاعات  خ��الل  اجلديدة  الإ�شابات 
اإ�شابة مقارنة ب� 22866 يف اليوم ال�شابق ليبلغ بذلك اإجمايل الإ�شابات 
لل�شفاء  حالة   14474 ومتاثل  اإ�شابات،  و910  األفا  و469  ماليني   6
خالل ال�24 �شاعة املا�شية، ليبلغ جمموع املتعافني 5 ماليني و769 األفا 

و981 �شخ�شا.

ا�سرائيل ت�سجل 3372 اإ�سابة 
جديدة بكورونا

•• رام اهلل -وام: 

جديدة  ا�شابة   3372 ت�شجيل  اأم�س  الإ�شرائيلية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
بفريو�س كورونا خالل ال�شاعات ال� 24 الأخرية .

يف  خطرية  حالة  يف  امل�شت�شفيات  يف  م�شابا   360 يرقد  ال���وزارة  وبح�شب 
جميع انحاء ا�شرائيل57 منهم مت�شلون باجهزة التنف�س ال�شناعي.

اللقاح  الثالثة من  الأوائ��ل باجلرعة  املتطعمني  بع�س  ان  ال��وزارة  واعلنت 
بالفريو�س  ا�شيبوا   496،220 عددهم  البالغ  كورونا  لفريو�س  امل�شاد 

وذلك بعد مرور اكرث من ا�شبوع على تلقيهم اجلرعة الثالثة.
 “ ال��ك��ورون��ا  “ كابينيت  اق���رتاح  على  اأم�����س  الكني�شت  �شادقت  م��ن جهتها 
الزامي  الدول حلجر �شحي  ا�شرائيل من ع�شرات  اإىل  القادمني  باإخ�شاع 
يوم  اعتبارا من  ذلك  ،و  ل  اأم  كانوا مطعمني  اإن  النظر  بغ�س  اأ�شبوع  ملدة 

الثنني املقبل .

ر�سد اإ�سابات بكوفيد 
على منت �سفينة �سياحية 

يف مر�سيليا 
•• مر�شيليا-اأ ف ب

بكوفيد-19  اإ�شابات عدة  ُر�شدت 
على منت �شفينة �شياحية ر�شت يف 
فرن�شا،  �شرق  جنوب  يف  مر�شيليا 
ع امل�شابون يف مكان معزول  وقد و�شِ
ب��داخ��ل��ه��ا، ع��ل��ى م��ا اأك����دت م�شادر 
بر�س. ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  متطابقة 
وقالت �شركة “كو�شتا” للرحالت 
ح����الت  ����ش���ت  “لدينا  ال���ب���ح���ري���ة 
اإي��ج��اب��ي��ة ت��خ�����سنّ ع��ائ��ل��ت��ني، وعدد 
املخالطة”.  ح�����الت  م���ن  مم���اث���ل 
اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  واأ�شافت 
الركاب جزء من جمموعة  ه��وؤلء 
يقومون  ك��ان��وا  �شائًحا   180 م��ن 
ب��رح��ل��ة ب��ح��ري��ة م��دت��ه��ا اأ���ش��ب��وع يف 
ال��ب��ح��ر الأب���ي�������س امل���ت���و����ش���ط، مع 

ف يف اإ�شبانيا واإيطاليا. توقنّ
على  �شعدوا  عندما  اأ�شبوع،  وقبل 
�شمريالدا”  “كو�شتا  �شفينة  منت 
ق���د خ�شعوا  ك���ان���وا  م��ر���ش��ي��ل��ي��ا،  يف 
ج��م��ي��ًع��ا لخ���ت���ب���ارات ال��ك�����ش��ف عن 

كوفيد التي جاءت �شلبية.
وتت�شع �شفينة “كو�شتا �شمريالدا” 
�شت  وُخفنّ �شخ�س  اآلف   6 لنحو 
بن�شبة  ال����ش���ت���ي���ع���اب���ي���ة  ق���درت���ه���ا 
%70 يف اإج��راء وقائي مبواجهة 

الفريو�س.
ي، اأجري  ووفًقا للربوتوكول ال�شحنّ
ل��ل��رك��اب يف منت�شف  ث���اٍن  اخ��ت��ب��ار 
ا  �شخ�شً هناك  اأننّ  وت��ب��نينّ  الرحلة، 
ع خمالطوه  ى وقد اأُخ�شِ يعاين حمنّ
ل��ف��ح��و���س ع��ل��ى ال���ف���ور، ح�����ش��ب ما 

اأو�شحت �شركة “كو�شتا«.
ومل يرغب امل�شابون وخمالطوهم 
ب��ال��ن��زول يف اإي��ط��ال��ي��ا، وق��د عزلوا 
�س  ال�����ش��ف��ي��ن��ة خم�شنّ م���ن  ج���زء  يف 
اأن و�شلوا اإىل  لهذه احل��الت، اإىل 
�شينّارات  نقلتهم  ح��ي��ث  مر�شيليا 
امل�شدر  اإىل منازلهم، وفق  اإ�شعاف 

نف�شه.
ال�شحة  وك��ال��ة  ق��ال��ت  م��ن جهتها، 
�شركة  اإننّ  ب���ي���ان  يف  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
�����دت عزل  ��ة اأكنّ ال���رح���الت ال��ب��ح��رينّ
اكت�شاف”  “فور  ���اب  ال���ركنّ ه����وؤلء 
�شكل  يف  اأنزلتهم  ��ه��ا  واأننّ اإ�شابتهم 

اآمن لدى و�شولهم اإىل مر�شيليا.

هل يتجه حزب اهلل واإ�سرائيل اإىل حرب اأخرى؟

•• عوا�شم-وكاالت

اأوروب���������ا حلقوق  ج������ددت م��ف��و���ش��ة جم��ل�����س 
الإن�������ش���ان، دي��ن��ا م��ي��ات��وف��ي��ت�����س، دع����وة ال���دول 
بعودة  لل�شماح  الأوروب���ي  الأع�شاء يف الحت��اد 
مواطنيها من عنا�شر تنظيم داع�س الإرهابي، 
املحتجزين يف خميمات الحتجاز لدى قوات 

�شوريا الدميقراطية.
ال�����دول  ومت���ث���ل ع������ودة ع��ن��ا���ش��ر داع���������س اإىل 
الدول  تلك  اأمن  الأوروبية خطرا كبريا على 
الكيفية  ب�شاأن  تباينات  ثمة  لكن  ت��ق��ول،  كما 

التي يجب فيها التعامل مع هوؤلء.

�إجماع لرف�س عودتهم
ب��امل��رك��ز الأوروب�����ي لدرا�شات  ال��ب��اح��ث  وي��ق��ول 
م��ك��اف��ح��ة الإره��������اب وال����ش���ت���خ���ب���ارات، ح���ازم 
ب�شاأن  اأوروب���ا  �شيا�شات  يف  بالنظر  اإن��ه  �شعيد، 
اأن  داع�س، جند  الرا�شدين من مقاتلي  ع��ودة 
من  ا�شتعادتهم  ع��دم  على  اإج��م��اع  �شبه  هناك 
الدول  �شيا�شات  ومازالت  ال�شراعات،  مناطق 
رعاياها  ا���ش��ت��ع��ادة  ح���ول  خمتلفة  الأوروب���ي���ة 

الأجانب من املخيمات.
“�شكاي  مل���وق���ع  ت�����ش��ري��ح  ���ش��ع��ي��د يف  وي��و���ش��ح 
الأوروبية  ال���دول  لبع�س  اأن  عربية”،  ن��ي��وز 
من  بالكبري  لي�س  ع��ددا  واأملانيا  هولندا  مثل 

البالغني والرجال من هوؤلء.

بريطانيا  راأي  مع  عديدة  حكومات  وتتوافق 
الرجال  مقاتليهما  ع����ودة  ب��رف�����س  وف��رن�����ش��ا 
اأمام حماكم  وتطالبان مبحاكمتهم  البالغني 

حملية، وفق �شعيد.

تهديد�ت �أمنية
ويو�شح الباحث يف مكافحة الإرهاب اأن ملف 
الأورب��ي��ني من خميمات  ع��ودة مقاتلي داع�س 
الح��ت��ج��از يف ���ش��وري��ا ي�����ش��ه��د ان��ق�����ش��ام��ا حادا 
داخل دول اأوروبا، اإذ يرى البع�س اأن ا�شتعادة 
مقاتلي داع�س �شي�شكل تهديدات اأمنية تتمثل 
ال�شتقطاب  وترية  وت�شريع  التطرف  ن�شر  يف 

والتجنيد بهدف تنظيم هجمات اإرهابية.
ويف املقابل، يرى فريق اآخر اأن اخلطر الأكرب 
هو ترك مقاتلي داع�س يف مراكز الحتجاز ما 
اأوروبا،  ت�شتهدف  موقوتة  قنبلة  مبثابة  يعد 

بح�شب �شعيد.
 وي�����ش��ري ال��ب��اح��ث اإىل وج����ود م��ط��ال��ب��ات من 
الإن�شان  اأوروب������ا حل��ق��وق  م��ف��و���ش��ي��ة جم��ل�����س 
بعودة  ال�شماح  يف  باملجل�س  الأع�����ش��اء  ل��ل��دول 
املحتجزين  داع�����س  م��ق��ات��ل��ي  م��ن  م��واط��ن��ي��ه��ا 
يف ���ش��وري��ا، و���ش��ط اع��رتا���ش��ات وان��ت��ق��ادات من 
اأب����رزه����ا فرن�شا  الأوروب����ي����ة  ال�����دول  ال��ع��دي��د 

وبريطانيا.
كما رف�س الق�شاء الربيطاين عودة بريطانية 
ال��ت��ح��ق��ت ب��ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف ����ش���وري���ا، حيث 

جن�شيتها  م��ن  بيغوم”  “�شميمة  جت��ري��د  مت 
الربيطانية بدعوى اأنها ت�شكل خطرا اأمنيا.

�شنوات   3 بال�شجن  �شويدية  حمكمة  وق�شت 
التحقت بداع�س ومعها طفلها يف  ام��راأة  على 

�شوريا.

ملاذ� ترف�س �أوروبا عودتهم؟
الأوروبية  الإج����راءات  ت�شديد  �شعيد  ويرجع 
جتاه مقاتليها اإىل اأ�شباب عدة منها القانوين، 
الأجانب من  املقاتلني  الأدل��ة �شد  كون جمع 
اأمرا بالغ يف التعقيد، كما  مناطق ال�شراعات 
مع  للتعامل  قانونية  اأوروب��ي��ة  اآلية  تتوفر  ل 

الإجراءات اجلنائية لإدانتهم.
ومن الناحية القت�شادية، تعد تكلفة ا�شتعادة 
التكلفة  خا�شة  مرتفعة  الأج��ان��ب  املقاتلني 
واملحاكمات  امل���راق���ب���ة  ب�����اإج�����راءات  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

وتكاليف اإعادة الإدماج.
من  خم��اوف  هناك  ال�شيا�شية  الناحية  وم��ن 
ا�شتثمار اليمني املتطرف مللف عودة املقاتلني 
وخ�������ش���ارة الأغ��ل��ب��ي��ة ال��ربمل��ان��ي��ة والأ�����ش����وات 

النتخابية.

باري�س يف مقدمة �خلطر
ووف����ق ���ش��ع��ي��د، حت��ت��ل ب��اري�����س امل��رت��ب��ة الأوىل 
والأطفال  املحتجزات  الن�شاء  ع��دد  حيث  من 
يف  فرن�شيني  اأط��ف��ال   )7( فرن�شا  وا���ش��ت��ع��ادت 

مطلع 2021.
وللمرة الأوىل ا�شتعادت ال�شلطات الأملانية يف 
عملية  ويف  اأط��ف��ال.   )4(  2019 اأغ�شط�س 
تعد الأكرب من نوعها ا�شتعادت بلجيكا )10( 
اأمهات  داع�س و)6(  اأبناء مقاتلي  اأطفال من 
�شوريا وتتخذ  �شرق  �شمال  روج يف  من خميم 
نوعه  من  فريدا  موقفا  البلجيكية  ال�شلطات 

جتاه عودة الأطفال والأمهات.
ويوؤكد ذلك ت�شريح رئي�س الوزراء البلجيكي 
لإعادة  �شيء”  ك��ل  “يفعل  لأن  م�شتعد  ب��اأن��ه 
ترتاوح  ال��ذي��ن  البلجيكيني  الأط��ف��ال  جميع 
12 عاما وما دون مع معاجلة  اأعمارهم بني 

حالت الأمهات كل على حدة.
ا���ش��ت��ع��ادة )19( طفال  واع��ت��زم��ت ال��دمن��ارك 
14 عاما و)3(  و  ع��ام  اأعمارهم بني  ت��رتاوح 
الهولندية  احلكومة  ت�شليم  مت  اأمهاتهم  من 
مقاتلي  ع���ائ���الت  م���ن  و���ش��ي��دة،  اأط���ف���ال   )3(

التنظيم الإرهابي.
اأن  اإىل  ب��امل��رك��ز الأوروب�������ي  ال��ب��اح��ث  وي�����ش��ري 
ه��ن��اك خ��الف��ات اأوروب���ي���ة ب�����ش��اأن اإع����ادة املزيد 
م��ن الأط��ف��ال واأم��ه��ات��ه��م، فقد ات��خ��ذت بع�س 
اإعادة  ب�����ش��اأن  �شيا�شات  الأوروب���ي���ة  احل��ك��وم��ات 
اأط��ف��ال داع�����س يف املجتمع، ع��رب ف�شل  اإدم���اج 
الأطفال عن الآباء والأمهات، وو�شعهم بدور 

احل�شانة اأو مع الأقارب.
فرن�شا  �شد  ق�شائية  دع��اوى  عائالت  ورفعت 
بعد رف�شها لإع��ادة اأق��ارب معتقلني يف خميم 

الهول ب�شوريا.
وتقدر اأعداد الدواع�س يف خميم الهول بنحو 
10 اآلف مقاتل من جن�شيات خمتلفة، وتقدر 
80 فرن�شية و200  الفرن�شيات بنحو  اأعداد 
35 ط��ف��ال دون  ا���ش��ت��ع��ادة فرن�شا  ب��ع��د  ط��ف��ل، 

عائالتهم يف اأعمار اأقل من 10 �شنوات.
البلجيكي  الق�شاء  �شحب   ،2019 ع��ام  ويف 
ان�شمامهم  ب�شبب  �شخ�شا   13 من  اجلن�شية 
لداع�س.وخالل العام املا�شي، ا�شتعادت فرن�شا 
10 اأط���ف���ال م���ن خم��ي��م��ات ���ش��وري��ا، واأع�����ادت 
بداع�س  مل��ق��ات��ل��ني  اأرام�����ل  ���ش��ي��دات   3 بلجيكا 
فنلندا  حكومتا  وا�شتعادت  اأطفالهن،  من  و6 
املركز  بح�شب  ط��ف��ال،  و18  ن�شاء   5 واأمل��ان��ي��ا 
ل�”كينجز  التابع  التطرف  لدرا�شات  ال��دويل 
كولدج” يف لندن.والعام املا�شي، جلاأت اأمريكا 
الدويل  الأم����ن  جمل�س  يف  ال��ن��ق�����س  ح��ق  اإىل 
املقاتلني  م�شري  يخ�س  ق��ان��ون  م�شروع  �شد 
فقرة  ت�شمنه  ع��دم  على  اعرتا�شا  الأج��ان��ب، 

تطالب باإعادتهم اإىل بلدانهم.

»عودة الدواع�س«.. قرار ي�سغل العوا�سم الأوروبية

•• عوا�شم-وكاالت

الأخ���رية من  اجل��ول��ة  على  تعليقاً 
اإ���ش��رائ��ي��ل وحزب  ال��ت�����ش��ع��ي��د ب���ني 
“�شرتاتفور”  م��ع��ه��د  راأى  اهلل، 
املحلية  ال���ظ���روف  اأن  الأم���ري���ك���ي 
للطرفني  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  وال����دول����ي����ة 
ل  يتحونّ ل  كي  �شغط  عامل  ل  ُت�شكنّ
تبادل اإطالق ال�شواريخ اإىل حرب 
ح  اأخرى. لكن يف الوقت نف�شه، رجنّ
احلاجة  ت��دف��ع  اأن  امل��ع��ه��د  ت��ق��ري��ر 
داً  ت�شدنّ اأك���رث  جمهور  ل���ش��رت���ش��اء 
ال�شرائيليني،  ال���ن���اخ���ب���ني  م����ن 
نفتايل  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ح��ك��وم��ة 
هيمنتها  لتاأكيد  اجل��دي��دة  بينيت 
احتمالية  يزيد من  الع�شكرية، ما 
حدوث ت�شعيد ع�شكري على املدى 

القريب.
املحلي  ال�شغط  اأن  امل��ع��ه��د  وراأى 
ال��ك��ب��ري ال���ذي ي��واِج��ه��ه ح���زب اهلل 
كربى  ح���رب  يف  ال��دخ��ول  لتجنب 
اأخ������رى ع��ل��ى غ�����رار ح����رب يوليو 
�شبباً  ي��ع��ت��رب   ،2006 مت�����وز(   (
حري�شاً  ي���ب���دو  ل  احل�����زب  اأن  يف 
ع��ل��ى ال����رد ال���ف���وري ع��ل��ى هجمات 
والغارات  ال�����ش��اروخ��ي��ة  اإ���ش��رائ��ي��ل 
اجلوية. وهذا الأمر برز يف موقف 
��ا جنوب  ���ش��وينّ ب��ل��دة  ال��ق��روي��ني يف 
لبنان الذين اأوقفوا من�شة اإطالق 
و�شيطروا  للحزب،  تابعة  �شواريخ 
اللبناين،  للجي�س  و�شلَّموها  عليها 
ا���ش��ت��خ��دام احلزب  على  اح��ت��ج��اج��اً 
مواقع قريبة من بلدتهم ملهاجمة 

اإ�شرائيل.
ال�شيا�شية  ال�شرعية  ُت��واج��ه  ك��م��ا 
ظل  يف  ����ش���غ���وط���ات  اهلل  حل������زب 
ناهيك  املنهار،  اللبناين  القت�شاد 
ع���ن ا���ش��ت��م��رار ت���واج���د احل����زب يف 

تقوي�س  م���ن  ي���زي���د  م���ا  ����ش���وري���ا، 
يدفع  اأن  مي���ك���ن  ال������ذي  احل����اف����ز 
ل��ل��دخ��ول يف ح���رب وا�شعة  احل���زب 
اإ�شرائيل؛ وهي حرب  النطاق �شد 
من �شاأنها اأن تت�شبنّب يف املزيد من 
واأن  اللبناين،  لالقت�شاد  الأ�شرار 
ى قدرة حزب اهلل على العمل  تتحدنّ

بو�شفه حليفاً موثوقاً يف �شوريا.

�أ�سباب عدم �لدخول يف حرب 
اأو�شح  الإ�شرائيلي،  اجلانب  وم��ن 
اأخرى  الدخول يف حرب  اأن  املعهد 
مع حزب اهلل قد ي��وؤدي اإىل تفاقم 
ال���داخ���ل،  يف  كوفيد-19  اأزم������ة 
وزيادة توتر العالقات الإ�شرائيلية 
م���ع ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة. ك��م��ا اأن 

م���ع حزب  اآخ�����ر  ك��ب��ري  ����ش���راع  اأي 
جنود  ا����ش���ت���دع���اء  ���ش��ي��ت��ط��لنّ��ب  اهلل 
الح���ت���ي���اط، وه�����ذا م���ن ���ش��اأن��ه اأن 
الذي  القت�شادي  التعايف  يعرقل 
عمليات  ب��ع��د  اإ����ش���رائ���ي���ل  ��ق��ت��ه  ح��قنّ
كوفيد- ج��ائ��ح��ة  ب�شبب  الإغ����الق 

 ،2021-2020 عام  خالل   19
اأي�شاً  الإ�شرائيليني  �شي�شطر  كما 
اإىل نقل �شواريخ القبة احلديدية 
العرتا�شية من احلدود اجلنوبية 
ح����دوده����ا  اإىل  غ�����زة  م����ع  ل���ل���ب���الد 

ال�شمالية مع لبنان.
يف  ال��وب��ائ��ي  الو�شع  انتكا�شة  وم��ع 
ن�شوب  ح��ال��ة  ف���اإن���ه يف  ا���ش��رائ��ي��ل، 
�شيحت�شد  اهلل،  ح����زب  م���ع  ح����رب 
بكثافة  الإ�شرائيليني  من  العديد 

داخل املالجئ حتت الأر�س، ما قد 
يوؤدي اإىل انت�شار الفريو�س القاتل 

ب�شكل اأكرب.
واأ�شار املعهد اإىل اأن وا�شنطن تريد 
اآخر  اأي �شراع كبري  ن�شوب  جتننّب 
حتقيق  اأج�����ل  وم����ن  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
واللبناين،  الإق��ل��ي��م��ي  ال���ش��ت��ق��رار 
اتخذت خطوات للوقوف اإىل جانب 
الداخلية،  اأزم��ت��ه  خ�شم  يف  لبنان 
دولر  مليون   100 م��ت  ق��دنّ حيث 
م�شاعدات  ���ش��ك��ل  ع���ل���ى  ل����ب����ريوت 

اإن�شانية يف 4 اأغ�شط�س )اآب(.

خيارات التخفيف من الت�شعيد
��ر خيارات  ت��ت��وفنّ ول��ه��ذه الأ���ش��ب��اب، 
ال��ت��خ��ف��ي��ف م����ن ال��ت�����ش��ع��ي��د لكال 

تكون  اأن  ميكن  وال��ت��ي  اجل��ان��ب��ني، 
وحزب  اإ���ش��رائ��ي��ل  ت��راج��ع  يف  �شبباً 
حافة  م�����ن  الق�����������رتاب  ع�����ن  اهلل 
حزب  ���ف  ت���وقَّ واإذا  ك���ب���ري.  ����ش���راع 
الهجمات  م��ن  مزيد  �شنِّ  ع��ن  اهلل 
ال�����������ش�����اروخ�����ي�����ة، وك�������َب�������َح ج���م���اح 
الذين  الفل�شطينيني  امل�����ش��لَّ��ح��ني 
اإ�شرائيل؛  �شمال  يهاجمون  كانوا 
ف�شينخف�س الدافع لدى اإ�شرائيل 
ل��ل��ق��ي��ام ب��ع��م��ل��ي��ة ع�����ش��ك��ري��ة اأك���رب 
حرباً  ت�����ش��ع��ل  اأن  مي��ك��ن  ل��ب��ن��ان  يف 
كبرية.وبالإ�شافة اإىل ذلك، ميكن 
تقرر  اأن  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  للحكومة 
�شنَّ مزيد من الهجمات امل�شادة يف 
حزب  قوات  �شت  تعرَّ حيث  �شوريا، 
ال�شابق  يف  اإ�شرائيلي  لق�شف  اهلل 

دون اأن ي�شعل ذلك فتيل حرب.

�سغوط �سيا�سية و�نتقاد�ت حملية
ل��ك��ن ح��ك��وم��ة بينيت اجل���دي���دة يف 
�شيا�شية  �شغوطاً  تواجه  اإ�شرائيل 
ال�شمالية  احل����دود  اأم���ن  ل�����ش��م��ان 
ل��ل��ب��الد، الأم���ر ال���ذي ق��د يجربها 
اأو  ع�شكرية  بعمليات  القيام  على 
عمليات �شرية اأكرب لردع حزب اهلل 

واإر�شاء املنتقدين املحليني.
وي���ت���ع���ر����س ب��ي��ن��ي��ت ل���ه���ج���وم من 
املتطرف،  ال��ي��م��ني  م��ن  �شيا�شيني 
بل من اأحد اأع�شاء حزبه؛ لأنه مل 
يُقم مبا يكفي من اإجراءات لوقف 
ال�شمال  ع��ل��ى  اهلل  ح���زب  ه��ج��م��ات 
ات��ف��اق وقف  اأن  كما  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي. 
اإط�����الق ال���ن���ار ال����ذي اأن���ه���ى حرب 
غ���زة يف م��اي��و )اي�����ار(، ع��ل��ى �شبيل 
ب�شعبية كبرية يف  املثال، مل يحظ 
اإ�شرائيل ويف اأو�شاط الإ�شرائيليني 
اأنه مل  الأكرث ت�شدداً؛ على اعتبار 
ق احلد الكايف الذي من �شاأنه  ُيحقنّ
ردع حركة “حما�س” الفل�شطينية 
امل�����ش��لَّ��ح��ة ع����ن ����ش���ننّ ه���ج���وم على 
اأن  اإىل  امل��ع��ه��د  ا���ش��رائ��ي��ل.وخ��ل�����س 
العديد من الإ�شرائيليني يرغبون 
باأن تكون تل اأبيب قادرة على وقف 
لبنان  م��ن  ال�شاروخية  الهجمات 
تلبية هذه  امل�شتقبل. ومع عدم  يف 
مزيد  لتحقيق  ال�شعبية  املطالب 
م���ن الأم�����ن، ف����اإن ب��ي��ن��ي��ت يخاطر 
��ق��ة التي  ب��ان��ه��ي��ار الأغ��ل��ب��ي��ة ال�����ش��ينّ
من  يزيد  وهذا  حكومته.  قتها  حقنّ
تنفيذ  اإ�شرائيل  ر  ُت��ق��رنّ اأن  احتمال 
تدفع حزب  اأن  �شاأنها  عمليات من 
من  م�شادة  هجمات  �شننّ  اإىل  اهلل 
الت�شعيد  اأ�شباب  يعزز  ما  جانبه؛ 

خها. الع�شكري وُير�شِّ

•• طهران-وكاالت

ورونا  بفريو�س  م�شابا   542 ب��وف��اة  الإي��ران��ي��ة  ال�شحة  وزارة  اأف���ادت 
الأرب����ع  ال�����ش��اع��ات  خ���الل  اإ���ش��اب��ة   36619 ت�شجيل  م���ع  امل�����ش��ت��ج��د، 
تعلن  التي  الأعلى  اليومية  لتكون هذه احل�شيلة  املا�شية،  والع�شرين 
عنها ال�شلطات للوفيات من جراء الإ�شابة بكورونا، منذ بداية انت�شار 

الوباء يف اإيران.
اإيران،  التمري�س يف  لدار  العام  الأم��ني  �شريفي مقدم،  واأعلن حممد 
عن انهيار وزارة ال�شحة، ونظام الرعاية ال�شحية الذي ترك لوحده 
اأن حالت الدخول للم�شت�شفيات  اإىل  يف مواجهة وباء كورونا، م�شريا 
بلغت 3 اأ�شعاف الطاقة ال�شتيعابية، بواقع اأقل من 1.5 ممر�شة لكل 

األف مواطن.
وبلغ عدد املدن امل�شنفة -ح�شب درجة اخلطورة الوبائية- حمراء قرابة 
350 مدينة اإيرانية، والربتقالية بلغ نحو 90 مدينة، و�شط الرتفاع 

احلاد يف اأعداد الإ�شابات والوفيات.
و�شط  م�شبوق،  غري  اكتظاظا  ال�شحية  وامل��راك��ز  امل�شت�شفيات  وت�شهد 
واإرهاق  والأك�شجني،  املركزة،  العناية  وح��دات  ونق�س  الأ�شرة  امتالء 
الكوادر الطبية ونق�شها، والتي ما عادت تكفي لتغطية عدد احلالت 

الهائل والتعامل معها، بح�شب امل�شادر ال�شحية احلكومية.
عليها،  الكارثية  وانعكا�شاته  اإي��ران،  يف  الوبائي  الو�شع  خطورة  وعن 
“�شكاي  م��ع  �شريف، يف ح��وار  ه���وزان  الإي���راين  امل��دين  النا�شط  يقول 
“اخللل بالدرجة الأ�شا�شية �شيا�شي ولي�س �شحيا، حيث  نيوز عربية”: 

تتوفر البالد على طاقات وكوادر ب�شرية طبية جديرة، لكن من يتحمل 
امل�شوؤولية عن هذا النفالت الوبائي هو النظام احلاكم، عرب ف�شله يف 
اإدارة اأزمة انت�شار فريو�س كورونا، وخ�شو�شا ف�شله يف توفري اللقاحات 

وتوزيعها على املواطنني واملناطق املختلفة من البالد«.
وي�شيف: “الطبابة والتعليم والقت�شاد وم�شالح املواطنني واخلدمات، 
وتو�شعي،  ت�شلطي  ن��ظ��ام  ه��ك��ذا  ن��ظ��ر  يف  وت��اف��ه��ة  ث��ان��وي��ة  ق�شايا  ه��ي 
مهوو�س بالقمع داخليا، وبالتدخل ال�شلبي خارجيا، والنتيجة ما نراه 
كارثة �شحية حت�شد اأرواح ع�شرات اآلف الإيرانيني على مدى الأ�شهر 

املا�شية ولغاية اليوم«.
الإ�شابات  اأرق���ام  م��ن  ن�شره  يتم  م��ا  اأن  ع��ن  “ف�شال  �شريف:  وي���ردف 
الأ�شف، والأمور  اأكرب مع  وال�شحايا، هو غي�س من في�س، فالأعداد 

القطاع  ال��ن��ظ��ام يف  م�����ش��وؤويل  ب��اع��رتاف  ال�شيطرة، حتى  ع��ن  خ��ارج��ة 
احليوية  التحتية  البنى  تطوير  يف  ال�شتثمار  م��ن  ف��ب��دل  ال�شحي، 
ال�شحية وغ��ريه��ا، ي��ه��در ن��ظ��ام امل���اليل ث���روات اإي���ران واأم��وال��ه��ا على 
املتطرفة  الإره��اب��ي��ة  احل��رك��ات  دع��م  وعلى  التعي�شة،  ثورتهم  ت�شدير 

ومتويلها، يف لبنان واليمن والعراق مثال ل ح�شرا«.
وتعد اإيران من بني اأكرث دول املنطقة والعامل ت�شررا من الوباء، حيث 
جتاوز عدد الإ�شابات بالفريو�س الفتاك 4 ماليني اإ�شابة، وفاق عدد 

الوفيات 94 األف حالة وفاة.
وحت��وم �شكوك ح��ول دق��ة ه��ذه الأرق���ام املعلنة من قبل وزارة ال�شحة 
الإيرانية، وي�شود اعتقاد وا�شع داخل اإيران وخارجها اأن الأعداد اأكرب 

من ذلك بكثري.

وفيات كورونا باإيران.. »رقم قيا�سي« وهذا ما يحدث بامل�ست�سفيات



الثالثاء   10  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13311  
Tuesday    10   August   2021   -  Issue No   13311

10

عربي ودويل
قتيال مبواجهات بني مزارعني ورعاة يف ت�ساد   22

•• جنامينا-اأ ف ب

قتل 22 �شخ�شا يف ا�شتباكات بني مزارعني 
ومربي ما�شية يف حجر ملي�س يف و�شط ت�شاد، 
املنطقة التي ت�شهد با�شتمرار نزاعات عنيفة 
كيلومرت  مئتي  وتبعد  املجموعات  بني هذه 
ع���ن ال��ع��ا���ش��م��ة جن��ام��ي��ن��ا، ح�����ش��ب��م��ا ذك���رت 

ال�شلطات املحلية لوكالة فران�س بر�س.
وقالت اأمينة كوجيانا حاكمة منطقة حجر 
ملي�س لفران�س بر�س اإن “النزاع بداأ بخالف 

تريد  ال��ل��ت��ني  املجموعتني  ب��ني  اأر�����س  ع��ل��ى 
متنعها  بينما  ف��ي��ه��ا  ال���ش��ت��ق��رار  اإح��داه��م��ا 

الثانية من ذلك«.
امل����زارع����ني  ب����ني  “خالف  اأن������ه  واأو�����ش����ح����ت 
قبائل  اإىل  ي��ن��ت��م��ون  ال���ذي���ن  احل�����ش��ري��ني 
البولل والعرب من مربي املا�شية الرحل” 
يف قرية زهانة، م�شرية اإىل اأن املواجهات اأدت 

اإىل �شقوط “22 قتيال و 18 جريحا«.
وقال وزير الت�شال والناطق با�شم احلكومة 
ق���وات  “اأر�شلنا  اهلل  ك����الم  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 

حتافظ على النظام منذ ال�شبت«.
وجنوبها  ت�������ش���اد  و����ش���ط  م���ن���اط���ق  وت�����ش��ه��د 
املحلية  املجتمعات  بني  مواجهات  با�شتمرار 
اأ�شلحة.  التي ميتلك عدد كبري من �شكانها 
ب��ني مربي  الأح���ي���ان  ت���دور يف معظم  وه���ي 
املا�شية الرحل يف و�شط وجنوب ت�شاد ، حيث 

يكون العديد من ال�شكان م�شلحني.
واأو�شحت حاكمة املنطقة “اأ�شركنا الزعماء 
التقليديني للمجموعتني لو�شع حد نهائي 

لهذا اخلالف املتكرر«.

ال�شلطات  اأن  اهلل  ك���الم  ���ش��رح  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
ب�شكل  امل���دن���ي���ني  ����ش���الح  ن����زع  يف  “�شرعت 
موؤكدا اأنه “متت م�شاحلة اأطراف  كامل”، 

النزاع وعاد الهدوء التام اإىل املنطقة«.
وت��������وؤدي امل����واج����ه����ات ب����ني امل��ج��م��وع��ت��ني يف 
الأول/ كانون  قتلى.ففي  �شقوط  اإىل  ت�شاد 

يف  �شخ�شا  ع�شر  اأح��د  قتل  املا�شي  دي�شمرب 
مزارعني  ب��ني  ا�شتباكات  يف  ال��ب��الد  ج��ن��وب 
35 �شخ�شا  ورع��اة.ويف �شباط/فرباير قتل 

يف املنطقة نف�شها.

رجال الإطفاء يوا�سلون معركتهم �سد حريق جزيرة اإيفيا 
•• اإ�شتييا-اأ ف ب

وا�شل الإطفائيون لليوم ال�شابع على التوايل، معركتهم �شد حريق اإيفيا على بعد مئتي كيلومرت �شرق 
اأثينا، حيث حتا�شر النريان القرى الواقعة يف �شمال هذه اجلزيرة اليونانية واحدة تلو الأخرى.

وقال نائب وزير احلماية املدنية اليوناين نيكو�س هارداليا�س الأحد اإنها كانت “ليلة اأخرى �شعبة” يف 
جزيرة اإيفيا التي ت�شتعر فيها احلرائق منذ �شبعة اأيام.

منع  اأج��ل  من  مونوكاريا  الفجر يف  �شاعات  الإطفائيون حتى  كافح  ليال،  اجلوية  الو�شائل  غياب  ويف 
و�شول النريان اإىل بلدة اإ�شتييا املهددة باأل�شنة اللهب بح�شب وكالة الأنباء اليونانية )انا(.

ومن بني 500 اإطفائي منت�شر يف اجلزيرة، هناك حواىل مئتني من اأوكرانيا ورومانيا وتوؤازرهم 17 
طائرة قاذفة مياه وطائرة هليكوبرت، وفقا خلدمات الإطفاء اليونانية.

وقال هارداليا�س الأحد اإن الو�شائل اجلوية تواجه “�شعوبات خطرية” ب�شبب ال�شطرابات والدخان 
الكثيف وحمدودية الروؤية.

يبدو  فيما  امل��وارد  كفاية”  ك��رث، ب”عدم  غ��رار  على  اإيفيا،  نائب حاكم  كيالتزيدي�س  يورغو�س  ون��دد 
األ��ف هكتار على الأق��ل ودم��رت مئات   35 اأت��ت على  اإن النريان  يف اجل��زي��رة. وق��ال  “الو�شع حرجا” 

املنازل.

ورغم اأن معظم احلرائق يف اليونان قد مت ال�شيطرة عليها اإىل حد ما الثنني، فاإن احلريق يف اإيفيا، 
ثاين اأكرب جزيرة يف اليونان، يبقى الأكرث اإثارة للقلق.

ومت اإخالء ع�شرات القرى من �شكانها الواحدة تلو الأخرى بعدما اجتاحت النريان املنازل الأوىل.
و�شتكون قريتا كماتريادي�س وغالت�شاد�س من اأولويات عنا�شر الإطفاء اأم�س الثنني لأنه “اإذا و�شلت 
“انا”  بح�شب ما نقلت وكالة  اإخمادها”،  اإليهما، ف�شت�شعل غابة كثيفة و�شيكون من ال�شعب  النريان 

عن الإطفائيني.
وتواجه اليونان موجة من احلرائق ال�شخمة منذ حوايل اأ�شبوعني يوؤججها اجلفاف وموجات القيظ. 

وقد اأ�شفرت حتى الآن عن مقتل �شخ�شني واإ�شابة الع�شرات.
على مداخل اأثينا، كان احلريق الذي دمر ع�شرات املنازل والأعمال التجارية قد بداأ ينح�شر منذ الأحد 

لكن “هناك خطر كبري من عودة ا�شتعاله” وفق هارداليا�س.
وفقا  بيلوبونيز  الو�شع يف  ا�شتقر  فيما  كريت  ال�شيطرة على حريق يف جزيرة  ذل��ك، متت  يف غ�شون 

لل�شلطات.
وخالل الأيام الع�شرة املا�شية وحدها، احرتق 56655 هكتارا من الأرا�شي يف اليونان، بح�شب نظام 

معلومات احلرائق الأوروبي.
ل الهكتارات التي احرتقت يف الفرتة نف�شها بني العامني 2008 و2020 حوايل 1700. وبلغ معدنّ

•• عوا�شم-وكاالت

مع �شيطرة حركة طالبان، على ثالث 
مدن كبرية يف اأفغان�شتان، خ�شو�شا 
م��دي��ن��ة ق���ن���دوز ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
ال�شمال، اأ�شبحت احلركة قادرة على 

التاأثري يف م�شتقبل اأفغان�شتان.
وتكت�شب مدينة قندوز اأهمية كبرية، 
حركة  اأن  تعني  عليها  فال�شيطرة 
ث����الث طرق  اإىل  ���ش��ت��ت��ج��ه  ط��ال��ب��ان 
تاأثرياته  منها  ولكل  حتمي،  ب�شكل 

الداخلية واخلارجية الهائلة.
“ممر  �شرقا نحو  تنوجه  اأن  والأول 
غربا  اأو  لل�شني،  امل��ج��اوز  واخان” 
ملحاولة ال�شيطرة على مدينة “مزار 
العا�شمة  نحو  جنوبا  اأو  �شريف”، 
لل�شيطرة  خ��ي��ارات  كلها  وه��ي  كابل، 
ح�شا�شية  ذات  اأفغانية  مناطق  على 
�شتغري كل  واإقليميا،  داخليا  خا�شة، 
واحدة منها كامل امل�شهد وامل�شتقبل 

اجليو�شيا�شي لأفغان�شتان.
ب�شاأن  كثريا  ال�شني  تقلق  و�شرقا،   
مقاطعة  تقع  حيث  واخان”�  “ممر 
اإقليم  ق��ب��ال��ة  الأف��غ��ان��ي��ة  ب��دخ�����ش��ان 
���ش��ي��ن��ج��ي��ان��غ ال�����ش��ي��ن��ي، ال�����ذي فيه 

الأغلبية الأويغورية امل�شلمة.
يزيد  احل�����دودي ل  امل��م��ر  اأن  ورغ����م 
اأن  اإل  ك��ي��ل��وم��رتا،   90 م�شافة  ع��ن 
وع��ورت��ه اجل��غ��راف��ي��ة جُت���رب ال�شني 
طالبان  �شيطرة  م��ن  اخل�شية  على 
زي���ادة وترية  ذل��ك يف  وت��اأث��ري  عليه، 
واحلركات  ال��ع��ن��ف  وت�����ش��رب  ال��ع��ن��ف 

املتطرفة اإىل داخل اأرا�شيها.
تخلق  لأن  ف��رتة  منذ  بكني  وت�شعى 
مل�شاريعها  اآمنا  ممرا  اأفغان�شتان  من 
احلرير”،  “طريق  ال�شرتاتيجية 
اإجباريا  مم��را  اأفغان�شتان  ت�شكل  اإذ 
الإ���ش��الم��ي��ة يف  ال���دول  نحو  لل�شني 
اآ�شيا، ه��ذا لو رغبت يف جتاوز  غ��رب 

الهند، مناف�شتها الإقليمية.
�شتكون  طالبان  حركة  اأن  يبدو  ول 
بحيادها  ال�شني  اإق��ن��اع  على  ق���ادرة 
العمق  تقلقها يف  التي  امل�شائل  جتاه 
الآ����ش���ي���وي، ل��ذل��ك ف����اإن ���ش��ي��ط��ر تها 
تدفع  رمب����ا  واخان”  “ممر  ع��ل��ى 
ت��ع��اون��ه��ا مع  اإىل مت��ت��ني  ب��ال�����ش��ني 

رو�شيا لل�شيطرة الأمنية، على �شمال 
اأفغان�شتان.

 مز�ر �سريف
غ��رب��ا، تبدو ال��ط��رق م��ن ق��ن��دوز اإىل 
من  اأ���ش��ه��ل  �شريف”  “مزار  مدينة 
بقية املناطق الأفغانية، خ�شو�شا اأن 
املدينة  جنوب  وا�شح  نفوذ  للحركة 
لكن  ن��ف�����ش��ه،  ال����ش���م  ذات  وال���ولي���ة 
واحل�شا�شيات  الدميوغرايف  ال��واق��ع 
تعقد  داخ��ل��ه��ا  وال��ق��وم��ي��ة  الطائفية 
اإذ كانت  ع��ل��ي��ه��ا،  ال�����ش��ي��ط��رة  م�����ش��األ��ة 
اأوا�شط  يف  ل��ط��ال��ب��ان  ُع���ق���دة  ت�����ش��ك��ل 

الت�شعينيات.
الب�شتونية،  القومية  اأب��ن��اء  فن�شبة 
ال���ت���ي م��ن��ه��ا ع��ن��ا���ش��ر احل����رك����ة، ل 
والولية  املدينة  �شكان  رب��ع  تتجاوز 
املتنوعة، علما اأن الطاجيك الأفغان 
قرابة  وي�شكلون  فيها،  الأغلبية  ُهم 
ح�شور  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ش��ك��ان،  ن�شف 
دمي��وغ��رايف ق��وي ل��الأوزب��ك وقومية 

الهزارة.
اأن  وت�شكل مزار �شريف مكانا ميكن 
تتعا�شد فيه القوى املحلية مع بقايا 
رو�شيا  من  بدعم  الأف��غ��اين  اجلي�س 
القريبة، لتوقف متدد  وطاجك�شتان 
ال�شهرين  كما ح�شل طوال  احلركة 
ق���د ين�شحب  اأم����ر  امل��ا���ش��ي��ني، وه����و 
ويعطي منوذجاً ملا مُيكن اأن تقوم به 

القوى الإقليمية واملحلية الأفغانية 
امل��ن��اط��ق الأخ�����رى. ولأجل  ب��اق��ي  يف 
ذلك ل ت�شكل املدينة، على اأهميتها، 
خياراً �شهاًل للحركة، قبل ال�شيطرة 

على مناطق اأخرى على الأقل.

�لعا�سمة كابل
اأما جنوباً، حيث تبعد العا�شمة كابل 
كيلومرت،   300 قندوز  مدينة  عن 
اأفغان�شتان  م��ن��اط��ق  اأك���رث  وبينهما 
قرار  فاإن  بال�شكان،  وكثافة  خ�شوبة 
اإل��ي��ه��ا وحماولة  ب��ال��ت��وج��ه  احل��رك��ة 
ال�شيطرة عليها من عدمه، هو الأمر 
م�شتقبل  ���ش��ي��ح��دد  ال�����ذي  ال��وح��ي��د 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان وم��وق��ع ح��رك��ة طالبان 
فيه وكيفية تعامل القوى الإقليمية 

والدولية معه.
انهيار  ي��ع��ن��ي  ال��ع��ا���ش��م��ة  ف�����ش��ق��وط 
باجلهة  ال���دويل  الع���رتاف  �شرعية 
الر�شمية ال�شيادية التي حتدد وتدير 

عالقة اأفغان�شتان بالعامل.
�شيطرة  ع����رب  ح����دوث����ه،  ح�����ال  ويف 
وانقطاع  ال��ع��ا���ش��م��ة،  ع��ل��ى  احل��رك��ة 
ذلك العرتاف العاملي بوجود �شلطة 
�شيعني  ذلك  فاإن  البالد،  �شرعية يف 
قطع �شلة قرابة 40 مليون اأفغاين 

مع العامل.
الكاتب الأفغاين والنا�شط يف اللجنة 
الإن�شان،  حلقوق  امل�شتقلة  الأفغانية 

برهامي جولبكان قال ملوقع “�شكاي 
�شكان  “يعرف  عربية”:  ن����ي����وز 
احلكومية،  ال���ق���وات  اأن  ال��ع��ا���ش��م��ة 
من  تتمكن  ل��ن  خمتلفة،  ولأ���ش��ب��اب 
اأية  يف  )ط��ال��ب��ان(  احل��رك��ة  مواجهة 
منطقة، لكنهم متاأكدون اأن ح�شابات 
اأكرث  للعا�شمة  بالن�شبة  احل��رك��ة 

دقة«.
على  ث��م��ة  اأن  ج��ول��ب��ك��ان  واأ�����ش����اف 
الأقل” ثالثة اأ�شهر كاملة �شتتوجه 
على  ال�شيطرة  ن��ح��و  احل��رك��ة  فيها 
كامل الريف ال�شمايل وال�شرقي من 
ال�شتاء،  قبل حلول ف�شل  العا�شمة، 
تاريخها  ط��وال  احلركة  كانت  حيث 
مرحلة  تدخل  والع�شكري  ال�شيا�شي 
الأفغاين  ال�شتاء  لطبيعة  ال�ُشبات، 

القار�س«.
املرحلة  ه������ذه  “وخالل  وت�����اب�����ع: 
والقوى  املركزية  �شتتمكن احلكومة 
الداخلية من اإعادة تنظيم عالقاتها 
و�����ش����ك����ل امل�����واج�����ه�����ة امل����ت����وق����ع����ة مع 

احلركة«.

�ل�سيطرة على �لأفيون
اإن  “لوموند”  ���ش��ح��ي��ف��ة  ت���ق���ول 
اإىل  ت��ه��دف  امليلي�شيا  ا�شرتاتيجية 
مرتني،  الأفغانية  احلكومة  تطويق 
م��ن خ���الل ال���ش��ت��ي��الء ع��ل��ى املراكز 
احلدودية، من جهة، ومقر عوا�شم 

املقاطعات، من ناحية اأخرى.
 ومع ذلك، فاإن املعركة التي بداأتها 
من  احل����ني  ذل����ك  م��ن��ذ  “طالبان” 
ت���د����ش���ن هدفاً  ج������اه،  ع�����ش��ك��ر  اأج������ل 
جديداً، وهو ال�شتيالء على مناطق 
فبالن�شبة  الرئي�شية.  الأفيون  اإنتاج 
اإىل املتمردين، يتعلق الأمر بتدعيم 
�شبكات تهريبهم عرب احلدود، حيث 
يتم تبادل الأ�شلحة مقابل املخدرات، 
من  كابول  موؤيدي  بحرمان  واأي�شاً 

املوارد املرتبطة بتهريب املخدرات.
 

ن�سف زر�عة �خل�سخا�س
ومثل اإقليم هلمند، وعا�شمته ع�شكر 
جاه، وحده عام 2020، وفًقا لالأمم 
امل���ت���ح���دة، اأك�����رث م���ن ن�����ش��ف زراع����ة 
فهو  باأكملها.  البالد  يف  اخل�شخا�س 
ملحا�شيل  للغاية  مواتية  بيئة  يوفر 
ه���ذا ال��ن��ب��ات ال����ذي ي��ح��ق��ق م�شتوى 
املورفني.  م��ن  خ��ا���س  ب�شكل  ع��ال��ي��اً 
وقت  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  وتدخلت 
مبكر جداً، منذ حظر الأفيون الذي 
فر�شه النظام امللكي الأفغاين يف عام 
الأمريكي  التعاون  وط��ور   .1945
يف  مب��ا  للخ�شخا�س،  ب��دي��ل��ة  ب��رام��ج 
ذل����ك زراع������ة الأرا�����ش����ي م���ن خالل 
طموحة  �شبكة  واإن�����ش��اء  �شدين  بناء 
اإن�شاء  الإ���ش��ف��ل��ت��ي��ة. مت  ال��ط��رق  م��ن 
 )HVA( ه��ل��م��ن��د  وادي  ���ش��ل��ط��ة 

هيئة  غ������رار  ع���ل���ى   1952 ع�����ام   )
امل�شروع   ،)TVA( تيني�شي  وادي 
املئات  اأن  حتى  لروزفلت.  الرئي�شي 
ا�شتقروا  ال��ذي��ن  الإغ��اث��ة  م��ن عمال 
�شموا  ج��اه،  ع�شكر  يف  عائالتهم  مع 
ال�شغرية”  “اأمريكا  امل��دي��ن��ة  ه���ذه 

لأفغان�شتان.
وت����ع����ه����د ال�������ش���ي���وع���ي���ون الأف�����غ�����ان 
بالنظام  اأطاحوا  الذين  وحلفاوؤهم، 
بح�شن   ،1973 ع������ام  يف  امل���ل���ك���ي 
ال��ن��ي��ة ل��وا���ش��ن��ط��ن م���ن خ���الل ربط 
التابعة  امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  وك��ال��ة 
الأفيون  على  للق�شاء  بحملة  ل��ه��ا، 
ال�شوفياتي  ال��غ��زو  ل��ك��ن  ال��ب��الد.  يف 
للبالد يف نهاية عام 1979 اأدى اإىل 
دعم هائل من وا�شنطن للمجاهدين 
الذين اأ�شبح الأفيون، من بني اأمور 
مواردهم  اأح����د  ه��ل��م��ن��د،  يف  اأخ�����رى 

الرئي�شية.

مك�سب �أ�سا�سي
وبعد ان�شحاب اجلي�س الأحمر يف عام 
ال�شيوعي،  النظام  وانهيار   ،1989
�شارع  ����ش���ن���وات،  ب���ث���الث  ذل�����ك  ب���ع���د 
بع�شهم.  حم��ارب��ة  اإىل  امل��ج��اه��دون 
ال���ش��ت��ي��الء على هلمند  ك��ان  ل��ذل��ك 
“طالبان”  حلركة  اأ�شا�شياً  مك�شباً 
اإىل   1996 م�����ن  مت���ك���ن���ت  ال����ت����ي 
1998 ، من ال�شيطرة على معظم 

�شلطتها،  توطيد  ومب��ج��رد  ال��ب��الد. 
مر�شوماً  عمر  امل��ال  زعيمها  اأ���ش��در 
كامل  بفر�س حظر   2000 ع��ام  يف 
هذا  ومثل  اخل�شخا�س.  زراع���ة  على 
عندما  فعالية  اأك���رث  ي��ك��ون  احل��ظ��ر 

يتم تطبيقه ب�شرامة.
ال����ولي����ات  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وت����ذك����ر 
اأفغان�شتان  يف   2001 ع��ام  تدخلت 
لتفكيك  الأفيون”  م��ن  “اخلالية 
نظام “طالبان” يف غ�شون اأ�شابيع. 
مع  اخلاطف  النت�شار  هذا  وترافق 
املرتبطني  احلرب”،  “اأمراء  ع��ودة 
الرغم  على  الأف��ي��ون،  بتجارة  غالًبا 
وا�شطر  الغربية.  الحتجاجات  من 
اإىل  ال����ن����ه����اي����ة  يف  ه���ل���م���ن���د  ح����اك����م 
بعد   ،  2005 ع����ام  يف  ال���ش��ت��ق��ال��ة 
الأفيون  م��ن  اأط��ن��ان  ت�شعة  اكت�شاف 
اإقالته  م��ن  ان��ت��ق��م  لكنه  م��ن��زل��ه.  يف 
رجال  م��ن  الآلف  ن��ق��ل  خ���الل  م��ن 
اإىل  حم��ل��ًي��ا  ل��ه  امل��وال��ني  امليلي�شيات 

“طالبان«.

حلقة مفرغة
وتلفت ال�شحيفة اإىل اأن هذه احللقة 
اإنتاج  اإح���ي���اء  ي���ع���زز  امل��ف��رغ��ة ح��ي��ث 
يف  ت�شتمر  املتمردين،  تقدم  الأفيون 
ال��ت��ف��اق��م، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن حمالت 
رعاية  ُنفذت حتت  التي  ال�شتئ�شال 
اإدارة  واأط��ل��ق��ت  امل��ت��ح��دة.  ال���ولي���ات 

احلديدية  العا�شفة  عملية  ترامب 
اأ���ش��ا���ش��ي يف  ب�شكل   ،  2017 ع��ام  يف 
القاذفات  ا�شتهدفت  حيث  هلمند، 
معامل  ط���ي���ار  ب�����دون  وال����ط����ائ����رات 
عليها  ت�����ش��ي��ط��ر  ال���ت���ي  ال���ه���ريوي���ني 
اإعادة  ميكن  ذلك،  ومع  “طالبان”. 

بناء هذه الهياكل احلرفية ب�شرعة.
تدريجياً على  “طالبان”  و�شيطرت 
�شن  يوليو،   31 ويف  هلمند.  اإقليم 
ع�شكر  على  هجوماً  احلركة  مقاتلو 
ج���اه مت ���ش��ده يف ال��ب��داي��ة، ق��ب��ل اأن 
ع��ل��ى جزء  ال���ش��ت��ي��الء  م��ن  ميكنهم 
�شكانها  ع��دد  يبلغ  التي  املدينة  م��ن 
ال�شلطات  ن�شمة.ودعت  األ��ف   200
اإخ��الء ع�شكر  اإىل  ال�شكان  الأفغانية 
ج���اه ق��ب��ل ���ش��ن ه��ج��وم م�����ش��اد بدعم 
احلكومية.  اجل���وي���ة  ال����ق����وات  م���ن 
و�شقط الع�شرات، بل مئات ال�شحايا 
يف هذه املعركة احل�شرية الأوىل يف 
ال�شراع احلايل. وتهدف “طالبان” 
على  وح���ده���ا  ال�����ش��ي��ط��رة  اإىل  الآن 
اإق��ل��ي��م ه��ل��م��ن��د، وب��ال��ت��ايل اأك���رث من 
اأفغان�شتان،  يف  الأفيون  اإنتاج  ن�شف 
الهريويني  من   90% م�شدر  وهو 
يف ال�����ع�����امل. وم�������رة اأخ����������رى، ف�����اإن 
الإ�شالمي  ال��ت��م��رد  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ناحية،  فمن  متا�شكها:  يف  مده�شة 
بالفعل  املكت�شب  نفوذهم  لهم  يتيح 
على احلدود مع باك�شتان، ال�شيطرة 
على كل حركة املرور وفر�س �شرائب 
كبرية، ومن ناحية اأخرى، �شت�شعف 
حالًيا  ك��اب��ول  حت���اول  ال��ت��ي  القبائل 
بفقدان  امل��ت��م��ردي��ن  ���ش��د  ح�����ش��ده��ا 
لالن�شمام  واإغ���رائ���ه���ا  امل�����وارد  ه���ذه 
كل  م��رور  اليوم.مع  املنت�شرين  اإىل 
عاماً  ع�شرين  ح�شيلة  ت����زداد  ي���وم، 
من التدخل الأمريكي يف اأفغان�شتان 
املعلن  الهدف  “القاعدة”،  تفاقماً: 
قادرة  �شتكون   ،2001 ع��ام  حلملة 
اأخ��رى على العتماد على دعم  مرة 
بالن�شبة  اأم��ا  “طالبان”.  م��ن  ق��وي 
الذي  بالهريويني  العاملي  ل��الجت��ار 
قا�شية  امل��ال عمر �شربة  وج��ه حظر 
اإحياوؤه  ف�شيتم   ،2001 ع��ام  يف  ل��ه 
الأعمال  م���ن  ال�����دورة احل��ال��ي��ة  م���ع 

العدائية.

�حلركة تطلق معركة لل�سيطرة على �لأفيون

ما بعد قندوز.. 3 �سيناريوهات لتمدد طالبان يف اأفغان�ستان

رئي�س مدغ�سقر يت�ساءل عن دور فرن�سا يف خمطط لغتياله
•• انتاناناريفو-اأ ف ب

راجولينا  اأن��دري��ه  مدغ�شقر  رئي�س  ت�شاءل 
علنا عن تورط حمتمل لفرن�شا يف خمطط 
لنقالب يف بلده، بعد اأ�شبوعني على توقيف 
ت�شتبه  اإن���ه���ا  ال�����ش��ل��ط��ات  ق���ال���ت  اأ����ش���خ���ا����س 
من  العديد  لت�شفية  “خطة  يف  بتورطهم 
ال�شخ�شيات امللغا�شية بينها رئي�س الدولة«.

يف  فرن�شيان  بينهم  اأ�شخا�س  �شتة  واأوق���ف 
اإطار هذا امللف. وقالت النيابة العامة يف 22 
متوز-يوليو اإن “الأدلة املادية التي بحوزتنا 
خطة  و�شعوا  الأف���راد  ه���وؤلء  اأن  اإىل  ت�شري 
للق�شاء على عدد من �شخ�شيات مدغ�شقر 

اأو حتييدها، مبا يف ذلك رئي�س الدولة«.
وق���ال راج��ول��ي��ن��ا يف م��داخ��ل��ة ع��ل��ى القنوات 

يريدون  ك��ان��وا  “اإذا  ال��ع��ام��ة  التلفزيونية 
قتلي فذلك ب�شبب التزامي حماية اأمتنا”. 
هناك  الغتيال  مدبري  بني  “من  واأ���ش��اف 
ت�شاد  وح������دات يف  ق����اد  ف��رن�����ش��ي  ك��ول��ون��ي��ل 

وكو�شوفو واأفغان�شتان«.
ودعا رئي�س مدغ�شقر اإىل “ال�شماح للق�شاء 
مبوا�شلة عمله”، موؤكدا “لي�س لدي م�شكلة 

�شخ�شية يف عالقاتي مع فرن�شا«.
التي  التحقيق  نتائج  انتظار  “علينا  وق��ال 
ل،  اأم  م��ن��ف��ردا  ع��م��ال  ك���ان  اإذا  م��ا  �شتك�شف 
والتحقيق هو الذي �شيجيب على كل ذلك«.

ودان رئي�س الدولة الذي انتخب يف 2018 
الدولة م�شددا  ب�شروع خطة النقالب على 
ارتكاب  ي���ربر  ل  الآراء  “اختالف  اأن  ع��ل��ى 

جرمية قتل«.

للعقل  الذاتية  ال�شرية  “يف  راجولينا  وق��ال 
اأنه  ك��ت��ب  ع��م��ل��ه،  وب��ط��اق��ات  امل��دب��ر للخطة 
لكن  اأنتاناناريفو.  اأ�شاقفة  لرئي�س  م�شت�شار 
كل ما ميكنني قوله هو اإنني تلقيت خطابا 
م��ن ال��ف��ات��ي��ك��ان ت��ع��ب��ريا ع��ن ت�����ش��ام��ن��ه بعد 

حماولة الغتيال هذه«.
و����ش���م���ت لئ����ح����ة امل���ت���ه���م���ني يف م�����وؤام�����رة 
راجولينا  اأندريه  مدغ�شقر  رئي�س  لغتيال 
الفرن�شيني فيليب ف. وبول ر. اللذين مثال 
اأمام قا�س يف الرابع من اآب/اأغ�شط�س، كما 

اأعلن حماموهما.
وقرر القا�شي توجيه التهام اإليهما ر�شميا 
احلرا�شة،  ���ش��دي��د  ���ش��ج��ن  يف  واح��ت��ج��ازه��م��ا 
اتهما  وق��د  اأ���ش��ب��وع��ني.  مل��دة  توقيفهما  بعد 
بتعري�س اأمن الدولة للخطر والتاآمر لقتل 

الرئي�س والتعامل مع جمرمني.
يدير  مدغ�شقر،  يف  ال�شركات  دليل  وح�شب 
وا�شت�شارات  ا���ش��ت��ث��م��ار  ���ش��رك��ة  ف.  ف��ي��ل��ي��ب 
وكان  الدوليني يف مدغ�شقر.  للم�شتثمرين 
هذا الكولونيل ال�شابق يف اجلي�س الفرن�شي 
كما   ،2020 م��ط��ل��ع  اجل���زي���رة  يف  ا���ش��ت��ق��ر 

ذكرت م�شادر عدة.
يعرف  ملغا�شي  ف��رن�����ش��ي  ف��ه��و  ر.  ب���ول  اأم����ا 
وك���ان م�شت�شارا  ج��ي��دا  راج��ول��ي��ن��ا  ال��رئ��ي�����س 
2011. وهو  ال��ع��ام  ل��ه ح��ت��ى  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ا 
يقدم نف�شه على الإنرتنت على اأنه م�شت�شار 
لأبر�شية اأنتاناناريفو التي ناأت بنف�شها عنه 
موؤكدة اأنها لي�شت “م�شوؤولة عن الأ�شخا�س 
تفوي�س  ب��دون  ا�شمها  ي�شتخدمون  ال��ذي��ن 

�شريح«.

1963 وك��ان برتتبة  وب��ول ر. من مواليد 
كابنت عندما غادر قوات الدرك يف 1994، 

ح�شب م�شدر يف الدرك الفرن�شي.

كوريا اجلنوبية جتري 
مناورات مع وا�سنطن

•• �شول-وكاالت

الوليات  مع  املقبلة  الع�شكرية  التدريبات  اإج��راء  اجلنوبية  كوريا  اأعلنت 
اجلائحة،  تف�شي  ب�شبب  خمف�شة  وبطريقة  لها،  خمطط  هو  كما  املتحدة 
العالقات  ع��ل��ى  ت��اأث��ريه��ا  ال�شمالية م��ن  ك��وري��ا  ال��رغ��م م��ن حت��ذي��ر  ع��ل��ى 
وكالة  بح�شب  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  حكومي  م�شدر  ال��ك��وري��ت��ني.وق��ال  ب��ني 
“يونهاب” الكورية، “نحن نعمل على تنظيم التدريبات ال�شيفية كما هو 
خمطط لها، وهي اإجراء دوري و�شروري لو�شع ال�شتعداد امل�شرتك. وقد 

حافظنا على م�شاورات وثيقة مع الوليات املتحدة ب�شاأن هذه امل�شاألة«.
القوات،  من  الأدن��ى  احل��د  القادمة  التدريبات  “�شت�شمل  امل�شدر  واأ���ش��اف 
اأي  اإج���راء  يتم  ول��ن  الربيعية،  ال��ت��دري��ب��ات  م��ن  اأق���ل  �شيكون حتى  وال���ذي 
م�شريا اإىل اأن وزارة الدفاع قررت يوم اجلمعة  مناورات يف الهواء الطلق”، 
متديد برنامج مكافحة الفريو�شات الأكرث �شرامة يف املنطقة على كامل 

اجلنود حتى 22 من اأغ�شط�س )اآب( و�شط جائحة كورونا«.
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مو�شوع  ويف  ذل����ك،  ع��ل��ى  ع����الوة 
مكافحة  وه����و  مت���اًم���ا،  خم��ت��ل��ف 
كورونا، ذهب �شحفيون  فريو�س 
كابول  اإىل  ال�شينية  الوكالة  من 
ال�شحة  وزي����ر  مل��ق��اب��ل��ة  ي��ول��ي��و  يف 
العامة الأفغاين، وحيد جمروح. 
و�شكر هذا الخري ال�شني “التي 
�س  تنفنّ باأجهزة  اأفغان�شتان  زودت 
وكمامات ومطهرات، بينما كانت 
هي نف�شها بحاجة اإىل هذه املوارد 
يف ذلك الوقت”. واأ�شاف الوزير: 
على  احل��ك��م  ج���ًدا  ال�شعب  “من 
اأ�شل الوباء .... واأي حكم يف هذا 
ال�شاأن يجب اأن    يكون مدعوماً، 
كان  اإذا  اإل  �شحيحاً  ي��ك��ون  ول 
م��ب��ن��ي��اً ع��ل��ى اأدل�����ة ع��ل��م��ي��ة واأدل����ة 
قوية”، بالن�شبة لبكني، لي�س من 
غري املجدي اأبداً نقل ت�شريحات 
الر�شمية  امل���واق���ف  م��ع  تتما�شى 

ال�شينية بهذه الطريقة.

ـــبـــان يــــــزورون  قــــــادة طـــال
تياجنني

ل��ك��ن يف ك���اب���ول، مل ي��ع��ج��ب على 
الإطالق ما تبع ذلك: رحلة املال 
ال�شني،  اإىل  ب����ردار  ال��غ��ن��ي  ع��ب��د 
يومي 27 و28 يوليو، اأحد قادة 
اإم�����ارة ط��ال��ب��ان، ي��راف��ق��ه حوايل 
املجاهدين  م����ن  ع�����ش��ر  خ��م�����ش��ة 
يتم  مل  ب���ال���ت���اأك���ي���د  الأف�������غ�������ان. 
ال�شلطات  ق��ب��ل  م��ن  ا�شتقبالهم 
مقابلة  واأج��روا  العليا،  ال�شينية 
مع وانغ يي، وزير اخلارجية، وهو 
ال�شيا�شي  املكتب  يف  ع�شو  ا  اأي�شً

للحزب ال�شيوعي ال�شيني.
م����ن ن���اح���ي���ة اأخ��������رى، ع���ق���د هذا 
على  ت����ي����اجن����ني،  يف  الج����ت����م����اع 
م��ائ��ة كيلومرت من  ح���وايل  ب��ع��د 
اأن احلذر  ال��وا���ش��ح  ب��ك��ني. وم���ن 
خماطر  تفر�شه  ال���ذي  ال�شحي 
كوفيد،  ف���ريو����س  ظ���ه���ور  ع�����ودة 
عدم  لفر�س  ذري��ع��ة  مبثابة  ك��ان 
العا�شمة  يف  الجتماع  ه��ذا  عقد 

ال�شينية.
تكن  ب��ك��ني مل  اأن  ع��ل��ى  وك��دل��ي��ل 
م��ه��ت��م��ة ب���اإخ���ف���اء ه�����ذا احل�����دث، 
ل�����وان�����غ يي  �����ش����ور  ال����ت����ق����اط  مت 
م��رت��دًي��ا ب��دل��ة ورب��ط��ة ع��ن��ق اإىل 
ج���ان���ب م��ق��ات��ل��ني ي����رت����دون زي 
�شرتة  وه�����و  ك���ام���ي���ز،  ال�������ش���ل���وار 
اأف��غ��ان��ي��ة ت��ق��ل��ي��دي��ة.    يف و�شائل 
وانغ  اأو���ش��ح  ال�شينية،  الإع����الم 
قوة  “طالبان  ح���رك���ة  اأن  ي�����ي، 

هو احلال ب�شكل خا�س يف هرات، 
البالد، وكذلك يف اجلنوب  غرب 
حول قندهار ول�شكر جاه، حيث 
الهدف هو ال�شتيالء على واحدة 
الأفيون  اإن��ت��اج  مناطق  اأه���م  م��ن 

الأفغاين.
 3 يف  ذل��������ك،  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
جمموعة  ح����اول����ت  اأغ�������ش���ط�������س، 
م�شلحة موؤلفة من اأربعة عنا�شر 
م����ن ط���ال���ب���ان اخ���ت���ط���اف وزي����ر 
كابول.  يف  م��ن��زل��ه  م���ن  ال����دف����اع 
احلكومية  ال��ق��وات  تدخل  وح��ال 
وُقتل  العملية،  ه���ذه  جن���اح  دون 
حوايل  وُج���رح  اأ�شخا�س  ثمانية 
ح���ذرت  ال����ت����ايل،  ال���ي���وم  يف   .20
لي�شت  العملية  اأن  م��ن  ط��ال��ب��ان 
�شوى “بداية عمليات انتقامية” 
احلكوميني  امل�شوؤولني  كبار  �شد 
اأمروا  التي  التفجريات  على  رداً 
نزل  نف�شها،  ك��اب��ول  يف  لكن  بها. 
ال�شوارع  اإىل  ال�شكان  العديد من 
لإع����الن دع��م��ه��م ل��ق��وات اجلي�س 
ذل���ك بيومني،  وب��ع��د  الأف���غ���اين. 
اأعلنت حركة طالبان م�شوؤوليتها 
مينابال،  خ���ان  داوا  اغ��ت��ي��ال  ع��ن 
رئ��ي�����س ج��ه��از الت�����ش��الت التابع 

للحكومة الأفغانية.
مبعوثة  ق���ررت  اأغ�شط�س،   6 يف 
اأفغان�شتان،  اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم 
على  الرد  ليونز،  ديبورا  الكندية 

كل هذه الأحداث.
“وقف”  اإىل  ط���ال���ب���ان  ودع������ت   
وطالبت  “الهجمات على املدن”، 
حتذير  ب��اإ���ش��دار  الأم����ن  جمل�س 
وقالت اي�شا يف  “ل لب�س فيه”. 
احلكومة  “ان  للمجل�س  اجتماع 
افغان�شتان  يف  بالقوة  املفرو�شة 

لن يتم العرتاف بها«.
ال�شعب  م��ن  ي��ري��د ج��زء كبري  ل 
الأف�����غ�����اين ع������ودة ط���ال���ب���ان اإىل 

ال�شلطة.
فيها  ال��ت��ي حكمت  ال�����ش��ن��وات  يف   
�شيا�شة  مار�شت  ال��ب��الد،  احلركة 
هيمنت عليها ظالمية عميقة مل 

ين�شها ال�شكان. 
رمبا ي�شتفيد جماهدو اليوم من 
تقدمي �شورة اأخرى عن اأنف�شهم، 
لكن لي�س هناك ما ي�شري اإىل اأن 
خالل  نوق�شت  قد  الق�شية  ه��ذه 

اجتماعات تياجنني... 
اإنه لي�س مو�شوًعا ت�شعر ال�شني 
اأن لديها قدًرا كبرًيا من الكفاءة 

ب�شاأنه.

يف  ح��ا���ش��م��ة  وع�����ش��ك��ري��ة  �شيا�شية 
اأفغان�شتان”. لذلك تاأمل ال�شني 
يف  ه��ام��ا  دورا  “تلعب  ت��راه��ا  اأن 
عملية ال�شالم وامل�شاحلة واإعادة 

الإعمار يف اأفغان�شتان«.
ورغ�����م ع����دم وج�����ود ����ش���رد دقيق 
اإل  ذل���ك،  تلت  ال��ت��ي  للمناق�شات 
اأثريت  ق��د  الأوي���غ���ور  ق�شية  اأن 
ب����ال����ت����اأك����ي����د م�����ن ق����ب����ل ال����وزي����ر 
ال�شكان  ه���وؤلء  يعي�س  ال�شيني. 
ال�شينية،  �شينجيانغ  مقاطعة  يف 
وتتم  �شديد.  لقمع  ويتعر�شون 
م��راق��ب��ة ك��ل م��ن��زل ع��ن كثب من 
ق��ب��ل ال�����ش��رط��ة، وي��ح��ت��ج��ز اأكرث 
من مليون من الأويغور حالًيا يف 
التطرف”.  “مكافحة  مع�شكرات 
ول جم���ال ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ب��ك��ني، ان 
ت�شلنّمها  مب��ج��رد  ط��ال��ب��ان  ��م  ت��ن��ظنّ
ال�شلطة يف كابول، دعما لوج�شتيا 
ل�شالح الأويغور، الذين تعتربهم 

بكني اإرهابيني حقيقيني.
على مدار الع�شرين عاًما املا�شية، 
الأويغور  العديد من مقاتلي  فر 
من �شينجيانغ بحًثا عن مالذ يف 
مقاطعة  ع��رب  م��روا  اأفغان�شتان. 
ال�شرقي من  ال��ط��رف  ب��ام��ري، يف 
املنطقة  ه����ذه  ويف  واخ������ام.  مم���ر 
طول  يبلغ  العالية،  اجل��ب��ال  ذات 
احلدود مع ال�شني 76 كيلومرًتا 
على  النادرة  املمرات  وتقع  فقط، 
3000 مرت.  ارت��ف��اع ي��زي��د ع��ن 
والعديد من هوؤلء املقاتلني الآن 
يف �شفوف طالبان بعد خدمتهم 

جيدة  عالقة  وج��ود  من  لتك�شبه 
م����ع ب����ك����ني. ع���ل���ى الأق��������ل ميكن 
ارتهانا  اأق����ل  ح��رك��ة  جت��ع��ل��ه��ا  اأن 
اإذا  اأخ��رى،  لباك�شتان. من ناحية 
عمل  اإدان���ة  املتحدة  الأمم  اأرادت 
ال�شلطة  توليها  مبجرد  طالبان 
و�شع  ال�شني يف  ف���اإن  ك��اب��ول،  يف 
اأي عقوبات  نها من معار�شة  ميكنّ
ق���د ي��ف��ك��ر ف��ي��ه��ا امل��ج��ل�����س. ومع 
ذلك، ل يزال هناك من املجهول 
الكثري. هل طالبان، املنق�شمة اإىل 
جمموعات عرقية متعددة، قادرة 
مركزية؟  ح��ك��وم��ة  ط���اع���ة  ع��ل��ى 
وال تكون قوة رجعية بعد الآن؟ 
بوذا  ب��ام��ني  مت��اث��ي��ل  تفكيك  ان 
�شبقت  اأن��ه��ا  بحجة   2001 ع��ام 
�شاهمت  اأفغان�شتان،  يف  الإ���ش��الم 
احلركة  م���ن���ح  يف  ك���ب���ري  ب�����ش��ك��ل 
الإ�شالميني  امل��ت��ط��رف��ني  ���ش��ورة 

تني. املتزمنّ

حرب �أهلية
راهناً، متر البالد مبرحلة حرب 
يف  اخل�شائر  فيها  تتزايد  اأهلية 
�شفوف املدنيني. وتتمتع القوات 

احلكومية مبيزة:
طالبان  م��واق��ع  ق�شف  ميكنها   
التي  وامل���روح���ي���ات  ب���ال���ط���ائ���رات 
ت���رك���ه���ا ل���ه���ا الأم����ري����ك����ي����ون. ويف 
ي����زال �شالح  ال���وق���ت احل�����ايل، ل 
اجلو الأمريكي يتدخل من حني 
اأفغانية معينة  لآخ��ر ح��ول م��دن 
يحاول املجاهدون تطويقها. هذا 

وزير اخلارجية ال�شيني وانغ يي يلتقي املال عبد الغني بارادار، القيادي يف طالبان الرئي�س ال�شيني يطمئن نظريه الفغاين ولكن...

الن�شحاب المريكي غري البعاد ال�شرتاتيجية يف اأفغان�شتانباك�شتان  عدم الت�شوي�س على العالقة مع ال�شنيامام زحف طالبان ال�شني توؤمن خطوطها اخللفية

ال���ت���ج���ارة  اإىل  ال�������ش���ني  حت����ت����اج 
مع  الإم��ك��ان  ق��در  طبيعي  ب�شكل 
القدرة  يعني  وه���ذا  اأفغان�شتان. 
ع��ل��ى ال���ش��ت��م��رار يف ال��ع��م��ل دون 
خماطر يف منجم عينك للنحا�س، 
الواقع جنوب كابول، والذي �شبق 
ان ا���ش��ت��ث��م��ر ف��ي��ه ال�����ش��ي��ن��ي��ون ما 
ويتعلق  ي��ورو.  مليار   5.6 يعادل 
وبيع  عبور  بتطوير  ا  اأي�شً الأم��ر 
املناطق  يف  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
النائية من البالد. كل هذا يندرج 
يف اإطار امل�شروع ال�شيني ال�شخم 
الذي  “طرق احلرير اجلديدة” 
يورو  مليار   3.7 �شوى  مل ميثل 

يف اأفغان�شتان حتى الآن.
م�������ش���در ق���ل���ق اآخ�������ر م���ه���م ج���دا 
ل��ل�����ش��ني: اإم��ك��ان��ي��ة امل������رور، مرة 
اأن���واع  خ��ط��ر، جميع  دون  اأخ���رى 
الأفغانية،  الطرق  على  الب�شائع 
م��ن اأج���ل ت�����ش��دي��ره��ا اإىل اإي���ران 
وتركمان�شتان  العربية  وال����دول 
وتعد  باك�شتان.  وخا�شة  واإي��ران، 
لل�شني،  ق��دمًي��ا  حليًفا  باك�شتان 
امل�شتمر  ال��ق��ل��ق  م��ع��ه��ا  وت��ت��ق��ا���ش��م 
ل��ل��ح��د ق����در الإم����ك����ان م���ن رغبة 
ال��ت��و���ش��ع. وم����ع ذلك،  ال��ه��ن��د يف 
تتمتع حركة طالبان بعالقة قوية 
مع باك�شتان، حيث اأقامت قواعد 
الظروف،  ه��ذه  ظ��ل  ويف  خلفية. 
الباك�شتانية  احل��ك��وم��ة  ت�شغط 
على طالبان للحفاظ على عالقة 

جيدة مع ال�شني.
القرب الذي يحافظ عليه عمران 

يف �شفوف داع�س يف ذروة القتال 
 2014 من  وامل�شاركة  �شوريا  يف 
ي�شمى  ما  لتاأ�شي�س   2019 اإىل 

الدولة الإ�شالمية.
وع��ل��ى ع��ك�����س م���ا ف��ع��ل��ت��ه العديد 
املا�شي،  يف  الآ�شيوية  ال��دول  من 
املرجح  غ��ري  م��ن  باك�شتان،  منها 
ط��ال��ب��ان على  ح��رك��ة  ت���واف���ق  اأن 
الذين  الأوي�����غ�����ور  ق�����ادة  ت�����ش��ل��ي��م 
ال�شني.  اإىل  جانبها  اإىل  يقفون 
من ناحية اأخرى، من الوا�شح اأن 
على  احل�شول  على  اأ�شرت  بكني 
تاأكيدات باأن هوؤلء املحاربني لن 

يتدخلوا يف �شينجيانغ.
يف 28 ي��ول��ي��و، ب��ع��د م��ق��اب��ل��ة مع 
با�شم  ق����ال م��ت��ح��دث  ي����ي،  وان�����غ 
ط��ال��ب��ان ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س، 
الإم����ارة  “اأكدت  ذل���ك  ع��ل��ى  ك���رد 
الأرا�شي  اأن  لل�شني  الإ�شالمية 
اأمن  �شد  ت�شتخدم  لن  الأفغانية 
ال���وزي���ر  ي���ك���ون  رمب����ا  البالد”. 
��ا باأن  ال�����ش��ي��ن��ي ق���د ط��ال��ب اأي�����شً
الأفغانية  تتعهد حكومة طالبان 
اإر�شال  بعدم  املحتملة  امل�شتقبلية 
هذا  ويف  �شينجيانغ.  اإىل  اأ�شلحة 
على  م��ث��اًل  تركيا  ُتظهر  امل��ج��ال، 
ث الأويغور  احلياد التام رغم حتدنّ

لغة تركية.

�لتجارة قبل كل �سيء
ق��ادة طالبان يف  يف املحادثات مع 
ن�����ش��اأت مطالب  ت��ي��اجن��ني، رمب���ا 
اأوًل،  اأخ���رى.  �شينية  اقت�شادية 

وك����ان����وا م���ذن���ب���ني ل��ق��رب��ه��م من 
ع��دد م��ن الإره��اب��ي��ني ك��ان��وا وراء 
الأربعة  النتحارية  التفجريات 
 .2001 ����ش���ب���ت���م���رب   11 يف 
ممار�شات  ذات  حكومة  ا�شتقرت 
دميقراطية يف كابول، بينما ظلت 
ال�شني على ات�شال بقادة لجئي 
طالبان يف باك�شتان. الآن بعد اأن 
اقت�شادية  ق��وة  ال�شني  اأ�شبحت 
ع��ل��ى ن��ط��اق ك��وك��ب��ي، ف��ه��ي تريد 
البلدان  يف  ح��ق��ي��ق��ًي��ا  ا����ش���ت���ق���راًرا 
املحيطة بها. ولذلك لي�س مهما 
باأنها  معروفة  طالبان  حركة  اأن 

من اأتباع اإ�شالم �شارم.
اإحلادها  يتاأ�ش�س  ال��ت��ي  ال�����ش��ني، 
املارك�شية  م���ب���ادئ  ع��ل��ى  ر���ش��م��ًي��ا 
لها  ت��ك��ون  اأن  ت��ري��د  ال��ل��ي��ن��ي��ن��ي��ة، 
ع��الق��ة ق��وي��ة م��ع��ام. وي���وؤدي هذا 
ال�شعي  ع���دم  اإىل  خ��ا���س  ب�����ش��ك��ل 
الداخلية  ال�����ش��وؤون  يف  ل��ل��ت��دخ��ل 
لأف��غ��ان�����ش��ت��ان. وه����و م���ا خل�شه 
4 يوليو.  ي���وم  ال��وزي��ر وان���غ ي��ي 
ق����ادة طالبان  ف��ف��ي خ��ت��ام زي�����ارة 
“رفع  على  حثهم  تياجنني،  اإىل 
اإن  ق��ال،  ال�شالم عالياً”، ثم  علم 
مببداأ  دائ���ًم���ا  م��ل��ت��زم��ة  “ال�شني 
عدم التدخل يف ال�شوؤون الداخلية 
اأفغان�شتان  واأن  لأف��غ��ان�����ش��ت��ان، 
الأفغاين”.  ل��ل�����ش��ع��ب  ت��ن��ت��م��ي 
بالإ�شارة  حديثه  الوزير  واختتم 
الأمريكية  ال�شيا�شة  “ف�شل  اإىل 

يف اأفغان�شتان«.
من جانبها، لدى طالبان الكثري 

الباك�شتاين،  الوزراء  خان، رئي�س 
مع ال�شني، يدفعه اإىل عدم انتقاد 
معاملة  ُي�شاء  عندما  حتى  بكني، 
 20 يف  واأعلن  امل�شلمني.  ال�شكان 
يونيو، لبوابة الأخبار الأمريكية 
مما  ال���ت���اأك���د  “عدم  اأك�����ش��ي��و���س، 
ال�شني  م��ع��ام��ل��ة  ح����ول  يقال” 
“ح�شب  اأن����ه  م��ب��ي��ن��اً  ل���الأوي���غ���ور، 
قمع  اأي  مي��ار���س  ل  ال�شينيني، 
واأنه  اويغور”،  مليون   11 على 
التعامل  “يتم  امل��و���ش��وع،  ه��ذا  يف 
ال�شينيني  م���ع  م�����ش��اك��ل  اأي  م���ع 

خلف الأبواب املغلقة«.

�ت�سالت قدمية
ف������اإن  الأح�����������������وال،  ج����م����ي����ع  ويف 
ال�شينيني  ب�����ني  الت�����������ش�����الت 
وط���ال���ب���ان م����وج����ودة م���ن���ذ وقت 
طويل جًدا. يف الثمانينات، كانت 
بكني يف فتور، لأكرث من ع�شرين 
ال�شوفياتي،  الحت����اد  م��ع  ع��اًم��ا، 
واأعربت عن تعاطفها اخلفي مع 
املقاتلني �شد القوات ال�شوفياتية 
من  ثم،  اأفغان�شتان.  احتلت  التي 
 ،2001 ع���ام  اإىل   1996 ع���ام 
وقد  اأفغان�شتان.  طالبان  حكمت 
التكتم،  بنف�س  ال�شينيون  دعمها 
م�شاعدتها  خ��الل  م��ن  �شيما  ول 
مادًيا. ومقابل ذلك، فاإن طالبان، 
مرة اأخرى، مل تتدخل يف الف�شاء 

الإ�شالمي ال�شيني.
اأطاحت  ع��ام��ا،  ع�شرين  قبل  ث��م، 
الوليات املتحدة بقيادة طالبان. 

- مع اقرتاب ان�سحاب الأمريكي من الكتمال, واحتدام القتال, متت دعوة وفد من طالبان اإىل ال�سني

- لدى طالبان الكثري لتك�سبه من وجود عالقة جيدة مع بكني, على الأقل ميكن اأن جتعلهم اأقل ارتهانا لباك�ستان

�لأويغور و�لتجارة بو�سلتها:

لهذا تريد ال�سني ك�سب وّد حركة طالبان...!
•• الفجر - ريت�شارد اأرزت 

–ترجمة خرية ال�شيباين
يتعلق  فيما  ولــكــن  حـــذرة,  �ل�سينية  �لدبلوما�سية  تقليديا, 
�كتمال  ومع  �ملــبــادرة.  زمــام  تاأخذ  �أن  بكني  قــررت  باأفغان�ستان, 
حول  �لقتال  �حتد�م  ومع  تقريًبا,  �لأمريكية  �لقو�ت  �ن�سحاب 

�لعديد من �ملدن �لأفغانية, متت دعوة وفد من طالبان �إىل �ل�سني.
وهكذ� تعطي بكني �لنطباع باأنه يف نظرها, مل يعد باإمكان �لقو�ت 
�حلكومية �أن ت�سود, وبالتايل فمن �لو�قعي �أن تناق�س مع �أولئك 
حركة  �إر�سال  من  �أ�سبوع  بعد  قريبًا.  �ل�سلطة  �سيتولون  �لذين 
بلدتني:  على  قو�تها  ��ستولت  �ل�سني,  �إىل  �لوفد  لهذ�  طالبان 

ز�ر�جن, يف جنوب �لبالد, و�سيبريغان يف �ل�سمال.

يريد �سي جني بينغ طماأنة �أ�سرف غني
�لأفغانية.  �حلكومة  عن  فجاأة  �لتخلي  بكني  تريد  ل  ذلك,  ومع 
16 يوليو, حتدث �لرئي�س �ل�سيني �سي جني بينغ نف�سه, عرب  يف 
“�ل�سني  �أن  له  و�أكد  غني.  �أ�سرف  �لأفغاين  �لرئي�س  مع  �لهاتف, 
�لبالد  �سيادة  حلماية  �لأفغانية  �حلكومة  جهود  بقوة  تدعم 
روت  �أغ�سط�س,   2 يف  ذلك,  وبعد  �أر��سيها”.  و�سالمة  و��ستقاللها 

وكالة �لأنباء �ل�سينية �لر�سمية )�سينخو�( باأمانة �لت�سريحات 
�لتي �أدىل بها �لرئي�س �لأفغاين قبل يوم �أمام �لربملان يف كابول: 
�لو�سع �لأمني يف  لتغيري  �أ�سهر,  �ستة  مدتها  �أمنية  خطة  “لدينا 
�لو�سع  ��ستقر�ر  لتامني  يكفي  مبا  قــادرة  �لأمــن  وقــو�ت  �لبالد. 
�لأمني”. وتقول �سينخو�, �إن �لربملان �لأفغاين حث حركة طالبان 

بعد ذلك على �لتخلي عن �لقتال.

- تقليديًا, الدبلوما�سية ال�سينية حذرة, ولكن فيما 
يتعلق باأفغان�ستان, قررت بكني اأخذ زمام املبادرة

- تهتم ال�سني بنقل جميع اأنواع الب�سائع 
عرب الطرق الأفغانية من اأجل ت�سديرها

- الت�سالت بني ال�سينيني وطالبان 
موجودة منذ وقت طويل جًدا

- وانغ يي: تلتزم ال�سني دائما مببداأ عدم 
التدخل يف ال�سوؤون الداخلية لأفغان�ستان
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منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك 

�شركة اعايل البحار لتجارة املواد الغذائية �شركة ال�شخ�س الواحد
hayyak طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:حياك

املودعة بالرقم : 354705   بتاريخ:2021/7/3
با�ش��م: �شركة اعايل البحار لتجارة املواد الغذائية �شركة ال�شخ�س الواحد

املوطن:العني - املنطقة ال�شناعية - هاتف:037610106 - فاك�س:037610102 - �شندوق الربيد:65221
�سورة �لعالمة:

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:16
، مواد  ، املطبوعات  اخ��رى  امل��واد وغ��ري واردة يف فئات  امل�شنوعة من ه��ذه  املقوى واملنتجات  وال��ورق  ال��ورق 
جتليد الكتب ، ال�شور الفوتوغرافية ، القرطا�شية ، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية او لغايات منزلية 
، ومواد الفنانني ، فرا�شي الدهان او التلوين ، اللت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، مواد التوجيه 
 ، ال��واردة يف فئات اخ��رى( ح��روف الطباعة  والتدري�س )ع��دا الأجهزة( ، م��واد التغليف البال�شتيكية )غري 

الكلي�شيهات )الرا�شمات(
الفاحت  الزرق  باللون  �شجر  ورقتني  يوجد  احل��اء  وف��وق حرف  العربية  باللغة  العالمة:كلمة حياك  و�شف 

وحتتها كلمة hayyak باللغة الجنليزية والكلمتني باللون الزرق الغامق م�شلل بلون ازرق فاحت.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اي اعرتا�س على ذلك ان يتقدم به مكتوبا لدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد او 
ار�شاله بالربيد امل�شجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا العالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 10 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13311
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•• تون�س-وكاالت

بعد �شاعات من انتهاء اليوم املفتوح للتطعيم 
ال�شلطات  اأع��ل��ن��ت  ك����ورون����ا،  ف���ريو����س  ���ش��د 
ال�شحية يف تون�س، بدء مرحلة جديدة من 

خطتها ملكافحة الفريو�س.
اأم�������س الثنني   امل��رح��ل��ة اجل���دي���دة  وب������داأت 
وتتمثل يف بتوزيع اللقاحات على ال�شيدليات 

اخلا�شة والعيادات.
املرحلة  اأن  التون�شية  ال�شلطات  واأو���ش��ح��ت 
العمرية  الفئات  تطعيم  �شت�شمل  اجل��دي��دة 
ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 30 ع��ام��ا ف��م��ا ف���وق يف 
طالب  تطعيم  �شيتم  كما  القادمة،  املرحلة 

املدار�س البالغني 18 �شنة فما فوق.

�لعملية �لكربى
وكانت تون�س اأعلنت اأنه مت تطعيم اأكرث من 
ن�شف مليون مواطن خالل ن�شاطات خالل 
اأم�س  مت��ت  التي  ال��ك��ربى،  التطعيم  عملية 
الأول الأح��د، يف �شتى اأرج��اء البالد و�شملت 

من هم فوق 40 عاما.
وه����ذه ه���ي ال��ع��م��ل��ي��ة الأك�����رب ال��ت��ي تطلقها 
انت�شار  م���ن  ل��ل��ح��د  ال��ت��ون�����ش��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
فريو�س كورونا، الذي اأودى بحياة اأكرث من 
 600 اأك���رث م��ن  األ���ف تون�شي واأ���ش��اب   20

األف، منذ مار�س 2020.
تنظيم  حت��دي  ك�شب  على  تون�س  وحر�شت 
اأن  بعد  املكثف،  للتطعيم  املفتوح  اليوم  هذا 
يوم  املكثف  للتطعيم  فا�شلة  جتربة  �شهدت 
الفو�شى  من  ح��الت  ب�شبب  الأ�شحى،  عيد 

والعنف.
وليد  ال��ت��ون�����ش��ي،  ال��رئ��ي�����س  م�شت�شار  وق����ال 
الر�شمية،  للوكالة  ت�شريحات  يف  احل��ج��ام، 
اإن الإقبال املكثف على مراكز التطعيم دليل 
موؤ�ش�شات  يف  لثقته  املواطن  ا�شرتجاع  على 

الدولة.
الرئي�س قي�س �شعينّد عددا من مراكز  وزار  

وعاينوا  “كوفيد-19”،  ���ش��د  ال��ت��ط��ع��ي��م 
خ���الل���ه���ا ظ��������روف ا����ش���ت���ق���ب���ال امل���واط���ن���ني 

واملواطنات الراغبني يف تلقي التطعيم.

�لأمور مي�سرة
ي�شبق يل  “مل  ع��ام��ا(:  ع��م��ر )51  وي��ق��ول 
ال��ت�����ش��ج��ي��ل م���ن اأج�����ل ال��ت��ط��ع��ي��م ف��ق��د كنت 
اأن  م���رتددا ب�شاأن ذل��ك، وق��دم��ت ال��ي��وم بعد 
اق��ت��ن��ع��ت ب��اأه��م��ي��ة ال��ت��ط��ع��ي��م حل��م��اي��ت��ي من 
كورونا، واأقنعت اأي�شا اأفراد عائلتي لالإقبال 

على التطعيم«.
عاما(:   42( م����رمي  حت��دث��ن��ا  وب�����دوره�����ا، 
على  الإق����ب����ال  م���ن  ال���ب���داي���ة  يف  “تخوفت 
ت��ظ��اه��رة ي���وم ال��ت��ط��ع��ي��م امل��ك��ث��ف خ��وف��ا من 
ولكن  الوقاية،  اإج���راءات  وغياب  الكتظاظ 
�شاعة  �شوى  ي�شتغرق  �شهال ومل  كان  الأم��ر 

فقط من الزمن«.

اأم���ا اآم����ال ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر )57 عاما( 
فتقول:” لقد �شبق واأ�شبت بفريو�س كورونا 
واأعرف جيدا خماطر املر�س، و�شرت بعدها 
وعائلتي  نف�شي  حماية  على  حر�شا  اأك���رث 
وقد حر�شت لأتلقى التطعيم وكلي اأمل اأن 
انت�شار  ب�شبب  نعي�شه  ال��ذي  الرعب  نتجاوز 

عدوى كورونا قبل ف�شل ال�شتاء ».

ماذ� يقول �ملتطوعون؟
النطاق  الوا�شعة  التطعيم  حملة  واعتمدت 
امل��ت��ط��وع��ني، لت�شاع  ع��ل��ى ع����دد ك��ب��ري م���ن 

نطاقها، 
وتقول املتطوعة فرح )21 عاما(: “بالدنا 
على  للم�شاعدة  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  يف  حتتاجنا 
احلد من انت�شار املر�س، وقد جئت للتطوع 
النا�س  وم�������ش���اع���ده  ال�����ش��ف��وف  ت��ن��ظ��ي��م  يف 

وتوجيهم منذ �شاعات ال�شباح الأوىل«.

اأن��ه جاء  لنا  اأم��ا يو�شف )24 عاما( فيوؤكد 
م��ع جم��م��وع��ة م��ن ال�����ش��ب��اب اأب��ن��اء منطقته 
التنظيمية  اجلوانب  على  خا�شة  لالإ�شراف 

رفقة عنا�شر اجلي�س والأمن.
ويقول “ن�شعى فقط للم�شاعدة بال ح�شابات 
اأج�����ل تون�س،  م���ن  ف��ق��د ج��ئ��ن��ا  ل خ��ل��ف��ي��ات 
دخول  وتنظيم  الكتظاظ  جت��اوز  يتم  حتى 

املواطنني للتطعيم ب�شال�شة«.
بوباء  الإ�شابات  معدل  يف  انخفا�شا  وت�شهد 
كورونا، حيث ت�شري اآخر املوؤ�شرات اإىل تراجع 
ن�شبة اإيجابية حتاليل تق�شي الفريو�س على 
امل�شتوى الوطني اإىل 23 باملئة بعد اأن كانت 

تتجاوز 30 باملئة.
اأجل  م��ن  التطعيم  عمليات  تون�س  وتكثف 
اأن ح�شد  ب��ع��د  م��ن��اع��ة جم��ت��م��ع��ي��ة  حت��ق��ي��ق 
 20 اأكرث من  البالد  الوباء منذ ظهوره يف 

األف �شحية.

قوات خا�سة بريطانية يف اليمن 
ملطاردة مهاجمي »مري�سر �سرتيت«

•• لندن-وكاالت

قوات  اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  “لك�شربي�س”  �شحيفة  ق��ال��ت 
املا�شية  ال��ل��ي��ل��ة  ال��ي��م��ن  اإىل  ب��ري��ط��ان��ي��ة و���ش��ل��ت  خ��ا���ش��ة 
طيار  دون  بطائرة  هاجموا  ال��ذي��ن  الإره��اب��ي��ني  مل��ط��اردة 
طيار،  دون  اخلليج  مياه  يف  �شرتيت”  “مري�شر  الناقلة 

والذي اأ�شفر عن مقتل حار�س اأمن بريطاين.
ال���ق���وات اخلا�شة  م���ن  40 ج��ن��دي��اً  وو����ش���ل ف��ري��ق م���ن 
الربيطانية اإىل �شرق اليمن ال�شبت. وهبطت طائرتهم 
ي�شتعينون  اأن��ه��م  وي��ب��دو  امل���ه���رة.  يف  الغي�شة  م��ط��ار  يف 
املرتزقة  م���ط���اردة  ل��ل��م�����ش��اع��دة يف  مب��ر���ش��دي��ن حم��ل��ي��ني 

احلوثيني.
وي�شم الفريق اأي�شاً وحدة حرب اإلكرتونية متخ�ش�شة، 
اأمريكية  نخبة  ق��وات  اىل  الربيطانية  ال��ق��وات  وتن�شم 
اأ�شاًل للم�شاعدة يف تدريب وحدات  املنطقة  موجودة يف 

�شعودية.
وتعتقد وا�شنطن، ولندن، واإ�شرائيل اأن متمردين حوثيني 

مدعومني من اإيران نفذوا العملية باأمر من طهران.
ال�شري  اجلرنال  الربيطانية  امل�شلحة  القوات  قائد  ودعا 
اأ�شفر عن  ال��ذي  الهجوم  اإىل رد غربي على  نيك كارتر، 
مقتل جندي بريطاين �شابق يعمل لدى �شركة “اأمربي” 

الربيطانية لأمن ال�شفينة، وقبطانها الروماين.
وقال: “يجب اإدانة اإيران ل�شلوكها املتهور للغاية«.

طيار،  دون  بطائرة  امل�شلحني  زودت  طهران  اأن  وُيعتقد 
طويلة املدى لتهديد ال�شفن التجارية الدولية يف بع�س 

اأكرث ممرات ال�شحن ازدحاماً يف العامل.
وت��ع��ت��ق��د ال���ش��ت��خ��ب��ارات الأم���ريك���ي���ة والإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اإن 
الطائرة اأُطلقت من �شرق اليمن ووجهت بنظام حتديد 
املواقع العاملي “جي بي اأ�س” اإىل الناقلة، قبل اأن ُي�شيطر 
ال�شاروخ عرب كامريا  ه  ويوجنّ الأخ��ري،  امليل  م�شغل على 

اإىل ج�شر ال�شفينة.
وقالت ال�شحيفة الربيطانية اإن املهمة الع�شكرية تبعث 
ر�شالة وا�شحة اإىل اإيران مفادها اأن لندن لن تت�شامح مع 

مثل هذه الهجمات يف املياه الدولية.

قد ت�شتفيد مر�شحة اخل�شر من اخطاء املناف�س املحافظ

مر�سحة �خل�سر خلالفة �أجنيال مريكل

اأنالينا بربوك: حماولة الإقالع بعد مراكمة الأخطاء...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

مر�شحة  توازنها؟  ا�شتعادة  من  ال�شابقة  الرتامبولني  بطلة  �شتتمكن  هل 
 15 م��ن  لأك��رث  املن�شب  يف  م��ريك��ل،  اأجن��ي��ال  خلالفة  امل�شت�شارية،  ملن�شب 
النتخابية  جولتها  بربوك  اأنالينا  الأملانية  البيئية  النا�شطة  ب��داأت  عاًما، 
انها خالل  والطريف  ال�شفلى(.  )�شاك�شونيا  الثنني يف هيلد�شهامي  اأم�س 
النتخابات الت�شريعية يف 26 �شبتمرب، �شيكون عليها ال�شتغناء عن اأ�شوات 
، اخلمي�س، ا�شتبعاد قائمة اخل�شر هناك ب�شبب خمالفات  �شارلند، حيث متنّ
اإجرائية... خطاأ ميكن اأن يكون مكلفا. وتاأتي خيبة الأمل هذه، لتغذي تهمة 

الهواية التي تلت�شق بها منذ تعيينها من قبل احلزب يف اأبريل املا�شي.

�أخطاء يف �لربنامج
دت  ال��راي، ج�شنّ ا�شتطالعات  راأ���س  البدايات واع��دة: على  ومع ذل��ك، كانت 
النائب، البالغة من العمر 40 عاماً وتتبنى نهجا “واقعياً”، التجديد. غري 
ان الأخطاء الفادحة تتالت امام حرية اجلميع وده�شتهم: كانت هناك تلك 
املكافاأة التي تاأخرت يف الت�شريح بها، واأخطاء يف �شريتها الذاتية، واتهامات 
اأعطت حلركتها  اأخطاء فادحة يف الربنامج  ا  اأي�شً بال�شرقة الأدبية، ولكن 

�شورة “احلزب املحظور«.

اأبريل  نهاية  ال��راأي بني  ا�شتطالعات  نقاط يف   9 النتيجة: خ�شر اخل�شر 
يف  اأملانيا  �شربت  التي  الدراماتيكية  الفي�شانات  وخ��الل  يوليو.  ونهاية 
امل�شائل  اهمينّة  على  ع��الم��ة  ان��ه��ا  ورغ���م  ق��ت��ي��اًل(،   180( يوليو  منت�شف 

املناخية، ظلت اأنالينا بربوك حذرة خوًفا من اتهامها بتوظيف الزمة.
ها قد ياأتي من مناف�شها املحافظ، اأرمني ل�شيت،  ويرى مراقبون، ان حظنّ
ا ويراكمها. حزبه، الحتاد امل�شيحي  اأي�شً الذي ي�شاعف الأخطاء الفادحة 
الدميقراطي / الحتاد امل�شيحي الجتماعي، وحزب اخل�شر متقاربني جدا 

الآن، بن�شبة 24 باملائة و22 باملائة من نوايا الت�شويت.
عن لو جورنال دي دميان�س

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �لآخر

•• لوك الليربتي*

ال�����وراء،  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ن��رغ��ب يف  ب��ع�����س الأح����ي����ان، ل  يف 
والهتمام باإدارة فا�شدة بقدر ا�شتحالة التنبوؤ مبواقفها 
باأن  رنا  تذكنّ املعلومات  بع�س  هناك  ولكن  و�شيا�شاتها، 

الأمور رمبا كانت �شتكون اأ�شواأ.
مفتوًنا بالتاريخ وال�شيا�شة الأمريكية منذ عقود، احتلنّ 
مقعدا يف ال�شف الأول ملراقبة تطور الأعراف ال�شيا�شية 
لالأمريكان، وكذلك احلراك داخل احلزبني ال�شيا�شيني 

الرئي�شيني.
اأو  الدميقراطية  املن�شة  اإىل  اجن��ذاًب��ا  اأك���رث  ن��ك��ون  ق��د 
اأن����ه على  امل��ن�����ش��ة اجل��م��ه��وري��ة، لكنني اع��ت��ربت دائ���ًم���ا 
الآلة  اجل��م��ه��وري��ون  ميتلك  ال���ش��رتات��ي��ج��ي،  امل�����ش��ت��وى 

الأكرث فاعلية.
غالبا، يجد الدميقراطيون �شعوبة يف توحيد ال�شفوف، 
اأو البتعاد عن املناق�شات النظرية الكربى لنخبة معينة 
م��ن امل��ث��ق��ف��ني، ويف ك��ب��ح ج��م��اح ال���غ���رور ال���ذات���ي، اأو يف 
القرتاب من خطاب براغماتي، ومن هواج�س وم�شاغل 
ملمو�شة اأكرث. لقد كان احلزب الدميقراطي يف بع�س 

الأحيان، األد اأعدائه.
هناك ا�شتثناءات قليلة، مثل انتخاب اأوباما عام 2008، 
ولكن حتى ذلك احلني كان من املمكن اأن يكون للحرب 
هيالري،  وخيمة.  عواقب  كلينتون  هيالري  وبني  بينه 
عرفت  خ���ربة،  والأك���رث  جيدين  مب�شت�شارين  املحاطة 

ع يف الوقت املنا�شب. كيف جتمنّ
وعندما، باملنا�شبة، ينخر ال�شراع الداخلي املناف�س، فاإن 
النت�شار فقط هو الذي يهم داخل احلزب اجلمهوري. 
ولئن عرف هذا الأخري يف حقبة بعيدة بع�س املفكرين 
يثقل  يعد  مل  لينكولن  ح��زب  ف��اإن  الأيديولوجيني،  اأو 
يدر�س  ان��ه  ال��وق��ت.  بع�س  منذ  الكربى  باملبادئ  كاهله 
الدميوغرايف،  التطور  ويالحظ  النتخابية،  اخلريطة 

ثم يكينّف الر�شالة مع ما يريد النا�س �شماعه.
اإن خطر هذه املقاربة املحا�شبية ال�شارمة، هو المكانية 
وهذا  املر�شل.  اأو  الر�شالة  تتجاوزه  ب��اأن  جدا  احلقيقية 
ما يحدث منذ ظهور حزب ال�شاي، وموؤخراً، الرتامبية. 
��ا ل ميكن  ل��ك��ي ي��ت��م ان��ت��خ��اب��ك، ي��ج��ب الآن ال��دف��اع ع��منّ
الأ�شخا�س  اج��ت��ذاب  الأح��ي��ان،  بع�س  ويف  عنه،  ال��دف��اع 
امل�شبوهني واملنبوذين، وان تطلب من اليمني املتطرف 
ال�شتعداد للتدخل... هل يذكركم “الأولد الفخورون” 

ب�شيء ما؟
ل ي���زال ال��ع��دي��د م��ن اجل��م��ه��وري��ني م��ت��اأث��ري��ن بالدورة 
على  ال��ب��ك��اء  وي��وا���ش��ل��ون   ،2020 ل��ع��ام  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
ُتبذل  ال��واق��ع،  ار����س  على  بينما  وال�����ش��رق��ة  الف�شيحة 
من  ال��ع��دي��د  يف  النتخابية  الإج�����راءات  لتغيري  ج��ه��ود 
وج���زء من  الأق��ل��ي��ات  م�شاركة  تقليل  ب��ه��دف  ال��ولي��ات 

القاعدة النتخابية الدميقراطية.
ل�شرب  ال��ك��ربى،  الكذبة  بتعهد  فقط  يكتفون  ل  اإنهم 
وامنا  وت�شويهها،  الأخرية  النتخابات  نتائج  م�شداقية 
الكابيتول  على  الهجوم  ابعاد  تخفيف  من  يخجلون  ل 

ه��ي��ل، رغ���م ان ���ش��ب��اط ���ش��رط��ة، اأدل�����وا ب�����ش��ه��ادات قوية 
وموؤثرة، وانتحر العديد من �شباط ال�شرطة منذ ذلك 
مفادها  �شائعة  ن�شر  حد  اإىل  ميينيون  ويذهب  احل��ني. 
ت��ك��ون م��وؤام��رة م��ن قبل  ال��وف��ي��ات م�شبوهة، ورمب���ا  اأن 

التقدميني.
اإذا مل يكن ما �شبق كافياً لإقناعكم باأن احلزب اجلمهوري 
لن يتوقف عند اأي �شيء، ومل يعد يحاول انقاذ املظاهر، 
فاإن ما علمناه منذ يوم اجلمعة املا�شي، يجب اأن يجعل 
يرجتف  امل��وؤ���ش�����ش��ات،  على  باحلفاظ  مهتم  م��واط��ن  اأي 

دميقراطًيا.
الإعالم،  و�شائل  اإىل  م��رة  لأول  ت�شربت  التي  التقارير 
نهاية  يف  ال�شيوخ  جمل�س  اأع�شاء  اأك��ده��ا  اجلمعة،  ي��وم 
الأ���ش��ب��وع. ق��ال جيفري روزي���ن، اآخ��ر م��دٍع ع��ام خ��دم يف 
عهد دونالد ترامب، اإن الرئي�س وبع�س م�شاعديه كانوا 

يحاولون ما ل يقل عن انقالب قبل اأحداث 6 يناير.
املوؤيدين  اأ���ش��د  م��ن  كونه  رغ��م  ب��ار،  ويليام  اأن  نعلم  كنا 
اأن  بعد  ع��ام  كمدعي  من�شبه  من  ا�شتقال  قد  لرتامب، 
اأكد عدم وجود خمالفات يف انتخابات نوفمرب 2020. 
وقد رف�س بار ا�شتخدام وزارة العدل خلدمة خمططات 
الرئي�س وت�شويه �شمعة الآلة انتخابية. ويف حالته، كان 

هذا هو اخلط الذي يجب عدم جتاوزه.
ومبجرد اأن توىل روزن من�شبه، ورد اأن الرئي�س واأتباعه 
وحلفائه املخل�شني داخل وزارة العدل، حاولوا اللتفاف 
عليه. وقاوم روزين واأحد م�شاعديه ال�شغط املتكرر من 

حا�شية دونالد ترامب.
مل يذعنا ملطالبه بتاأكيد وجود خمالفات، كما اعرت�س 
ي��ه��دد م�����ش��وؤويل الق���رتاع يف  روزن على توقيع خ��ط��اب 
عن  امل�شوؤولني  قبل  من  والتحقيق  بالنتقام  جورجيا 

العدالة الأمريكية.
اإل��ي��ه ع��ام 2021. ورغ��م ك��ل م��ا �شبق،  ه��ذا م��ا و�شلنا 
اتهامهما  اثنني، ل ميكن  ورغ��م كالم مدعيني عامني 
اأفعال  اإدانة  اأن احلزب اجلمهوري يرف�س  اإل  بالتحيز، 
واأق����وال دون��ال��د ت��رام��ب. والأ����ش���واأ م��ن ذل���ك، ا يراهن 
التجديد  ان��ت��خ��اب��ات  يف  ت���اأث���ريه  ع��ل��ى  اجل���م���ه���وري���ون 
ليند�شي  م��ث��ل  ق����ادة  وي��دع��ي   ،2022 ل��ع��ام  الن�شفي 

جراهام �شراحة اأن احلزب هو فعال حزب ترامب.
ات���ردد يف  ب��اي��دن، وال��ت��ي ل  اإدارة  اإىل تغطية  اأع���ود الآن 
انتقادها يف بع�س الأحيان. لكنني اآمل اأن تفهم اأنه رغم 
القرارات  بع�س  اأو  امل��ب��ادرات،  بع�س  يف  الق�شور  اأوج���ه 
اأ�شواأ  يكون  ان  ميكن  الأم��ر  اأن  اأحياًنا  اأعتقد  ال�شيئة، 

بكثري.
هذا  على  مكانتها  اأج��ل  تقاتل من  املتحدة  الوليات  اإن 
لإنعا�س  ج��اه��دة  وت�شعى  ال��وب��اء،  اإن��ه��ا حت��ارب  الكوكب، 
اإذا  ولكن  ج�شيمة،  حتديات  وحدها  وه��ذه  اقت�شادها. 

كان عليها، بالإ�شافة اإىل ذلك، 
الدميقراطية،  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ب�����ش��را���ش��ة  ت���داف���ع  اأن 
فر�شت  لقد  يل.  بالن�شبة  ق��امًت��ا  ي��ب��دو  امل�شتقبل  ف���اإن 
الدميقراطية نف�شها عام 2020، فهل �شيكون بالإمكان 

تكرار هذا الجناز الفذ عام 2024؟

ترامب واجلمهوريون و�سرقة النتخابات...!

*��ستاذ تاريخ, وحما�سر, ومعلق �سيا�سي كندي خمت�س يف �ل�سيا�سة و�لتاريخ �لمريكيني

ترجمة خرية �ل�سيباين

•• طوكيو-رويرتز

اأظهر ا�شتطالع  اأم�س الثنني  تراجع التاأييد لرئي�س الوزراء 
مرة  لأول  املئة  يف   30 من  لأق��ل  �شوجا  يو�شيهيدي  الياباين 
دورة  ف�شل  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  املا�شي  العام  يف  من�شبه  توليه  منذ 
الألعاب الأوملبية يف طوكيو يف تعزيز �شعبيته و�شط عودة ظهور 

الإ�شابات بفريو�س كورونا.
ثلث  نحو  اأن  اأ�شاهي  �شحيفة  اأجرته  الذي  ال�شتطالع  واأ�شار 

التي  الأوملبية  ال��دورة  اإقامة  رف�شوا  ال�شتطالع  �شملهم  من 
اإن��ه��م ل  اختتمت ي���وم  اأم�����س الأول الأح���د وق���ال 60 يف امل��ئ��ة 
اكتناف  اإىل  اأدى  مما  للوزراء  رئي�شا  �شوجا  ا�شتمرار  يريدون 
النتخابات  يف  احل��اك��م  بحزبه  املتعلقة  بالتوقعات  الغمو�س 

العامة املقرر اإجراوؤها يف وقت لحق من هذا العام.
بداية  اأج��ري يف  ال��ذي  ال�شتطالع  ل�شوجا يف  التاأييد  وتراجع 
الأ�شبوع اإىل 28 يف املئة فيما ميثل اأدنى م�شتوى منذ اأن اأ�شبح 

رئي�شا للوزراء يف �شبتمرب اأيلول من العام املا�شي.

واأبدى 56 يف املئة من بني الذين �شملهم ال�شتطالع تاأييدهم 
فكرة  اأنها  املئة  يف   32 ق��ال  بينما  طوكيو  األعاب  دورة  لإقامة 
اإىل  اليابان  يف  كورونا  �شد  التطعيم  حملة  ب��طء  �شيئة.واأدى 
اجلديدة  الإ�شابات  ارتفاع  األقى  كما  �شوجا  ب�شعبية  الإ�شرار 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن الن��ت�����ش��ار ال�����ش��ري��ع ل�شاللة دل��ت��ا ب��ظ��الل��ه على 
الألعاب الأوملبية مع و�شول الإ�شابات اإىل مليون يوم اجلمعة.

وق���ال ���ش��وج��ا وامل��ن��ظ��م��ون ل��الأومل��ب��ي��اد اإن���ه ل ت��وج��د �شلة بني 
الأوملبياد والرتفاع املفاجئ يف عدد الإ�شابات.

بعد العملية الكربى.. تون�س تدخل مرحلة جديدة يف مكافحة كورونا

م�سوؤول �سحي كبري: الوليات املتحدة »تف�سل« يف مكافحة كوفيد 

 �سعبية رئي�س وزراء اليابان لأدنى م�ستوى 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأعلى  املتحدة  الوليات  ت�شجيل  مع 
ح�����ش��ي��ل��ة ي���وم���ي���ة م����ن الإ����ش���اب���ات 
حذر  اأ���ش��ه��ر،  �شتة  يف  بكوفيد-19 
لل�شحة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ع��اه��د  م��دي��ر 
البالد  اأن  م��ن  الأح����د  الأول  اأم�����س 

“تف�شل” يف مكافحة اجلائحة.
برنامج  يف  كولنز  فران�شي�س  وق��ال 
بي  “اإيه  �شبكة  عرب  ويك”  “ذي�س 
“مل يكن ينبغي اأن ن�شل اإىل  �شي”، 

املكان الذي و�شلنا اإليه«.
واأ�شاف “يف هذا ال�شدد، نعم، نحن 

نف�شل«.
لالإ�شابات  احل����اد  الن��ت�����ش��ار  واأدى 
اإىل  كوفيد-19  من  دلتا  باملتحورة 
لالإ�شابات  الإج��م��ايل  العدد  ارتفاع 

األفا،   118 اإىل  اجل��دي��دة  اليومية 
البالد  ت�شجله  م�شتوى  اأع��ل��ى  وه��و 

منذ �شباط/فرباير.
بن�شبة  الوفيات  ع��دد  ارتفع  كذلك، 
الأ�شبوعني  خ�����الل  امل���ئ���ة  يف   89
ب�شكل  انخفا�شها  رغ���م  امل��ا���ش��ي��ني، 
ال��ع��امل. كما  اأن��ح��اء  طفيف يف بقية 
اأن م�شت�شفيات الأطفال يف الوليات 
“مثقلة”  فلوريدا  مثل  الأمريكية 

فيما يتاأثر ال�شباب ب�شكل متزايد.
باملتحورة  املرتبطة  امل��خ��اوف  واأدت 
التلقيح.  م��ع��دلت  ارت��ف��اع  دل��ت��ا اىل 
ومع ذلك، ما زال املاليني، خ�شو�شا 
م�شككني  امل���ح���اف���ظ���ة،  امل���ن���اط���ق  يف 

ب�شالمة اللقاحات.
اإىل  ل��ن�����ش��ل  “ما ك��ن��ا  وق����ال ك��ول��ن��ز 
فعالية  اأك��رث  كنا  لو  القائم  الو�شع 

“ندفع  وتابع  اجلميع.  تلقيح”  يف 
الآن ثمنا باهظا«.

الأبي�س  ال��ب��ي��ت  م�����ش��ت�����ش��ار  واأ�����ش����ار 
فاوت�شي  اأن��ت��وين  ال�شحية  ل��الأزم��ة 
على  حمتملة  نهائية  م��واف��ق��ة  اإىل 
اإدارة  ج��ان��ب  م��ن  رئي�شية  ل��ق��اح��ات 
ال��غ��ذاء وال��ع��ق��اق��ري ال��ف��درال��ي��ة هذا 
ال�����ش��ه��ر، الأم������ر ال�����ذي ق����ال بع�س 
اإن����ه����م ي���ح���ت���اج���ون اإىل  امل�����ش��ك��ك��ني 

�شماعه.
ذي  “ميت  لربنامج  فاوت�شي  وق��ال 
�شي”،  ب���ي  “اإن  ق���ن���اة  بر�س”على 
اآب/ يف  ذل�����ك  ي��ح�����ش��ل  اأن  “اآمل 

اأغ�شط�س«.
املعدية  الأمرا�س  اخت�شا�شي  ونبه 
على  ال�����ش��ي��ط��رة  يف  ال��ف�����ش��ل  اأن  اإىل 
اأن يزيد  ���ش��اأن��ه  رة دل��ت��ا م��ن  امل��ت��ح��ونّ

“قد  اأخ���رى  رة  متحونّ ظهور  فر�س 
ت���ك���ون اأك�����رث اإث�������ارة ل��ل��م�����ش��اك��ل من 

دلتا«.
اأعمارهم  تقل  الذين  الأطفال  لكن 
بعد  موؤهلني  لي�شوا  عاما   12 ع��ن 
ال���ل���ق���اح���ات، وقال  ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى 
امل�شابني  الأط��ف��ال  ع��دد  اإن  كولنز 
بكوفيد والذين اأدخلوا امل�شت�شفيات، 
اأعلى م�شتوى له على الإطالق  بلغ 

مع 1450 حالة.
من  ي��ط��ل��ب  مل  اإذا  اأن������ه  واو������ش�����ح 
�شفوفهم  اإىل  ال��ع��ائ��دي��ن  الأط��ف��ال 
هذا  “ف�شينت�شر  ال��ك��م��ام��ات  و���ش��ع 

الفريو�س ب�شكل اأكرب«.
ي��وؤدي ذلك  اأن  املحتمل  “من  وق��ال 
امل����دار�����س،  يف  ال����وب����اء  ت��ف�����ش��ي  اإىل 
اإىل  العودة  الأطفال  على  و�شيتعني 
التعلم من بعد، وهو الأمر الوحيد 

الذي نريد احلوؤول دون حدوثه«.
ملكافحة  الأم��ريك��ي��ة  امل��راك��ز  وكتبت 
الأمرا�س والوقاية منها على تويرت 
اأن��ه حتى الأطفال الذين ل  الأح��د، 
ميكن  الوباء  اأعرا�س  عليهم  تظهر 
اأن ين�شروه، م�شيفة “على الأطفال 
الذين تبلغ اأعمارهم عامني اأو اأكرث 
العامة  الأماكن  يف  الكمامات  و�شع 

املغلقة، مبا فيها املدار�س«.
كاردونا  ميغيل  التعليم  وزي��ر  وك��رر 
ال��ت��و���ش��ي��ة. رغ����م ذل�����ك، اأث������ار رون 
دي�شانتي�س حاكم فلوريدا التي تعد 
من بني اأ�شد الوليات ت�شررا جراء 
�شيا�شية  ���ش��ج��ة  احل���ال���ي���ة،  امل���وج���ة 
الهيئات  مي���ن���ع  اأم�������را  ب����اإ�����ش����داره 
فر�س  م���ن  ال���ولي���ة  يف  التعليمية 

و�شع الكمامات.
امل�شت�شفيات  م���ع���ان���اة  م����ع  ول���ك���ن 
املر�شى  ع����بء  ظ���ل  يف  ال���ولي���ة  يف 
جمموعة  قالت  ب�شرعة،  املت�شخم 

من الهيئات اإننّها �شتتحدى القرار.
خبرية  م������ارت������ي،  اي����ل����ني  وق�����ال�����ت 
جامعة  يف  امل����ع����دي����ة  الأم�������را��������س 
“�شي  ف���ل���وري���دا ال���دول���ي���ة، ل�����ش��ب��ك��ة 
اأطفالنا  “م�شت�شفيات  اإننّ  ان”  ان 
“اأطباء  اأننّ  م�شيفة  غارقة متاما”، 
العمل  وطاقم  واملمر�شات  الأطفال 
يعانون.  والأط��ف��ال  مرهقون  لدينا 

اإنه اأمر مدمر للغاية«.
جلعل  ا�شتيائه  ع��ن  كولنز  واأع����رب 
وو�شع  ال���ل���ق���اح  ح�����ول  امل���ن���اق�������ش���ات 

الكمامات بندا �شيا�شيا خالفيا.
وقال “ل نحتاج حقا اإىل ال�شتقطاب 
يجب  النا�س.  يقتل  ف��ريو���س  ب�شاأن 
لإنقاذ  و���ش��ع��ن��ا  م��ا يف  ك��ل  ن��ف��ع��ل  اأن 
على  احل�شول  يعني  وه��ذا  الأرواح. 
الكمامة  و�شع  يعني  وه��ذا  اللقاح. 
عندما تكون داخل مكان مزدحم”. 
�شيا�شيا  “هذا لي�س ت�شريحا  وتابع 

ول اعتداء على حرياتكم«.
ويف موؤ�شر اإىل تزايد املخاوف ب�شاأن 
اأعلن منظمو  كوفيد،  ح��الت  زي��ادة 
اأم�س  للجاز  اأورل��ي��ن��ز  نيو  مهرجان 
امل��ق��رر يف  احل���دث  اأن  الأح����د  الأول 
ت�شرين   17 اإىل   8 م���ن  ال���ف���رتة 

الأول-اأكتوبر قد مت اإلغاوؤه.
“نح�س  ب��ي��ان  امل��ن��ظ��م��ون يف  وق����ال 
اجل���م���ي���ع ع���ل���ى ات����ب����اع الإر�������ش������ادات 
و�شعها  ال����ت����ي  وال������ربوت������وك������ولت 

م�شوؤولو ال�شحة العامة«.
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املال والأعمال

•• عجمان-الفجر:

ت���راأ����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار ب���ن حميد 
رئي�س  ع���ج���م���ان  ع���ه���د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
اجتماع  عجمان  م�شرف  اإدارة  جمل�س 

جمل�س اإدارة امل�شرف.
الجتماع  حم�شر  على  امل�شادقة  وبعد 
ال�شابق ..ناق�س املجل�س عددا من الأمور 
الأعمال  وا�شتعر�س  والإداري�����ة  امل��ال��ي��ة 

العتيادية واأ�شدر قراراته حيالها.
بديوان  ع��ق��د  وال����ذي  الج��ت��م��اع  ح�شر 
الإدارة  جمل�س  اأع�����ش��اء  عجمان  ح��اك��م 
الرئي�س  اأم���������ريي  حم���م���د  و�����ش����ع����ادة 
اطلع  حيث  عجمان  مل�شرف  التنفيذي 
�شموه على نتائج امل�شرف والتي اأظهرت 
عن حتقيق اأرباحاً بقيمة 61.9 مليون 
العام  ه��ذا  م��ن  الأول  الن�شف  يف  دره��م 

 2021

عن   44% بن�شبة  ارت��ف��اع��اً  م�����ش��ج��اًل   
الفرتة ذاتها من العام املا�شي التي بلغ 

خاللها �شايف الربح 43 مليون درهم.
  وق��د انعك�س ه��ذا امل�����ش��ار الإي��ج��اب��ي يف 
ارتفاع �شايف الدخل الت�شغيلي الذي بلغ 
الأول  للن�شف  دره���م  مليون   331.9
من العام احلايل 2021 حمققاً زيادة 
الأول  بالن�شف  مقارنًة   19% بن�شبة 
م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي وال��ت��ي ب��ل��غ خاللها 
�شايف الدخل الت�شغيلي 279.9 مليون 

درهم.
الرئي�س  اأم���ريي    وق��ال �شعادة  حممد 
اأداًء  عجمان  م�شرف  �شهد   : التنفيذي 
  2021 ع��ام  من  الثاين  الربع  يف  قوياً 
حيث ع��ادت الإي���رادات اإىل الرتفاع من 
�شهدته منذ  الذي  الرتاجع  بعد  جديد 
تقدماً  و�شهدنا  اجلائحة  تف�شي  بداية 
الأفراد  م��ن  عمالئنا  ثقة  يف  ملحوظاً 

الأعمال لدينا  وال�شركات بكافة حماور 
اأدائنا  م�شتويات  يف  جتلى  ال��ذي  الأم���ر 
القت�شاد  تعايف  على  يدل  وهذا  املرتفع 
الزخم  ب����ع����ودة  وي��ب�����ش��رن��ا  الإم������ارات������ي 

القت�شادي املقبل«.
 واأ�شاف ال�شيد اأمريي ان نتائجنا القوية 
2021 ت�شكل  ال��ث��اين م��ن ع���ام  ل��ل��رب��ع 
م�شرف  عمل  م�شرية  يف  هاماً  انعطافاً 
بالتحديات  م���ل���يء  ع����ام  ب��ع��د  ع��ج��م��ان 
يف  اجلائحة  تف�شي  بداية  منذ  املختلفة 
مار�س من العام املن�شرم والتي واجهها 
موظفونا واأع�شاء جمل�س الإدارة لدينا 
على  للحفاظ  جهودهم  ق�شارى  ببذل 
قيمة امتياز امل�شرف ومل�شاعدة عمالئنا 

على جتاوز تلك الظروف الع�شيبة.   
نتطلع  عجمان  م�شرف  يف  اننا  واأك���د    
املوؤ�شرات  ح��ي��ال  ك��ب��ري  ب��ت��ف��اوؤل  ق��دم��ا 
الإيجابية التي اأظهرها م�شرف عجمان 

والقت�شاد الإماراتي عموماً ونتوقع اأن 
ي�شتمر هذا التح�شن بال�شعود الإيجابي 
و  ل���الإي���رادات  م��ع حتقيق من��و م�شتدام 
انخفا�س املخ�ش�شات و�شبط التكاليف 

ب�شورة اأف�شل .
اأ�شول امل�شرف  اإجمايل    ه��ذا وق��د بلغ 
يونيو   30 بح�شب  دره��م  مليار   21.3
21.5 مليار درهم  2021  مقارنة ب 

عند نهاية دي�شمرب 2020
ويبلغ راأ�شمال امل�شرف 2.1 مليار درهم 
وجمموع حقوق امل�شاهمني 2.58 مليار 

درهم.
تعزيز  يف  حموريا  دورا  امل�شرف  ويلعب 
عجمان  ام������ارة  يف  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�������ش���رية 
وتفعيل كافة الإمكانات املتاحة لإي�شال 
ل��ع��م��الئ��ه مبختلف  امل�����ش��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة 
م�شتوى  على  وجودهم  واأماكن  فئاتهم 

دولة الإمارات.

عمار �لنعيمي يرت�أ�س �جتماع جمل�س �إد�رة م�سرف عجمان

امل�سرف  يحقق اأرباحًا بقيمة 61.9 مليون درهم يف الن�سف الأول من هذا العام

لالرتقاء بتجربة �مل�سافرين و�ملتعاملني

هيئة مطار ال�سارقة الدويل تعزز خدمات اإنهاء اإجراءات ال�سفر ذاتيًا
•• ال�شارقة-الفجر:

العديد  تطبيق  ال��دويل  ال�شارقة  هيئة مطار  توا�شل 
ال�شفر ذاتياً، والتي تتيح  اإج��راءات  اإنهاء  من خدمات 
واإجناز  واملتعاملني تخلي�س معامالتهم  للم�شافرين 
ب�����ش��رع��ة، م��ع تقليل وق���ت الن��ت��ظ��ار خالل  ���ش��ف��ره��م 
فرتات الذروة، ومبا ي�شهم يف زيادة ر�شاهم وحت�شني 
جتربتهم مع مطار ال�شارقة والو�شول اإىل وجهاتهم 

املختلفة حول العامل ب�شهولة واأمان. 

وت�سليم  �ل�سفر  �إجـــر�ء�ت  لإنهاء  ذ�تــي  نظام 
�حلقائب

يف اإطار خططه للتحول الذكي، يوفر مطار ال�شارقة 
نظاماً ذاتياً لإنهاء اإجراءات ال�شفر وت�شليم احلقائب، 
�شركة  م��ع  للم�شافرين  حالياً  اخل��دم��ة  تتوفر  حيث 
العربية للطريان من خالل اأك�شاك ذاتية تقع يف قاعة 
ال�شفر  اإج����راءات  اإن��ه��اء  للم�شافرين  تتيح  امل��غ��ادري��ن، 
وت�شليم  ال��ط��ائ��رة  اإىل  ال�شعود  ب��ط��اق��ات  وا���ش��ت��خ��راج 
احلقائب والنتقال مبا�شرة اإىل ق�شم مراقبة جوازات 

امل�شتعدين  امل��وظ��ف��ني  ال�����ش��ف��ر، م���ع وج����ود ع���دد م���ن 
للتدخل وتقدمي امل�شاعدة يف حال وجود اأية م�شكالت 

تقنية يف اأي من هذه الأجهزة. 
 

مد�ر  على  �مل�سافرين  خلدمة  مبتكرة  تقنيات 
�ل�ساعة 

“اإنرتنت  ذك���ي���ة  ت��ق��ن��ي��ات  ال�������ش���ارق���ة  م���ط���ار  ي��ت��ب��ن��ى 
�شال�شة  ل�شمان  العمل  م��راح��ل  جميع  يف  الأ�شياء” 
ع��م��ل��ي��ات امل���ط���ار، ح��ي��ث متنّ ت��رك��ي��ب اأك����رث م��ن 112 

ما  امل�شافرين،  تخدم  التي  املناطق  يف  ا�شت�شعار  جهاز 
املقدمة  واخل��دم��ات  الإج���راءات  مراقبة  فر�شة  يتيح 
ال�شرورة  عند  ال��دع��م  وت��ق��دمي  احلقيقي،  ال��وق��ت  يف 
لت�شهيل وت�شريع مراحل ال�شفر عرب املطار وحت�شني 
جتربة امل�شافرين ب�شكل عام، كما ت�شهم هذه التقنيات 
ب���الإج���راءات الحرتازية  يف م��راق��ب��ة م��دى الل��ت��زام 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ت��ب��اع��د اجل�����ش��دي وت��ق��ل��ي��ل نقاط 
اأعلى  نف�شه   الوقت  يف  وحتقق  باملوظفني،  الحتكاك 

معايري الكفاءة الت�شغيلية. 

�سركة طري�ن وف�ساء �أيرلندية ر�ئدة ت�سارك يف د�ر �لطري�ن �لأيرلندية  12

قطاع الطريان الأيرلندي يغتنم فر�سة م�ساركته يف 
معر�س دبي للطريان ل�ستعرا�س ابتكاراته الرائدة

مليار دولر �لقيمة �ل�سنوية غري �مل�ستغلة لت�سدير 26 �سلعة �إىل �لأ�سو�ق �لعاملية  10.5

غرفة دبي تطلق مبادرة مبتكرة لتحفيز الأداء الت�سديري لتجار دبي 
عرب التعريف بالفر�س الت�سديرية غري امل�ستغلة يف 30 �سوقًا عاملية 

لتنظيم عمليات �لإقالع و�لهبوط وحركة �سعود �مل�سافرين على منت �لطائر�ت

�سراكة ا�سرتاتيجية بني مطارات اأبوظبي و�سركة جلوبال خلدمات املالحة اجلوية

•• دبي-الفجر: 

يف  العاملة  الأيرلندية  ال�شركات  جمموعة  �شارعت 
معر�س  يف  للم�شاركة  والف�شاء  ال��ط��ريان  قطاعي 
دبي للطريان، الذي يعد الفعالية الدولية املبا�شرة 

الوحيدة يف قطاع الطريان التي ُتقام هذا العام.
وياأتي املعر�س الذي �شينطلق بعد 100 يوم فقط، 
الطريان  لقطاعي  بالن�شبة  ا�شتثنائية  مرحلة  يف 
وال��ف�����ش��اء ال��ع��امل��ي��ني، ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ت��ع��ايف الذي 
العاملية،  ال�شحية  الأزم���ة  اآث���ار  م��ن  ال��ع��امل  ي�شهده 
اإذ واج���ه ق��ط��اع ال��ط��ريان اأ���ش��ع��ب ف��رتة يف تاريخه 
بالتحديات مع  ح��اف��اًل  ك��ان  ال���ذي   2020 ع��ام  يف 
على   75.6% بن�شبة  امل�شافرين  اأع��داد  انخفا�س 
م�شتوى العامل وبن�شبة %67.6 يف منطقة ال�شرق 
انت�شار  اأدى  حيث   ،2019 بعام  مقارنًة  الأو���ش��ط 
اأعقبه  مر�س كوفيد-19 على م�شتوى العامل وما 
من فر�س قيود على ال�شفر اإىل تدهور الطلب على 
تقرير  واأ���ش��ار  كبرية.  مالية  خ�شائر  ووق��وع  ال�شفر 
�شادر عن الحتاد الدويل للنقل اجلوي )اأياتا( باأن 
)بعائدات  ُتقا�س  التي  العاملية،  امل�شافرين  اإي���رادات 
امل�شافرين لكل كيلومرت(، انخف�شت بن�شبة 69% 
لت�شل اإىل 189 مليار دولر مقارنًة بعام 2019. 
و�شي�شاهم معر�س دبي للطريان يف حتفيز التوا�شل 
انتعا�س  ملرحلة  ت�شتعد  التي  الطريان  �شركات  بني 
قوية، وزي��ادة فر�س الأعمال، كما يجمع جمموعة 
القطاع. وميثل  الفكر يف  اأب��رز اخل��رباء وق��ادة  من 
معاً،  الأيرلنديني  ال�شركاء  جتمع  منا�شبًة  املعر�س 
وتتيح لهم التعاون على امل�شتوى الدويل وامل�شاهمة 
اإنرتبرايز  ال��ع��امل��ي.و���ش��ت�����ش��ت�����ش��ي��ف  الن��ت��ع��ا���س  يف 
اأيرلندا، الوكالة احلكومية الأيرلندية املتخ�ش�شة 
بالتجارة والبتكار، 12 �شركة اأيرلندية يف معر�س 
دبي للطريان 2021، مبا يف ذلك بع�س ال�شركات 
ويفينج،  وب��وت��اين  اإيرو�شبي�س،  دبلن  مثل  املحلية 

ا�شرتاتيجية  وت��ق��وم  ج���روب.  اأفيي�شن  واأت��الن��ت��ي��ك 
امل�شاركة يف دورة هذا العام على نهج تعاوين، وتركز 
الطريان  ل�شركات  الكاملة  ال��ق��درات  اإظ��ه��ار  على 
احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال��ط��ريان  م��ع��دات  وم�شنعي 
م  املنطقة.و�شتقدنّ اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  الأي���رل���ن���دي���ة 
اإنرتبرايز اأيرلندا دار الطريان الأيرلندية، املفهوم 
اجل���دي���د وامل�����ش��ت��ق��ل يف م��وق��ع م��ت��م��ي��ز وق���ري���ب من 
وير�شخ  ال�شتثمار  يعزز فر�س  العر�س، مما  مدرج 
اأي وق���ت م�شى.  اأك����رث م��ن  احل�����ش��ور الأي���رل���ن���دي 
الأيرلندية  ال�شركات  اجلديد  النهج  هذا  و�شيدعم 
يف ق��ط��اع��ي ال��ط��ريان وال��ف�����ش��اء، وي�����ش��اع��ده��ا على 
اإحداث تاأثري على نطاق عاملي. ويوفر موقع الدار 
معر�س  على  الإط���اللت  اأف�شل  امل���درج  عند  املميز 
ال����ط����ريان، وي��ت��ي��ح ل��ل�����ش��رك��اء ال��رئ��ي�����ش��ي��ني عر�س 
اآمنة جتذب  املبتكرة يف بيئة  منتجاتهم وخدماتهم 
الزوار.وتعليقاً على هذا املو�شوع، قال اآلن ماهوين، 
م�شت�شار الت�شويق يف قطاع الطريان والف�شاء لدى 
اإنرتبرايز اأيرلندا يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
اأفريقيا: “�شممنا مفهوم دار الطريان الأيرلندية، 
بالإ�شافة اإىل برنامٍج ميتد طيلة فرتة معر�س دبي 
الرفيع واخلربة  امل�شتوى  2021 لإب��راز  للطريان 
والف�شاء  الطريان  قطاعا  بها  يتميز  التي  العالية 
اأيرلندية لت�شليط  12 �شركة  اأيرلندا. واخرتنا  يف 
�شريحة  اأم��ام  الكبرية  اأيرلندا  ق��درات  على  ال�شوء 
بني  التعاون  �شبل  وا�شتعرا�س  املهتمني،  من  اأو�شع 

ال�شركات على ال�شعيد العاملي«.

�ل�سركات �لأيرلندية �مل�ساركة يف معر�س دبي 
للطري�ن 2021

ناع  ل�شنّ اآم��ن��ة  بيئة  الأي��رل��ن��دي��ة  ال��ط��ريان  دار  توفر 
الآخرين  وال�شركاء  والعمالء  الرئي�شيني  ال��ق��رار 
وال�شالمة،  ال�شحة  ب��ق��واع��د  الل���ت���زام  خ���الل  م��ن 
وي�����ش��ت�����ش��ي��ف جم���م���وع���ًة م����ن ال�������ش���رك���ات ال����ب����ارزة 

واأتالنتيك  اإي��رو���ش��ب��ي�����س،  دب��ل��ن  م��ث��ل  وال��ن��اج��ح��ة 
اأفيي�شن جروب، واإيرتيك اأفيي�شن �شريفي�شز، واإيرو 
واإمرالد  اإي��د،  واإي��رو  ويفينج،  وبوتاين  اإن�شبيك�شن، 
اإيرو جروب، واإنالب�س، واإيرتيل اإيه تي اإن، وفراي، 
و�شانون اآي اإيه اإ�س �شي، بهدف التوا�شل وا�شتك�شاف 
دبلن  �شركة  القطاع.وتاأ�ش�شت  يف  التطورات  اأح��دث 
خدمات  لتقدمي  وت�شعى  اأي��رل��ن��دا  يف  اإيرو�شبي�س 
ال�شيانة والإ�شالح والتجديد على امل�شتوى العاملي، 
وه���ي اإح����دى ع��م��الء اإن��رتب��راي��ز اأي��رل��ن��دا، وحتقق 
و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  اأ�شواق  يف  متميزاً  ح�شوراً 
مهم  عقد  توقيع  يف  موؤخراً  جنحت  حيث  اأفريقيا، 
ال�شخمة مع اخلطوط اجلوية  الطائرات  ل�شيانة 
العربية  ل��ل��م��م��ل��ك��ة  ال��ر���ش��م��ي  ال��ن��اق��ل  ال�����ش��ع��ودي��ة، 
ويفينج  ب��وت��اين  �شركة  تاأ�ش�شت  ال�شعودية.بينما 
ملوكيت  م�شنعة  �شركة  وهي   ،1934 عام  العائلية 
الطائرة،  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  والأق��م�����ش��ة  الأر����ش���ي���ات 
وم��ع��ت��م��دة م��ن اإي��رب��ا���س وب��وي��ن��غ، ومت��ل��ك معرفة 
واملنتجات  توؤهلها لتقدمي اخلدمات  وا�شعة  وخربة 
املنا�شبة لأي م�شروع جديد اأو قائم. وت�شمل قائمة 
وطريان  ل��ل��ط��ريان،  الحت����اد  املنطقة  يف  عمالئها 
الإم�����ارات، وط���ريان اخل��ل��ي��ج، وال��ع��رب��ي��ة للطريان، 
مواد  م  ت��ق��دنّ الأردن���ي���ة، حيث  وامللكية  دب���ي،  وف���الي 
املقاعد  اأغ��ط��ي��ة  م��ث��ل  خ�شي�شاً  وم�شممة  ف��ري��دة 

وال�شتائر وغريها من الأقم�شة.
ال��ذي حافظ  الأي��رل��ن��دي،  ال��ط��ريان  ويتمتع قطاع 
على من��وه ب��ال��رغ��م م��ن حت��دي��ات الأزم����ة ال�شحية 
ط��ي��ل��ة ال���ع���ام امل��ا���ش��ي، ب��و���ش��ع ج��ي��د ي��ت��ي��ح ل���ه دعم 
ال��ت��ع��اون م���ع ال�شركاء  ال��ق��ط��اع م���ن خ���الل  ت��ع��ايف 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ني، وي�����ش��اه��م يف تعزيز  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 

التوا�شل ملاليني امل�شافرين. 
وت�شم قائمة ال�شركاء اخلارجيني وامل�شاركني يف دار 
الطريان الأيرلندية �شمن فعالية الطريان العاملية، 
موبيليتي  وفيوت�شر  الأي��رل��ن��دي��ة،  ال��ط��ريان  هيئة 

كامبو�س اأيرلند، وهيئة ال�شياحة الأيرلندية. 
 

و�آفاقه   2021 للطري�ن  دبي  معر�س  نتائج 
على �ل�سعيد �لعاملي

التطعيم  برامج  ال�شفر وتطبيق  بدء رفع قيود  مع 
العاملية، �شيلعب املعر�س دوراً حمورياً يف دعم خطة 
تتوقع  حيث  ال��ط��ريان،  قطاع  يف  املتوقع  النتعا�س 
اأحدث التقارير ال�شادرة عن الحتاد الدويل للنقل 
امل�شافرين يف عامي  اأع���داد  زي���ادًة كبرية يف  اجل��وي 
اإىل  والعودة  الكامل  التعايف  مع  و2023،   2022
2023، مدفوعًة  م�شتويات ما قبل الأزم��ة يف عام 
برفع قيود ال�شفر على نطاق اأو�شع يف عام 2022، 
وتراكم الطلب، ومدعومًة بالقوة ال�شرائية الكبرية 
املدير  ه���اوز،  تيم  ق��ال  ال�شياق،  ه��ذا  ويف  للعمالء. 
الإداري ل�شركة تار�شو�س اإيرو�شبي�س، اإحدى اجلهات 
معر�س  “�شُيظهر  للطريان:  دب��ي  ملعر�س  املنظمة 
الطريان  قطاع  يف  التطور   2021 للطريان  دب��ي 
نتيجة  الرقمي  التحول  الكبري يف عملية  والت�شارع 
جميع  املميزة  الفعالية  وجتمع  كوفيد-19.  اأزم��ة 
والف�شاء،  ال���ط���ريان  ع���امل  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال�����ش��رك��ات 
القطاع.  يف  والب��ت��ك��ارات  التقنيات  اأح��دث  ويعر�س 
ويف اأعقاب التحديات الكبرية التي واجهها القطاع 
متحم�شون  نحن  العاملية،  ال�شحية  الأزم��ة  ظل  يف 
لال�شتفادة من املعر�س باعتباره من�شة توؤكد اأهمية 
النمو  اإمكانات  وتبني  والف�شاء  ال��ط��ريان  قطاعي 

والتطور امل�شتقبلي.
للطريان  دب����ي  م��ع��ر���س  اأن  اإىل  الإ�����ش����ارة  وجت����در 
2021 ينطلق يف دبي ورلد �شنرتال، موقع اإقامة 

املعر�س، بني 14-18 نوفمرب 2021.

•• دبي –الفجر: 

�شمن �شعيها الدائم لتقدمي اأف�شل اخلدمات لقطاع 
الأعمال، ويف اإطار جهودها لتعريف اأع�شائها بفر�س 
ال�شتثمار والت�شدير يف الأ�شواق النا�شئة والواعدة، 
اأط��ل��ق��ت غ��رف��ة دب���ي م��ب��ادرة ج��دي��دة ع��ل��ى موقعها 
الت�شدير  فر�س  ا�شتعرا�س  ت�شتهدف  الإلكرتوين 
حتفيز  بهدف  امل�شتهدفة  الأ�شواق  يف  امل�شتغلة  غري 

الأداء القت�شادي والتجارة اخلارجية لإمارة دبي.
وت�����ش��اه��م اخل���دم���ة اجل���دي���دة ب��ف��ت��ح اآف�����اق جديدة 
ل��ت��ع��زي��ز اإم��ك��ان��ات ال��ت�����ش��دي��ر مل��ج��م��وع��ة م��ن ال�شلع 
عرب  عاملياً،  مهمة  ا�شرتاتيجية  ولأ���ش��واق  امل��ح��ددة 
حتديد الفجوة الت�شديرية التي ميكن لتجار دبي 

ال�شتفادة منها يف الت�شدير لهذه الأ�شواق.
وتتوفر هذه املبادرة كخدمة جديدة تقدمها الغرفة 
الإنرتنت،  �شبكة  ع��ل��ى  الإل���ك���رتوين  موقعها  ع��رب 
ح��ي��ث ي��ت��م ت���وف���ري امل��ع��ل��وم��ات وال��ت��ق��ي��ي��م��ات حول 
معينة،  اأ���ش��واق  يف  حم��ددة  ل�شلع  الت�شدير  فجوات 
مب��ا مي��ك��ن رج���ال الأع���م���ال يف دب���ي م��ن ال�شتفادة 
منها عرب ت�شدير نحو 26 �شلعة مدرجة اإىل 30 
اأ�شواق دول حمددة يف  العامل، ول�شيما  �شوقاً حول 
اأوروبا وجمل�س التعاون اخلليجي، ومنطقة ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اإفريقيا، واإفريقيا واآ�شيا.
ال��ق��ي��م��ة الإج��م��ال��ي��ة ال�شنوية  وق����درت غ��رف��ة دب���ي 
دولر  مليار   10.5 ب��ح��وايل  الت�شديرية  للفجوة 
اأم���ري���ك���ي، مم���ا ي��ع��ن��ي وج����ود ف��ر���س ت�����ش��دي��ر غري 
م�شتغلة يف هذه الأ�شواق تبلغ قيمتها 10.5 مليار 
دولر اأمريكي ميكن لتجار دبي والإمارات ال�شتفادة 
وتناف�شيتهم  ال��ت�����ش��دي��ري  اآدائ���ه���م  ل��ت��ع��زي��ز  م��ن��ه��ا 
ال��ع��امل��ي��ة.وت��ل��ع��ب امل���ب���ادرة اجل���دي���دة دوراً م��ه��م��اً يف 
امل�شاهمة بتحقيق دبي لهدفها ال�شرتاتيجي املتمثل 
يف زيادة التجارة اخلارجية من 1.4 تريليون درهم 
ال�شنوات اخلم�س  درهم على مدى  تريليون   2 اإىل 
املقبلة، حيث اأنها ت�شهم يف تعزيز العمليات التجارية 
املعلومات  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن  ب��ال�����ش��ادرات  املتعلقة 
الكافية التي متكن رجال الأعمال من امتالك روؤية 
وا�شحة عن واقع الأ�شواق، ومبا ميكنهم يف الوقت 
لل�شلع  الأكرث مالئمة  الأ�شواق  ا�شتهداف  ذاته من 

التي يريدون ت�شديرها.
وقال �شعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة 
دبي: “ تعترب مبادرتنا القائمة على درا�شات دقيقة 
ومتخ�ش�شة خدمة جديدة ن�شعها بني يدي اأع�شائنا 

وجتارنا مل�شاعدتهم على الو�شول لالأ�شواق والفر�س 
ال�شتثمارية، وتعزيز تناف�شيتهم ومرونتهم يف هذه 
الظروف ال�شتثنائية، وحتويل التحديات اإىل فر�س 
من خالل التعرف على ال�شلع الت�شديرية املطلوبة 
يف اأ�شواق حمددة والت�شدير اإليها.«واأ�شاف �شعادته 
ق��ائ��اًل: “من خ���الل حت��دي��د الأ����ش���واق ال��ت��ي توفر 
فر�شاً اأف�شل، نقدم اآليات لتعزيز قدرات امل�شدرين 
وو���ش��ول��ه��م اإىل الأ����ش���واق ال��ع��امل��ي��ة امل��ج��زي��ة. وهذه 
املبادرة اجلديدة تن�شجم ب�شكل وا�شح مع خطة دبي 
للتجارة اخلارجية والتي اأعلن عنها موؤخراً �شاحب 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
دبي”  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
الإمارة  مكانة  تر�شيخ  على  وت�شاعدنا  اهلل”،  رع��اه 
عا�شمة عاملية للتجارة الدولية.«وح�شب الآلية التي 
ت�شتعر�شها املبادرة، فاإن املجوهرات تاأتي على راأ�س 
قائمة ال�شلع التي ميكن ال�شتفادة منها يف عمليات 
ال�شادرات  فجوة  تبلغ  والتي  امل�شتقبلية،  الت�شدير 
ويتمتع  اأمريكي.  دولر  مليار   6.6 فيها  ال�شنوية  
يف  م�شتغلة  غ��ري  اإم��ك��ان��ات  باأعلى  كونغ  هونغ  �شوق 
1.5 مليار  بنحو  والتي تقدر  املجوهرات،  �شادرات 
دولر اأمريكي؛ حيث تبلغ قيمة وارداته احلالية من 
املجوهرات من الإمارات 1.1 مليار دولر اأمريكي. 
اأك��رب ح�شة من  الوقت احل��ايل  وحتتل �شوي�شرا يف 
����ش���ادرات امل���ج���وه���رات م���ن الإم�������ارات وال���ت���ي تقدر 
بنحو 4.6 مليار دولر اأمريكي، ومع ذلك ل تزال 
لديها اإمكانات غري م�شتغلة تبلغ 1.3 مليار دولر 
اأم��ري��ك��ي، وه��و م��ا ي�شع ال��دول��ة ال��واق��ع��ة يف و�شط 
اأوروبا يف املرتبة الثانية امل�شرتكة من حيث اإمكانات 
والتي  ال���ع���راق،  م���ع  امل�شتغلة”  “غري  ال��ت�����ش��دي��ر 
قيمتها  تبلغ  م�شتغلة  غري  اإمكانات  لديها  بدورها 

1.3 مليار دولر اأمريكي.
حددتها  التي  ال�شلعة  النحا�شية  الأ�شالك  تعد  كما 
بيانات غرفة دبي كثاين اأعلى فجوة ت�شديرية بقيمة 
924 مليون دولر اأمريكي، مع حتديد الهند على 
اأنها ال�شوق ذات الإمكانات “غري امل�شتغلة” البالغة 
وتبلغ  اأمريكي،  دولر  ماليني   208 نحو  قيمتها 
قيمة واردات الهند احلالية من الأ�شالك النحا�شية 

من الإمارات 453 مليون دولر اأمريكي. 
والعناية  وامل���ك���ي���اج  ال��ت��ج��م��ي��ل  م��ن��ت��ج��ات  واح���ت���ل���ت 
اإمكانات  ذات  ال�شلع  �شمن  الثالثة  املرتبة  بالب�شرة 
الفجوة  امل�شتغلة، حيث قدرت قيمة  الت�شدير غري 
الإجمالية فيها مببلغ 350 مليون دولر اأمريكي. 

وهونغ  ال�شني  وه��ي  الثالثة  اآ�شيا  اأ���ش��واق  وحت��ت��ل 
حيث  من  الأوىل  الثالثة  املراكز  و�شنغافورة  كونغ 

اإمكانات البلدان يف هذه ال�شلع. 
غري  باإمكانيات  الأوىل  املرتبة  ال�شني  حتتل  كما 
م�شتغلة ملنتجات التجميل واملكياج والعناية بالب�شرة 
ت�شل  ح��ي��ث  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون  ب�186  ت��ق��در 
اأمريكي  دولر  ماليني   3 اإىل  احلالية  ال�����ش��ادرات 
فقط، تليها هوجن كوجن باإمكانات ت�شدير تبلغ 64 
مليون دولر اأمريكي حيث ت�شل ال�شادرات احلالية 
�شنغافورة  ث���م  اأم���ري���ك���ي  دولر  م��ل��ي��ون   6.5 اإىل 
والتي  اأمريكي  دولر  مليون   24 تبلغ  باإمكانيات 
دولر  مليون   2.4 اإليها  احلالية  ال�شادرات  ت�شل 

اأمريكي.
ويعتمد حتليل الأ�شواق وال�شلع �شمن هذه املبادرة 
التجارة  مل��رك��ز  ال��ت�����ش��دي��ر  اإم��ك��ان��ات  “موؤ�شر  ع��ل��ى 
الت�شدير  واإمكانات  فر�س  يحدد  ال��ذي  الدويل”، 
غ���ري امل�����ش��ت��غ��ل��ة م���ن من����وذج اق��ت�����ش��ادي ي��ع��م��ل على 
ذلك  الرئي�شية، مبا يف  العوامل  العديد من  تقييم 
الو�شول  وظ���روف  الثنائية،  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الق��ات 
ر، والطلب من ال�شوق  اإىل ال�شوق، واإم��دادات امل�شدنّ
التي  الأخ���رى   26 ال���  ال�شلع  وم��ن بني  امل�شتهدف. 
امل��ب��ادرة ك��ل م��ن ال�شاي،  مت حت��دي��ده��ا �شمن ه��ذه 
املح�شرة،  اأو  امل��ح��ف��وظ��ة  والأ����ش���م���اك  وال����ذه����ب، 
وقطع  والكتيبات،  املطبوعة  وال��ك��ت��ب  وال�����ش��اب��ون، 
غيار الآلت، والأجهزة الكهربائية، ومركبات النقل 

العام، والعطور، وم�شتح�شرات الطعام وغريها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

وقعت مطارات اأبوظبي، املالك وامل�شغل للمطارات اخلم�شة يف الإمارة، اتفاقية مع 
�شركة جلوبال خلدمات املالحة اجلوية، لتويل م�شوؤولية تقدمي خدمات املالحة 
طويلة  ا�شرتاتيجية  �شراكة  �شمن  اأبوظبي،  ملطارات  التابعة  املرافق  يف  اجلوية 
الأمد بني اجلانبني.ومبوجب التفاقية �شتقدم �شركة جلوبال خلدمات املالحة 
يف  اجلوية  احلركة  ومراقبة  املالحة  خدمات  تت�شمن  �شاملة،  خدمات  اجلوية، 
على مراقبة  “جلوبال”  املطارات، حيث �شيعمل املخت�شون واخلرباء من �شركة 
احلركة اجلوية يف املطارات اخلم�شة لالإمارة، كما �شتقع على عاتقهم م�شوؤولية 
�شعود  تنظيم حركة  اإىل  بالإ�شافة  وهبوطها،  للطائرات  الآم��ن  الإق��الع  �شمان 
امل�شافرين على منت الطائرات يف مرافق مطارات اأبوظبي.وقال �شريف الها�شمي، 
اإقامة  على  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ارات  “حتر�س  اأب��وظ��ب��ي:  مل��ط��ارات  التنفيذي  الرئي�س 
�شراكات ا�شرتاتيجية مع ال�شركات املحلية يف الدولة، والتي تقدم بدورها جمموعة 
بخدمات  مطاراتنا  جميع  تتميز  حيث  اجل���ودة،  وعالية  املبتكرة  اخل��دم��ات  م��ن 

املالحة اجلوية ال�شتثنائية، ما يوفر مل�شغلي اخلطوط اجلوية وامل�شافرين على 
متنها خدمات ت�شغيلية مبعايري رائدة ومتميزة، وذلك اأثناء تواجدهم على منت 
التي  املتميزة  اخلدمات  “اإن  الها�شمي:  املطار«.واأ�شاف  اأر���س  على  اأو  الطائرات 
بال�شراكة مع �شركة جلوبال خلدمات املالحة اجلوية  اأبوظبي  تقدمها مطارات 
تعود بالفائدة على امل�شافرين ب�شكل عام، ما يعزز مكانة مطارات اأبوظبي الرائدة، 
حيث تعترب جودة اخلدمات ميزة م�شرتكة، ونتطلع اإىل تعزيز �شراكتنا مع �شركة 
جلوبال خلدمات املالحة اجلوية خالل ال�شنوات القادمة«.ومن جانبه قال يحيى 
اجلوية:  املالحة  خلدمات  جلوبال  ل�شركة  التنفيذي  املدير  احل��م��ادي،  عبداهلل 
“ي�شعدنا توقيع هذه ال�شراكة ال�شرتاتيجية مع مطارات اأبوظبي، التي تربهن 
على قوة ومتانة العالقات بني الطرفني، ونثمن من جهتنا ثقة مطارات اأبوظبي 
دل��ي��اًل على قدرة  ب���دوره  ال���ذي يعد  امل��الح��ة اجل��وي��ة،  ب�شركة جلوبال خل��دم��ات 
ال�شركة الت�شغيلية، واإمكانياتها لتقدمي حلول مبتكرة يف جمال خدمات املالحة 
اجلوية، التي تت�شم بالكفاءة واإدارة التكاليف بفاعلية، ما ي�شاهم يف تطوير منوذج 

جديد ومبتكر للتعاون يف قطاع الطريان بالدولة«.
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املال والأعمال

جامعة خليفة واأدنوك تطلقان برنامج روؤية لتعريف طلبة الثانوية بقطاع النفط والغاز يف الإمارات
•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا و�شركة برتول اأبوظبي الوطنية 
“اأدنوك” اأم�س برنامج “روؤية” الذي ي�شتمر لعامني واملوجه لطلبة املرحلة 

الثانوية بهدف تثقيفهم بقطاع النفط والغاز يف الدولة.
زي��ادة م�شتوى الوعي عند  اإىل  ويهدف الربنامج الذي انطلق هذا ال�شيف 
البرتولية  بالهند�شة  املتعلقة  الأكادميية  بالتخ�ش�شات  لاللتحاق  الطلبة 
املبادرة يف �شياق تعزيز اجلهود الجتماعية ل�شركة  يف الإمارات.وتاأتي هذه 
ليتمكنوا  ال��دول��ة  طلبة  وتطوير  بتعليم  ال�شتثمار  يف  املتمثلة  “اأدنوك” 
اإىل  اإ�شافة  البعيد،  املدى  القت�شادية على  التنمية  امل�شاهمة يف عملية  من 
يف  البرتولية  الهند�شة  ق�شم  بها  يتمتع  التي  املرموقة  املكانة  تعك�س  اأنها 
جامعة خليفة وح�شوله على املركز 21 عامليا يف الهند�شة البرتولية ح�شب 

العاملية.من جانبه قال  لت�شنيف اجلامعات  اإ�س”  “كيو  ت�شنيفات موؤ�ش�شة 
اأول للخدمات الأكادميية والطالبية  اأحمد ال�شعيبي، نائب رئي�س  الدكتور 
روؤية  ب��رن��ام��ج  يف  اأدن����وك  �شركة  م��ع  ال��ت��ع��اون  “ ي�شرنا  خليفة..  جامعة  يف 
ال�شيفي الذي مت ت�شميمه لتزويد الطلبة مبنظور �شحيح حول التخطيط 
الهند�شة  برنامج  ح��از  حيث  م�شتقبال،  الأك��ادمي��ي��ة  تخ�ش�شاتهم  واختيار 
كفاءة  ي��وؤك��د  م��ا  وه��و  عامليا،   21 امل��رك��ز  على  خليفة  جامعة  يف  البرتولية 
واملراكز  املختربات  العاملي وحداثة  امل�شتوى  على  الأكادميية  الهيئة  اأع�شاء 
توفري  يف  جميعها  ت�شاهم  التي  اجلامعة  مرافق  وج��ودة  املتطورة  البحثية 
بيئة تعليمية متقدمة. ويف هذا الإطار، �شيتيح برنامج روؤية ال�شيفي لطلبة 
ال�شحيح  بالنهج  والل��ت��ح��اق  م�شتقبلهم  ت�شور  اإمكانية  الثانوية  املرحلة 
املوارد  دائرة  املزروعي، رئي�س  اأحالمهم«.وقال غنام  يوؤهلهم لتحقيق  الذي 
الب�شرية ملجموعة اأدنوك.. “ حتر�س اأدنوك على دعم تطوير مهارات القوى 

النفط  بقطاع  املتعلقة  اجل��وان��ب  جميع  يف  ال��ق��ادم��ة  الأج��ي��ال  م��ن  العاملة 
والغاز يف الإمارات، لذلك ي�شعدنا التعاون مع جامعة خليفة يف برنامج روؤية 
الذي �شي�شاهم يف رفد طلبتنا باملعلومات الهامة حول اأحدث التكنولوجيات 
والعمليات واخلربات املتبعة يف هذا القطاع ال�شناعي، كما �شي�شلط ال�شوء 
على الفر�س املتميزة التي يوفرها قطاعنا الديناميكي ل�شبابنا املوهوبني. 
بالعلوم  املتعلقة  التعليمية  الربامج  ال�شتثمار يف  �شنوا�شل عملية  وبدورنا، 
والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات واملبادرات التي متكن وتعزز دور �شبابنا 
يف اللتحاق بالوظائف الناجحة مبا يتما�شى مع روؤية الدولة املئوية للعام 
2071«.ويتكون الربنامج من جزاأين، حيث بداأ اجلزء الأول من الربنامج 
2021 واحتوى على تدريبات  اأغ�شط�س   5 11 يوليو لغاية  افرتا�شيا يف 
ومهمات  متخ�ش�شة  موؤ�ش�شات  م��ع  وت��ف��اع��الت  املخترب  يف  واأع��م��ال  عملية 

متعلقة بامل�شاريع التي تركز على قطاع النفط والغاز.

اأما اجلزء الثاين من الربنامج، ف�شيحظى فيه طلبة ال�شف 11 بتدريب يف 
ور�س عمل وعرو�س  التدريب  و�شيت�شمن  واحد،  اأ�شبوع  ملدة  جامعة خليفة 
تقدميية للم�شاريع يف الفرتة املمتدة من دي�شمرب اإىل يناير 2022، ليتم 
يف ال�شيف التايل البدء يف برنامج اآخر ي�شتمر لثالثة اأ�شابيع ويلتزم اأع�شاء 
الهيئة الأكادميية يف جامعة خليفة الذين يتولون مهمة اإدارة الربنامج يف 

املحافظة على التوا�شل مع الطلبة ودعم م�شاريعهم خالل الفرتة كلها.
و�شي�شم ق�شم برنامج تدريب طلبة املرحلة الثانوية يف معاهد اأدنوك التقنية 
خليفة.وتخلل  جامعة  يف  البرتولية  والهند�شة  اجليولوجية  العلوم  ق�شمي 
الأ�شبوع الأول من اجلزء الأول للربنامج جولت افرتا�شية يف مركز اأدنوك 
للقيادة الرقمية ومركز ثمامة للتميز، كما �شمل على عرو�س تقدميية يف 
اجليولوجيا من التاريخ الن�شبي اإىل التاريخ املطلق وعلم الأحياء القدمية 

وعلم طبقات الأر�س وتقنيات الرتباط ونظائر العنا�شر الكيميائية.

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت دائرة التنمية القت�شادية اأبوظبي 
عن اإ�شدارها رخ�شة الأعمال املدنية على 
لها  ح��دد  والتي  اأبوظبي  اإم���ارة  م�شتوى 
ال�شخ�س  اأن�شطة مهنية ميار�شها   604
اخلربات  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��رب  الطبيعي 
واملوؤهالت وامللكية الفكرية التي اكت�شبها 
نتيجة لدرا�شات وتخ�ش�شات اأكادميية اأو 

مهنية معرتف بها.
وتخت�س �شركة الأعمال املهنية باملهنيني 
املحا�شبة  م���ث���ل  ع�����دي�����دة  جم�������الت  يف 
و�شالونات  وال���ش��ت�����ش��ارات  وال���ت���دري���ب 
ال�شخ�شية  العناية  وخ��دم��ات  التجميل 
النرتنت  و�شبكات  الكمبيوتر  و�شركات 
 100% مملوكة  تكون  بحيث  وغريها 
خمتلف  م��ن  املهنيني  ال�شركاء  قبل  م��ن 

اجلن�شيات.
البلو�شي  وقال �شعادة را�شد عبد الكرمي 
وكيل دائرة التنمية القت�شادية اأبوظبي 
اإن رخ�������س الع���م���ال امل��دن��ي��ة ت�����ش��ه��م يف 
وكافة  املهنيني  ب��ني  الثقة  م�شتوى  رف��ع 
وجعله  املهني  العمل  وتطوير  املتعاملني 
بيئة حا�شنة ملجتمع الأعمال املهنية على 
اأن  �شاأنه  م��ن  مل��ا  اأبوظبي  ام���ارة  م�شتوى 
ي�شرع من النتقال اىل القت�شاد القائم 

على املعرفة.
ال����ن����وع من  ه�����ذا  اأن  ����ش���ع���ادت���ه  واأو������ش�����ح 
اجلدد  امل�شتثمرون  يف�شله  الرتخي�س 
و���ش��رع��ة و�شهولة  ال��ت��ك��ل��ف��ة  ق��ل��ة  ب�����ش��ب��ب 
الن�شاط  ك���ان  اإ����ش���داره خ��ا���ش��ة يف ح���ال 
يكون  ب��ح��ي��ث  “ا�شت�شارات”  امل��ط��ل��وب 
فردية  موؤ�ش�شة  اإما  لها  القانوين  ال�شكل 
وجود  ح���ال  يف  مهنية  اأع��م��ال  ���ش��رك��ة  اأو 

النوع  ه���ذا  وي���ك���ون  م�شتثمر  م���ن  اأك����رث 
تاأ�شي�شه  ال�����ش��ه��ل  م���ن  ال��رتاخ��ي�����س  م���ن 
متميزة  اإ���ش��اف��ة  ي�شكل  مم��ا  ت��ع��دي��ل��ه  اأو 
م�شتوى  على  العمال  ممار�شة  ل�شهولة 

اإمارة اأبوظبي.
اأن معظم  اأب��وظ��ب��ي  اق��ت�����ش��ادي��ة  واأف�����ادت 
خدمات  وكيل  تتطلب  املدنية  ال�شركات 
�شريك  الرخ�شة  يف  يكن  مل  اإذا  حملي 
وكيل  ي��ق��وم  اأن  ع��ل��ى  اجلن�شية  اإم���ارات���ي 
متطلبات  ب����������اإدارة  امل���ح���ل���ي  اخل�����دم�����ات 
الرتخي�س وغريها من امل�شائل الأخرى 
لإجناز  احل��ك��وم��ي��ة  باملتطلبات  املتعلقة 
يتحمل  ل  بحيث  الرخ�س  مالك  اأعمال 
م�شوؤولية  اأي  امل��ح��ل��ي  اخل���دم���ات  وك��ي��ل 
عن اأعمال مالك الرخ�شة ول اأي التزام 
مايل جتاه ال�شركة اأو ن�شاطاتها يف اإمارة 

اأبوظبي اأو اأي مكان اآخر.

هناك  اأن  اىل  ال�������ش���اأن  ب���ه���ذا  واأ������ش�����ارت 
ات��ف��اق��ي��ة وك��ي��ل اخلدمات  من���وذج���ا م���ن 
مع  وال��ت��زام��ات��ه  عالقته  وي��ح��دد  يو�شح 
ال�����ش��رك��اء م���الك ال��رخ�����ش��ة امل��ه��ن��ي��ة، كما 
تاأ�شي�س  لعقد  منوذجاً  ال��دائ��رة  اأ���ش��درت 
ال�شركة املهنية �شيكون متاحاً عرب موقع 

الدائرة.
واأك����دت اق��ت�����ش��ادي��ة اأب��وظ��ب��ي اأن���ه يعتمد 
اإ�شدار رخ�س الأعمال املدنية للمهنيني 
متار�س  التي  املن�شاآت  بتاأ�شي�س  الراغبني 
الأن�شطة املهنية املذكورة �شمن الالئحة 
للرخ�شة  فرع جت��اري  اإ�شدار  يجوز  كما 
جوهر  يف  ذل����ك  مي�����س  اأن  دون  امل��ه��ن��ي��ة 
وذلك يف  اأو خ�شائ�شها  املهنية  الرخ�شة 
مع  مت�شقاً  التجاري  الن�شاط  ك��ان  ح��ال 
يحق  كما  ل��ه  مكماًل  اأو  املهني  الن�شاط 
اخليار  ب��ه��ذا  ال��ع��م��ل  ال��ق��ائ��م��ة  للمن�شاآت 

من  والتحول  و�شعها  تعديل  خ��الل  من 
م��ن�����ش��اأة جت���اري���ة اىل م��ه��ن��ي��ة م���ع احلق 
ال�شجل  يف  امل�شجل  برقمها  بالحتفاظ 

التجاري وتاريخ التاأ�شي�س.
ي��ذك��ر اأن رخ�����ش��ة الأع���م���ال امل��دن��ي��ة هي 

وت�شمل  املهنية،  بالأن�شطة  متخ�ش�شة 
الطبيعي  ال�شخ�س  مي��ار���ش��ه  ن�شاط  اأي 
واملوؤهالت  اخل���ربات  م��ن  ع��رب جمموعة 
نتيجة  اكت�شبها  ال��ت��ي  الفكرية  وامللكية 
لدرا�شات وتخ�ش�شات اأكادميية اأو مهنية 

معرتف بها والتي من خاللها يوؤدي هذا 
جمموعة،  �شمن  اأو  م��ن��ف��رداً  ال�شخ�س 
مبوؤهالته  م�����ش��ت��ع��ي��ن��اً  خ��دم��ة  اأو  ع��م��اًل 
ال�شتعانة  دون  اأو  مع  الذهني  ون�شاطه 
باأدوات اأو معدات وذلك لقاء اأجر حمدد.

»حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع« تنظم الجتماع الأول ل�سبكة دبي حلا�سنات الأعمال

•• دبي-الفجر: 

بناء على توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم - نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء -حاكم دبي “رعاه اهلل “ بتعديل قانون موؤ�ش�شة 
2016، لي�شمل  ال�شغرية واملتو�شطة يف عام  امل�شاريع  حممد بن را�شد لتنمية 
اإن�شاء و تطوير امل�شاريع و املبادرات التي ت�شهم يف حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية 

للموؤ�ش�شة، و من �شمنها اعتماد م�شرعات و حا�شنات الأعمال . 
نظمت موؤ�ش�شة حممد بن را�شد الجتماع الأول ل�شبكة دبي حلا�شنات العمال، 
التي مت تاأ�شي�شها ودعمها من قبل املوؤ�ش�شة، حيث تعمل ال�شبكة كجهة ار�شادية 
العمال  حا�شنات  لربامج  املتبعة  املمار�شات  اأف�شل  وتقدمي  وت�شجيع  مل�شاعدة 
دولة  والتنموي يف  القت�شادي  الن�شاط  اىل حتفيز  ال�شبكة  وت�شعى  الدولة.  يف 
تاأ�شي�س من�شاآت  دب��ي، من خ��الل  ام��ارة  املتحدة وحت��دي��دا يف  العربية  الم���ارات 
م�شرية  تعزيز  يف  ت�شهم  واع���دة  ا�شتثمارية  ف��ر���س  ات��اح��ة  على  ق���ادرة  ج��دي��دة 

القت�شاد الوطني وخلق املزيد من فر�س العمل.
يف  الن�شاطات  واجن���اح  دع��م  اىل  امل��ت��ع��دة  ب��راجم��ه��ا  خ��الل  م��ن  ال�شبكة  وت�شعى 
بني  العملية  واخل��ربات  املعلومات  تبادل  ت�شهيل  خ��الل  من  العمال  حا�شنات 
احلا�شنات  وعمالء  القرار  و�شناع  دبي  ام��ارة  يف  العمال  وم�شرعات  حا�شنات 

واجلهات ذات العالقة. 
ال،  وقدمت احلا�شنات عرو�شا عن جتاربها الرائدة نحو التوجه الريادي الفعنّ
اإطالق  ال�شباب من  مئات  نت  مكنّ ريادية  وم��ب��ادرات  بق�ش�س جناح  تكلل  وال��ذي 
م�شاريعهم النا�شئة، كما مت الطالع على اهم جتارب حا�شنات الأعمال  املحلية 

و العاملية لدعم هذا القطاع .
الو�شع احلايل ل�شبكة »دبي حلا�شنات العمال«،  ومت خالل الجتماع مناق�شة 
النا�شئة  امل�شاريع  و  رواد العمال  ب�شكل خا�س، وفر�س  ال�شبكة  اأمام  الفر�س  و 
تدعمها،  التي  القطاعات  و  احلا�شنات  تخ�ش�س  ح�شب  وذل��ك   ، دب��ي  ام��ارة  يف 
بعملية  اخلا�شة  وامل��ب��ادرات  لل�شبكة،  احلالية  امل�شاريع  مناق�شة  اإىل  بالإ�شافًة 

الإبداع والبتكار التي تبنتها ال�شبكة يف وقت �شابق.
كما ناق�س الجتماع الآليات اخلا�شة بكيفية تعزيز وتفعيل دور ال�شبكة واأن�شطتها 
طبيعة  مع  تتنا�شب  جديدة  عملية  وم��ب��ادرات  م�شاريع  تبني  وكذلك  املختلفة، 
اإدارة وت�شغيل  التدريب يف  التخ�ش�شية، عالوًة على مناق�شة عملية  احلا�شنات 
احلا�شنات.وا�شتعر�س امل�شاركون خطة عمل ال�شبكة امل�شتقبلية، واأولوية لتعزيز 
�شبل التعاون بني حا�شنات الأعمال وتبادل اخلربات واملعرفة وتطوير مهارات 
رواد العمال من خالل الربامج الدولية املعتمدة، بالإ�شافة اإىل امل�شاركة بعدد 
من املبادرات الداعمة التي تطلقها املوؤ�ش�شة لدعم القطاع، هذا اىل جانب اعتماد 
الجتماعات الدورية لل�شبكة ملناق�شة املعوقات التي تواجه رواد العمال واإيجاد 

احللول ورفع التو�شيات للم�شاهمة يف دعم اإمكانيات هذا القطاع. 
را�شد  بن  ملوؤ�ش�شة حممد  التنفيذي  ،املدير  البا�شط اجلناحي  �شعادة عبد  واأك��د 
اإليها  و�شلت  التي  املتميزة  ال�شمعة  على  واملتو�شطة   ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية 
امل�شاريع البتكارية يف  امارة دبي كاأكرب حا�شنة لالأعمال، و اهم وجهات جذب 
املنطقة، ودعمها مل�شاريع التنمية القت�شادية، وت�شجيع ال�شتثمارات، ودعم منو 
ال�شغرية واملتو�شطة مع وجود بنية حتتية متقدمة لتحفيز وتنمية  املوؤ�ش�شات 
امل�شاريع  تنمية  الأع��م��ال يف جم��ال  وت��ط��وي��ر جت��رب��ة حا�شنات  الأع��م��ال  ري���ادة 
ال�شغرية والنا�شئة ، من خالل اإيجاد برامج ومبادرات حمفزة لالإبداع والبتكار، 
وو�شع اآليات متطورة وفعالة يف ت�شغيل واإدارة حا�شنات الأعمال وال�شتفادة من 
اأداء  حت�شني  على  �شتنعك�س  والتي  املجال  ه��ذا  يف  والعاملية  الإقليمية  اخل��ربات 

حا�شنات الأعمال يف امارة دبي .
حمدان  ال�شيخ  �شمو  قبل  من  نك�شت  دب��ي  اإط��الق  اأهمية  اإىل  اجلناحي  ا�شار  و 
ك��اأول من�شة رقمية  اآل مكتوم، ويل عهد دبي حفظه اهلل،  را�شد  بن حممد بن 

ل�شتقطاب التمويل اجلماعي ولدعم الأفكار وامل�شاريع املبدعة. 
وتعترب من�شة “دبي نك�شت” التابعة ملوؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع 
ال�شغرية واملتو�شطة، من�شة رقمية متكاملة لل�شباب واأ�شحاب الأفكار الإبداعية 
ل�شتقطاب  اأفكارهم  عر�س  بهدف  دبي  يف  اجلن�شيات  خمتلف  من  والطموحة 
روؤو�س الأموال الالزمة للبدء يف تنفيذها انطالقاً من دبي واعتماداً على مفهوم 
التمويل اجلماعي.ويتميز هذا النوع من التمويل ب�شهولة الو�شول اإىل �شريحة 
للطلبة  الأم��ث��ل  اخل��ي��ار  املن�شة  ت��وف��ر  كما  الأع��م��ال  ورواد  املجتمع  م��ن  ك��ب��رية 
واأ�شحاب الأفكار لعر�س م�شاريعهم، ومتكن املن�شة النا�شئة امل�شاريع من زيادة 

فر�س تطورها بتو�شيع نطاق الأ�شواق اأو طرح منتجات جديدة

وتوفر موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة حزمة من 
املحفزات للذين متكنوا من احل�شول على التمويل يف املن�شة من خالل احت�شان 
امل�شروع يف مركز حمدان لالإبداع والبتكار اأو يف اإحدى حا�شنات الأعمال املعتمدة 
من خالله يف دبي والبالغ عددها 13 حا�شنة، حيث توفر تلك احلا�شنات حزمة 
متنوعة من اخلدمات والباقات والفعاليات الداعمة لرواد الأعمال �شمن بيئة 
عمل منا�شبة.واأ�شاف اجلناحي: »�شي�شهد العام اجلاري نقلة نوعية ملفهوم عمل 
يف  التخ�ش�شية  اىل  القطاع  ه��ذا  لتوجه  نظرا   ، ال��دول��ة  يف  الأع��م��ال  حا�شنات 
امل�شاريع املحت�شنة مما يتيح الرتكيز ب�شورة اكرب على نوعية و جودة امل�شاريع ، 
كما �شي�شهم معر�س اك�شبو دبي 2020 لهذا العام من ا�شتقطاب عدد من رواد 
العمال و ال�شركات النا�شئة لاللتحاق بهذه احلا�شنات املعتمدة،  بالإ�شافة اىل 
انه من املتوقع حدوث �شراكات و تعاون و تبادل م�شرتك بني احلا�شنات املعتمدة 
 ،  2020 املحلية من قبل املوؤ�ش�شة و حا�شنات العمال امل�شاركة يف اك�شبو دبي 
ما �شي�شهم يف تطوير ال�شبكة و نقل خربات و جتارب عاملية لال�شتفادة منها يف 

تطوير منظومة ال�شبكة .
وتوا�شل املوؤ�ش�شة  ا�شرتاتيجياتها امل�شتمدة من روؤية القيادية الر�شيدية املتمثلة 
النا�شئة  واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شاريع  واملتابعة  والتوجيه  الدعم  تقدمي  يف 
�شمن “اعتماد م�شرعات وحا�شنات العمال “يف دبي  وياأتي هذا العتماد مبثابة 
نقطة انطالق مهمة لأ�شحاب امل�شاريع وال�شركات النا�شئة من خالل ما توفره 
اجلديدة،  باحللول  وتزويدها  ال�شركات،  لتلك  واأفكار  خدمات  من  احلا�شنات 
مبا ي�شاعدها على الزدهار يف �شوق الإمارات واملنطقة وال�شهام يف دعم م�شرية 
اإمارة  املحلي لقت�شاد  الناجت  اإىل  وامل�شرعات، وحتقيق عائد ي�شاف  احلا�شنات 

دبي ودولة المارات ب�شكل عام.
وت�شم �شبكة دبي حلا�شنات العمال املعتمدة 13 حا�شنة اعمال تخ�ش�شية ، مت 
اطالقها بالتعاون مع القطاع اخلا�س والقطاع التعليمي يف امارة دبي، حيث مت 
حتويل اجلامعات يف دبي اىل مناطق اقت�شادية و اإبداعية حرة لت�شجيع البتكار
 وريادة الأعمال، متا�شيا مع حماور “الوثيقة اخلم�شني” ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
القطاعات  ع��ددا من  ، حيث تخدم هذه احلا�شنات  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 

التخ�ش�شية وت�شمل:

قطاع �لتكنولوجيا �لرقمية و�لروبوتات
تركز حا�شنات العمال يف هذا القطاع على تاأ�شي�س و تطوير ال�شركات النا�شئة 
برواد  اخل��ا���ش��ة  اخل��دم��ات  م��ن  ع��دد  اىل   ب��الإ���ش��اف��ة  الرقمية  التكنولوجيا  يف 
 ، املعلومات  تكنولوجيا  العمال يف قطاع  و تطوير  لتاأ�شي�س  املبتدئني  العمال 
كما تقدم التدريب املتخ�ش�س للمهارات ال�شا�شية يف جمال ال�شناعة الرقمية 
كالت�شويق الرقمي، الربجمة، علوم البيانات )Big Data(،ت�شميم الربامج 

وتطوير الأعمال. 
و تعترب كل من ) ذا كو دبي  The Co-Dubai –حا�شنة العمال كايند 
 Kind Incubator / powered by Astro بدعم من ا�شرتولب
– فوروردForward  – كليات التقنية العليا HCT  - زتارت – اب    labs

– Ztart-up incubator  اجلامعة المريكية  يف دبي AUD -( من 
قائمة حا�شنات العمال املعتمدة لهذا القطاع.

قطاع �لت�سميم
للمبدعني  متكاملة  من�شة  اأول  الت�شميم  ق��ط��اع  يف  الع��م��ال  ح��ا���ش��ن��ات  ت��ع��د 
م��ن اخلدمات  ح��زم��ة  احل��ا���ش��ن��ات  ت��وف��ر  ح��ي��ث   ، الع��م��ال  رواد  و  امل�شممني  و 
 ، ال��ق��ط��اع  ه��ذا  يف  التجارية  الأع��م��ال  تنمية  و  تطوير  مب��ج��الت  التخ�ش�شية 
اجلديدة  لل�شركات  التجارية  الأفكار  لتنمية  متخ�ش�شة  برامج  اإىل  بالإ�شافة 
امل�شاريع املخت�شة  ، و تركز هذه احلا�شنات على  الت�شميم و البتكار  يف جمال 
مبجال الهند�شة املعمارية ، الت�شميم الداخلي ، الت�شميم اجلرافيكي ، ت�شميم 
و  الت�شوير  مثل  الداعمة  الت�شميم  جم��الت  من  غريها  و  املنتجات  و  الأث���اث 
الطباعة ثالثية البعاد و الر�شوم املتحركة. ومت اعتماد ري ايربان �شتوديو يف 

حي دبي للت�شميم كاأول حا�شنة اعمال يف هذا القطاع.

ومعاجلة  و�لنقل  �لبناء  ومــو�د  و�ملياه  �لطاقة  يف  �ل�ستد�مة  قطاع 
�لنفايات

تعترب حا�شنة العمال يف هذا القطاع، اأول جممع م�شتدام قيد الت�شغيل الكامل 
امل�شاريع  لأ�شحاب  ذكًيا  بيئًيا  نظاًما  توفر  حيث  الأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة  يف 
فيها.  للعي�س  وا�شتدامة  مالءمة  اأك��رث  امل��دن  بجعل  يوؤمنون  الذين  الإبداعية 
وبف�شل هذه احلا�شنة اجلديدة، �شيتمكن اأ�شحاب امل�شاريع اجلديدة وال�شركات 
اجلهات  مع  والتعارف  التوا�شل  وفر�س  اخل��ربات  على  احل�شول  من  النا�شئة 
املخت�شة لتطوير جمتمعات م�شتدامة. ومن �شاأن هذه املبادرة اأن تعزز م�شاركة 
املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف دبي يف التنمية امل�شتدامة، والعمل على توظيف 
على  وعالوة  امل�شتدامة.  املدينة  يف  اخل�شراء  امل�شروعات  واختبار  التكنولوجيا، 
تطبيقها  قبل  لالأفكار  والتجارب  البحوث  اإج��راء  فر�س  احلا�شنة  تتيح  ذل��ك، 
على اأر�س الواقع، للتاأكد من فاعليتها وجناحها. وتعد حا�شنة العمال بدايات 

التابعة للمدينة امل�شتدامة اول حا�شنة تخ�ش�شية يف هذا القطاع. 

قطاع �لتجزئــة .  
فاخرة  ماركات  وتطوير  ابتكار  اإىل  التجزئة  قطاع  يف  العمال  حا�شنة  تهدف 
الأزياء  جم��الت  يف  اإماراتية  م�شاريع  يف  وا�شتثمار  تبني  جانب  اإىل  بها  خا�شة 
من  وغريها  والأحذية،  والعطور  والإك�ش�شوارات  التجميل  وم��واد  واملجوهرات 
ال�شلع الفاخرة التي ي�شنعها ويبدع يف ت�شميمها اأبناء الإمارات والدول العربية، 
للتو�شع  ودفعها  امل�شاريع،  هذه  واحت�شان  اإط��الق  على  احلا�شنة  �شتعمل  حيث 

والنمو والنت�شار اإقليمياً وعاملياً.
التي حققت  الناجحة  الأع��م��ال  دب��ي قد �شهدت اط��الق ع��دد من من��اذج  وكانت 
�شهرة كبرية وانت�شاراً وا�شعاً ، وقد حر�شت الدولة على احت�شان اأ�شحاب املواهب 
ال��ذي جذب  الم��ر  العاملية،  اىل  ت�شل  م�شاريعها  البداعية مما جعل  والف��ك��ار 
�شركات اأجنبية لبحث فر�س التعاون وال�شراكة مع هذه امل�شاريع اأو ال�شتحواذ 

الحالم  لأ�شحاب  اآم��ن  وم��الذ  منا�شبة  بيئة  دب��ي  اأن  ال��ق��ول  ميكن  ل��ذا  عليها، 
وتعد املجموعة  الطموحة من اأجل اطالق اأعمالهم و حتقيق النمو والتو�شع”. 

العربية للماركات TALG اول حا�شنة اعمال تخ�ش�شية يف هذا القطاع.

�لنا�سئة  و�مل�ساريع  �ل�ستثمار�ت  جذب  يف  تخ�س�سية  �عمال  حا�سنة 
�لأجنبية 

اطلقت املوؤ�ش�شة حا�شنة العمال التخ�ش�شية للم�شاريع البتكارية الربيطانية 
بالتعاون مع املركز الربيطاين يف دبي، حيث ت�شاهم هذه احلا�شنة و ال�شراكة  
ال�شرق  منطقة  يف  متميزة  ا�شتثمارية  كحا�شنة  الريادية،  دبي  مكانة  تعزيز  يف 
يعك�س  ما  الجنبية،  البتكارية  لل�شركات  مميزة  وجهة  جعلها  مما  الأو���ش��ط، 
الت�شريعية  البيئة  م�شتوى  على  �شواء  متلكه،  مبا  وتناف�شيتها  جاذبيتها  مدى 
املنظمة ملجتمع الأعمال اأو البنية التحتية التي حتوزها، والتي تعد الأ�شخم يف 
املنطقة.تقدم حا�شنة العمال الدعم والتو�شع لل�شركات الربيطانية ال�شغرية 
القت�شاد  اللكرتونية  التجارة  املعلومات،  تكنولوجيا  قطاعات  يف  واملتو�شطة 
الرقمي، الت�شويق الرقمي، العمليات واخلدمات اللوج�شتية، التطبيقات الذكية 

اىل جانب قطاعات جديدة التي ت�شهد اهتماماً متزايداً حول العامل.

قطاعات �أخرى د�عمة لالبتكار.  
مثالية  من�شة  تقدمي  اىل  لالبتكار  الداعمة  القطاعات  يف  احلا�شنات  تهدف 
الأفكار  واأ�شحاب  الأعمال  رواد  املبتكرين من  واحت�شان  العمال  ريادة  لتعزيز 
اأف��ك��اره��م اىل  روؤي���اه���م وحت��وي��ل  الإب��داع��ي��ة، اىل ج��ان��ب متكينهم م��ن حتقيق 
اقت�شاد  بناء  يف  وت�شهم  امل�شتدامة،  التنمية  عملية  تخدم  متميزة  م�شروعات 
املعرفة القائم على مفاهيم البداع والبتكار، مبا يعزز مكانة المارة اقت�شاديا 
على ال�شعيدين املحلي والإقليمي، وي�شهل عملية الو�شول اىل �شريحة اأكرب من 
رواد العمال ال�شباب يف �شتى القطاعات. كما تقدم هذه احلا�شنات الدعم الالزم 
والتدريب  التعليم  ال��الزم من  القدر  العمال من خالل ح�شولهم على  ل��رواد 
دبي  م��ن  والن��ط��الق  ن��اج��ح��ة،  اع��م��ال  لإن�����ش��اء  ال�����ش��روري��ة  والأدوات  املنا�شبني 
باعتبارها من�شة لبدء العمال والنتقال اىل العاملية. و تعترب كل من ) ذا كو 
– كليات التقنية العليا    Forwardفورورد –The Co-Dubai  دبي

جتارز  ( حا�شنات العمال املعتمدة لهذا القطاع.  -   HCT

حا�سنات �لعمال �لتخ�س�سية يف �جلامعات 
اقت�شادية  مناطق  اىل  اجل��ام��ع��ات  بتحويل  اخلم�شني”  “وثيقة  م��ع  متا�شيا 
البند  امل��ح��وري يف دع��م تنفيذ خمرجات  ،  و متا�شياً مع دوره��ا  واإبداعية ح��رة 
اإىل  واخل��ا���ش��ة  الوطنية  اجل��ام��ع��ات  حت��وي��ل  يف  املتمثل  الوثيقة،  م��ن  ال�شاد�س 
الأعمال  وري��ادة  البتكار  ت�شجع الطالب على  واإبداعية حرة  اقت�شادية  مناطق 
عرب برنامج حا�شنات اجلامعات، مت اإطالق واعتماد  عدد من حا�شنات العمال 
يف اجلامعات ، وميثل توفري حا�شنات الأعمال �شمن اجلامعات مبادرة نوعية 
ال�شابة  املواهب  توظيف  بهدف  التعليم،  موؤ�ش�شات  يف  التحتية  البنية  لتطوير 
الأعمال  ريادة  والدخول يف عامل  واملبتكر،  الإبداعي  التفكري  ت�شجيعهم على  و 
�شركاتهم اخلا�شة،  تاأ�شي�س  بداية  ال��الزم يف  الدعم  لهم  وتوفر  �شن مبكرة،  يف 
وتوجههم نحو القطاعات القت�شادية امل�شتقبلية التي تتما�شى مع توجهات دولة 
المريكية يف  اميتي، اجلامعة  العليا، جامعة  التقنية  كليات  وتعترب  الإم��ارات. 
الطلبات  بالإ�شافة اىل عدد من  القطاع.  لهذا  املعتمدة  دبي حا�شنات العمال 

التي تقوم املوؤ�ش�شة مبراجعتها لعتمادها �شمن هذا القطاع. 

حا�سنات �لعمال �لتخ�س�سية يف �ملد�ر�س 
املبتكرة  الأف��ك��ار  دع��م  اأج��ل  امل��دار���س من  اأول حا�شنة لأع��م��ال  املركز  اأطلق  كما 
حققتها  التي  املثمرة  بالنتائج  ربطها  خ��الل  من  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتاأتي  للطالب، 
لتاحة  املا�شية،  ع�شرة  اخلم�س  ال�شنوات  خ��الل  ال�شغري”  “التاجر  م�شابقة 
�شتقوم  الأع��م��ال. حيث  ري��ادة  ع��امل  الفتي لالنخراط يف  اأم��ام اجليل  الفر�س 
هذه املدار�س بطرح التحديات املجتمعية اأو املدر�شية بني الطلبة، وحفزهم على 
اإيجاد احللول املبتكرة الكفيلة مبعاجلة هذه امل�شاكل. وعالوة على ذلك، �شتقوم 
امل�شاريع،  اأف�شل  لختيار  العام،  م��دار  على  امل�شابقات  من  عدد  بتنفيذ  املدار�س 
“التاجر  الأك��رب، وهو م�شابقة  احل��دث  للم�شاركة لحًقا يف  تر�شيحها  ثم  ومن 
كما وح�شلت مدر�شة جيم�س مودرن اأكادميي – فرع ند ال�شبا على  ال�شغري”.  

اول اعتماد حلا�شنات العمال يف املدار�س على م�شتوى الدولة.  

-عبد �لبا�سط �جلناحي: ��ستطاعت �حلا�سنات خالل �لفرتة �ملا�سية من متويل ما يزيد عن 60 م�سروع نا�سئ بقيمة �إجمالية تتعدى 2مليون درهم وبالتعاون مع 
�لقطاع �خلا�س و�إطالق ما يزيد عن 80 منوذجا وت�سميما �أوليا للم�ساريع 

-�جلناحي: ن�سعى من خالل �سبكة دبي حلا�سنات �لأعمال �إىل دعم و�إجناح �لن�ساطات يف حا�سنات �لأعمال من خالل ت�سهيل تبادل �ملعلومات و�خلرب�ت 
�لعملية بني حا�سنات وم�سرعات �لأعمال يف �إمارة دبي و�سناع �لقر�ر 

اقت�سادية اأبوظبي تطلق الرخ�سة املهنية التي ت�سمح 
لالأجانب بالتملك بن�سبة %100 يف 604 اأن�سطة مهنية
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اإعالن ح�شور اإجتماع خربة هند�شية
يف الدعوى رقم 2498/2021 م�شتعجل
حمكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية

املرفوعة من/ جمال ح�شني ح�شن اخلواجا
املطلوب اإعالنه املدعى عليها / �شركة دانة النقل الربي

مبا اأن املدعي قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله اأمام دائرة الأمور امل�شتعجلة مبحكمة عجمان 
اأحدثتها  التي  الأ�شرار  ملعاينة  هند�شي  خبري  ندب  طلب  ومو�شوعها  الإبتدائية  الإحتادية 
لذا  الأ���ش��رار،  ه��ذه  اإ���ش��الح  قيمة  وتقدير  للمدعي  اململوكة  الأر����س  بقطعة  عليها  امل��دع��ى 
يخطرك اخلبري املنتدب حل�شور اإجتماع اخلربة الهند�شية )املعاينة( وذلك بقطعة الأر�س 
رقم 0177 الكائنة مبنطقة اجلرف ال�شناعية رقم )1( عجمان يف متام ال�شاعة اخلام�شة 
م�شتندات  من  لديكم  ما  لتقدمي  16/08/2021م  املوافق  الإثنني  ي��وم  ع�شر  والن�شف 
اخلبري  �شيقوم  ح�شوركم  ع��دم  ح��ال  ويف  الدعوى  مو�شوع  ب�شاأن  دفاعكم  �شاملة  وم��ذك��رات 

بالبدء يف تنفيذ اإجراءات مهمة اخلربة.
التوقيع / مهند�ص/ ه�شام اأمني عبد احلكيم اخلويل 
خبري هند�شي حملف بوزارة العدل رقم421
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بالق�شية التحكيمية رقم 1 ل�شنة 2021 ام القيوين
املحتكم �شده : حممود عبد املنعم حممد عليوة �شريف - م�شري اجلن�شية

 0502999303 و   0501081890 رقم  هاتف  ال�شناعية  القيوين  ام  ام��ارة  عنوانه 
ssk@outlook.com الربيد اللكرتوين

تلك  يف  املعني  املحكم  وب�شفتي  اع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة  التحكيمية  الق�شية  اىل  ب��الإ���ش��ارة 
را�شد  �شلطان  املحتكم/  من  املقامة  والتحكيم  للتوفيق  القيوين  ام  مركز  قبل  من  الق�شية 
علي بن ح�شني ال�شام�شي فاإنني اأدعوكم حل�شور جل�شة التحكيم الثانية يوم الثنني املوافق 
القيوين للتوفيق والتحكيم  ام  مركز  مبقر  ظهر  ع�شر  الثانية  ال�شاعة   16/08/2021
وعنوانه ام القيوين.  لذا يرجى احل�شور يف املوعد املذكور ب�شخ�شكم او بوا�شطة من ميثلكم 
قانونا وبحوزته وكالة قانونية تخوله متثيلكم يف اإجراءات التحكيم وتقدمي ما لديكم من 

م�شتندات.
املحكم الدكتور /حممد �شيف التالي

اإجتماع خربة 
العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6620(

الإلكرتونية”  ل���الأدوات  �شم�شه  “موؤ�ش�شة  مالك  العتيبة،  اهلل  عبد  مبارك  �شعيد  1-علي   : اإليها  املنذر   - امل��ح��دودة  نيا   : املنذرة 
اإنذار   : املو�شوع  الثاين(.  اإليه  )املنذر  - هندي اجلن�شية  2- حار�س ماتومال  �شم�شه لالإلكرتونيات   ابو  “موؤ�ش�شة حمل  ومالك 
)ثمانون  اإماراتي  درهم  األف   80،325 مبلغ/  للمنذرة  بينهما  والت�شامن  بالت�شامم  يوؤديا  باأن  اليهما  املنذر  على  بالتنبيه  قانوين 
األفا وثالثمائة وخم�شة وع�شرون درهم اإماراتي(.  1( قامت املنذرة بتزويد املنذر اإليهما بب�شائع على فرتات متعددة وفقا للثابت 
بالفواتري التجارية ومذكرات الت�شليم. ووفقا للثابت كذلك من ك�شف احل�شاب ال�شادر من النظام املحا�شبي لل�شركة املنذرة الذي 
يعد مبثابة الدفاتر التجارية املنتظمة التي لها حجيتها القانونية يف الإثبات. وقد بلغت املديونية امل�شتحقة مبلغ 80،325 األف درهم 
اأخرى، فقد  2( من ناحية    2018/4/5 اإماراتي(، ت�شتحق يف تاريخ  األفا وثالثمائة وخم�شة وع�شرون درهم  اإماراتي )ثمانون 
اأ�شدر املنذر اإليهما للمنذرة �شيكات باملديونية على احل�شاب رقم 3707349011301 بنك الإمارات الإ�شالمي بنك الأعمال 
املنذر  اإىل  الإنذار  املنذرة هذا  الإنذار توجه  / فرع الكورني�س. وقد مت اإعادتها بدون �شرف لعدم كفاية الر�شيد. 3( ومبوجب هذا 
اإليهما بالتنبيه عليهما ب�شداد املبلغ امل�شتحق خالل خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتالم الإنذار. 4( ت�شامن وت�شامم املنذر اإليهما الأول 
والثاين ل�شداد املديونية الثابتة بال�شيكات كون املنذر اإليه الثاين املوقع على ال�شيكات وكون املنذر اإليه الأول مالك املوؤ�ش�شة الفردية 
وم�شئول م�شئولية �شخ�شية عن ديونها. لذلك ، تنبه املنذرة على املنذر اإليهما ب�شداد مبلغ / 80،325 األف درهم اإماراتي )ثمانون 
األفا وثالثمائة وخم�شة وع�شرون درهم اإماراتي(، وذلك يف غ�شون خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتالم الإن��ذار. واإل �شوف تلجاأ املنذرة 

للت�شاء للمطالبة باملبلغ امل�شتحق والفائدة القانونية وحتميلهما كافة الر�شوم وامل�شروفات واأتعاب املحامات. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2021/6518(
املنذر / بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع

املنذر اليه / املر را�شد املر ال�شاوي الطنيجي
 1.090،806،79 وق���دره  مبلغ  ب���اأداء  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يكلف  بهذا 
و�شبعون  وت�شعة  دراه��م  و�شتة  وثمامنائة  األ��ف  وت�شعون  )مليون  دره��م 
فل�س( ، خالل مدة اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا النذار ، وال 
�شي�شطر املنذر لل�شري يف اإجراءات ا�شت�شدار امر اداء باملبلغ املذكور مع 

حفظ حقه يف مطالبتكم باأى م�شروفات يتكبدها يف �شبيل ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اإعالن بالن�شر

رقم )6607/2021(
 ، قرقا�س  ح�شني  عبدالرحيم  ح�شني   / ال�شيد  وميثله   ، اجلن�شية  اإم��ارات��ي   ، قرقا�س  حممود  ح�شني  عبدالرحيم   / املنذر 
مبوجب وكالة م�شدقة من الكاتب العدل بتاريخ 2005/2/19 رقم حمرر 2015/1/8111 ، وينوب عنه ال�شيد/ 
املحرر  رقم   2021/2/23 بتاريخ  احل��دل  الكتب  وكالة م�شدقة من  ، مبوجب  العو�شي  يو�شف حاجي  عبداهلل حممد 

دبي - الإمارات العربية املتحدة هاتف : 0506447226  / العنوان   2021/1/41722
�شد/ املنذر اإليهم / �شوء ال�شم�س لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م ، ، ب�شفتها املتاجرة

وال�شيد/ عبد الب�شري عبدالرحمن ، هندي اجلن�شية ، ب�شفته حمرر ال�شكات
املو�شوع / انذار عدىل بالإخالء وال�شداد

ومبا ان املنذر اليهما ما يزال �شاغلي للعني املوؤجرة ويرف�شا �شداد امل�شتحقات الإيجارية والخالء.
قيمة  و�شداد   ، عليها  ت�شلماها  التي  باحلالة  للمنذر  وت�شليمها  املذكورة  املوؤجرة  العني  باإخالء  اليهما  املنذر  ينذر   ، لذلك 
ال�شيكات املرجتعة وغرامة ارجتاع ال�شيكات وهي 1000 درهم عن كل �شيك مرجتع وجميع امل�شتحقات اليجارية امل�شتحقة 
عليهما واية مبالغ اأخرى مرت�شدة بذمتهما مع اإ�شالح ما قد حلق بالعني املوؤجرة من تلف وت�شوية ح�شاب املاء والكهرباء 
وغريها عن مدة ا�شغالهما للعني وذلك خالل )30( يوما من تاريخ ا�شتالم املنذر اليهما لهذا النذار ، واإل �شي�شطر املنذر 
والتعوي�س  ايجارية  ي�شتجد من قيمة  للمطالبة مبا ذكر وما  الالزمة  والق�شائية  القانونية  الإج��راءات  كافة  اتخاذ  اإىل 

اجلابر للعطل وال�شرر ، وحتميل املنذر اليهما بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/6608(
املنذر :- م�شنع خال�س للعطور ذ م م  وميثلها مديرها عبداخلالق بارودجال

العنوان :- عجمان - اجلرف ال�شناعية معر�س رقم 7 هاتف رقم 0563322123 
abdulkhaliquebarudgar@gmail.com: الربيد اللكرتوين

املنذر اليها : �شيخ حممد ا�شلم حممد عبا�س
العنوان : دبي - بر دبي �شارع خالد بن الوليد - رقم الهاتف 0558218434 

دره��م مبوجب  الف  دره��م خم�شون  �شداد )50،000(  اإليه ب�شرورة  املعلن  املعن  يعلن   ، وبناء عليه 
ال�شيك وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ هذا الخطار ويف حال تخلفها عن ال�شداد �شوف ت�شطر 
املنذرة اىل اتخاذ املزيد من الجراءات القانونية طبقاً للمادتني 62 و63 من قرار جمل�س وزراء رقم 
57 ل�شنة 2018 يف �شاأن الالئحة التنظيمية للقانون الحتادي رقم 11 ل�شنة 1992 و�شوف تكون 

كافة امل�شاريف واتعاب املحاماة على عاتق املنذر اليهما.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اإعالن بالن�شر

رقم )6641/2021(
املنذر / حممد نا�شر مالك ال�شالح 

املنذر اإليه / اأمين خالد الأ�شغر  - جممول حمل القامة
دره�م   9000 مبل�غ  ل�ش�داد  باملب�ادرة  الي�ه  املخط�ر  عل�ى  املخط�ر  ينب�ه 
ه�ذا  اإ�شتالمك  م�ن  اأي�����ام  خم�ش�ة  خ�����الل  وذل�����ك  دره�����م(  الف  )ت�ش�عة 
الإخط�ار وحت�ى ل ي�ش�طر املخط�ر لإتخ�اذ الإج�راءات القانوني�ة �ش�دك 
للمطالب�ة بقيم�ة �ش�ن�د الأمان�ة بخ�الف الغائ�دة القانوني�ة بواق�ع %9 
الفعلي  ال�شداد  تاريخ  الأمان�ة وحت�ى  �ش�ن�د  اإ�ش�تحقاق  ت�اريخ  �ش�نويا م�ن 

م�شافا اإليه الر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6614(

املنذر : اميك�س )ال�شرق الأو�شط( �س.م.ب)م( - الإمارات )حاليا(
�شركة امريكان اك�شرب�س )ال�شرق الأو�شط( �س.م.ب )�شابقا(

املنذر اإليه : جهاد خمتار �شنو - )لبناين اجلن�شية( )جمهول حمل الإقامة(
ير�شل املنذر هذا النذار اإىل املنذر اإليه لإنذاره ب�شداد مبلغ املديونية املرت�شد يف ذمته 
وقدره )26،000( درهم )�شتة وع�شرون الف درهم( ل�شالح ال�شركة املنذره. يف خالل 
بالن�شر ، اإ�شافة ملا ي�شتحق من فوائد قانونية وم�شروفات  العالن  تاريخ  من  اأيام   5
، واإل �شنطر اآ�شفني لتخاذ الجراءات القانونية يف مواجهتكم ومنها تقدمي امر اداء 
واتخاذ كافة الج��راءات التحفظية وقيد دعوى مدنية �شدكم مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الأخرى مع حتميلكم ما ينتج عن ذلك من ر�شوم وم�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/6518(
املنذر / بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع

املنذر اليه / حممد علي اأ�شرف امريي
بهذا يكلف املنذر املنذر اليه باأداء مبلغ وقدره 634،981،89 درهم 
درهم  وثمانون  وواح���د  وت�شعمائة  األ��ف  وث��الث��ون  واأرب��ع��ة  )�شتمائة 
تاريخ  اي��ام من  اق�شاها خم�شة  ، خالل مدة  فل�س(  وثمانون  وت�شعة 
ن�شر هذا النذار ، وال �شي�شطر املنذر لل�شري يف اإج��راءات ا�شت�شدار 
امر اداء باملبلغ املذكور مع حفظ حقه يف مطالبتكم باأى م�شروفات 

يتكبدها يف �شبيل ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
انذار عديل بالن�شر
رقم )6606/2021(

املنذر/ ح�شني عبد الرحيم قرقا�س، ب�شفته ناظر وقف م�شجد ابوحنيفة النعمان مبنطقة ومفو�شا 
من موؤ�ش�شة الأوقاف و�شوؤون الق�شر يف اإدارة املحالت املوقوفة على امل�شجد 

�شد / املنذر اإليها / بروج 2000 لل�شيانة العامة واملقاولت - �شركة ذات م�شئولية حمدودة
املو�شوع / انذار قانوين بال�شداد والخالء

لذلك ، ينذر املنذر، املنذر اليها باإخالء العني املوؤجرة املذكورة وت�شليمها للمنذر باحلالة التي ت�شلمتها 
عليها قبل التعاقد، و�شداد جميع املرت�شد بذمتها من امل�شتحقات الأيجارية احلالية وامل�شتجدة عليها 
بالعني  ما قد حلق  اإ�شالح  و  بذمتها  اأخ��رى مرت�شدة  اية مبالغ  و�شداد  التام،  الخ��الء  تاريخ  حتى 
املوؤجرة من تلف وت�شوية ح�شاب املاء والكهرباء وغريها عن مدة ا�شغالها للعني وذلك خالل )30( 
يوماً من تاريخ ا�شتالم املنذر اليها لهذا النذار ، واإل �شي�شطر املنذر اإىل اتخاذ الإجراءات القانونية 
والق�شائية الالزمة ل�شتيفاء كافة احلقوق املتعلقة بالعني املوؤجرة والتعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر 

، وحتميل املنذر اليها كافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/6609(
املنذر :- م�شنع خال�س للعطور ذ م م  وميثلها مديرها عبداخلالق بارودجال

العنوان :- عجمان - اجلرف ال�شناعية معر�س رقم 7  هاتف رقم 0563322123 
abdulkhaliquebarudgar@gmail.com: الربيد اللكرتوين

املنذر اإليها : عبدالطيف حمي الدين 
العنوان : دبي - بردبي �شارع خالد بن الوليد - بناية بنك ملي ايران - مكتب رقم 706 - هاتف رقم 

 043559955 الثابت  الهاتف  رقم    0502880060
مبوجب  دره��م  ال��ف  مائة  دره��م   )100،000( �شداد  ب�شرورة  اإليه  املعلن  املعن  يعلن   ، عليه  وبناء 
ال�شيكني وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ هذا الخطار ويف حال تخلفها عن ال�شداد �شوف ت�شطر 
املنذرة اىل اتخاذ املزيد من الجراءات القانونية طبقاً للمادتني 62 و63 من قرار جمل�س وزراء رقم 
57 ل�شنة 2018 يف �شاأن الالئحة التنظيمية للقانون الحتادي رقم 11 ل�شنة 1992 و�شوف تكون 

كافة امل�شاريف واتعاب املحاماة على عاتق املنذر اليهما.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6594(

املنذر/ م�شاريع بيرتوتيك )�س .ذ.م.م( - بوكالة املحامي / را�شد �شيف
املنذر اليه / البنا للهند�شة �س.ذ.م.م

�شيغة العالن بالن�شر
املنذره تنذر املنذر اليه ب�شداد مبلغ )77،749( درهم )�شبعة و�شبعون الف 
تلجاء  �شوف  وال  اي��ام  دره��م( خالل خم�شة  واربعون  وت�شعة  و�شبعمائة 
حفظ  مع  باملبلغ  اليه  املنذر  بحق  حكم  على  للح�شول  للق�شاء  املنذره 

كافة حقوق املنذر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 211
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شاده/ رمي حممد عبدالعزيز �شهيل القحطاين - اجلن�شية المارات العربية 
علي  حممد  ليلى   : ال�شيدة  اىل  ذلك  املتحدة ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغه 35% و 
المارات  – اجلن�شية  الكعبي  �شيبه  �شامل  ن��وره   / ال�شيدة  العربية وترغب  الم��ارات  احلو�شني - اجلن�شية 
علي  حممد  ليلي   / ال�شيدة  اىل  وذل��ك   35 البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  املتحدة  العربية 
احلو�شني – اجلن�شية المارات العربية املتحدة يف الرخ�شة )�شالون توته لالطفال( والتي تاأ�ش�شت باأمارة 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )771600( ال�شادرة من دائرة التنميه القت�شادية تعديالت اخرى : مت 
تغيري ال�شكل القانوين من �شركة اعمال اىل موؤ�ش�شة فردية ومت تغيري ال�شم التجاري من )�شالون توته 
ال�شعر واحلالقة لالطفال( اىل  ت�شفيف  و  الن�شاط من )ق�س  تغيري  توته( ومت  لالطفال( اىل )�شالون 
)ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للن�شاء(.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
ذل��ك عليه  اي اعرتا�س حيال  لديه  الع��الن فمن  ه��ذا  تاريخ  ا�شبوعني من  بعد  اليه  امل�شار  الج��راء  على 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 212

الهند،  اجلن�شية  مونتريو،  ليجوري  مونتريو  ني�شا  �شونيا   : ال�شيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن ن�شبة 50% من كامل ح�شته البالغة 100% و ذلك اىل ال�شيد: 
ني�شا راين فاريندار كومار ، اجلن�شية الهند كما يرغب ال�شيد: �شونيا ني�شا مونتريو ليجوري 
مونتريو- اجلن�شية الهند، يف البيع والتنازل عن ن�شبة 50% من كامل ح�شته البالغة %100 
امل�شماه ))�شالون  الرخ�شة  الهند، يف  باوان كومار، اجلن�شية  : بوجا �شرما  ال�شيد  ، وذلك اىل 
 )732695( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأم�ارة  تاأ�ش�شت  والتي  للتجميل((  الحمر  الكرز 
الرخ�شة  تنازل �شاحب   : ال�شارقة. تعديالت الخرى  القت�شادية  التنميه  دائرة  ال�شادرة من 
لآخر.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
الت�شديق  على  يتم  �شوف  وان��ه  للعلم  الع��الن  ه��ذا  ن�شر  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  جتاري   SHCFICIREA2020 /0005165 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : �شالح حممد قائد عبده

جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة - منطقة العزرة فيال 150 هاتف رقم 0508068065
اعالن بالن�شر باللغة العربية اأمام مكتب اإدارة الدعوى

رفعت املدعية/ م�شرف المارات ال�شالمي م�شاهمة عامة 
�شد املدعى عليه/ �شالح حممد قائد عبده - اإماراتي اجلن�شية ، تطالب فيها بالتايل:

وثمانية  ومائتني  الف  واربعون  ومائة  )مليون  دره��م   1،140،258.90 وق��دره  مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  اإل��زام   : اأول 
الدعوى وحتى  تاريخ رفع  12% �شنويا من  بواقع  القانونية  وخم�شون درهم وت�شعون فل�شا ل غري( للمدعي، والفائدة 
ال�شداد التام - ثانيا : اإلزام املدعي عليه بكافة الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة، و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
وبال كفالة. اأنت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/08/18 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه املحكمة البتدائية 
املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �شخ�شيا ً اأو بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله - بو�شفك مدعى عليه.  حرر بتاريخ  2021/8/5   
مكتب اخلدمات الق�شائية      
حمدة حممد ح�شن علي اآل علي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005130 يف  الدعوى رقم

اإىل  املحكوم عليه م�شنع �شروق ال�شم�س للبالط املع�شق ذ.م.م، العنوان: 9312562
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/08/05 

قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 
ل�شالح عي�شى حممد ر�شا حممد الب�شر، بالتايل:

قررت املحكمة : مبثابة احل�شوري:
باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي اىل املدعي مبلغ 36450 درهم “�شتة وثالثون األف واأربعمائة 
وخم�شون درهم“ مع اإلزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف ، ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.

حكما قابال ً لال�شتثناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�شي/ ح�شام الدين ح�شن م�شطفى حممد خ�شر 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اعالن بالن�شر   

يف الدعوى رقم FSCSUCICOMS2021 /0000709 ، جتاري
اإىل املطعون �شدهما : 1- هاين �شامي عبدالعزيز حممد

م م  ذ  البناء  ملقاولت  الت�شميم  �شركة   -2
ليكن معلوما ً لديكم باأن احلكم ال�شتئناف رقم 704 - 722 / 2020 جتاري �شادر 
فا�شل  حممد   / الطاعن  ط��رف  من  بالنق�س  عليه  الطعن  قد   2021/05/25
ب�شند  بدفاعكم م�شفوعة  اإي��داع مذكرة  وعليكم  اع��اله  اليه  امل�شار  الطعن  ، يف  العلكه 
توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�شتندات التي يرى تقدميها لدى مكتب اإدارة الدعوى 

يف موعد اق�شاه خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
حرر بتاريخ : 2021/08/05

�لقا�سي �سهاب عبد �لرحمن �حلمادي
�ملحكمة �لحتادية �لعليا
�ملحكمة �لعليا �لدعاوى �ملدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2017/ M0001714 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه في�شل على ، العنوان : 794068
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/10/10 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
القانوين  اخللف   - )عقار(  عجمان  عقارات  موؤ�ش�شة  ل�شالح  اأعاله  بالرقم  املذكورة 

ملوؤ�ش�شة العقارات ال�شتثمارية، بالتايل:
ن�س احلكم

حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�شي / اأحمد حممد اإبراهيم ال�شقليني 
حمكمة عجمان    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2018/ M0000813 يف  الدعوى رقم

اإىل  املحكوم عليه احمد حممد �شعيد رحيمى هلري - ايراين اجلن�شية ، العنوان : 875093
الدعوى  يف  املحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د   2018/11/27 بتاريخ  ب��اأن��ه  علما  نحيطكم 

املذكورة بالرقم اأعاله
ل�شالح موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار( - اخللف القانوين ملوؤ�ش�شة العقارات ال�شتثمارية،

بالتايل:حكمت املحكمة بالزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 195873 درهم والفائده 
التاأخريية عنه بواقع 5% من تاريخ املطالبه الق�شائية وحتى متام ال�شداد واألزمته بامل�شاريف 
ومبلغ األف درهم مقابل اأتعاب املحاماه ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف 

خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�شي / اأحمد حممد اإبراهيم ال�شقليني 
حمكمة عجمان    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2017/ M0001637 يف  الدعوى رقم

اإىل:املحكوم عليه اكرام العبا�س الغالب، العنوان : 791489
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/10/10 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاله 
ل�شالح: موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار( - اخللف القانوين ملوؤ�ش�شة العقارات ال�شتثمارية،

بالتايل:حكمت املحكمة باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 444060 درهم والفائدة 
القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد واألزمت املدعى عليه 
املدة  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  حكما  املحاماة.   اأتعاب  مقابل  دره��م   1000 ومبلغ  بامل�شاريف 

القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�شي / اأحمد حممد اإبراهيم ال�شقليني 
حمكمة عجمان    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2016/ M0002548 يف  الدعوى رقم

اإىل  املحكوم عليه زينب �شودي ح�شان ، العنوان : 735384
بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  2017/02/22 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

اأعاله ل�شالح موؤ�ش�شة العقارات ال�شتثمارية ،
بالتايل: حكمت املحكمة :- بالزام املدعى عليها اأن توؤدي للموؤ�ش�شة املدعية مبلغ 249210 درهم وفائدة 
ت�شلمها  ال�شداد مع  2016/12/18 وحتى متام  املطالبة احلا�شل يف  تاريخ  5% من  قانونية.  قدرها 
الوحدة ال�شكنية رقم 103 مب�شروع جاردن �شيتى برج املاندرين رقم )5 ، )واألزمت املدعي عليها الر�شوم 
وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�شتئناف 

خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�شي / اأحمد حممد اإبراهيم ال�شقليني 
حمكمة عجمان    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2018/ M0000500 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه ندمي احمد اجاز احمد ، العنوان : 864874
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/06/25 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاله 
ل�شالح موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار( - اخللف القانوين ملوؤ�ش�شة العقارات ال�شتثمارية،

للمدعية مبلغ  ي����وؤدي  ب���اأن  عليه  امل��دع��ى  وب���اإل���زام  ال��ت��ع��اق��د  ب�شحة  امل��ح��ك��م��ة:  ب��ال��ت��ايل:ح��ك��م��ت 
و ثمانية ع�شر و �شبعمائة و ت�شعة دراه��م( متبقى ثمن الوحدة  )اربعمائة  درهم   418،709
بن�شبة  املبلغ  القانونية عن هذا  والفائدة  بعجمان   1 اأي  برج  ت��اورز  �شيتى  511 مب�شروع  رقم 
الق�شائية حتى ال�شداد التام والر�شوم و امل�شروفات وخم�شمائة درهم  املطالبة  تاريخ  5% من 
مقابل اأتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك.. حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 15 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�شي / اأحمد حممد اإبراهيم ال�شقليني 
حمكمة عجمان    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2017/ M0001618 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه �شيد اجمد ح�شني �شيد فيا�س - باك�شتاين اجلن�شية ، العنوان: 791020
بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  2017/10/31 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

اأعاله ل�شالح موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار( – اخللف القانوين ملوؤ�ش�شة العقارات ال�شتثمارية،
بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : باألزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ خم�شمائة وخم�شة 
و�شتني الفا ً وماأتني و�شتة وثالثني درهما ) 565236 درهم( املتبقى من ثمن الوحدة رقم 508 مب�شروع 
املطالبة  تاريخ  5% من  بن�شبة  املبلغ  ه��ذا  عن  القانونية  والفائدة  عجمان   C1 ب��رج  ت��اورز  �شيتى  اأب���راج 
الق�شائية حتى ال�شداد التام والر�شوم وخم�شمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة والزمت املدعية بت�شليم املدعى 

عليه ال�شقة مو�شوع البيع ورف�س ماعدا ذلك
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�شي / اأحمد حممد اإبراهيم ال�شقليني 
حمكمة عجمان    

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2018/ M0000657 يف  الدعوى رقم

اإىل:املحكوم عليه فاطمة خلف �شعد غامن، العنوان: 870171
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/12/18 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاله
ل�شالح موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار( – اخللف القانوين ملوؤ�ش�شة العقارات ال�شتثمارية،

بالتايل: حكمت املحكمة بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ 173000 درهم والفائده 
التاأخريية عنه بواقع 5% من تاريخ املطالبه الق�شائية وحتى متام ال�شداد واألزمتها بامل�شاريف 
ومبلغ األف درهم مقابل اأتعاب املحاماه ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما قابال لال�شتئناف 

خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�شي / اأحمد حممد اإبراهيم ال�شقليني 
حمكمة عجمان    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام:

الأول  اأم�س  اأبوظبي  يف  لل�شطرجن  الآ�شيوي  الحت��اد  اأكادميية  اختتمت 
ال��ع��رب��ي��ة عرب  باللغة  ال�����ش��ط��رجن  للمنظمني يف جم���ال  ال��دول��ي��ة  ال����دورة 
الدويل  بالحتاد  امل�شابقات  جلنة  مع  بالتعاون  نظمتها  والتي  الإن��رتن��ت 
لل�شطرجن، مب�شاركة 33 دار�شا من 11 دولة وهي �شلطنة عمان والكويت 
وال�شعودية و�شوريا وفل�شطني والعراق وم�شر وليبيا وال�شومال وال�شودان 

واليمن.
ح�شر افتتاح الدورة - التي ا�شتمرت اأ�شبوعا - ه�شام الطاهر الأمني العام 
بالحتاد  امل�شابقات  جلنة  رئي�س  واأوزج���ور  لل�شطرجن،  الآ�شيوي  لالحتاد 
الآ�شيوي  الحت���اد  اأك��ادمي��ي��ة  بجهود  الطاهر  واأ���ش��اد  لل�شطرجن.  ال���دويل 
والقائمني عليها يف جمال تاأهيل الكوادر الآ�شيوية واأثنى على الدار�شني 

امل�شاركني يف الدورة واهتمامهم بامل�شاركة وال�شتفادة من حماورها.
حا�شر يف ال��دورة املحا�شر ال��دويل الإم��ارات��ي مهدي عبد الرحيم رئي�س 
بالحتاد  رئي�س جلنة احلكام  لل�شطرجن  الدويل  بالحتاد  القوانني  جلنة 
واإلقاء  لالإ�شراف  الآ�شيوي  الحت��اد  قبل  من  تكليفه  مت  وال��ذي  الآ�شيوي 
وتقدمي  التنظيم  واأ�شاليب  طرق  على  رك��زت  التي  ال��دورة  يف  املحا�شرات 
العطاءات واللوائح العامة للتنظيم وكل ما يتعلق مبجال تنظيم بطولت 

ال�شطرجن.
وارتفاعها  واأل��وان��ه��ا  واأوزان���ه���ا  ومقا�شاتها  الأدوات  نوعية  تو�شيح  ومت 
بكافة هذه  الإمل��ام  يتم  الالعبني، بحيث  واألقاب  دولياً  املعتمدة  وال�شاعات 

املعلومات واجتياز الختبارات املحددة للح�شول على لقب منظم دويل.

لل�شطرجن  ال�شيوي  اأكادميية الحت��اد  اإط��ار خطة  ال��دورة يف  ه��ذه  وتاأتي 
لعام 2021 �شمن نطاق براجمها التدريبية بالتعاون مع الحتاد الدويل 

لل�شطرجن لتاأهيل عدد من املنظمني يف خمتلف بلدان قارة اآ�شيا.

•• ميامي-وام:

حقق اأبطال الإمارات للجوجيت�شو 
الثنني  اأم�س  �شباح  كبريا  اإجن��ازا 
بطولة  م����ن  الأوىل  اجل����ول����ة  يف 
اأبوظبي جراند �شالم للجوجيت�شو 
ب�شالة  مناف�شاتها  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
ميامي  مدينة  يف  امل��ع��ار���س  اأر����س 
الأم���ري���ك���ي���ة ح���ي���ث ح�����ش��د جنوم 
ميدالية   13 ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب 
ذهبية،  ميداليات   4 بواقع  ملونة 
و6 ميداليات ف�شية، و3 ميداليات 
قوية  مناف�شات  خ���الل  ب��رون��زي��ة، 
 300 م��ن  اأك��رث  مب�شاركة  اأقيمت 
لعب ولعبة من امل�شنفني الأوائل 
باأحزمة  ال����ع����امل  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 

البنف�شجي والبني والأ�شود.
اأحرز امليداليات الذهبية لالإمارات 
ال���ك���ث���ريي يف فئة  ك����ل م����ن زاي������د 
كجم،   56 ل�����وزن  ال��ب��ن��ي  احل������زام 
احلزام  فئة  يف  ال�شويدي  وحممد 
البنف�شجي لوزن 62 كجم، ومهدي 

العولقي يف فئة احلزام البنف�شجي 
وه������زاع حممد  ك���ج���م،   85 ل�����وزن 
وزن  البنف�شجي يف  احل��زام  فئة  يف 
120 كجم .. بينما فاز بالف�شيات 
كل من عمر الف�شلي /حزام بني/ 
لوزن 62 كجم، وحممد العمري /
حزام بني/ لوزن 77 كجم، وذياب 
لوزن  بنف�شجي/  /ح���زام  النعيمي 
56 كجم، وحممد املنهايل /حزام 
وفرج  كجم،   62 ل��وزن  بنف�شجي/ 
لوزن  بنف�شجي/  /ح��زام  العولقي 
/حزام  احل��اج  و�شعيد  كجم،   69
فيما  85 كجم..  لوزن  بنف�شجي/ 
ت���وج ب��ال��ربون��زي��ات ك���ل م���ن عبيد 
 56 ل���وزن  ب��ن��ي/  النعيمي /ح���زام 
/حزام  اجلنيبي  اهلل  وع��ب��د  ك��ج��م، 
بنف�شجي/ لوزن 77 كجم، و�شامل 
لوزن  بنف�شجي/  /ح����زام  م��ب��ارك 

كجم.  85
الها�شمي  املنعم  عبد  �شعادة  واأ�شاد 
رئ���ي�������س الحت������ادي������ن الإم������ارات������ي 
النائب  للجوجيت�شو  والآ���ش��ي��وي 

الأول لرئي�س الحتاد الدويل باأداء 
اأب��ط��ال الإم������ارات، موؤكدا  ون��ت��ائ��ج 
اأن ال���ش��ت��ف��ادة ك��ان��ت وا���ش��ح��ة من 
البطولة،  قبل  اخل��ارج��ي  املع�شكر 
واأن التدريبات املكثفة قد انعك�شت 
اأن  كما  الب�شاط،  على  اأدائهم  على 
الأمريكية  ب���امل���دار����س  الح��ت��ك��اك 
اأك�شبهم  املع�شكر  خ��الل  املختلفة 

اخلربة الدولية املطلوبة.
" اإذا ك��ان البع�س ي��رى ما  وق���ال: 
حتقق يف تلك البطولة اإجنازا غري 
م�شبوق على �شوء امليداليات املهمة 
والبنف�شجي  ال��ب��ن��ي  الأح���زم���ة  يف 
بداية  يف  زلنا  ما  اأننا  اأق��ول  فاإنني 
مطالبون  الالعبني  واأن  امل�����ش��وار، 
على  للحفاظ  اجل��ه��د  مب�شاعفة 

امل�شتقبل،  يف  وتطويره  م�شتواهم 
اأجله  ال��ذي ن�شعى من  لأن الهدف 
هو "الرقم واحد"، ويجب اأن تكون 
ت��ع��اظ��م��ت دافعا  اإجن���ازات���ن���ا م��ه��م��ا 
ريا�شة  اأن  خا�شة  املزيد،  لتحقيق 
اأ�شبحت  الإم��ارات  اجلوجيت�شو يف 
وث���ق���اف���ة جمتمع،  دول�����ة  م�������ش���روع 
ال�شمو  �����ش����اح����ب  دع�������م  ب���ف�������ش���ل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة ، ور�شالتي 
زل��ن��ا يف بداية  م���ا  اأن���ن���ا  ل��الع��ب��ني 
الريادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ط��وي��ل  م�����ش��وار 
العاملية باحلزامني البني والأ�شود، 
بعد اأن حققنا الريادة العاملية على 

م�شتوى النا�شئني".

اأبوظبي جراند  وعن جناح بطولة 
�شالم يف ال�شمود وال�شتمرار اأمام 
املا�شي  املو�شمني  ك��ورون��ا  جائحة 
اأبوظبي  راب��ط��ة  وق����درة  واحل����ايل 
ملحرتيف اجلوجيت�شو على تنظيمها 
يف اأه���م ال��ع��وا���ش��م ال��ع��امل��ي��ة .. قال 
البطولة ولدت  " هذه   : الها�شمي 
اأ�شبحت  واأب��وظ��ب��ي  لتبقى  ق��وي��ة 
اأهم مطور لريا�شة اجلوجيت�شو يف 
العامل، و�شنحر�س على اأن ي�شارك 
اأبطال الإمارات فيها بكل اجلولت 
املقبلة ما مل تتعار�س مع م�شاركات 
م���ن���ا����ش���ب���ات دول���ي���ة  امل���ن���ت���خ���ب يف 
والتجارب  الأي���ام  واأثبتت  وق��اري��ة، 
التحديات  حت����ول  الإم���������ارات  اأن 
على  وال��دل��ي��ل  جن���اح،  ق�ش�س  اإىل 

البطولة  زدن����ا ج����ولت  اأن���ن���ا  ذل���ك 
7 جولت بعد  املو�شم لت�شبح  هذا 
ان�شمام بكني و�شيدين اإىل جولت 
جانريو  دي  وري���و  ومو�شكو  ل��ن��دن 

واأبوظبي ولو�س اجنلو�س".
من جانب اآخر اأكد طارق البحري 
اأب���وظ���ب���ي ملحرتيف  م���دي���ر راب���ط���ة 
اجلوجيت�شو مدير جولت اأبوظبي 
حققت  البطولة  اأن  �شالم  ج��ران��د 
اإقبال كبريا  و�شهدت  اأهدافها،  كل 
الأوائ���ل يف خمتلف  امل�شنفني  م��ن 
التزموا  واجل��م��ي��ع  ال���ع���امل،  دول 
الحرتازية  الإج������راءات  بتطبيق 
امل���ت���ح���دة  ال�������ولي�������ات  امل���ت���ب���ع���ة يف 
هو  مكا�شبها  واأب�����رز  الأم��ري��ك��ي��ة، 
الالعبني  وارت����ب����اط  ث��ق��ة  ت���زاي���د 

وامل�شاهمة  البطولة،  يف  امل�شنفني 
ملجتمع  الطبيعية  احلياة  ع��ودة  يف 
ب�شكل  ال����ع����امل  يف  اجل��وج��ي��ت�����ش��و 
تدريجي، وتوفري فر�س الحتكاك 
الوطني  املنتخب  لالعبي  ال��ق��وي 
مع العديد من املدار�س املختلفة يف 

�شتى دول العامل.
" اأغ��ل��ق��ن��ا ملف  وق����ال ال��ب��ح��ري : 
�شالم  ج����ران����د  م���ي���ام���ي  ب���ط���ول���ة 
و���ش��ن��ت��ف��رغ م����ن ال����ي����وم ل����الإع����داد 
وال���رتت���ي���ب جل���ول���ة م��و���ش��ك��و مع 
ال�����ش��رك��اء ه���ن���اك، ل��ت��ن��ظ��ي��م حدث 
مبتابعة  يحظى  اأي�����ش��ا  ا�شتثنائي 
اأن  خ��ا���ش��ة  ال���ع���امل،  دول  خم��ت��ل��ف 
مو�شكو من القوى ال�شاعدة بقوة 
والتي  اجل��وج��ي��ت�����ش��و،  ري��ا���ش��ة  يف 

جتربة  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  على  تعمل 
اللعبة  وتطوير  ن�شر  يف  الإم����ارات 
اأعلنا  وق����د  الأب�����ط�����ال،  و���ش��ن��اع��ة 
الت�شجيل  ب��اب  ف��رتة عن فتح  منذ 
ب�����ش��ك��ل دوري مع  ون��ت��وا���ش��ل  ل��ه��ا، 
امل��ن��ظ��م��ني م��ع��ن��ا هناك،  ال�����ش��رك��اء 
ومع �شفارة الإمارات يف مو�شكو".. 
موجها ال�شكر اإىل �شعادة عبداملنعم 
املتوا�شل  دع��م��ه  ع��ل��ى  ال��ه��ا���ش��م��ي 
لكل  احلثيثة  ومتابعته  للرابطة، 
امل�شتجدات اأول باأول، لفتا اإىل اأن 
الها�شمي هو من اقرتح زيادة عدد 
والتحول  ال��ع��امل،  اجل����ولت ح���ول 
لالعتماد  الكم،  على  العتماد  من 
على الكيف برفع م�شتوى الأحزمة 

امل�شاركة.

اأبطال الإمارات يح�سدون 13 ميدالية ملونة يف »ميامي جراند �سالم للجوجيت�سو«

•• اأوريالك-وام:

اأوريالك  مب�شمار  �شتاليونز،  الوثبة  لكاأ�س  بطلة  "جنة"،  امل��ه��رة  توجت 
الفرن�شي، فيما حلق "الأدورا" بن�شخة م�شمار بيليو�شتي الروماين، واللذين 
ال�شيخ من�شور بن  �شمو  �شباقات  الأح��د، �شمن مهرجان  الأول  اأم�س  اأقيما 

زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية الأ�شيلة.
ويقام املهرجان تنفيذاً لتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ، بهدف دعم املالك واملربني يف 

معظم دول العامل، وحتفيزهم لزيادة الهتمام باخليل العربية.
ليللى  الفار�شة  وقيادة  بابون،  اأي  باإ�شراف  اوث��ر،  جلاي  "جنة"  وتفوقت 
دو مبب على مناف�شيها برباعة لتنال لقب �شباق الوثبة بري دانباك مل�شافة 
8 خيول مب�شمار  12.000 يورو، مب�شاركة  2000 مرت، البالغ جائزته 

اوريالك.
بوزل�س"  دو  "هالفيك  ع��ن اجل���واد  1،25 ط��ول  ب��ف��ارق  البطلة  ف��وز  وج��اء 
ملار�شيل ميزي، واإ�شراف اإليزابيث برينارد، وقيادة جاري �شان�شيز، فيما جاء 

ثالثاً " النربا�س" لندا .

كاأ�س  ب�شباق  بفوز لف��ت  ج��دارت��ه  �شوتا  " لفلورين  " الأدورا  اجل��واد  واأك��د 
البالغ جائزته  الوثبة مب�شمار بيليو�شتي بالعا�شمة الرومانية بوخار�شت، 
5.000 يورو، مب�شاركة 7 خيول عربية يف �شن اأربع �شنوات فما فوق مل�شافة 

مرت.  1800
ايفان  باإ�شراف  �شيزبولك�س،  بوجلي  الفار�س  "الأدورا" للفوز  اجل��واد  وق��اد 
والرت،  دان  باإ�شراف  دو�شيتا،  " لكوزمني  " زارا  عن  كبري  بفارق  ايفانوف، 
وقيادة فالنتني اتان�شوف، فيما جاء ثالثاً " اوثيفا " بقيادة دانييل لوبا�شكو، 

للمالك واملدرب فيوريل دابيجا.

وقطع البطل م�شافة ال�شباق البالغة 1800 مرت يف زمن وقدره 2:06:10 
دقيقة.

�شباق  الثالثاء،  غدا  الفرن�شي  داك�س  م�شمار  ي�شت�شيف  اأخ��ري  جهة  ومن 
البالغ جائزته  2300 مرت  داهمان" مل�شافة  "بري  �شتاليونز  الوثبة  كاأ�س 
16،000 يورو، مب�شاركة 8 خيول يف �شن ثالث �شنوات فقط وميثل خيول 
فالنتني  وق��ي��ادة  روه���ات،  فران�شوا  ب��اإ���ش��راف  "م�شرف" ل�شادويل  الإم����ارات 
باإ�شراف دو مري�شون، وقيادة  العلوي  ناكري" لهالل  دو  �شيجوي، و"ات�شي 

الك�شاندر جافالن.

�سمن مهرجان من�سور بن زايد العاملي للخيول .. »جنة« بطلة اأوريالك و »الأدورا« يحلق بكاأ�س الوثبة �ستاليونز

منظمي  دورة  يف  ت�سارك  عربية  دولة   11
بطولت ال�سطرجن بالحتاد الآ�سيوي

•• دبي -الفجر

الن�شائية  القدم  ك��رة  جلنة  عقدت   
تقنية  ع����رب  ال���ث���ال���ث  اج���ت���م���اع���ه���ا 
الت���������ش����ال امل����رئ����ي ب���رئ���ا����ش���ة اأم����ل 
احتاد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  بو�شالخ 
حممد  �شيخة  ومب�����ش��ارك��ة   ، ال��ك��رة 
املازمي  ، غ��ال��ي��ة ع��ب��داهلل  ال��زع��اب��ي 
اأع�شاء   ، اخل���اج���ة  حم��م��د  وع��ب��ري 

اللجنة .
واعتمدت اللجنة حم�شر الجتماع 
الثاين بعدها متت مناق�شة النقاط 
املقرتحة ل�شرتاتيجية اللجنة من 
وم�شاريع  واأه�����داف  ور���ش��ال��ة  روؤي����ة 

ا�شرتاتيجية ومبادرات .
واطلعت اللجنة على برنامج اإعداد 
منتخب ال�شيدات للت�شفيات املوؤهلة 
لل�شيدات  اآ�شيا  ك��اأ���س  نهائيات  اإىل 
التي �شتقام يف لبنان �شبتمرب املقبل 
مع�شكر  ال��ربن��ام��ج  ت�شمن  ح��ي��ث   ،
داخ��ل��ي ب��دب��ي ان��ط��ل��ق ق��ب��ل يومني 
اأغ�شط�س   25 يوم  حتى  و�شي�شتمر 

مباراتني  خ��و���س  يتخلله  اجل����اري 
املالديف  م��ن��ت��خ��ب  اأم������ام  ودي���ت���ني 

يومي 22 و 25 .
اأجندة  اأي�������ش���اً  الج���ت���م���اع  ون��اق�����س 

اجلديد  ال��ك��روي  املو�شم  م�شابقات 
الالعبات  واأع���داد  الن�شائية  للكرة 

امل�شجالت واملدربات واحلكمات .
واأكدت اللجنة حر�شها على تطوير 

اأك����رب من  ب�شكل  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ال��ك��رة 
خ����الل اإق���ام���ة ال���ور����س وال������دورات 
قيادات  واإع��داد  املختلفة  التدريبية 

ريا�شية متخ�ش�شة.

جلنة كرة القدم الن�سائية تعقد 
اجتماعها الثالث برئا�سة اأمل بو�سالخ
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اإجن���ازه���ا  ف���ه���ذا  لأم������ي..  "�شكرا 
ولي�س اإجنازي.. احلمد هلل يارب"، 
البطلة  ع�����ربت  ال���ك���ل���م���ات  ب����ه����ذه 
احلا�شلة  اأ���ش��رف،  فريال  امل�شرية 
للكاراتيه  الذهبية  امليدالية  على 
"طوكيو  الأوملبية  الألعاب  دورة  يف 
وامتنانها  عرفانها  عن   ،"2020
الأول"  الف�شل  "�شاحبة  لوالدتها 

يف تتويجها بامليدالية الذهبية.
اأ�شرف عبد  امل�شرية فريال  وفازت 
العزيز بذهبية مناف�شات وزن فوق 
61 بدورة الألعاب الأوملبية طوكيو 
على  التغلب  بعد  اأم�س،   ،2020

بطلة اأذربيجان اإرينا زاريت�شكا.

�إجناز �أمي ولي�س �إجنازي
التاريخي  الإجن�������از  يف  الأم  دور 
ال�����ذي ح��ق��ق��ت��ه ف���ري���ال اأ�����ش����رف يف 
اأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و، ج�����ش��دت��ه كلمات 
ت�شريح  ف��ف��ي  امل�����ش��ري��ة،  ال��ب��ط��ل��ة 
قبيل  امل�شرية  لالعبة  تلفزيوين 
مباراة الذهب، قالت فريال: "هذا 
النف�شي  ال�شغط  �شنوات.   4 تعب 
اأ�شكر والدتي  والع�شبي كان قويا. 

فهذا اإجنازها ولي�س اإجنازي".
بامليدالية  "تتويجي  وت���اب���ع���ت: 
اأومل��ب��ي��اد طوكيو  يف  ال��ي��وم  الذهبية 

اأقل هدية ميكن تقدميها مل�شر".
"مقطع  وا�شع  نطاق  على  وانت�شر 
امل�شرية،  البطلة  لأ���ش��رة  فيديو" 

لفريال  ت�شجيعهم  خالل  مبنزلها 
والدتها  ورددت  ���ش��دي��د،  ب��ح��م��ا���س 
كلمات تعك�س حجم الفخر بابنتها، 
يا  م��ع��اك��ي  ك��ن��ت  "ياريتني  ق��ائ��ل��ة: 
يا  ح�����ش��ن��ي..  يف  واأخ�����دك  حبيبتي 
برافو  �شرفتينا..  ج��وة  م��ن  قلبي 

عليكي".

�لأم  ـــذهـــب..  ـــال ب ــج  ــوي ــت ــت �ل
تتحدث؟

الكاراتية  بطلة  وال��دة  ال�شيد  ع��زة 
امل�����ش��ري��ة، ت��ق��ول يف ح��دي��ث خا�س 
ل��شكاي نيوز عربية اإن "ما حققته 
ثم  اأول،  اهلل  بف�شل  ي��اأت��ي  ف��ري��ال 
ثانيا اجتهادها وتعبها، وياأتي ثالثا 
يف  نحوها  الب�شيط  وواجبي  دوري 
ت��وف��ري ك��ل م��ا حت��ت��اج��ه ���ش��واء كان 
مادي،  اأو  م��ع��ن��وي  اأو  نف�شي  دع���م 
واإزالة كافة العراقيل اأمامها، حتى 

ل ت�شعر باأي �شغوط".
م���روري  "رغم  ال�����ش��ي��د:  وت�����ش��ي��ف 
اأنني  اإل  �شعبة،  �شحية  ب��ظ��روف 
ك��ن��ت ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى ح�����ش��ور كافة 
لت�شجيعها،  الريا�شية  ال��ت��م��اري��ن 
وهو ما كان ميثل لها فارقا كبريا 

نف�شيا".
وت�شري والدة بطلة م�شر: "مواعيد 
التمرين كانت مرتني يوميا طوال 
ل�شاعات  وت�شتمر  الأ���ش��ب��وع،  اأي����ام 
مل�����روري بظروف  ون���ظ���را  ط��وي��ل��ة، 

مني  تطلب  ف��ري��ال  ك��ان��ت  �شحية، 
عدم الذهاب معها للتمارين، لكني 
كنت اأ�شر على احل�شور معها منذ 
وكنت  التا�شعة،  عمر  يف  ك��ان��ت  اأن 
ي�شيع  لن  اهلل  ب��اأن  دائما  اأ�شجعها 

تعبنا".

ذهب يف عمر �لتا�سعة
اأ�شرف  ف���ري���ال  ال��ب��ط��ل��ة  وح�����ش��ل��ت 
على  ذه��ب��ي��ة  م��ي��دال��ي��ة  اأول  ع��ل��ى 
م�شتوى حمافظة القاهرة يف عمر 

وفقا لوالدة فريال. �شنوات،   9

ل��������ش��ك��اي نيوز  وت����ربز يف ح��دي��ث��ه��ا 
عربية �شعورها بالفخر الكبري بعد 
قالت  "حني  وت�شيف:  ابنتها،  فوز 
فريال اإن )هذا الإجناز باحل�شول 
اإجناز  ه��و  الذهبية  امليدالية  على 
اأمي(، �شعرت وكاأنه تاج فوق راأ�شي، 
وكانت حلظة موؤثرة جدا بالن�شبة 
يل، وباأن ثمرة جهد وتعب ال�شنني 

يتحقق".
كما توؤكد ال�شيد اأن اأكرب تكرمي لها 
فيها  رفعت  التي  اللحظة  يف  متثل 

فريال علم م�شر.

ر�سالة �لرئي�س.. �سرف ولفتة 
جميلة

ال�شباب  وزي���ر  واأ����ش���ادت مب�����ش��ان��دة 
والريا�شة امل�شرية اأ�شرف �شبحي، 
دائما  لفريال  يقول  "كان  لبنتها: 
متقدما،  م���رك���زا  ���ش��ت��ح��ق��ق  اأن���ه���ا 
يحيي  وه���و  جميال  م�شهدا  وك���ان 
مباريات  خ���الل  وي�شجعها  اب��ن��ت��ي 
توقعها  ع���ل���ى  وردا  البطولة". 
بح�شول فريال على ميدالية قبل 
قالت:  طوكيو،  مناف�شات  انطالق 
وف�شله  اهلل  يف  ث��ق��ة  ل���دي  "كان 

متقدم  مركز  على  ابنتي  بح�شول 
رغ���م ق���وة امل��ن��اف�����ش��ة؛ لأن���ه���ا كانت 
�شيء".  يف  ت��ق�����ش��ر  ومل  جت��ت��ه��د 
امل�شرية  البطلة  وال���دة  يفت  ومل 
توجيه ال�شكر للرئي�س عبد الفتاح 
ال�شي�شي على تهنئته لبنتها، والتي 
ولفتة  ك���ب���ري  "�شرف  ت��ع��ت��ربه��ا 
م  وتقدنّ لها".  جميلة وتكرمي كبري 
لبطلة  بالتهنئة  ال�شي�شي  الرئي�س 
م�شر فري�ال اأ�شرف، بعدما حققت 
اأول ذهبية للبعثة امل�شرية باأوملبياد 
الرئي�س  وك��ت��ب   .2020 ط��وك��ي��و 

الر�شمية  �شفحته  ع��رب  ال�شي�شي 
الجتماعي  التوا�شل  م��وق��ع  على 
بالتهنئة  "اأتقدم  "في�شبوك": 
اأ�شرف  فريال  البطلة  م�شر  لبنة 
الذهبية  امليدالية  على  حل�شولها 
للكاراتيه باأوملبياد طوكيو 2020، 
ي���دع���و للفخر  اإجن������از ج���دي���د  اإن�����ه 
امل�شريني على �شنع  ق��درة  وي��وؤك��د 
املجالت".  ج��م��ي��ع  يف  الإجن�������ازات 
فريال  ب��اب��ن��ت��ي  ف��خ��ور  واأ�شاف:" 
اأ����ش���رف وب��ك��ل م�����ش��ري ي��رف��ع ا�شم 

م�شر عاليا يف املحافل الدولية".

ــــدي.. جــنــدي  و�لــــــدة �جلــــن
جمهول 

كما كان لالأم ح�شور وتاأثري قوي 
اأي�����ش��ا يف ح�����ش��ول لع���ب منتخب 
م�شر للخما�شي احلديث، اجلندي، 
على امليدالية الف�شية، خالل دورة 
كاأول  بطوكيو  الأومل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب 
م�شاركات  تاريخ  يف  مل�شر  ميدالية 
فاأعاد  الأومل����ب����ي����اد.  يف  اخل��م��ا���ش��ي 
م�������ش���ارك���ون م�������ش���ري���ون مب���واق���ع 
تدوينة  ن�شر  الجتماعي  التوا�شل 
اأحمد اجلندي عرب  لوالدة البطل 
�شفحتها على "في�شبوك" كانت قد 
18 يوليو املا�شي،  ن�شرتها بتاريخ 
الأوملبية،  الأل��ع��اب  دورة  ب��دء  قبل 

كر�شالة حتفيز وت�شجيع لأبنها.
���ش��ورة جتمعها مع  الأم  واأدرج����ت   

اأب��ن��ه��ا ال��ب��ط��ل الأول��ي��م��ب��ي، وكتبت 
اجلندي:  وال������دة  ح�����ش��ن،  اأم������اين 
"م�س ه�شيلها غري ملا اأت�شور معاك 
ب��امل��ي��دال��ي��ة يف امل��ط��ار، واأن����ت راجع 
وعقب  اهلل".  ب������اإذن  ط��وك��ي��و  م���ن 
بامليدالية  اجل���ن���دي  ال��ب��ط��ل  ف����وز 
على  ح�شن  اأم��اين  كتبت  الف�شية، 
ح�شيلها  م�س  "قلتلك  ب��وك:  في�س 
مبيدالية  م���ع���اك  اأت�������ش���ور  مل���ا  اإل 
علي  رب������ي  هلل  احل����م����د  ط����وك����ي����و، 
حبيبي".  ي��ا  ال�شنني  تعب  ف�شله، 
تلب�س  لزم  كتري  "نا�س  واأردف����ت: 
م��ع��اك امل��ي��دال��ي��ة، م��ل��ي��ون مربوك 
مربوك  ومليون  املعلومة،  للجنود 
والريا�شة  امل�������ش���ري  ل��ل��خ��م��ا���ش��ي 
وللدور  عيد".  النهاردة  امل�شرية.. 
دعا  وال����دة اجل��ن��دي،  لعبته  ال���ذي 
الدكتور اأ�شامة اأبوزيد رئي�س نادي 
اأحمد  وال���دة  ت��ك��رمي  اإىل  ال�شم�س 
النادي(  اجل��ن��دي )لع���ب  اأ���ش��ام��ة 
املجهولة يف  باعتبارها من اجلنود 
م�����ش��رية ال��ن��ج��اح ال��ب��اه��رة لالعب، 
ب���ج���ان���ب ������ش�����رورة احل����ف����اظ على 
م��وه��ب��ت��ه وث��ق��ل��ه ب����اخل����ربات لكي 
مل�شر  الإجن���ازات  ح�شد  يف  ي�شتمر 
اأبو  ال���ق���ادم���ة. واأع�����رب  ال���ف���رتة  يف 
عن  �شحفية  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  زي���د 
�شعادته الكبرية بامليدالية الف�شية 
اأ�شامة اجلندي  اأحمد  التي حققها 

باأوملبياد طوكيو.

ب�شرعة  ال����ع����امل  اأن����ظ����ار  ل����ت  حت����ونّ
على  ال�شتار  اإ���ش��دال  م��ع  بكني  اإىل 
الأل����ع����اب الأومل���ب���ي���ة ال�����ش��ي��ف��ي��ة يف 
ت�����ش��اع��د موجة  ط��وك��ي��و، يف ظ����لنّ 
فريو�س كورونا يف ال�شني ودعوات 
ت��ل��وح يف  امل��ت��زاي��دة وال��ت��ي  املقاطعة 
اأ���ش��ه��ر م��ن انطالق   6 الأف���ق قبل 

الألعاب الأوملبية ال�شتوية.
ر اأن ت��ق��ام األ��ع��اب بكني  وم���ن امل��ق��رنّ
20 �شباط/ حتنّى   4 من   2022
العا�شمة  ���ش��ت��ك��ون  ح��ي��ث  ف���رباي���ر، 

ت�شت�شيف  م��دي��ن��ة  ل  اأونّ ال�شينية 
معاً،  وال�شيفية  ال�شتوية  الأل��ع��اب 
مت الألعاب  اأن نظنّ بعدما �شبق لها 

ال�شيفية 2008.
الريا�شي  العر�س  لهذا  وحت�شرياً 
من�شاآت  ب���ن���اء  مت  ف���ق���د  امل���ن���ت���ظ���ر، 
من�شاآت  اع��ت��م��دت  ف��ي��م��ا  ج���دي���دة، 
عام  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا  ي���ع���ود  اأخ������رى 
الوطني  امللعب  فيها  مبا   ،2008
"ع�سنّ الطائر"، وهو ملعب يخ�شع 
لأع���م���ال ال��ت��ج��دي��د وق���د ُب��ن��ي لكي 

ال�شاعدة  القوة  ال�شني  اىل  يرمز 
جميع  يف  وقلقاً  اعجاباً  تثري  التي 

اأنحاء العامل.
 3 ب��ني   2022 األ���ع���اب  و�شتق�شم 
مدن رئي�شية، وهي بكني ويانت�شي 
قرابة  تبعد  والنّتي  وت�شانت�شايكاو، 
غرب  ����ش���م���ال  ك���ي���ل���وم���رتاً   180
العا�شمة. علماً اأن القطار ال�شريع 

�شريبط بني املناطق الثالث.
بناء جميع  اأعمال  النتهاء من  مت 
امل�شابقات  �شت�شتقبل  التي  الأماكن 
اأ����ش���ه���ر، وق����د حر�شت  ع����دة  ق��ب��ل 
التاأكيد  على  ال�شينية  احل��ك��وم��ة 
ع��ل��ى اأن ال����ش���ت���ع���دادات ق���د ب���داأت 
ال���رغ���م م���ن جائحة  ب��ن��ج��اح ع��ل��ى 

فريو�س كورونا.
تتاأرجح  ال�����ذي  ال���وق���ت  يف  ول���ك���ن 
ال�شني  تواجه   ،2022 بكني  فيه 
انت�شار جلائحة  اأكرب موجة  حالياً 
حتى  اأ���ش��ه��ر،  منذ  "كوفيد19-" 
ل��و ك��ان��ت اأع�����داد ال���ع���دوى ل تزال 
من  العديد  مع  مقارنة  منخف�شة 

الدول الأخرى.
الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  تواجه  كما 
ال�شتوية يف بكني واحلزب ال�شيوعي 
احلاكم حالت �شدام اأخرى تتمثل 
امل�شتمرة  ب���ال���دع���وات  امل�����رة  ه����ذه 
م��ن ال��ن�����ش��ط��اء والأوي���غ���ور وبع�س 
ملقاطعة  ال��غ��رب��ي��ني  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 
الألعاب على خلفية ال�شجل ال�شلبي 

حلقوق الإن�شان يف البالد، وخا�شة 
الأقليات  مب�����ش��ري  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف 
ال�����ش��ني، التي  امل�����ش��ل��م��ة. وت��ط��ب��ق 
فريو�س  ان��ت�����ش��ار  يف  ال�شبب  ك��ان��ت 
كورونا يف العامل بعد ظهوره للمرة 
نهاية عام  اأرا�شيها يف  الوىل على 
الحتواء  اإجراءات  بع�س   ،2019
الأك���رث ���ش��رام��ة يف ال��ع��امل وتعمل 

على تكثيفها يف العا�شمة.
الذين  الأ����ش���خ���ا����س  ع��ل��ى  وي���ج���ب 
اخلارج  من  ال�شني  اإىل  ي�شافرون 
الل����ت����زام ب��احل��ج��ر ال�����ش��ح��ي ملدة 
وثالثة  اأ����ش���ب���وع���ني  ب���ني  ت������رتاوح 
الفنادق، ولكن من  اأحد  اأ�شابيع يف 
غري الوا�شح ما اإذا كان يتعني على 
وم�شوؤويل  الريا�شيني  من  الآلف 
وغريهم  الإع���الم  وو�شائل  ال��ف��رق 
القيام  الأل��ع��اب  اإىل  القادمني  من 
امل�����ش��اع��د يف  ب��امل��ث��ل. راأى الأ���ش��ت��اذ 
ميامي  بجامعة  الريا�شية  الإدارة 
يف اأوه��اي��و، بو يل انه يتوجب على 
اأن   2022 ب��ك��ني  األ��ع��اب  منظمي 
يحذوا حذو طوكيو يف التعامل مع 

تهديد الفريو�س.
ف��خ��الل الأل���ع���اب ال�����ش��ي��ف��ي��ة التي 
هناك  ك����ان����ت  م�������وؤخ�������راً،  ان���ت���ه���ت 
خم��������اوف م�����ن اح����ت����م����ال ح�����دوث 
امل�شاركني يف  اإ�شابات جماعية بني 
اليابان، اإلنّ انه وبرغم ثبوت حالت 
اأن  اإلنّ  ال��ري��ا���ش��ي��ني،  اإي��ج��اب��ي��ة ب��ني 

اأ�شواأ املخاوف مل تتحقق.
اللجنة  اأننّ  اإىل  ع���ائ���د  وال�����ش��ب��ب 
واملنظمني  ال����دول����ي����ة  الأومل����ب����ي����ة 
املحليني اأ�شروا على اخ�شاع جميع 
وخاللها  الأل��ع��اب  قبل  امل�شاركني 
لفريو�س  م���ن���ت���ظ���م���ة  ل���ف���ح���و����س 
ك���ورون���ا، واإب���ع���اد ال��ري��ا���ش��ي��ني عن 
اأق���ي���م���ت معظم  ك���م���ا  اجل����م����ه����ور. 
الألعاب خلف اأبواب مو�شدة بوجه 
ولكن من غري  املحلية،  اجلماهري 
الوا�شح ما اإذا كانت بكني 2022 

�شتحذو حذو طوكيو 2020.
ث بو يل عن هذه الإجراءات  وحتدنّ
ك����ان����ت  ع�����������ام،  "ب�شكل  ق�������ائ�������اًل 
ا�شتخدمتها  التي  ال�شرتاتيجية 
ط��وك��ي��و ن��اج��ح��ة ج���داً واأع��ت��ق��د اأن 
ر �شيئاً م�شابهاً"، م�شيًفا  بكني �شتكرنّ
ما  "ف�شول" ب�شاأن  بال�  ي�شعر  اأن��ه 
ب��اإج��راءات احلجر  ال�شني  �شتفعله 

ال�شحي ال�شارمة احلالية.
الواقعي  من  اأن��ه  اأعتقد  "ل  وتابع 
توقع و�شول الريا�شيني اإىل بكني 
واأن  اأ�شبوعني  قبل  الأق����ل(  )ع��ل��ى 

يتم عزلهم �شحياً".
الناحية  "من  م��ت�����ش��ائ��اًل  واأردف 
الفاتورة؟  ���ش��ي��دف��ع  م���ن  امل���ال���ي���ة، 
الأوملبية  اللجنة  املنظمة؟  اللجنة 
الريا�شيني  "اعداد  واأن  الدولية؟ 
يتقبنّل  ول���ن  ك��ب��ري  ب�شكل  �شيتاأثر 

معظمهم ذلك".

الريا�شة،  عن  وبعيداً  ال�شيا�شة  يف 
تتهم وا�شنطن نظريتها بكني باأنها 
الأويغور  �شد  جماعية  اإب��ادة  تنفذ 
ر  يقدنّ حيث  �شينجيانغ،  منطقة  يف 
مليون  م����ن  اأك������رث  اأننّ  اخل��������رباء 
مع�شكرات  يف  حم��ت��ج��زون  �شخ�س 

العتقال.
غري اأن بكني تنفي هذه الإتهامات 
وت�شف  اجلماعية  الإب��ادة  وم�شاألة 
ب��اأن��ه��ا م��راك��ز تدريب  امل��ع�����ش��ك��رات 
مهني. مل ي�شل ياكيو وانغ الباحث 
"هيومن  م��ن��ظ��م��ة  يف  ال�����ش��ي��ن��ي 

اإىل  نيويورك  من  ووت�س"  رايت�س 
كاملة،  مقاطعة  اإىل  ال��دع��وة  ح��دنّ 
الريا�شيون طوال  "يتح�شر  وقال 
اللحظة،  ب��ه��ذه  ل��ل��ت��م��ت��ع  ح��ي��ات��ه��م 
اللحظة  التخلي عن تلك  ف��اإن  لذا 
ي����زال  "ل  وت����اب����ع  خاطئ".  اأم������ر 

لكن  ال��ذه��اب،  الريا�شيني  باإمكان 
الدولية  ال�شخ�شيات  الرعاة وكبار 
اأن  ينبغي  اأنه ل  نعتقد  وامل�شاهري، 
يذهبوا لعدم اإ�شفاء ال�شرعية على 
احلكومة ال�شينية التي ت�شت�شيف 

الألعاب".

ما بني ذهبية فريال وف�سية اجلندي.. اأمهات م�سر على من�سات طوكيو

 طوكيو ت�سلم ال�سعلة اإىل بكني يف ظل دعوات املقاطعة 

•• دبي - وام:

دورة  منت�شبي  ب��ني  ق��وي��ة  ومناف�شات  حت��دي��ات  دب��ي  �شرطة  اأك��ادمي��ي��ة  �شهدت 
نظمته  ال���ذي  الريا�شي  ال��ي��وم  يف   2021 ل��ع��ام   1 رق��م  اجلامعيني  ال�شباط 
الكادميية  مدير  ال�شويدي  غامن  غيث  الدكتور  اللواء  بح�شور   ، الأكادميية 

و�شباط الأكادميية واملوظفني الع�شكريني واملدنيني.
والفعاليات  الأن�شطة  اإق��ام��ة  على  الأك��ادمي��ي��ة  حر�س  ال�شويدي  ال��ل��واء  واأك���د 
دبي  اإم��ارة  العام يف مناطق خمتلفة من  م��دار  الريا�شية ب�شفة م�شتمرة على 

بالتعاون مع املوؤ�ش�شات احلكومية والقطاع اخلا�س واختيار املن�شاآت الريا�شية 
وحتفيزهم  واملنت�شبني  املوظفني  لدى  البدين  الن�شاط  تفعيل  بهدف  املنا�شبة 
الدرا�شية  القاعات  عن  بعيدا  الإيجابية  ال��روح  لتعزيز  الريا�شة  ممار�شة  على 
اللياقة  م�شتوى  رف��ع  ودوره����ا يف  ال��ري��ا���ش��ة  باأهمية  م��ن��وه��اً  ال��ع��م��ل..  واأج����واء 
البدنية وتعزيز الثقة بالنف�س وتقوية جهاز املناعة والوقاية من اأمرا�س القلب 
والإج���راءات  الحتياطات  كافة  اأخ��ذ  اأهمية  على  وال�شمنة..م�شدداً  وال�شكري 
ال�شحة  على  حفاظا  كوفيد19-  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن  للوقاية  الح��رتازي��ة 

وال�شالمة العامة.

اأكادميية �سرطة دبي تنظم يوما ريا�سيا 
ملنت�سبيها من ال�سباط اجلامعيني

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اعالن للدائنني يف الدعوي

رقم: 01-2021 اع�سار -دبي
اخلا�سة بـ / حممد ال�سيد عدنان العلوي بني ها�سم

بناء على احلكم ال�شادر من حماكم دبي يف الدعوى املذكورة فلقد تقرر افتتاح اإجراءات 
الع�شار وتعيني اخلبري / حممد فرحات ، اأمينا لالإجراءات ، وعليه نطلب من دائني 
القانونية  اأ�شكالهم  خمتلف  على  ها�شم  بني  العلوي  عدنان  ال�شيد  حممد  ال�شيد/ 
-�شواء كانوا من الأ�شخا�س الطبيعيني او العتباريني من القطاع اخلا�س اأو القطاع 
امل�شجلة امام  – مبا فيها تلك  العالقة  املالية  العام / احلكومي - تقدمي مطالباتهم 
اجلهات الق�شائية – يف مواجهة مقدم الطلب - على ان تكون تلك املطالبات مدعمة 
بامل�شتندات والأدلة ذات ال�شلة وتقدميها ملكتب اأمني الجراءات ، وذلك يف غ�شون 20 
من  اىل   33 من  املواد  يف  جاء  ملا  وفقا  وذلك  الإعالن.  هذا  ن�شر  تاريخ  من  عمل  يوم 

مر�شوم بقانون احتادي 19 ل�شنة 2019 ب�شاأن الع�شار.
كما يطلب اأمني الجراءات من اأي �شخ�س تتوافر لديه اأي بيانات او معلومات ذات �شله 
باأموال مقدم الطلب "املدين"  اأن يتقدم بها ، على مكتب " اأمني الجراءات " الكائن يف 
مكتب فرحات و�شركاه – دبي – ديرة – �شارع الرقة – الطابق اخلام�س مكتب 5001 

بناية فندق ايبي�س مدخل املكاتب هاتف رقم : 2500251 04 .
 Email، suha@farahatco.com   ولال�شتف�شار يرجى الت�شال ب�شكرتارية اأمني 

الجراءات الن�شة / منال وعلى الوات�س اب رقم 0507862887
�أمني �لجر�ء�ت

�خلبري / حممد فرحات

اإعــــــــالن 

نعلن عن فقدان �شهادات اأ�شهم با�شم ال�شيد / يو�شف حممد الفردان 
)اإماراتي اجلن�شية( �شادرة من �شركة ات�شالت  :  

1 - �شهادة رقم 101334 عدد الأ�شهم 5،080 �شهم
2 - �شهادة رقم 120978 عدد الأ�شهم 508 �شهم 

3 - �شهادة رقم 110756 عدد الأ�شهم 8 اأ�شهم 
  الرجاء على من يجدهم ت�شليمهم  ل�شركة ات�شالت املبنى الرئي�شي 

اأو الت�شال على الرقم: 0508411137 م�شكورا.

العدد 13311 فقدان �سهادة اأ�سهم
بتاريخ 2021/8/10 

اأ�شهم با�شم ال�شيد/ يو�شف حممد  نعلن عن فقدان �شهادة 
اأبوظبي  م�شرف  من  �شادرة  اجلن�شية(  )اإماراتي  الفردان 

الإ�شالمي
رقم ال�شهادة 10195878 عدد الأ�شهم 3،714 �شهم 

على من يجدها برجاء ت�شليمها للم�شرف املذكور اعاله
  او الت�شال على هاتف رقم: 0508411137 م�شكورا.

العدد 13311 فقدان �سهادة اأ�سهم
بتاريخ 2021/8/10 

ف��ق��د امل���دع���و/ حم��م��د حنيف 
باك�شتان   ، ع���ب���دال���ر����ش���ي���د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)6785442(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ م����ي����ل����ودى 
الفلبني   ، رام��و���س  ���ش��الجن��و 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)A2617783P(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اعالن بالن�شر        
 3171/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�سر - تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- كي بي ار ام للخدمات الفنية �س.ذ.م.م وميثلها ال�شيد/ناهيد �شريف انور 

�شريف   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :هاي تن�شايل لتجارة املعادن �س.ذ.م.م وميثلها قانونا ال�شيد/حممد جاويد حممد 

ابراهيم   - وميثله:ابراهيم حممود حممد عبدالرحمن
بالزام  ناأمر  ب��ت��اري��خ:2021/6/29  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اأداء فقد  اأم��ر  ا�شت�شدار  طلب 
الف  وخم�شون  �شبعمائة  دره��م   )750.771( وق��دره  مبلغا  للطالبة  ت��وؤدي  ان  �شدها  املعرو�س 
اليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 5% اعتبارا من  و�شبعمائة وواحد و�شبعون درهما - م�شافا 
تاريخ ا�شتحقاق اآخر �شيك احلا�شل يف 2018/11/13 وحتى ال�شداد التام والزمت املعرو�س �شدها 

بامل�شاريف  ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

Date 10/ 8/ 2021  Issue No : 13311
Notification by Publication

2704/2021/16 Commercial Partial
Details of Notification:
To the Defendant:
1- TAMIMI INTERIOR DESIGN MATERIALS MANUFACTURING (L.L.C),
2- TAMIMI INTERIOR DESIGN (L.L.C),
3- KHALEEL MOHAMMED RASHEED AHMED - Residence unknown
As the Claimant: Ritver for Paints and Coatings (Sole Establishment)
Represented by: Iman Younis Mohammed Ismail Al-Rifai Has filed a lawsuit against 
you. Its subject is to obligate the defendant jointly and severely to pay the claimant 
an amount of AED 291.664.40 (two hundred ninety one thousand six hundred 
and sixty-four dirhams and forty fils) and 9% as legal interest from the date of the 
claim until full payment as well as the fees, expenses and attorney's fees, inclusive 
of expedited execution of judgment without custody. A hearing is set on Tuesday 
corresponding 31/08/2021 at 09:30 am at the Remote Litigation Hall BUILDING-
DESC&. Therefore, you are required to attend or whoever represents you legally, and 
you must submit what you have of notes or documents to the court at least three days 
before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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الفجر الريا�ضي

ليونيل  الأرجنتيني  النجم  اق��رتب  باكيا  بر�شلونة  ن��ادي��ه  توديعه  بعد 
مي�شي من النتقال اإىل باري�س �شان جرمان الفرن�شي يف �شفقة مثرية.

بولغا" عن  "ل  رحيل  ع��ن  حت��دث  ال��ذي  اخلمي�س  القنبلة  النباأ  فمنذ 
�شفوف الفريق الكاتالوين، واجلميع يرتقب وجهته املقبلة.

الفرن�شية  العا�شمة  فريق  �شك:  اأي  حتمل  تعد  مل  املقبلة  ناديه  هوية 
هو اأبرز املر�شحني للح�شول على خدمات الأرجنتيني الذي دافع طوال 
م�شريته عن األوان ناد واحد حتى الآن وعلى مدى اأكرث من 20 عاما 

حقق فيها جميع الألقاب املمكنة.
وبالن�شبة اىل ال�شحف الفرن�شية، فان ال�شفقة �شتتم يف ال�شاعات املقبلة 
ال�شفقة  عن  الإع��الن  "�شيتم  باريزيان" بقولها  "لو  �شحيفة  وك�شفت 

ر�شميا الثنني اأو رمبا الثالثاء، اإنه ال�شيناريو الأقرب لكي يتحقق".
"اإنها  فقالت  "ليكيب" الريا�شية  اأما �شحيفة 

م�شاألة �شاعات لي�س ال" قبل العالن 
ر�شميا  م���ي�������ش���ي  ان����ت����ق����ال  ع�����ن 

اليام  ندخل  ب�"اأننا  واعتربت 
الك����رث اث����ارة يف ت��اري��خ كرة 

القدم الفرن�شية".
بانه  ال�����ش��ح��ي��ف��ت��ان  وذٌك�������رت 

يخ�شع  ان  مي�شي  على  يتعني 
قبل  الروتيني  الطبي  للفح�س 

التوقيع على عقده.
ب���ت���ودي���ع ناديه  ق����ام  وك�����ان م��ي�����ش��ي 

الح���د م��ن خ���الل م��وؤمت��ر �شحايف 
م���وؤث���ر ا���ش��ت��ه��ل��ه ب��اك��ي��ا وق�����ال يف هذا 

اطالقا  اأت�������ش���ور  "مل  ال�������ش���دد 
بر�شلونة  ع���ن  ال��رح��ي��ل 

لأنني للحقيقة مل افكر بهذا الم��ر. كنت اريد وداع��ا مع اجلميع على 
ار�شية امللعب" م�شريا اىل ان وافق على تقلي�س راتبه اىل الن�شف لكن 
رابطة  و�شعته  ال��ذي  ال�شقف  تخطت  ال�شفقة  لأن  كافيا  يكن  مل  ذل��ك 

الدوري ال�شباين.
املا�شي،  حزيران/يونيو   30 يف  انتهى  بر�شلونة  مع  مي�شي  عقد  وك��ان 
وتو�شل الطرفان اىل اتفاق يق�شي ببقائه يف �شفوف النادي الكاتالوين 
دون  ح��ال  م��ا  ال��راب��ط��ة،  بقوانني  ا�شطدما  لكنهما  ا�شافيني،  لعامني 

اعتماد التفاق ر�شميا.
ال�شبانية  لل�شحف  الوىل  ال�شفحات  باكيا  مي�شي  ���ش��ور  وت�����ش��درت 
الخرية  "ماركا" و"اآ�س" و"�شبورت" وقالت  امثال  الثنني  الريا�شية 
"جميع ان�شار بر�شلونة يبكون معك يا ليو".بعد وداع مي�شي لرب�شلونة، 
مع�شكر  م��ع  مفاو�شات  يف  ال��دخ��ول  اىل  ج��رم��ان  �شان  باري�س  ���ش��ارع 
مي�شي وحتديدا والده خورخي علما بان الالعب املح يف موؤمتره 
الفرن�شية  العا�شمة  فريق  اىل  النتقال  امكانية  اىل  ال�شحايف 
بر�شلونة  يف  ال�����ش��اب��ق  وزم��ي��ل��ه  ���ش��دي��ق��ه  ج��ان��ب  اىل  �شيلعب  ح��ي��ث 
الربازيلي نيمار بال�شافة اىل مواطنيه انخل دي ماريا ولياندرو 

باريدي�س وبا�شراف مواطنه الخر ماوري�شيو بوكيتينو.
وك�شفت ال�شحف الفرن�شية بان �شان جرمان تقدم بعر�س قيمته 
 40 بلغ  �شنوي  واج��ر  ا���ش��ايف  لعام  للتجديد  قابلة  �شنتني  مل��دة 

مليون يورو.
قطر  ل��دول��ة  املالية  ال��ق��وة  ل��ول  ممكنة  ال�شفقة  ه��ذه  تكن  مل 
قبل  م��ن  النظيف  اللعب  قيود  وتخفيف  ج��رم��ان  �شان  مالكة 
انتقال  ب��ان �شفقة  �شك  للعبة )وي��ف��ا(. ول  الوروب���ي  الحت���اد 
مي�شي اىل �شان جرمان �شتنقل النادي الفرن�شي اىل م�شاف اخر 

من الناحيتني الريا�شية والقت�شادية.
فبوجود مي�شي الفائز بالكرة الذهبية لف�شل لعب يف العامل �شت 
مرات اىل جانب الثنائي نيمار وكيليان مبابي، �شي�شبح �شان 
اوروبا  ابطال  املر�شحني لح��راز لقب دوري  ابرز  جرمان 
بايرن  ام����ام   2020 ع���ام  ن��ه��ائ��ي  ب��ع��د خ�����ش��ارت��ه 
ميونيخ الملاين، وخروجه من ن�شف نهائي 
�شيتي  مان�ش�شرت  يد  على  للفائت  املو�شم 
النكليزي. ولقيت امكانية انتقال مي�شي 
اىل �شفوف �شان جرمان ا�شادة كبرية 
م���ن خم��ت��ل��ف امل�������ش���وؤول���ني وامل���درب���ني 
مواطنه  وق���ال  الفرن�شي  ال����دوري  يف 
م���درب مر�شيليا  ���ش��ام��ب��اويل  خ��ورخ��ي 
الفرن�شية  ال��ق��دم  ك���رة  ك�شبت  "لقد 
امل��وا���ش��م الخ�����رية. اللعب  ك��ث��ريا يف 
�شد مي�شي �شي�شكل حافزا ا�شافيا 
الفرن�شية  ال�شحف  وبحثت  لنا". 
جرمان  �شان  مباريات  برنامج  عن 
الر�شمية  امل���ب���اراة  مل��ع��رف��ة  املقبلة 
التي �شيخو�شها مي�شي يف  الوىل 
�شفوفه والتي قد تكون �شد رين�س يف 
�شد كلريمون  اأو  اآب/اأغ�شط�س،   29
العودة  بعد  اأيلول-�شبتمرب   12 يف 
من املباريات الدولية. يذكر اأن �شان 
ل�شتعادة  م�����ش��واره  ا�شتهل  ج��رم��ان 
الذي  الفرن�شي  للدوري  بطال  لقبه 
املا�شي،  امل��و���ش��م  ل��ل��ي��ل  ل�����ش��ال��ح  خ�����ش��ره 

بالفوز على م�شيفه تروا 1-2.

اأكد مدرب توتنهام، نونو اإ�شربيتو �شانتو، اأن املهاجم هاري كني عاد لناديه، 
وعزل نف�شه مبقر التدريبات، التزاماً باإجراءات احلجر ال�شحي، عقب ق�شاء 

عطلة يف جزر الباهاما، وفلوريدا. 
للمو�شم  ا�شتعداداً  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  التدريبات  ع��ن  ع��ام��اً(   28( ك��ني  غ��اب 
باأنه يحاول  تكهنات  التدريب و�شط  اأب��داً  اأنه مل يرف�س  اأكد  لكنه  اجلديد، 
اأنه  نونو  واأو�شح  �شيتي.  ملان�ش�شرت  النتقال  اأجل  توتنهام من  ال�شغط على 
�شيتدرب مب��ف��رده حتى  ال���ذي  ال��ل��ن��دين،  الفريق  ق��ائ��د  م��ع  بعد  يتحدث  مل 

الإ�شابة بعدوى كورونا.  لتقليل خطر  بالربوتوكولت،  اخلمي�س، لاللتزام 
واأ�شاف نونو عقب الفوز 1-0 على الغرمي اآر�شنال ودياً: "هاري معنا ويجب 
تطبيق  بعد  لنا  ان�شمامه  ونتوقع  يتدرب  لكنه  ال�شحي،  احلجر  يدخل  اأن 
كل الربوتوكولت". ووا�شل: "�شاأحتدث مع هاري يف اأقرب وقت ممكن مع 
املو�شم  اأنهى  ال��ذي  توتنهام،  و�شي�شت�شيف  الجتماعي".  بالتباعد  اللتزام 
ملو�شم  الفتتاحية  اجل��ول��ة  يف  �شيتي  مان�ش�شرت  ال�شابع،  امل��رك��ز  يف  املا�شي 

)اآب(. اأغ�شط�س   15 بالدوري،   2022-2021

لفريق  ال����ف����ن����ي  امل�����دي�����ر  ي�������ش���ع���ر 
ب���ر����ش���ل���ون���ة، رون������ال������د ك�����وم�����ان،، 
يحمله  م�����ا  ب���������ش����اأن  ب���احل���م���ا����س 
امل�شتقبل للفريق، رغم رحيل جنم 

الهجوم ليونيل مي�شي.
ق���������ال ك�������وم�������ان ق�����ب�����ل م����واج����ه����ة 
خوان  كاأ�س  بطولة  يف  يوفنتو�س، 
يوهان  ملعب  يف  ال���ودي���ة،  غ��ام��رب 
كرويف: "رغم رحيل مي�شي، نحن 

متحم�شون ب�شاأن هذا املو�شم".
اجلديدة  "بالتعاقدات  واأ���ش��اف: 
وال��الع��ب��ني ال�����ش��ب��اب، ال���ذي���ن هم 
م�شتقبل هذا النادي، لدينا فريقاً 
�شنوفر  اأن��ن��ا  م��ن  مقتنعون  رائ��ع��اً، 
للجماهري الكثري من الأفراح هذا 

املو�شم".
امل���������ش����اع����دة  "ببع�س  وت�������اب�������ع: 
وال��ت�����ش��ح��ي��ة ���ش��ن��ح��ق��ق اأق�����ش��ى ما 
ميكن، نعلم ما يعنيه اأن تكون من 
بر�شلونة، وما ميثله هذا النادي".

وي����رتك م��ي�����ش��ي ف���راغ���اً ك���ب���رياً يف 
���ش��ج��ل الالعب  ب��ر���ش��ل��ون��ة، ح��ي��ث 
هدفاً   672 ال���دويل  الأرجنتيني 

كل  يف  لرب�شلونة  مباراة   778 يف 
امل�شابقات، بالإ�شافة ل�شنعه 265 

هدفاً.
هذا يجعله م�شاركاً يف 937 هدفاً 
بر�شلونة،  يف  تواجده  فرتة  خالل 

والتي بداأت يف 2004 عندما كان 
يبلغ 17 عاماً.

ومن بني جمموعة من الإجنازات، 
مي�شي  يعد  ال�شخ�شية،  والأل��ق��اب 
هو اأف�شل هداف يف تاريخ الدوري 

الإ�شباين بر�شيد 474 هدفاً، كما 
اأنه ثاين اأعلى لعب ي�شجل اأهدافاً 
الكربى،  اخل��م�����س  ال����دوري����ات  يف 
الذي  رون��ال��دو  كري�شتيانو  خلف 

�شجل 476 هدفاً.

كومان متحم�س ب�ساأن م�ستقبل بر�سلونةنونو: كني يف احلجر ال�سحي مبقر تدريبات توتنهام

الفريق، جريارد  قادة  واأحد  الإ�شباين،  بر�شلونة  اأكد مدافع 
بالفوز على  خ��وان غامرب،  كاأ�س  بلقب  التتويج  بيكيه، عقب 
عليه  ال��ك��ات��ال��وين  ال��ف��ري��ق  اأن   ،0-3 الإي���ط���ايل  يوفنتو�س 
غياب  يف  الأل��ق��اب،  على  املناف�شة  ملحاولة  والتطور  التاأقلم، 
النجم الأرجنتيني ليونيل مي�شي. قال بيكيه يف ت�شريحات 

ملعب  على  اأقيمت  التي  املباراة  بعد  النادي،  اإع��الم  لو�شائل 
املوهبة  م�شتوى  بنف�س  نظهر  ل��ن  "قطعاً  ك��روي��ف:  ي��وه��ان 
العامل،  يف  الأف�����ش��ل  ال��الع��ب  عنك  يرحل  عندما  وال�شحر، 
مهماً  ج���زءاً  ف��ق��دت  اأن���ك  وت���درك  بواقعية،  التعامل  فعليك 
الأهداف  مع  ل�شيما  الهجومي،  اجلانب  يف  ل�شيما  للغاية، 

الغزيرة التي كان ي�شجلها، وكذلك التمريرات احلا�شمة".
احلياة  اأن  على  الكاتالوين،  النادي  يف  الثاين  القائد  و�شدد 
باأداء  اأن���ه  اأي�����ش��اً  م��ع��ت��رباً  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي،  النجم  دون  ت�شتمر 
وال�شعادة  الطموح  �شيعود  اأم�س  حتققت  التي  مثل  وبنتائج 

للجماهري �شيئاً ف�شيئاً.

بيكيه: علينا التاأقلم على
 غياب مي�سي 

ل مباراة له بعد حقبة ليونيل مي�شي، فاز بر�شلونة على يوفنتو�س  يف اأونّ
الإيطايل -3�شفر على ملعب "يوهان كرويف" يف مباراة ودية على كاأ�س 
الراحل جوان غامرب، اأحد الأع�شاء املوؤ�ش�شني للنادي الكاتالوين ولعبه 

ال�شابق الذي اأ�شبح لحقاً رئي�شاً له.
وداأب بر�شلونة على اقامة هذه املباراة منذ عام 1966، وقد اأقيمت هذا 
العام يف منا�شبة حزينة وبعد �شاعات من املوؤمتر ال�شحايف الذي عقده 

قائده الأبدي مي�شي لوداع حمبيه حيث اأجه�س يف البكاء بعدما مل 
يتمكن من متالك نف�شه اأمام ناظري زوجته واولده ورفاقه ورئي�س 

بر�شلونة، فيما حياه احلا�شرون بالت�شفيق لفرتة طويلة.
األف متفرج هتفوا لفرتات طويلة   20 اأم��ام حوايل  املباراة  واأقيمت 

�شفوف الفريق. عن  الراحل  لنجمهم  حتية  "مي�شي،مي�شي" يف 
�شجل ثالثية بر�شلونة املهاجم القادم من ليون الفرن�شي الهولندي 

برايثوايت  م��ارت��ن  وال��دمن��ارك��ي   )3( دي��ب��اي  ممفي�س 
)57( والبديل ريكي بويغ )2+90(.

ل،  �شيطر النادي الكاتالوين على ال�شوط الأونّ
ا�شتعداداً  واأكرث  مناف�شه  اأف�شل من  وبدا 
ي��وف��ن��ت��و���س بقيادة  اع��ت��م��د  ب��دن��ي��اً، ف��ي��م��ا 
ما�شيميليانو  ال��ق��دمي-اجل��دي��د  م��درب��ه 
خلفاً  امل��درب��ني  دك��ة  اإىل  العائد  األيغري 
للمدرب وجنم يوفنتو�س ال�شابق اأندريا 

بريلو، على الهجمات املرتدة.
الدقيقة  يف  الت�شجيل  دي��ب��اي  افتتح 
الثالثة بت�شديدة من قدمه الي�شرى 
النم�شوي  ال�شاب  من  متريرة  بعد 

الدفاع  ق��ل��ب  دم���ري يف  ي��و���ش��ف 
باحلار�س  لينفرد  التوريني، 
فويت�شيت�س  ال����ب����ول����ن����دي 

ت�شيزين وي�شدد يف ال�شباك.
وب����������رز جن������م ي���وف���ن���ت���و����س 

كري�شتيانو  ال���ربت���غ���ايل 
الوىل  ل���ل���م���رة  رون�����ال�����دو 
بعد هجمة مرتدة �شريعة 
املهاجم  اإىل  الكرة  و�شلت 

موراتا  األ����ف����ارو  الإ����ش���ب���اين 
اجلهة  اإىل  ومنها  املنطقة  داخ��ل 

احلار�س  �شدها  ق��وي��ة  ���ش��دده��ا   "7 اآر  "�شي  ل���  املعاك�شة 
.)15(

لعبة  النتيجة عرب  �شاعف  انه  الكاتالوين  النادي  واعتقد 
ثالثية من املهاجم الفرن�شي اأنطوان غريزمان والدمناركي 
واألغاه  ال�شباك  يف  دمري  تابعها  وديباي،  برايثوايت  مارتن 

احلكم بداعي الت�شلل )20(.
ام���ام هجمات  منيعاً  ���ش��داً  نيتو  ال��ربازي��ل��ي  ووق���ف احل��ار���س 

يوفنتو�س فت�شدى مرتني ملوراتا )39 و43( وثالثة لركلة 
اأوروب��ا يف ن�شختها الخ��رية يف الدقيقة  حرة من ه��داف كاأ�س 

ل. الخرية من ال�شوط الونّ
ا�شتهل يوفنتو�س ال�شوط الثاين من دون جنمه رونالدو فحلنّ بدًل منه 
الهدف  �شاهد  ال��ذي  عاماً(   21( كولو�شيف�شكي  دي��ان  ال�شاب  ال�شويدي 
عجز  الرقابة  من  اخل��ايل  برايثوايت  براأ�شية  لرب�شلونة  الثاين  الثاين 
بويغ  ي��خ��ت��ت��م  اأن  ق��ب��ل   ،)57( ���ش��ده��ا  ع���ن  احل���ار����س 
املهرجان التهديفي بت�شديدة لولبية رائعة من 
حافة املنطقة يف الدقيقة الثانية من الوقت 

املحت�شب بدل ال�شائع.
وي�����ش��ت��ه��ل ب��ر���ش��ل��ون��ة م��ب��اري��ات��ه يف ال�����دوري 
ملعبه  على  اآب/اأغ�شط�س   15 يف  الإ���ش��ب��اين 
يوفنتو�س  يبداأ  فيما  �شو�شييداد،  ري��ال  اأم��ام 
م�شواره يف الدوري الإيطايل يف 22 منه خارج 

ملعبه �شد اأودينيزي.

بر�سلونة يحرز اأول األقابه
 يف حقبة »ما بعد مي�سي« 

انتقال مي�سي اإىل باري�س �سان 
جرمان »م�ساألة �ساعات« 



تنقذ �سخ�سني من النتحار يف اليوم نف�سه 
من  ومنعهما  �شخ�شني  حياة  اإن��ق��اذ  من  بريطانية  ام���راأة  متكنت 
�شاعات  بفارق  نف�شه   نف�شه  ومن على اجل�شر  اليوم  النتحار يف 

قليلة بينهما.
وكانت جينيفر األين�شون )44 عاماً( من ويرال �شمال غرب اإنكلرتا 
اخلمي�س  ي���وم  اجتماعية  كعاملة  وظيفتها  اإىل  �شيارتها  ت��ق��ود 
املا�شي، عندما لحظت اأن امراأة �شابة يف حالة من ال�شيق، وتقف 

على حافة ج�شر علوي م�شتعدة للقفز.
وتوقفت جينيفر على الفور وات�شلت بالطوارىء، ثم ترجلت من 
النتحار.  فكرة  عن  لتثنيها  الفتاة  مع  تتحدث  وراح��ت  �شيارتها 
الفتاة  باحلديث مع  ا�شتمرت جينيفر  بذراعها،  اأن طوقتها  وبعد 
ملدة 20 دقيقة، اإىل اأن و�شلت خدمة الطوارئ التي اأغلقت الطريق 

يف الأ�شفل حت�شباً لأي طارئ.
ويف النهاية �شاعدت جينيفر الفتاة على العودة اإىل بر الأمان، قبل 

اأن ينقلها امل�شعفون اإىل امل�شت�شفى.
وتابعت جينيفر الطريق اإىل عملها، لكنها مل تتمكن من الرتكيز 
يف العمل بذلك اليوم، وقررت العودة اإىل املنزل عند ال�شاعة 2 بعد 
الظهر. وعندما اقرتبت من املنطقة نف�شها يف طريقها اإىل املنزل، 
لحظت جينيفر �شاًبا يف الع�شرينات من عمره يقف على اجل�شر 

العلوي ينظر اإىل الأ�شفل.
وقالت جينيفر تعليقاً على احلادثة "كنت على اجلانب الآخر من 
الطريق، لكنه كان يف املكان  نف�شه  بال�شبط. راأيته مائاًل لالأمام 
وفكرت" اأوه ل من ف�شلك، ل ل اثنني يف يوم واحد! هذا ل ميكن 

اأن يحدث!".

م�سن يرق�س فرحا بعد تلقيه اللقاح 
م�شاد  لقاح  على  ح�شل  بعدما  نف�شه  تون�شي  م�شن  يتمالك  مل 
فظل  ان��ت��ظ��ار،  ط��ول  بعد  ال�شوا�شي  مدينة  يف  ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���س 

يرق�س من الفرح.
وت�شدر فيديو العجوز مواقع التوا�شل الجتماعي وو�شائل الإعالم 
بعفويته وتلقائيته، بعدما تنا�شي يف حلظة �شنوات عمره الطويل، 
اإثر خروجه من مركز للتلقيح يف مدينة ال�شوا�شي فحولته جرعة 
التطعيم اإىل �شاب �شغري، يجيد احلركات البلهوانية، وفن الرق�س 
والقفز على اأنغام املو�شيقى، مثريا ده�شة احلا�شرين الذين وثقوا 

احلادثة الطريفة بهواتفهم.
التون�شيني  �شعادة  احل���ايف  للعجوز  امل��ت��داول  الفيديو  يف  وجت��ل��ت 
ب���دء حملة وطنية  اإث���ر  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  تف�شي  ج���راء  امل��ن��ه��ك��ني 
اأ�شبوعني  منذ  البالد  �شجلت  بعدما  كوفيد19-،  �شد  للتطعيم 

اأ�شواأ معدل وفيات يف العامل.
 19 كوفيد  �شد  للتلقيح  مكثفة  عملية  الأح���د  �شباح  وانطلقت 
الوطنية يف  ب��دء احلملة  الأك��رب منذ  تعد  والتي  تون�س،  كامل  يف 
مار�س/ اآذار 2021 لكبح جماح جائحة كورونا التي راح �شحيتها 

اأكرث من 20 األف �شخ�س.
 40 اأعمارهم  تبلغ  الذين  الأ�شخا�س  العملية ح�شريا  وت�شتهدف 
غري  م��ن  اأو  اإي��ف��اك�����س  منظومة  يف  امل�شجلني  م��ن  ف��وق  فما  �شنة 
اأن يكونوا م�شحوبني بوثيقة تثبت هويتهم �شواء  امل�شجلني على 

بطاقة تعريف وطنية اأو جواز �شفر.
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اأبل توفر اإمكانية توريث احل�ساب
اأ�شافت �شركة الإلكرتونيات الأمريكية العمالقة اأبل خا�شية جديدة اإىل خدمة احلو�شبة ال�شحابية اآي كالود تتيح 
للم�شتخدم اختيار �شخ�س موثوق فيه موجود على قائمة ات�شالته على هاتفه الذكي اآيفون لكي يتمكن من اإدارة 

�شوره ومذكراته واأي بيانات يحفظها على خدمة اآي كالود بعد وفاته.
من  جمموعة  اأ�شافت  اأب��ل  �شركة  اأن  اإىل  التكنولوجيا  مو�شوعات  يف  املتخ�ش�س  ك��وم  دوت  نت  �شي  موقع  واأ���ش��ار 
ا�شتعادة  15 مثل  اآي.اأو.اإ�����س  الت�شغيل  لنظام  الإ���ش��دار اجلديد  اإط��ار  ك��الود يف  اآي  اإىل خدمة  املهمة  التح�شينات 

احل�شاب واملرياث الرقمي، والتي مازالت خا�شية اختبارية مل تطرحها ال�شركة ر�شمياً بعد.
تتيح خا�شية املرياث الرقمي اأو "ديجيتال ليجا�شي" للم�شتخدم اختيار �شخ�س ما ي�شتطيع الدخول اإىل بياناته 

والتعامل معها بعد وفاة هذا امل�شتخدم.
يذكر اأن الإ�شدار اآي.اأو.اإ�س 15 من نظام ت�شغيل اأجهزة اأبل الذكية �شواء اآيفون اأو اآيباد لن يطرح على نطاق عام 

قبل اخلريف املقبل، لكن ميكن تنزيله واختباره حالياً اعتماداً على الن�شخة التجريبية املتاحة يف الوقت احلايل.
ومبجرد قيام امل�شتخدم بتفعيل خا�شية ديجيتال ليجا�شي، �شيكون يف مقدور ال�شخ�س الذي اختاره  للو�شول اإىل 
بياناته بعد وفاته قادراً على روؤية �شور ور�شائل الربيد الإلكرتوين واملذكرات وغريها التي يحفظها امل�شتخدم على 

خدمة اآي كالود دوت كوم.

الثالثاء   10  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13311  
Tuesday    10   August   2021   -  Issue No   13311

لقاء الأحبة.. كيف ودع الكاريكاتري دلل و�سمري؟
ج�شد عدد من ر�شامي الكاريكاتري امل�شريني لقاء الراحلة دلل عبد العزيز 
برفيق دربها الراحل �شمري غامن، وانت�شرت ر�شومات عرب مواقع التوا�شل 
�شمري  ا�شتقبال  جت�شد  الراحلني  للزوجني  تخيلية  مل�شاهد  الجتماعي، 

لزوجته بعد رحيلها عن دنيانا.
التوا�شل  موقع  على  ح�شابه  عرب  ن�شر  املق�شود،  عماد  الكاريكاتري  ر�شام 
الجتماعي في�شبوك ر�شما كاريكاتوريا للفنانة الراحلة دلل عبد العزيز 
تقف اإىل جوار زوجها الراحل �شمري غامن، واأرفق تعليق مع الر�شم يقول: 
"احلبايب عند بع�س". ويقول عبد املق�شود اإن تعبريه بالري�شة عن رحيل 
غامن  �شمري  ال��راح��ل  ب���اأن  اإمي��ان��ه  منطلق  م��ن  ي��اأت��ي  امل�شريني  الفنانني 
اأه��م دعائم فن  اأح��د  "الكوميديا"، بنما تعد دلل مبثابة  اأه��م علماء  اأح��د 

الكوميديا كزوجة وفنانة واإن�شانة، كانت �شخ�شية متكاملة.
وي�شيف عبد املق�شود ملوقع �شكاي نيوز عربية اأن الزوجني مثلوا مدر�شة 
فنية، تخرج على اأيديهم كثري من الفنانني، لكن يبقى اإنتاجهم الأهم هو 

تخريج فنانتني مب�شتوى ابنتيهما دنيا واإميي �شمري غامن.
ر�شام م�شري اآخر، يحمل ح�شابه على موقع في�شبوك ا�شم "ماجد ماك�س"، 
بالورود،  ال�شماء  ا�شتقبال �شمري لدلل يف  ن�شر ر�شمتني بري�شته تظهران 
بينما يرتدي الثنان زيا اأبي�س اللون، وجاء الر�شم م�شحوبا تعليق: "ايه 

ده ... انت هنا يا �شمري".

بذخ و�سور م�سربة.. حفل عيد ميالد اأوباما يثري اجلدل
حفل �شاخب، اأقيم لالحتفال بعيد ميالد الرئي�س الأمريكي ال�شابق باراك 
اأوباما، ت�شمن احل�شي�س والأطعمة الفاخرة وح�شره العديد من امل�شاهري، 
اجلرائد  ل�شفحات  امتد  كبريا  وج��دل  �شغرية  مدينة  يف  اأزم��ة  اأث��ار  مما 

ومواقع التوا�شل الجتماعي بعد ت�شريب �شورا من احلفل.
واأق���ي���م احل��ف��ل ال�����ش��اخ��ب يف م��زرع��ة اأوب���ام���ا ال��ك��ب��رية، ال��ت��ي ت��ق��ع بولية 
مليون   12 قيمتها  تبلغ  والتي  املتحدة،  ال��ولي��ات  �شرقي  ما�شا�شو�شت�س 

دولر.
ومتكن اأحد الفنانني امل�شاركني يف حفلة عيد ميالد الرئي�س ال�شابق باراك 
تطبيق  على  ون�شرها  الفخم،  للحدث  خل�شة  ���ش��ور  التقاط  م��ن  اأوب��ام��ا، 

اإن�شتغرام.
والتقط مغني الراب تراب بيكهام، �شورا لأطباق الطعام وال�شراب الفخمة، 
اأن يتم حذف  اإن�شتغرام مع بدء احلفلة، قبل  اإىل متابعيهما على  وحتدثا 
ال�شور. ون�شر الفنان �شورة له مع مدير اأعماله وهما يدخنان احل�شي�س، 
لكنه  احلفل،  فيها  اأقيم  التي  ما�شات�شو�شت�س  ولي��ة  يف  قانوين  اأم��ر  وه��و 
تدخني  ب�شاأن  احلفل  اأ�شحاب  موقف  ب�شاأن  ال�شتفهام  من  و�شع عالمات 
هذا النوع من املخدرات يف عيد ميالد رئي�س �شابق كان ير�شم �شورة وقورة 

لنف�شه اأمام العامل.

الت�سريح ال�سحي ي�سبح 
جزءًا من حياة الفرن�سيني
ب��داأ اع��ت��ب��اراً م��ن اأم�����س الث��ن��ني يف 
ي  ال�شحنّ بالت�شريح  العمل  فرن�شا 
احلياة  م��ن  ج���زءاً  �شي�شبح  ال���ذي 
من  الرغم  على  لل�شكان  اليومية 
اع��رتا���س ال�����ش��ارع، ب��ع��دم��ا �شادق 
عليه املجل�س الد�شتوري للحد من 
و�شيتعنينّ  كورونا.  فريو�س  انت�شار 
هذه  ُي����ربزوا  اأن  الفرن�شيني  على 
الوثيقة يف كلنّ مكان، من احلانات 
وامل�شارح  ال�شينما  ودور  واملطاعم 
اإىل امل�شت�شفيات وقطارات امل�شافات 
�شرب  اأرادوا  اإذا  وحتنّى  الطويلة... 

القهوة على �شرفة اأينّ مقهى.
اأ�شبوع من الت�شاهل

واأعلنت احلكومة اأننّه �شيكون هناك 
وال�شتعداد،  الت�شاهل  من  اأ�شبوع 
�شات العتياد  لُيتاح لأ�شحاب املوؤ�شنّ
املتمثنّلة  اجل���دي���دة  ال��وث��ي��ق��ة  ع��ل��ى 
)كيو  ال�شريعة  ال�شتجابة  ب��رم��ز 
ث با�شم احلكومة  اآر(. واأقرنّ املتحدنّ
ملزم  "اإجراء  ��ه  ب��اأننّ ات��ال  غابريال 
تعتربه  احل��ك��وم��ة  ل��ك��ننّ  اإ�شايف"، 
الو�شع  ي�����ش��ت��م��رنّ  ب��ي��ن��م��ا  ����ش���روري���اً 
اإدارة  وقالت  التدهور.  ي يف  ال�شحنّ
ال�����ش��ح��ة ال���ع���ام���ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة اإن 
ا�شتقبلت  امل��رك��زة  العناية  وح���دات 
مقابل  ال�����ش��ب��ت  م�����ش��اب��ني   1510
وارت��ف��ع عدد  اأ���ش��ب��وع.  قبل   1099
الدخول  ت��ت��ط��ل��ب  ال��ت��ي  احل�����الت 
مقابل   8425 اإىل  للم�شت�شفيات 
وزي����ر  و�����ش����رح  اجل���م���ع���ة.   8368
ال�شحة الفرن�شي اأوليفييه فريان 
م يف  ي والتقدنّ اإننّ "الت�شريح ال�شحنّ
لنا  ي�شمحا  اأن  يفرت�س  التطعيم 
اإج���راءات حظر  بتجنب مزيد من 

التجول والإغالق".

في�سبوك يعر�س فيلما 
مدفوعا عرب من�سته

من�شة  اأن   Axios م���وق���ع  ذك�����ر 
لعر�س  قريبا  ت�شتعد  "في�شبوك" 
جلمهورها  ���ش��ت��وف��ره  ف��ي��ل��م  اأول 

مقابل اأجور مادية.
وت��ب��ع��ا ل��ل��م��وق��ع ف���اإن ال��ف��ي��ل��م الذي 
 The Outsider ا���ش��م  �شيحمل 
���ش��ي��ع��ر���س ع���رب ح����دث م��ب��ا���ش��ر يف 
التا�شع ع�شر من اأغ�شط�س اجلاري، 
بتوقيت  م�����ش��اء   8 ال�����ش��اع��ة  ب��ت��م��ام 
املنطقة ال�شرقية للوليات املتحدة، 
و�شيتاح للجمهور مقابل ر�شوم تبلغ 

3.99 دولرا.
املذكور  الوثائقي  الفيلم  �شيتحدث 
وف���ق���ا ل��ل��م��ع��ل��وم��ات امل���ت���وف���رة عن 
ع�شر  احل��������ادي  اأح���������داث  م���ت���ح���ف 
م���ن���ه���ات���ن، ومن  ���ش��ب��ت��م��رب يف  م����ن 
مل�شتخدمي  ي��ت��وف��ر  اأن  امل��ف��رت���س 
وحول  ب��ل��د.   100 يف  "في�شبوك" 
ه��ذا امل��و���ش��وع ق��ال خم��رج الفيلم، 
�شتيفن روزنبوم: "قبل هذا الفيلم، 
كان يتعني عليك العثور على �شركة 
توزيع عاملية من اأجل عقد �شفقات 
م�شرحية واإذاعية منفردة، ومبجرد 
باللغة  الناطقة  اجتيازك لالأ�شواق 
الإجنليزية، �شتجد �شعوبًة كبرية.. 
لذا  دون في�شبوك، ما كانت الأ�شواق 
ال�شغرية واملتو�شطة لت�شهد عر�س 
الإطالق".  ع���ل���ى  الأف��������الم  ه�����ذه 
على  "الهدف هو احلفاظ  واأ�شاف 
حاليا  يكفي  مب��ا  ا  منخف�شً ال�شعر 
ق��در من اجلمهور،  اأك��رب  لجتذاب 
موطنا  في�شبوك  موقع  كان  لطاملا 
والأح���داث  املبا�شر  ال��ب��ث  لعرو�س 
املبا�شرة ، لكن هذه هي املرة الأوىل 
التي ت�شهد هذه املن�شة عر�س فيلم 

مدفوع الأجر".

ماريا مر�سيد�س مل تعد 
كما عرفتموها

تتمتع  املك�شيكية  تاليا ،  الفنانة  اأن  �شكنّ  ل 
العامل،  اأن���ح���اء  ع��ال��ي��ة يف ج��م��ي��ع  ب�����ش��ع��ب��ي��ة 
ة  بعدنّ الأو�شط  ال�شرق  يف  ا�شتهرت  اأنها  كما 
ومتابعة  ب��اه��راً  جن��اح��اً  حققت  م�شل�شالت 
مر�شيد�س ،  روزاليندا   منها  ماريا  لف��ت��ة، 

وماريا ابنة احلي.
ويف من�شوراتها فاجاأت تاليا متابعيها، عرب 
التوا�شل  اأحد مواقع  ح�شابها اخلا�سنّ على 
اإطاللتها  ن�شرها  خ��الل  م��ن  الجتماعي، 
اجلديدة التي تتميز بالعفوية، فال م�شكلة 
لديها يف الظهور  دون مكياج. اجلدير ذكره 
اأن الفنانة تاليا ل تزال حتر�س على جمالها 
عدد  اإع��ج��اب  ال�شورة  ح��ازت  وق��د  واأناقتها، 
كبري من متابعيها، الذين اأثنوا على تاألقها 

ومتينّزها وجمالها.

تكت�سف اإ�سابتها بال�سرطان بعد عملية جتميل 
م�شابة  اأنها  اأبناء  لثالثة  واأم  بريطانية  �شيدة  اكت�شفت 
قليلة من  اأ�شهر  بعد  الثدي،  �شرطان  ع��دواين من  بنوع 

خ�شوعها لعملية جتميل يف الثدي.
ووجدت اإميي كارول )29 عاماً( تورًما يف ثديها يف يناير 
اأكتوبر  يف  اأجرتها  التي  اجلراحة  بعد  ال��ث��اين(،  )كانون 
من  ك��ان  ال���ورم  اأن  وافرت�شت  املا�شي،  الأول(  )ت�شرين 
اأخربوها  الأط��ب��اء  لكن  اجل��راح��ة،  بعد  اجلانبية  الآث���ار 

بخالف ذلك.
اأزي��اء وتدير �شالون داميوند  اإميي وهي عار�شة  وقالت 
جلو للدباغة يف و�شط مدينة ديربي "لو مل اأجري عملية 
لقد  ال��ث��دي.  ب�شرطان  اإ���ش��اب��ت��ي  اكت�شفت  مل��ا  التجميل، 
اأجريت العملية يف اأكتوبر )ت�شرين الأول(، واعتقدت اأن 
الورم له عالقة بذلك. وعندما ذهب لفح�س ثديي قالوا 
التجميل، ون�شحوين  بعملية  له  الأم��ر ل عالقة  اإن  يل 

بالذهاب اإىل طبيب خمت�س".
واحتاجت اإميي لوقت طويل قبل اأن تزور طبيباً خمت�شاً 
ب�شبب اأزمة وباء كورونا، ويف النهاية مت ت�شخي�س اإ�شابتها 
ب�شرطان الثدي، ومبجرد ت�شخي�س الورم اخلبيث، بداأت 

باخل�شوع للعالج الكيماوي.
انت�شر من  ال��ع��دواين، فقد  النوع  ال��ورم من  لأن  ون��ظ��راً 
اأورام  خم�شة  وج��ود  م��ع  الليمفاوية،  غ��دده��ا  اإىل  ثديها 
يف اجلانب الأمي��ن. و�شرحت اإميي كيف ب��داأت يف فقدان 
�شعرها مبجرد اأن بداأت عالجها الكيميائي وقررت اتخاذ 
اإجراء حيال ذلك، حيث �شمحت لأبنائها الثالثة، جي�شي 
جتربة  كانت  اإن��ه��ا  وق��ال��ت  �شعرها،  بق�س  وج��اك  وروين 

عاطفية ل تن�شى.

فيديوهات خميفة للحرائق امل�ستعرة يف اليونان
ل تزال اليونان لليوم ال�شاد�س على التوايل تخو�س حربا 
�شر�شة يف حماولة اإخماد النريان التي اندلعت يف حميط 
جزيرة    مثل  ب��الد  يف  اأخ���رى  وم��ن��اط��ق  اأث��ي��ن��ا،  العا�شمة 

اإيفيا، ثاين كربيات اجلزر اليونانية.
الإطفاء  عنا�شر  مئات  اإن  اليونان  يف  ال�شلطات  وتقول 
على  لل�شيطرة  الأح��د   الأول  اأم�س  كبرية  جهودا  بذلوا 

حرائق يف جزيرة اإيفيا.
وتداول رواد مواقع التوا�شل مقاطع فيديو تظهر اأعمدة 
الدخان تت�شاعد من اجلزيرة املحرتقة، وقد حتول لون 

ال�شماء اإىل البني.
وكانت الكامريات قد وثقت يف وقت �شابق م�شاهد مروعة 
ب��اإج��الء م��ئ��ات الأ���ش��خ��ا���س م��ن جزيرة  لقيام ال��ع��ب��ارات 
امل�شطافون  عليها  وي���رتدد  �شكان  يقطنها  ال��ت��ي  اإي��ف��ي��ا، 

واملخيمون،
هارداليا�س:  نيكو�س  املدنية  احلماية  وزي��ر  نائب  وق��ال 
اأخرى �شعبة"، وفق  ليلة  �شعبة،  اأخرى  اأم�شية  "اأمامنا 

بر�س". "فران�س 
يف  واح���دة  رئي�شيتان،  جبهتان  اإيفيا  يف  "لدينا  واأ���ش��اف 
ال�شمال واأخرى يف اجلنوب. واحلريق يف ال�شمال تدفعه 

الرياح اإىل قرى �شاطئية".
واأو�شح اأن 17 طائرة اإطفاء تكافح النريان يف اإيفيا.

اأ�شبوعني،  ��رة منذ نحو  ال��ي��ون��ان ح��رائ��ق م��دمنّ وت��واج��ه   
فيما  الأخ���رية،   ال�شتة  الأي���ام  يف  وتريتها  ا�شتدت  لكنها 

ت�شهد املنطقة اأ�شواأ موجة حر منذ عقود.

مركبتان ف�سائيتان تناوران على مقربة فوق كوكب الزهرة
اأن مت���ر م��رك��ب��ت��ان ف�����ش��ائ��ي��ت��ان على  م���ن امل���ق���رر 
مقربة من كوكب الزهرة وتف�شل بينهما �شاعات، 
القليل  ل��ت��ح�����ش��ي��ل  و����ش���ت���ن���اوران  الأ����ش���ب���وع،  ه����ذا 
وه��م��ا يف طريقهما  الإ���ش��اف��ي��ة،  امل��ع��ل��وم��ات  م���ن 
نظامنا  قلب  يف  الأ�شا�شيتني  مبهمتيهما  للقيام 

ال�شم�شي.
لوكالة  التابع  اأوربيرت"  "�شولر  امل�شبار  ويعتزم 
نا�شا،  وك��ال��ة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  الأوروب���ي���ة  الف�شاء 
التاأرجح حول كوكب الزهرة معتمدا على جاذبية 
لر�شد  م�����ش��ار  يف  و���ش��ع��ه  يف  للم�شاعدة  ال��ك��وك��ب 

اأقطاب ال�شم�س.
وبعد نحو 33 �شاعة �شتقرتب املركبة الأوروبية-

يف  ال��زه��رة  من  كولومبو" اأك��رث  "بيبي  اليابانية 
�شرعتها  اإب��ط��اء  على  مل�شاعدتها  م�شممة  م��ن��اورة 
كوكب  م��دار  �شوب  لتوجيهها  واآم���ن،  ح��اد  ب�شكل 

عطارد عام 2025.

ويف ال�شياق، قالت اإل�شا مونتانيون، مديرة عمليات 
"بيبي كولومبو" يف مركز وكالة الف�شاء  املركبة 
الأوروبية يف دارم�شتات باأملانيا: "من دون التحليق 
)فوق كوكب الزهرة( لن نتمكن من الو�شول اإىل 
لدخول  ال��الزم��ة  ال��ط��اق��ة  امل�����ش��ت��ه��دف...  كوكبنا 
حيث  م��ن  للغاية  مكلفة  �شتكون  ع��ط��ارد  م�����ش��ار 

)قدرة( الدفع".
ويحمل امل�شباران العديد من املعدات العلمية على 
نظرة  اإل��ق��اء  يف  ي�شتخدم  �شوف  بع�شها  متنهما، 

فاح�شة على كوكب الزهرة خالل رحلة املرور.
بها  ق��ام  التي  تلك  اإىل  القيا�شات  ت�شاف  و�شوف 
امل�شبار الياباين "اأكات�شوكي"، الذي بات بالفعل يف 

مدار جار كوكب الأر�س الأكرث �شخونة.
الأوروبية لإر�شال  الف�شاء  نا�شا ووكالة  وتخطط 
ثالث مهام اإ�شافية اإىل كوكب الزهرة قرب نهاية 

العقد اجلاري.

�ملغنية وكاتبة �لأغاين توري كيلي حت�سر �لعر�س �لأول لفيلم »�حرت�م« يف لو�س �أجنلو�س. � ف ب

انفعال اإلهام �ساهني خالل جنازة دلل عبد العزيز
ر�شدت عد�شة �شكاي نيوز عربية، فيديو انفعال عدد من الفنانات، خالل 
مرا�شم ت�شييع جثمان الفنانة الراحلة دلل عبد العزيز. واأظهرت اللقطات 
مرا�شم  ح�شور  اأث��ن��اء  امل�شورين،  اأح��د  على  �شاهني  اإل��ه��ام  الفنانة  انفعال 
ت�شييع جثمان الفنانة دلل عبد العزيز، مب�شجد امل�شري بالتجمع اخلام�س 
بالقاهرة، قبل اأن تدخل يف حالة من البكاء ال�شديد عقب و�شولها ل�شالة 
اجلنازة. كما مت ر�شد عدد من ال�شور للفنانة هنا الزاهد، وذلك يف حلظة 
انهيارها ودخولها يف حالة من البكاء ال�شديدة عقب �شالة جنازة الفنانة 
كما  ويوا�شيها.  ليهدئها  فهمي  اأح��م��د  زوج��ه��ا  وت��واج��د  العزيز  عبد  دلل 
امل�شورين،  من  ال�شربيني  دينا  الفنانة  هرب  تويرت،  على  لقطات  اأظهرت 
بالرك�س، خالل و�شولها مل�شجد اجلنازة. و�شارك عدد كبري من الفنانني يف 
ت�شييع جثمان الفنانة الكبرية دلل عبد العزيز اإىل مثواها الأخري مبقابر 
اأداء �شالة اجلنازة عليها مب�شجد امل�شري  الأ�شرة مبدينة ن�شر، بعد اأن مت 
كل  على  �شيطرت  احل��زن  م��ن  حالة  و�شط  اخل��ام�����س،  بالتجمع  طنطاوى 

املوجودين وخا�شًة ابنتيها دنيا واإميي واأفراد عائلتها.


