
   

رئي�س �ملالديف: �إك�سبو 2020 دبي خارطة 
طريق طموحة لتحفيز �لنمو �القت�سادي �لعاملي

•• دبي-وام:

�أن  �مل��ال��دي��ف  جمهورية  رئي�س  �صالح  حممد  �إب��ر�ه��ي��م  فخامة  �أك���د 
�لنمو  لتحفيز  طموحة  طريق  خارطة  ي�صكل  دبي   2020 �إك�صبو 
19 وتوجه بالتهنئة  �أعقاب جائحة كوفيد -  �القت�صادي �لعاملي يف 
و�ل�صكر للقيادة �لر�صيدة يف دولة �الإم��ار�ت على تنظيم هذ� �حلدث 
�أجل �صياغة  �أجمع من  �لعامل  ��صت�صافة وفود دول  و  �لبارز  �لعاملي 

م�صتقبل مزدهر.
وقال فخامته يف كلمته خالل منتدى �ملالديف لال�صتثمار �لذي عقد 
�م�س يف مقر �إك�صبو 2020 دبي �إن بالده ت�صهد موجة جديدة من 
�لنمو يف ظل �لتعايف �لالفت �لذي يحققه �قت�صاد �ملالديف حاليا من 
�لتد�عيات �لناجمة عن جائحة كوفيد - 19  �لتي خيمت على جميع 

دول �لعامل.                                  )�لتفا�صيل �س2(

نيويورك تاميز: توقيت �إك�سبو �أعاد بناء �لثقة 
بعد كوفيد.. و دبي �الأبرع يف تعزيز �لتو��سل

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت �صحيفة نيويورك تاميز �الأمريكية �أن �نطالق �إك�صبو 2020 
دبي جاء يف �لوقت �ملنا�صب وقالت �إن �لعامل �أحوج ما يكون �إىل مزيد 
من �لتو��صل وبناء �لثقة ال�صيما يف �أعقاب وباء كوفيد 19 م�صرية 
تركيز  يوؤكد  �مل�صتقبل  و�صنع  �لعقول،  تو��صل  �حل��دث  �صعار  �أن  �إىل 
�حلدث �لدويل على ربط �لنا�س من جميع �أنحاء �لعامل معا وتعزيز 
تو��صلهم. و�أو�صحت �ل�صحيفة يف تقرير لها �أن هذ� هو �لدور �لذي 
برعت فيه دبي منذ فرتة طويلة بف�صل موقعها كميناء حيوي يربط 

�صود�نيون يحتجون على �نقالب ع�صكري �أطاح �ل�صلطة �ملدنية )� ف ب(

�صيار�ت يف طابور و�صط ��صطر�ب يف نظام توزيع �لبنزين يف طهر�ن. )� ف ب(

�صعيد بال مناف�س

ز�يد �الإن�سانية تد�سن جممع �ل�سيخ 
ز�يد �لتعليمي يف �أجنامينا �لت�سادية 

•• اجنامينا-وام: 

�ل�صيخ  جممع  �ليوم  و�الن�صانية  �خلريية  لالأعمال  ز�يد  موؤ�ص�صة  د�صنت 
�لتعاون  مبادر�ت  �حدى  �أجنامينا  �لت�صادية  �لعا�صمة  يف  �لتعليمي  ز�يد 

�لدويل �حل�صاري و�لثقايف.
�لعامري  كردو�س  بن  �صامل  حمد  �صعادة  عن  نيابة  �ملجمع  مبنى  و�فتتح 
مدير عام �ملوؤ�ص�صة �لدكتور �بر�هيم ح�صن بن ن�صر �لزعابي مدير �د�رة 
�لرب�مج و�مل�صاريع ير�فقه �صعادة �صالح برمة علي �أمني �لدولة يف وز�رة 
�لرتبية �لوطنية وترقية �ملو�طنة بجمهورية ت�صاد وبح�صور �صعادة عامر 
�ملنهايل �لقائم باالأعمال يف �صفارة �المار�ت و�مل�صت�صار �العالمي للموؤ�ص�صة 
حممد �صعيد �لقبي�صي. ويقع م�صروع جممع �ل�صيخ ز�يد �لتعليمي على 
م�صاحة وقدرها 2 هكتار ويتكون من ثالثة مبان، وكل مبنى يتكون من 
طابقني وم�صجد ومبنى عيادة �صحية ومر�فق عامة ومالعب ريا�صيه، 

وحتتوي �ملباين على 36 �صفا در��صيا.                     )�لتفا�صيل �س2(

�عتبار� من �ليوم .. �لطو�رئ و�الأزمات و�لطري�ن �ملدين 
حتدثان بروتوكول �سفر �ملو�طنني للدول �لتي مت منع �ل�سفر �إليها 

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلنت �لهيئة �لوطنية الإد�رة �لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث و�لهيئة �لعامة 
للطري�ن �مل���دين حت��دي��ث ب��روت��وك��ول �صفر �مل��و�ط��ن��ني �إىل �ل���دول �ل��ت��ي مت 
وذلك  �جل���اري  �أكتوبر   27 �الأرب��ع��اء  �ل��ي��وم  م��ن  �عتبار�  �إليها  �ل�صفر  منع 
�لتدريجي يف  �لتعايف و�النفتاح  بهدف تعزيز ��صرت�تيجية �لدولة مبرحلة 
�إىل �حلياة �لطبيعية �جلديدة. و�أو�صح  �لعودة  �لقطاعات �حليوية كافة و 
�جلرعات  على  �حلا�صلني  �ملو�طنني  ب�صفر  �ل�صماح  �صيتم  �أنه  �لربوتوكول 
�صفر  منع  ��صتمر�ر  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  �ملعتمد..  كوفيد19-  للقاح  �لكاملة 
�ملو�طنني غري �حلا�صلني على �جلرعات �لكاملة للقاح.            )�لتفا�صيل 

حممد بن ر��صد خالل �لقاء �لكلمة �لرئي�صية الجتماع حمافظي �لبنك �الآ�صيوي لال�صتثمار يف �لبنية �لتحتية         )و�م(

افتتح اأعمال الجتماع ال�سنوي الـ6 ملجل�س حمافظي البنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية التحتية 

حممد بن ر��سد : �الجتماع من�سة للتو��سل 
وتعزيز �ل�سر�كة و�لتعاون �القت�سادي بني �لدول 

•• دبي - وام:

رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو  �فتتح �صاحب 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، �الجتماع �ل�صنوي 
�لبنية  يف  لال�صتثمار  �الآ���ص��ي��وي  �لبنك  حمافظي  ملجل�س  �ل�����ص��اد���س 
هذ�  ويقام  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  ترت�أ�صه  و�ل��ذي  �لتحتية 

�لعام �فرت��صياً على مد�ر ثالثة �أيام مب�صاركة 103 دول من �أع�صاء 
�لبنك و�ل�صركاء �ال�صرت�تيجيني.

�لرئي�صية  �لكلمة  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �ألقى  وق��د 
لالجتماع، رحب فيها باالأع�صاء و�حل�صور فيما �أكد �أن �الجتماع ميثل 

من�صة للتو��صل وتعزيز �ل�صر�كة و�لتعاون �القت�صادي بني �لدول.
  )�لتفا�صيل �س2(

�سفراء ال�سودان يف فرن�سا وبلجيكا و�سوي�سرا يعلنون ان�سقاقهم 

�لربهان: نريد �أن نعيد للثورة �ل�سعبية بريقها ولي�ست لنا ماآرب
•• عوا�صم-وكاالت:

قال قائد �جلي�س �ل�صود�ين، عبد 
�ل��ف��ت��اح �ل���ربه���ان، �ل���ث���الث���اء، �إن 
�إعادة  �إىل  ت�صعى  �مل�صلحة  �لقو�ت 
م�صيفا  �ل�صعبية،  للثورة  �لربيق 

لي�صت لدينا مقا�صد وال ماآرب.
م����وؤمت����ر  �ل�������ربه�������ان، يف  وذك���������ر 
قدمت  �مل�صلحة  �لقو�ت  �صحفي: 
لتلبية  �مل��ط��ل��وب��ة  �ل���ت���ن���ازالت  ك���ل 
وكنا  �ل�������ص���ود�ين،  �ل�����ص��ع��ب  �إر�دة 
�صويا خالل هذه  �لعبور  نفكر يف 

�لفرتة �النتقالية.
مبادرة  �ختطاف  مت  لكن  وت��اب��ع: 
رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء م���ن ق��ب��ل قوى 
�أمور  يف  تتحدث  ب���د�أت  �صيا�صية، 
خ��ا���ص��ة ب���ال���ق���و�ت �مل�����ص��ل��ح��ة، مع 
�الإ�صارة �إىل �أننا �أق�صينا �أي�صا من 

�مل�صهد.
و�أو�صح �أن قوى �حلرية و�لتغيري 
حادة  ��صتقطاب  حل��ال��ة  تعر�صت 
و�لكر��صي..  �ل��وظ��ائ��ف  �أج��ل  م��ن 
حالة  فيها  ب���دت  �الأم����ور  �أن  ك��م��ا 
عدم تر��صي وحالة عدم وثوق يف 
�تفاق  توقيع  بعد  �الآخ��ر  �لطرف 

�ل�صالم.
�أن  �ل�صود�ين  �جلي�س  قائد  وذك��ر 
رف�صت  و�لتغيري   �حل��ري��ة  ق��وى 
ك��ل �ق���رت�ح���ات �حل����ل، م����ربز� �أن 
�إىل ط��ري��ق م�صدود  �الأم���ر و���ص��ل 

متلمال  �صهدت  �مل�صلحة  و�لقو�ت 
و��صحا.

نعيد  �أن  ن���ري���د  ق���ائ���ال:  و�أردف 
و�إمكانية  بريقها  �ل�صعبية  للثورة 
حت��ق��ي��ق ����ص���ع���ار�ت���ه���ا.. ن���ري���د �أن 
ن�صتمر يف حتقيق مطالب �ل�صعب، 

ولي�صت لدينا مقا�صد وال ماآرب.
وب�����ص��اأن �مل�����ص��ت��ق��ب��ل �ل�����ص��ي��ا���ص��ي يف 
�ل���������ص����ود�ن، ك�����ص��ف �ل����ربه����ان �أن 
ت�صكيلها  �صيتم  �ملقبلة  �حلكومة 
�أه����ل �لبالد،  ك���ل  ي��ر���ص��ي  ب�����ص��ك��ل 
ما  بتنفيذ  �الل��ت��ز�م  على  م�صدد� 

ورد يف �لوثيقة �لد�صتورية.

و�أ����ص���اف: �صيتم �خ��ت��ي��ار وزي���ر يف 
والية،  ك��ل  م��ن  �ملقبلة  �حل��ك��وم��ة 
و�صننجز عملية �النتقال مب�صاركة 
الأي  ن�صمح  ول���ن  ك��ام��ل��ة،  م��دن��ي��ة 
حزب يتبنى �إيديولوجيا عقائدية 
م�صري�  �ل�صود�ن،  على  بال�صيطرة 
�ملقبل  �لت�صريعي  �ملجل�س  �أن  �إىل 
���ص��ارك��و� يف  ���ص��ب��اب��ا مم��ن  �صي�صم 

�لثورة.
هذ� و�أعلنت وز�رة �لثقافة والعالم 
ثالثة  �ن�صقاق  �ملنحلة  �ل�صود�نية 
و�عالنهم  ����ص���ود�ن���ي���ني  ����ص���ف���ر�ء 

رف�س �النقالب �لع�صكري.

�لوز�رة  نقلته  �ل��ذي  �لبيان  وق��ال 
ع��ل��ى ���ص��ف��ح��ت��ه��ا �ل��ر���ص��م��ي��ة على 
�ل�صفر�ء  ع���ن  ف��ي�����ص��ب��وك  م���وق���ع 
ن��دي��ن ب��اأ���ص��د �ل��ع��ب��ار�ت �النقالب 
ثورتكم  على  �لغا�صم  �لع�صكري 
و�ل�صعوب  �ل��دول  وندعو  �ملجيدة 
رف�������س  �إىل  ل���ل�������ص���الم  �مل����ح����ب����ة 
�لتام  �نحيازنا  ونعلن  �الن��ق��الب 
�لتي  �ل��ب��ط��ول��ي��ة  م��ق��اوم��ت��ك��م  �إىل 
ونعلن  �أج���م���ع  �ل���ع���امل  ي��ت��اب��ع��ه��ا 
ل���دى فرن�صا  �ل�����ص��ود�ن  ���ص��ف��ار�ت 
�صفار�ت  و����ص���وي�������ص���ر�  وب��ل��ج��ي��ك��ا 

لل�صعب �ل�صود�ين وثورته.

هجوم �سيرباين يعّطل حمطات توزيع الوقود يف اإيران 

�إ�سر�ئيل تتدرب على مهاجمة �لنووي �الإير�ين

يف اآخر �سرب اآراء:

�لد�ستوري �حلّر وقي�س �سعّيد يت�سّدر�ن نو�يا �لت�سويت
��ستباكات بني ت�سكيالت م�سلحة يف غرب ليبيا

•• طرابل�س-وكاالت:

�مللقب  �لبحرون  ��صتباكات م�صلحة عنيفة، بني ميلي�صيات حممد  �ندلعت 
يقودها  �لتي  �ال�صتقر�ر  دعم  وميلي�صيا جهاز  �لز�وية،  ملدينة  تابعة  بالفار 
للعا�صمة طر�بل�س، جنوب مدينة  تابعة  بغنيوة  �مللقب  �لككلي  �لغني  عبد 

�لز�وية، غرب ليبيا.
و��صتخدمت يف هذه �ال�صتباكات �لتي ال تز�ل م�صتمرة حتى �الآن، وتدور قرب 

م�صفاة رئي�صية لتكرير �لنفط، كل �أنو�ع �الأ�صلحة �ملتو�صطة و�لثقيلة.
�الجتماعي،  �لتو��صل  م��و�ق��ع  على  متد�ولة  فيديو  مقاطع  �أظ��ه��رت  كما 
دخان  وت�صاعد  �جلانبني،  من  �صاروخية  وقذ�ئف  يدويية  قنابل  �إط��الق 

كثيف بني �ملباين، و�صط �أنباء عن �إ�صابات بني �ملدنيني.
ي�صار �إىل �أن مدينة �لز�وية �لتي تعترب من �أكرث مدن �لغرب �لليبي تو�جد� 
خمتلف  بني  متقطعة  ��صتباكات  �أ�صابيع  منذ  ت�صهد  �مل�صلحة،  للميلي�صيات 

�لت�صكيالت باملدينة �لتي تت�صارع على مناطق �لنفوذ وطرق �لتهريب.
وتبعا لتجّدد هذه �ملو�جهات يف كل مرة، �رتفعت �أ�صو�ت من د�خل �ملدينة 
قبل فرتة، تندد بهذه �ال�صتباكات بعدما ت�صببت يف ترويع �ل�صكان وتعري�س 
لو�صع  �ل�صلطات  تدخل  ب�صرورة  وطالبت  للخطر،  و�صالمتهم  حياتهم 

خّطة �أمنية للتهدئة، متنع تكر�ر هذه �الأحد�ث.
وتعّد مع�صلة �مليلي�صيا �مل�صلحة �لتي تتحكم يف مدن �لغرب �لليبي وترتبط 
بعالقات متوترة وم�صالح متعار�صة و�نتماء�ت متناق�صة، و�حدة من �أبرز 
�لليبيني  وع��دت  �لتي  �جل��دي��دة  �لتنفيذية  �ل�صلطة  تو�جه  �لتي  �لعقبات 

بال�صالم و�لوحدة و�ال�صتقر�ر.

•• عوا�صم-وكاالت:

ك�صفت م�صادر �إ�صر�ئيلية �أن �صالح 
�جل���و �الإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي ���ص��ي��ب��د�أ �لعام 
�ملقبل �لتدرب على توجيه �صربة 
ل���ل���ربن���ام���ج �ل����ن����ووي �الإي��������ر�ين، 
�ل��ت��م��وي��ل ومت  �أن خ�����ص�����س  ب��ع��د 
لذلك.  تدريباته  ج��دول  حتديث 
ذ� تاميز  �مل�صادر ملوقع  و�أو�صحت 
�جلو  ���ص��الح  �أن  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل  �أوف 
لق�صف  ج��دي��دة  تكتيكات  يبحث 
�ملن�صاآت �لنووية �الإير�ين �مل�صيدة 
حتت �الأر���س، مع �ال�صتعد�د لرد 

�إير�ين.
�ليقني  ع�����دم  ح���ال���ة  ����ص���وء  ويف 
�إىل  �إي���ر�ن  �مل��ت��ز�ي��دة ب�صاأن ع���ودة 
�ل���ن���ووي، ك��ّث��ف �جلي�س  �الت���ف���اق 
�الأخرية  �الأ�صهر  يف  �الإ�صر�ئيلي 
ج���ه���وده الإع������د�د خ��ط��ط لهجوم 
م��ن�����ص��اآت طهر�ن  ���ص��د  ع�����ص��ك��ري 

�لنووية.
ويف بد�ية هذ� �لعام، �أعلن رئي�س 
�أفيف  �الإ�صر�ئيلي  �جلي�س  �أرك��ان 
تعليمات  �أ����ص���در  �أن�����ه   ، ك���وخ���ايف 
ل��و���ص��ع خ��ط��ط هجوم  ل��ل��ج��ي�����س 
جديدة، ويف �الأ�صبوع �ملا�صي، قالت 
خ�ص�صت  �حل��ك��وم��ة  �إن  ت��ق��اري��ر 
هذه  لتجعل  �ل�����ص��و�ق��ل  م��ل��ي��ار�ت 

�خلطط قابلة للتطبيق.
�لعامة  �جلمعية  �أم��ام  خطابه  يف 

•• الفجر - تون�س

�النتخابات  يف  �ل��ت�����ص��وي��ت  ن���و�ي���ا  �آر�ء  ���ص��رب  �أظ���ه���ر 
�أجنزته  �ل���ذي   2021 �أك��ت��وب��ر  ل�صهر  �لت�صريعية 
�لثالثاء  �أم�����س  و�ملن�صور  كون�صاي  �صيغما  موؤ�ص�صة 
 2 32 فا�صل  �لد�صتوري �حلر على  ح�صول �حلزب 
�صعّيد  قي�س  ح��زب  يليه  �لت�صويت  ن��و�ي��ا  م��ن  باملائة 
�س لدى �لتون�صيني( ب� 30 فا�صل  )وهو حزب ُمفرَتَ
7 باملائة ويف �ملرتبة �لثالثة حركة �لنه�صة ب� 9 فا�صل 
5 باملائة ثم حركة �ل�صعب ب� 6 فا�صل 7 باملائة وحزب 

�لتيار �لدميقر�طي ب� 3 فا�صل 6 باملائة.
و�أعرب ُثلثا �ملُ�ْصَتجوبني عن عدم نّيتهم �الإدالء بنو�يا 
 66 بن�صبة  �أي  �لت�صريعية  لالنتخابات  ت�صويتهم 

فا�صل 1 باملائة.
�لرئا�صية،  لالنتخابات  �لت�صويت  بنو�يا  عالقة  ويف 
فاإن قي�س �صعّيد يت�صدر �ملرتبة �الأوىل ب� 89 فا�صل 
باملائة   5 فا�صل   3 ب�  مو�صي  عبري  تليه  باملائة   4
�ملكي  �للطيف  عبد  ثم  �صعيد  لل�صايف  باملائة  و1.1 

ب�0.8 باملائة وفق �صرب �الآر�ء.

بينما حملة التطعيم اآخذة يف النح�سار
يف �لواليات �ملتحدة، ذريعة �لدين للهروب من �لتطعيم

•• الفجر –خرية ال�صيباين

بالن�صبة الأولئك �لذين يعار�صون �للقاح، كل �لو�صائل جيدة للهروب من 
�أرباب �لعمل �الآن  �للدغة. يف �لواليات �ملتحدة، حيث يطلب �ملزيد من 
تطعيم موظفيهم، تت�صاعف طلبات �الإعفاء الأ�صباب دينية مبعدل مقلق 
يف مناطق معينة. يف والية �أوريغون، ح�صل ما ال يقل عن 11 باملائة من 

موظفي �خلدمة �ملدنية على مثل هذ� �الإعفاء،     )�لتفا�صيل �س15(

لالأمم �ملتحدة يف �ل�صهر �ملا�صي، 
قال رئي�س �لوزر�ء نفتايل بينيت: 
لن ن�صمح الإير�ن بامتالك �صالح 

نووي.
بع�س  �أن  �ل�����ص��ح��ي��ف��ة  وع���ل���م���ت 
�جلو  �صالح  هجوم  خطة  جو�نب 
�الإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي، و�ل��ت��ي ال ت����ز�ل يف 
تكون  �أن  وميكن  م�صودة،  مرحلة 
ف���رتة زمنية  ج��اه��زة يف غ�����ص��ون 
ق�صرية، يف حني �أن �لبع�س �الآخر 
قد ي�صتغرق �أكرث من عام ليكون 

قاباًل للتنفيذ ب�صكل كامل.
�ل�صلطات  �أك���������دت  ذل��������ك،  �إىل 
�أدى  �ل���ذي  �أن �خل��ل��ل  �الإي��ر�ن��ي��ة 
�لوقود يف خمتلف  توزيع  بتعطل 
�صببه  �ل��ث��الث��اء،  �ل��ب��الد  حمطات 

�لتلفزيون  هجوم �صيرب�ين، وفق 
�لر�صمي.

ون���ق���ل���ت �ل���ق���ن���اة �ل���ر����ص���م���ي���ة عن 
�لقومي  ل��الأم��ن  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
�أن �خللل نتج عن هجوم �صيرب�ين 
لتوزيع  �ملعلوماتي  �ل��ن��ظ��ام  على 
تفا�صيل  �أن  �إىل  م�صرية  �ل��وق��ود، 

�لهجوم ومن�صاأه مو�صع حتقيق.
�لوقود  ع��ط��ل حم��ط��ات  و�أ����ص���اب 
�صابق  وق����ت  يف  �إي������ر�ن  ع���م���وم  يف 
�لتلفزيون  وق�������ال  �ل�����ث�����الث�����اء، 
نتج عن خلل  �إن��ه  بد�ية  �لر�صمي 

يف �لنظام �ملعلومات.
ملحطات  لقطات  �لتلفزيون  وب��ث 
�صيار�ت  ��صطفت  بينما  مقفلة، 

على مقربة منها.

يرف�صون  �مل�صتجوين  من  باملائة   19 �أن  �إىل  وي�صار 
�الإدالء بنو�يا ت�صويتهم يف �النتخابات �لرئا�صية.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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اأخب�ر الإم�رات

هذا م� تقوله ال�ستطالع�ت 
عن الرئ��سية الفرن�سية...!

عربي ودويل

»حم�ربي الإم�رات« تطلق الن�سخة 
الدولية والعربية اخلمي�ص واجلمعة

الفجر الري��سي

�لهالل �الأحمر ي�سلم دفعة �أخرى من �سيار�ت 
�الإ�سعاف لدعم �لقطاع �ل�سحي يف �أثيوبيا

•• اأدي�س اأبابا -وام: 

�الأحمر  �لهالل  �الإن�صاين  بذر�عها  ممثلة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �صلمت 
�لدفعات  من  �صل�صلة  �صمن  �الإ�صعاف  �صيار�ت  من  �أخ��رى  دفعة  �ليوم  �الإم��ار�ت��ي 
بر�جمه  وتعزيز  �للوج�صتية  ق��در�ت��ه  لدعم  �أثيوبيا  يف  �ل�صحي  للقطاع  �ملوجهة 

�ل�صحية.
جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �صفري  �لر��صدي  م�صعد  �أحمد  �صامل  حممد  �صعادة  و�أك��د 
�الإمار�ت  تقدمه  �ل��ذي  �الإن�صاين  للدعم  ��صتمر�ر�  تاأتي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن  �أثيوبيا 

ل�صالح �لدول �ل�صقيقة و�ل�صديقة خا�صة يف �ملجال �ل�صحي.
وقال: �إن هذ� �لدعم �لنوعي للقطاع �ل�صحي �الأثيوبي يج�صد نهج �الإمار�ت يف تبني 
�ملبادر�ت �لتي تعنى بتح�صني حياة �لنا�س، من خالل تعزيز �خلدمات �الأ�صا�صية �لتي 
�أجل  من  �أولوية  يعترب  �ل��ذي  �ل�صحي  �لقطاع  خدمات  مقدمتها  ويف  يحتاجونها 
�مل�صاعدة يف رفع �ملعاناة �ل�صحية م�صري� �إىل �أن هذ� �لدعم �صوف ي�صتمر لتحقيق ما 

يكفل تلبية �الحتياجات �الإن�صانية �الأ�صا�صية لل�صعب �الإثيوبي �ل�صديق.

�ع�����ت�����ق�����ال ع�������دد م��ن 
عقب  �لعر�ق  يف  �الإرهابيني 
م��ع��ل��وم��ات ����س��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة

•• بغداد-وكاالت:

مت���ك���ن���ت ق�����وة م����ن ج����ه����از �الأم�����ن 
�لوطني يف �لعر�ق من �عتقال عدد 
�ملطلوبني مبذكر�ت ق�صائية،  من 
�ل���ر�ب���ع���ة م���ن قانون  �مل������ادة  وف����ق 

مكافحة �الإرهاب.
وق����ال����ت خ��ل��ي��ة �الإع��������الم �الأم���ن���ي 
ب���ن���اء على  ب���ي���ان:  �ل����ع����ر�ق، يف  يف 
متكنت  ����ص��ت��خ��ب��اري��ة،  م��ع��ل��وم��ات 
ق��وة م��ن ج��ه��از �الأم���ن �لوطني يف 
�لقب�س  �إلقاء  حمافظة بغد�د من 
م���ط���ل���وب���ني مب����ذك����ر�ت   3 ع����ل����ى 
�إره����اب   )4( �مل����ادة  وف���ق  ق�صائية 
خالل تو�جدهم يف مناطق غربي 

�لعا�صمة.
و�أ�صافت: على �ل�صعيد ذ�ته متكنت 
قوة من �جلهاز يف حمافظة �الأنبار 
من  �ثنني  على  �لقب�س  �إلقاء  من 
�الإرهابية  د�ع�س  ع�صابات  عنا�صر 
��صتخبارية  م��ع��ل��وم��ات  ورود  ب��ع��د 

و��صتح�صال �ملو�فقات �لق�صائية.
�لعر�قي:  �الأم��ن��ي  �الإع����الم  وذك���ر 
وق������د ج������رى ت�����دوي�����ن �أق����و�ل����ه����م 
ملا  بانتمائهم  و�ع��رتف��و�  �أ���ص��ول��ي��اً، 
و�الأنبار،  �جلنوب  بواليتي  ي�صمى 
ب���دي���و�ن �جلند  وع��م��ل��ه��م ف��ي��ه��م��ا 

ب�صفة مقاتلني.
وق���د مت���ت �إح���ال���ة �مل��وق��وف��ني �إىل 
�جلهات �لقانونية �ملخت�صة التخاذ 

دفاعية  من�سات  تن�سر  �إير�ن 
ج��وي��ة يف ���س��وري��ا و�ل��ع��ر�ق 

•• القد�س-وكاالت:
�إ�صر�ئيلية،  �إعالمية  تقارير  قالت 
�إن �إير�ن تنقل م�صاد�ت دفاعية �إىل 
�صوريا و�لعر�ق، بعد �إيعاز �حلكومة 
�الأمنية  �الأج��ه��زة  �إىل  �الإ�صر�ئيلية 
�ملن�صاآت  مل��ه��اج��م��ة  خ��ط��ط  ب���اإع���د�د 
تعرثت  �إذ�  �الإي����ر�ن����ي����ة  �ل���ن���ووي���ة 

�ملفاو�صات �لنووية مع طهر�ن.
��صتخبارية  ت���ق���دي���ر�ت  وح�������ص���ب 
يف  �ل�صيا�صي  �مل�صتوى  على  عر�صت 
�ملا�صية،  �الأ���ص��ه��ر  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل خ��الل 
ن�صب  �إىل  ت�����ص��ع��ى  �إي���������ر�ن  ف�������اإن 
�صو�ريخ �أر�س جو يف �صوريا ولبنان 
و�لعر�ق ومناطق �أخرى العرت��س 
غ���ار�ت ج��وي��ة �إ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة. وت�صري 
�إىل  �ال�صتخبارية  �لتقدير�ت  ه��ذه 
�صو�ريخ  �أطلقت  �صوريا  يف  ق��وة  �أن 
من منظومة دفاعات جوية �إير�نية 
على طائر�ت ع�صكرية �إ�صر�ئيلية يف 

�لفرتة �ملا�صية.

متظاهرون مناه�صون للتطعيم يف لو�س �أجنلو�س لالحتجاج على �لت�صويت على تد�بري دعم �لتطعيم
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اأخبـار الإمـارات

•• اجنامينا-وام:   

ز�يد  �ل�صيخ  جممع  �أم�س  و�الن�صانية  �خلريية  لالأعمال  ز�يد  موؤ�ص�صة  د�صنت 
�لدويل  �لتعاون  م��ب��ادر�ت  �ح��دى  �أجنامينا  �لت�صادية  �لعا�صمة  يف  �لتعليمي 

�حل�صاري و�لثقايف.
و�فتتح مبنى �ملجمع نيابة عن �صعادة حمد �صامل بن كردو�س �لعامري مدير عام 
�ملوؤ�ص�صة �لدكتور �بر�هيم ح�صن بن ن�صر �لزعابي مدير �د�رة �لرب�مج و�مل�صاريع 

ير�فقه �صعادة �صالح برمة علي �أمني �لدولة يف وز�رة �لرتبية �لوطنية وترقية 
باالأعمال يف  �لقائم  �ملنهايل  عامر  �صعادة  وبح�صور  ت�صاد  بجمهورية  �ملو�طنة 

�صفارة �المار�ت و�مل�صت�صار �العالمي للموؤ�ص�صة حممد �صعيد �لقبي�صي .
هكتار   2 وق��دره��ا  م�صاحة  على  �لتعليمي  ز�ي��د  �ل�صيخ  جممع  م�صروع  ويقع 
ومبنى  وم�صجد  طابقني  م��ن  يتكون  مبنى  وك��ل  م��ب��ان،  ث��الث��ة  م��ن  وي��ت��ك��ون 
 36 �مل��ب��اين على  ع��ام��ة وم��الع��ب ريا�صيه، وحت��ت��وي  ع��ي��ادة �صحية وم��ر�ف��ق 
�لتجهيز�ت  بكافة  �ل�صفوف  زودت  فيما  1650 طالبا  ت�صتوعب  در��صيا  �صفا 

و�لو�صائل �لتعليمية ، ليكون هذ� �ل�صرح �لتعليمي منوذجا ومنارة ال�صتيعاب 
�ل�صباب  �لبالد بطليعة من  �ج��ل حت�صني  و�ع��دة من  لبناء �جيال   ، �الأط��ف��ال 
�صتى  لنه�صة وطنية يف  نوعية  نقلة  �أم��ام حتقيق  �لتحديات  ملو�جهة   ، �ملتعلم 
�لزعابي  �بر�هيم  �لدكتور  وقال  وغريها.  و�الجتماعية  �القت�صادية  �ملجاالت 
�ن موؤ�ص�صة ز�يد تو��صل جهدها بالعطاء بعدد من �لدول �ل�صديقة لتخفيف 
�ملعاناة عن �فر�د جمتمعها، وخا�صة يف توفري ودعم �لتعليم و�ل�صحة ، النهما 
�لبنية �الأ�صا�صية يف بناء �جل�صم و�لعقل على حد �صو�ء مهنئا �ل�صعب �لت�صادي 

�ل�صديق على �جناز �مل�صروع ليكون منهال البناء هذه �لدولة ي�صنعون لوطنهم 
�مل�صتقبل �لو�عد .

و��صاف �لزعابي: ال ي�صعني �إال �أن �توجه بال�صكر �جلزيل لكل من قدم �جلهد 
�ن  تعاىل  �صائال �هلل  �لثقايف  �مل�صروع �حل�صاري  ه��ذ�  �جن��اح  و�صاهم معنا يف   ،
يجعل هذ� �لعمل يف ميز�ن ح�صنات �لقائد �ملوؤ�ص�س �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد طيب 
�ملمدودة للخري  �لبي�صاء  �الأي��ادي  �ملوؤ�ص�صة و�صاحب  ، �صاحب وقف  ث��ر�ه  �هلل 

و�الن�صانية عموما . 

•• دبي - وام:

حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �فتتح 
بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل، �الجتماع �ل�صنوي �ل�صاد�س ملجل�س 
حمافظي �لبنك �الآ�صيوي لال�صتثمار 
ترت�أ�صه  و�ل����ذي  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  يف 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ويقام 
هذ� �لعام �فرت��صياً على مد�ر ثالثة 
�أع�صاء  103 دول من  �أي��ام مب�صاركة 

�لبنك و�ل�صركاء �ال�صرت�تيجيني.
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  �أل���ق���ى  وق����د 
�لرئي�صية  �ل��ك��ل��م��ة  ر����ص��د  ب��ن  حم��م��د 
باالأع�صاء  ف��ي��ه��ا  رح����ب  ل��الج��ت��م��اع، 
و�حل�صور فيما �أكد �أن �الجتماع ميثل 
�ل�صر�كة  وت��ع��زي��ز  ل��ل��ت��و����ص��ل  من�صة 

و�لتعاون �القت�صادي بني �لدول.
وقال �صموه للم�صاركني نرحب ونلتقي 
�إك�صبو  ف��ع��ال��ي��ات  ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع  ب��ك��م 
هنا يف  �لعامل  يجتمع  حيث   2020
دولة �الإمار�ت .. يحتفل معنا �جلميع 
ونحتفي   .. لدولتنا  �خلم�صني  ب��ع��ام 
و�لتعاون  ب��ال�����ص��ر�ك��ة  ج��م��ي��ع��اً  م��ع��ك��م 
�القت�صادي �لعاملي .. نحن حري�صون 

على جناح هذ� �الجتماع، و�أن تكون له 
نتائج ملمو�صة ت�صتفيد منها �ل�صعوب 
.. متمنني الجتماعات �لبنك يف دولة 

�الإمار�ت كل �لتوفيق و�لنجاح.
جمل�س  الجتماع  ��صت�صافة  �أول  ويف 
�ملحافظني يف منطقة �ل�صرق �الأو�صط، 
ي���ن���اق�������س مم���ث���ل���و �ل��������دول �الأع�������ص���اء 
يف �ل��ب��ن��ك �الآ����ص���ي���وي ل��ال���ص��ت��ث��م��ار يف 
�لتنمية  ت�صريع  �صبل  �لتحتية  �لبنية 
ن�صتثمر  �صعار  �مل�صتد�مة، وذلك حتت 

�ليوم، مل�صتقبل م�صرق.
�صلطان  �ل����دك����ت����ور  م����ع����ايل  و�أل�����ق�����ى 
�ل�صناعة  وزي�����ر  �جل���اب���ر  �أح���م���د  ب���ن 
و�لتكنولوجيا �ملتقدمة حمافظ دولة 
رئي�س جمل�س  �لبنك  ل��دى  �الإم���ار�ت 
�ملحافظني كلمة رحب فيها بامل�صاركني 
��صتعد�دنا  مع  بالتز�من  فيها:  وق��ال 
لدولة  �لذهبي  باليوبيل  لالحتفال 
دبي،   2020 �إك�صبو  وم��ع  �الإم����ار�ت، 
�لتي  �الإجن���از�ت  كل  �إىل  بفخر  ننظر 
وثقة  بعزم  ونتطّلع  �ل��دول��ة،  حققتها 
�لدول  طليعة  يف  مكانتها  تر�صيخ  �إىل 

�مل���ت���ق���ّدم���ة ح�����ول �ل�����ع�����امل.. وك���اأح���د 
�الآ�صيوي  للبنك  �ملوؤ�ص�صني  �الأع�صاء 
تفخر  �لتحتية  �لبنية  يف  لال�صتثمار 
دول�������ة �الإم������������ار�ت ب����دع����م �الأه��������د�ف 
يف  و�مل��ت��م��ث��ل��ة  للبنك  �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�آ�صيا  دول  ك��اف��ة  ب���ارت���ق���اء  �مل�����ص��اه��م��ة 
لتتمّكن من تبوء مر�تب مرموقة بني 

دول �لعامل.
و �أ����ص���اف م��ع��ال��ي��ه: م��ن خ���الل روؤي���ة 
�ل���ق���ي���ادة �ل���ر����ص���ي���دة، ن��ع��م��ل يف دول���ة 
�الإم���ار�ت على خلق فر�س جديدة يف 
�مل�صتد�مة،  �لتنمية  جم��االت  خمتلف 
ون��رك��ز ع��ل��ى م��و�ك��ب��ة �ل��ت��ح��ّول قطاع 
�لطاقة وبناء �قت�صاد �ملعرفة وتطوير 
مع  متا�صياً  وذل��ك  �ل�صناعي،  �لقطاع 
مبادئ �خلم�صني، �لتي تعترب خريطة 
للمرحلة  �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل��ط��ري��ق 
�ملقبلة من م�صرية �لتنمية �القت�صادية 
لدولة  و�الج���ت���م���اع���ي���ة  و�ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
�الإمار�ت، �إ�صافة �إىل �إطالق مبادر�ت 
�ال�صرت�تيجية  �مل���ب���ادرة  م��ث��ل  ر�ئ�����دة 
لتحقيق �حلياد �ملناخي بحلول �لعامل 

2050.. وت��وؤك��د ه��ذه �مل��ب��ادر�ت على 
�الآ�صيوي  �لبنك  مع  �مل�صرتكة  �لروؤية 
�لذي  �لتحتية  �لبنية  يف  لال�صتثمار 
�ال�صتد�مة  جتاه  �اللتز�م  نف�س  لديه 
يظهر  ما  وهو  �القت�صادية،  و�لتنمية 
�لذي  �ال�صرت�تيجي  �لهدف  يف  جلياً 
و�ملتمثل   2020 �ل����ع����ام  يف  �أع���ل���ن���ه 
�إجمايل  م���ن   50% ت��خ�����ص��ي�����س  يف 
متويله حتى �لعام 2025 للم�صاريع 
�لتوّجه  �ل�صديقة للمناخ.. ويعد هذ� 
ن��ح��و ت��ب��ّن��ي �مل�����ص��اري��ع �مل��ن��اخ��ي��ة مثااًل 

يحتذى.
وب��ع��د ح��ف��ل �الف��ت��ت��اح، حت���ّدث �صعادة 
�لعام  �ملدير  �ل�صويدي،  �صيف  حممد 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة نائب  �أب���وظ���ب���ي  ل��������ص��ن��دوق 
�لعربية  �الإم����������ار�ت  دول������ة  حم���اف���ظ 
�مل����ت����ح����دة ل������دى �ل���ب���ن���ك �الآ�����ص����ي����وي 
خالل  �لتحتية،  �لبنية  يف  لال�صتثمار 
ملجل�س  �مل�صتديرة  �لطاولة  مناق�صات 
متويل  ع�����ن�����و�ن  حت�����ت  �مل���ح���اف���ظ���ني 
�ملناخية ورّك��ز يف كلمته على  �مل�صاريع 
و�ل�صر�كات  �ل���دويل  �ل��ت��ع��اون  �أه��م��ي��ة 

و�حلو�ر �مل�صتمّر ل�صّد فجوة �ال�صتثمار 
�لتمويل  وت�صجيع  �لتحتية  �لبنية  يف 

�الأخ�صر.
�ملتنامي  �ل����زخ����م  ����ص���ع���ادت���ه:  وق�������ال 
�لتحتية  �ل���ب���ن���ي���ة  يف  ل���ال����ص���ت���ث���م���ار 
�الأهّمية  ب��ال��غ��ة  م�����ص��األ��ة  �خل�������ص���ر�ء 
يف  �ملدى  بعيد  فالتفكري  للم�صتقبل.. 
كذلك  �صيكون  للم�صتقبل  �ال�صتثمار 
�مل�صتد�مة..  للتنمية  �أ�صا�صية  رك��ي��زة 
�الجتماع  م��ن��اق�����ص��ات  �أّن  ����ص���ّك  وال 
حمافظي  ملجل�س  �ل�����ص��اد���س  �ل�صنوي 
�لبنية  �الآ�صيوي لال�صتثمار يف  �لبنك 
�أردنا  �إذ�  ج��د�ً  حيوّية  تعترب  �لتحتية 
حتفيز �ال�صتثمار�ت يف �لبنية �لتحتية 
للتعامل  �لعاملية  �جلهود  تدعم  �لتي 
مع �لق�صايا �ملناخّية". جدير بالذكر 
�أّن برنامج �الجتماع لهذ� �لعام يرّكز 
�إن�صاء  حول  تتمحور  مو�صوعات  على 
على  ت��ق��وم  للم�صتقبل  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة 
م���ب���د�أ �ال����ص���ت���د�م���ة.. وت�����ص��م��ل كذلك 
�حلدود  ع��رب  �لتحتية  �لبنى  ت��ر�ب��ط 
�ل��ب��ي��ن��ي��ة، و�ل��ت��م��وي��ل �الأخ�����ص��ر، ودور 

يف  �الأط���ر�ف  متعددة  �لعاملية  �لبنوك 
دع���م �مل�����ص��اري��ع �ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �ملبادئ 
و�حلوكمة،  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
و�لبنى �لتحتية �ملرنة لقطاع �لرعاية 
ب��ني �جلن�صني،  و�مل�����ص��او�ة  �ل�����ص��ّح��ي��ة، 
وقطاع �لبنية �لتحتية يف عامل ما بعد 

جائحة كوفيد.
�الجتماع  ف��ّع��ال��ي��ات  م���ع  وب���ال���ت���و�زي 
تنظم  للبنك،  �الف��رت����ص��ي  �ل�����ص��ن��وي 
باحل�صور  ن���دوت���ني  �الإم��������ار�ت  دول����ة 
�ل�صوء  تلقيان  �أبوظبي  يف  �ل�صخ�صي 
ب�����ص��ك��ل خ���ا����س ع��ل��ى دول�����ة �الإم������ار�ت 
ومنطقة �ل�صرق �الأو�صط. وي�صتعر�س 
�مل�������ص���ارك���ون م����ن �ل���ب���ن���ك �الآ����ص���ي���وي 
�لتحتية  �ل���ب���ن���ي���ة  يف  ل���ال����ص���ت���ث���م���ار 
و�ملتحّدثون من حكومة دولة �الإمار�ت 
ون بالقطاع روؤيتهم  و�خلرب�ء �ملخت�صّ
�أمام �مل�صاركني  و�آر�ءهم حول �ملنطقة 

يف �الجتماع من �صائر دول �لعامل.
عنو�ن  حت���ت  �الأوىل  �ل���ن���دوة  وت��ع��ق��د 
كيف ميكن للتمويل �ملبتكر ردم فجوة 
�النفاق على �لبنى �لتحتية يف �ل�صرق 

�الأربعاء  �ليوم  �صباح  وذلك  �الأو�صط، 
بجزيرة  �لعاملي  �أبوظبي  �صوق  مبقر 

�ملارية.
�أّما �لندوة �لثانية، فتعقد حتت عنو�ن 
ت���دع���م دول�����ة �الإم��������ار�ت �لبنى  ك��ي��ف 
�ملناخّية  باملرونة  تتمّيز  �لتي  �لتحتية 
يف �ل�صرق �الأو�صط"، وذلك �صباح بعد 
�لدولية  �لوكالة  مبقّر  �خلمي�س  غد 
�آي��ري��ن��ا يف مدينة  �مل��ت��ج��ّددة  ل��ل��ط��اق��ة 

م�صدر.
�لندوتني  م����ن  ك����ل  ح�������ص���ور  وي����ت����اح 
موقع  على  �لت�صجيل  بعد  �فرت��صياً 
�لبنية  �الآ�صيوي لال�صتثمار يف  �لبنك 
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وم���ن �ل��ق�����ص��اي��ا �ل��ت��ي ���ص��ريّك��ز عليها 
�ملنعقد  �مل��ح��اف��ظ��ني،  جمل�س  �ج��ت��م��اع 
ب���دء قمة  �أي����ام قليلة ف��ق��ط م��ن  ق��ب��ل 
كيفية  ج���ال����ص���ك���و،  يف   26COP
لتحقيق  �الأع�صاء  �ل��دول  جهود  دع��م 
�أهد�فهم �خلا�صة بالتخفيف من �آثار 

�لتغرّي �ملناخي و�لتكّيف معه و بالتايل 
م�صاعدة �ملجتمعات �لتي تو�جه �أخطر 
تهديد يف هذ� �ملجال. وحتظى �لبنية 
�لتي  �مل��ن��اخ��ي��ة،  �مل��رون��ة  ذ�ت  �لتحتية 
�إز�لة  وجهود  �لنظيفة  �لطاقة  تدعم 
�ل��ك��رب��ون، ب��اأول��وي��ة �اله��ت��م��ام��ات مع 
�أهد�فها  حتقيق  �إىل  �ل��ب��ل��د�ن  �صعي 

�ل�صفرية.
جتدر �الإ�صارة �إىل �أّن �لبنك �الآ�صيوي 
لال�صتثمار يف �لبنية �لتحتية �أعلن يف 
�لعام 2020 عن هدفه �ال�صرت�تيجي 
% من   50 ت��خ�����ص��ي�����س  يف  �مل��ت��م��ث��ل 
 2025 �ل��ع��ام  حتى  متويله  �إج��م��ايل 
باأن  علماً  للمناخ  �ل�صديقة  للم�صاريع 
متويل �ملناخ ��صتحوذ على 41 % من 
 .2020 �ل��ع��ام  يف  �لتمويل  �إج��م��ايل 
للبنك،  �ملوؤ�ص�صني  �الأع�����ص��اء  وك��اأح��د 
�ال�صرت�تيجية  �خل����ط����ط  ت���ت���ن���اغ���م 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم��������ار�ت  ل���دول���ة 
م���ع روؤي�����ة �ل��ب��ن��ك و�أول����وي����ات����ه، حيث 
مب�صرية  قدماً  �لدفع  �لدولة  تو��صل 
مبادئ  خ��الل  من  �مل�صتد�مة  �لتنمية 
�ال�صرت�تيجية  و�مل���ب���ادرة  �خل��م�����ص��ني 
لتحقيق �حلياد �ملناخي بحلول �لعامل 

.2050

•• دبي-وام:

�صالح  حممد  �إب��ر�ه��ي��م  فخامة  �أك��د 
�إك�صبو  �أن  �ملالديف  جمهورية  رئي�س 
طريق  خارطة  ي�صكل  دب��ي   2020
�القت�صادي  �لنمو  لتحفيز  طموحة 
"كوفيد  �أع���ق���اب ج��ائ��ح��ة  �ل��ع��امل��ي يف 
�ل�صكر  و  بالتهنئة  ت��وج��ه  و   "19  -
�الإمار�ت  دول��ة  يف  �لر�صيدة  للقيادة 
على تنظيم هذ� �حلدث �لعاملي �لبارز 
�أجمع  �لعامل  دول  وفود  ��صت�صافة  و 
مزدهر.  م�صتقبل  �صياغة  �أج��ل  م��ن 
وق�����ال ف��خ��ام��ت��ه يف ك��ل��م��ت��ه خ����الل " 
" �لذي  منتدى �ملالديف لال�صتثمار 
 2020 �إك�صبو  مقر  يف  �أم�����س  عقد 
جديدة  موجة  ت�صهد  ب��الده  �إن  دب��ي 
�ل��ت��ع��ايف �لالفت  �ل��ن��م��و يف ظ��ل  م��ن 
�لذي يحققه �قت�صاد �ملالديف حاليا 
جائحة  عن  �لناجمة  �لتد�عيات  من 
على  خيمت  �لتي   "  19  - "كوفيد 
��صتعر�س  و  �ل����ع����امل.  دول  ج��م��ي��ع 

للتنمية  �الأ�صا�صية  �ملجاالت  فخامته 
�مللمو�صة  و�خل���ط���و�ت  �مل��ال��دي��ف  يف 
�لتي تتخذها حكومته لتطوير �ملناخ 
 " �أ���ص��اف :  �ال�صتثماري يف ب��الده. و 
قيادة  �إىل  �ل�صكر  و  بالتهنئة  نتقدم 
��صت�صافتنا  ع��ل��ى  �الإم��������ار�ت  دول�����ة 
 2020 �إك�����ص��ب��و  تنظيم  و  �ل��ك��رمي��ة 
يف  بالعامل  للرتحيب  �أبو�بها  فتح  و 
مكان و�حد". و �أكد �أن دولة �الإمار�ت 
مت��ت��ل��ك م��ن��ظ��وم��ة �ق��ت�����ص��ادي��ة مرنة 
قائمة على �البتكار و تعد دبي و�حدة 
م��ن �أك��رث �الأم��اك��ن م��الءم��ة الإقامة 
ح�����دث ب���ه���ذ� �حل����ج����م. و�����ص����دد على 
لال�صتثمار  �ملالديف  منتدى  �أهمية 
وقال : " لدينا �ليوم خارطة طريق 
ط���م���وح���ة ل��ت��ن�����ص��ي��ط �ق���ت�������ص���ادن���ا يف 
�أهم  – 19" وتكمن  كوفيد  �أع��ق��اب 
�أولوياتنا يف تعزيز �لنمو �القت�صادي 
�لقطاعي  �لتنويع  من خالل حتفيز 
و�ال�����ص����ت����د�م����ة �ل���ب���ي���ئ���ي���ة و�زده���������ار 
هذه  �أن  م��و���ص��ح��ا   " جم��ت��م��ع��ات��ن��ا 

�إك�صبو  مو�صوعات  ت���و�زي  �الأه���د�ف 
ت�صمل  و�ل��ت��ي  �مللهمة  دب��ي   2020
و�لفر�س".  و�لتنقل  "�ال�صتد�مة 
تعد  �مل��ال��دي��ف  ج���زر  �أن  �إىل  و�أ����ص���ار 
مبثابة قناة جتارية ��صرت�تيجية بني 

و�لغرب وتتخذ حكومة جزر  �ل�صرق 
لتطوير  ملمو�صة  خطو�ت  �ملالديف 
مناخ �ال�صتثمار يف �لبالد مع مر�عاة 
�مل���وق���ع �جل���غ���ر�يف م��و���ص��ح��ا �أن�����ه مت 
�إجر�ء حت�صينات كبرية بهدف ت�صهيل 

�لبنية  يف  �جل���دي���دة  �ال���ص��ت��ث��م��ار�ت 
�لتحتية و�لنقل و�خلدمات و�لطاقة. 
و �أو�صح �أن �إحدى �لركائز �الأ�صا�صية 
الأج�����ن�����دة �الإ�������ص������الح �الق���ت�������ص���ادي 
�خل��ا���س مبا  �ل��ق��ط��اع  تنمية  ل��دي��ن��ا 

مع  �لتمكينية  �لبيئة  تعزيز  ذلك  يف 
لتاأ�صي�س  مب�صطة  �إج������ر�ء�ت  ت��ب��ن��ي 
�لو�صول  وزي���ادة  �لتجارية  �الأع��م��ال 
�إىل  تطلعه  عن  وع��رب  �لتمويل.  �إىل 
للتعاطي مع  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل��ه��ود  دع���م 

�العتماد  وت��ع��زي��ز  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري 
�إىل  و�ل�صعي  �ملتجددة  �لطاقة  على 
�لكربون  تنمية م�صتد�مة منخف�صة 
وهي �لتي ت�صكل �إحدى �أهم �أولويات 
�حلكومة يف �ملالديف. و قال فخامته 

: " �صرعنا يف رحلة طموحة لتحقيق 
�حلياد �لكربوين بحلول عام 2030 
�لدويل  �ملجتمع  دع���م  �إىل  ونتطلع 
للم�صاعدة يف حتقيق هذ� �لهدف".. 
مكون  �الأزرق  �الق��ت�����ص��اد  �أن  �أك����د  و 
رئي�صي يف �إطار �ل�صيا�صة �القت�صادية 
يعد  :" ك���م���ا  و�أ������ص�����اف  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
�ال�صتخد�م �مل�صتد�م و�لفعال ملو�ردنا 
غاية  يف  �أم�������ر�  �ل���ه���ائ���ل���ة  �ل���ب���ح���ري���ة 
�ملالديف  جل���زر  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  �الأه��م��ي��ة 
وه���ن���اك جم����ال ك��ب��ري ل��ل��ت��ع��اون مع 
�ملنافع  لتحقيق  �ل��دول��ي��ني  �خل���رب�ء 

�ملتبادلة لتعزيز �القت�صاد �الأزرق".
وعقب �ملنتدى - عقدت جل�صة حو�رية 
جمهورية  يف  �ال�صتثمار  فر�س  حول 
فيا�س  معايل  فيها  �صارك  �ملالديف 
�إ�صماعيل وزير �القت�صاد يف �ملالديف 
مع�صوم  �هلل  عبد  �ل��دك��ت��ور  وم��ع��ايل 
�أ�صلم  �ل�صياحة ومعايل حممد  وزير 
و�الإ�صكان  �لوطني  �لتخطيط  وزي��ر 

و�لبنية �لتحتية.

ز�يد �الإن�سانية تد�سن جممع �ل�سيخ ز�يد �لتعليمي يف �أجنامينا �لت�سادية 

حممد بن ر��سد يفتتح �أعمال �الجتماع �ل�سنوي �ل�6 ملجل�س حمافظي �لبنك �الآ�سيوي لال�ستثمار يف �لبنية �لتحتية 

رئي�س �ملالديف : �إك�سبو 2020 دبي خارطة طريق طموحة لتحفيز �لنمو �القت�سادي �لعاملي

• البنى التحتية ذات املرونة املناخية واحللول املبتكرة لتمويل القت�ساد الأخ�سر اأبرز مو�سوعات الجتماع الذي ي�ستمر ثالثة اأيام 

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلنت �لهيئة �لوطنية الإد�رة �لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث و�لهيئة 
�إىل  �ملو�طنني  �صفر  ب��روت��وك��ول  حتديث  �مل��دين  للطري�ن  �لعامة 
 27 �الأرب��ع��اء  �ليوم  �عتبار� من  �إليها  �ل�صفر  �لتي مت منع  �ل��دول 
�لدولة مبرحلة  ��صرت�تيجية  �أكتوبر �جلاري وذلك بهدف تعزيز 
�لتعايف و�النفتاح �لتدريجي يف �لقطاعات �حليوية كافة و �لعودة 

�إىل �حلياة �لطبيعية �جلديدة.
و �أو�صح �لربوتوكول �أنه �صيتم �ل�صماح ب�صفر �ملو�طنني �حلا�صلني 
باالإ�صافة  �ملعتمد..  كوفيد19-  للقاح  �لكاملة  �جل��رع��ات  على 
على �جلرعات  �حلا�صلني  �ملو�طنني غري  �صفر  منع  ��صتمر�ر  �إىل 

و�حلاالت  �لر�صمية،  �ملهمات  ذل��ك  م��ن  وي�صتثنى  للقاح  �لكاملة 
�ملر�صية وممن يتلقون �لعالج خارج �لدولة و�حلاالت �الإن�صانية، 
�ملو�فقة  على  �حل�صول  ب�صرط  �لدولة،  خارج  �لدر��صية  و�لبعثات 

�مل�صبقة من �جلهات �لر�صمية.
�إب��ر�ز نتيجة  و ي�صرتط على �ملو�طنني �لعائدين من تلك �ل��دول 
 QR صلبية قبل �لعودة من �لوجهة حتتوي على� PCR فح�س
خالل 48 �صاعة من وقت �ملغادرة باالإ�صافة  �إجر�وؤه  مت   Code
�إىل �إبر�ز نتيجة فح�س Rapid Test PCR �آخر مت �إجر�وؤه 

بحد �أق�صى 6 �صاعات قبل موعد �ملغادرة يف �أر�س �ملطار للوجهة.
و �أ�صار �لربوتوكول �إىل �أنه يتعني على فئة �ملطعمني �إجر�ء فح�س 
عند �لقدوم، و�إجر�ء فح�صني �آخرين يف �ليومني �لر�بع   PCR

�ملطعمة،  غ��ري  للفئة  بالن�صبة  و  �ل��و���ص��ول..  ت��اري��خ  م��ن  و�ل��ث��ام��ن 
�اللتز�م  م��ع  �ل��ق��دوم  عند   PCR فح�س  �إج����ر�ء  عليها  فيتعني 

باحلجر �ل�صحي ملدة 10 �أيام و�إجر�ء فح�س يف �ليوم �لتا�صع.
�مل��غ��ادرة وهي  ����ص��رت�ط��ات  �أي�صا ع��دد� م��ن  �ل��ربوت��وك��ول  وت�صمن 
نتيجة  و�إب��ر�ز  للمو�طنني،  تو�جدي  خدمة  يف  �لت�صجيل  �صرورة 
باإجر�ء�ت  �الل��ت��ز�م  جانب  �إىل  �صاعة..   48 خ��الل  �صلبية  فح�س 
"�لطو�رئ و�الأزمات" و"�لطري�ن �ملدين"  �لوجهة. وتن�صح هيئة 
�إىل �ملر�كز �ل�صحية يف حال  باأنه يتوجب على �مل�صافرين �لتوجه 
�لدولة،  ���ص��ف��ارة  وتبليغ  ب��ال��ف��ريو���س  �الإ���ص��اب��ة  �أو  �أع��ر����س  ظ��ه��ور 
وحفاظا على �صحة و�صالمة �مل�صافرين �أ�صار �لربوتوكول �إىل عدم 

�صفر �الأ�صخا�س �لذين تزيد �أعمارهم عن 70 عاما.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد �عتبار� من �ليوم .. �لطو�رئ و�الأزمات و�لطري�ن �ملدين حتدثان بروتوكول �سفر �ملو�طنني للدول �لتي مت منع �ل�سفر �إليها 
يهنئون رئي�س �لنم�سا باليوم �لوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل برقية تهنئة �إىل فخامة 
�لدكتور �ألك�صندر فان دير بيلني رئي�س جمهورية �لنم�صا وذلك مبنا�صبة �ليوم �لوطني لبالده.

�لوزر�ء  �لدولة رئي�س جمل�س  �آل مكتوم نائب رئي�س  �ل�صيخ حممد بن ر��صد  �ل�صمو    كما بعث �صاحب 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  �ل�صيخ حممد بن  �ل�صمو  حاكم دبي رعاه �هلل و�صاحب 

�الأعلى للقو�ت �مل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س �لدكتور �ألك�صندر فان دير بيلني.
  وبعث �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 

برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل �ألك�صاندر �صالينربج �مل�صت�صار �الحتادي جلمهورية �لنم�صا.
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اأخبـار الإمـارات
�ل�سحة تعلن تقدمي 44،492 جرعة من لقاح 

كوفيد19- خالل �ل�ساعات �ل�24 �ملا�سية
•• اأبوظبي- وام:

من  جرعة   44،492 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  �ملا�صية   24 �ل�  �ل�صاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعات   20،965،508 �أم�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جلرعات 

توزيع �للقاح 211.98 جرعة لكل 100 �صخ�س.
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح " كوفيد- 19 " و�صعياً �إىل 
�لو�صول �إىل �ملناعة �ملكت�صبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �صت�صاعد يف تقليل 

�أعد�د �حلاالت و�ل�صيطرة على فريو�س " كوفيد19-".

اأجرت 352,721 فح�سا ك�سفت عن 90 اإ�سابة

�ل�سحة تعلن �سفاء 125 حالة جديدة من كورونا 
••   اأبوظبي-وام:

متا�صيا مع خطة وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع لتو�صيع وزي��ادة نطاق 
�لفحو�صات يف �لدولة بهدف �الكت�صاف �ملبكر وح�صر �حلاالت �مل�صابة 
بفريو�س كورونا �مل�صتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 352،721 فح�صا جديد� خالل �ل�صاعات �ل� 
و�أحدث  �أف�صل  با�صتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�صية   24

تقنيات �لفح�س �لطبي.

نطاق  وتو�صيع  �لدولة  و�لفح�س يف  �لتق�صي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف    و�صاهم 
�إ�صابة  ح��ال��ة   90 ع��ن  �لك�صف  يف  �ل��دول��ة  م�صتوى  على  �لفحو�صات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة،  �ل�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح���االت 

جمموع �حلاالت �مل�صجلة 739،471 حالة.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة 3 حاالت م�صابة نتيجة تد�عيات �الإ�صابة 
بفريو�س كورونا �مل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 2،134 

حالة.

تعازيها  وخال�س  �أ�صفها  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وز�رة    و�أعربت 
ومو��صاتها لذوي �ملتوفني، ومتنياتها بال�صفاء �لعاجل جلميع �مل�صابني، 
مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�صحية و�لتقيد بالتعليمات 

و�اللتز�م بالتباعد �الجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة �جلميع.
بفريو�س  مل�صابني  ج��دي��دة  حالة   125 �صفاء  ع��ن  �ل���وز�رة  �أعلنت    كما 
كورونا �مل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد 
تلقيها �لرعاية �ل�صحية �لالزمة منذ دخولها �مل�صت�صفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت �ل�صفاء 733،504 حاالت.

�سندوق خليفة يعلن تاأهل 4 م�ساريع �سمن مبادرة خمترب �البتكار

و ق���ال ���ص��ع��ادة ر����ص��د ع��ب��د �لكرمي 
�لتنمية  د�ئ�����رة  وك��ي��ل  �ل��ب��ل��و���ص��ي، 
رئي�س  نائب  �أبوظبي  �القت�صادية 
خليفة  ����ص���ن���دوق  �إد�رة  جم��ل�����س 
ل��ت��ط��وي��ر �مل�����ص��اري��ع :" ك��ج��زء من 
م�صاهمة �صندوق خليفة يف تعزيز 
قطاع �صناعة �الأغذية و �مل�صروبات 
يف دولة �الإمار�ت، ي�صعدنا �الإعالن 
�الأوىل  �ل���ن�������ص���خ���ة  �خ����ت����ت����ام  ع�����ن 
لالأغذية  �الب���ت���ك���ار  خم��ت��رب  م���ن 

تتبنى يف فكرتها �حللول �مل�صتد�مة 
ملنتج  �الختبار  مرحلة  دخلت  كما 
�للبنة �خلالية من �لالكتوز، وهو 
ع���ب���ارة ع���ن ف��ك��رة م��ب��ت��ك��رة، تعمل 
خالية  �أل��ب��ان  منتجات  �إن��ت��اج  على 

من �لالكتوز.
�الإم��������������ار�ت  م�������ص���ن���ع  ي�����دخ�����ل  و 
�لنهائية  �مل���رح���ل���ة  ل��ل��م��ع��ك��رون��ة، 
و�ملبيعات  �ملنا�صبة  �ملو�قع  الختيار 
لالأطعمة  ب����ي����ع  �آل��������ة  وجت�����رب�����ة 

ت�����ص��م��ي��م �مل���ن���ت���ج، و�الح���ت�������ص���ان، 
و�أخري� �لت�صويق.

" تعد م��ب��ادرة خمترب  �أ���ص��اف :  و 
�الأوىل من  و�مل�����ص��روب��ات  �الأغ��ذي��ة 
ن��وع��ه��ا يف �ل���ق���ط���اع يف �ل����دول����ة و 
�أثبتت �أنها من�صة ناجحة لتطوير 
قطاع  يف  �الإم�����ار�ت�����ي�����ة  �مل�����و�ه�����ب 
ونتطلع  و�مل�������ص���روب���ات..  �الأغ���ذي���ة 
�ملبتكرة  �ملفاهيم  هذه  ت�صويق  �إىل 
م�صتقبل  يف  تغيري�  �صتحدث  �لتي 

�ل�صناعات  ق��ط��اع  يف  �الإم���ار�ت���ي���ة 
لتحويل  و�مل�������ص���روب���ات،  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�أفكارهم �إىل م�صاريع قابلة للتنفيذ 
من  �ل��و�ق��ع  �أر���س  على  و�لت�صويق 
�أك��رب م�صنعي  تعاونهم مع  خ��الل 

�الأغذية و�مل�صروبات يف �ملنطقة.
تطوير  �ل���ع���ني  م�������ز�رع  ت���دع���م  و 
تغليف  ل�صناديق  �الأول  �ل��ن��م��وذج 
تقنية  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���ي  "هريو" 
�ال�صتخد�م  الإع����ادة  قابلة  تغليف 

�أه��ل��ت م�صاريع  �ل��ت��ي  و�مل�����ص��روب��ات 
ن�صتعد  وو�ع���دة،  مبتكرة  �إمار�تية 

�الآن الإطالقها يف �ل�صوق".
�لت�صنيع  ���ص��رك��اء  �أن  �إىل  �أ���ص��ار  و 
وم�صنع  �ل����ع����ني،  م��������ز�رع  ه����م  و 
وهنرت  ل��ل��م��ع��ك��رون��ة،  �الإم����������ار�ت 
�خ��ت��ارو� منتجات تتميز  ق��د  ف��ودز 
�ل�صحة  تر�عي  م�صتد�مة،  بحلول 
برنامج  يف  دخولها  بعد  �لغذ�ئية، 
�صملت  م�����ر�ح�����ل  ع�������دة  ت�������ص���م���ن 

كاملة  وج���ب���ات  ت���وف���ر  �ل�����ص��اخ��ن��ة، 
وتنت�صر يف �ملناطق �ل�صياحية.

�أم��ا هانرت ف��ودز فقد �صارفت على 
رقائق  و�صفة  جتربة  من  �النتهاء 
غورميه"  "هانرتز  ب���ط���اط�������س 
"�لبز�ر"  باإ�صافة  يدويا  �ملخبوزة 
بهار�ت  خ��ل��ي��ط  ع���ن  ع���ب���ارة  وه����و 
�لبطاط�س منكها  �إمار�تية، يجعل 
يف  �ل�صعبية  �الأط��ب��اق  �أ�صهر  بطعم 

�الإمار�ت.

•• اأبوظبي -وام: 

لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ���ص��ن��دوق  �أع���ل���ن 
�لر�صمية  �ل���ن���ت���ائ���ج  �مل���������ص����اري����ع 
لالأغذية  �الب��ت��ك��ار  خمترب  مل��ب��ادرة 
بالتعاون  �أطلقها  �لتي  و�مل�صروبات 
م���ع جم��م��وع��ة ���ص��ن��اع��ة �الأغ���ذي���ة 
كامل  ع��ام  م��دى  على  و�مل�صروبات 
و�إر�صاد  وتوجيه،  �كت�صاف،  بهدف 
و�مل�صروبات  �الأغ����ذي����ة  م�����ص��اري��ع 
�الإم��ار�ت��ي��ة �مل��ب��ت��ك��رة، �ل��ت��ي حتقق 
و�لتغذية  �ال����ص���ت���د�م���ة  �أه��������د�ف 

�ل�صحية و�لرفاهية.
مت  حفل  خ��الل  �ل�صندوق  وك�صف 
تنظيمه �م�س مبقر د�ئرة �لتنمية 
�الق��ت�����ص��ادي��ة �أب��وظ��ب��ي ع��ن دخول 
�ل���ع���ني، وم�صانع  م�����ز�رع  م���ن  ك���ل 
�الإمار�ت للمعكرونة، وهنرت فودز 
�ملر�حل �لنهائية لت�صويق وتطوير 
م�صاريع  ملفاهيم  �الأول��ي��ة  �لنماذج 
�الأعمال  رو�د  ع��ر���ص��ه��ا  �إم��ار�ت��ي��ة 
زموط،  ب�صر  رئي�صي،  زي��اد  بخيتة 
مرية �خليال، روي��ة عبد �هلل علي 
مبارك  ���ص��رور  و�صيماء  �حلفيتي، 
�ل����زع����اب����ي، ع����رب م����ب����ادرة خمترب 
و�مل�صروبات،  ل��الأغ��ذي��ة  �الب��ت��ك��ار 
للمو�هب  �ل��ف��ر���ص��ة  ي��ت��ي��ح  �ل����ذي 

قطاع �الأغذية و�مل�صروبات يف دولة 
�الإمار�ت".

م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ����ص���ال���ح ل���وت���اه، 
رئ�����ي�����������س جم�����م�����وع�����ة �����ص����ن����اع����ة 
باأن  "نثق  و�مل�����ص��روب��ات:  �الأغ���ذي���ة 
يف  �لب�صرية  ب��امل��و�ه��ب  �ال�صتثمار 
�الأغذية  قطاع  يف  �الإم����ار�ت  دول��ة 
تاأثري�  �الأك������رب  ه���و  و�مل�������ص���روب���ات 
و�الأط���ول �أم���د�، من خ��الل توفري 
�لفر�س لرو�د �الأعمال للم�صاهمة 
�ل��ق��ط��اع، وق���د �صمم  �ل��ف��ع��ال��ة يف 
خم���ت���رب �الأغ�����ذي�����ة و�مل�������ص���روب���ات 
ب����ط����ري����ق����ة حت����ق����ق �ال�����ص����ت����ف����ادة 
�ملت�صافرة  �جل��ه��ود  م��ن  �لق�صوى 
و�أوج��������ه �ل���ت���ع���اون �مل��خ��ت��ل��ف��ة بني 
�لقطاع،  بيئة  يف  �جلهات  خمتلف 
مم��ا ي����وؤدي �إىل ت��ع��زي��ز من��و ر�أ����س 
�الإمار�ت."  دول��ة  �لب�صري يف  �مل��ال 
لالأغذية  �البتكار  خمترب  يعود  و 
عام  �لقادمة  بن�صخته  و�مل�صروبات 
�الأعمال  ل�����رو�د  وت���ت���اح   2022
�ل��ن��ا���ص��ئ��ني و�مل��ح��رتف��ني ع��ل��ى حد 
للم�صاركة  �لت�صجيل  فر�صة  �صو�ء 
�ملوقع  ب��امل��ب��ادرة، من خ��الل متابع 
https:// �الإل����������ك����������رتوين: 
fnbinnovationlab .

com

بتوجيهات �ل�سيخة فاطمة .. �أدنوك و�لتنمية �الأ�سرية تفتتحان مركز� للموؤ�س�سة يف �لروي�س لتعزيز �حلياة �الجتماعية

�أبوظبي  برتول  ل�صركة  �لتنفيذي 
وجمموعة  "�أدنوك"  �ل��وط��ن��ي��ة 
���ص��رك��ات��ه��ا، مل��ا ق��دم��ت��ه �أدن�����وك من 
وت�صيري  �مل����رك����ز  الف���ت���ت���اح  دع������م 
�لتحديات،  كافة  وتذليل  �أعماله، 
لفرق  وتقديره  ب�صكره  تقدم  كما 
�لعمل من �ملوؤ�ص�صتني ملا بذلوه من 
جهد لي�صبح �ملركز جاهز�ً خلدمة 

�أفر�د �الأ�صرة يف �ملنطقة.
م�������رمي حممد  �����ص����ع����ادة  وق�����ال�����ت 
موؤ�ص�صة  ع�����ام  م���دي���ر  �ل���رم���ي���ث���ي 
�فتتاح  "�إن  �الأ����ص���ري���ة:  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
مركز للموؤ�ص�صة يف مدينة �لروي�س 
ياأتي تفعياًل للمرحلة �لثانية من 
توقيعها  مت  �لتي  �لتفاهم  مذكرة 
�صر�كة  ل���ب���ن���اء  �ل����ط����رف����ني  ب�����ني 
�إ�صافة  وليكون  وناجحة،  مثمرة 
�خلدمات  جم��م��وع��ة  �إىل  ن��وع��ي��ة 
م�صوؤولية  حت���ت  ت��ن�����ص��وي  �ل���ت���ي 
تبلغ  �لتي  مر�كزها  عرب  �ملوؤ�ص�صة 
مناطق  على  م��وزع��اً  م��رك��ز�ً   18

�بوظبي، و�لظفرة، و�لعني".
�لرميثي  ���ص��ع��ادة م��رمي  وت��ق��دم��ت 
�لتقدير  وعظيم  �ل�صكر  بخال�س 
�إىل م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان بن 
�ل�صناعة  وزي�����ر  �جل���اب���ر،  �أح���م���د 
�لع�صو  �مل��ت��ق��دم��ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لتنفيذي  و�ل���رئ���ي�������س  �مل���ن���ت���دب 

مركز  �ف��ت��ت��اح  �إن  �ل��ك��ع��ب��ي  وق�����ال 
م��وؤ���ص�����ص��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �الأ����ص���ري���ة يف 
لتوجيهات  ت���رج���م���ة  �ل����روي���������س 
و�هتمام �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت 
على  د�ئ��م��اً  �لتي حتر�س  م��ب��ارك، 
�الأ�صرية  �لتنمية  موؤ�ص�صة  ق��ي��ام 
�الهتمام  يف  بها  �ملنوطة  ب����االأدو�ر 
بكل ما من �صاأنه �أن يخدم �الأ�صرة 
�أفر�دها،  ج��ودة حياة  ويح�صن من 
متالحم  جم��ت��م��ع  �إىل  و�����ص����واًل 
�أن  �إىل  معاليه  و�أ�صار   . ومتعا�صد 
دولة �الإمار�ت وحتت قيادة �صاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو 
نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«، 
و �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 
ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
»رعاه �هلل«، و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�الأعلى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي 
�ل�صمو  و�أ�صحاب  �مل�صلحة،  للقو�ت 
لالإحتاد  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�����ص��اء 
حكام �الإمار�ت، ويف �إطار �الهتمام 
�ع��ت��م��دت يف  ب��االأ���ص��رة ق��د  �مل�صتمر 
�لوطنية  �ل�صيا�صة   2018 مار�س 
وز�رة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  ل���الأ����ص���رة 
ب���ه���دف حتقيق  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
تتمثل  رئ��ي�����ص��ي��ة  �أه������د�ف  خ��م�����ص��ة 

ملو�جهة  م��ه��ي��اأة  �أ����ص���رة  ت��ك��وي��ن  يف 
و�إعالء  �لزوجية،  �حلياة  حتديات 
��صتقر�ر  ع���ل���ى  �مل���ح���اف���ظ���ة  ق���ي���م 
ومتا�صكها،  �الأ�����ص����رة  و�����ص���ت���د�م���ة 
وتوفري مناخ �صحي و�صليم يعمل 
مو�جهة  يف  �الأ���ص��رة  م�صاندة  على 
�صغوط �حلياة، و�الرتقاء بقدر�ت 
�أجيال  ل��ب��ن��اء  �الأ����ص���رة �الإم��ار�ت��ي��ة 
م�صوؤولياتها  ت��ت��ح��م��ل  و�ع��������دة 
معتزين  و�ل��وط��ن،  �ملجتمع  جت��اه 
ومتم�صكني  �ل��وط��ن��ي��ة،  ب��ه��وي��ت��ه��م 
ب���ال���ق���ي���م و�مل�������ب�������ادئ و�الأخ����������الق 
�لنبيلة، وحتقيق �ل�صعادة لالأ�صرة 
�لتالحم  خ���الل  م���ن  �الإم���ار�ت���ي���ة 

و�لتما�صك �الأ�صري.
و�أ�صاف: نحن يف موؤ�ص�صة �لتنمية 
�الأ�صرية ومن خالل دورها �صمن 
�ملجتمعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���ص�����ص��ات 
بني  �الأدو�ر  ت��ك��ام��ل  �إىل  ن�����ص��ع��ى 
م���ن �جلهات  وغ���ريه���ا  �مل��وؤ���ص�����ص��ة 
�ل��ع��ام��ل��ة يف ه���ذ� �مل��ج��ال م��ن �أجل 
حتقيق �لتكامل يف تطبيق �صيا�صات 

�لدولة يف هذ� �ل�صاأن.
�ل�صكر  ب��خ��ال�����س  م��ع��ال��ي��ه  وت���ق���دم 
معايل  �إىل  �ل���ت���ق���دي���ر  وع���ظ���ي���م 
�أحمد �جلابر  �لدكتور �صلطان بن 
و�لتكنولوجيا  �ل�����ص��ن��اع��ة  وزي�����ر 
�ملتقدمة �لع�صو �ملنتدب و�لرئي�س 

•• اأبوظبي -وام:

فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  بتوجيهات 
بنت مبارك رئي�صة �الإحتاد �لن�صائي 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة   ، �ل���ع���ام 
�لرئي�صة   ، و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
�الأ�صرية  �لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �الأعلى 
�صركة  �فتتحت  �الإمار�ت"،  "�أم 
برتول �أبوظبي �لوطنية "�أدنوك" 
�أم�س،  �الأ�صرية  �لتنمية  وموؤ�ص�صة 
مركز�ً ملوؤ�ص�صة �لتنمية �الأ�صرية يف 
خمرجات  كاأحد  �لروي�س،  مدينة 
�أبرمتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ف��اه��م  �ت��ف��اق��ي��ة 
�لتنمية  موؤ�ص�صة  م��ع  "�أدنوك" 

�الأ�صرية يف عام 2019.
�مل��رك��ز �صمن  ه��ذ�  وي��اأت��ي تد�صني 
�مل�صاعي �مل�صرتكة يف و�صع �خلطط 
و�ملتخ�ص�صة  �ل��ف��ع��ال��ة  و�ل���رب�م���ج 
�الجتماعية  �حل�����ي�����اة  ل���ت���ع���زي���ز 

و�الأ�صرية يف �إمارة �أبوظبي.
متنوعة  خ���دم���ات  �مل���رك���ز  وي���ق���دم 
مدينة  يف  �الأ����ص���رة  �أف�����ر�د  جلميع 
�صكانها  عدد  يبلغ  و�لتي  �لروي�س، 
ما يقارب 29 �ألف ن�صمة من 65 
�لرب�مج  ه����ذه  وت�����ص��ه��م  ج��ن�����ص��ي��ة، 
و�خلدمات يف ن�صر �لوعي و�لثقافة 
�الجتماعية ملختلف �صر�ئح وفئات 
بني  �ال���ص��ت��ق��ر�ر  لتحقيق  �ملجتمع 

�أفر�د �الأ�صرة،.
�الأ�صرية  �لتنمية  موؤ�ص�صة  وتنفذ 
ح���زم���ة م���ت���م���ي���زة م����ن �خل���دم���ات 
و�ل��رب�م��ج يف م��رك��زه��ا م��ن خالل 
و�ملخت�صني  �خل�����رب�ء  م���ن  ن��خ��ب��ة 
منها  �الج����ت����م����اع����ي  �مل�����ج�����ال  يف 
�الأعمال،  ريادة  يف  �لتميز  "خدمة 
وخ����دم����ة �ل�����ت�����و�زن ب����ني �الأ�����ص����رة 
�لطفل  جمل�س  وخ��دم��ة  و�ل��ع��م��ل، 
�أطفال و�صباب  �الجتماعي، ونادي 
مل�صتقبلك  و"�لتخطيط  �ل������د�ر 
وخدمة  و�ملهني"،  �الج���ت���م���اع���ي 
و"خدمة  �آمنة"،  "طفولة 
و�لتي  �الجتماعية"،  �ال�صت�صارة 
����ص��ت��ق��ر�ر �حلياة  �إىل دع��م  ت��ه��دف 
�الأ����ص���ري���ة م���ن خ����الل رف����ع وعي 
�ملجتمع  �أف�������ر�د  ق������در�ت  وت���ع���زي���ز 
�مل�صكالت  م���ع  �الأم���ث���ل  ل��ل��ت��ع��ام��ل 

�لوطنية  �أبوظبي  �صركة  ��صتفادت 
م������ن م�����الح�����ظ�����ات وم����ق����رتح����ات 
�مل�صتجيبني لال�صتبيان من �أهايل 
و�صكان مدينة �لروي�س بعد تزويد 
�مل��وظ��ف��ني �مل��ع��ن��ي��ني ب��ن�����ص��خ��ة من 
�ل�صركة  وت��ق��وم  �ل��در����ص��ة،  ن��ت��ائ��ج 
ح��ال��ي��اً ع��ل��ى و���ص��ع خ��ط��ط للعمل 
ذ�ت  �جل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  عليها 
�حتياجات  ي���خ���دم  مب���ا  �ل���ع���الق���ة 

�الأ�صر يف مدينة �لروي�س.
�ملركز  �إن  �إىل  ���ص��ع��ادت��ه��ا  و�أ����ص���ارت 
�لروي�س  منطقة  ل�صكان  �صيقدم 
�لعديد  ومقيمني  م��و�ط��ن��ني  م��ن 
م�������ن �خل��������دم��������ات �����ص����م����ن ب����اق����ة 
تعمل  �لتي  �الجتماعية  �خلدمات 
خدمات  وم��ن��ه��ا  �مل��وؤ���ص�����ص��ة،  عليها 
�ملتكاملة،  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��رع��اي��ة 
�لفعالة،  �ل����و�ل����دي����ة  وم�����ه�����ار�ت 
وبناء  و�ل�صباب،  �لطفولة  وتنمية 
م����ه����ار�ت وق�������در�ت �مل��������ر�أة، ودع���م 
����ص��ت��ق��ر�ر �الأ����ص���رة، ت��ع��زي��ز وجودة 
و�لتثقيف  و�لتوعية  �الأ�صرة،  حياة 
�ملتكاملة  و�ل����رع����اي����ة  �الأ������ص�����ري، 
�إىل  باالإ�صافة  ن�صطة،  ل�صيخوخة 
�صمن  �أخ��رى  فرعية  خدمة   26
و��صرت�تيجيتها  �مل��وؤ���ص�����ص��ة  خ��ط��ة 
�الجتماعية  و�أه��د�ف��ه��ا  �مل��ع��ت��م��دة، 
�ل��ت��ي ت���وؤك���د ع��ل��ى دور �الأ����ص���رة يف 
وحتقيق  �الج��ت��م��اع��ي��ة،  �ل��ت��ن�����ص��ئ��ة 
روؤية �صاملة يف �لتعامل مع ق�صايا 
�ملر�أة و�لطفل و�لتنمية �مل�صتد�مة 
ل���الأ����ص���رة ���ص��م��ان��ا خل��ل��ق جمتمع 
قادر على �ملناف�صة بالعلم و�ملعرفة 
للقدر�ت  �مل�����ص��ت��م��ر  �ل��ت��ط��وي��ر  م���ع 
و�ملهار�ت. وقالت �ملهند�صة فاطمة 
�لتو�زن  رئ��ي�����ص��ة جل��ن��ة  �ل��ن��ع��ي��م��ي، 
بني �جلن�صني يف جمموعة �أدنوك، 
�أدنوك  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
"نحن  ل��ل��غ��از �ل��ط��ب��ي��ع��ي �مل�������ص���ال: 
�لذي  �مل��رك��ز  ه��ذ�  بافتتاح  ���ص��ع��د�ء 
وخمرجات  �إجن�����از�ت  �صمن  ج���اء 
بني  و�ملربمة  �مل�صرتكة  �التفاقية 
�أدنوك وموؤ�ص�صة �لتنمية �الأ�صرية، 
م�صرية �إىل �أن �فتتاح �ملركز يعك�س 
�أي�صاً جهود �أدنوك �ال�صرت�تيجية 
يف ترك ب�صمة �إيجابية يف جمتمع 

تدعم  �إيجابية  بو�صائل  �الأ���ص��ري��ة 
باالإ�صافة  �الأ�����ص����ري،  ت��ر�ب��ط��ه��م 
�لفردية  �ال�صت�صار�ت  تقدمي  �إىل 
و�جلمعية يف �ملجاالت �الجتماعية 
و�لزوجية  و�ل��رتب��وي��ة  و�لنف�صية 

وفقاً الحتياجات �أفر�د �ملجتمع.
�لتنمية  موؤ�ص�صة  مركز  يقدم  كما 
�لروي�س  م���دي���ن���ة  يف  �الأ�����ص����ري����ة 
�الجتماعية  �ل���رع���اي���ة  خ���دم���ات 
وتعزيز  �الأ�����ص����رة  �أف������ر�د  مل�����ص��ان��دة 
����ص��ت��ق��ر�ره��م �الج��ت��م��اع��ي، حيث 
�لدعم  توفري  �إىل  تهدف �خلدمة 
و�القت�صادي  �الجتماعي  و�الأم��ان 
تعر�س  نتيجة  �مل��ت�����ص��ررة  ل��الأ���ص��ر 
�أو  ل����الن����ح����ر�ف  �أف������ر�ده������ا  �أح�������د 
مو��صلة  م��ن  ومتكينهم  �جل��ن��وح 
�لطبيعية،  ل��وظ��ائ��ف��ه��م  �أد�ئ����ه����م 
تتعر�س  �ل���ت���ي  �الأ�����ص����ر  ومت���ك���ني 
�لتعامل  م��ن  �ل��ط��الق  �أو  للتفكك 
ومبا  وفاعلية  بكفاءة  �مل��وق��ف  م��ع 
�الآثار  معاجلة  م��ن  �حل��د  ي�صمن 
معايل  و�أك����د  ل��ل��ط��الق.  �ل�صلبية 
جمل�س  رئي�س  �لكعبي  �صامل  علي 
�الأ�صرية،  �لتنمية  موؤ�ص�صة  �أم��ن��اء 
�لتنمية  موؤ�ص�صة  مركز  �فتتاح  �أن 
�لروي�س  م��ن��ط��ق��ة  يف  �الأ�����ص����ري����ة 
�ملوؤ�ص�صة  الأه����د�ف  جت�صيد�ً  ي��اأت��ي 
و��صرت�تيجيتها  وقيمها  ور�صالتها 
�الأ�صرة يف  �إىل تعزيز دور  �لر�مية 
�ملجتمع من خالل تقدمي خدمات 
و�لتوعية  و�ل����ت����اأه����ل  �ل����ت����دري����ب 
و�ل��ت��ث��ق��ي��ف �ن���ط���الق���اً م���ن روؤي����ة 
�إمارة �أبوظبي �ملتمثلة يف "جمتمع 
�آم����ن وم���زده���ر، و�ق��ت�����ص��اد متنوع 
وم�صتد�م، وجهة جاذبة ومميزة"، 
�الجتماعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وحم������ور 
ُت�صكل  متما�صكة  "�أ�صرة  يف  �ملتمثل 
وحا�صن  م��ت�����ص��ام��ح  مل��ج��ت��م��ع  ن����و�ة 
بذرة  ي���اأت���ي  ك��م��ا  فئاته"،  ل�����ص��ت��ى 
�ملوؤ�ص�صة  ب��ني  �مل�����ص��رتك  ل��ل��ت��ع��اون 
�لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  و�صركة 
�ملوؤ�ص�صة  وّقعت مع  "�أدنوك" �لتي 
مذكرة تفاهم توؤكد عمق �لتن�صيق 
على  وحر�صهما  �ملوؤ�ص�صتني  ب��ني 
ت��ق��دمي ك���ل م���ا م���ن ���ص��اأن��ه خدمة 

�الأ�صرة و�ملجتمع.

�لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  ل�صركة 
ملا  �صركاتها،  "�أدنوك" وجمموعة 
و�هتمام  دعم  من  �ل�صركة  قدمته 
�مل�����ص��روع �الجتماعي  ه��ذ�  الإجن���از 
�ملنطقة  ل�����ص��ك��ان  و�مل���ه���م  �حل���ي���وي 
ب�15.8  م�����ص��اح��ت��ه��ا  ت���ق���ّدر  �ل���ت���ي 
ك���م م���رب���ع، وي��ق��ط��ن��ه��ا �أك�����رث من 
بني  مق�صمة  ن�صمة،   29،000
ن�صبة  ت�صكل  حيث  جن�صية.   65
مو�طني �لدولة 29% /6000 
�الأطفال  ن�صبة  وت�صكل  م��و�ط��ن/، 
�أك������رث من  �ل����روي���������س  يف م���دي���ن���ة 
%40 من جمموع �صكان �ملدينة، 
من  �ل��روي�����س  �صكان  م��ن  و15% 
من  و�ملتبقي  �ل��ع��رب��ي��ة،  �جل��ال��ي��ات 
�آ�صيا.  �صكان �ملدينة من دول �صرق 
�صيقدمها  �ل��ت��ي  وح���ول �خل��دم��ات 
مركز موؤ�ص�صة �لتنمية �الأ�صرية يف 
�لرميثي:  قالت  �لروي�س  منطقة 
�لتي  �خل��دم��ات  حتديد  مت  "لقد 
ب�����ن�����اًء على  �مل���ن���ط���ق���ة  حت���ت���اج���ه���ا 
�لذي  �ل���ر�أي  ��صتطالع  خم��رج��ات 
م���ع �صركة  ب���ال���ت���ع���اون  ب���ه  ق���ام���ت 
�أبوظبي �لوطنية "�أدنوك"، بهدف 
�صكان  �ح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف 
�خلدمات  م���ن  �ل���روي�������س  م��دي��ن��ة 
تقدميها  ميكن  �لتي  �الجتماعية 
�الأ�صرية،  �ملوؤ�ص�صة  قبل  م��ن  لهم 
وذلك بهدف تعزيز ��صتقر�ر �الأ�صر 
�لعاملة يف مدينة �لروي�س، ونظر�ً 
بالقرب  تقع  �لروي�س  مدينة  الأن 
يف  �ل�صناعي  �لروي�س  جممع  من 
تز�يد  وب�صبب  �ل��ظ��ف��رة،  منطقة 
ح��ج��م �ل�����ص��ك��ان يف �مل��دي��ن��ة ووجود 
م�صبوقة،  غ��ري  ع��م��ر�ن��ي��ة  نه�صة 
�أك��رب جممع  �إىل وج��ود  باالإ�صافة 
����ص���ن���اع���ي ل���ل���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات يف 
�مللّحة  �حل���اج���ة  ج�����اءت  �ل����ع����امل، 
ي �حتياجات �أهايل �ملدينة".  لتق�صّ
��صتبيان  ت�����ص��م��ي��م  مت  وت���اب���ع���ت: 
حتتوي  حم��اور  خم�صة  من  مكون 
�لتي  �الأ�صئلة  م��ن  جمموعة  على 
ت��ق��ي�����س وج��ه��ة ن��ظ��ر �ل��ع��ام��ل��ني يف 
"�أدنوك"  �لوطنية  �أبوظبي  �صركة 
�حتياجاتهم  جت������اه  و�أ������ص�����ره�����م 
وم�����ص��اك��ل��ه��م �الج���ت���م���اع���ي���ة، وقد 

�حلياة  وت��ع��زي��ز  �ل��ظ��ف��رة  منطقة 
�الج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي��ه��ا، ح��ي��ث تعترب 
مركز�ً حيوياً لعملياتها �ملتنوعة".

وتقدمت �لنعيمي بخال�س �ل�صكر 
�صمو  �إىل  و�ل���ع���رف���ان  و�ل��ت��ق��دي��ر 
على  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة 
وتوجيهات  �ل���د�ئ���م���ة  ج���ه���وده���ا 
�صموها بتنفيذ �مل�صاريع و�خلدمات 
�الأ�صرة  ورف��اِه  ��صتقر�ر  تعزز  �لتي 
مت���ا����ص���ك  حت����ق����ي����ق  يف  وت���������ص����ه����م 

و��صتقر�ر �ملجتمع.
���ص��ي��ف عتيق  ق�����ال  وم�����ن ج���ان���ب���ه 
�لفالحي نائب رئي�س �أول خلدمات 
�صركة  �خلا�صة-  و�ملهام  �ملجموعة 
برتول �بوظبي �لوطنية -�أدنوك: 
����ص���ي���ك���ون ل����ه����ذه �خل�����ط�����وة �أث�������ر�ً 
�إيجابياً كبري�ً على جمتمع مدينة 
�لروي�س، حيث �صتفتح �ملجال �أمام 
�لعديد من �ملقيمني يف �ملدينة على 
لال�صتفادة  جن�صياتهم  �خ��ت��الف 
�لتي  �مل���ت���ن���وع���ة  �خل�����دم�����ات  م����ن 
�لتنمية  موؤ�ص�صة  مركز  �صيقدمها 
�الأ�صرية يف مدينة �لروي�س، و�لتي 
تهدف �إىل حتقيق ��صتقر�ر �الأ�صرة 
ومت����ا�����ص����ك �مل���ج���ت���م���ع م����ن خ���الل 
�إط����الق �ل��رب�م��ج �ل��ت��وع��وي��ة �لتي 
ت�صتهدف جميع �لفئات �ملجتمعية 
�الجتماعية  �لتنمية  �إىل  و���ص��واًل 

�مل�صتد�مة.
وعلى �صوء �الأهد�ف ذ�ت �الهتمام 
و�لتنمية  �أدن������وك  ب���ني  �مل�����ص��رتك 
��صتقر�ر  ت���ع���زي���ز  يف  �الأ�����ص����ري����ة 
�الأ�صرة وتوفري �لرب�مج �لد�عمة، 
من  �لعديد  �ل�صر�كة  ه��ذه  حققت 
موؤ�ص�صة  نظمت  حيث  �الإجن���از�ت، 
�لتنمية �الأ�صرية �لعديد من ور�س 
�لتي  �ملتخ�ص�صة  و�لندو�ت  �لعمل 
موظفي  م��ن  كبري  ع��دد  ح�صرها 
�إىل  باالإ�صافة  �لروي�س،  �أدن��وك يف 
ذلك، مت �إعد�د �لدر��صات �مليد�نية 
لتطوير  �الج��ت��م��اع��ي��ة  و�ل��ب��ح��وث 
جودة  وتعزيز  �الجتماعية  �حلياة 
�لروي�س  مدينة  يف  �الأ���ص��رة  ح��ي��اة 
مبا يخدم �الأهد�ف �ال�صرت�تيجية 
�لرفاه  وي�صمن حتقيق  للطرفني 

�الجتماعي لالأ�صرة و�ملجتمع.

�سفرية �الإمار�ت تقدم �أور�ق �عتمادها �إىل �لرئي�س �لبولندي
•• وار�صو-وام:

ق��دم��ت ���ص��ع��ادة �ل���دك���ت���ورة �إمي�����ان �أح���م���د �ل�����ص��الم��ي �أور�ق 
بولند�  جمهورية  رئي�س  دود�  �أندجي  فخامة  �إىل  �عتمادها 
�ل�صديقة، �صفرية فوق �لعادة ومفو�صة لدولة �الإمار�ت لدى 
�جلمهورية، وذلك بالق�صر �لرئا�صي يف �لعا�صمة �لبولندية 

و�ر�صو، بح�صور عدد من �مل�صوؤولني �لبولنديني.
ونقلت �صعادتها حتيات �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �لدولة حفظه �هلل و�صاحب  رئي�س  نهيان  �آل 
حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 

و�صعبه  ل��ب��الده  ومتنياتهم  فخامته  �إىل   ، �مل�صلحة  للقو�ت 
باملزيد من �لتقدم و�الزدهار.

من جانبه، حمل فخامة �لرئي�س �لبولندي �صعادة �ل�صفرية 
حتياته �إىل �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �هلل"و�صاحب  "حفظه  �لدولة  رئي�س 
بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  و�صاحب  �هلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
باملزيد  و�صعباً  حكومة  �الإم��ار�ت  لدولة  ومتنياته   ، �مل�صلحة 

من �لتطور و�لنماء.
عملها،  مهام  يف  �لتوفيق  �ل�صفرية  ل�صعادة  فخامته  ومتنى 
�ملجاالت  خمتلف  يف  وتعزيزها  �لثنائية  �لعالقات  وتطوير 

�لتي جتمع �لبلدين، موؤكد� ��صتعد�د بالده لتقدمي كل دعم 
ممكن لت�صهيل مهامها.

دولة  بتمثيل  �ع��ت��ز�زه��ا  ع��ن  �صعادتها  �أع��رب��ت  جهتها  م��ن 
�الإم�����ار�ت ل���دى ج��م��ه��وري��ة ب��ول��ن��د�، وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى تعزيز 
�لعالقات �لثنائية بني �لبلدين وتفعيلها يف �صتى �ملجاالت، 

مبا ي�صهم يف دعم �أو��صر �ل�صد�قة بني �لبلدين.
بي���ن  �لت�����عاون  جم������االت  ��ص������تعر��س  �لل�����قاء  خالل  وت����م 
تنميتها  �صبل  وب��ح��ث  ب��ول��ن��د�  �الإم������ار�ت وج��م��ه��وري��ة  دول���ة 
وت��ط��وي��ره��ا، مب��ا يف ذل���ك �ال���ص��ت��ف��ادة �ل��ق�����ص��وى م��ن فر�س 
 2020 �إك�صبو  يف  ب�����ولند�  مب�ص�����اركة  �ملتعلقة  �لتع���اون 
و�ل�صعبني  �ل��ب��ل��دي��ن  وط��م��وح��ات  م�صالح  يحقق  مب��ا  دب���ي، 

�ل�صديقني.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

منذ �ن�صمامها �إىل �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية عام 1976 حر�صت 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة على �لتعاون �لوثيق مع �لوكالة �لدولية 
�ل�صلمي  �ل��ن��ووي  �ل��ربن��ام��ج  �ن��ط��الق  منذ  قدمت  حيث  �ل��ذري��ة  للطاقة 
�الإمار�تي منوذجاً متميز�ً للتعاون �لدويل �لبناء، ما ر�صخ �لثقة �لدولية 
يف هذ� �لربنامج وجعل منه منوذجاً يحتذى لكافة �لدول �ل�صاعية �إىل 

�إطالق بر�مج جديدة يف قطاع �لطاقة �لنووية �ل�صلمية.
ويف �لعام 2008، �أ�صدرت �لدولة وثيقة "�صيا�صة دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة �ملتبعة لتقييم �إمكانية تطوير برنامج للطاقة �لنووية �ل�صلمية 
و�ل�صفافية  �ل�����ص��الم��ة  م��ع��اي��ري  �أع��ل��ى  ع��ل��ى  �رت���ك���زت  �لدولة" و�ل��ت��ي  يف 
�لذرية من  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  �لدولة مع  تعاونت  و�الأم��ان، حيث 

�أجل �إعد�د هذه �لوثيقة. وركزت وثيقة �ل�صيا�صة على 6 مبادئ رئي�صية 
�النت�صار  �أعلى معايري حظر  �لتامة، وتطبيق  �لت�صغيلية  �ل�صفافية  هي: 
�ملبا�صر مع  و�لتن�صيق  و�الأم��ن،  �ل�صالمة  �أعلى معايري  وتر�صيخ  �لنووي، 
�صر�كات  وعمل  مبعايريها،  و�الل��ت��ز�م  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة 
و�صمان  �ملنا�صبة،  �خل��ربة  ذ�ت  و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صوؤولة  �ل��دول  حكومات  مع 

��صتد�مة �لطاقة �لنووية على �ملدى �لبعيد.
كما ير�عي قانون �لطاقة �لنووية �ل�صلمية يف دولة �الإمار�ت �لذي �صدر 
�لدولية،  و�التفاقيات  و�ملُ��ع��اه��د�ت  �الل��ت��ز�م��ات  جميع   2009 �ل��ع��ام  يف 
وتعزيز  �ل�صاملة  �ل�صمانات  �تفاق  �إب��ر�م  ب��اأن  �لدولة  روؤي��ة  من  �نطالقاً 
للطاقة  �ل��دول��ي��ة  للوكالة  �الإ���ص��ايف  �ل��ربوت��وك��ول  تطبيق  ع��رب  فعاليته 
�لطاقة  لتبني  �ملُتبع  هاماً وحمورياً يف منوذجها  ي�صّكل عن�صر�ً  �لذرية، 
�أعلى  ب�صمان  �لدولة  �لتز�م  مع  ين�صجم  ذلك  �أن  كما  �ل�صلمية،  �لنووية 

م�صتويات �ل�صالمة �لنووية و�الأمن وحظر �النت�صار �لنووي.
للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  ل��ت��م��ري��ن  �الإم������ار�ت  دول���ة  ��صت�صافة  وت��ات��ي 
�لدولية  �لثقة  �إطار تر�صيخ  �الإمار�ت"، يف  3 بر�كة   - "كونفك�س  �لذرية 
�أعلى معايري  �لذي يرتكز على  �الإمار�تي،  �ل�صلمي  �لنووي  �لربنامج  يف 
�جلودة و�ل�صالمة و�ل�صفافية و�الأمان، حيث ��صتقبلت �لدولة حتى �ليوم 
�أكرث من ع�صر بعثات من خرب�ء �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية لتقييم 
�الإمار�تي،  �ل�صلمي  �ل��ن��ووي  للربنامج  �لرئي�صية  و�لعنا�صر  �مل��ك��ون��ات 
باالإ�صافة  �لعاملي،  �ل�صعيد  على  �لتعاون  م�صتويات  �أعلى  �أظهرت  و�لتي 
�إىل �لتاأكيد على �لتز�م موؤ�ص�صة �الإمار�ت للطاقة �لنووية بتطبيق �أعلى 
 30 �أك��رث من  �إىل  معايري �ل�صالمة و�جل��ودة و�الأم���ان. وه��و ما ي�صاف 

عملية مر�جعة طوعية وم�صتقلة للر�بطة �لعاملية للم�صغلني �لنوويني.
�لدولية  �ل��وك��ال��ة  بعثة  �الإم�����ار�ت  دول���ة  ��صت�صافت   ،2018 �ل��ع��ام  ويف 

للطاقة �لذرية ملر�جعة "�لبنية �لتحتية �لنووية �ملتكاملة"، و�لتي هدفت 
�لنووية،  �لتحتية  �لبنية  وجاهزية  متطلبات  حول  تو�صيات  تقدمي  �إىل 
�لثالثة من  و�أ�صبح دولة �الإم��ار�ت �الأوىل يف �لعامل �لتي تطبق �ملرحلة 
�لنووي  �لربنامج  يتبع  بينما  �لذرية،  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  منهجية 
�لوكالة  تتبعه  �ل��ذي  �ملت�صل�صلة  �الإجن���از�ت  منهجية  �الإم��ار�ت��ي  �ل�صلمي 
�لدولية. كما يتلقى �لربنامج �لنووي �ل�صلمي �الإمار�تي �لدعم و�مل�صورة 
�أبرز  من  �أع�صاًء  ت�صم  �لتي  و�ملوؤ�ص�صات  �ملنظمات  من  و��صعة  �صبكة  من 

�خلرب�ء و�ملتخ�ص�صني يف �لعامل مبجال �لطاقة �لنووية.
وتتعاون حكومة دولة �الإمار�ت ب�صكل وثيق مع �لوكالة �لدولية للطاقة 
�لذرية وحكومات �لدول �مل�صوؤولة وذ�ت �خلربة �ملنا�صبة، وذلك من �أجل 
تبني وتطبيق �أف�صل �ملمار�صات و�الإر�صاد�ت �لر�مية �إىل تطوير برنامج 

عاملي �مل�صتوى للطاقة �لنووية �ل�صلمية.

ثقة دولية ر��سخة بالبنية �لتحتية لقطاع �لطاقة �لنووية يف �لدولة

دول حو�ر �أبوظبي تبحث �إر�ساء حقبة جديدة من �لتعاون حلوكمة تنقل �لعمالة �الآ�سيوية �إىل �أ�سو�ق �لعمل �خلليجية
•• دبي -وام:

ل�" حو�ر  �ل�صاد�س  �لت�صاوري  �ل��وز�ري  �للقاء  �عمال  دبي  �أم�س يف  �نطلقت 
�أبوظبي" برئا�صة معايل �لدكتور عبد �لرحمن �لعور وزير �ملو�رد �لب�صرية 
و�لتوطني ومب�صاركة �لوزر�ء �ملعنيني بق�صايا �لعمل يف 16 دولة من �لدول 

�الأع�صاء يف "�حلو�ر".
�أبوظبي" مع  "حو�ر  ل�  �الم���ار�ت  دول��ة  رئا�صة  ف��رتة  تنتهي  �ن  �ملقرر  وم��ن 
�ختتام �أعمال �للقاء بعد غد و�لذي �صيتم خالله بحث حزمة من �ملو�صوعات 
�ملتعلقة ب�صيا�صات �نتقال �لعمال بني �لدول �الع�صاء لغر�س �لعمل مب�صاركة 

ممثلني عن منظمات دولية و�إقليمية وموؤ�ص�صات �لقطاع �خلا�س.
�إقليمي  �أول منتدى   2008 �لعام  تاأ�ص�س يف  �لذي  �أبو ظبي  ويعترب حو�ر 
بهدف  للعمال  و�مل�صتقبلة  �ملر�صلة  �الآ�صيوية  �ل��دول  بني  و�لتعاون  للحو�ر 
�ل��دول حيث ي�صم  �لعمالة بني هذه  �ملمار�صات لتنقل  �أف�صل  �لتعرف على 
يف ع�صويته �المار�ت و�ل�صعودية و�لكويت وعمان �لبحرين وقطر وماليزيا 
ونيبال  و�إندوني�صيا  و�لهند  و�ل�صني  وبنغالدي�س  �أفغان�صتان  جانب  �ىل 

وباك�صتان و�لفلبني و�صريالنكا وتايالند وفيتنام.
و�أكد معايل �لدكتور عبد �لرحمن �لعور يف كلمته �الفتتاحية للقاء مو��صلة 
باأن حتديات  �إدر�كنا  �أبوظبي" �نطالقا من  ل�"حو�ر  دولة �الم��ار�ت دعمها 
حوكمة تنقل �لعمالة بني دول �آ�صيا تتطلب تعاونا ونقا�صات ثنائية ومتعددة 
لهذه  م�صرتك  وفهم  تو�فقات  �ىل  و���ص��وال  �ل�صر�كات  وتطوير  �الأط���ر�ف 

�لتحديات وهو ما يتيح �لفر�صة لو�صع �حللول �ملنا�صبة لها.
وقال �ن �لتحديات �لتي فر�صتها جائحة فريو�س كورونا �مل�صتجد /كوفيد-
عملت  حيث  عمله  �أجندة  مو��صلة  من  �أبوظبي"  "حو�ر  متنع  مل   /19
�ل��دول من  �لتو��صل بني  �إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز  دولة �الم��ار�ت على 
�صل�صلة  عقد  لتي�صري  ا  خ�صي�صً �صممت  �لكرتونية  من�صات  تطوير  خالل 
�أجندة بحثية ثرية تبنتها �الم��ار�ت نظر�  �لتي نتج عنها  من �الجتماعات 
دول  ب��ني  �لعمل  لعالقات  ج��دي��دة  �إر���ص��اء حقبة  يف  �الج��ن��دة  ه��ذه  الأهمية 
نتطلع  حقبة  وه��ي  للعمالة  �ملر�صلة  �ال���ص��ي��وي��ة  و�ل����دول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
روؤى جديدة و�التفاق على �صيغ  زي��ادة قدرتنا على طرح  �إىل  من خاللها 

�لتحديات  م��ع  للتعامل  �ل�صر�كات  وتطوير  �ملمار�صات  الأف�صل  م�صرتكة 
بال�صكل �الأمثل.

�لتنموية  و�ل���روؤى  �القت�صادية  �الأول��وي��ات  �ن  �ىل  كلمته  يف  معاليه  و��صار 
لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي من �صاأنها زيادة �لطلب على �لعمالة �ملاهرة 
�لتكنولوجية  للتغري�ت  �ل��الزم  �الهتمام  �إي��الء  ���ص��رورة  م��وؤك��د�  م�صتقبال 
�حلديثة و�أثرها على �أ�صو�ق �لعمل و�الأهمية �ملتز�يدة مل�صاركة �ملر�أة يف هذه 

�الأ�صو�ق.
�لب�صرية  �مل���و�رد  �ل��ر�ج��ح��ي وزي���ر  �أح��م��د  �أ���ص��اد م��ع��ايل �ملهند�س  م��ن جهته 
دولة  ب��اإد�رة  �ل�صقيقة  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �الجتماعية  و�لتنمية 
�أبوظبي ال �صيما يف �صوء �لتحديات �لتي  �الم��ار�ت للدورة �حلالية حلو�ر 
فر�صتها جائحة فريو�س كورونا �مل�صتجد على �لعامل موؤكد� �أهمية خمرجات 
�لتي  �لع�صرين  جمموعة  قمة  �جتماعات  عن  �ملنبثقة  �لتوظيف  جمموعة 

وت�صغيل  �لعمل  �أ���ص��و�ق  �صيا�صات  دع��م  يف  �ملا�صي  �لعام  �ل�صعودية  تر�أ�صتها 
�ل�صباب وبر�مج �حلماية �الجتماعية وذلك يف ظل تد�عيات �جلائحة.

وتطرق يف كلمته �ىل ��صرت�تيجية �صوق �لعمل �ل�صعودي �ملنبثقة من روؤية 
�ل�صعودية 2030 م�صري� �ىل �نها ت�صهم يف جذب �لقدر�ت �ملحلية و�لعاملية 
�إىل �صوق �لعمل �ل�صعودي و�إطالق �لعديد من �ملبادر�ت و�لرب�مج �لهادفة 

�إىل حت�صني بيئة �لعمل.
من جانبه �أكد معايل بيانكار� جايار�تني وزير دولة ل�صوؤون تعزيز �لت�صغيل 
�أبوظبي" يف  "حو�ر  �أهمية  �صريالنكا  يف  �لعمل  �أ���ص��و�ق  وتنويع  �خل��ارج  يف 
تعزيز �لتعاون و�حلو�ر وبناء �لثقة بني �لدول �ملر�صلة و�مل�صتقبلة للعمالة 
يو�جهها  �ل��ت��ي  و�الق��ت�����ص��ادي��ة  �الجتماعية  �ل��ت��ح��دي��ات  ���ص��وء  يف  خ�صو�صا 
�لذي يتطلب  �الأمر  �مل�صتجد وهو  �لعمال نتيجة تد�عيات فريو�س كورونا 
تطوير �لرب�مج و�ل�صيا�صات بال�صكل �لذي يزيد من �ملنافع �لتنموية للعمال 

وللدول يف �لوقت نف�صه.
بدوره �أكد �لدكتور مبارك �لعازمي نائب �ملدير �لعام للهيئة �لعامة للقوى 
�لعاملة يف دولة �لكويت �ل�صقيقة على �الإجناز�ت �لتي حققها حو�ر �بوظبي 
وم�صاهمته يف تطوير وتعزيز �لتعاون بني �لدول �الأع�صاء يف جمال �صيا�صات 
لها موؤكد� يف  �لقانونية  �آليات �حلماية  وتعزيز  �ملنطقة  �لعمالة يف  �نتقال 
�لوقت نف�صه حر�س �لكويت �لد�ئم على تقدمي دعمها �لكامل لكافة �أن�صطة 

�حلو�ر وخمرجاته.
 2021 –  2020 �أب��و ظبي  و�أ�صار �ىل �ن �الأجندة �لبحثية ل��دورة ح��و�ر 
تو�فق مع �أولويات �لدول �الأع�صاء ملو�جهة �لتحديات �حلالية و�مل�صتقبلية 
�لنتائج  �لعديد من  بالو�صول �ىل  �لعمل يف منطقتنا مبديا ثقته  الأ�صو�ق 
�لطريق نحو  ر�صم  ي�صهم يف  �للقاء مبا  �ملنبثقة عن  �الإيجابية  و�ملخرجات 

�مل�صتقبل.
كلمة  يف  للهجرة  �لدولية  للمنظمة  �لعام  �ملدير  فيتورينو  �أنطونيو  و�أك��د 
م�صجلة �ن حو�ر �أبوظبي يلعب دور� مهما يف �إن�صاء وتطوير وتنفيذ �مل�صاريع 
و�لرب�مج �لتجريبية �لتي تهدف �ىل حوكمة �لهجرة من �أجل �لعمل جيث 
حتدث هذه �ملخرجات �ثر� �إيجابيا على حياة �لعمال �ملهاجرين وعلى دولهم 
�مل�صتد�مة مبختلف  �لتنمية  �مل�صاهمة يف  �مل�صت�صيفة لهم وبالتايل  و�لدول 
ودعم  �بوظبي"  "حو�ر  م��ع  �لعمل  على  �ملنظمة  ح��ر���س  م��وؤك��د�  ��صكالها 

�أجندته.
�لعمل  جل�صات  من  عدد  عرب  �ل�صاد�س  �لت�صاوري  �ل��وز�ري  �للقاء  ويناق�س 
م�صهد  ت�صمل  �الأع�صاء  دول  بني  �لتعاون  لعالقات  رئي�صية  حم��اور  �أرب��ع��ة 
وتاأثريها  �ملتوقعة  و�لتغري�ت  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  يف  �لت�صغيل 
�لن�صاء  عمل  فر�س  على  �لرتكيز  مع  �لعمالة  على  و�لطلب  �لعر�س  على 
تنقل  حوكمة  حت�صني  يف  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  م��ن  �ال���ص��ت��ف��ادة  وكيفية 
�لعمالة و�الأولويات �حلالية حلو�ر �أبوظبي يف جمال �مل�صاهمة يف �مل�صار�ت 
مهار�ت  �ختبار  جمال  يف  و�لتعاون  �لعمل  هجرة  حول  �لعاملية  �لت�صاورية 
�لعمال قبل و�صولهم �ىل �لدول �مل�صتقبلة و�الع��رت�ف بهذه �ملهار�ت وهي 
دولة  تبنتها  �ل��ت��ي  �لبحثية  �الج��ن��دة  تت�صمنها  �ل��ت��ي  نف�صها  �مل��و���ص��وع��ات 

�المار�ت خالل رئا�صتها للحو�ر.

حممد القرقاوي يبحث مع نائبة اأمني عام الأمم املتحدة تعزيز ال�سراكة بني حكومة الإمارات واملنظمة الأممية 

�إ�سادة �أممية بربنامج �الإمار�ت للتبادل �ملعريف �حلكومي
دي�سمرب يف  باالإمار�ت  �لعامة  للخدمة  �ملتحدة  �الأمم  موؤمتر  لتنظيم  �ال�ستعد�د�ت  • بحث 

•• دبي - وام:

ب��ح��ث م��ع��ايل حم��م��د ب��ن عبد�هلل 
�ل���ق���رق���اوي وزي����ر ����ص���وؤون جمل�س 
�أمينة حممد  �صعادة  ، مع  �ل��وزر�ء 
نائبة �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة 
�ملتحدة  �الأمم  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����س 
تعزيز  �صبل  �مل�����ص��ت��د�م��ة،  للتنمية 
�ل���������ص����ر�ك����ة ب�����ني ح����ك����وم����ة دول�����ة 
�الإم��������ار�ت و�مل��ن��ظ��م��ة �الأمم���ي���ة يف 
و��صتعر�صا  �مل����ج����االت،  خم��ت��ل��ف 
�الهتمام  ذ�ت  �ملو��صيع  من  ع��دد�ً 

�مل�صرتك.
�أن دولة  �ل��ق��رق��اوي  و�أك����د حم��م��د 

لتالقي  ع��امل��ي��ة  من�صة  ت��وف��ري  يف 
و�لتجارب  �ملعارف  وتبادل  �لعقول 

�لهادفة ل�صناعة م�صتقبل �أف�صل.
وت����ن����اول �الج���ت���م���اع ت��ع��زي��ز �آف����اق 
�لتعاون بني حكومة دولة �الإمار�ت 
و�الأمم �ملتحدة يف خمتلف �ملجاالت، 
�الإم���ار�ت يف  و��صتعر�س دور دول��ة 
دعم �جلهود لتحقيق �أهد�ف �الأمم 
�إىل  �ملقبل، وتطرق  للعقد  �ملتحدة 
�لتنمية  �أه������د�ف  ب��ي��ان��ات  م��ن�����ص��ة 
حكومة  �أطلقتها  �لتي  �مل�صتد�مة 
دولة �الإمار�ت عام 2018، ملتابعة 
وت��ق��ي��ي��م م�����ص��ت��وي��ات �ل��ت��ق��دم ??يف 
�مل�صتد�مة.  �لتنمية  �أه��د�ف  تنفيذ 

�مل�صتد�مة �لعاملية.
�إن ح��ك��وم��ة دول���ة  وق�����ال م��ع��ال��ي��ه 
�الإم��������ار�ت ت���وؤم���ن مب��ح��وري��ة دور 
قيادة  يف  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  منظمة 
حياة  لتح�صني  �جل��ه��ود  وتن�صيق 
بالتنمية،  و�ل��ن��ه��و���س  �ملجتمعات 
�لفر�س  ت����وف����ري  �إىل  و�ل�������ص���ع���ي 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات و�الأف��������ر�د و�ل�����دول 
�مل�صتقبل،  م�����ص��رية  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
�مل�صتد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �أن  م����وؤك����د�ً 
�الأه������م يف حتقيق  �ل��ع��ام��ل  مت��ث��ل 
�أ�صادت  �الأه��د�ف. من جهتها  هذه 
�أم���ي���ن���ة حم���م���د مب�����ب�����ادر�ت دول����ة 
�الإم���ار�ت، ودوره��ا يف دعم �جلهود 

ب��ق��ي��ادة ���ص��اح��ب �ل�صمو  �الإم�����ار�ت 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ 
�هلل"،  "حفظه  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  وتوجيهات 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
"رعاه �هلل" ،  �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي 
تتبنى توجهات و��صحة للم�صتقبل 
وتفعيل  �لتعاون  تعزيز  على  تقوم 
�ل�����ص��ر�ك��ات �ل��دول��ي��ة �لهادفة  �أط���ر 
لالأجيال  �أف�������ص���ل  غ����د  ل�����ص��م��ان 
حكومة  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً  �ل��ق��ادم��ة، 
ب���������اأد�ء دور  �الإم������������ار�ت م���ل���ت���زم���ة 
�لتنمية  �أه����د�ف  حتقيق  يف  ف��اع��ل 

�لتنمية  �أه��د�ف  لتحقيق  �لدولية 
مع  �لفاعلة  و�صر�كتها  �مل�صتد�مة، 
�الأمم �ملتحدة يف خمتلف �ملجاالت 
و�مل�صاريع  و�مل����ب����ادر�ت  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
�الإن�������ص���ان���ي���ة. وث���م���ن���ت م����ب����ادر�ت 
�لهادفة  �الإم������ار�ت  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
�خلرب�ت  وت��ب��ادل  �ملعرفة  مل�صاركة 
و�ل��ت��ج��ارب وق�����ص�����س �ل��ن��ج��اح مع 
و�لعامل،  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �حل��ك��وم��ات 
�ملعريف  �لتبادل  برنامج  من خالل 
منوذجاً  مي��ث��ل  �ل�����ذي  �حل���ك���وم���ي 
ل����ل���������ص����ر�ك����ات �مل����ث����م����رة �ل����ه����ادف����ة 
ل��ل��ن��ه��و���س ب��امل��ج��ت��م��ع��ات، و�أث���ن���ت 
دبي"   2020 "�إك�صبو  دور  ع��ل��ى 

�لع�صرة  �ملبادئ  وثيقة  حتمله  وما 
توجهات  من  �جل��دي��دة  للخم�صني 

هادفة ل�صناعة م�صتقبل �أف�صل.
�ال�صتعد�د�ت  �الج��ت��م��اع  وت���ن���اول 
للخدمة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  مل���وؤمت���ر 

وب���ح���ث �مل��ج��ت��م��ع��ون �ل���ت���ع���اون يف 
�ل��ت��ي تالم�س  �مل��ل��ف��ات و�مل�����ص��اري��ع 
�لتكنولوجيا  �مل�صتقبل يف قطاعات 
�إىل  وتطرقو�  و�لبيانات،  �ملتقدمة 
�لروؤى �مل�صتقبلية لدولة �الإمار�ت، 

�ل���ع���ام���ة �ل�����ذي ت�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه دول���ة 
�الإمار�ت يف �لفرتة من 13 - 15 
�ل�صر�كة  �إط��ار  يف  �ملقبل،  دي�صمرب 
و�ملنظمة  �ل����دول����ة  ب����ني  �مل���ث���م���رة 

�الأممية.

�الحتاد �لن�سائي ينظم يوما مفتوحا حول �سرطان �لثدي بني �لوعي و�لتحدي
•• اأبوظبي-وام:

نظم �الحتاد �لن�صائي �لعام  برنامج �ليوم �ملفتوح مبنا�صبة �صهر �لوقاية من 
وذلك  و�لتحدي"،  �لوعي  بني  �لثدي  "�صرطان  �صعار  حتت  �لثدي  �صرطان 
بالتعاون مع �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�صة �لن�صائية ونادي �أبوظبي 

لل�صيد�ت وم�صت�صفى �أن �أم �صي رويال للمر�أة، وم�صرف �أبوظبي �ال�صالمي.
و  �صهد  لل�صيد�ت،  �أبوظبي  ن��ادي  يف  تنظيمه  مت  �ل��ذي  �لربنامج  وت�صمن 
�إقباال كبري� من �ملجتمع �لن�صائي يف �أبوظبي �لعديد من �لفعاليات �لطبية 
�لتي وفرتها م�صت�صفى �أن �أم �صي رويال للمر�أة، متمثلة يف �لدكتورة فاطمة 
فيما  �الأ�صئلة  ك��اف��ة  ع��ن  �أج��اب��ت  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ول��ي��د،  �لن�صاء  �أخ�صائية  هيكل، 
�لفح�س  لكيفية  �لتعليمية  �لو�صائل  توفري  مع  �لعامة  بال�صحة  يخت�س 
و�ل�صغط  لل�صكري  عامة  فحو�صات  تقدمي  �إىل  باالإ�صافة  للثدي،  �ملنزيل 

و�إج��ر�ء ك�صوفات �حت�صاب كتلة �جل�صم، بح�صور فريق من  و�لكولي�صرتول 
�لتمري�س �لن�صائي ذو�ت �خلربة و�ملدربات على �أف�صل �مل�صتويات من حيث 

�لعناية و�الهتمام باملر�صى.
و�صهدت �لفعالية تقدمي ح�ص�س ريا�صية جمانية، وتنظيم فقر�ت مو�صيقية 
للفائز�ت،  قيمة  ج��و�ئ��ز  وت��ق��دمي  �مل�صابقات  م��ن  و�ل��ع��دي��د  للر�صم،  وور���ص��ة 

و�ختتمت م�صرية �لوقاية �صر �حلياة "م�صي" فعاليات �لربنامج.
�أن  �ل��ع��ام،  �لن�صائي  ل��الحت��اد  �ل��ع��ام  �الأمينة  �ل�صويدي،  ن��ورة  �صعادة  و�أك���دت 
دولة �الإمار�ت قطعت �صوطاً مهماً للحد من �صرطان �لثدي ، وذلك بالنظر 
�أك��رب �صريحة من  �إىل  �لتي حققتها، حيث جنحت يف �لو�صول  �الأرق��ام  �إىل 
�ل�صيد�ت من خالل حمالت �لتوعية �لتي حتث على �لفح�س �ملبكر، م�صرية 
�لدعم  �ملر�س يتطلب ت�صافر �جلهود وم�صاعفة  �لق�صاء على هذ�  �أن  �إىل 
�صرطان  ملو�جهة  �جل��ه��ات  جميع  فيها  ت�صطف  جمتمعية  م��ب��ادر�ت  وتبني 

�لثدي، كجزء من �مل�صوؤولية �الجتماعية جتاه هذ� �ملر�س �لذي ميثل حتدياً 
عاملياً.

و�أو�صحت �صعادتها، �أن �الحتاد �لن�صائي �لعام بتوجيهات �صمو �ل�صيخة فاطمة 
�الأعلى لالأمومة  �ملجل�س  رئي�صة  �لعام  �لن�صائي  رئي�صة �الحتاد  بنت مبارك 
ي�صعى  �الإمار�ت"،  "�أم  �الأ�صرية  �لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �الأعلى  �لرئي�صة  و�لطفولة 
لدعم جهود �لدولة يف مو�جهة �صرطان �لثدي، الفتة �إىل �أن تنظيم برنامج 
�ليوم �ملفتوح جاء �صمن �صل�صلة من �ملبادر�ت �لتي تهدف �إىل رفع م�صتوى 
�لوعي لدى �ل�صيد�ت باأهمية �لفح�س �لذ�تي، و�لك�صف �ملبكر عن �صرطان 
�لثدي، ومعرفة ما يجب �لبحث عنه وعالجه، وذلك تناغماً مع روؤية �لقيادة 

�لر�صيدة، �لتي تويل �صحة �الإن�صان و�صالمته �أولوية ق�صوى.
باالحتاد  �لن�صائي  �ل��دع��م  م��دي��ر مكتب  �مل��ن��ذري،  م��رمي  �أك���دت  م��ن جهتها 
�لن�صائي �لعام �أهمية هذه �لفعالية يف �إبر�ز �لدور �لذي يلعبه �الحتاد �صمن 

م�صاركته يف �حلمالت �لتوعوية �ل�صنوية ب�صرطان �لثدي و�لتي ت�صمل تنفيذ 
حزمة من �الأن�صطة �لتوعوية �الفرت��صية و�لو�قعية.

�صيتم  �أكتوبر  �صهر  تنظيمها خالل  يتم  �لتي  �ملبادر�ت  �أن هذه  �إىل  و�أ�صارت 
�لعربية  �ل��دول  جلامعة  �لتابعة  �لوردية  �ملحفظة  مبادر�ت  �صمن  ح�صرها 
وحتديد�   2030 �مل�صتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  تنفيذ  دع��م  يف  ت�صهم  و�ل��ت��ي 
�لهدف �لثالث ب�صاأن "�صمان متّتع �جلميع باأمناط عي�س �صحية وبالرفاهية 
�ملعني  �خلام�س  �لهدف  ت�صمنه  ما  مع  تتما�صى  كما  �الأعمار"..  جميع  يف 

بتحقيق �مل�صاو�ة بني �جلن�صني ومتكني كل �لن�صاء و�لفتيات.
من جانبها �أ�صارت �لدكتورة �أن�صلما فري�و، �ملدير �لطبي مب�صت�صفى �أن �أم �صي 
رويال للمر�أة، �إىل تناغم وقوة �لعالقة بني �الحتاد �لن�صائي �لعام و�مل�صت�صفى 
على مد�ر �الأعو�م �ل�صابقة، م�صيدة بجهود �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك، 

وحر�صها �لد�ئم على تن�صئة جمتمع �صحي و�ٍع ومثقف.

ويل عهد �ل�سارقة يرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي
•• ال�صارقة -وام:

بن  �صلطان  �ل�صيخ  �صمو  ت��ر�أ���س 
حممد بن �صلطان �لقا�صمي ويل 
عهد ونائب حاكم �ل�صارقة رئي�س 
�أم�س  �صباح  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�حلاكم  �صمو  مكتب  يف  �لثالثاء 
�جتماع �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة 

�ل�صارقة.
ب����ح����ث �الج�����ت�����م�����اع ج���م���ل���ة من 
�لهامة  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��و���ص��وع��ات 
�لقطاعات  مبختلف  تعنى  و�لتي 
�ملجل�س  حيالها  و�تخذ  �حليوية، 
رفع  يف  �صت�صهم  �ل��ت��ي  �ل���ق���ر�ر�ت 
وتنظيم  �خل�����دم�����ات  م�������ص���ت���وى 

�لع�����ودة  يف  ���ص��������������������اه��م��ت  �ل���ت���ي 
�لطبيعية  للحياة  �لت������دريجية 
وثقة �لزو�ر بالتجربة �ل�صياحية 

يف �ل�صارقة.
�لد�ئرة  دور  �لتقرير  �صمل  كما 
و�خلارجي  �لد�خلي  �لرتويج  يف 
م���ن خ���الل ج��م��ل��ة م���ن �لرب�مج 
و�الأن�صطة �لتي �صملت �ملوؤمتر�ت 
و�ملنتديات و�جلوالت و�لفعاليات 
�لعمل  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  �ملختلفة 
يف  �جل���ودة  معايري  تطوير  على 

قطاع �ل�صيافة.
و�طلع �ملجل�س على جدول �أعمال 
�النعقاد  ل���دور  �ل��ث��ان��ي��ة  �جلل�صة 
�لف�صل  م����ن  �ل���ث���ال���ث  �ل�����ع�����ادي 

�خل����رب�ت وغ��ريه��ا م��ن �ملجاالت 
رو�د  م�����ص��روع��ات  ب��دع��م  �ملتعلقة 

�الأعمال.
مقرتح  �مل���ج���ل�������س  �ع���ت���م���د  ك���م���ا 
على  �لو�قع  �ل�صاحنات  ��صرت�حة 
�ل���ذي���د مبنطقة  �م���ت���د�د ط��ري��ق 
�لبطائح و�لذي �صيوفر جمموعة 
م��ن �خل��دم��ات و�مل��ر�ف��ق ل�صائقي 
و�ملحال  �ل��وق��ود  مثل  �ل�صاحنات 
�ل����ت����ج����اري����ة وب����ع���������س خ����دم����ات 
من  وغ��ريه��ا  وم�صجد  �ل�صيانة 

�ملر�فق.
�لتقرير  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  و�ط���ل���ع 
�لتجاري  �الإمن��اء  لهيئة  �ل�صنوي 
2020م،  ل���ل���ع���ام  و�ل�������ص���ي���اح���ي 

�آليات �لعمل �حلكومي و��صتمر�ر 
�مل�صروعات �لتنموية يف كافة مدن 

ومناطق �الإمارة.
�لتفاهم  مذكرة  �ملجل�س  و�عتمد 
�مل�����زم�����ع �إب�����ر�م�����ه�����ا ب�����ني د�ئ�������رة 
�ل�صارقة  يف  �القت�صادية  �لتنمية 
لرعاية  �ل���وط���ن���ي  و�ل�������ص���ن���دوق 
�ل�صغرية  �مل�������ص���روع���ات  وت��ن��م��ي��ة 
�لكويت،  دول�����ة  يف  و�مل��ت��و���ص��ط��ة 
�لتن�صيق  �إىل  �مل���ذك���رة  وت���ه���دف 
و�ل�����ت�����ع�����اون ب�����ني �ل����ط����رف����ني يف 
�مل�صرتكة  �مل��ج��االت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
و�لت�صويقي  �ل��ف��ن��ي  �ل��دع��م  م��ث��ل 
�ملوؤمتر�ت  وتنظيم  و�ل��در����ص��ات 
و�ل����������دور�ت و�ل�����ن�����دو�ت وت���ب���ادل 

وت�صمن �لتقرير جهود و�أن�صطة 
�خت�صا�صاتها  تنفيذ  يف  �لهيئة 
وتعزيز  �ل�صياحي  �ملنتج  لتن�صيط 
�ل��ت��ج��رب��ة �ل�����ص��ي��اح��ي��ة يف �إم�����ارة 

�ل�صارقة.
قطاع  �أد�ء  �ل���ت���ق���ري���ر  وت����ن����اول 
�ملوؤ�صر�ت  م��ن  ع��دد  يف  �ل�صيافة 
مثل  �ل���رئ���ي�������ص���ي���ة  �ل�������ص���ي���اح���ي���ة 
م��ع��دل �الإ���ص��غ��ال و�أع����د�د �لنزالء 
و�إج���م���ايل �ل���دخ���ل وغ���ريه���ا من 
�ملرونة  �أو�صحت  �لتي  �مل��وؤ���ص��ر�ت 
�لكبرية لقطاع �ل�صياحة يف �إمارة 
كوفيد- جائحة  خ��الل  �ل�صارقة 

و�ملحفز�ت  �ملبادر�ت  بف�صل   19
�ال�صتباقية  و�خلطط  �حلكومية 

�صتعقد يوم �خلمي�س �ملو�فق 28 
و�صتت�صمن  2021م  �أك���ت���وب���ر 

للمجل�س  �ل��ع��ا���ص��ر  �ل��ت�����ص��ري��ع��ي 
�ال�صت�صاري الإمارة �ل�صارقة و�لتي 

م��ن��اق�����ص��ة ���ص��ي��ا���ص��ة د�ئ�����رة �مل����و�رد 
�لب�صرية يف �إمارة �ل�صارقة.
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اأخبـار الإمـارات

بهدف تعزيز جودة و�سالمة الرعاية وحت�سني جتربة املري�سجمل�س �أمناء �سقيا �الإمار�ت يعقد �فرت��سيا �جتماعه �لثالث للعام 2021

موؤ�س�سة �الإمار�ت للخدمات �ل�سحية تطلق �ملجل�س �ال�ست�ساري ملمثلي �ملر�سى وعائالتهم •• دبي -وام:

"�صقيا  �أمناء موؤ�ص�صة  عقد جمل�س 
موؤ�ص�صة  م��ظ��ل��ة  حت���ت  �الإمار�ت" 
�آل  ر�����ص���د  ب���ن  حم��م��د  "مبادر�ت 
�لثالث  �جتماعه  �لعاملية"  مكتوم 
2021 عرب تقنية �الت�صال  للعام 
�ملرئي برئا�صة معايل �صعيد حممد 

�لطاير رئي�س جمل�س �الأمناء.
�ملجل�س  �أع�����ص��اء  �الج��ت��م��اع  ح�صر 
ك����ل م����ن ����ص���ع���ادة ���ص��ل��ط��ان حممد 
ل�صوؤون  �لوزير  م�صاعد  �ل�صام�صي 
�لتنمية �لدولية يف وز�رة �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل؛ و�صعادة �لدكتور 
نائب  �حل����م����ادي  ���ص��ل��ط��ان  ع������ارف 
�لرئي�س �لتنفيذي يف جامعة خليفة 
و�صعادة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
�لنائب  �أح��م��د علي م���ر�د  �ل��دك��ت��ور 
جامعة  يف  �لعلمي  للبحث  �مل�صارك 
لوتاه  نا�صر  و�ملهند�س  �الإم����ار�ت؛ 
لقطاع  للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب 
�الإنتاج يف هيئة كهرباء ومياه دبي؛ 
�لنائب  �صلمان  بن  وليد  و�ملهند�س 
تطوير  لقطاع  للرئي�س  �لتنفيذي 
كهرباء  هيئة  يف  و�لتميز  �الأع��م��ال 
وم��ي��اه دب���ي؛ و�ل�����ص��ي��د حم��م��د عبد 
�لتنفيذي  �ملدير  �ل�صام�صي  �لكرمي 
بالوكالة ملوؤ�ص�صة "�صقيا �الإمار�ت"؛ 
و�ملهند�س حميد عبد�هلل �حلمادي 

�أمني �صر �ملجل�س بالوكالة.
�لدورة  م�صتجد�ت  �الجتماع  تناول 
�ل��ث��ال��ث��ة م���ن " ج���ائ���زة حم��م��د بن 

•• دبي-الفجر:

�أطلقت موؤ�ص�صة �الإمار�ت للخدمات 
�ل�صحية �ملجل�س �ال�صت�صاري ملمثلي 
�إطار  �ملر�صى وعائالتهم وذلك يف 
حر�صها على تعزيز كفاءة و�صالمة 
�ل�صحية،  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  يف  �ل��رع��اي��ة 
وتر�صيخ �أ�ص�س فكر جديد يف �لعمل 
م���ن منظور  �ن��ط��الق��اً  �حل��ك��وم��ي 
متكاماًل  مفهوماً  يتبنى  ���ص��ام��ل، 
بتحقيق  ي�صهم  مبا  �حلياة  جل��ودة 
لتحديات   و�جل���اه���زي���ة  �ل����ت����و�زن 
�مل�صتقبل.  وتتمثل �أهد�ف �ملجل�س 
كجهة  �ملر�صى  ملمثلي  �ال�صت�صاري 
حت�صني  يف  للموؤ�ص�صة  ��صت�صارية 
�ل�صحية،  �ل����رع����اي����ة  م�������ص���ت���وى 
ومتكني خمتلف فئات �ملجتمع من 
�مل�صاهمة يف تعزيز جودة �خلدمات 
تطوير  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  �ل�صحية، 
قنو�ت �لتو��صل مع خمتلف فئات 
�ال�صت�صار�ت  وت���ق���دمي  �مل��ج��ت��م��ع، 
بهدف  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  و�مل���ق���رتح���ات 
و�قرت�ح  �ملر�صى،  جتربة  حت�صني 
و�ملمار�صات  و�ملنهجيات  �ل�صيا�صات 
�ل�صحية  ل��ل��م��ن�����ص��اآت  �ل����د�ع����م����ة 
�ل��ت��اب��ع��ة ل���ه���ا.  ج����اء ذل����ك خالل 
عقدها  �لتي  �الفتتاحية  �جلل�صة 
�ملجل�س �ال�صت�صاري برئا�صة �صعادة 
�ل�صركال  حممد  يو�صف  �لدكتور 
م���دي���ر ع�����ام م��وؤ���ص�����ص��ة �الإم��������ار�ت 

�حلياة �ملتكاملة، وترجمة حقيقية 
�حلكيمة،  �ل���ق���ي���ادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
لتعزيز  �جل��ه��ود  تكثيف  ب�����ص��رورة 
مكانة �الإمار�ت كدولة ر�ئدة عاملياً 

يف جمال جودة �حلياة.
�لذي  �ل��وق��ت  يف  �صعادته  و�أ���ص��اف 
�أع����ت����اب مرحلة  ع���ل���ى  ف���ي���ه  ن���ق���ف 
منهجية  ع���ل���ى  ت���رت���ك���ز  ج����دي����دة 
و��صت�صر�ف  ل��الب��ت��ك��ار  م��ت��ق��دم��ة 
�مل�صتد�مة  و�مل����ب����ادر�ت  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل 
ومئوية  �خل��م�����ص��ني  روؤي�����ة  ���ص��م��ن 
�ملجل�س  �إط����الق  ي��اأت��ي  �الإم�������ار�ت، 
�ملر�صى  مل���م���ث���ل���ي  �ال�����ص����ت���������ص����اري 
توجهات  مل���و�ك���ب���ة  وع���ائ���الت���ه���م، 
�صعادة  ع���ل���ى  ب���ال���رتك���ي���ز  �ل����دول����ة 
�ملجتمعي  و�الإ����ص���ر�ك  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
وتعزيز �جلانب �الإن�صاين.  ويف هذ� 
تاأ�صي�س  �ملوؤ�ص�صة  ت�صتهدف  �الإطار 
�صر�كة حقيقية وفعالة بني �ملر�صى 
يف  و�لعاملني  �ل�صحية  و�مل��ن�����ص��اآت 

وبح�صور  �ل�����ص��ح��ي��ة،  ل��ل��خ��دم��ات 
من  �ال���ص��ت�����ص��اري  �ملجل�س  �أع�����ص��اء 
وعائالتهم  ل��ل��م��ر���ص��ى  مم��ث��ل��ني 

وممثلي �ملجتمع.

�سراكة فعالة  
و�أكد �صعادة �لدكتور يو�صف حممد 
موؤ�ص�صة  ع�����ام  م���دي���ر  �ل�������ص���رك���ال 
�أن  �ل�صحية  للخدمات  �الإم����ار�ت 
�ملجل�س �ال�صت�صاري ملمثلي  �إطالق 
�صمن  يندرج  وعائالتهم،  �ملر�صى 
لرت�صيخ  �مل��وؤ���ص�����ص��ة  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
حول  �ملتمحورة  �ل�صحية  �لرعاية 
�ملري�س كاأمر حيوي لنجاح جهود 
�إطار  يف  وذل���ك  �ملوؤ�ص�صة،  وب��ر�م��ج 
�ال�صرت�تيجية  مم��ار���ص��ات  ت��ع��زي��ز 
�ل��وط��ن��ي��ة جل���ودة �حل��ي��اة 2031 
بدولة  ل���الن���ت���ق���ال  ت���ه���دف  �ل���ت���ي 
�الإم������������ار�ت م����ن م���ف���ه���وم �حل���ي���اة 
�جليدة �إىل �ملفهوم �ل�صامل جلودة 

وفق �أرقى �ملعايري �لعاملية.
�صري  ت��ق��اري��ر  على  �ملجل�س  و�ط��ل��ع 
�أعمال �ملوؤ�ص�صة و�أحدث م�صتجد�ت 
�لدولية خالل  و�الأن�صطة  �مل�صاريع 
ع���دد  ب���ل���غ  ح���ي���ث   2021 �ل�����ع�����ام 
"�صقيا  م�����ص��اري��ع  م��ن  �مل�صتفيدين 
مليون   13 م��ن  �أك����رث  �الإمار�ت" 
م���ن خالل  دول�����ة   36 ���ص��خ�����س يف 
تنفيذ ما يزيد عن 1000 م�صروع 
م��ي��اه م�����ص��ت��د�م يف خم��ت��ل��ف �أرج����اء 

�لعامل حتى �الآن.
�لطاير  �صعيد حممد  وق��ال معايل 
ت��دع��م ج��ائ��زة حممد ب��ن ر����ص��د �آل 
�أطلقها  �لتي  للمياه  �لعاملية  مكتوم 
بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 

 " للمياه  �لعاملية  مكتوم  �آل  ر����ص��د 
 56 ��صتقطبت م�صاركات من  �لتي 
�ململكة  م��ن��ه��ا  �ل���ع���امل  دول�����ة ح����ول 
�صلطنة  و  �ل�������ص���ع���ودي���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�لها�صمية  �الأردن��ي��ة  و�ململكة  ُعمان 
و�ململكة  �لعربية  م�صر  وجمهورية 
و�إيطاليا  و�أمل��ان��ي��ا  و�ل��ه��ن��د  �مل��ت��ح��دة 
و�ليابان  و����ص���ن���غ���اف���ورة  وب��ل��ج��ي��ك��ا 
�إ�صافة  �الإم����ار�ت  ودول���ة  وماليزيا 
�الأوىل  ل��ل��م��رة  ت�������ص���ارك  دول  �إىل 
و�إ�صر�ئيل  وكينيا  �جل��ز�ئ��ر  ومنها 
والتفيا  وك��از�خ�����ص��ت��ان  و�أ���ص��رت�ل��ي��ا 
وفنزويال  و�أوزب��ك�����ص��ت��ان  وم����االوي 
وز�مبيا. وناق�س �ملجل�س �أي�صاً �صري 
وتقييمها  �ل��ط��ل��ب��ات  ف���رز  ع��م��ل��ي��ات 

ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه �هلل" ويبلغ جمموع جو�ئزها 
مليون دوالر �أمريكي جهود �لقيادة 
�أن�صط  �الإم������ار�ت  �ل��ر���ص��ي��دة جل��ع��ل 
ع��ا���ص��م��ة �إن�����ص��ان��ي��ة ع��امل��ي��ة خالل 
و�أ�صاف  �لقادمة.  عاماً  �خلم�صني 
على  �الإم�����ار�ت  دول���ة  تاأ�ص�صت  لقد 
�الإمار�ت"  "�صقيا  وت�صكل  �لعطاء 
ر�ف�������د�ً م��ه��م��اً جل���ه���ود �ل����دول����ة يف 
لتح�صني  �الإن�����ص��اين  �لعمل  جم��ال 
حول  و�ملنكوبني  �مل��ح��روم��ني  ح��ي��اة 
وحمروم  �صائل  كل  و�إغ��اث��ة  �لعامل 
عرقه  ع��ن  �لنظر  بغ�س  �ل��ع��امل  يف 

ودينه وثقافته. 

تعزز  مبنهجية  �ل�صحي  �ل��ق��ط��اع 
جودة �حلياة وتتو�ءم مع �خلدمات 
�صعادة  و�أ�صار  �مل�صتقبلية.  �ل�صحية 
ر�أي  �أن  �إىل  �ل�����ص��رك��ال  �ل���دك���ت���ور 
�مل�صاريع  يف  وم�صاورتهم  �مل��ر���ص��ى 
�ع��ت��م��اده��ا، يعترب  و�مل���ب���ادر�ت قبل 
ع����ام����اًل رئ���ي�������ص���اً يف ر����ص���م وجن����اح 
خطط �ملوؤ�ص�صة لتاأتي �صامنة الأن 
حمور  هي  باملر�صى  �لعناية  تكون 
كل ذلك. وبالتايل �صيكون �ملجل�س 
�ال���ص��ت�����ص��اري ج�����زء�ً م���ن �خلطط 
�ل���ع���الج���ي���ة وت�������ص���ب���ح �أول�����وي�����ات 
�ملر�صى هي �ملوجه يف كل �لرب�مج 
�مل�صتقبلية، متطلعني نحو  تطوير 
ر�صا  وزي����ادة  �ل�صحية  �خل��دم��ات 
كل من �ملري�س ومقدمي �لرعاية 

�ل�صحية.

حت�سني جتربة املري�س
من حانبها �أو�صحت �لدكتورة منى 
�لكو�ري رئي�س �ملجل�س �ال�صت�صاري 
�ملوؤ�ص�صة  يف  وعائالتهم  للمر�صى 
�أن �ملجل�س �ال�صت�صاري ميثل جزء�ً 
�ال�صت�صفائية،  �لعملية  من  مهماً 
من خالل تقدمي �الأع�صاء روؤيتهم 
تعزيز  �صبل  ح���ول  وم��ق��رتح��ات��ه��م 
وتوفري  �ل�صحية،  �لرعاية  ج��ودة 
�ملمار�صات  على  �لر�جعة  �لتغذية 
�ملر�صى  يجدها  �لتي  و�ل�صيا�صات 

وذويهم منا�صبة.

ويل عهد �لفجرية ي�ستقبل �سفريي �الأردن 
وموريتانيا و ي�ستعر�س �لعالقات �الأخوية معهما

•• الفجرية - وام:

مبكتبه  �لفجرية  عهد  ويل  �ل�صرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  �ل�صيخ  �صمو  ��صتقبل 
�ململكة  �إبر�هيم �حلبا�صنة �صفري  �لديو�ن �الأم��ريي - كال على حده - �صعادة ن�صار  يف 
ر�ره �صفري  ���ص��امل حم��م��د  �أح��م��د  ���ص��ع��ادة حم��م��د  و  �ل��دول��ة  ل���دى  �لها�صمية  �الأردن���ي���ة 

�جلمهورية �الإ�صالمية �ملوريتانية لدى �لدولة .
و رحب �صمو ويل عهد �لفجرية بال�صفريين �للذين قدما لل�صالم على �صموه متمنيا لهما 
�لتوفيق و�لنجاح يف مهام عملهما. جرى خالل �للقاءين ��صتعر��س �لعالقات �الأخوية و 
�أو��صر �ل�صد�قة �لتي جتمع دولة �الإمار�ت بالبلدين �ل�صقيقني و�صبل تعزيزها. ح�صر 

�للقاءين �صعادة �صامل �لزحمي مدير مكتب �صمو ويل عهد �لفجرية.

�ليوم .. �سرف �ملعا�سات �لتقاعدية ل�سهر �أكتوبر 
•• اأبوظبي-وام:

قالت �لهيئة �لعامة للمعا�صات و�لتاأمينات �الجتماعية �إن �ملعا�صات �لتقاعدية ل�صهر �أكتوبر 2021 
�صيتم �صرفها �ليوم �الأربعاء.

وتبلغ �ملعا�صات �مل�صروفة لهذ� �ل�صهر 616 مليوناً و 675 �ألفاً و 364 درهماً، مقارنة بنحو 577 
مليوناً و 511 �ألفاً و910/ در�هم خالل �صهر �أكتوبر من �لعام �ملا�صي، �أي بزيادة قدرها 39 مليوناً 

و 164 �ألف درهم.
ويبلغ عدد �مل�صتفيدين من �ل�صرف �لدوري لهذ� �ل�صهر 43،199 م�صتفيد، مقارنة بنحو 40،327 
يف �أكتوبر �ملا�صي، وت�صمل �ملعا�صات �مل�صروفة �ملدنيني �خلا�صعني الأحكام قانون �ملعا�صات و�لتاأمينات 
وز�رة  عن  ملفاتهم  �لهيئة  تدير  �لذين  و�لع�صكريني  و�ملدنيني   ،1999 ل�صنة   7 رقم  �الجتماعية 

�ملالية وفقاً لقو�نني �ملعا�صات �لتي يخ�صعون لها.

تنمية �ملجتمع:70 باملائه من م�ساريع �ل�سنعة لالأ�سر �ملنتجة بالقرية �لعاملية �سبابية وجديدة
•• دبي- وام:

�أبو�ب  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  تفتح 
لالأ�صر   "13  - "�ل�صنعة  ج��ن��اح 
�الإم���ار�ت���ي���ة �مل��ن��ت��ج��ة ت��ز�م��ن��اً مع 
�لعاملية  للقرية  �جل��دي��د  �مل��و���ص��م 
 70 مب�صاركة   2022-2021
�أ�����ص����رة م��ن��ت��ج��ة م���ن ك���اف���ة فئات 
�مل�صاريع  �أ���ص��ح��اب  م��ن  �مل��ج��ت��م��ع 
�مل��ت��م��ي��زة ح��ي��ث ت�صكل  �ل��ت��ج��اري��ة 
يف  و�ل�صبابية  �جل��دي��دة  �مل�صاريع 
�جلناح هذ� �لعام نحو 70 باملائة 
�لذين  �مل�����ص��ارك��ني  �إج���م���ايل  م���ن 
يف  �الأوىل  خ��ط��و�ت��ه��م  ي����ب����دوؤون 
من  �نطالقاً  �لتجارية  �الأع��م��ال 

�لعاملية. "�ل�صنعة" بالقرية 
وت����ت����و������ص����ل م���������ص����ارك����ة �الأ�����ص����ر 
�صمن  "�ل�صنعة"  يف  �الإم��ار�ت��ي��ة 
ويحظى  �ل����وز�رة  تتبناه  م�صروع 
�إطار  يف  �لقرية  �إد�رة  م��ن  بدعم 
و�نطالقا  �ملجتمعية  �مل�����ص��وؤول��ي��ة 
من حر�س �لوز�رة على �ال�صتثمار 
يف تنمية �ملجتمع من خالل دعم 
وتنمية �مل�صاريع �ملنزلية و�مل�صاريع 

و�القت�صادية ودفع عجلة �لتنمية 
�القت�صادية بدء� من �الأ�صرة ويف 
�ملنزلية  �لتجارية  �مل�صاريع  نطاق 

و�ملتناهية �ل�صغر.
�الإمار�تية  �الأ����ص���ر  ع���دد  وجت����اوز 
م�صروع  �إىل  �مل��ن�����ص��م��ة  �مل��ن��ت��ج��ة 
تنمية  وز�رة  يف  "�ل�صنعة" 
تدير  �أ�����ص����رة   2860 �مل��ج��ت��م��ع 
م�صاريع جتارية ومهنية متنوعة 
مب�صمى م�صاريع متناهية �ل�صغر 
�ال�صتفادة من جهود  مبا يرتجم 
�الإمار�تية  �الأ�صر  �ل��وز�رة يف دعم 

�ملنتجة من خمتلف �لفئات.
�الإمار�تية  �الأ���ص��ر  م�صاركة  وتعد 
"�ل�صنعة"  ج���ن���اح  يف  �مل���ن���ت���ج���ة 
بالقرية �لعاملية فر�صة ��صتثنائية 
و�لتطوير  �مل��ن��اف�����ص��ة  ل��ت��ح��ف��ي��ز 
ل��ه��ذه �مل�����ص��اري��ع وت��ع��زي��ز مدخول 
�إ�����ص����اف����ة �إىل  �مل�������ص���ارك���ني ف���ي���ه���ا 
�لطاقات  و�����ص���ت���غ���الل  ت�����ص��ج��ي��ع 
�أفكار  يف  و����ص��ت��ث��م��اره��ا  و�مل���و�ه���ب 

جتارية قابلة للتطوير و�لنجاح.
دعم  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  وت��ويل 
�أهمية  �الإمار�تية  �الأ�صرة  وتنمية 

و18  ل���ل���م���الب�������س  حم����ال  و23 
حمال لالأ�صغال �ليدوية وحملني 
للعطور ....م�صرية �إىل �أن �الأ�صر 
�مل�صاركة يف �جلناح منها 8 �أ�صر من 
كبار �ملو�طنني و3 من م�صتحقي 
�ل�����ص��م��ان �الج��ت��م��اع��ي و16 من 
�لهمم  �أ���ص��ح��اب  م��ن  و2  �ل�صباب 
ت�صارك يف  6 عائالت  �إىل  �إ�صافة 
جناح "�ل�صنعة" مبجموعة �أفر�د 
م�صاريعها  لت�صويق  �أ�صرة  كل  من 
و�ملتناهية  �مل��ن��زل��ي��ة  �ل���ت���ج���اري���ة 

�ل�صغر.

متناهية �ل�صغر لالأ�صر مبا يحقق 
مكا�صب �قت�صادية و�جتماعية يف 
�الإمار�تية  �الأ���ص��رة  متكني  �إط���ار 

وتاأكيد ��صتقر�رها ومتا�صكها.
ب��وح��م��ي��د مدير  وق���ال���ت ع���ف���ر�ء 
�إد�رة بر�مج �الأ�صر �ملنتجة بوز�رة 
تنمية �ملجتمع �إن جناح "�ل�صنعة 
�أفكار  على  �لعام  هذ�  13" يركز 
�نطالقا  ونوعية  تناف�صية  �أك��رث 
مل�صاريع  �لتطويرية  �ل��روؤي��ة  م��ن 
تنتهجها  �ل���ت���ي  �مل��ن��ت��ج��ة  �الأ����ص���ر 
تناف�صية  الإع����الء  �صعيا  �ل�����وز�رة 
...منوهه  �مل�����ص��اري��ع  ه��ذه  وجن���اح 
ب���ح���ر����س �ل����������وز�رة ع���ل���ى �إت���اح���ة 
ل���ك���اف���ة فئات  م�������ص���ارك���ة ج���ام���ع���ة 
و�لرجال  �ل�صيد�ت  م��ن  �ملجتمع 
�ل�صباب و�لطلبة وكبار �ملو�طنني 
و�أ�صحاب �لهمم �لذين يتناف�صون 
لت�صويق �أف�صل �ملنتجات و�مل�صاريع 
�لتجارية يف بيئة تناف�صية عاملية.

�أ�صرة   70 �أن  بوحميد  و�أ���ص��اف��ت 
منتجة تت�صارك هذ� �لعام ت�صويق 
وهي  حم���ال   53 يف  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
�لغذ�ئية  ل��ل��م��و�د  حم���الت   10

م�صاريع  مي��ي��ز  م���ا  �أن  و�أف��������ادت 
�لقرية  يف   "13 "�ل�صنعة 
�لعام وج��ود حمالت  �لعاملية هذ� 
�لفئات  م����ن  ل����ع����دد  خم�����ص�����ص��ة 
منتجات  ت���ع���ر����س  �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
متنوعة وذلك يف �إطار م�صاعدتها 
�إ�صافة  �مل������ادي.  �ل���دخ���ل  ل���زي���ادة 
�لت�صويق  ي��دع��م  �آخ����ر  ق�����ص��م  �إىل 
خم�ص�س  وه��و  �خلياطة  مل�صروع 
يف  �مل�صاركة  �الأ�صر  منتجات  لبيع 
�لذي  للخياطة  "هدب"  م�صروع 

تتبناه �لوز�رة.
�أن���ه ويف  ع��ف��ر�ء بوحميد  و�أك����دت 
�إطار �لت�صهيل على �الأ�صر �ملنتجة 
من  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  متكنت 
�الإلكرتوين  �لربط  و�إمتام  �إجناز 
للهوية  �الحت����ادي����ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  م���ع 
�القت�صاد  ووز�رة  و�جل��ن�����ص��ي��ة 
وبع�س �جلهات �حلكومية �ملحلية 
�إجر�ء  �صرعة  لتحقق  �ل�صلة  ذ�ت 
وتعزيز  و�مل��ت��ط��ل��ب��ات  �مل���ع���ام���الت 
�ملنتجة  �الإمار�تية  �الأ�صر  ح�صول 
�خلدمات  و�أ����ص���ه���ل  �أف�����ص��ل  ع��ل��ى 
�لتجارية  �أه����د�ف����ه����ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

تاأتي  �الإط���ار  ذ�ت  ويف  �ملجتمعية 
مع  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  �صر�كة 
من  كجزء  �لعاملية  �لقرية  �إد�رة 
�الجتماعية  �مل�صوؤولية  م��ب��ادر�ت 
لالأ�صر  دع���م���ا  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ق��ري��ة 

�الإمار�تية �ملنتجة.
�أحد  "�ل�صنعة"  م�����ص��روع  وي��ع��د 
م�صاريع �لوز�رة �مل�صتد�مة �لهادفة 
�إىل �الرتقاء بامل�صتوى �القت�صادي 
لالأ�صر �الإمار�تية �ملنتجة وتنويع 

مل���ب���د�أ حتقيق  �����ص���ت���ن���اد�  ق�����ص��وى 
و�لتالحم  �الأ�����ص����ري  �ل��ت��م��ا���ص��ك 
�مل���ج���ت���م���ع���ي و�الرت�������ق�������اء ب���������اإر�دة 
ودعم  �الإمار�تية  �الأ�صرة  وطموح 
رخائها  وحت���ق���ي���ق  �����ص���ت���ق���ر�ره���ا 
وتر�صيخ �صعادتها ورفاهية �أبنائها 
فيها  تت�صارك  وتلك مهام وطنية 
�ملجتمع مع خمتلف  تنمية  وز�رة 
و�خلا�صة  �حلكومية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
�مل�صوؤولية  �إط������ار  يف  و�الأه���ل���ي���ة 

طاقات  و��صتثمار  دخلها  م�صادر 
�أفر�دها وتطوير قدر�تهم و�صقل 
�أ�صحاب  ل���ي���ك���ون���و�  م���ه���ار�ت���ه���م 
ب�����روؤى مطورة  ر�ئ�����دة  م�����ص��اري��ع 
�قت�صاد  دع��م  يف  ت�صهم  ومبتكرة 
�الأ�صرة خا�صة و�القت�صاد �لوطني 
عامة. وتتوىل �إد�رة بر�مج �الأ�صر 
�ملجتمع  تنمية  وز�رة  يف  �ملنتجة 
�مل��ت��ك��ام��ل ع��ل��ى جناح  �الإ�����ص����ر�ف 

�ل�صنعة بالقرية �لعاملية.

�أكادميية �ل�سيخ ز�يد �خلا�سة للبنني تنال لقب مدر�سة �آبل �ملميزة

�مل�صتوى وفقا للمعايري �لدولية .
ويعمل يف �الأكادميية كادر تعليمي 
وموؤهل  مهني متخ�ص�س ومدرب 
ل���ل���ع���م���ل ع����ل����ى حت���ق���ي���ق �خل���ط���ة 
�لرقمي  للتعليم  �ال�صرت�تيجية 
�لعديد  وتنفيذ  �ملبتكر  و�لتقني 
من �الإجناز�ت و�ملمار�صات �ملبتكرة 

�لتي طبقتها �الأكادميية.
�ملميزة"  �آب������ل  "مد�ر�س  وُت����ع����د 

قاعة  يف  �����ص����و�ء  �ل��ت��ع��ل��م  ع��م��ل��ي��ة 
للحظة  و�إنها  خارجها  �أو  �لدر�س 
�الأكادميية  ملجتمع  بالن�صبة  فخر 
�ملزيد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ن��ت��ط��ل��ع  ون���ح���ن 
م��ن �ل��ن��ج��اح��ات يف ه��ذ� �مل��ج��ال يف 

�مل�صتقبل �لقريب".
ون���ف���ذت �أك���ادمي���ي���ة �ل�����ص��ي��خ ز�ي���د 
�خل���ا����ص���ة ل��ل��ب��ن��ني �ل���ع���دي���د من 
للحفاظ  و�خل�����ط�����ط  �ل�����رب�م�����ج 

للبنني  �خل���ا����ص���ة  ز�ي������د  �ل�����ص��ي��خ 
�الب��ت��ك��ار يف �صلب  ي��ك��ون  �أن  ع��ل��ى 
برناجمها ، فثقافة �ملدر�صة ت�صمح 
و�البتكار  �ال���ص��ت��ك�����ص��اف  ب���ازده���ار 
وت����ن����ّوع طر�ئق  �مل�����ص��ك��الت  وح����ل 
�ل���ت���ع���ل���ي���م ع�����رب �ال����ص���ت���خ���د�م���ات 
�الأمر  وه��و  للتكنولوجيا  �ملبتكرة 
�لدر��صي  �ملنهاج  �صمن  �مل��غ��رو���س 
ت��ع��ري��ف عملية  �ل��ه��ج��ني الإع������ادة 

�ملقبل  نوفمرب  منت�صف  �أبوظبي 
ومنحها  �الأك�����ادمي�����ي�����ة  ل���ت���ك���رمي 

�ل�صهادة �لدولية .
من جهته قال �ل�صيد نيل ماثيوز 
تكرمينا  " �إن   : �الأكادميية  مدير 
�آبل  "مد�ر�س  �إح����دى  ب��اع��ت��ب��ارن��ا 
�مل�صتمر  �لتز�منا  يعك�س  �ملميزة" 
ب����اال�����ص����ت����خ����د�م �مل���ب���ت���ك���ر و�مل������رن 
وتعزيز  الإث��������ر�ء  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

و�لتميز  و�لقيادة  لالبتكار  مر�كز 
تقنيات  وت�������ص���ت���خ���دم  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���رق���م���ي���ة ل���ل���رب���ط بني 
و�إثارة  �خلارجي  و�لعامل  �لطلبة 
روح �الإبد�ع وتعزيز �لتعاون وجعل 

عملية �لتعلم عملية �صخ�صية.
وجت�������ص���ي���د� ل����روؤي����ة �الأك���ادمي���ي���ة 
و�الإع�������د�د  ب��امل��ا���ص��ي  "�العتز�ز 
�أكادميية  حت��ر���س  للم�صتقبل" 

ع��ل��ى ت��ك��ر�ر �حل�����ص��ول ع��ل��ى لقب 
ولتكن   " �مل��م��ي��زة  �أب���ل  "مدر�صة 
م��ن �مل��د�ر���س �الأك���رث �ب��ت��ك��اًر� على 
م�صتوى �لعامل حيث ت�صعى �لعني 
"�ل�صركة  �لتعليمية  لالإ�صتثمار�ت 
يف  لالإ�صه�ام  لالأكادميية"  �ملالكة 
توفري �لفر�س �لتعليمية �ملتميزة 
يف �إمارة �أبوظبي وذلك من خالل 
عالية  ر�ق���ي���ة  م���د�ر����س  ت��اأ���ص��ي�����س 

•• اأبوظبي-وام:

ح��ق��ق��ت �أك���ادمي���ي���ة �ل�����ص��ي��خ ز�ي���د 
�خلا�صة للبنني يف �أبوظبي �إجناز�ً 
ع���امل���ي���اً ج���دي���د� ب��ح�����ص��ول��ه��ا على 
على  �ملميزة"  �أب��ل  "مدر�صة  لقب 
 2021 لل�صنو�ت  �لعامل  م�صتوى 
�الأكادميية  فوز  ياأتي   .  2024  -
ال���ص��ت��م��ر�ري��ت��ه��ا وح��ر���ص��ه��ا على 
�ملبتكر  ��صتخد�مها  يف  �الإ�صتد�مة 
�ملدر�صية  وثقافتها  للتكنولوجيا 
�لرب�عة  على  ُتركز  �لتي  �ل�صاملة 

و�جلاهزية �لرقمية.
و�أك���������د �����ص����ع����ادة خ������دمي ع���ب���د�هلل 
�أن  �لدرعي رئي�س جمل�س �الأمناء 
�إيجابية  �إ�صافة  يعد  �الإجن��از  هذ� 
�الإ�صرت�تيجية  ت���ع���زز  ومم����ي����زة 
�لتعليمية �لتي تتبناها �الأكادميية 
وفق �أعلى �ملعايري �لدولية وي�صنف 
�الأكادميية  �ل��ع��امل��ي  �ل��ل��ق��ب  ه����ذ� 
�لعامل  يف  �ملميزة  �مل��د�ر���س  �صمن 
تقنية  وت����وظ����ف  ت���ط���ب���ق  و�ل����ت����ي 
يف  و�الب��ت��ك��ار  �لتعلم  يف  �ملعلومات 

�لبيئة �لتعليمية.
وم���ن �مل��ت��وق��ع �أن ي��ق��وم وف���د من 
�لعا�صمة  �إىل  ب��زي��ارة  �أب���ل  �صركة 

�لتعلم.
�لتعليم  ت����ق����ن����ي����ات  و������ص�����اع�����دت 
و�مل�صتخدمة  و�مل��ب��ت��ك��رة  �حل��دي��ث��ة 
يف �الأكادميية على تطوير جتارب 
�لف�صول  �صمن  عمقاً  �أك��رث  تعُلٍّم 
�ل��در����ص��ي��ة وغ���ريت �حل��ي��ز �ملكاين 
متاحاً  ل��ت��ج��ع��ل��ه  �ل��ت��ع��ل��م  ل��ع��م��ل��ي��ة 

ب�صكل م�صاعف جلميع �لطلبة.
ز�يد  �ل�����ص��ي��خ  �أك��ادمي��ي��ة  �أن  ي��ذك��ر 
يف  �فتتاحها  مت  للبنني  �خل��ا���ص��ة 
على  وح��ا���ص��ل��ة   2015 �صبتمرب 
�الع��ت��م��اد �الأك��ادمي��ي م��ن منظمة 
�الع����ت����م����اد �الأك������ادمي������ي �ل������دويل 
�إجنالند  " نيو  وع�صو يف جمعية 
للمد�ر�س و�لكليات "ومت ت�صنيفها 
�جلودة"  ع��ايل  �أد�ء  ذ�ت  كمدر�صة 
لد�ئرة  �لتفتي�س  ب��رن��ام��ج  �صمن 
�لتعليم و�ملعرفة يف �إمارة �أبوظبي. 
كما ح�صلت �الأكادميية على �ملركز 
�لعاملية  �لت�صميم  �الأول يف جائزة 
�الأمريكية  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  يف 
ت�صميم  �أف�������ص���ل  ���ص��م��ن  وذل������ك 
د�خ�����ل�����ي ع���ل���ى م�������ص���ت���وى �ل���ع���امل 
�لقرن  م��ه��ار�ت  ي��ر�ع��ي  للمد�ر�س 
�أف�صل  وج����ائ����زة   2018 ل���ع���ام 
�آ�صيا  يف  م��در���ص��ي  مل��ب��ن��ى  ت�صميم 



األربعاء   27  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13376  
Wednesday    27   October   2021   -  Issue No   13376

06

اأخبـار الإمـارات
هيئة �مل�ساهمات �ملجتمعية - معا تطلق �لدورة �لثالثة من برنامج غاية للثقافة �ملالية

•• اأبوظبي - وام: 

من  �لثالثة  �ل���دورة  �أم�����س،  – م��ع��اً،  �ملجتمعية  �مل�صاهمات  هيئة  �أطلقت 
دولة  مو�طني  متكني  بهدف  �ملالية،  "غاية" للثقافة  �لر�ئد  برناجمها 
�ملالية بكفاءة، وليكون  �ملعرفة �لالزمة الإد�رة �صوؤونهم  باأ�ص�س  �الإم��ار�ت 

لهم دور فعال يف �إلهام �أفر�د �آخرين يف جمتمع �أبوظبي.
لت�صكل  �أ�صهر،  وت�صتمر ثالثة  �أم�س  �فرت��صيا  �لثالثة  �لدورة  و�نطلقت 
ر�ئد  برنامج  حل�صور  �لعربية  باللغة  �لناطقني  لالأفر�د  مميزة  فر�صة 
مت �إن�صاوؤه ملعاجلة حتدي �جتماعي �صائد يف �ملجتمع نتيجة غياب �الإد�رة 
�الأولويات  �صمن  �ملالية  �لثقافة  مو�صوع  وي��ن��درج  �مل���ايل.  و�لتخطيط 
�أبوظبي   - �ملجتمع  تنمية  د�ئ���رة  حددتها  �لتي  �لرئي�صية  �الجتماعية 

نتيجة ��صتبيان جودة �حلياة.
و�نطالقاً من حر�س هيئة معاً على معاجلة �لتحديات �الجتماعية، فقد 
وقعت �صر�كة مع �أكادميية �صوق �أبوظبي �لعاملي ومعهد لندن لل�صريفة 
�ال�صرت�تيجي  �ل�صريك  ي�صاهم  بينما  �ل��ربن��ام��ج،  لتقدمي  و�ل��ت��م��وي��ل 
للربنامج هيئة �أبوظبي للدعم �الجتماعي يف تر�صيح �مل�صاركني ، وين�صم 
�أبوظبي �ملر�صحني من قبل  كل من ديو�ن ويل �لعهد وموظفو حكومة 

�أكادميية �أبوظبي �حلكومية لقائمة �مل�صاركني يف �لربنامج.
وعمل �ل�صريكان �ال�صرت�تيجيان �أكادميية �صوق �أبوظبي �لعاملي و معهد 
�لتعليمي  �ملنهج  و�لتمويل على و�صع وتطوير حمتوى  لندن لل�صريفة 
ق�ص�س  على  ب��االع��ت��م��اد  وت��دري�����ص��ه  �ل��ربن��ام��ج  وت��ق��دمي  �لعربية  باللغة 
�مل�صاركني وتزويدهم باخلرب�ت  لتثقيف  �لو�قعية  م�صتوحاة من �حلياة 

�لتي تتناول جمموعة و��صعة من �ملو�صوعات �لرئي�صية.
�ل��ن��ظ��ري و�لعملي على حد  �ل��ت��دري��ب��ي على �جل��ان��ب  �ل��ربن��ام��ج  وي��رك��ز 
الإد�رة  �ل��الزم��ة  و�مل���ه���ار�ت  باملعرفة  �مل�����ص��ارك��ني  ت��زوي��د  �صيتم  �إذ  ���ص��و�ء، 
مو�ردهم �ملالية بكفاءة، و�لتعرف على طرق �ال�صتثمار �ملتنوعة، و�تخاذ 
�لقر�ر�ت �ملالية �ملنا�صبة بحكمة، ملنحهم �لثقة يف �إد�رة مدخر�تهم و�صواًل 

لال�صتقالل �ملايل �مل�صتد�م.
لهيئة  �لتابع  �ملجتمعية  �مل�صاركة  �إط��ار حمور  "غاية" يف  برنامج  يندرج 
�ملجتمع  �أف���ر�د  م��ن  للمتخ�ص�صني  �ل��ه��ادف  �لتطوع  وي��وف��ر فر�س  م��ع��اً، 
حيث يتم تدريبهم من قبل معهد لندن لل�صريفة و�لتمويل. و�صيتوىل 
�لتمويل  جم��ال  يف  طويلة  مهنية  بخرب�ت  يتمتعون  �لذين  �ملتطوعون 
ومفيدة  �صيقة  �أ�صاليب  باتباع  �ملعتمد  �ملنهج  تدري�س  مهمة  و�مل�صارف 

�إحد�ث �لتحول �الإيجابي يف �أمناط �ل�صلوك �ل�صائدة  وفعالة ت�صاهم يف 
يف �إد�رة �ل�صوؤون �ملالية بني �أفر�د �ملجتمع.

�أثر  �إح����د�ث  يف  لي�صاهمو�  و�مل��ت��ط��وع��ني  للم�صاركني  �لفر�صة  و�صتتاح 
�ملكت�صبة  وخرب�تهم  �ملالية  معارفهم  م�صاركة  عرب  �إيجابي،  �جتماعي 
ن�صر  يف  دور  لهم  و�صيكون  �أب��وظ��ب��ي،  جمتمع  �أف����ر�د  م��ن  حميطهم  م��ع 
�أهمية �لثقافة �ملالية ودورها يف خلق �لغد �الأف�صل وذلك على �ل�صعيد 
�الأ�صري و�ملجتمعي. و�أ�صادت �صعادة �صالمة �لعميمي، �ملدير �لعام لهيئة 
دورة  �إط���الق  "ي�صعدنا  ق��ائ��ل��ًة:  بالربنامج  معاً  �ملجتمعية-  �مل�صاهمات 
جديدة من برنامج "غاية"، �لذي يج�صد ��صرت�تيجيتنا �ملمنهجة لن�صر 
ثقافة �لتطوع �لهادف يف �أبوظبي، ومتكني �أفر�د �ملجتمع من �أد�ء دورهم 
يف معاجلة و�حدة من �الأولويات �الجتماعية �لرئي�صية و�لتغلب عليها".

�لوطني �الحتادي و�ل�سيوخ �الإيطايل يبحثان عالقات �لتعاون �لربملانية

متثل  �إي��ط��ال��ي��ا  �أن  ع��ل��ى  و����ص���دد 
���ص��ري��ك��ا م��ه��م��ا ل���دول���ة �الإم������ار�ت 
�لعديد  "�لبلد�ن لديهما   : وقال 
من �لقو��صم �مل�صرتكة يف �لروؤى 
و�ال�صرت�تيجيات �لتنموية خا�صة 

روبرتا  ���ص��ع��ادة  �أ����ص���ادت  ب���دوره���ا 
ب��ي��ن��وت��ي رئ��ي�����ص��ة جل���ن���ة ����ص���وؤون 
�ل�صيوخ  جم���ل�������س  يف  �ل������دف������اع 
�لقائمة  ب��ال��ع��الق��ات  �الإي���ط���ايل 
تتعزز  و�ل����ت����ي  �مل���ج���ل�������ص���ني  ب����ني 

و�لطاقة  �الب���ت���ك���ار  جم�����االت  يف 
و�القت�صاد و�لتكنولوجيا، ف�صال 
عن �لعالقات �ملتنامية يف �ملجاالت 
و�ال�صتثمارية  �الق���ت�������ص���ادي���ة 

و�لثقافية و�لطاقة و�لف�صاء".

•• دبي -وام:

�لتقى معايل �لدكتور علي ر��صد 
�صوؤون  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
و�خلارجية  و�ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل���دف���اع 
يف �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الحت�����ادي 
�أم�����س مب��ع��ر���س �إك�����ص��ب��و 2020 
دب�����ي ����ص���ع���ادة روب����رت����ا ب��ي��ن��وت��ي-

رئ��ي�����ص��ة جل��ن��ة ����ص���وؤون �ل���دف���اع يف 
جمل�س �ل�صيوخ �الإيطايل و�لوفد 
�مل���ر�ف���ق ل��ه��ا وج����رى ب��ح��ث �صبل 
بني  �لربملانية  �ل��ع��الق��ات  تعزيز 

�جلانبني.
�لتعاون  �أوج�������ه  �ل���ل���ق���اء  ت����ن����اول 
�لثنائي يف �صتى �ملجاالت و �أهمية 
حيال  و�لتن�صيق  �لتو��صل  تعزيز 
�الهتمام  ذ�ت  �لق�صايا  خمتلف 
�ملهم  �ل�������دور  ظ����ل  يف  �مل�������ص���رتك 
�ل�صد�قة  جمعية  به  تقوم  �ل��ذي 

�لربملانية �الإمار�تية �الإيطالية.
�ملجل�س  �أع�������ص���اء  �ل��ل��ق��اء  ح�����ص��ر 

�ل���وط���ن���ي �الحت�������ادي ����ص���ع���ادة كل 
�ل�صحاك  ح����و�ء  �ل���دك���ت���ورة  م���ن 
فلكناز،  و�صارة حممد  �ملن�صوري، 
ومرية  �مل��ه��ريي،  عبيد  وم����رو�ن 

�صلطان �ل�صويدي.
�لدكتور  م���ع���ايل  ����ص��ت��ع��ر���س  و 
�لنعيمي �الإجناز�ت �لتي حققتها 
�مل������ر�أة �الإم���ار�ت���ي���ة و�ل�����ص��ب��اب يف 
�حلياة  ويف  �مل����ج����االت  خم��ت��ل��ف 
ع�صويتها  خ��الل  م��ن  �لربملانية 
تتبناه  �ل��ذي  و�لنهج  �ملجل�س،  يف 
�لت�صامح  قيم  �إع���الء  يف  �ل��دول��ة 
ون���ه���ج �ل��ت��ع��اي�����س وج���ه���وده���ا يف 
مو�جهة �الإرهاب وحتقيق �الأمن 

و�ل�صلم .
مكافحة  يف  �لربملانات  دور  و�أك��د 
�الإره������اب و�ل��ت��ط��رف م���ن خالل 
�لتعاون مع �حلكومات و�ملنظمات 
�إيطاليا  بجهود  م�صيد�  �لدولية 
مب�صاركتها  و�أ�صاد  �ملجال  هذ�  يف 

مبعر�س �إك�صبو 2020دبي.

ومو��صلة  �ل������زي������ار�ت  ب���ت���ب���ادل 
�لنقا�س و�لتن�صيق حيال خمتلف 
و�صلت  م��ا  يج�صد  مب��ا  �لق�صايا 
�إليه عالقات �ل�صد�قة و�ل�صر�كة 
تطور  من  �لبلدين  بني  �لقائمة 
تو�كب  �أن  �أهمية  م��وؤك��دة  ومن���و، 
�لعالقات  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 

�لقائمة بني �لبلدين.
�لتي  ب�������االإجن�������از�ت  �أ�������ص������ادت  و 
حت��ق��ق��ه��ا �مل������ر�أة �الإم���ار�ت���ي���ة من 
�ملجل�س  يف  ع�����ص��وي��ت��ه��ا  خ�����الل 
�لوطني �الحتادي ودورها �لكبري 
يف جميع �لقطاعات، منوهة بدور 
دولة �الإم��ار�ت �لتي تعد منوذجا 

يف �لتعاي�س و�لت�صامح.
و قالت روبرتا بينوتي �إن �حلدث 
دبي"   2020 "�إك�صبو  �ل��ع��امل��ي 
عاملية،  �قت�صادية  تظاهرة  ميثل 
لالنفتاح  �أرح�����ب  �آف���اق���ا  وي��ف��ت��ح 
و�قت�صادية  ��صتثمارية  وفر�صا 

و�عدة ملختلف �لدول �مل�صاركة.

�لوطني �الحتادي ي�سارك ب�سفة مر�قب يف �النتخابات �لرئا�سية باأوزبك�ستان
•• اأبوظبي -وام:

�ملجل�س  يف  �الآ�صيوية  �ل��دول  برملانات  مع  �ل�صد�قة  جلنة  من  وف��د  �صارك 
�لتي  �لرئا�صية  �الن��ت��خ��اب��ات  يف  دويل  م��ر�ق��ب  ب�صفة  �الحت����ادي  �ل��وط��ن��ي 
جرت يف جمهورية �أوزبك�صتان يوم �الأحد �ملا�صي، و�أ�صفرت عن فوز فخامة 

�لرئي�س �صوكت مري�صيايف بوالية رئا�صية جديدة.
�أوزبك�صتان  جمهورية  من  بدعوة  �النتخابات  يف  �صارك  �لذي  �لوفد  و�صم 
رئي�صة جلنة  �لطنيجي  �لدكتورة ن�صال حممد  �صعادة كل من:  �ل�صديقة 
�ل�صد�قة مع برملانات �لدول �الآ�صيوية يف �ملجل�س، وحممد عي�صى �لك�صف 
نائب رئي�س �للجنة، وعفر�ء ر��صد �لب�صطي �الأمني �لعام �مل�صاعد لالت�صال 
�لربملاين. وز�ر �لوفد عدد� من مر�كز �القرت�ع و�طلع على �صري �لعملية 
�الإمار�ت  دول��ة  بني  �لقائمة  و�ل�صر�كة  �لعالقات  متانة  مثمنا  �النتخابية 
وجمهورية �أوزبك�صتان، و�لتي ت�صهد تطور� يف خمتلف �ملجاالت، الفتا �إىل 
�أن جمهورية �أوزبك�صتان تعد من �أبرز �صركاء دولة �الإمار�ت �لتجاريني يف 
�آ�صيا يف ظل تنامي �لعالقات �لتجارية و�ال�صتثمارية وو�صولها �إىل معدالت 

غري م�صبوقة.

�إ�سالحية �سرطة ر�أ�س �خليمة تتعاون مع جمعية �الإح�سان �خلريية مل�ساعدة �أ�سر �لنزالء
•• راأ�س اخليمة - وام:

علي  ب��ن  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �ل�صيخ  ق���دم 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
جلمعية �الإح�صان �خلريية ، مبالغ 
مالية لعدد من �أ�صر نزالء �ملوؤ�ص�صة 
بالقيادة  و�الإ���ص��الح��ي��ة  �لعقابية 
�لعامة ل�صرطة ر�أ�س �خليمة �صمن 
�جلمعية  م��ق��ر  يف  �أق��ي��م��ت  فعالية 
، ب��ح�����ص��ور �مل���ق���دم ع���دن���ان حممد 
�الإ�صالح  ق�����ص��م  رئ��ي�����س  �حل���م���ادي 
�أول  و�مل���الزم  باملوؤ�ص�صة  و�لتاأهيل 
�لرعاية  عدنان حممد مدير فرع 
�الج��ت��م��اع��ي��ة �ل��الح��ق��ة وذل����ك يف 
بتقدمي  �مل��ع��ن��ي��ة  "تفريح"  �إط�����ار 
�ملوؤ�ص�صة  لنزالء  و�لرعاية  �لدعم 
بالقيادة  و�الإ���ص��الح��ي��ة  �لعقابية 

طاملا  �ل��ت��ي  �ل��ع��ط��اء  روح  و�إذك�������اء 
�لعربية  �الإم���ار�ت  بدولة  �رتبطت 

�ملتحدة وقيادتها �لر�صيدة .
وومن جانبه �أفاد عدنان �حلمادي 
�صمن  جاهدة  ت�صعى  �ملوؤ�ص�صة  باأن 
للو�صول  �لعام  م��د�ر  على  خطتها 
بخدماتها �إىل �لريادة ، وذلك من 
و�لقوية  �لقائمة  �ل�صر�كة  خ��الل 
�خلدمية  �لقطاعات  خمتلف  م��ع 
�لعامة و�خلا�صة ، ومتابعة ور�صد 
م��ت��ط��ل��ب��ات �ل���ن���زالء و�أ���ص��ره��م مبا 
للجميع  كرمية  حياة  ج��ودة  يعزز 
�حتياجاتهم  ت��ل��ب��ي��ة  خ����الل  م���ن 
�لتوجيهات  م�����ع  ي����ت����و�ف����ق  مب�����ا 
تبذل  �ملوؤ�ص�صة  و�أن   ، و�لتطلعات 
ل��ت��وف��ري بيئة  ق�����ص��ارى ج��ه��وده��ا 
جمعية  �صاكر�  لهم  و�صليمة  �آمنة 

�لعامة ل�صرطة ر�أ�س �خليمة.
�لنعيمي  عبد�لعزيز  �ل�صيخ  وق��ال 
�إن هذه �ملبادرة تاأتي تاأكيد�ً على ما 
بدولة  �لر�صيدة  قيادتنا  به  تتمتع 
�الإم��ار�ت من قيم �خلري و�لعطار 
غ��ر���ص��ت يف ن��ف��و���س �جل��م��ي��ع حول 
�لتالحم �ملجتمعي مع جميع فئات 
�ملوؤ�ص�صة  ي�صمل نزالء  �ملجتمع مبا 
�أخطئو�  �أف��������ر�د�ً  ي���ع���دون  �ل���ذي���ن 
و�لتخفيف  معهم  �لوقوف  ويجب 
عنهم وعدم نبذهم و�إع��ادة �حلياة 
ل��ه��م ، وت��ع��ك�����س ن��ه��ج �جل��م��ع��ي��ة يف 
�لنزالء  جت����اه  ب��و�ج��ب��ه��ا  ق��ي��ام��ه��ا 
و�أ���ص��ره��م و�ه��ت��م��ام��ه��ا ب��ت��وف��ري كل 
�لدعم و�لرعاية لهم بكافة �صوره 
�لر�ئد  لدورها  وتعزيز�ً   ، �ملختلفة 
�الإن�صانية  �مل�����ب�����ادر�ت  ت���ق���دمي  يف 

�الإح�����ص��ان �خل��ريي��ة وع��ل��ى ر�أ�صهم 
�لذين  �لنعيمي  �ل�صيخ عبد�لعزيز 
�ملبادر�ت  ك��اف��ة  جن���اح  يف  �أ���ص��ه��م��و� 
فاعلني  �صركاء  وكانو�  و�لفعاليات 
و�إيجابيني خلدمة نزالء �ملوؤ�ص�صة.

�لدروع  تبادل  مت  �للقاء  ختام  ويف 
بني  �لتقدير  و�صهاد�ت  �لتذكارية 
�ملوؤ�ص�صة  �أه�����دت  ف��ي��م��ا  �جل��ان��ب��ني 
هدية  و�الإ����ص���الح���ي���ة  �ل��ع��ق��اب��ي��ة 
�ل�صيخ  ت�صلمها  �الإح�صان  جلمعية 
�لنعيمي  ع���ل���ي  ب����ن  ع���ب���د�ل���ع���زي���ز 
�ليدوية  �لفنية  �الأعمال  وهي من 
�أ�صر  �أب����دى  فيما  ل��ل��ن��زالء  �ملتقنة 
�صكرهم  وقدمو�  �صعادتهم  �لنزالء 
�لكبري جلمعية �الإح�صان �خلريية 
و�صرطة ر�أ�س �خليمة على قيامهما 

بهذه �ملبادرة �لكرمية .

�سقر غبا�س يرت�أ�س وفد �ملجل�س �لوطني �الحتادي 
يف زيارة ر�سمية �إىل جمهورية كوريا �جلنوبية 

•• اأبوظبي -الفجر:

يرت�أ�س معايل �صقر غبا�س رئي�س �ملجل�س �لوطني �الحتادي وفد �ملجل�س 
�لذي �صيقوم بزيارة ر�صمية �إىل جمهورية كوريا، خالل �لفرتة  26 30- 
�جلانبني،  بني  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز  بهدف  وذل��ك  2021م،  �كتوبر 

جت���������ص����ي����د�ً ل�����ع�����الق�����ات �ل���������ص����ر�ك����ة 
�ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ق��ائ��م��ة ب���ني دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية 
ك����وري����ا �جل���ن���وب���ي���ة، و�ل����ت����ي حتظى 
�لبلدين  ق���ي���ادت���ي  ق��ب��ل  م���ن  ب���دع���م 

�ل�صديقني.
وي��ع��ق��د م��ع��ايل ���ص��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س 
�ل��وط��ن��ي �الحت�����ادي جل�صة  �مل��ج��ل�����س 
ب������ارك يونغ  م���ب���اح���ث���ات م����ع م���ع���ايل 
�لوطنية  �جل��م��ع��ي��ة  ����ص���وك-رئ���ي�������س 
�لكورية، ويلتقي عدد�ً من �مل�صوؤولني، 
عالقات  تعزيز  �صبل  ملناق�صة  وذل���ك 
�ملجاالت  �صتى  يف  �لثنائية  �ل��ت��ع��اون 

���ص��ي��م��ا �ل���ربمل���ان���ي���ة م��ن��ه��ا، مب���ا يحقق 
روؤية قيادتي �لبلدين وتطلعات �ل�صعبني �ل�صديقني. وي�صم وفد �ملجل�س 
لرئي�س  �الأول  �لنائب  �لرحومي  �أحمد  حمد  من:  كل  �صعادة  ع�صويته  يف 
�ملجل�س، وناعمة عبد�هلل �ل�صرهان �لنائب �لثاين لرئي�س �ملجل�س، وحممد 
عي�صى �لك�صف، وجميلة �أحمد �ملهريي، وعبيد خلفان �لغول، و�صعيد ر��صد 
�لعابدي، وخلفان ر��صد �لنايلي �ل�صام�صي، وكفاح حممد �لزعابي، و�صعادة 
�لدكتور عمر �لنعيمي �الأمني �لعام للمجل�س، و�صعادة عفر�ء ر��صد �لب�صطي 
�صعيد  �صيف  �لدكتور  و�صعادة  �ل��ربمل��اين،  لالت�صال  �مل�صاعد  �لعام  �الأم��ني 

�ملهريي �الأمني �لعام �مل�صاعد للت�صريع و�لرقابة.

�ملوؤمتر �لعربي �لتا�سع لعلوم �لور�ثة 
�لب�سرية يعقد �فرت��سيا دي�سمرب �ملقبل 

•• دبي - وام:

�ل�صيخ حمد�ن  مر�كز جائزة  �أح��د   - �جلينية  للدر��صات  �لعربي  �ملركز  ينظم 
�لور�ثة  لعلوم  �لتا�صع  �لعربي  �ملوؤمتر   - �لطبية  للعلوم  مكتوم  �آل  ر��صد  بن 
�لب�صرية �لذي �صيعقد �فرت��صياً يومي 8 و 9 دي�صمرب �ملقبل مب�صاركة نخبة 

من �خلرب�ء و�ملخت�صني من �ملنطقة و�لعامل .
�لعربي  �ملوؤمتر  �مل�صاركة يف  �ملل�صقات  �ملركز عن متديد موعد تقدمي  و�أعلن 

حتى  �لب�صرية  �ل��ور�ث��ة  لعلوم  �لتا�صع 
فيما ميكن  �مل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب   15 ي���وم 
�مل�����وؤمت�����ر جم����ان����ا من  �ل��ت�����ص��ج��ي��ل يف 
�لعربي  للمركز  �لر�صمي  �ملوقع  خالل 

للدر��صات �جلينية .
و يناق�س �ملوؤمتر �أربعة حماور رئي�صية 
�ل���ت���ط���ور�ت يف جمال  �آخ�����ر  ت��ت�����ص��م��ن 
�الأمر��س �لنادرة و�لبيانات �جلينومية 
�لعربية �ل�صخمة وجينوميات �لعدوى 
و�ملناعة وعلم �جلينوم و�ملجتمع وذلك 
عدد  �صيقدمها  حما�صر�ت  خ��الل  من 
من �لعلماء و�لباحثني و مب�صاركة عدد 
�لور�ثة  بعلوم  �ملخت�صني  �الأطباء  من 

�لب�صرية من �ملنطقة وخارجها .
�لتكنولوجيا �حليوية بجامعة  �ل�صفار مديرة مركز  �لدكتورة حبيبة  وقالت 
خليفة ع�صوة �للجنة �لتنفيذية للمركز �لعربي للدر��صات �جلينية و�ملتحدثة 
�ل�صحية جتمع  للرعاية  �ل�صخ�صي ميثل جبهة جديدة  �لطب  �إن  �ملوؤمتر  يف 
عن  معربة  �ل�صكان  و�صحة  �ل�صخمة  �لبيانات  وحتليالت  �جلينوم  علوم  بني 
يجمع  �ل��ذي  �لب�صرية  �ل��ور�ث��ة  لعلوم  �لتا�صع  �مل��وؤمت��ر  يف  بامل�صاركة  �صعادتها 
علم  يف  �مل��م��ار���ص��ات  و�ف�صل  �خل���رب�ت  لتبادل  و�الأط��ب��اء  و�لباحثني  �ل��ط��الب 
�جلينوم بهدف حت�صني �لرعاية �ل�صحية يف جميع �أنحاء �لوطن �لعربي . من 
�لعربي للدر��صات  �ملركز  �آل على مدير  �لدكتور حممود طالب  �أو�صح  جانبه 
�ملوؤمتر  م��ن  �لتا�صعة  �لن�صخة  �أن  للموؤمتر  �لعلمية  �للجنة  رئي�س  �جلينية 
�لب�صري يف  �جلينوم  بعلم  �ملتعلقة  و�لفر�س  �لتحديات  على مو�صوع  �صرتكز 
�خلرب�ء  من  نخبة  �صيقدمها  �لتي  �ملحا�صر�ت  �أن  �إىل  الفتا  �لعربي  �لعامل 

و�ملخت�صني �صتكون مميزة ومثرية لالهتمام جلميع �مل�صاركني.
من جهة �أخرى يختتم �ملركز �لعربي للدر��صات �جلينية غد�ً �الأربعاء فعاليات 
�صل�صلة �لندو�ت �الإفرت��صية �لتي بد�أها فرب�ير �ملا�صي من خالل ندوة  تناق�س 

مو�صوع " ��صطر�بات �لتمثيل �لغذ�ئي".

ف������ق������د �مل����������دع����������و/ حم���م���د 
حممد  م�����اك�����ات�����ى  ي����و�����ص����ف 
�لهند    ، ع���ل���ى  حم���م���د  ع���ل���ى 
رقم  ���ص��ف��ره  ج����و�ز  �جلن�صية 
من   )1984020N(
يجده عليه �الت�صال بتليفون 

رقم  0558283323    

فقد�ن جو�ز �سفر
ف������ق������د �مل����������دع����������و/ م������رمي 
ب�������ي�������وب�������و� ع����ي���������ص����ى ع���ل���ى 
ت���ن���ز�ن���ي���ا    ، م����ي����ن����درى  �ل 
رقم �صفره  ج���و�ز   �جلن�صية 

من   )tae391821(
يجده عليه �الت�صال بتليفون 

رقم  0507803426

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد �ملدعو/ �صفيق �ال�صالم 
بنغالدي�س     ، �ل��ق��ا���ص��م  �ب���و 
رقم  �صفره  ج��و�ز  �جلن�صية 
 )B H 0 4 1 1 4 4 2 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ص���ال 

0501238499

فقد�ن جو�ز �سفر
بت  كار�صيناه  �ملدعو/  فقد 
�ندوني�صيا     ، م��رت��ا  ناركيم 
�صفره  ج�������و�ز  �جل���ن�������ص���ي���ة 
 )C5468836( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ص���ال 

0504922731

فقد�ن جو�ز �سفر
حم�صن  �مل�������دع�������و/  ف����ق����د 
بنغالدي�س     ، ع��ب��د�ل��ك��رمي 
رقم  �صفره  ج��و�ز  �جلن�صية 
 )0 7 3 5 4 8 0 E H (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ص���ال 

0551344903

فقد�ن جو�ز �سفر
ف�������ق�������د �مل������������دع������������و/ ت����������ادال 
�ثيوبيا   ، م��������والت  ب�������ريىل 
�جل��ن�����ص��ي��ة ج����و�ز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )EP3997509(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �الثيوبية  بال�صفارة 

مركز �صرطة باالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد�ن �سهادة �أ�سهم
فقد �ملدعو/ �صعادة حممد �صيف �صامل �لنيادي 

�صهادة رقم 101587  وعددها 200،000 �صهم ، 
و�صهادة رقم 104496  وعددها 7،218 �صهم ،

�صادرة من �صركة منازل �لعقارية

وعلى من يجدها �الت�صال بالرقم 0505245451 

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت �صحيفة نيويورك تاميز �الأمريكية �أن �نطالق "�إك�صبو 2020 دبي" جاء 
يف �لوقت �ملنا�صب وقالت �إن �لعامل �أحوج ما يكون �إىل مزيد من �لتو��صل وبناء 
"تو��صل  �أن �صعار �حلدث  �إىل  19 م�صرية  �أعقاب وباء كوفيد  �لثقة ال�صيما يف 
من  �لنا�س  رب��ط  على  �ل��دويل  �حل��دث  تركيز  �مل�صتقبل" يوؤكد  و�صنع  �لعقول، 
لها  تقرير  �ل�صحيفة يف  و�أو�صحت  تو��صلهم.  وتعزيز  �لعامل معا  �أنحاء  جميع 
�أن هذ� هو �لدور �لذي برعت فيه دبي منذ فرتة طويلة بف�صل موقعها كميناء 
حيوي يربط بني �خلليج �لعربي و�أفريقيا و�آ�صيا و�أكدت �أن فكرة خلق �لتو��صل 
ملوقع  �لهند�صي  �لت�صميم  على  كبري  ب�صكل  �نعك�صت  و�حل�صار�ت  �ل�صعوب  بني 
�حلدث �لذي ميتد على م�صاحة 1000 فد�ن تقريبا ت�صم �صل�صلة من �ملتنزهات 
و�مل�صار�ت و�ل�صو�رع �ملقو�صة �لو��صعة و�لطرق �لد�ئرية و�الأزقة و�لقطع �لفنية 
و  و�ال�صتك�صاف.  �لتنقل  و�صهولة  �لتفاعل  ت�صجيع  �إىل  تهدف  وكلها  �لعامة 
�عتربت �ل�صحيفة �أن " �إك�صبو2020 دبي" عك�س مكانة �الإمار�ت كدولة ع�صرية 
جنحت يف �ملو�زنة و مبهارة بني �حلد�ثة و �لرت�ث و بناء منوذج م�صتد�م للطاقة 
و�لتنمية فيما تعك�س �مل�صاركة �لدولية يف �حلدث جناح �الإمار�ت يف جمع �لعامل 
يف ظل روح �لت�صامح و �صعيا لتهيئة فر�س �لنجاح جلميع �لطاحمني و�ملبدعني 
من �جلن�صيات كافة. وقالت �ل�صحيفة �إن �مل�صدر �ملهم �الآخر ل� "تو��صل �لعقول" 
�الأجنحة  م��ن  للمعر�س  �لو��صعة  �ملجموعة  يف  يتمثل  دب��ي   2020 �إك�صبو  يف 
من  و�لر�صائل  �لثقافات  يف  �ل��زو�ر  وتغمر  �ملوقع  معظم  مت��الأ  و�لتي  �لوطنية، 

تاريخ  يف  مرة  والأول  �لعام  هذ�  دولة   191 �أنحاء �لعامل حيث ت�صارك  جميع 
�حلدث ، ولكل منها جناح خا�س به بدًء� من �ملباين �ل�صخمة �إىل �الأك�صاك د�خل 
�ملر�فق �مل�صرتكة. و �أ�صارت �إىل تركيز �إك�صبو 2020 دبي على مبد�أ �ال�صتد�مة 
�لذي يتو�فق مع �الحتياجات �لعاملية �مللحة ومن هنا كانت �ل�صر�كة مع �الأمم 
�لتنمية  �أه���د�ف  على  �ل�صوء  لت�صليط   - بها  خا�س  جناح  لها  �لتي   - �ملتحدة 
�أجنحة  باأكمله - ولي�س فقط  2020 دبي  �إك�صبو  "يهدف  �مل�صتد�مة. و قالت: 
�لدول �مل�صاركة - �إىل �أن يكون م�صتد�ًما ويعتمد ب�صكل �أ�صا�صي على مز�رع �لطاقة 
�ل�صم�صية و غريها من �ملو�رد �ملتجددة للطاقة ، و�إعادة تدوير �لكثري من مياهه 
". و �أ�صافت �إن جميع �ملباين �لتي �صيدتها دولة �الإمار�ت يف �إك�صبو 2020 دبي 
حا�صلة على ت�صنيف LEED /�لريادة يف �لطاقة و�لت�صميم �لبيئي/ و على 
�إعادة  �لبناء على  �أثناء  �ملنظمون  بينما عمل  �الأقل حا�صلة على ت�صنيف ذهبي 
تدوير نفايات �لبناء كلما �أمكن ذلك ، وعلى �صبيل �ملثال ، ت�صمني �أ�صفلت �لطرق 
مع خليط يت�صمن �الإطار�ت �ملعاد تدويرها. و تطرقت �ل�صحيفة �إىل �لت�صاميم 
مثل  دب��ي   2020 �إك�صبو  يف  �مل�صاركة  �الأجنحة  م��ن  لعدد  و�جل��ذ�ب��ة  �لفريدة 
�جلناح �الإيطايل �لذي تعلوه 3 هياكل قو�رب عمالقة و ملفوفة ب�صتائر حبال 
الإظهار قوة ��صتخد�م �ملو�د �ملوجودة يف �لبناء، و�جلناح �الإ�صباين �لتي يحتوي 
�لطابق �ل�صفلي منه على غابة ��صطناعية مطبوعة ثالثية �الأبعاد/، �إ�صافة �إىل 
�ل��ذي جاء على �صكل هيكل �صبكي ر�ئ��ع مع ملعب كرة قدم  �جلناح �الأ���ص��رت�يل 
يحده ي�صمى Aussie Park. ونوهت �إىل جناح �ال�صتد�مة Terra �لذي 
من  �لكثري  ت�صغل  كهرو�صوئية  باألو�ح  مدجمة  عمالقة  مظلة  �صكل  على  جاء 

ا �ملطر لال�صتخد�م �مل�صتقبلي وتظليل �ملناظر �لطبيعية  �ملعرو�صات، جتمع �أي�صً
�ملحيطة باجلناح و�لتي ُت�صتخدم يف حد ذ�تها لتنظيف و�إعادة تدوير �ملياه غري 
�لنظيفة من �ملبنى ويف �لو�قع تتحرك جمموعة "�الأ�صجار" �ملعدنية �ل�صم�صية 
نظام معاجلة  و يجمع  �ل�صوئية  �لطاقة  �أق�صى قدر من  لتجميع  �ل�صم�س  مع 
، بينما يتم دمج جزء كبري  �لهو�ء باملبنى �لتكثيف و ير�صحها ال�صتخد�م �ملياه 
من �جلناح يف �الأر�س الإبقائه �أكرث برودة ب�صكل طبيعي.. و �صيتم ��صتخد�م �ملبنى 
بعد �لعر�س كمتحف د�ئم لال�صتد�مة. وباملثل يحتوي كل جناح وطني تقريًبا 
كبرًي� كان �أم �صغرًي� ، على عنا�صر م�صتد�مة، وعلى �صبيل �ملثال ي�صتخرج �جلناح 
هو�ئية  و�صادة  ب�صقف  �أذربيجان  جناح  ويتميز  �لهو�ء  من  �مل��اء  بخار  �لت�صيكي 
 80000 �ملرتفعة فيما ي�صم مدخل جناح �صنغافورة  لتربيد درجات �حل��ر�رة 

معلقة. كحد�ئق  منها  �لعديد  ترتيب  مت  خمتلًفا  نوًعا  نبتة من 170 
وذكرت �ل�صحيفة �أنه و على عك�س �أي معر�س عاملي تقريًبا يف �ملا�صي، �صيتم �إعادة 
تدوير معظم �إك�صبو 2020 دبي لي�صبح حًيا جديًد� يقع يف مكان ��صرت�تيجي 

بني مطار�ت �ملدينة و مر�كز �لنقل وميكن �لو�صول �إليه ب�صهولة عرب �ملرتو.
بني  دبي   2020 �إك�صبو  يحققه  �لذي  �لدقيق  �لتو�زن  �إىل  �ل�صحيفة  ونوهت 
م�صار�ت  تتميز  �لتقاليد حيث  و  �ل��رت�ث  على  و�ملحافظة  �مل�صتقبل  �إىل  �لتطلع 
�مل�صي يف د�خل موقع �حلدث و�لتي ت�صطف على جانبيها �أ�صجار �لغاف �ملحلية 
�الإمار�تي  �لن�صيج  بنمط  ت��ذك��ر  وبي�صاء  ���ص��ود�ء  بخطوط  �لوطنية  �ل�صجرة 
�أن �لعديد من �ملقاعد عبارة عن ن�صخ من  �لتقليدي �مل�صمى �ل�صدو ف�صال عن 

تلك �ملوجودة يف دبي �لقدمية.

نيويورك تاميز: توقيت �إك�سبو �أعاد بناء �لثقة بعد كوفيد.. ودبي �الأبرع يف تعزيز �لتو��سل
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•• حتقيق : رم�صان عطا

مع تز�يد �لزخم �ملحلي و�لعاملي حول 
و��صتقطابه  دب����ي،   2020 �إك�����ص��ب��و 
اله����ت����م����ام �الأف������������ر�د و�حل����ك����وم����ات 
و�ل�صركات من خمتلف �أنحاء �لعامل، 
بات �حلدث �الأروع يف �لعامل حديث 
ب��اع��ت��ب��اره حلماً  �ل��ق��ا���ص��ي و�ل�����د�ين 
�أر�س �لو�قع  فطموحاً فاإجناز�ً على 
�ملقبل،  �ل���ع���ام  م���ن  �أك���ت���وب���ر   20 يف 
عر�صاً   2020 �إك�����ص��ب��و  و���ص��ي��ك��ون 
باالإجناز�ت  �ل��ب�����ص��ري��ة  ف��ي��ه  حت��ت��ف��ل 
�لعامل  ف��ي��ه  ويجتمع  و�الب���ت���ك���ار�ت، 
من كل حدب و�صوب لر�صم مالمح 

م�صتقبل �أف�صل لالإن�صانية.
يتميز �إك�صبو 2020 دبي عن غريه 
�لكربى  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
حيث  و�أن�صطته،  فعالياته  ب�صمولية 
يفتح �أبو�به للجميع، �صو�ء لل�صركات 
و�لتجار و�مل�صتثمرين ورو�د �الأعمال 
باالإ�صافة  و�ملتخ�ص�صني،  و�خل��رب�ء 
و�ملوؤ�ص�صات  و�جل��ه��ات  �لهيئات  �إىل 
و�ل��دول��ي��ة، مع  و�الأه��ل��ي��ة  �حلكومية 
�أال وهي  �الأه�����م  ب��ال��ف��ئ��ة  �ل��رتح��ي��ب 
و�ل���ع���ائ���الت م���ن خمتلف  �الأف��������ر�د 
"�إك�صبو  �ل���ع���امل.م���ع���ر����س  �أن����ح����اء 
يف تاريخ  �الأك��رب  هو  دبي"   2020
يعود  �لتي  �لدولية  �إك�صبو  معار�س 
وذلك   ،1851 �ل��ع��ام  �إىل  تاريخها 
�مل�صاركة،  �ل������دول  ع����دد  ح��ي��ث  م���ن 
م�������ص���ارك���ات من  �مل���ع���ر����س  ي�����ص��م  �إذ 
�لتي  �الأوىل  �ملرة  وهي  دولة   200
�مل�صاركة  للدول  �لفر�صة  فيها  تتاح 
يف  منها  لكل  م�صتقل  جناح  ب��اإق��ام��ة 
حتى  �أعماله  ت�صتمر  �ل��ذي  �ملعر�س 
31 مار�س 2021، فيما جتاوز عدد 
 771 �لكبري  �ل��ع��امل��ي  �حل���دث  زو�ر 
ز�ئ��ر منذ �نطالق فعالياته يف  �أل��ف 

�الأول من �أكتوبر  �جلاري.
وق����ال����ت م���ع���ايل ن������ورة ب���ن���ت حممد 
و�ل�صباب،  �لثقافة  وزي���رة  �لكعبي، 

�ملفو�س �لعام جلناح دولة �الإمار�ت 
جمتمعنا  ب����اأب����ن����اء  �ل�����ي�����وم  ن���ف���خ���ر 
ومقيمني  مو�طنني  م��ن  �الإم��ار�ت��ي 
موطنه،  �الإم�����ار�ت  يعترب  م��ن  وك���ل 
لدولة  �ل���وط���ن���ي  �جل���ن���اح  ل��ي��ن��ط��ل��ق 
�الإم����ار�ت نحو �آف���اق ج��دي��دة ونحن 
نعا�صر عامنا �خلم�صني لقيام �حتاد 
للعامل  ل�����روي  �حل��ب��ي��ب��ة،  دول���ت���ن���ا 
ق�ص�س �حلاملني �ملنجزين يف موطن 
تنا  �حللم و�الإجن��از، فهم �أبطال ق�صّ
ومر�آة قيمنا وثقافتنا، يحملون بني 
�أّول �حلاملني  �إرث  �صطور جناحاتهم 
�مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�صيخ ز�ي����د، ط��ّي��ب �هلل 
��صتثنائي يحت�صنهم  ث��ر�ه، يف وطن 
وطموحاتهم  �أح��الم��ه��م  ب��اخ��ت��الف 

وثقافاتهم.
�ل�50  عام  ي�صّكل  معاليها  و�أ�صافت 
فر�صًة للتاأّمل يف �إجناز�ت �خلم�صني 
�مل���ا����ص���ي���ة يف �ل����وق����ت �ل����ذي  ع����ام����اً 
باليوبيل  ل��الح��ت��ف��ال  ف��ي��ه  ن�����ص��ت��ع��ّد 
�الإمار�ت  دول��ة  لقيام �حت��اد  �لذهبي 
��صت�صر�فية  ب����روؤي����ة  و�الن�����ط�����الق 
ط���م���وح���ة ن���ح���و �خل���م�������ص���ني ع���ام���اً 
�الإمار�ت  يلقي جناح  و�ليوم  �ملقبلة، 
�ل�صوء على موطن �حللم و�الإجناز، 
�لعمل  و�أث���ر  �لتاريخية  وحم��ط��ات��ه 
�مل�صرتك �لذي تبنته �لدولة لتحقيق 

�الزدهار يف بيئة يتحلى فيها �صعبها 
�صعب  فنحن  و�الأ���ص��ال��ة،  بالطموح 
وال  وع��اد�ت��ن��ا،  عقيدتنا  م��ن  ننطلق 
ذ�ته  بالوقت  ون��رح��ب  عنها  نتخلى 
�الإن�صانية  قيمنا  ي�صاركنا  م��ن  بكل 
م���ع �ح������رت�م م��ع��ت��ق��د�ت �الآخ���ري���ن 

وثقافاتهم.
�لتجارة  وزي���رة  ج��ام��ع  نيفني  ق��ال��ت 
"�جلناح  �إن  �مل�����ص��ري��ة:  و�ل�����ص��ن��اع��ة 
�لكثري  �أنظار  حمط  �أ�صبح  �مل�صري 

من زو�ر �إك�صبو 2020 دبي.
�الإقبال  ه����ذ�  �أن  �ل����وزي����رة  و�أك������دت 
�ملبذولة  �ل��ك��ب��رية  �جل���ه���ود  ي��ع��ك�����س 
و�بتكار  ت�����ص��م��ي��م  م����ن  �جل����ن����اح  يف 
للح�صارة  وم��ب��ه��ر  ج���اذب  مب��ح��ت��وى 
�ملعرو�صات  ع���ن  ف�����ص��اًل  �مل�����ص��ري��ة، 
�الأثرية باجلناح �لتي تت�صمن تابوتاً 
�أثرياً يج�صد ح�صارة م�صر �لعريقة 
م�صرية  �لفرعونية،  و�مل�صتن�صخات 
ي�صتعر�س  �مل�����ص��ري  �جل��ن��اح  �أن  �إىل 
�أي�صاً �لتطور�ت �لتي ت�صهدها م�صر 
حالياً يف معظم �ملجاالت وعلى ر�أ�صها 
و�ملدن  �لتحتية  و�لبنية  �ل�صناعة 

�لذكية و�مل�صروعات �لقومية.
�أ����ص���ار �ل��دك��ت��ور �أحمد  م���ن ج��ان��ب��ه، 
�لتجاري  �لتمثيل  رئ��ي�����س  م��غ��اوري 
و�ملفو�س �لعام للم�صاركة �مل�صرية يف 

�إك�صبو 2020 دبي،
�إىل  �ل����ك����ب����ري  �ل�����ت�����و�ف�����د  �أن  �إىل   
�جل��ن��اح �مل�����ص��ري م��ن �ل�����زو�ر وكبار 
وحتى  �الف��ت��ت��اح  م��ن��ذ  �ل�صخ�صيات 
�صمن  �مل�صري  �جل��ن��اح  و�صع  �ل��ي��وم 
��صتقبااًل  �الأك����رث  �الأج��ن��ح��ة  ق��ائ��م��ة 
�ل��ذى يعك�س  �الأم��ر  للز�ئرين، وه��و 
يف  �مل�صرية  �مل�صاركة  و�أهمية  قيمة 

هذ� �ملحفل �لدويل �ملهم.
ب�صكل  ت��ع��ول  "م�صر  �إن  و�أ����ص���اف: 
يف  �مل�صري  �جلناح  ق��درة  على  كبري 
دب���ي يف ج���ذب عدد   2020 �إك�����ص��ب��و 
ك��ب��ري م��ن �ل����زو�ر م��ن خمتلف دول 
�ل���ع���امل ل���زي���ارة م�����ص��ر خ���الل فرتة 
كارل،  بياتريك�س  وقالت  �ملعر�س". 

�ملفو�صة �لعامة جلناح �لنم�صا،

مبتكر�ً  من���وذج���اً  ي��ق��دم  �ل��ب��ن��اء  �إن 
�لبناء  �أ����ص���ال���ي���ب  دم������ج  ل���ط���ري���ق���ة 
�البتكار�ت  م��ع  �لتقليدية  �لعربية 
ذلك  ويتجلى  �حلديثة،  �لنم�صاوية 
ب��و���ص��وح م��ن خ���الل �الع��ت��م��اد على 
تعتمد  ومقاربة  طبيعية  بناء  م��و�د 
و�ملنخف�س  �لذكي  �ال�صتخد�م  على 
توليفة  الإي���ج���اد  �لتقنية  ل��ل��و���ص��ائ��ل 
يف  �مل���و�رد  توفري  على  تعمل  ممتازة 

خمتلف جماالت �حلياة �حليوية.
�لنم�صا  جناح  �أن  بياتريك�س  �أ�صافت 
�لفعاليات  م����ن  جم���م���وع���ة  ي���وف���ر 
خ�صي�صاً  �مل�������ص���م���م���ة  و�ل����ت����ج����ارب 
�ل�صمع،  �ل��ن��ظ��ر،  ح���و�����س  ل��ت��ح��اك��ي 
�ل�������ص���م، �ل����ت����ذوق و�ل���ل���م�������س، وذل����ك 
تكنولوجيا  ت��ق��ن��ي��ات  ب���ا����ص���ت���خ���د�م 
ت���ف���اع���ل���ي���ة جت����م����ع ب�����ني �ل����ت����ج����ارب 
متناغم  كيان  يف  و�لرقمية  �حل�صية 
م��ا يجعل م��ن زي���ارة �جل��ن��اح مبثابة 
رحلة ملهمة جلميع �حلو��س، حيث 
غابات  عبري  ��صتن�صاق  للزو�ر  ميكن 
�الألب يف بع�س �أق�صام �جلناح بف�صل 
�ل�صنوبر،  �أ�صجار  ر�ئ��ح��ة  ��صتخد�م 
�إىل  خميلتهم  �صينقل  �ل���ذي  �الأم���ر 

�لنزهات يف قلب �لطبيعة. 
عاملياً  ت�صتهر  �لنم�صا  �أن  و�أو�صحت 
ك���ب���ل���د ز�خ�������ر ب���ال���ث���ق���اف���ة، �الإب��������د�ع 
مب�صتوى  يتمتع  وكمكان  و�لطبيعة، 
معي�صي مرتفع، م�صرية �إىل �أن رحلة 
توفر  �لنم�صاوي  �جلناح  ��صتك�صاف 
�أم����ام �ل�����زو�ر ف��ر���ص��ة �ل��ت��ع��ّرف على 
�ملبادر�ت �لنم�صاوية �ملبدعة، و�أحدث 

�البتكار�ت و�حللول �مللهمة من خالل 
و�ل���ذي  �مل���وؤق���ت  الب«  »�أي  م��ع��ر���س 
يعترب مبثابة من�صة �ملعرفة و�ملكان 
�الأف��ك��ار �خلالقة  �ل��ذي جتتمع فيه 
قال  ذلك،  على  وتعليقاً  �لنم�صاوية. 
�ل�صيد هريويوكي �صيبوتاين، �ملدير 
�الإد�ري لبانا�صونيك �ل�صرق �الأو�صط 
و�صمال �أفريقيا للت�صويق نوفر لزو�ر 
جناح �ليابان يف �إك�صبو 2020 دبي 
جمموعة  ع��ل��ى  ل���الط���الع  ف��ر���ص��ة 
منتجاتنا  �أح��������دث  م����ن  م���ت���ن���وع���ة 
يف  مبا  �لقطاع،  يف  �لر�ئدة  وحلولنا 
و�حللول  �ملنزلية،  �مل�صتلزمات  ذل��ك 
�إنرتنت  ع��ل��ى  و�ل���ق���ائ���م���ة  �مل��ب��ت��ك��رة 
الأ�صياء و�لتي تهدف لتزويد عمالئنا 
باأرقى �أمناط �حلياة �ملريحة، ف�صاًل 
عمليات   �إج�����ر�ء  م���ن  متكينهم  ع���ن 
لالأجهزة  �لتالم�صية  غري  �لت�صغيل 
�مل��ن��زل��ي��ة ل��ت��ح�����ص��ني ج�����ودة �أمن����اط 
ح��ي��ات��ه��م �ل��ي��وم��ي��ة. ول��ط��امل��ا �ن�صب 
�ل�صوق  هذه  على  بانا�صونيك  تركيز 
بالن�صبة  �حل��ال  ه��و  كما  �الإقليمية، 
الأ�صو�ق �لعامل �الأخرى، حيث يربهن 
باال�صتثمار�ت  �حل���اف���ل  ت��اري��خ��ن��ا 
�ل�صركة  �لتز�م  م��دى  على  �مل�صتمرة 
ب��ه��ذه �مل��ن��ط��ق��ة، و�ل��ت��ي مت��ث��ل �صوقاً 
فيها  �لطلب  تنامي  بف�صل  ف��ري��دة 
ع��ل��ى ح��ل��ول �مل���دن و�مل���ن���ازل �لذكية، 
كبري�ً  من��و�ً  ت�صهد  �أن  نتوقع  و�ل��ت��ي 
يف �مل�صتقبل. وي�صاف �إىل ذلك �لنمو 
تقنيات  يف  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار�ت  �ل���الف���ت 
�لذكية  و�ل�صناعات  �الأ�صياء  �إنرتنت 

منطقة  يف  �حل��ي��اة  ج���ودة  لتح�صني 
�ل�صرق �الأو�صط باملقارنة مع مناطق 

�أخرى يف خمتلف �أنحاء �لعامل". 
وّف�����رت  "لطاملا  ق����ائ����اًل:  و�أ������ص�����اف 
معار�س �إك�صبو �لعاملية من�صًة مثاليًة 
و�الإعالن  �بتكار�تنا  �أف�صل  لعر�س 
باالرتقاء  ���ص��اه��م��ت  و�ل���ت���ي  ع��ن��ه��ا، 
وت�صرنا  �ل��ع��امل.  �حل��ي��اة يف  ب��ج��ودة 
لعر�س  �ل��ي��اب��ان  ج��ن��اح  م��ع  �ل�صر�كة 
�ملعارف و�خلرب�ت �ليابانية �لو��صعة 
و�ن�صجاماً  �لغد.  تقنيات  تطوير  يف 
مع �صعار جناح �ليابان "حيث تلتقي 
من  ع��دد�ً  للمنطقة  نقدم  �الأفكار"، 
�أحدث منتجاتنا �لر�ئدة �لتي ت�صمل 
�ملت�صلة  �ملعي�صة  �أمن��اط  من�صة  حل 
�الأ�صياء  �إن����رتن����ت  ع��ل��ى  و�ل��ق��ائ��م��ة 
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جودة �لهو�ء.  و��صتناد�ً �إىل ح�صورنا 
�لر�ئد ك�صركة عاملية متخ�ص�صة يف 
ملتزمون  فاإننا  �لتكنولوجيا،  قطاع 
ومعارفنا  �بتكار�تنا  �أح��دث  بتقدمي 
�ملرت�كمة على مدى قرن  وخرب�تنا 
من �لزمن لتعزيز م�صتويات �ل�صحة 
و�الأمان و�لر�حة يف �ملنازل و�ملكاتب 
�إيجي  �ل�صيد  ب��دوره، قال  و�ملد�ر�س. 
حللول  بانا�صونيك  عام  مدير  �إيتو، 
�الأو�صط  �ل�صرق  منطقة  يف  �حل��ي��اة 
و�أفريقيا، �لتابعة ل�صركة بانا�صونيك 
للت�صويق  و�أفريقيا  �الأو�صط  �ل�صرق 
�صعد�ء مب�صاركتنا يف معر�س �ك�صبو 
�إبهار  �ىل  ون��ت��ط��ل��ع  ب��دب��ي   2020

�لعامل من خالله.
ت���وؤث���ر ج����ودة �لهو�ء  �ي��ت��و  و�أ����ص���اف 
�مل���ح���ي���ط ب���ن���ا ب�����ص��ك��ل م��ب��ا���ص��ر على 
�لو�قع،  ويف  ورف��اه��ي��ت��ن��ا.  ���ص��ح��ت��ن��ا 
كليو   18 ي��وم��ي��اً  �الإن�����ص��ان  يتنف�س 
يعادل  م���ا  �أي  �ل����ه����و�ء،  م���ن  ج�����ر�م 
ي�صتهلكها  �ل��ت��ي  �مل���و�د  م��ن   60%
�جل�����ص��م يف ك���ل ي�����وم. ول���ذل���ك ف���اإن 
من  �أهمية  �أك��رث  تعد  �لهو�ء  نظافة 
�الأغذية �أو �مل�صروبات �لتي نتناولها. 
�ملرتبطة  �مل��خ��اوف  لتنامي  ونتيجة 
يف  �ملنقولة  و�لفريو�صات  باجلر�ثيم 
د�خلية  بيئات  توفري  �أ�صبح  �لهو�ء، 
�ملنازل  ور�ح��ة يف  و�أماناً  �أكرث �صحة 
فهم  تكوين  جانب  �إىل  و�ل�صركات،  
�لهو�ء  ت���اأث���ري ج����ودة  �أف�����ص��ل ح���ول 
م�صبوقة  غ���ري  �أه���م���ي���ة  �ل���د�خ���ل���ي، 
�لناجم  �جل����دي����د  �ل���و����ص���ع  ظ����ل  يف 
وتلعب  كوفيد19-.  �أزم��������ة  ع����ن 
توفري  يف  ف��اع��اًل  دور�ً  ب��ان��ا���ص��ون��ي��ك 
��صتناد�ً  �لعامل  ح��ول  �صحية  بيئات 
حلياة  �أف�����ص��ل  "هو�ء  ���ص��ع��اره��ا  �إىل 
حلول  ت��وف��ري  خ����الل  م���ن  �أف�صل" 
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قال مانويل �صالت�صلي، �ملفو�س �لعام 

للجناح �ل�صوي�صري:
يف  تاريخياً  ت��ر�ث��اً  �صوي�صر�  متتلك 
�أول مهمة  �لف�صاء منذ هبوط  علم 
�لقمر.  على   »11 »�أبوللو  ف�صائية 
�صديدة  ُتعد  �لفعالية  هذه  فاإن  لذ�، 
�الأه��م��ي��ة ل��ن��ا، وه���ي مب��ث��اب��ة فر�صة 

�لبحث،  ع���ل���ى  �ل�������ص���وء  ل��ت�����ص��ل��ي��ط 
�لتعليم، و�البتكار يف جمال �لف�صاء. 
�لربوفي�صور.  با�صت�صافة  ونفتخر 
ك����ل����ود ن���ي���ك���ول���ي���ي���ه وب�������االإجن�������از�ت 

�ل�صوي�صرية يف عامل �لف�صاء.
�لف�صاء  �أ���ص��ب��وع  �أن�����ص��ط��ة  وت��ت��م��ح��ور 
�لتنمية  حت�صني  ح��ول  �ل�صوي�صري 
�لبيانات  و�����ص���ت���خ���د�م  �ملُ�������ص���ت���د�م���ة 
�جلناح  وُيظِهر  �البتكار.  �لكربى يف 
�خلدمات  يف  �الب��ت��ك��ار  �ل�����ص��وي�����ص��ري 
�ملُ�صتد�مة  �لف�صائية  �للوج�صتية 
خالل  من  �لف�صائية  و�الكت�صافات 

�ملعر�س �ملُقام يف نو�فري �البتكار.
وقال كا�صرب هريزبرج، رئي�س �صركة 
�صنايدر �إلكرتيك يف منطقة �ل�صرق 
�صعار  يتمحور  و�أف��ري��ق��ي��ا   �الأو���ص��ط 
حول  دب��ي   2020 �إك�صبو  معر�س 
�مل�صتقبل(،  و�صنع  �لعقول  )تو��صل 
ون�����ص��ع��ى م���ن خ����الل ���ص��ر�ك��ت��ن��ا مع 
�مل���ع���ر����س  �ل���ف���رن�������ص���ي يف  �جل�����ن�����اح 
�إظ���ه���ار م���ا ه���و مم��ك��ن يف عامل  �إىل 
�مل�صتقبل من خالل ��صتعر��س كيف 
و�بتكار�تنا يف قطاع  �أعمالنا  ت�صاهم 
�ملجتمعات  ح��ي��اة  تغيري  يف  �ل��ط��اق��ة 
ملتزمون  ون���ح���ن  �الأف�������ص���ل.  ن��ح��و 
بعامل �أكرث تكافئاً يف �لفر�س، حيث 
ميكن للجميع �ال�صتفادة من كهرباء 
�أن  ونعتقد  خ�����ص��رًة.  و�أك����رث  �أن��ظ��ف 
ت��ق��ن��ي��ات م��ث��ل �ل���رق���م���ن���ة، و�ل���ذك���اء 
�ل�صخمة،  و�لبيانات  �ال�صطناعي، 
�لو�صول  حت�صني  ع��ل��ى  �صت�صاعدنا 

�إىل �لطاقة حول �لعامل. 

يف  �لفرن�صي  �جل��ن��اح  �أن  وباعتقادنا 
�أف�صل  يعترب  دب��ي   2020 �إك�صبو 
وتعريف  �لق�صة،  هذه  لرو�ية  مكان 
�لعامل كيف تعمل �صنايدر �إلكرتيك 
�لتي تاأ�ص�صت يف فرن�صا منذ ما يقرب 
م�صتقبل  خلق  على  ع��ام   200 م��ن 

�أكرث خ�صرًة و�زدهار�ً للجميع.
وقال �إيد�صون روبرت نورونها لوب�س 

مدير جناح تيمور �ل�صرقية 
�ل�صرقية  ت��ي��م��ور  �أو  لي�صتي  ت��ي��م��ور 
ه���ي �أح�����دث دمي��ق��ر�ط��ي��ة ول���ي���دة يف 
�آ�صيا  ���ص��رق  ت��ق��ع يف ج��ن��وب  �ل���ع���امل 
ب���ني �أ���ص��رت�ل��ي��ا و�إن��دون��ي�����ص��ي��ا وهي 
ث���اين �أ���ص��غ��ر دول���ة ع��م��ر� يف �لعامل 
و�ل����ي����وم ت��ق��ف ع��ل��ى �ع���ت���اب فر�س 
و�عده ت�صمل �لتو�صع يف �إنتاج �لنفط 
وغري  و�ل��زر�ع��ة  �لبيئية  و�ل�صياحة 
ز�هر  م�صتقبل  م��ق��وم��ات  م��ن  ذل���ك 
�ل�صرقية  تيمور  جمهورية  وتتكون 

�لدميقر�طية من 13 �إقليما.
ل�صتي  ت��ي��م��ور  ج��م��ه��وري��ة  �أن  و�أك�����د 
�ملعدنية  منها  غنيه  مب���و�رد  تتمتع 
خ�صب  �ىل  �إ�����ص����اف����ة  و�ل�����زر�ع�����ي�����ة 
�ل�صندل �لذي جذب �هتمام �لتجار 
�الأوروبيني منذ �لقرن �ل�صاد�س ع�صر 
ويف عام 1969 فر�س �لربتغاليون 
���ص��ي��ط��رت��ه��م ع��ل��ي��ه��ا و�أ����ص�������ص���و� فيها 
�حلكم  حت�����ت  ب���ق���ي���ت  م�������ص���ت���ع���م���رة 
200 �صنة.  �ل��ربت��غ��ايل الأك���رث م��ن 
و�أ����ص���اف " م��ن خ���الل ج��ن��اح تيمور 
دبي   2020 �إك�����ص��ب��و  يف  �ل�����ص��رق��ي��ة 
من  �لتيمورية  �لثقافة  عر�س  يتم 
�لتقليدية  للمالب�س  عر�س  �أهمها 
�لتقليدي  ب��ال��ن�����ص��ي��ج  و�ل���ت���ع���ري���ف 
"تاي�س"  ب��ا���ص��م  �ل�����ص��رق��ي��ة  ل��ت��ي��م��ور 
تيمور  يف  ب��ل��دي��ة  �أو  م��ن��ط��ق��ة  ول��ك��ل 
�ل�صرقية منطها وت�صميمها �خلا�س 
بها يف �صناعة �الأو�صحة �لتقليدية �أو 
"تاي�س" ويف �ملجمل لدينا 30 بلدية 
ت�صنع  م��ن��ط��ق��ة  وك���ل  �أق��ل��ي��م��ا  و13 
تاي�س �خلا�صة بها وينفرد كل منها 
من  به  خا�صة  جمموعة  با�صتخد�م 
�الألو�ن و�ل�صور و�ال�صكال تعتمد يف 

�لتعبري عن ذلك �القليم.
�لرئي�س  ف��ي�����ص��ي��ل��ي��ك،  زور�ن  وق����ال 
يف  للتكنولوجيا  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر 

�صركة كري�صتي :
�ل�صريك  ك���ون���ن���ا  ف�����خ�����ورون  ن���ح���ن 
دب���ي،   2020 الإك�����ص��ب��و  �ل��ر���ص��م��ي 
ومتحم�صون لري �لعامل ما قدمناه 
�لناب�س  �ل���ق���ل���ب  �ل���و����ص���ل  ق���ب���ة  يف 
�لقبة  ت�صاء  �لعاملي، عندما  للحدث 
باأكرث من 250 جهاز عر�س يعمل 
��صم ويحمل  �لنقي،  �لليزر  بتقنية 

كري�صتي،   D4K40-RGB
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مليون لومن،
م�صباح   7000 ي����ع����ادل  م����ا  �أي   
���ص��ع��د�ء لتوفري  ون��ح��ن  ك��ه��رب��ائ��ي، 
جتارب ب�صرية ��صتثنائية من �صاأنها 
�أن تذهل وتلهم �ل�صيوف من جميع 
�لثقايف  �لتجمع  ه��ذ�  يف  �لعامل  دول 
تيلينكوف،  �أن���دري���ه  وق���ال  �ل��ع��امل��ي. 
ل�صركة  �ل����ت����ن����ف����ي����ذي  �ل����رئ����ي���������س 

2020 "�إك�صبو   :NtechLab
�أك��رب ح��دث دويل خالل  لي�س فقط 
�أي�صاً  ولكنه  كوفيد19-،  جائحة 
ت�صت�صلم  مل  �ل��ب�����ص��ري��ة  ب������اأن  رم�����ز 
تقنية،  �صركة  وب�صفتنا  للجائحة. 
ف���اإن���ه ل�����ص��رف ك��ب��ري �أن ن�����ص��اه��م يف 
�لرو�صي،  �جلناح  زو�ر  و�أمن  �صالمة 
ت��ق��دم فيه  م��ع��ر���س  ن�����ص��ارك يف  و�أن 

�لدول �آخر �إجناز�تها.
من جانبها، �أكدت ليانا مليك�صتيان، 
ل�صركة  �ل��ت��ج��اري  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�إك�صبو  "يتيح   :NtechLab
2020 فر�صة فريدة لنا ول�صركات 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��رو���ص��ي��ة �الأخ�����رى 
ملقابلة �لعمالء و�ل�صركاء �ملحتملني 
يف �ل�صرق �الأو�صط. ونحن على ثقة 
من �أن �إحدى �لنتائج �ملهمة مل�صاركة 
�ملعر�س  يف  �ل���رو����ص���ي���ة  �ل�������ص���رك���ات 
���ص��ت��ك��ون م�������ص���اري���ع ج����دي����دة د�خ����ل 
�الإم��ار�ت و�ل��دول �الأخ��رى �مل�صتعدة 

لتبني �لتقنيات �ملبتكرة.

اأكرث من 200 م�سارك, من دول ومنظمات و�سركات عاملية

�أجنحة �لعامل تتاألق يف �إك�سبو 2020

ينطلق اجلناح الوطني لدولة الإمارات نحو اآفاق جديدة ونحن نعا�سر عامنا اخلم�سني  الكعبي:  • نورة 
ت�سهدها م�سر حاليًا يف معظم املجالت التي  التطورات  اأي�سًا  ي�ستعر�س  امل�سري  اجلناح   : جامع  • نيفني 

الزوار من  كبري  عدد  جذب  يف  دبي  م�سر تعول ب�سكل كبري على قدرة اجلناح امل�سري يف اإك�سبو 2020   : مغاوري  • اأحمد 
ا�ستن�ساق عبري غابات الألب يف بع�س اأق�سام اجلناح للزوار  ميكن  كارل:  • بياتريك�س 

وّفرت معار�س اإك�سبو العاملية من�سًة مثاليًة لعر�س اأف�سل ابتكاراتنا والإعالن عنها �سيبوتاين:  • هريويوكي 

بيئات �سحية حول العامل  توفري  يف  فاعاًل  دورًا  بانا�سونيك  تلعب  ايتو:  • ايجي 
ال�سوي�سري البتكار يف اخلدمات اللوج�ستية الف�سائية املُ�ستدامة اجلناح  ُيظِهر  �سالت�سلي:  • مانويل 

ن�سعى من خالل �سراكتنا مع اجلناح الفرن�سي يف املعر�س اإىل اإظهار ما هو ممكن يف عامل امل�ستقبل  : هريزبرج  • كا�سرب 
فخورون كوننا ال�سريك الر�سمي لإك�سبو 2020 دبي, ومتحم�سون لرني العامل ما قدمناه نحن  في�سيليك:  • زوران 
• اإيدي�سون روبرت: جناح تيمور ال�سرقية يف اإك�سبو 2020 دبي يعر�س الثقافة التيمورية

• اأندريه تيلينكوف: لي�س فقط اأكرب حدث دويل خالل جائحة كوفيد19, ولكنه اأي�سًا رمز باأن الب�سرية مل ت�ست�سلم للجائحة
العمالء وال�سركاء املحتملني يف ال�سرق الأو�سط ملقابلة  لنا  فريدة  فر�سة   : مليك�ستيان  • ليانا 

Date 27/ 10/ 2021  Issue No : 13376
Court Notice

Subject: Notification No. 173345/1/2021
From the notifier : Khalid Hassan Ahmed Al-Zeiq, Jordanian nationality
To
Notified : Genesis Gulf Rent a Car LLC, represented by its director, Mr. 
Ghulam Naveed Hanif, British nationality
The second Notified : Mr. Ghulam Naveed Hanif, British nationality
Based on the settlement agreement signed between the two parties on 
December 30, 2020, we notify you to pay an amount of 2,100,000 two 
million and one hundred thousand which is owed payable to the notifier in 
addition of 12% as legal interest from Due date till full payment within 5 Days 
maximum from court notification Date, Otherwise the notifier will begin to 
take all the legal actions and procedures and obligate the notifieds to pay all 
the fees and expenses, while all other rights of notifier are preserved.

With the utmost respect
 Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS



األربعاء   27  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13376  
Wednesday    27   October   2021   -  Issue No   1337608

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ليدي جو فا�صيون

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3861663 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 ��صافة �صعيد جمعه �صعيد جمعه �لظاهري %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف كمال في�صل مرعي خمي�س �لكثريي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مطعم �جو�ء �ملدينة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2175078 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 ��صافة �صامل خمي�س مبارك خمينى �ملرزوقي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف و�صحه �صالح عبد�هلل �حمد
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/حمل �أم بي لت�صليح 

�ملولد�ت و�ملحركات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2947116 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 ��صافة حمد �صامل حمد�ن �صامل �ل�صام�صي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف م�صعل �صعيد رفعان �حلبابى �لقحطاين

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
للنقليات  �ل�ص�����ادة/مرمادو  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ملقاوالت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2969373 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 ��صافة عبد�لعزيز �حمد �صليمان ح�صني �ملازمي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف حم�صن ف�صل �بوبكر �صامل �لطهبو�س

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
زيند�ور  �ل�ص�����ادة/و�دي  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للنقليات رخ�صة رقم:2876334 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 ��صافة عبد�لعزيز �حمد �صليمان ح�صني �ملازمي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف حم�صن ف�صل �بوبكر �صامل �لطهبو�س
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/بيج بي لقطع غيار 

�ل�صيار�ت �مل�صتعملة ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:2658559 

تعديل ن�صب �ل�صركاء 
حممد  رجيم عبد�لقدو�س من 29% �ىل %49

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف فخر �ال�صالم �بو �لكا�صم

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ر�يد باور للنقليات 

و�ملقاوالت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:2926281 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 ��صافة عبد�لعزيز �حمد �صليمان ح�صني �ملازمي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف حم�صن ف�صل �بوبكر �صامل �لطهبو�س

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
�المل  نور  �ل�ص�����ادة/خياط  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للرجال  رخ�صة رقم:2553206 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 ��صافة حبيب حمد حمود �لعامري %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف عيد عبد�هلل خمي�س بدر �لظاهري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
حمارة  �ل�ص�����ادة/جمموعة  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبحر ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�صة رقم:1160623 

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / رئي�س حميد ناريكوليل من 12 % �إىل %4
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة حميد ناريكوليل  %20

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف نا�صر �بوبكر ناريكول
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بخ�صو�س �لرخ�صة 
رقم:CN 2940762 باال�صم �لتجاري:بقالة ويلكوم 
و�عادة  �لرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  كبايان 

�لو�صع كما كان عليه �صابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�صبوع  خالل  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة 

حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/�أيه تو  بان  �لتنمية �القت�صادية  د�ئ���رة  تعلن 

زد خلدمات �لنفايات 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2973188 

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/بر�صتيج 

فيتن�س جم 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1011521 

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/كتار� للعقار�ت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2043099 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة فاروق �حمد عبد�هلل %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف بخيت حميد بخيت �صياح �ملن�صورى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ كتار� للعقار�ت
KATARA REALESTATE

�إىل/ دنايي للمقاوالت �لعامة - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
DNAY GENERAL CONTRACTING - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�صاط / �إ�صافة مقاوالت م�صاريع �ملبانى بانو�عها  4100002
 تعديل ن�صاط / حذف �صر�ء وبيع �الأر��صي و�لعقار�ت  6810001

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/فالين�صيا للديكور و�الأ�صباغ ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4041557 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / بدر �صالح عبيد حم�صن �لعريفى من �صريك �إىل مالك

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / بدر �صالح عبيد حم�صن �لعريفى من 70 % �إىل %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لعزيز زرو�ل

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�صاحة null*null �ىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ فالين�صيا للديكور و�الأ�صباغ ذ.م.م
VALENCIA FOR DECORATION AND PAINTS L.L.C

�إىل/ فالن�صيا للديكور و�الأ�صباغ - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
VALENCIA FOR  DECORATION AND PAINTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
�ملكيفات  لت�صليح  �لعني  قمر  �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN و�لثالجات  رخ�صة رقم:1124759 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة ح�صني �صالح حممد �صالح �جلابرى %50

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / وليد قا�صم جعبل حممد �لعوذىل من مالك �إىل �صريك
 تعديل ن�صب �ل�صركاء / وليد قا�صم جعبل حممد �لعوذىل من 100 % �إىل %50

تعديل ر�أ�س �ملال / من 0 �إىل 50000
تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�صاحة 2.50*1.20 �ىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
تعديل �إ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة قمر �لعني لت�صليح �ملكيفات و�لثالجات

QAMER AL AIN REFRIGERATOR &A/C REPAIR EST
�إىل / �صركة قمر �لعني لت�صليح �ملكيفات و�لثالجات ذ.م.م

QAMER AL AIN REFRIGERATOR & A/C REPAIR CO L.L.C.

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة �ملدينة �لز�هرة لل�صيانة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامة  رخ�صة رقم:1009709 

تعديل �إ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة �ملدينة �لز�هرة لل�صيانة �لعامة

ALMADINA ALZAHERA GEN.MAINT. EST

�إىل/ موؤ�ص�صة �ملدينة �لز�هرة لل�صيانة �لعامة ومقاوالت �صبكات توزيع �ملياه

ALMADINA ALZAHERA GEN.MAINT AND WATER DISTRIBUTION EST

تعديل ن�صاط / �إ�صافة مقاوالت �صبكات نقل وتوزيع �ملياه  4220202

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�ملرز�م خلدمات �لبيئة و�لنقليات �لعامة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�صة رقم:1154050 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / عي�صى �بر�هيم عي�صى �حلر�ن �ل على من مالك �إىل �صريك

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / عي�صى �بر�هيم عي�صى �حلر�ن �ل على من 100 % �إىل %51
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة د�مودر�ن �صوبا�س  %49

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
تعديل �إ�صم جتاري من/ �ملرز�م خلدمات �لبيئة و �لنقليات �لعامة

AL MERZAAM ENVIRONMENT AND TRANSPORTS SERVICES

�ىل  / �ملرز�م خلدمات �لبيئة و�لنقليات �لعامة ذ.م.م
AL MERZAAM ENVIRONMENT AND TRANSPORTS SERVICES L.L.C

تعديل ن�صاط / حذف خدمات حقول ومن�صاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية  0910018
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/زووم للمقاوالت �لعامة - ذم م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1117505 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / عمر �حمد مو�صى جمعه من �صريك �إىل مالك

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / عمر �حمد مو�صى جمعه من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف حيدر نادر �ل�صيخ خزعل

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ زووم للمقاوالت �لعامة - ذم م
ZOOM GENERAL CONTRACTING - L L C

�إىل/ زووم للمقاوالت �لعامة - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
ZOOM GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
ت�صريحة  �ل�ص�����ادة/�صالون  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للتجميل  رخ�صة رقم:1743799 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة ممتاز حممد �حمد  100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �م ��س كيو لتمثيل �ل�صركات

M S Q REPRESENTATION OF COMPANIES

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 

هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 

�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بخ�صو�س �لرخ�صة 
�لتجاري:�صباني�س  باال�صم   CN رقم:4023195 
الد�رة �لعقار�ت  ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�صة و�عادة 

�لو�صع كما كان عليه �صابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�صبوع  خالل  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة 

حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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•• اأبوظبي - الفجر

خليفة  �ل�����ص��ي��خ  م���دي���ن���ة  ح��ل�����ص��ت 
�صركة  م��ن�����ص��اآت  �إح�����دى  �ل��ط��ب��ي��ة، 
�ل�صحية  ل���ل���خ���دم���ات  �أب����وظ����ب����ي 
"�لطريق  �عتماد  على  "�صحة"، 
�العتماد  مركز  م��ن  �لتميز"  نحو 
�لتابع  ل��ل��ت��م��ري�����س  �الأم����ري����ك����ي 
للتمري�س  �الأم��ري��ك��ي��ة  للجمعية 
�صحية  من�صاأة  �أول  ب��ذل��ك  لتكون 
�الأو�صط حتظى  �ل�صرق  يف منطقة 

بهذ� �العتماد �ملرموق.
نحو  "�لطريق  �ع���ت���م���اد  وي����وؤك����د 
�لتز�م  �مل���رم���وق  �ل��ع��امل��ي  �لتميز" 
�لطبية  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ص��ي��خ  م���دي���ن���ة 
�صحية  ع�����م�����ل  ب����ي����ئ����ة  ب�����ت�����وف�����ري 
على  وح����ر�����ص����ه����ا  ل���ل���م���م���ر����ص���ني 
ي��ق��وم��ون به  متكينهم وت��ق��دي��ر م��ا 
من جهود مهمة لالرتقاء مب�صتوى 
رعاية �ملر�صى، ويعزز هذ� �العتماد 

مكانة مدينة �ل�صيخ خليفة �لطبية 
و�ح����دة م��ن �أف�����ص��ل �أم��اك��ن �لعمل 
ويعك�س  و�مل��م��ر���ص��ات  للممر�صني 
جهودها الإر�صاء ثقافة عمل �صحية 

و�إيجابية. 
هذ�  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا  م��ع��ر���س  ويف 
�لدكتورة  ق��ال��ت  �مل��ت��م��ي��ز،  �الإجن����از 
�ملدير  �مل�����ص��ط��ف��ى،  ع�����زت  ����ص���ف���اء 
�لتنفيذي باالإنابة، يف مدينة �ل�صيخ 
�إّن كادر �لتمري�س  خليفة �لطبية، 
�أي  ه��و �ل��رك��ي��زة �الأ���ص��ا���ص��ي��ة �صمن 
تربز  حيث  �صحية،  رع��اي��ة  من�صاأة 
يقوم  �ل��ذي  �حليوي  �ل��دور  �أهمية 
ب��ه م��ن �أج���ل ت��اأم��ني ر�ح���ة �ملر�صى 
لهم  رعاية  �أف�صل  تقدمي  و�صمان 
بفخر  ن�صعر  و�ل��ي��وم  مهنّية،  بكل 
رعاية  م��ن�����ص��اأة  �أول  ل��ك��ون��ن��ا  ك��ب��ري 
�صحية يف دولة �الإم��ار�ت ومنطقة 
هذ�  على  حت�صل  �الأو���ص��ط  �ل�صرق 
�صهادة  يعد  مما  �ملرموق،  �العتماد 

ع��ل��ى �ل��ع��م��ل �جل����اد �ل����ذي يقدمه 
�ل�صيخ  مدينة  يف  �لتمري�س  فريق 
تفانيه  وم������دى  �ل��ط��ب��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 

و�إخال�صه يف �لعناية باملر�صى.
مدينة  يف  �ملمر�صني  �أن  و�أ���ص��اف��ت 
�ل��ط��ب��ي��ة يحظون  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ص��ي��خ 
ب���ال���ت���ق���دي���ر و�الح������������رت�م، وي����اأت����ي 
�لتمري�صي  �ل���ك���ادر  �أف�����ر�د  مت��ك��ني 

كاّفة  م�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  وت�صجيعهم 
قّمة  يف  و�ق����رت�ح����ات����ه����م  �آر�ئ�����ه�����م 
م�صاركة  �أن  �إىل  م�صرية  �أولوياتنا، 
�لكو�در �لتمري�صية يف عملية �تخاذ 
�لوظيفي  �لر�صا  يحقيق  �ل��ق��ر�ر، 
جودة  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ي��اً  ينعك�س  مم��ا 
�مل��ق��دم��ة و�ل����ذي ي�صهم  �خل���دم���ات 
بدوره يف �إتاحة جتربة �أكرث متيز�ً 
�صريرية  نتائج  وحتقيق  للمر�صى 

ممتازة. 
ومن جانبها عرّبت عائ�صة �ملهري، 
�صركة  يف  �لتمري�س  د�ئ���رة  م��دي��ر 
و�عتز�زها  ف��خ��ره��ا  ع��ن  "�صحة" 
�إن �حل�صول  �لتقدير، وقالت  بهذ� 
على �عتماد "�لطريق نحو �لتميز" 
�الأمريكي  �الع���ت���م���اد  م���رك���ز  م���ن 
يعك�س  و����ص���ام���اً  ي��ع��د  ل��ل��ت��م��ري�����س 
باالرتقاء  "�صحة"  �صركة  �ل��ت��ز�م 
مبعايري �لرعاية �لتمري�صية د�خل 
ق��ّدم��ت مدينة  �إذ  دول���ة �الإم�����ار�ت، 

منوذجاً  �ل��ط��ب��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ص��ي��خ 
"�صحة"  �صركة  جهود  يبنّي  ر�ئ���د�ً 
�لتمري�صية  �ل���ط���و�ق���م  ل��ت��م��ك��ني 
�لرعاية  وت��ع��زي��ز دوره���ا يف جم��ال 
�ل�����ص��ح��ي��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة ف�����ص��اًل عن 
����ص��ت��ق��ط��اب �أمل���ع �مل��و�ه��ب يف جمال 

�لتمري�س. 
و�أ�صافت �أن �لطاقم �لتمري�صي يف 
�لركيزة �الأ�صا�صية،  "�صحة" ي�صكل 
يف  ح��ا���ص��م  ب����دور  ي�صطلعون  ف��ه��م 
وميثلون  �ملري�س  جت��رب��ة  حت�صني 
�لعاملة  �لقوى  �الأك��رب من  �جل��زء 

لدى "�صحة".
ال�صتطالعات  وفقاً  �أن��ه  و�أو�صحت 
"�صحة"  �أج���رت���ه���ا  �ل���ت���ي  �ل��������ر�أي 
ف��ق��د مت  �مل��ري�����س،  لتقييم جت��رب��ة 
و�لتعاطف  �لرعاية  على  �لرتكيز 
و�ملمر�صات  �مل��م��ر���ص��ني  ق��ب��ل  م���ن 
كعامل �أ�صا�صي يرتك �نطباعاً د�ئماً 
من�صاأة  وباعتبارها  �مل��ر���ص��ى.   عند 

حا�صلة على �عتماد "�لطريق نحو 
�لتميز"، تقود مدينة �ل�صيخ خليفة 
دولة  �ل��دوؤوب��ة يف  �جل��ه��ود  �لطبية 
�لرعاية  ج���ودة  ل��ت��ع��زي��ز  �الإم������ار�ت 
�ملر�صى  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 
هذ�  �أن  كما  �لتمري�صية.  و�لكو�در 
مدينة  دور  يعزز  �ملرموق  �العتماد 
تقدمي  يف  �لطبية  خليفة  �ل�صيخ 
�لتمري�س  �ملعايري يف جمال  �أرق��ى 
�ملمار�صات  �أف�������ص���ل  م����ع  مت���ا����ص���ي���اً 

�لعاملية.
�العتماد  ه����ذ�  ع��ل��ى  ول��ل��ح�����ص��ول 

�ل�صيخ  م��دي��ن��ة  �ج���ت���ازت  �مل���رم���وق، 
مر�جعة  ع��م��ل��ي��ة  �ل��ط��ي��ب��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
ممار�صاتها  لكافة  و�صارمة  �صاملة 
�خلا�صة  وم��ب��ادر�ت��ه��ا  و�صيا�صاتها 
�لعديد  ع��م��ل  وق����د  ب��ال��ت��م��ري�����س، 
و�إد�ر�ت  �لتمري�صية  �لطو�قم  من 
�صنو�ت   3 مل����دة  ب��ج��د  �ل��ت��م��ري�����س 
�ملطلوبة  �مل�صتند�ت  كافة  لتطوير 
م����دع����م����ة ب�������االأدل�������ة و�ل�����رب�ه�����ني 
�العتماد  م���رك���ز  �إىل  وت��ق��دمي��ه��ا 
ذلك  وبعد  للتمري�س،  �الأم��ري��ك��ي 
�أجرى �ملركز ��صتبياناً للتحقق من 

�مل�صتلمة ومقارنة  �ملعلومات  جميع 
�ملمر�صني  ردود  م�����ع  �ل���ن���ت���ائ���ج 
�لركائز  وك���ان���ت  وم��الح��ظ��ات��ه��م. 
ه��ي �جلودة  �مل��ر�ج��ع��ة  ل��ه��ذه  �ل�صت 
و�ل�صالمة  �مل���ه���ن���ي  و�ل����ت����ط����وي����ر 
و�ل��ق��ي��ادة و�ت��خ��اذ �ل��ق��ر�ر �مل�صرتك 
و�لرفاهية. يذكر �أن مدينة �ل�صيخ 
�أح����د �ملر�كز  �ل��ط��ب��ي��ة ه���ي  خ��ل��ي��ف��ة 
يف  و�لعريقة  �ملتخ�ص�صة  �ل�صحية 
تعليمي  م�صت�صفى  و�أك���رب  �ل��دول��ة 
 1312 فيها  وي��ع��م��ل  �الإم�����ارة،  يف 

ممر�صاً وممر�صة.

•• العني - الفجر 

�نطلقت �أم�س �الأول �أعمال �ملوؤمتر �لعاملي �ل�صاد�س للجيوفيزياء �لهند�صية 
�ل�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  جامعة  ُتنّظمه  �ل��ذي 
طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني، وبالتعاون مع 
�لعلمي جلامعة  �ل�صريك  بلدية �لعني وجمعية �جليوفيزياء �ال�صتك�صافية، 
�الإمار�ت. وت�صتمر �أعمال �ملوؤمتر �لذي يعقد �فرت��صياً على مد�ر 4 �أيام يف 

�لفرتة من 25 �إىل 28 �أكتوبر �جلاري.
ل�صاحب  �لثقايف  �مل�صت�صار  ن�صيبة،  زك��ي  معايل  ق��ال  �الفتتاحية  كلمته  ويف 
�ل�����ص��م��و رئ��ي�����س �ل���دول���ة- �ل��رئ��ي�����س �الأع���ل���ى جل��ام��ع��ة �الإم�������ار�ت: "ُي�صعدنا 
�ن�صمامكم هذ� �لعام �إىل هذ� �ملوؤمتر �لهام يف دولة �الإمار�ت و�لتي �صهدت 
خالله �إجناز�ت عاملية ُمذهلة،  حيث �حتفلنا نحتفي بو�صول "م�صبار �الأمل" 
�لتابع لبعثة �لف�صاء �الإمار�تية �إىل كوكب �ملريخ، �فتتحنا "�إك�صبو 2020 

قليلة  �أ�صابيع  غ�صون  يف  و�صنحتفل  �ل��ع��امل،  يف  عاملي  مهرجان  دبي" �أك��رب 
باليوبيل �لذهبي لتاأ�صي�س �لدولة".

�لتقّدم  �الأرب��ع��ة هو دليل على  �الأح���د�ث  "�إن تز�من ه��ذه  و�أ���ص��اف معاليه: 
و�لتطور �لهائل لدولة �الإمار�ت، فهو ُيربز جلياً �أن �الأمة و�صعبها قد حققو� 
�الآن  ُن�صكل  و�أ�صبحنا  للغاية،  �إجن��از�ت حتويلية ملحوظة يف فرتة ق�صرية 
جمتمعاً حديثاً متطور�ً قائماً على �ملعرفة مع �قت�صاد متقدم وبنية حتتية 

متطّورة".
و�أو�صح معايل زكي ن�صيبة: "تربز �أهمية هذ� �ملوؤمتر يف تو�فقه مع �الأجندة 
�أنظارنا  تّتجه  حيث  �ل��ق��ادم��ة،  ع��ام��اً  للخم�صني  و�صعها  مّت  �لتي  �لوطنية 
�لتقّدم  باأن  �لتاأكد  �لر�بعة، مع  �ل�صناعية  �لثورة  تقّدم كبري يف  �إح��ر�ز  �إىل 
�لعلمي و�لتكنولوجيا �لرقمية و�لذكاء �ال�صطناعي مُيكن �أن ُتنتج �البتكار 

�ل�صروري لتاأمني �لتنمية �ملُ�صتد�مة للمجتمع و�ل�صناعة و�القت�صاد".
الفتاً �إىل �أن كافة �لبحوث و�ملُناق�صات قد مّت �ختيارها بحكمة حول �ملعايري 

و�إد�رته،  �لكربون  �أك�صيد  ثاين  مر�قبة  �لهند�صية،  �جليوفيزياء  يف  �لعاملية 
دعم �نتقال �لطاقة من خالل ��صتك�صاف �ملعادن يف منطقة �ل�صرق �الأو�صط.

و�أ�صار معاليه �إىل �أن جامعة �الإمار�ت �أن�صاأت �أول جائزة �بتكار للجيوفيزياء 
بحثية  ُم�صابقة  "�أف�صل  يف  �ملُ�صاهمة  على  فيها  �ل�صباب  للباحثني  ت�صجيعاً 
خطط  دعم  يف  �لبحوث  هذه  �أهمية  على  موؤكد�ً  �ملوؤمتر،  للطالب" خالل 
�ملُ�صتد�م  �لبناء  ُترّكز على قطاع  �لتي  �أبوظبي  �إم��ارة  �ملُ�صتقبلية يف  �لتنمية 
�صّلم  �جل��ام��ع��ة يف  ح��ي��ث ت�صع  �مل��ج��ت��م��ع،  ���ص��ك��ان  ورف��اه��ي��ة  ���ص��الم��ة  ل�صمان 
�لتي  �لبنية �جليولوجية لالإمارة، وحتديد م�صدر �ملخاطر  �أولوياتها فهم 

قد ُتعّر�س �لبناء يف �مل�صتقبل للخطر.
و�ختتم معايل زكي ن�صيبة كلمته قائاًل: "ُنرّحب بكم يف "جامعة �مل�صتقبل"، 
�أن  و�آم��ل  �ليوني�صكو.  ملنظمة  �لتابعة  �الإن�صاين  �ل��رت�ث  مدينة  �لعني  ويف 
يف   �ل�صادقة  رغبتكم  و�إب���ر�ز  �ل��ق��ادم،  �جليل  رفاهية  �أعينكم  ُن�صب  ت�صعو� 
�لقادمة  �الأجيال  و�القت�صاد، فم�صلحة  و�ل�صناعة  �ملجتمع  ��صتد�مة  تعزيز 

�الأفكار  �أف�صل  خللق  وت��ع��اوين  �صلمي  ب�صكل  معاً  �لعمل  �ليوم  منا  تتطّلب 
و�أجنع �حللول".

ومن جانبه �أ�صاف مدير عام بلدية مدينة �لعني  �صعادة �ملهند�س علي خليفة 
�لقمزي ، �أن هذه �لن�صخة من موؤمتر �لدر��صة �جليوفيزيائية  هي ��صتمر�ر 
لنجاحاته يف �الأعو�م �ل�صابقة،  و�لذي �نعك�س  يف عدد �ملتخ�ص�صني و�خلرب�ء 
�مل�صاركني وبزيادة عدد ونوعية �الأور�ق �لعلمية �مل�صاركة كذلك ، باالإ�صافة  
لت�صنيف �ملوؤمتر كو�حد من �أف�صل خم�صة موؤمتر�ت متخ�ص�صة يف �ل�صنو�ت 

�لثالثني �ملا�صية.
�عتماد  �إل���ز�م  ب��ق��ر�ر  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �صباقة  �لعني  مدينة  بلدية  كانت  وق��د 
رخ�صة  ��صتخر�ج  �صروط  كاأحد  وذلك  �مل�صاريع  يف  �جليوفيزيائية  �لدر��صة 
و�ال�صاليب  �لتطور�ت  على  �لرتكيز  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  يف  �أهد�فنا  وم��ن  �لبناء. 
�جلديدة يف جماالت �لهند�صة �جليوفيزيائية و�لبيئية و�لتطبيقات �ملتعلقة 

بها يف مناطق خمتلفة من �لعامل. 

•• اأبوظبي – الفجر:

بني  �لتو��صل  ل�صبل  وتعزيز�ً  للعائالت،  ترفيهية  م�صاحات  توفري  على  حر�صاً 
�أبوظبي،  مدينة  وزو�ر  لقاطني  ع�صرية  عامة  مر�فق  وتقدمي  �ملجتمع،  �أف��ر�د 
ريا�صياً  م�صار�ً  و�لنقل،  �لبلديات  لد�ئرة  �لتابعة  �أبوظبي،  مدينة  بلدية  �أن�صاأت 
ومنطقتني للتمارين �لريا�صية حول ق�صر �ملنهل، �لذي يقع يف منطقة �ملنهل 
وي��خ��دم ���ص��ك��ان ك��ل م��ن منطقة �مل��ن��ه��ل و�خل��ال��دي��ة و�حل�����ص��ن وي��ت��و���ص��ط �ملركز 
�ملجتمع على ممار�صة  �أف��ر�د  ت�صجيع  �أبوظبي، وذلك بهدف  للعا�صمة  �لتجاري 

ريا�صات �مل�صي وركوب �لدر�جات �لهو�ئية.
وميتد �مل�صار بطول 3600 مرت، وي�صم م�صار�ً ملمار�صة ريا�صة �مل�صي و�لرك�س، 

مبرور  ي�صمح  وبعر�س  �لهو�ئية،  �ل��در�ج��ات  رك��وب  ريا�صة  ملمار�صة  وم�صارين 
�ملنهل،  �مل�صار�ت حول �صور ق�صر  �لهو�ئية يف �الجتاهني، حيث متتد  �لدر�جات 
و�صارع  �ل��ف��الح  و���ص��ارع  �صعيد  ب��ن  ر����ص��د  �ل�صيخ  ل�صارع  �مل��و�زي��ة  �ملناطق  وتغطي 

مبارك بن حممد و�صارع �لفال.
جمهزتني  �لريا�صية  للتمارين  منطقتني  �إن�����ص��اء  ك��ذل��ك  �الأع��م��ال  وت�صمنت 
مبعد�ت ريا�صية حديثة، حيث مت تركيب 3 معد�ت لتمارين �للياقة �لبدنية يف 
�ملنطقة �الأوىل، و4 معد�ت يف �ملنطقة �لثانية، وقد مت �ختيار معد�ت �لتمارين 

�لريا�صية وفقاً الأعلى �ملعايري و�ملو��صفات �لعاملية.
�لق�صر  ل�صور  �الأرب��ع��ة  �الأرك����ان  منها يف   4 ����ص��رت�ح��ات،  مناطق   5 �إن�����ص��اء  ومت 
ومنطقة ��صرت�حة يف منت�صف �مل�صار �ملو�زي ل�صارع �لفالح، ومت تزويدها جميعاً 

ب�16 مقعد�ً للجلو�س، و9 �صالل للقمامة، وكذلك تركيب 22 موقفاً للدر�جات 
�الإر�صادية  بالعالمات  وت��زوي��ده��ا  �مل�����ص��ار�ت  تخطيط  �إىل  باالإ�صافة  �لهو�ئية، 
متطلبات  جميع  لتوفري  وذل��ك  �لعاملية،  و�ملعايري  للمو��صفات  وفقاً  �الأر�صية، 
�ل���زر�ع���ة و�لتجميل  �أع��م��ال  ت��ط��وي��ر  ك��م��ا مت  �مل�����ص��ار�ت.   مل�صتخدمي  �ل�����ص��الم��ة 
�لرتبة  ومغطيات  �خل�صر�ء  �مل�صطحات  ب��زر�ع��ة  وذل��ك  �مل�صار،  ح��ول  �لطبيعي 
�لتطوير  �صمل  كما  مربع،  مرت   )15،600( بلغت  مل�صاحة  �لزينة  و�صجري�ت 
�لظل  توفري  يف  ال�صتخدمها  �مل��زه��رة  �الأ�صجار  من  �صجرة   112 زر�ع��ة  �أي�صاً 
ملناطق �ال�صرت�حات وحول �مل�صار ومناطق �لتمارين �لريا�صية، مبا يتو�فق مع 
مو�قف  مناطق   3 ر�صف  كذلك  �لتطوير  �أع��م��ال  و�صملت  �الأع��م��ال.   ��صتد�مة 
�صيار�ت مو�زية ل�صارع �لفالح بالبالط، ب�صعة 84 موقفاً، باالإ�صافة �إىل ر�صف 

5 مناطق جماورة ملو�قف �لبا�صات بالبالط، و3 مناطق نزول و�صعود �لركاب 
 15،695 �لكلية �ملر�صوفة بالبالط  �مل�صاحة  من �صيار�ت �الأج��رة، حيث بلغت 
على  و�ل��ذي يطل  �ملنهل،  ق�صر  ملوقع  نظر�ً  �مل�صروع  �أهمية  تاأتي  مربعاً.   م��رت�ً 
�ل�صيخ ر����ص��د بن  ���ص��ارع  �أب��وظ��ب��ي، وه��و  �ل�����ص��و�رع �حليوية د�خ��ل �لعا�صمة  �أه��م 
�صعيد، و�لذي يف�صل بني منطقة �ملنهل ومنطقة �لد�نة، ذ�ت �لكثافة �ل�صكانية 
و�لرك�س وم�صار�ت  �مل�صي  ملر�فق  �إ�صافة جديدة  �مل�صار  �لعالية. كما يعترب هذ� 
�لدر�جات �لهو�ئية د�خل جزيرة �أبوظبي، حيث ي�صجع �لكثري من �أفر�د �ملجتمع 
�لذي  �الأمر  �لهو�ئية،  �لدر�جات  �مل�صي و�لرك�س وركوب  على ممار�صة ريا�صات 
تعزيز  يف  وي�صاهم  �لريا�صية،  �مل�صار�ت  م�صتخدمي  عدد  ويزيد  �إيجاباً  ينعك�س 

�ملظهر �حل�صاري و�جلمايل للمدينة.

انطالق فعاليات موؤمتر اجليوفيزياء الهند�سية 

زكي ن�سيبة: ُت�سّكل �الإمار�ت �الآن جمتمعًا حديثًا متطورً� قائمًا على �ملعرفة مع �قت�ساد متقدم وبنية حتتية متطّورة

بلدية مدينة �أبوظبي تن�سئ م�سارً� ريا�سيًا ومنطقتي متارين ريا�سية حول ق�سر �ملنهل

•• العني -وام:

تو��صل بلدية مدينة �لعني بالتعاون مع �صركة �أبوظبي الإد�رة 
�لنفايات تدوير موؤخر� حملة توعوية ت�صتهدف مالك وعمال 
�إىل  و�صت�صتمر   2021 يونيو  ب��د�أت من  �لعني  �لعزب مبدينة 
مناطق  مظهر  على  �حل��ف��اظ  بهدف   ،2021 دي�صمرب  نهاية 
�لعزب،  و�صالمة �لبيئة �خلا�صة بالعزب و �ل�صحة �لعامة عرب 
�الأماكن  يف  �لعزب  ملخلفات  �لع�صو�ئي  �لرمي  �صلوكيات  تقليل 

غري �ملخ�ص�صة لها.
وقال �ل�صيد �أحمد �لكويتي مدير �إد�رة عمليات خدمات �ملجتمع 
لتوعية  للعزب  ميد�نية  زي���ار�ت  �حلملة  �صملت   : �لبلدية  يف 

يف  لغات  بعدة  مكتوبة  توعيات  لن�صر  باالإ�صافة  بها،  �لعاملني 
قنو�ت �لتو��صل �الجتماعي و �ر�صال 200،238  ر�صالة ن�صية 
مبتطلبات  �ل��وع��ي  م�صتوى  رف��ع  بهدف  �ل��ع��زب  مل��الك  ق�صرية 
م�صتخدمي  و���ص��الم��ة  �صحة  وت��ع��زي��ز  �ل��ع��ام،  �ملظهر  وم��ع��اي��ري 

�لعزب وحميطها لتاليف �لغر�مات و�ملخالفات �لقانونية .
 69 بلغت   للحملة  �مليد�نية  �ل��زي��ار�ت  ب��اأن  �لكويتي  و�أ���ص��اف 
زيارة توزعت على 18 منطقة ت�صمنت مناطق بدع بنت �صعود 
و  �لنباغ  و �لقوع  و �لوقن و  �لظاهرة و �بوكرية  و �لعر�د ، 
�أم غافة و مزيد  و �مل��ر�غ و م�صاكن و �جلبيب  و و�دي معد  و 
�صويحان  و �جليعة و �صيح �صربة و �ل�صاد و �لطوي�صة  ، وذلك 
لتحقيق معايري �لنظافة �لعامة وحماية �لبيئة يف هذه �ملناطق 

وحميطها، و�حلث على �اللتز�م بالقو�نني و�الإجر�ء�ت �خلا�صة 
باملظهر �لعام و�ل�صحة �لعامة.

كما ��صتفاد من حملة �لتوعية �أكرث من  2،690  عامل ،  فيما 
مت ت�صجيل بيانات 1164 عامل بهدف �لتو��صل معهم ب�صكل 
�حلملة  ��صتملت  حيث   ، قادمة  حمالت  يف  وتوعيتهم  م�صتمر 
�لنفايات  م��ن  �ل�صليم  �لتخل�س  باأهمية  خا�صة  توعيات  على 
ومنعاً  �ملجتمع  و�صالمة  و�صحة  �صحتهم  على  حفاظا  وذل��ك 
عن  �لناجتة   �الأ�صر�ر  من  �لبيئة  وحماية  �الأمر��س،  النت�صار 
بع�س هذه �ل�صلوكيات  ، كما وحر�صت على حث �لعمال باأهمية 
�لبيئة  نظافة  على  للمحافظة  دوري   ب�صكل  �ل��ع��زب  تنظيف 

و�حلياة �لربية �مل�صتد�مة.

الأوىل يف منطقة ال�سرق الأو�سط

مدينة �ل�سيخ خليفة �لطبية حت�سل على �عتماد »�لطريق نحو �لتميز« من مركز �العتماد �الأمريكي للتمري�س

 �سرطة �أبوظبي تكرم �سخ�سني الأمانتهما باإعادة مال مفقود
••  اأبوظبي-الفجر:

كّرمت �صرطة �أبوظبي، �صخ�صني  عربي و�آ�صيوي ، تقدير�ً الأمانتهما باإعادة حمفظة يد بها مبالغ 
مالية وم�صتند�ت ر�صمية �إىل  �إد�رة  �أمن و�صائل �لنقل بقطاع �الأمن �جلنائي بعد �لعثور عليه يف 

حمطة �حلافالت �لرئي�صية يف مدينة �أبوظبي.  
و�أكد �للو�ء حممد �صهيل �لر��صدي، مدير قطاع �الأمن �جلنائي، �هتمام �صرطة �أبوظبي بتكرمي 
ت�صرفهما   �أن  �إىل  ، الفتاً   �ملجتمع  �ملخل�صة  يف خدمة  بنز�هتهما وجهودهما  م�صيد�ً  �ملتعاونني، 

ي�صهم يف تر�صيخ �لقيم و�لعاد�ت و�خل�صال �حلميدة، �لتي ت�صهم يف تعزيز �الأمن و�ال�صتقر�ر. 
�لو�جب  �أد�ء  و�أك��د� �حلر�س على  �أبوظبي  �صرطة  بالتكرمي من  �صعادتها  �ملكرمان عن  و�أع��رب  
ومو��صلة  بذل مزيد من �لعطاء وفعل �خلري ، وح�صر �للقاء �لعقيد خالد حممد �ل�صحي نائب 

مدير �إد�رة �أمن و�صائل �لنقل يف قطاع �الأمن �جلنائي. 

بلدية مدينة �لعني ت�ستمر يف حمالتها �لتوعوية للحفاظ على نظافة �لعزب



األربعاء   27  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13376  
Wednesday    27   October   2021   -  Issue No   13376

10

عربي ودويل

“�ملنطقة  م��دخ��ل  �إىل  �الأخ������رية  �ل��ل��ح��ظ��ة  يف  ُن��ق��ل��ت  ل��ك��ن 
�ل��ع��دي��د من  ت��ت��و�ج��د م��ب��اين  �ل�����ص��اب��ق��ة، ح��ي��ث  �خل�صر�ء” 
باأن معظمها غادر �فغان�صتان بعد  �لغربية، علما  �ل�صفار�ت 
�إح���دى منظمات  �أم���ريي،  وح��ي��دة  وق��ال��ت  �صيطرة طالبان. 
�لعام  �الأم���ني  م��ن  “نطلب  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لتحرك 
و�ل��ع��م��ل. نحن  �لتعليم  دع���م ح��ق��وق��ن��ا يف  �مل��ت��ح��دة  ل���المم 

حمرومات من كل �صيء حاليا«.
تويل  منذ  بعنف  �إخمادها  ومت  ممنوعة  �لتظاهر�ت  وه��ذه 
�أمريي  �آب/�أغ�����ص��ط�����س. وق��ال��ت  ط��ال��ب��ان مقاليد �حل��ك��م يف 
�لتظاهر  نريد  فقط  طالبان،  �صد  �صيء  �أي  لدينا  “لي�س 
مدخل  عند  �مل��ت��و�ج��دون  �حل��رك��ة  م�صلحو  وطلب  ب�صالم«. 

•• كابول-اأ ف ب

نزلت قر�بة ع�صر ن�صاء �أفغانيات �إىل �أحد �صو�رع كابول �أم�س 
�لثالثاء للتنديد ب�”�صمت” �ملجتمع �لدويل �إز�ء “�لو�صع 
�ل�صيا�صي و�الجتماعي و�القت�صادي” يف �أفغان�صتان، قبل �أن 
�الإع��الم من �القرت�ب  متنع حركة طالبان جم��دد� و�صائل 

من م�صريتهن.
�لعامل  ير�قبنا  “ملاذ�  عليها  كتب  الف��ت��ات  �لن�صاء  وحملت 

ب�صمت” و”�حلق يف �لتعليم” و”�حلق يف �لعمل«.
�الأمم  بعثة  مقر  �أم���ام  �لتظاهرة  تنظيم  �مل��ق��رر  م��ن  وك���ان 

�ملتحدة يف �أفغان�صتان.

�ملتظاهر�ت  من  م�صددة،  �أمنية  لتد�بري  �خلا�صعة  �ملنطقة 
عنا�صر من  ع�صرة  نحو  ق��ام  ثم  �البتعاد.  �الإع��الم  وو�صائل 
و�صادرو�  �ل�صحافيني  باإبعاد  م�صلحون،  غالبيتهم  طالبان، 
�لهاتف �لنقال الأحد �ل�صحافيني �ملحليني �لذي كان يلتقط 

�ل�صور، ح�صبما �صاهد مر��صل فر�ن�س بر�س.
يف  ن�صاء  تنظمها  �لتي  �لرمزية  �لتظاهر�ت  وترية  وتتز�يد 

كابول منذ �الأ�صابيع �ملا�صية.
�م��ر�أة بالتظاهر الأكرث   20 �ملا�صي، �ُصمح لقر�بة  �خلمي�س 
�ملحليني  �ل�صحافيني  �لعديد من  �أن  دقيقة، غري   90 من 
�لتظاهرة، تعر�صو� لل�صرب  كانو� يغطون  �لذي  و�الأجانب 

على �أيدي عنا�صر من طالبان.

�أفغانيات يتظاهرن يف كابول �حتجاجا على »�سمت« �لغرب 

�لعربي  �ل��ربمل��ان  لرئي�س  �الأول 
مبجل�س  �ل���ن���ق���ل  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
�لرئي�س  �إن  �مل�������ص���ري،  �ل����ن����و�ب 
�ل�صي�صي ي�صع قو�عد �جلمهورية 
�جل����دي����دة، �ل��ت��ي ط��امل��ا ح��ل��م بها 
عقود  م���ن���ذ  �مل�������ص���ري  �مل�����و�ط�����ن 

طويلة.
و�أك����د ع���الء ع��اب��د يف ب��ي��ان تلقت 
“�صكاي نيوز عربية” ن�صخة منه 
�أن �الجناز�ت �ملوجودة حاليا على 
�الأر����س ويف ك��ل م��ك��ان ت��وؤك��د �أننا 
و��صتثنائي  ت��اري��خ��ي  ق��ائ��د  �أم����ام 
ب��ن��ا ب�صرعة  ل��ه��ذه �الم����ة وي��ق��ف��ز 
ك����ب����رية ن���ح���و �مل�����ص��ت��ق��ب��ل وب���ن���اء 

�لوطن.
وكان جمل�س �لنو�ب �مل�صري، قد 
و�فق على قر�ر �لرئي�س �ل�صي�صي 

•• القاهرة-وكاالت

�أعلن �لرئي�س �مل�صري عبد �لفتاح 
�ل�صي�صي �إلغاء مد حالة �لطو�رئ 
يف جميع �أن��ح��اء �ل��ب��الد، وه��و ما 
يعك�س “حالة �ال�صتقر�ر و�الأمن، 
�ل����ب����الد، يف ظل  ت��ع��ي�����ص��ه  �ل������ذي 
ويحمل  �جل���دي���دة،  �جل��م��ه��وري��ة 
�أي�����ص��ا ت���د�ع���ي���ات �إي��ج��اب��ي��ة على 
لال�صتثمار  �مل��ن��اخ  تهيئة  �صعيد 

�الأجنبي.
وقال خرب�ء وبرملانيون م�صريون 
يف �أحاديث ل�”�صكاي نيوز عربية” 
�لذي  �مل�صري  �لرئي�س  ق���ر�ر  �إن 
ي�صري  ب�”�لتاريخي”  و���ص��ف��وه 
�لبالد  يف  �الأمنية  �حلالة  �أن  �إىل 
ل��ف��ر���س حالة  ب��ح��اج��ة  ت��ع��د  مل 
�لطو�رئ، بعد �لنجاحات �لكبرية 
�الأم����ن يف  �أج���ه���زة  �ل��ت��ي حققتها 

�لق�صاء على �الإرهاب.
�أن  �إىل  �ل��وق��ت ذ�ت���ه  و�أ����ص���ارو� يف 
�إقليمية  “ر�صالة  يحمل  �ل��ق��ر�ر 

ودولية قبل �أن تكون للد�خل«.
وقال �لرئي�س �مل�صري عبد �لفتاح 
�إنه  �الثنني  �الأول  �أم�س  �ل�صي�صي 
�لطو�رئ  ع��دم متديد حالة  ق��رر 

منذ  �ل�����ب�����الد  يف  ب���ه���ا  �مل����ع����م����ول 
�صنو�ت.

على  ت��دوي��ن��ة  يف  �ل�صي�صي  وك��ت��ب 
بف�صل  م�صر،  “باتت  في�صبوك: 
�صعبها �لعظيم ورجالها �الأوفياء، 
و�ح������ة ل����الأم����ن و�ال����ص���ت���ق���ر�ر يف 

�ملنطقة«.
نت�صارك  �أن  “ي�صعدين  و�أ���ص��اف: 
ت��ل��ك �ل��ل��ح��ظ��ة �ل���ت���ي طاملا  م���ع���اً 
�صعينا لها بالكفاح و�لعمل �جلاد، 
�صعبها  بف�صل  م�صر  ب��ات��ت  ف��ق��د 
و�حة  �الأوف��ي��اء،  ورجالها  �لعظيم 

لالأمن و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة«.
قررت،  ف��ق��د  ه��ن��ا  “ومن  وت���اب���ع: 
والأول مرة منذ �صنو�ت، �إلغاء مد 
�أنحاء  جميع  يف  �ل��ط��و�رئ  ح��ال��ة 

�لبالد«.
�ل���ذي  �ل����ق����ر�ر  “هذ�  و�أو������ص�����ح: 
�صانعه  ه��و  �مل�صري  �ل�صعب  ك��ان 
�ل�صنو�ت  م����د�ر  ع��ل��ى  �حل��ق��ي��ق��ي 
�ل�صادقة  مب�����ص��ارك��ت��ه  �مل��ا���ص��ي��ة 
�لتنمية  جهود  كافة  يف  �ملخل�صة 

و�لبناء«.
مفرو�صة  �ل��ط��و�رئ  حالة  وظلت 
يف م�صر منذ �صهر �أبريل 2017، 

مع جتديدها كل 3 �أ�صهر.

قرار جلل
للقو�ت  �لع�صكري  �ملتحدث  وق��ال 
�مل�����ص��ل��ح��ة �ل��ع��ق��ي��د �أرك�������ان حرب 
�إن���ه يبارك  غ��ري��ب عبد �حل��اف��ظ 
لل�صعب �مل�صري جنى ثمار باإلغاء 
�لرئي�س عبد �لفتاح �ل�صي�صي مد 

حال �لطو�رئ يف �لبالد.
الإجن�����از�ت  ج��ل��ل  “قر�ر  وت���اب���ع: 
من  فيها  دف��ع  مب��ا  تليق  عظيمة 
�صهد�ئنا  �أرو�ح  م���ن  غ����ال  ث��م��ن 

�الأبر�ر«.

قرار تاريخي
وو�����ص����ف ع�������ص���و جل���ن���ة �ل����دف����اع 
�لنو�ب  مبجل�س  �لقومي  و�الأم��ن 
�مل�صري �للو�ء يحيى كدو�ين قر�ر 
رئي�س �جلمهورية ب�”�لتاريخي”، 
ل�”�صكاي  خا�س  حديث  يف  قائال 
نيوز عربية” �إن �لقر�ر ياأتي بعد 
حالة  يف  م�����ص��ر  عا�صتها  ���ص��ن��و�ت 

طو�رئ م�صتمرة«.
“قانون  �أن  ك�������دو�ين  و�أو������ص�����ح 
�أجهزة  مل�صاعدة  يفر�س  �لطو�رئ 
��صتثنائية  ب������اإج������ر�ء�ت  �الأم�������ن 
يف م����و�ج����ه����ة خم����اط����ر حم�����ددة 
وفقا  لكن  و�ل�صلم،  �الأم���ن  ت��ه��دد 

ر�سائل اإقليمية ودولية
جلن������ة  رئ��ي�����س  ق����������ال  ب�����دوره، 
�لنو�ب  مبجل�س  �الإن�����ص��ان  حقوق 
�إن��ه رمبا  �مل�صري ط��ارق ر���ص��و�ن 
�لرئي�س  ق����ر�ر  �ل��ب��ع�����س  ي��ط��ال��ع 
ب��اإل��غ��اء ح��ال��ة �ل��ط��و�رئ يف جميع 
ق�����ر�ر  �أو  كحال�������ة  �ل��ب��الد،  رب��وع 
يعد  ه��������ذ�  �أن  م��و���ص��ح��ا  ع������ادي، 
�لقاري  ي�ص������ل  لكي  جلل  �إجن���اًز� 
�أو �ملتلقي لهذ� �لقر�ر باأن �حلالة 
ما  وعلى  �الأمنية يف م�صر جيدة 

ير�م.
تلقت  ب���ي���ان  يف  ر�����ص����و�ن  ور�أى 
“�صكاي نيوز عربية” ن�صخة منه 
�إقليمية  ر�صالة  يعد  “�لقر�ر  �أن 
�إىل  ر�صالة  تكون  �أن  قبل  ودولية 
“منذ ما يزيد  �ل��د�خ��ل، م��ردف��ا: 
7 �صنو�ت و�أكرث عانت م�صر  عن 
وي������الت �حل������رب ع���ل���ى �الإره�������اب 
وجت������رع������ت وي���������الت �خل�������ص���ائ���ر 
�لوطن  ����ص���ه���د�ء  م���ن  �ل��ب�����ص��ري��ة 
رج������االت �صحو�  م���ن  و�ل����و�ج����ب 

باأرو�حهم لبقاء �لوطن«.

تاأ�سي�س للجمهورية اجلديدة
�لنائب  ع���اب���د  ع�����الء  �أك������د  ك���م���ا 

حالة  توجد  فال  �حلال��ي  للقر�ر 
ت�����ص��������������������ت��وج��ب وجود  ����ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
�لقيادة  لتقدير�ت  وفقا  �لقانون 

�ل�صيا�صية«.
و�أكد �أن “حالة �الأمن و�ال�صتقر�ر 
حاليا يف م�صر ي�صهد لها �جلميع، 
وت��ق��دي��ر�ت ج��ه��ات �الأم����ن توؤكد 
فر�س  يف  م��ا���ص��ي��ة  �ل����دول����ة  �أن 
�الأم���ن و�ال���ص��ت��ق��ر�ر دون �حلاجة 

الإجر�ء�ت ��صتثنائية«.

ل�سنا بحاجة للطوارئ
�لدفاع  ع�����ص��و جل��ن��ة  �أب������رز  ك��م��ا 
“�صلطات  �أن  �ل��ق��وم��ي  و�الأم������ن 
�لطبيعي  للقانون  وف��ق��ا  �ل��دول��ة 
�الأمن  حتقيق  على  حاليا  ق���ادرة 
�حلاجة  دون  و�ال���ص�����������������������ت��ق��ر�ر، 
للطو�رئ”،  ق��ان�����������������������ون  ل��ف��ر���س 
ورئي�س  �ل��دول�����������ة  “ر�أت  م��ردف��ا: 
�الأمنية  �حل��ال��ة  �أن  �جل��م��ه��وري��ة 
حال�����ة  ل���ف���ر����س  حت��ت�����������������������������اج  ال 

�لطو�رئ«.
وح������ول ت���د�ع���ي���ات �ل�����ق�����ر�ر، قال 
�الأمور  يعيد  “�لقر�ر  ك����دو�ين: 
يف  وي�����ص��ه��م  �ل�����ص��ح��ي��ح،  لن�صابها 
ت��ه��ي��ئ��ة �مل���ن���اخ ب�����ص��ك��ل ج��ي��د �أم����ام 

�ال�صتثمار �الأجنبي«.
�لطو�رئ  �إلغاء حالة  �أن  �أك��د  كما 
للمرحلة  ج����د�  م��ن��ا���ص��ب  “قر�ر 
كله  للعامل  يوؤكد  حيث  �حلالية، 
�أن م�صر �آمنة وما�صية يف حتقيق 
�جلمهورية  ظ����ل  يف  �ل���ت���ن���م���ي���ة 

�جلديدة«.

ر�سالة اأمن وا�ستقرار
م���������ن ج������ه������ت������ه، ق������������ال �مل����ف����ك����ر 
�للو�ء  �مل�����ص��ري  �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي 
�صمري فرج ل�”�صكاي نيوز عربية” 
�إن قر�ر �لرئي�س �ل�صي�صي “ر�صالة 
�آمنة  ب���ل���د  م�������ص���ر  ب�������اأن  ل���ل���ع���امل 

وم�صتقرة«.
�لرئي�س  ق�����ر�ر  �أن  ع��ل��ى  و����ص���دد 
م��دى ما و�صلت  �جل��ريء يعك�س 
�ل��ب��الد م��ن ح��ال��ة ��صتقر�ر،  �إل��ي��ه 
م�����ص��ر يف م�صاف  �أي�����ص��ا  وي�����ص��ع 
�ل����دول �مل�����ص��ت��ق��رة �أم��ن��ي��ا، �ل��ت��ي ال 
حتتاج لقانون طو�رئ، وذلك بعد 
حققتها  �لتي  �لكبرية  �لنجاحات 
�أج���ه���زة �الأم�����ن يف �ل��ق�����ص��اء على 
“�لقر�ر  �أن  ن���وه  ك��م��ا  �الإره�������اب، 
نور  و�صيكتب بحروف من  عظيم 

يف �لتاريخ«.

ب�صاأن مت��دي��د ح��ال��ة �ل��ط��و�رئ يف 
�لبالد يف �صهر يوليو �ملا�صي.

وجرت �ملو�فقة حينها على �لقر�ر 
رقم  �مل�صري  �لرئي�س  من  �ملعلن 
بتمديد   2021 ل�����ص��ن��ة   174
�أنحاء  جميع  يف  �ل��ط��و�رئ  ح��ال��ة 
تبد�أ  �أخ��رى،  �أ�صهر   3 �لبالد ملدة 
�ع���ت���ب���ار� م���ن �ل�����ص��اع��ة �ل���و�ح���دة 
 24 �ملو�فق  �ل�صبت  �صب��������اح  من 

يوليو.
رئي�س  ق���������ر�ر  ن���������س  يف  وج���������اء 
�الأوىل،  م���ادت���ه  يف  �جل��م��ه��وري��ة، 
للظروف  “نظر�  �ت��خ��اذه  مت  �أن���ه 
�الأمنية و�ل�صحية �خلطرية �لتي 
مت��ر ب��ه��ا �ل���ب���الد، و�أن����ه ب��ع��د �أخذ 
�ل����وزر�ء، مت��د حالة  ر�أى جمل�س 
�لبالد  �أنحاء  �ل��ط��و�رئ يف جميع 
�ل�صاعة  �أ���ص��ه��ر، م��ن  ث��الث��ة  مل���دة 
�ملو�فق  �ل�����ص��ب��ت  ���ص��ب��اح  �ل���و�ح���دة 

24 يوليو«.
�لثانية  م��ادت��ه  �ل���ق���ر�ر يف  ون�����س 
�مل�صلحة  �ل��ق��و�ت  ت��ت��وىل  �أن  ع��ل��ى 
يلزم  م�����ا  “�تخاذ  و�ل���������ص����رط����ة 
ملو�جهة �الإرهاب ومتويله وحماية 
�ملمتلكات �لعامة و�خلا�صة وحفظ 
رئي�س  ويفو�س  �ملو�طنني،  �أرو�ح 
رئي�س  �خ��ت�����ص��ا���ص��ات  يف  �ل������وزر�ء 
يف  عليها  �ملن�صو�س  �جلمهورية 

قانون �لطو�رئ«.

�لتوقيت و�لدالالت.. �أبعاد قر�ر �ل�سي�سي باإلغاء حالة �لطو�رئ

•• بكني-اأ ف ب

�أم�س  �ل�صينية   �ل�صلطات  فر�صت 
مدينة  ع���ل���ى  �إغ����الق����ا  �ل���ث���الث���اء 
ماليني  �أرب��ع��ة  تعد  �ل��ت��ي  النت�صو 
موجة  الح��ت��و�ء  م�صعى  يف  ن�صمة 
كورونا،  بفريو�س  حملية  �إ�صابات 
و�أم��������رت �ل�������ص���ك���ان ب���ع���دم م���غ���ادرة 

منازلهم �إال للطو�رئ.
على  �صارمة  قيود�  بكني  وفر�صت 
�حلدود بعدما �أُعلن عن �لفريو�س 
�لعام  �أو�خ����ر  �ل�صني  يف  م��رة  �أول 
عدد  تر�جع  �إىل  �أدى  ما   ،2019
و�صمح  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ل  �الإ�����ص����اب����ات 

لالقت�صاد بالتعايف.
�ل���ت���ح���ّرك بحزم  ل��ك��ن��ه��ا و�����ص���ل���ت 
حملي  �نت�صار  �أي  على  لل�صيطرة 
ل��ل��وب��اء وج����اءت ق��ي��ود �ل��ث��الث��اء يف 
�إ�صابة   29 �ل�صني  �صّجلت  وق��ت 
حاالت  �صت  بينها  جديدة،  حملية 
مقاطعة  ع��ا���ص��م��ة   -- الن��ت�����ص��و  يف 

قان�صو )�صمال غرب(.
و�أف�������ادت �ل�����ص��ل��ط��ات يف ب���ي���ان �أن���ه 
�لتز�م  �صكان النت�صو  �صيتعنّي على 

منازلهم.
�إن  وق����ال م�����ص��وؤول��ون يف الن��ت�����ص��و 
“دخول وخروج �ل�صكان” �صيخ�صع 
و�صيقت�صر  ����ص���ارم���ة  ل�������ص���و�ب���ط 
�لعالج  �أو  �الأ���ص��ا���ص��ي��ات  جلب  على 

�لطبي.
ويرتبط �لتف�صي �الأخري للفريو�س 
دلتا  �مل��ت��ح��ورة  بانت�صار  �ل�صني  يف 
�رتفعت ح�صيلة  �إذ  �الأك��رث ع��دوى 
منذ  ح��ال��ة   198 �إىل  �الإ���ص��اب��ات 

17 ت�صرين �الأول/�أكتوبر.
وح�����ّذر م�����ص��وؤول��ون ���ص��ح��ي��ون من 
�حتمال ظهور �إ�صابات جديدة مع 
�ملقبلة  �الأي��ام  �لفحو�س يف  تكثيف 
ملكافحة موجة �الإ�صابات �لتي قيل 
�إنها على �صلة مبجموعة من �صياح 

�لد�خل.

وفر�صت �أو�مر �لعزل �ملنزيل على 
�صمال  يف  �ل�����ص��ك��ان  �آالف  ع�����ص��ر�ت 
�صّجلت  ب��ك��ني، ح��ي��ث  �ل�����ص��ني. ويف 
�لثالثاء،  �إ���ص��اب��ات ج��دي��دة  ث��الث 
مت �حلد من �إمكانية زيارة �ملو�قع 
توجيهات  �صدرت  فيما  �ل�صياحية 
�إال  �مل��دي��ن��ة  م��غ��ادرة  ب��ع��دم  لل�صكان 

لل�صرورة.
ك��م��ا ف��ر���س �إغ����الق ع��ل��ى ع���دد من 
�لعا�صمة  يف  �ل�صكنية  �مل��ج��ّم��ع��ات 
كان  مار�ثونا  منّظمون  �أّج��ل  فيما 
 30 فيه  ي�صارك  �أن  �ملفرت�س  من 
�ألف �صخ�س �إىل �أجل غري م�صمى. 
ورغم �أن �أعد�د �الإ�صابات يف �ل�صني 
بتلك  م��ق��ارن��ة  ل��ل��غ��اي��ة  منخف�صة 
�مل�صّجلة يف خملف دول �لعامل، �إال 

��صرت�تيجية  �ّتبعت  �ل�صلطات  �أن 
قائمة على �إبقاء �حلاالت )�صفر( 

طول فرتة �لوباء.
على  ع���ازم���ة  �ل�����ص��ل��ط��ات  �أن  ك��م��ا 
بقاء  م��ع  �الأخ���ري  �لتف�صي  �ح��ت��و�ء 
�الأل��ع��اب �الأوملبية  ل���دورة  ي��وم  مئة 

�ل�صتوية.
�ل�صني  �أن�����ب�����اء  وك����ال����ة  و�أع����ل����ن����ت 
�جلديدة )�صينخو�(  �أم�س �لثالثاء 
عن �إقالة �أمني عام �حلزب �حلاكم 
منغوليا  بانر يف منطقة  �إج��ني  يف 
ل�صعف  “نظر�  )�صمال(  �لد�خلية 
�أد�ئ������ه وت��ط��ب��ي��ق��ه ل��ق��و�ع��د �صبط 

�لوباء و�لوقاية منه«.
�إ����ص���اب���ات كانت  �مل��دي��ن��ة  و���ص��ه��دت 
كوفيد  ح��������االت  م����وج����ة  ����ص���م���ن 

���ص��ح��ي يف ف��ن��دق مل���دة ت�����رت�وح ما 
ي��وم��ا. وق��ال��ت الم  14 و21  ب��ني 
من  �أب��ع��د  �صتذهب  كونغ  هونغ  �إن 
ذلك �الآن يف �إطار حماولتها �إقناع 
مع  �ل�صفر  ��صتئناف  �ل�صني  ق��ادة 

�ملدينة.
�إلغاء  �صنعلن  “قريبا..  و�أف�����ادت 
�لتي  �ل�صحي  �حلجر  ��صتثناء�ت 
كانت متنح ملجموعات حمددة من 
�لزو�ر �لقادمني من �خلارج و�لرب 

�لرئي�صي«.
ويذكر �أن هونغ كونغ ت�صمح حاليا 
ب��ت��ج��ّن��ب �حلجر  ل��ف��ئ��ات حم�����ددة 
منازلهم  يف  �ل���ع���زل  �أو  �ل�����ص��ح��ي 
ورجال  �لدبلوما�صيني  غ��ر�ر  على 
�أهايل  وبع�س  �ل��ب��ارزي��ن  �الأع��م��ال 
يحملون  �ل���ذي���ن  �ل��رئ��ي�����ص��ي  �ل���رب 
�إقامات يف هونغ كونغ. ومل حتدد 
من  �صت�صتثنى  �ل��ت��ي  �ل��ف��ئ��ات  الم 

�الإعفاء.
�أكدت  �أن  �صبق  �لتي  و�أو�صحت الم 
�لرب  مع  �ل�صفر  ��صتئناف  �أن  على 
��صتئناف  م��ن  “�أهم”  �ل��رئ��ي�����ص��ي 
�ل��دول��ي��ة لهونغ  �ل�����ص��ف��ر  خ��ط��وط 
كونغ، باأن بكني تتوقع من �ملدينة 
�لتي  �مل�������ص���ددة  �ل���ق���ي���ود  حم����اك����اة 

تفر�صها �ل�صني.
وقالت “نعي�س مع�صلة نوعا ما �إذ 
باأن تكون ممار�صاتنا  علينا �صمان 
متو�فقة  كوفيد  الحتو�ء  �لر�مية 
مع تلك �ملطبقة يف �لرب �لرئي�صي 
م����ن �أج�������ل �����ص���ت���ئ���ن���اف ج������زء من 
�لرب  م��ع  �صحي  حجر  ب��ال  �ل�صفر 

�لرئي�صي«.
جمموعة  �أك������رب  ح�������ّذرت  وف���ي���م���ا 
�الثنني  �مل��ال��ي��ة  ل��ل�����ص��رك��ات  �صغط 
من �أن قر�ر الم �ّتباع ��صرت�تيجية 
و�إبقاء  بكوفيد  �إ�صابات  “�صفر” 
�ملدينة مقطوعة عن �لعامل ي�صكل 
�إال  مل�صتقبلها كمركز مايل،  �صربة 

�أن �أي تغيري ال يلوح يف �الأفق.
 

�ج��ت��اح��ت مناطق  �ل��ت��ي  �الأخ������رية 
�ل�صلطات  وجت��ري  �ل��ب��الد.  �صمال 
�لنطاق  و�����ص���ع���ة  ف��ح��و���س  ح��م��ل��ة 
عّلقت  حيث  مقاطعة   11 ت�صمل 
�ل�صلطات �لرحالت �ل�صياحية بني 
�ملقاطعات يف خم�س مناطق ر�صدت 

فيها �إ�صابات، بينها بكني.
�جلدية  م����دى  ع��ل��ى  م���وؤ����ص���ر  ويف 
�ل��ت��ي ت��ت��ع��ام��ل ب��ك��ني م���ن خاللها 
�صرطة  �أطلقت  �ل��وب��اء،  تف�صي  مع 
�ملدينة ثالثة حتقيقات جنائية يف 
�ل�صالمة  قو�عد  بانتهاك  �صبهات 
�مل��رت��ب��ط��ة ب��ك��وف��ي��د، وف���ق م��ا �أف���اد 
ن��ائ��ب م��دي��ر م��ك��ت��ب �الأم����ن �لعام 

للمدينة �الأحد.
مدينة  ع��ّل��ق��ت  ����ص���اب���ق،  وق����ت  ويف 

النت�صو ومنطقة منغوليا �لد�خلية 
خ����دم����ات �حل�����اف�����الت و�����ص����ي����ار�ت 

�الأجرة.
فاأعلنت  ك����ون����غ،  ه���ون���غ  يف  و�أم�������ا 
كاري  �لتنفيذية  �ل�صلطة  رئي�صة 
�صت�صدد  �مل��دي��ن��ة  �أن  �ل��ث��الث��اء  الم 
بالفريو�س  �ملرتبطة  �ل�صفر  قيود 
لتكون �أقرب لتلك �ملطّبقة يف �لرب 

�لرئي�صي �ل�صيني.
وج��������اء �الإع����������الن رغ������م خم�����اوف 
�ملدينة  و�الأع���م���ال يف  �مل���ال  دو�ئ����ر 
مقطوعة  كونغ  هونغ  �إبقاء  حيال 
�إذ ت��ط��ّب��ق نظام  �ل��ع��امل  ع��ن ب��اق��ي 
ح���ج���ر ���ص��ح��ي �إل�����ز�م�����ي ي���ع���د من 
على  ويفر�س  ت�صدد�  �الأك���رث  ب��ني 
حلجر  �خل�صوع  �لقادمني  معظم 

»�آ�سيان« تعقد قمتها بغياب بورما 
•• بندر �رسي بيغاوان-اأ ف ب

�أم�س  �أعمال قمتهم   )�آ�صيان(  �آ�صيا  �صرق  ر�بطة دول جنوب  بد�أ قادة دول 
�لثالثاء غري �أن بورما رف�صت �إر�صال ممثل لها يف �أعقاب قر�ر �لكتلة ��صتبعاد 
�الفرت��صية  �لقمة  �فتتحت  ح�صورها.  من  �لع�صكرية  �ملجموعة  رئي�س 
ثالثة �أيام من �الجتماعات �لتي ت�صت�صيفها �لر�بطة، و�ملتوقع �أن ي�صارك 
فيها �لرئي�س �الأمريكي جو بايدن و�لرئي�صان �ل�صيني و�لرو�صي. وتت�صدر 
بورما جدول �أعمال حمادثات �لثالثاء بني �لقادة �الإقليميني، يف وقت ال 
يز�ل هذ� �لبلد ي�صهد فو�صى منذ ��صتيالء �جلي�س يف �صباط/فرب�ير على 

�حلكم و�لقمع �لذي �أعقب ذلك بحق �ملعار�صة.
ع�صويتها  يف  ت�صم  �لتي  �آ�صيان  و�صعت  �لتوتر،  فتيل  لنزع  دع��و�ت  و�أم���ام 
بورما، خارطة طريق بهدف �إعادة �إر�صاء �ل�صالم لكن ال تز�ل هناك �صكوك 

�إز�ء �لتز�م �جلر�الت باخلطة.
ودفع رف�س بورما �ل�صماح ملمثل خا�س بلقاء �لزعيمة �ملدنية �أونغ �صان �صو 
�جلر�ل  �لع�صكرية  �ملجموعة  رئي�س  ��صتبعاد  ق��ر�ر  التخاذ  بالكتلة  ت�صي، 

مني �أونغ هالينغ من �لقمة �ملنعقدة هذ� �الأ�صبوع.
وو�صع �النقالب حد� لتجربة بورما �لق�صرية مع �لدميوقر�طية، يف وقت 
تو�جه �صو ت�صي، �حلائزة حائزة نوبل لل�صالم، عدد� من �التهامات وحتاكم 

يف حمكمة ع�صكرية قد تق�صي ب�صجنها ع�صر�ت �ل�صنو�ت.
�لقمة خطوة غري  �أون��غ هالينغ من  �جل��ر�ل مني  ��صتبعاد  ق��ر�ر  و�عترب 
م�صبوقة من منظمة تتعر�س النتقاد�ت عادة لعدم �متالكها �أدو�ت �صغط، 
ونددت �ملجموعة �لع�صكرية بالقر�ر بو�صفه خرقا ل�صيا�صات �لتكتل �لقا�صية 

بعدم �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية للدول �الأع�صاء.
وكانت �لر�بطة �لتي ت�صم 10 �أع�صاء قد دعت ت�صان �آي، �ملدير �لعام �ملعني 
من �جلر�الت يف وز�رة �ل�صوؤون �خلارجية، للح�صور يف مكان قائد �جلي�س. 
غري �أن متحدثا با�صم �ملجموعة �لع�صكرية قال �الثنني �أن �إيفاد �صخ�صية 
ومل يح�صر �أي ممثل  �أدنى من�صبا قد “يوؤثر على �صيادة و�صورة بلدنا”. 

عن بورما �فتتاح �لقمة �الفرت��صية.
قال خبري جنوب �صرق �آ�صيا يف �ملعهد �لدويل للدر��صات �ال�صرت�تيجية �آرون 
كونلي �أن قر�ر منع رئي�س �ملجموعة �لع�صكرية ينطوي على “�أهمية بالغة«. 
وقال خالل حلقة نقا�س �الثنني �إن “هذه �أهم عقوبة فر�صتها �آ�صيان على 
�الإطالق على دولة ع�صو، وهي رد مبا�صر على عدم �المتثال �لذي �صهدناه 
غري  م��ن  ب��اأن��ه  يعتقدون  �مل��ر�ق��ب��ني  �أن  غ��ري  �لع�صكرية«.  “�ملجموعة  م��ن 
�ملرجح �أن تذهب �لر�بطة �أبعد من ذلك، كاأن تعلق ع�صوية بورما مثال، وال 
يرون فر�صة تذكر يف �تخاذ قر�ر�ت يف �جتماعات هذ� �الأ�صبوع، من �صاأنها 
�أن تدفع �إىل تغيري يف نهج �ملجموعة �لع�صكرية. وقال دبلوما�صي من جنوب 
�صرق �آ�صيا طلب عدم �لك�صف عن ��صمه لوكالة فر�ن�س �إن “�آ�صيان منق�صمة 

حيال م�صاألة بورما... لن يكون هناك على �الأرجح تقدم حقيقي«.
للتحرك،  �لكتلة  و�إندوني�صيا  و�صنغافورة  ماليزيا  مثل  �أع�صاء  دول  ودعت 

بعك�س حكومات �أخرى �أكرث ��صتبد�دية.

�إغالق على �أربعة ماليني �سيني جّر�ء كوفيد 

بايدن يح�س �لدميوقر�طيني على �إقر�ر حزمتي �الإنفاق 
•• نيواآرك، نيوجري�صي-اأ ف ب

�أع���������رب �ل���رئ���ي�������س �الأم������ريك������ي جو 
يتو�صل  �أن  يف  �أم����ل����ه  ع����ن  ب����اي����دن 
ب�صاأن  �ت��ف��اق  �إىل  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ون 
�الأ�صبوع  لالإنفاق  كبريتني  حزمتني 
�جل���������اري ب����ه����دف ج���ع���ل �ل�����والي�����ات 
�ملتحدة جمدد� “�لبلد �الأكرث تقّدما 

يف �لعامل«.
�تفاق على  �إىل  ودعا بايدن للتو�صل 
م�صروع قانون لالإنفاق �الجتماعي يتوقع باأن تبلغ قيمته قر�بة تريليوين 

دوالر وم�صروع قانون �آخر للبنى �لتحتية بقيمة 1،2 تريليون دوالر.
و�أعرب عن �أمله يف �أن يتم �لتو�صل التفاق بحلول نهاية �الأ�صبوع �جلاري، 

عندما يتوجه حل�صور قّمتني يف �أوروبا.
م�صيفا �أن �ملحادثات �لتي جرت �الأحد  وقال لل�صحافيني “هذ� ما �آمله”، 
مع �ل�صناتور �لدميوقر�طي جو مانت�صني، �لذي يعد بني �أبرز �لعر�قيل يف 

وجه �التفاق، “كانت جّيدة«.
ويف خطاب �ألقاه الحقا يف م�صتودع ل�صيانة �لقطار�ت يف نيوجري�صي، قال 

ما  �لكربى يف  �ل��دول  باقي  رك��ب  تخّلفت عن  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �إن  بايدن 
يتعّلق بالبنى �لتحتية و�لتعليم وغري ذلك من �خلدمات �الأ�صا�صية.

وقال “ما �لذي نفعله؟ فلنبد�أ بالعمل ولندفع �لنا�س للعمل، دعونا نعيد 
تاأ�صي�س �أمريكا لتكون �لبلد �الأكرث تقّدما يف �لعامل«.

ينخرطون  لكنهم  �لكونغر�س  على  �صئيل  بفارق  �لدميوقر�طيون  يهيمن 
يف خ��الف��ات منذ �أ���ص��اب��ي��ع ب�����ص��اأن حم��ت��وى وح��ج��م م�����ص��روع ق��ان��ون �الإنفاق 
 3،5 �لبالغة  �الأ�صلية  �لكلفة  خف�س  على  �ملعتدلون  ي�صر  �إذ  �الجتماعي، 
�لبنى  حزمة  مترير  مبنع  بالتهديد  �لي�صاريون  يرد  فيما  دوالر  تريليون 

�لتحتية �لتي حتظى ب�صعبية.
وترك ذلك بايدن يكافح الإنقاذ حلمه بتقليد �أهم �لروؤ�صاء مثل فر�نكلني 
�لكونغر�س يف  يو�جهون خطر خ�صارة  �لدميوقر�طيون  بات  فيما  روزفلت 

�نتخابات منت�صف �لوالية �ملرتقبة �لعام �ملقبل.
وياأمل �لرئي�س �لبالغ 78 عاما باأن ي�صّكل �نت�صاره على هذه �جلبهة دفعة 
مل�صد�قيته فيما يتوّجه للم�صاركة يف قمة ملجموعة �لع�صرين يف روما نهاية 

�الأ�صبوع ويف قمة �الأمم �ملتحدة للمناخ يف غال�صكو �الأ�صبوع �ملقبل.
�لدميوقر�طيان  �ملر�صحان  ي��و�ج��ه  �ل��ث��اين/ن��وف��م��رب،  ت�صرين   2 يف  و�أم���ا 
بوالية  للفوز  �صعبة  �ن��ت��خ��اب��ات  وفريجينيا  نيوجري�صي  ح��اك��م  ملن�صبي 

جديدة.

يف  لهما  دع��م��ا  �نتخابية  جت��ّم��ع��ات  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �ل�صابق  �لرئي�س  و�أق����ام 
�لواليتني فيما يتوقع �أن يزور بايدن فريجينيا �لثالثاء بعد �لزيارة �لتي 

�أجر�ها �إىل نيوجري�صي �الثنني.
�إقر�ر  يف  �لدميوقر�طيون  �أخفق  ح��ال  يف  �أن��ه  �إىل  ي�صريون  �ملحللني  لكن 
�ملوعد، فقد  �للذين تاأجال طويال بحلول ذلك  م�صروعي قانوين �الإنفاق 

يوؤدي ذلك �إىل فوز �جلمهوريني.
يف نيوجري�صي، تر�جع �لتقدم �لذي كان يحققه �حلاكم فيل موريف و�لبالغ 

26 نقطة على مناف�صه �جلمهوري ب�صت نقاط.
ويبدو �لو�صع �أخطر يف فريجينيا، �لتي حقق فيها بايدن فوز� �صهال على 
مناف�صه �جلمهوري دونالد تر�مب يف �النتخابات �لرئا�صية قبل عام. وتبدو 
حاليا �ملناف�صة على �أ�صّدها بني �ملر�ّصح �لدميوقر�طي ملن�صب حاكم فريجينا 
تريي ماكاأوليف ومناف�صه �جلمهوري غلني يانغكني، فيما ترت�جع ن�صب 

�لتاأييد لبايدن.
�أ�صبوع، تو�لت توقعات قادة �حلزب �لدميوقر�طي بالنجاح يف  وعلى مدى 

�لتو�صل �إىل �تفاق.
�أن  “من �ملفرت�س”  �إنه  وقال مانت�صني لل�صحافيني يف و��صنطن �الثنني 
نهاية  �الإنفاق �الجتماعي بحلول  �إط��ار عمل على  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  يتم 

�الأ�صبوع، و�إن كان من دون ت�صويت فعلي.

و�الأح�������د، ���ص��ّرح��ت رئ��ي�����ص��ة جمل�س 
“نقرتب من  بيلو�صي  نان�صي  �لنو�ب 
�التفاق«. وترّكزت �ملفاو�صات �الأكرث 
ت��ع��ق��ي��د� ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ت��غ��ط��ي��ة كلفة 
تردد  بعد  بايدن  و�فق  فيما  �الإنفاق، 
م�صاعيه  عن  للتخلي  �صي�صطر  باأنه 
�ل�صركات.  ع��ل��ى  �ل�����ص��ر�ئ��ب  ل���زي���ادة 
وجتري مناق�صة �صريبة جديدة على 

�الأفر�د �الأكرث ثر�ء.
�أث��ارت فكرة خف�س قيمة  �الأثناء،  يف 

�حلزمة �إىل ن�صف �لرقم �الأ�صلي �لبالغ 3،5 تريليون دوالر �صجاالت ب�صاأن 
�لرب�مج وم�صاألة حذف مو�د بالكامل �أو �الكتفاء بخف�س متويلها.

�مل��و�د �الأب��رز �لتي و�ف��ق بايدن على حذفها هي م�صاعيه لكليات  ومن بني 
�للغة  ت��دّر���س  �ل��ت��ي  جيل  زوج��ت��ه  تدعمها  ف��ك��رة  وه��ي  جمانية،  جمتمعية 

�النكليزية يف كلية جمتمعية يف فريجينيا.
�ل�صاملة لالطفال وزي��ادة متويل  �لدعم للرعاية  �الإبقاء على  لكن يتوقع 
ي���ز�ل م�صري مقرتحات  وم���ا  �ل���دول���ة.  م��ن  �مل��دع��وم��ة  �ل�صحية  �ل��رع��اي��ة 

لالإنفاق على تخفيف تد�عيات تغرّي �ملناخ جمهوال.
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�حلاويات  ناقلة  منت  على  �حلريق  �إن  �لكندي  �ل�صو�حل  خفر  ق��ال 
�صو�حل  قبالة  �ل�صبت  منذ  كينغ�صتون”  “زمي  �مل�صتعلة  �لقرب�صية 
كند� على �ملحيط �لهادي خمد . وف�ّصرت نائبة قائدة ق�صم �حلو�دث 
�أن  موؤمتر �صحايف  ماكوي خالل  ماريا  �لكندي  �ل�صو�حل  مع خفر 
ير�م”،  ما  على  “ي�صري  �لو�صع  و�أن  مرئية  تعد  مل  �لنري�ن  �أل�صنة 
يت�صاعد  �الآن  بات  ت�صتعل،  كانت  �لتي  �أن �حلاويات  “يبدو  م�صيفًة 

منها �لدخان فقط«.
وقال خفر �ل�صو�حل �لكندي يف تغريدة على تويرت بعد ظهر �الثنني 
“ت�صتمر حالًيا �لرياح �لقوية و�الأمو�ج �لعالية يف منع فرق �الإنقاذ 

من �ل�صعود �إىل �ل�صفينة، لكن قد يهد�أ �جلو الحًقا يف �مل�صاء«.
�ل�صبت يف ع�صر حاويات حتمل ب�صائع على منت  �لنري�ن  و��صتعلت 
تنتظر  �لناقلة  كانت  بينما  كينغ�صتون”  “زمي  �لقرب�صية  �لناقلة 
�ل��و���ص��ول �إىل م��ي��ن��اء ف��ان��ك��وف��ر، م��ا دف���ع �إىل �إج����الء 16 ف����رًد� من 
�لطاقم. وذكرت �إذ�عة كند� �أن �لناقلة “زمي كينغ�صتون” تو�جه منذ 
ب�صبب  �لهادئ  �ملحيط  �أربعني حاوية يف  فقد�ن  م�صكلة مع  �جلمعة 
�ل�صو�حل  خفر  ويعمل  �جلوية.  �الأح��و�ل  ل�صوء  �لقوية  �مل��وج  حركة 

�لكنديون ونظر�وؤهم �الأمريكيون معا للعثور عليها.
وفًقا  �لبحرية  �الأن����و�ع  على  خطر  �أي  ُي��ح��ّدد  ومل  �أح��د  ُي�صب  ومل 

لل�صلطات �لكندية.

قال حر�س �ل�صو�حل �ليوناين �إن ثالثة مهاجرين لقو� حتفهم �أم�س 
�لثالثاء يف �أثناء حماولة �لعبور من تركيا �إىل �ليونان، وذلك بعدما 

غرق قاربهم �لذي يقّل نحو 27 �صخ�صا.
�لتي  �الأوروب�����ي  ل��الحت��اد  �مل��وؤدي��ة  �لرئي�صية  �ل�صبل  �أح���د  و�ل��ي��ون��ان 
و�هية  مطاطية  زو�رق  يف  تركيا  من  يعربون  جل��وء  طالبو  ي�صلكها 
مكتظة عادة، غري �أن �الأعد�د تناق�صت بو�صوح يف �ل�صنو�ت �الأخرية 
�إنه  �ل�صلطات  وقالت  تكر�ر�.  �أق��ل  �لقو�رب  غرق  ح��و�دث  و�أ�صبحت 
�أمكن �إنقاذ 21 �صخ�صا و�إن هناك ثالثة �آخرين يف عد�د �ملفقودين. 
وت�صاعد ع�صرة قو�رب وطائرتا هليكوبرت يف عملية �الإنقاذ. وو�صل 
�الحت���اد  �إىل  ���ص��وري��ون  الج��ئ��ون  معظمهم  �صخ�س  م��ل��ي��ون  ق��ر�ب��ة 
�الأوروبي عام 2015 بعد �لعبور �إىل جزر يونانية قريبة من تركيا. 
وو�صل نحو 6500 طالب جلوء �إىل �ليونان هذ� �لعام، �أغلبهم عرب 
حدودها �لربية �ل�صمالية �ل�صرقية مع تركيا وفقا لبيانات �ملفو�صية 

�ل�صامية لالأمم �ملتحدة ل�صوؤون �لالجئني.
 
 

قال �لبيت �الأبي�س �إن �لرئي�س �الأمريكي جو بايدن وقع �أمر� يفر�س �صرورة 
للبالد  �لقادمني  �الأج��ان��ب  ملعظم  كوفيد-19  �صد  تطعيم  على  �حل�صول 
جو� ورفع قيود �صفر م�صددة كانت مفرو�صة على �ل�صني و�لهند وكثري من 
�لبلد�ن �الأوروبية على �أن ي�صري ذلك بدء� من �لثامن من نوفمرب ت�صرين 
�لثاين. وكانت �لقيود �الأمريكية قد ُفر�صت يف مطلع 2020 ملو�جهة �نت�صار 
جائحة فريو�س كورونا ومنعت دخول معظم �الأ�صخا�س من غري �ملو�طنني 
�الأمريكيني �لذين كانو� خالل 14 يوما قبل و�صولهم للبالد يف بريطانيا 
و�ل�صني  و�أي��رل��ن��د�  �أوروب��ي��ة  دول��ة   26 عددها  �لبالغ  �صنجن  منطقة  ودول 
“من م�صلحة  �الأم��ر  و�ل��رب�زي��ل. وج��اء يف  و�إي���ر�ن  �فريقيا  و�لهند وجنوب 
ب�صبب  معينة  بلد�ن  على  ُتفر�س  كانت  �لتي  �لقيود  �إلغاء  �ملتحدة  �لواليات 
جائحة كوفيد-19 و�لعمل بنظام جديد يعتمد �عتماد� �أ�صا�صيا على �لتطعيم 
من �أجل ��صتئناف �آمن للرحالت �جلوية �إىل �لواليات �ملتحدة«. و�أكد �لبيت 
�الأبي�س ��صتثناء �الطفال �أقل من 18 عاما وكبار �ل�صن �لذي يعانون م�صاكل 
�ل�صياحة  لغري غر�س  �مل�صافرون  و�صيح�صل  �لقو�عد �جلديدة.  �صحية من 
على  �أق��ل  �أو  باملئة  ع�صرة  فيها  �لتطعيم  م��ع��دالت  تبلغ  دول��ة   50 نحو  م��ن 
��صتثناء من �لقو�عد و�صيتعني عليهم �حل�صول على تطعيم خالل 60 يوما 
من �لو�صول �إىل �لواليات �ملتحدة. ومن �صمن �لدول تلك نيجرييا وم�صر 
و�جلز�ئر و�أرمينيا وميامنار و�لعر�ق ونيكار�جو� و�ل�صنغال وليبيا و�إثيوبيا 

وز�مبيا و�لكوجنو وكينيا و�ليمن وهايتي وت�صاد ومدغ�صقر.

عوا�صم

مونرتي�ل

اأثين�

وا�سنطن

�إ�سر�ئيل تطلع و��سنطن على 
منظمات فل�سطينية �سّنفتها »�إرهابية« 

••  القد�س-اأ ف ب

�لتي  �ال�صتخبارية  �ملعلومات  لتبادل  و��صنطن  �إىل  مبعوثا  قريبا  �إ�صر�ئيل  توفد 
ب�”�جلبهة  �لفل�صطيني  �مل��دين  �ملجتمع  من  جمموعات  �صّت  �رت��ب��اط  �إىل  ت�صري 
قال  ما  وف��ق  “�إرهابية”،  �إ�صر�ئيل  تعتربها  �لتي  فل�صطني”  لتحرير  �ل�صعبية 
�إ���ص��ر�ئ��ي��ل �جلمعة  ب��ر���س �الث��ن��ني. و�أع��ل��ن��ت  ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س  �إ�صر�ئيلي  م�����ص��وؤول 
على  “�إرهابية”  فل�صطينية  حكومية  غري  موؤ�ص�صات  �أو  منظمات  �صّت  ت�صنيف 
ت�صنفها  �لتي  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  باجلبهة  لها  مزعومة  �صالت  خلفية 
وغ�صب  دوليا  قلقا  �خلطوة  هذه  �أث��ارت  “�إرهابية«.  عدة  غربية  ودول  �إ�صر�ئيل 
�لواليات  وقالت  �الإ�صر�ئيلية.  �مل��دين  �ملجتمع  منظمات  وبع�س  �لفل�صطينيني 
“مزيد من  على  �حل�����ص��ول  �إىل  �صت�صعى  �إن��ه��ا  الإ���ص��ر�ئ��ي��ل،  �أه���م حليف  �مل��ت��ح��دة، 
ك�صف  ع��دم  �صرط  �إ�صر�ئيلي  م�صوؤول  و�صرح  �لت�صنيف.  ه��ذ�  ح��ول  �ملعلومات” 
“�صني بيت”  “يف �الأي��ام �ملقبلة، يتوجه مبعوث خا�س من  ��صمه، لفر�ن�س بر�س 
مو�د  حاماًل  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �إىل  �خلارجية  ووز�رة  �لد�خلي”  �الأم��ن  “جهاز 
لتحرير  �ل�صعبية  باجلبهة  �ل�صت”  “للمجموعات  �صلة  وجود  تثبت  ��صتخبارية 
هي  “�إرهابية”  �الإ�صر�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  �صنفتها  �لتي  و�ملنظمات  فل�صطني«. 
و”�حلركة �لعاملية للدفاع  “�ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان”  موؤ�ص�صة 
و”�حتاد  �لزر�عي”  �لعمل  و”�حتاد جلان  و”�حلق”  عن �الأطفال - فل�صطني” 
جلان �ملر�أة �لعربية” و”مركز بي�صان للبحوث و�الإمناء«. يف �صياق مّت�صل، قالت 
�ملحتلة لني  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �ملتحدة يف  باالأمم  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  من�صقة 
ها�صتينغز �الثنني، �إنها “قلقة” ب�صاأن �لت�صنيفات، معتربًة �أنها “تزيد �ل�صغوط 
�لفل�صطينية  �الأر����ص��ي  �أن��ح��اء  جميع  يف  �مل��دين  �ملجتمع  منظمات  على  �ملتز�يدة 
�ملحتلة على نطاق �أو�صع ولديها �لقدرة على تقوي�س عملهم �الإن�صاين و�لتنموي 

وحقوق �الإن�صان ب�صكل خطري«.

�جتماع طارئ.. هل يتدخل �ملجتمع �لدويل ل�سبط بو�سلة �ل�سود�ن؟

ما بعد �نتخابات �لعر�ق.. هل تت�سكل معار�سة قوية د�خل �لربملان؟

  �سفينة حربية رو�سية ت�سد هجوما مايل تطرد ممثل دول غرب �إفريقيا  
لقر��سنة قرب �ل�ساحل �الأفريقي 

 •• مو�صكو-رويرتز

قالت وز�رة �لدفاع �لرو�صية �أم�س �لثالثاء �إن مدمرة تابعة 
للبحرية �لرو�صية �صدت هجوما �صنه قر��صنة على �صفينة 

للحاويات بالقرب من �ل�صاحل �لغربي الأفريقيا.
وقالت �لوز�رة يف بيان �إن �ملدمرة نائب �الأدمري�ل كوالكوف 
�مل�صجلة  لوت�صيا  �حلاويات  �صفينة  من  ��صتغاثة  �إ�صارة  تلقت 
�أم�س  �ل��ك��ام��ريون  �إىل  ت��وج��و  م��ن  وه��ي يف طريقها  بنما  يف 
�الأول �الثنني و�إنها �أر�صلت وحدة من م�صاة �لبحرية بطائرة 

هليكوبرت �إليها.

�ملدين وكذلك من عامل �ل�صيا�صة وحتى عامل �ل�صحافة، ميار�صون 
على  يتو�فق  ال  “ما  وه��و  �النتقالية”  للمرحلة  معادية  �أن�صطة 

�الإطالق مع مهماته«.
ملايل  �لع�صكريني  �حلكام  على  �ل�صغط  يتز�يد  وقت  يف  ذلك  ياأتي 

الإعادة �ل�صلطة �إىل مدنيني منتخبني.
�نزلقت مايل يف ��صطر�بات �صيا�صية �لعام �ملا�صي، بلغت ذروتها مع 
�نقالب قاده �لكولونيل �أ�صيمي غويتا يف �آب/�أغ�صط�س 2020 �صد 

�لرئي�س �إبر�هيم بوبكر كيتا.
حكومة  ذل��ك  �إث��ر  �جلي�س  ع��نّي  عقوبات،  بفر�س  �لتهديد  وحت��ت 

مدنية موؤقتة مهمتها �إعادة �لبالد �إىل �حلكم �لدميوقر�طي.
لكن غويتا �أطاح �حلكومة �ملوؤقتة يف �أيار-مايو يف ما مّثل �نقالبا 
ثانيا، وُن�صب �لكولونيل الحقا رئي�صا موؤقتا، ما �أثار �إد�نات دولية.

�لتي  �إفريقيا  غ��رب  ل��دول  �القت�صادية  �ملجموعة  من  كل  وت�صدد 
�إج��ر�ء �نتخابات  15 دول��ة و�الأمم �ملتحدة على �الإ���ص��ر�ع يف  ت�صم 

للعودة �إىل �حلكم �ملدين.
بعد  �النتخابات  موعد  �صتحدد  �أنها  �أعلنت  �ملوؤقتة  �حلكومة  لكن 

عقد “موؤمتر وطني الإعادة �لتاأ�صي�س” يف كانون �الأول-دي�صمرب.
لل�صحافيني  مايغا  كوكاال  ت�صوغويل  �ملوؤقت  �ل��وزر�ء  رئي�س  وق��ال 
�الأحد بعد �جتماع مع وفد ملجل�س �الأمن �لدويل، �إن “�الأمن يحتل 

بطبيعة �حلال مقّدمة �الأولويات«.
يبلغ  �لتي  �الأط���ر�ف  �ملرت�مية  �ل��دول��ة  يف  �صا�صعة  مناطق  وهناك 
عدد �صكانها 19 مليون ن�صمة، خارج �صيطرة �حلكومة ب�صبب مترد 
�إرهابي بد�أ يف �ل�صمال عام 2012 قبل �أن ينت�صر �إىل و�صط �لبالد 

وميتد �إىل بوركينا فا�صو و�لنيجر �ملجاورتني.

 •• باماكو-اأ ف ب

�أعلنت مايل �أّن �ملمّثل �خلا�ّس للمجموعة �القت�صادّية لدول غرب 
�إفريقيا )�إيكو��س( حميدو بويل �صار “�صخ�صا غري مرغوب فيه” 
ح�صب ما �أورد �لتلفزيون  ب�صبب “ت�صّرفات ال تّت�صق مع مهامه”، 
حكومة  “قّررت  �الأخبار  �صريط  يف  �لعام  �لتلفزيون  وق��ال   . �لعام 
�القت�صادية  للمجموعة  �خل��ا���س  �ملمثل  �إع���الن  م��ايل  جمهورية 
ل���دول غ��رب �إف��ري��ق��ي��ا يف م��ايل �صخ�صا غ��ري م��رغ��وب ف��ي��ه، نظر� 
�لدبلوما�صي  �أّن  م�صيفا  مهامه”،  مع  تّت�صق  ال  �لتي  لت�صرفاته 

“�أمامه 72 �صاعة ملغادرة” �لبالد.
عبد  م��ايل،  يف  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  �ل�صوؤون  وزي��ر  و�أ���ص��ار 
�أّن بويل “يعمل مع جماعات و�أف��ر�د، من �ملجتمع  �هلل دي��وب، �إىل 

•• عوا�صم-وكاالت

�الأمن وبيانات  �جتماع طارئ ملجل�س 
دولية  ت��خ��وف��ات  ع��ن  تنبئ  م�صرتكة 
من حالة �ل�صبابية �لتي يتجه �إليها 
باحلكومة  �الإط���اح���ة  ب��ع��د  �ل�����ص��ود�ن 
�النتقالية وت�صاعد �أعمال �لعنف مع 
حالة  بال�صلطة  �مل��دين  �ل�صق  �إع���الن 

�لع�صيان و�صقوط قتلى وجرحى.
�لع�صكري  �مل��ج��ل�����س  ق�����ر�ر�ت  والق����ت 
و��صعة  دول��ي��ة  ت��ن��دي��د�ت  �ل�����ص��ود�ين 
ودع����������و�ت ل������الإف������ر�ج �ل�����ف�����وري عن 
للحو�ر  �ل�صريعة  و�ل��ع��ودة  �ملعتقلني 
�لبلد  �����ص���ت���ق���ر�ر  ع���ل���ى  و�حل�����ف�����اظ 
�الأفريقي �لذي ياأن حتت وطاأة �أزمات 

�قت�صادية كبرية.
ودعا بيان �أمريكي بريطاين نرويجي 
م�صرتك، فجر �لثالثاء، قو�ت �الأمن 
عن  �ل��ف��وري  �الإف���ر�ج  �إىل  �ل�صود�نية 

جميع �ملعتقلني.
و�أع���رب���ت ك��ل م��ن �ل���والي���ات �ملتحدة 
وبريطانيا و�لرويج يف �لبيان �ل�صادر 
عن  �الأمريكية،  �خلارجية  وز�رة  عن 

قلقهم ب�صدة ب�صاأن ما و�صفوه ب�”�النقالب �لع�صكري” 
يف �ل�صود�ن، و�إد�نة تعليق عمل موؤ�ص�صات �حلكومة.

اجتماع طارئ
مغلقا  ط��ارئ��ا  �جتماعا  �ل���دويل  �الأم���ن  جمل�س  ويعقد 
 6 طلب  على  بناء  �لثالثاء،  ظهر  بعد  �ل�صود�ن  ب�صاأن 

دول غربية.
وُتعقد �جلل�صة �لطارئة ملجل�س �الأمن ب�صاأن �لتطور�ت 
و�أيرلند�  �مل��ت��ح��دة  �مل��م��ل��ك��ة  م���ن  ب��ط��ل��ب  �ل�������ص���ود�ن،  يف 

و�لرويج و�لواليات �ملتحدة و�إ�صتونيا وفرن�صا.
و����ص��ت��ي��ق��ظ �ل�������ص���ود�ن���ي���ون، ف��ج��ر �الث���ن���ني، ع��ل��ى وقع 
يف  �مل����دين  ب��ال�����ص��ق  ووزر�ء  �صيا�صيني  ب��ح��ق  �ع��ت��ق��االت 
�حل��ك��وم��ة �الن��ت��ق��ال��ي��ة ت��اله��ا �إع�����الن رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�صيادة �النتقايل، عبد �لفتاح �لربهان، حل �حلكومة 
وفر�س حالة �لطو�رئ بهدف “ت�صحيح �لثورة”، بينما 

نّدد مدنيون يف �ل�صلطة مبا �عتربوه “�نقالبا«.

اأ�سدقاء ال�سودان
�ل�����ص��ي��ا���ص��ي باجلامعة  �أ���ص��ت��اذ ع��ل��م �الج��ت��م��اع  وي���ق���ول 
�الأمن  جمل�س  �جتماع  �إن  ���ص��ادق،  �صعيد  �الأم��ريك��ي��ة، 

•• بغداد-وكاالت

لالنتخابات  �لنهائية  �لنتائج  �صدور  �نتظار  غمرة  يف 
�جلاري،  �أكتوبر   10 يف  متت  �لتي  �لعر�قية،  �لعامة 
مع تو��صل عمليات تدقيق �لطعون و�ل�صكاوى �ملقدمة 
للمفو�صية �لعليا �مل�صتقلة، وت�صاعد �خلالف و�جلدل 
�الأك��رب د�خل  �لكتلة  �الأح��ق بت�صكيل  حول من �صيكون 
�حلكومة  بتاأ�صي�س  تكلف  و�ل��ت��ي  �جل���دي���د،  �ل���ربمل���ان 

�لعر�قية �ملقبلة.
خليار  جم��دد�  �للجوء  ب��اجت��اه  تدفع  م��وؤ���ص��ر�ت  و�صط 
حكومة تو�فقية، ت�صم �لكتل �ل�صيا�صية �لرئي�صية لي�س 
�لثالث  وخا�صة  �مل��ك��ون��ات  خمتلف  �صعيد  على  فقط 
�لرئي�صية �ل�صيعية و�ل�صنية و�لكردية، بل وعلى �صعيد 
د�خ���ل ك��ل م��ك��ون م��ن��ه��ا، �الأم����ر �ل���ذي ي��دف��ع مر�قبني 
�إ�صر�ر  يف  �ل�صبب  ح��ول  �ل��ت�����ص��اوؤالت  ل��ط��رح  للم�صهد 
خمتلف �الأطر�ف �ل�صيا�صية �لعر�قية، على �لتمثل يف 
�حلكومة �لقادمة، و�لت�صبث بامل�صاركة فيها، حتى تلك 
�ملن�صوية يف �إطار مكون و�حد، و�إغفالها متاما فر�صية 
�حلكومي  ل��الأد�ء  مر�قبة  برملانية  معار�صة  دور  لعب 

وناقدة.
�مل��ع��ار���ص��ة يف  ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ات ���ص��ع��ف  وللتعليق 
تقا�صم  على  و�الإ����ص���ر�ر  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  �ل�صيا�صية  �لبيئة 
�لكعكة �حلكومية بني �لفرقاء �لعر�قيني، يقول مدير 
ل�”�صكاي  �ل�صمري  �إح�صان  �ل�صيا�صي،  �لتفكري  مركز 
يف  بالعر�ق  مرغوبة  غ��ري  “�ملعار�صة  عربية”:  نيوز 
�لعمل �ل�صيا�صي، كونها تاريخيا دوما ما كانت عر�صة 
من  و�الع��د�م��ات  و�العتقاالت  و�لتنكيل  لال�صتهد�ف 
�لتحول  مع  حتى  وبالنهاية  �حلاكمة،  �ل�صلطات  قبل 
�لفكرة  ت��ل��ك  بقيت   ،2003 ع���ام  ب��ع��د  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
مرت�صخة لدى �لقوى �ل�صيا�صية �لعر�قية، و�لتي �أ�صال 
كانت قوى معار�صة للنظام �ل�صابق، و�ملرتكنة على �أن 
�مل�صاءلة  طائلة  حتت  �صيكون  للمعار�صة،  يذهب  من 

�الإرهابي وممار�صاته �لتي عزلته دوليا وحتى عربيا.
حياد  عدم  باالأ�صا�س  ت�صتهدف  �لعقوبات  �أن  �إىل  ولفت 
�الإ�صالم  �أح�����ص��ان  �إىل  �أخ�����رى  م���رة  وردت�����ه  �ل�������ص���ود�ن 
قو�ئم  ع��ل��ى  وو���ص��ع��ه��ا  �ل��ب��الد  �أن��ه��ك  �ل���ذي  �ل�صيا�صي 

�الإرهاب لعقود طويلة.
ونوه �إىل �أن هناك مكت�صبات كثرية �صيخ�صرها �ل�صود�ن 
جر�ء �إنهاء مرحلة �لتحول �لدميقر�طي وعلى ر�أ�صها 
�مل���ب���ادر�ت �ل��و����ص��ع��ة الإ���ص��ق��اط �ل��دي��ون وك��ذل��ك �لدعم 
�ل��ع��رب��ي و�ل�����دويل ح���ال �ل�����ص��م��اح ب����اأي ع����ودة لتنظيم 

�الإخو�ن للم�صهد.
وقال �إن �ال�صطر�بات �حلالية تقلق دول �جلو�ر خ�صية 
حالة �لفو�صى �أو �الحرت�ب �لد�خلي �لتي قد ت�صل �إليه 
�أن�صار  �لكبرية من جانب  �لت�صعيد  بعد حالة  �الأم��ور 
�ل�صق �ملدين و�أن�صار �حلركات �لثورية خا�صة بعد وقوع 

قتلى وجرحى خالل تفريق �الأمن للمتظاهرين.

تعليق م�ساعدات وحتذيرات
ورد� على �الأو�صاع �حلالية، �أعلنت �خلارجية �الأمريكية، 
�ملخ�ص�صات  م��ن  لل�صود�ن  م�صاعد�ت  تعليق  �الث��ن��ني، 

�لطارئة تبلغ قيمتها 700 مليون دوالر.

�صيكون بد�ية خلية �أزمة من قبل جمموعة “�أ�صدقاء 
و�لرويج  وف��رن�����ص��ا  �الأوروب�������ي  )�الحت�����اد  �ل�صود�ن” 
و�أملانيا و�ل�صعودية و�ل�صويد و�الإمار�ت و�ململكة �ملتحدة 
�لتي  �الإج�����ر�ء�ت  للتن�صيق ح��ول  �مل��ت��ح��دة(  و�ل��والي��ات 

�صيتم �تخاذها ب�صاأن �لو�صع يف �ل�صود�ن.
�أي  �أن  عربية”  نيوز  ل�”�صكاي  ت�صريحات  يف  و�أو���ص��ح 
على  و�ل�صغوطات  �الأع��ب��اء  �صتزيد  بامل�صهد  تعقيد�ت 
�ملجل�س �لع�صكري خا�صة بعد مكا�صب حققتها �حلكومة 
�ل�صيا�صي  �ال���ص��ت��ق��ر�ر  حتقيق  جعلت  �ل��ت��ي  �النتقالية 
�أول��وي��ة ق�صوى  �ملتهالك  �الق��ت�����ص��اد  و�إن��ق��اذ  و�الأم��ن��ي 
لديها، فوقعت �تفاق �صالم تاريخي يف جوبا طوت عربه 
حو�ر  بعد  وتو�صلت  رج��ع��ة،  غ��ري  �إىل  �حل���رب  �صفحة 
طويل مع �الإد�رة �الأمريكية �إىل ت�صوية مالية، مهدت 

ل�صدور قر�ر رفع �ل�صود�ن من قائمة �الإرهاب.

تخوفات من ردة �الإخو�ن
ع�صوية  ���ص��ي��ع��ل��ق  �الإف���ري���ق���ي  �الحت�����اد  �أن  �إىل  و�أ����ص���ار 
�ل�صود�ن حتى عودة �حلكم للمدنيني ما قد يوؤدي �إىل 
عزلة �لبلد �الإفريقي �لذي ما لبث �أن عاد �إىل �أح�صان 
�ملجتمع �لدويل بعد 30 عاما من حكم تنظيم �الإخو�ن 

و�لعامل �الأهم كما يرى �ل�صمري ور�ء ظاهرة �لعزوف 
عن لعب دور �ملعار�صة �لرقابية و�لتقوميية يف �لعر�ق 
�أن “�لقوى �حلزبية ال متلك ن�صجا �صيا�صيا، وترك�س 
خلف بريق �ل�صلطة و�أدو�تها، وال تعنى بتقومي �لدولة 
و�إ�صالحي  بلورة م�صروع وطني  وموؤ�ص�صاتها، يف �طار 

معار�س وفاعل«.
�أحز�ب  �أم��ام حتول يف ظل ظهور  “�الآن نحن  ويتابع: 
�ملعار�صة،  نحو  تتوجه  �أن��ه��ا  يبدو  وم�صتقلة،  ج��دي��دة 
لهذ�  و�أت��وق��ع  ومطلوب،  �صحيح  تاأ�صي�صي  فعل  وه��ذ� 

�لتوجه �لنجاح �إذ� ما متا�صك وتبلور يف قادم �الأيام«. 
�أم���ا ر�ئ���د �ل��ع��ز�وي م��دي��ر م��رك��ز �الأم�����ص��ار للدر��صات 

�حلكومية وفقد �متياز�ت �مل�صاركة بال�صلطة«. 
�أ�صا�صي  رك���ن  ه��ي  منها  �ل��ن��ي��اب��ي��ة  وخ��ا���ص��ة  �مل��ع��ار���ص��ة 
ملعادلة �لنظام �لدميقر�طي جنبا �إىل جنب �حلكومة، 
“لكن  �لعر�قي، م�صيفا:  �الأ�صتاذ �جلامعي  يقول  كما 
م�����ص��در �حل�صانات  ه��ي  �ل�����ص��ل��ط��ة  �أن  �ل���ع���ر�ق مب��ا  يف 
�ملعار�صة  ت��ك��ون  ت��ك��اد  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة،  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وغ���ري 

مفقودة بالعر�ق«. 
و�أردف: “ثمة �عتقاد ر�ئج بالو�صط �ل�صيا�صي �لعر�قي، 
مفاده �أن من يتو�جد يف �ل�صلطة �لتنفيذية وي�صارك، 
�صيبقى  �أن���ه  مبعنى  م�صمون،  �ل�صيا�صي  فم�صتقبله 

حا�صر� يف �مل�صهد �ل�صيا�صي �لعام وموؤثر� فيه«.

�خلارجية  ب���ا����ص���م  �مل���ت���ح���دث  وق������ال 
�الأمريكية نيد بر�ي�س �إنه “يف �صوء 
تلك �لتطور�ت، تعلق �لواليات �ملتحدة 
م��ن خم�ص�صات  م�����ص��اع��د�ت  ت��ق��دمي 
 700 �لبالغة  �ل��ط��ارئ��ة  �مل�����ص��اع��د�ت 
لدعم  �مل��خ�����ص�����ص��ة  دوالر  م���ل���ي���ون 
�أنه  م�صيفا  �قت�صاديا”،  �ل�����ص��ود�ن 
مل يتم حتويل �أي من تلك �الأمو�ل، 

وبالتايل مت تعليق �ملبلغ كله.
م�صوؤولني  “�عتقال  �أن  و�أ�����ص����اف 
حكوميني مدنيني بال�صود�ن يقو�س 
�ملدين  �حل���ك���م  �إىل  �ل���ب���الد  �ن��ت��ق��ال 

�لدميقر�طي«.
�ملتحدة  “�لواليات  �أن  بر�ي�س  و�أك��د 
مل تت�صل برئي�س �لوزر�ء �ل�صود�ين 
�صيطرة  م���ن���ذ  ح����م����دوك  ع����ب����د�هلل 
يتم  ومل  �ل�����ص��ل��ط��ة،  ع��ل��ى  �جل��ي�����س 

�إبالغها م�صبقا بتحرك �جلي�س«.
�إىل  ل��ل��ج��وء  “م�صتعدون  وت����اب����ع: 
ملحا�صبة  �ملنا�صبة  �الإج���ر�ء�ت  جميع 
من يحاول �لتقليل من �إر�دة �ل�صعب 

�ل�صود�ين«.

تعقيدات �سودانية
وقال �ملحلل �ل�صود�ين و�لباحث يف �ل�صوؤون �الأفريقية، 
�النقالب  ه��ذ�  قبل  “�لو�صع  �إن  �صالح،  حممد  عبا�س 
�ل�صلطة،  ح��ول  �ل�صركاء  ���ص��ر�ع  ب�صبب  فو�صويا  ك��ان 
خا�صة مع �صعف خرب�ت عنا�صر �ملكون �ملدين وعجزها 
وتعقيد�ت  �لدولة  �إد�رة  حتديات  مل�صتوى  �الرتقاء  عن 

ذلك«.
ل�”�صكاي نيوز عربية”:  و�أ�صاف �صالح، يف ت�صريحات 
�ل�صيناريوهات  ك��اف��ة  �أم����ام  �ل��ب��اب  �صيفتح  ج���رى  “ما 
�ل�����ص��ي��ئ��ة و���ص��ي��ع��م��ق ح���دة �ل�����ص��ر�ع وي��ب��اع��د ب���ني كافة 
�ملكونات وفيما بينها �أي�صا كما �صي�صجع على �لفو�صى 
�ل�صوء  درج��ات من  �القت�صادية  �الأو�صاع  بلغت  �أن  بعد 

و�لتدهور ال حتتمل«.
و�ع��ت��رب �أن �ل��ب��ي��ان��ات و�الإد�ن�������ات �ل��دول��ي��ة ل��ن جتدي 
خا�صة �أن ما حدث مت بعد �صويعات من زيارة للمبعوث 
�الأمريكي جيفري فيلتمان وم�صاور�ت مكوكية مل تغري 

�لو�قع.
يف  �آخ��ري��ن   140 و�أ�صيب  �أ�صخا�س   7 قتل  �أن��ه  يذكر 
مناطق  �صهدتها  �ل��ت��ي  لالحتجاجات  �أول��ي��ة  ح�صيلة 

خمتلفة بال�صود�ن عقب �الإطاحة بحكومة حمدوك.

نيوز  “�صكاي  م��ع  ح����و�ر  يف  ف��ي��ق��ول  �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
منظومة  د�خ���ل  �مل��ع��ار���ص��ة  ث��ق��اف��ة  “غياب  عربية”: 
�لعملية  �أن  م����رده  �ل��ع��ر�ق��ي��ني،  و�ل���ربمل���ان  �ل�����ص��ي��ا���ص��ة 
�لتو�فقية  م���ن  �أ���ص��ا���ص��ا  ن��اب��ع��ة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
وتقا�صم �ملكا�صب و�ملغامن، رغم �أن �ألف باء �أي ممار�صة 
وبالتايل  يعني وجود حكومة ومعار�صة،  دميقر�طية، 
تو�زناتها  ت�صكلت  �ل�صابقة  �لعر�قية  �لربملانات  كافة 

و��صطفافاتها وفق هذ� �لنهج �لتو�فقي«. 
و�ملبد�أ �لعام يف �آليات ��صتغال هذه �لربملانات �لعر�قية 
“كان يقت�صي  بالقول:  �لعز�وي  �ملتعاقبة، كما يو�صح 
�أد�ئها، كوننا جزء  �أنه ال نعار�س �حلكومة وال نر�قب 
منها، وبالتايل بات �لو�صع مماثال حلد ما ملا كان قائما 
�صابقا، �إبان حكم �حلزب �لو�حد مع ت�صجيل فارق �أنه 
�مل�صهد  ت�صيطر على  �أح���ز�ب  �مل��رة ثمة جمموعة  ه��ذه 
بينها،  فيما  و�ملكا�صب  �ملنا�صب  وتتقا�صم  �ل�صيا�صي، 
وعليه فثقافة �ملعار�صة غائبة لكون �لعملية �ل�صيا�صية 
دون  كاالنتخابات  �لدميقر�طية  ب����اأدو�ت  بنيت  �ل��ت��ي 
روحها، �أفرزت والدة برملانات عرجاء ومعطوبة، مبعنى 
قائم يف  كما هو  ودينامي،  برملان حيوي  يوجد  �أن��ه ال 
دول �لعامل �لدميقر�طي �ملتح�صر، بتجاربها �لربملانية 

�لعريقة«. 
ويختم �الأكادميي �لعر�قي: “رمبا تت�صكل يف �لربملان 
برملانية  معار�صة  بذلك،  جزم  ودون  �جلديد  �لعر�قي 
�إىل   50 �مل��رة نحو  �أن هناك ه��ذه  ك��ون  جنينية لنقل، 
�ملنظومة  �أح�����ز�ب  ع��ن  م�صتقال  ب��رمل��ان��ي��ا  م��ق��ع��د�   60
�ملجمل  يف  �أن��ه��ا  وم��ع  �ل��ب��الد،  يف  �مل�صيطرة  �لتقليدية 
�صتكون معار�صة غري ذ�ت تاأثري يذكر بالنظر خلريطة 
عن  يتمخ�س  �أن  �مل��وؤم��ل  لكن  �حلالية،  �لقوى  توزيع 
�لدورة �النتخابية �لقادمة، �لتاأ�صي�س ملعار�صة برملانية 
قوية وو�زنة، خا�صة يف حال ما ��صتمر م�صل�صل �نهيار 
�لقوى �لكال�صيكية، كما حدث مع بع�صها خالل هذه 

�النتخابات«.

»�للو موند«: طرد �ل�سفر�ء ي�ساهم يف عزلة تركيا �ل�سيا�سية
�أمر طرد ر�صمي ل�صفريها  �أي�صاً  تتلقَّ 
ت���ن���ظ���ر بقلق  ل���ك���ن���ه���ا  ت����رك����ي����ا،  ل������دى 
رجب  �ل��رتك��ي  �ل��رئ��ي�����س  لت�صريحات 
طيب �أردوغ��ان. على �صعيٍد �آخ��ر، ويف 
حني �أكد ُمعار�صون �أتر�ك �أّن �أردوغان 
�القت�صادية لبالده  �الأزمة  يهرب من 
�لغرب،  مع  دبلوما�صية  �أزم��ة  بافتعال 
“ليرب��صيون”  ���ص��ح��ي��ف��ة  حت���دث���ت 
�القت�صادية  �الأزم��ت��ني  عن  �لفرن�صية 
ُم�صرية  برتكيا،  تع�صف  �لتي  و�ملالية 
�إىل �أّن “ماليني �الأتر�ك، من �لطبقات 
�ملتو�صطة، باتو� �ليوم يجدون �صعوبة 

يف تاأمني �ملاأكل و�مللب�س و�مل�صكن«.

�مل��ق��رر عقدها  �ل��ع�����ص��ري��ن،  جم��م��وع��ة 
)ت�صرين  �أك���ت���وب���ر  و31   30 ي��وم��ي 
�الأول( يف روما، فكرة جيدة، على حّد 
ُينّفذ وزير  “لوموند«. ومل  ما ذكرته 
توجيهات  ب��ع��د  �ل��رتك��ي��ة،  �خل��ارج��ي��ة 
رئ��ي�����ص��ه �ل��ت��ي ���ص��ت��م��ث��ل �أع���م���ق خالف 
بني تركيا و�ل��غ��رب خ��الل ف��رتة حكم 
�أردوغ�������ان �ل��ت��ي مت��ت��د 19 ع���ام���اً. يف 
ُمقابل تهديد�ت �أردوغان، قالت وز�رة 
مل  �إنها  �الثنني  �لفرن�صية  �خلارجية 
�إخطار ر�صمي من تركيا عن  �أي  تتلقَّ 
عزمها طرد �ل�صفري �لفرن�صي. يف ذ�ت 
مل  �أنها  �أي�صاً  برلني  ك�صفت  �ل�صدد، 

�صخيًفا،  ب��د�  �الأوىل  للوهلة  �ل��ن��د�ء، 
وق��ب��ل ك��ل ���ص��يء، ف���اإّن���ه ي��ت��ع��ار���س مع 
�لنو�يا �لتي �أظهرها موؤخًر�، �أي �إعادة 
�لرتكية  �خل��ارج��ي��ة  �ل�صيا�صة  ت��ق��ومي 
�ل�صحيفة  وك�صفت  �ل��ت��ه��دئ��ة«.  ن��ح��و 
�أوغلو،  جاوي�س  مولود  �أّن  �لفرن�صية 
رئي�س �لدبلوما�صية �لرتكية “مل يعد 
�إّنه م�صوؤول  يعرف باأي قدم يرق�س”، 
حاول  �ل��رئ��ا���ص��ي،  �ل���ق���ر�ر  تنفيذ  ع��ن 
للحظة �إقناع رئي�صه باأن هذه �للحظة 
فقد  �ختيارها،  �أ���ص��يء  ق��د  تكون  رمب��ا 
�الأمريكي  �ل�����ص��ف��ري  �إر����ص���ال  ي��ك��ون  ال 
م��ن قمة  قليلة  �أي����ام  ق��ب��ل  ب���الده  �إىل 

�لع�صرة  �ل�صفر�ء  ه��وؤالء  �إع��الن  يجب 
ك���اأ����ص���خ���ا����س غ����ري م����رغ����وب ب���ه���م يف 
بحما�س  ُم�صيفاً  وقت ممكن”،  �أقرب 
و�صط �لهتافات “�صوف يتعرفون على 

تركيا.
رد  �أّن  �إىل  موند”  “�للو  و�أ����ص���ارت   »
�ل�صفر�ء  ُمطالبة  على  �أردوغ���ان  فعل 
�الأج��ان��ب ب��االإف��ر�ج عن رج��ل �الأعمال 
و�ل��ن��ا���ص��ط يف جم���ال �ل��ع��م��ل �خلريي 
بيانه،  “بد�  قا�صياً  عثمان كافاال، كان 
على م��نت �ل��ط��ائ��رة �ل��ت��ي �أع��ادت��ه من 
�إف��ري��ق��ي��ا، ب��ال��ت��ه��دي��د بطرد  ج��ول��ة يف 
�ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ني �ل���ذي���ن وق���ع���و� على 

�لناتو، و�صتة  �صبعة �صفر�ء من حلفاء 
�الأوروب���ي، وثالثة  �أع�صاء يف �الحت��اد 
لرتكيا.  �ل��رئ��ي�����ص��ني  �ل�������ص���رك���اء  م���ن 
�أن  بعد  �لفرن�صية،  �ليومية  وت�صاءلت 
�لرئي�س  م��ن  “�ملُثري”  �الإع�����الن  مّت 
�لدبلوما�صيني،  ط����رد  ع���ن  �ل���رتك���ي 
هرييف  �لفرن�صي  �ل�صفري  فيهم  مب��ن 
�أو  �أردوغ��ان؟  “هل �صيرت�جع  ماجرو، 
يختار مو�جهة �أزمة غري م�صبوقة قد 
ال يخرج منها �أبد�ً؟«. ور�أت �أّن �لرئي�س 
�أم��ام جمهور من  �لرتكي ب��د� ع��ازم��اً، 
�أعطيت  “لقد  ي��ق��ول  وه���و  ُمعجبيه، 
باأنه  خارجيتنا،  ل��وزي��ر  �ل���الزم  �الأم���ر 

•• باري�س-وكاالت

�لفرن�صية   موند”  “لو  �صحيفة  ر�أت 
طيب  رج����ب  �ل���رتك���ي  �ل��رئ��ي�����س  �أّن   ،
�أردوغ��ان، ومن خالل �لتهديد باإقالة 
ع�صرة �صفر�ء، مبن فيهم �صفر�ء فرن�صا 
ُيعزز  �إمن��ا  �ملتحدة،  و�ل��والي��ات  و�أملانيا 
وي�صعها  �لدبلوما�صية،  تركيا  عزلة 
تزيد  كبرية  نقدية  �أزم��ة  رحمة  حتت 
من متاعبها �القت�صادية. و�عتربت �أّن 
�أنقرة تو��صل ممار�صة لعبة خطرة من 
�لدبلوما�صيني  بطرد  �لتلويح  خ��الل 
�ملُتمركزين فيها بهذه �ل�صرعة، منهم 
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�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صركة ن�صيم �صويحان للمقاوالت و�ل�صيانة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامة -ذ.م.م  رخ�صة رقم:1133320 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / عبد�هلل �صيف مع�صد �صيف �مل�صغونى من �صريك �إىل مالك

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / عبد�هلل �صيف مع�صد �صيف �مل�صغونى من 34 % �إىل %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف حمد �صيف مع�صد �صيف �مل�صغونى

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �صلطان �صيف مع�صد �صيف �مل�صغونى
تعديل ر�أ�س �ملال / من 150000 �إىل 50000

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ �صركة ن�صيم �صويحان للمقاوالت و�ل�صيانة �لعامة -ذ.م.م
NASEEM SWEIHAN GENERAL CONTRACTING & MAIN - LLC

�إىل  / �صركة ن�صيم �صويحان للمقاوالت و�ل�صيانة �لعامة- �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
NASEEM SWEIHAN GENERAL CONTRACTING & MAIN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
�لكهربائية  �لنورلالدو�ت  �ل�ص�����ادة/��صيا  بان  �لتنمية �القت�صادية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:2623682 
تعديل �إ�صم جتاري من/ ��صيا �لنورلالدو�ت �لكهربائية ذ.م.م

ASIA AL NOOR ELECTRICAL APPLICANCES L.L.C

�إىل/ �ي�صيا �لنور لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م
ASIA AL NOOR BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C

 تعديل ن�صاط / �إ�صافة بيع مو�د �لبناء - بالتجزئة  4752034
تعديل ن�صاط / حذف بيع �الأدو�ت �لكهربائية ومتديد�تها - بالتجزئة  4752006

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/يونايتد هوم للمقاوالت �لعامة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:2606636 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / ه�صام �صالح �حمد ح�صني من �صريك �إىل مالك

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / ه�صام �صالح �حمد ح�صني من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف عارف عي�صى ح�صن �حمد �حلمادى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س 
�لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ يونايتد هوم للمقاوالت �لعامة ذ.م.م
UNITED HOME GENERAL CONTRCTING L.L.C

�إىل/ يونايتد هوم للمقاوالت �لعامة - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
UNITED HOME GENERAL CONTRACTING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/م�صبغة بيور �صاين ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2487389 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / خالد حمد حميد حممد �لغيثى من �صريك �إىل مالك

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / خالد حمد حميد حممد �لغيثى من 50 % �إىل %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيد حمد حميد حممد �لغيثى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null  �إىل 50000
تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�صاحة 3*1 �ىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�صم جتاري من/ م�صبغة بيور �صاين ذ.م.م

PURE SHINE LAUNDRY L.L.C
�إىل / م�صبغة بيور �صاين - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

PURE SHINE LAUNDRY - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

منوذج اإعالن الن�سر عن الرتخي�س
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك :

�صابا و�صركاهم تي .�م. بي
ENTRECOTE CAFE DE PARIS :طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

بتاريخ :2004/2/29  �ملودعة بالرقم : 59062 
و�مل�صجلة بتاريخ :2005/6/4

باإ�صم: فر�ن�صو� فوياموز
وعنو�نة: 6 �صارع �صيغي�صموند تالبريغ �صي �ت�س 1201 ، جنيف �صوي�صر�

�سورة العالمة :

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
خدمات �ملطاعم وخدمات تزويد �لطعام و�ل�صر�ب غري �لكحويل خدمات توفري طو�قم �لعمل 

بخ�صو�س �خلدمات �ملذكورة
بيانات �لتعديل:

�إ�صم �ملرخ�س له : �صركة بي�صرتونوميك�س �لقاب�صة �ملحدودة
عنو�نه: هيئة �ملنطقة �حلرة بجبل علي دبي �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

تاريخ �لرتخي�س :2021/10/10
تاريخ �لتاأ�صري :2021/10/26

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/ بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�الكادميية �لدولية لتنظيم �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1002196 

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

 �إعـــالن �سطب قيد
و�الن�صاء�ت  للبنية  �لعاملية  �ل�صادة/�صركة  باأن  �القت�صاد  وز�رة  تعلن 
)�ي.�ف.�صي( )�جلن�صية: �ململكة �ملتحدة( قد تقدمت بطلب �صطب 
قيد فرع �ل�صركة يف �إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: �س.ب:70303 - �صارع 
بني يا�س - بناية حممد �صيف �ملن�صوري - �بوظبي - �س.ب:70303( 
�لوز�رة.  يف  �الجنبية  �ل�صركات  �صجل  يف   )305( رقم  حتت  و�ملقيدة 
�صاأن  يف   2015 ل�صنة   )2( رقم  �الحتادي  �لقانون  الحكام  وتنفيذ� 
ل�صنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�صركات 
ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �صاأن  يف  2010م 
�ملن�صاآت �ملوؤ�ص�صة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�صادة 
��صحاب �حلق يف �العرت��س �ن يتقدمو� باعرت��صهم �ىل �لوز�رة يف 
وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�صر  تاريخ  من  �صهر  يتجاوز  ال  ميعاد 

�القت�صاد �إد�رة �لت�صجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 �د�رة �لت�سجيل �لتجاري

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ال�صم �لتجاري:�لد�ر لينج �وروك للمعد�ت ذ.م.م
 RBW11.0 عنو�ن �ل�صركة:مبنى �لد�ر للعقار�ت �ال�صتثمارية ذ.م.م

�صاطئ �لر�حه
CN رقم �لقيد يف �ل�صجل �القت�صادي: 1156936 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية �ل�صركة  1

قانوين  كم�صفي  قانونيون،  حما�صبون  ��س  �يه  �ل�صادة/�ن  تعيني   -  2
لل�صركة بتاريخ : 2021/10/24 وذلك بناء على قر�ر حم�صر �جلمعية 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150022783 - 

تاريخ �لتعديل:2021/10/26
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�صفي 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ال�صم �لتجاري:فني�صيا لتجارة �الدو�ت �لكهربائية و�ل�صحية ذ.م.م
عنو�ن �ل�صركة:�لعني - �صناعية �لعني - بناية �صعيد غامن

CN رقم �لقيد يف �ل�صجل �القت�صادي: 1235215 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية �ل�صركة  1

- تعيني �ل�صادة/�كيورت للمحا�صبة �لقانونية و�ال�صت�صار�ت �ل�صريبية   2
على  بناء  وذلك   2021/8/8  : بتاريخ  لل�صركة  قانوين  كم�صفي  ذ.م.م، 
قر�ر حم�صر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 

تاريخ �لتعديل:2021/10/26  - بالرقم:2105022182 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�صفي 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعــــــــــالن
للحلول  �ل�ص�����ادة/�لو�حة  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لبيئية  رخ�صة رقم:1058628 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 ��صافة �صيف �صعيد �صاعن مبارك �ملن�صوري %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف حممد مقبل �صاعن مبارك �ملن�صوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

يعلن �ملحا�صب �لقانونى و �خلبري �حل�صابى د . حممد عبد �ملنعم ماهر  
�ىل طرفى:

الدعوى رقم 201 / 2021 ا�ستئناف ال�سارقه
�مل�صتاأنفني : �أيه جى تى �صتيل – �يج �نرتيد ذ . م .م - بوكالة خري �هلل 

للمحاماه و �ال�صت�صار�ت �لقانونيه
�مل�صتاأنف �صدها :  �صركة �خلليج لل�صناعات �حلديديه م . م . ح .

�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ل��زووم  بنظام  ح�صابيه  خربه  جل�صة  �نعقاد  عن 
2021/11/02 فى متام �ل�صاعه �لثانيه ع�صرظهر�أ الية ��صتف�صار�ت 

حول �لدعوى يرجى �الت�صال على 0506417108

  �إعالن  �جتماع خربة ح�سابية

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لدعوى رقم  254/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�صوع �لدعوى طلب �أذن بيع مال مرهون عبارة عن �الر�س �لكائنة يف دبي ، مر�صي دبي، رقم �الأر�س 50، �ملنطقة 
�ملديونية  مبلغ  كامل  و�صرف  با�صتالم  �لتنفيذ  لطالب  و�لت�صريح  مربع،  قدم   37،678 م�صاحتها  دب��ي،  مر�صى 
و�أربعمائة  �لف  و�صبعون  ت�صعة  و�صبعمائة  مليون  وثالثون  �أربعة  )خم�صمائة  درهم   534،779،479 وقدرها 

وت�صعة و�صبعون درهم( و�حلكم لطالب �لتنفيذ بكافة طلباته يف �لالئحة و�لر�صوم و�التعاب و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �الأو�صط �ملحدود

عنو�نه : �الإمار�ت �إمارة دبي بر دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد، برج �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �الو�صط �ملحدود،  دو�ن تاون 
دبي رقم مكاين 24665865072

�ملطلوب �إعالنه / حممد عبد�هلل جمعة �ل�صرى
عنو�نه : �الإم��ار�ت-�إم��ارة دبي-�لقرهود - ديره - �صارع �ملطار، �لفتان بالز� -  �لطابق �لر�بع، �ل�صركة �خلليجية 

ggico@ggico.ae - 0506464642 - 3331092772 لال�صتثمار�ت �لعامة �س م ع ،  مكاين رقم
مو�صوع �الإعالن : �أنه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2021/11/10  �ل�صاعة 05:00:00م ويف �اليام �لثالث �لتالية 
�لبيع )�صركة �الإمار�ت  �أنيط بها  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�صافه  �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة 
�ل�صر�ء  ر�غبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae �الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت 
�يد�ع تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم 
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لبيع  �لتالية جلل�صة  �أيام  �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل 
هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان 
�أو�صاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �لبناء - قيد �الن�صاء - عقار مبنطقة مر�صى دبي - رقم �الر�س 50  - �مل�صاحة : 

درهم.   278000000 �لتقيم   - مربع  مرت   3500.40
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
يف �لدعوى رقم  254/2020/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
مو�صوع �لدعوى طلب �أذن بيع مال مرهون عبارة عن �الر�س �لكائنة يف دبي ، مر�صي دبي، رقم �الأر�س 50، �ملنطقة 
�ملديونية  مبلغ  كامل  و�صرف  با�صتالم  �لتنفيذ  لطالب  و�لت�صريح  مربع،  قدم   37،678 م�صاحتها  دب��ي،  مر�صى 
و�أربعمائة  �لف  و�صبعون  ت�صعة  و�صبعمائة  مليون  وثالثون  �أربعة  )خم�صمائة  درهم   534،779،479 وقدرها 

وت�صعة و�صبعون درهم( و�حلكم لطالب �لتنفيذ بكافة طلباته يف �لالئحة و�لر�صوم و�التعاب و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ  بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �الأو�صط �ملحدود

عنو�نه : �الإمار�ت �إمارة دبي بر دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد، برج �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �الو�صط �ملحدود،  دو�ن تاون 
دبي رقم مكاين 24665865072

�ملطلوب �إعالنه / حممد عبد�هلل جمعة �ل�صرى 
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي- �لقرهود - ديره - �صارع �ملطار، �لفتان بالز� -  �لطابق �لر�بع، �ل�صركة �خلليجية 

ggico@ggico.ae - 0506464642 - 3331092772 لال�صتثمار�ت �لعامة �س م ع ،  مكاين رقم
مو�صوع �الإعالن : �أنه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2021/11/10  �ل�صاعة 05:00:00م ويف �اليام �لثالث �لتالية 
�لبيع )�صركة �الإمار�ت  �أنيط بها  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�صافه  �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة 
�ل�صر�ء  ر�غبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae �الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت 
�يد�ع تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم 
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لبيع  �لتالية جلل�صة  �أيام  �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل 
هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان 
�أو�صاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �لبناء - قيد �الن�صاء - عقار مبنطقة مر�صى دبي - رقم �الر�س 50  - �مل�صاحة : 

درهم.   278000000 �لتقيم   - مربع  مرت   3500.40
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
يف �لدعوى رقم  206/2019/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
رقم  �ل�صقة  على  �لتنفيذي  باحلجز  �الأم��ر  �إ�صد�ر   - �لرهن  عقد  على  �لتنفيذية  �ل�صيغة  بو�صع  �الإذن  �لدعوى  مو�صوع 
�حلبية )4( �إمارة دبي متهيد� لنزع ملكيتها و�الإذن بالبيع   1 رقم  �ملتو�صطى1مبنى  �لبحر  �مل�صمى  بالعقار  �لكائنة   222
مقد�ره  �لبالغ  �لرهن  قيمة  من  �ملتبقى  �لدين  مبلغ  ح��دود  يف  عليه  �ملدعى  ذم��ة  يف  �مل�صتحق  للدين  وف��اء�  �لعلني  باملز�د 
�لتاأمينى من �لدرجة �الأوىل �مل�صجل ر�صميا ل�صالح �لبنك �ملدعي - �لز�م بالر�صوم  عقد�لرهن  مبوجب   663567.53

و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماه
طالب �لتنفيذ م�صرف �بوظبي �ال�صالمي �س م ع

عنو�نه : �إمارة �أبوظبي حي �لبطني �ملركز �لرئي�صي بجو�ر �مل�صرف �ملركزي - �س ب 313 �بوظبى بوكالة �ملحامي خلفان 
�لكعبي للمحاماه و�ال�صت�صار�ت �لقانونية دبي بر دبي عود ميثاء بناية عود ميثاء 99 �لطابق  2 مكتب 204

�ملطلوب �إعالنه  : �أ�صري ناو�يد فاريدى
�صقة رقم  �لثاين  �لطابق  �ملتو�صطى رقم )1(  �لبحر  18 مبنى  �الأر���س  �لر�بعة رقم  �إم��ارة دبي منطقة �حلبيه   : عنو�نه 

  asher@outlook.com  -  0562246815  -  222
مو�صوع �الإعالن : �أنه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2021/11/10 �ل�صاعة 05:00:00م ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى 
�حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  �يد�ع  �ل�صر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �الإلكرتوين 
�لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت 
قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �صقة �صكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم 
�الر�س 18 - �مل�صاحة : 69.25 مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : �لبحر �ملتو�صطي - رقم �لوحدة : 222 - �لقيمة 

�لكلية : 436،695،55 درهم يباع العلى عطاء.  مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
 �إخطار عديل بالوفاء - برقم 2020/0025101

�ملخطر :- �صر�ج �ماد موند� كوتي مند� كوتي ب�صفته مدير �لرحبة للخدمات ذهم،م، و  ميثله �ل�صيد / كاتويل �صهز�د منري ح�صني مبوجب �لتوكيل رقم 
�ل�صاعة - بناية دميا�س - �لطابق �لثامن - مكتب 804 هاتف 065214567 - فاك�س  دو�ر   - �ل�صارقة  �إمارة   -: �ملختار  �لعنو�ن   -  2021/1/33779
رقم  : قطعة  ذ،م،م، عنو�نها  تيم لالألومنيوم  بروفي�صينال   -: �إليها  �ملخطر   shahzad@atlawyers،net-: إليكرتوين� بريد   -  065214576
 35849  91017 مكاين  رقم  دبي   236753 ب،  �س   04282777  -  0506295409 هاتف   -S02/S01 م�صتودع   - رمول  �م   215،271
�ملو�صوع / تكليف �ملخطر �إليها على بالوفاء مببلغ )950،084،49( درهم. تد�ين �ملخطرة �ملخطر �إليها مببلغ وقدره )950،084،49( درهم مبوجب 

�صيكات وفو�تري �صادرة من �ملخطرة �ىل �ملخطر �إليها وموقعة من قبل �ملخطر �إليها ل�صالح �ملخطرة وبياناتها كالتايل : 
رقم �ل�صياك تاريخ �ل�صيك      قيمة �ل�صيك       �لبنك �مل�صحوب عليه   

461  28.10.2020   70،304،26 بنك �الإمار�ت �الإ�صالمي 
462  28.11.2020  70،304،26 بنك �الإمار�ت �الإ�صالمي 
559  15.12.2020  89،160،00 بنك �الإمار�ت �الإ�صالمي 

  560  15.01.2020  92،413،13 بنك �الإمار�ت �الإ�صالمي 
695  28.03.2021  57،220،00 بنك �الإمار�ت �الإ�صالمي 
696  28.04.2021  57،220،00 بنك �الإمار�ت �الإ�صالمي 
697  28،05،2021  57،220،00 بنك �الإمار�ت �الإ�صالمي 

�الإجملي    493،841.65
حني تقدمت �ملخطرة ل�صرف تلك �ل�صيكات �رتدت دون �صرف.  هذ� باالإ�صافة للفو�تري �لتالية :

رقم �لفاتورة �لتاريخ  �ملبلغ �ملتبقي 
STS/2814/20  2020/8/31   56،450.10
STS/2821/20  2020/9/30   56،057.93
STS/2829/20  2020/10/31   72،606.45
STS/2838/20  2020/11/30   57،653.40
STS/2851/20  2020/12/31   34،320.81
STS/2854/20  2021/1/31   52،119.90
STS/2855/20  2021/2/28   32،791.50
STS/2856/20  2021/3/31   68،691.00
STS/2869/20  2021/7/31   25،551.75

�الإجمايل   456،242،84
لي�صبح �إجمايل �ملرت�صد يف منة �ملخطر �إليها مبلغ 950،084،49 درهم. وحيث �ن �ملخطر �إليها رف�صت �صد�د قيمة تلك �ل�صيكات و�لفو�تري على �لرغم 
من ��صتنفاد كافة �لطرق و�ملحاوالت �لودية �ملمكنة من قبل �ملخطرة ، وعليه فان �ملخطرة مبوجب هذ� �الإخطار تكلف �ملخطر �إليها ب�صرورة دفع قيمة تلك 
�أوال :- �صد�د  �إليها باالتي :  ،  فاإن �ملخطرة ينذر �ملخطر  �أ�صفة �إىل �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية بحقها ، لذلك  �ل�صيكات و�لفو�تري و�ال �صوف ت�صطر 
مبلغ وقدره )950،084،49( درهم قيمة �لدين للمرت�صد يف منة �ملخطر �إليها و�مل�صتحق �الأد�ء للمخطرة مبوجب �ل�صيكات �ملبينة تف�صيال ب�صدر هذ� 
�الإخطار وذلك يف خالل )5 �يام( خم�صة �أيام من تاريخ هذ� �الإخطار ، ثانيا :- �صتقوم �ملخطرة باتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة حلفظ حقوقها قبل 
للمخطر �إليها ومنها ��صت�صد�ر �مر �أد�ء �ذ مل ت�صتجيب ملا ورد يف �لبند �أوال يف هذ� �الإخطار يف �ملدة �ملحددة قانون مع حفظ كافة حقوق �ملخطرة �الأخرى 

ب�صائر �أنو�عها قبل �ملخطر �إليها ،
�لكاتب �لعدل

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقه �لإحتادية �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنيه �لحتادية 
يف �لدعوى رقم SHCFICICOM2021/0007103  جتاري )كلي(

�إىل �ملدعي عليه : حممد عبد�هلل حممد �لعلى - جمهول حمل �الإقامة : حملة �ملختار مكتب �ملحامون �ملتحدون �مارة دبي - �صارع �ل�صيخ 
ز�يد - �صينجل بزن�س تاور - مكتب رقم)3901(. �ملدعي : حممود حممد �بر�هيم حممد -  م�صري �جلن�صية.  لذلك يلتم�س �ملدعي من 
عد�لة �ملحكمة �ملوقرة:  �أوال ً: �لت�صريح بقيد �لدعوى وحتديد جل�صة لنظرها و�إعالن �ملدعى عليه ب�صورة من �صحيفتها قانونا.  ثانيا 
ً: وقبل �لف�صل يف �ملو�صوع: �حلكم بندب خبريين يف �لدعوى �أحدهما حما�صبي و�الأخر هند�صي عقاري من �خلرب�ء �ملقيدين يف جد�ول 
خرب�ء وز�رة �لعدل تكون مهمتهما :  1-�الطالع على �تفاقية عقد �الإ�صتثمار و�مل�صاركة و�لتطوير لقطعة �الأر�س رقم 833 مبنطقة 
�ملجاز باإمارة �ل�صارقة �ملوؤرخ يف 2006/11/30 وملحقه وكذ� �لبيانات �ملالية �ملدققة و�مل�صتخرجة من �ل�صجالت �ملحا�صبية �ملنتظمة 
للم�صروع و�لقو�ئم �ملالية �ملدققة للم�صروع كما يف 2021/2/28 لبيان كافة �لنفقات و�مل�صروفات و�لتكاليف �لنهائية الإجناز وت�صييد 
�لربج حمل �الإ�صتثمار، وكذ� بيان �ير�د�ت �مل�صروع و�لناجتة عن بيع �لوحد�ت �ملباعة من �لربج �صو�ء عن طريق �ملدعي وكذ� �لتي متت 
من خالل �ملدعى عليه دون �صند وقيمتها.  2- بيان �لر�صيد �لد�ئن/ �ملدين للح�صاب �جلاري �ل�صركاء لكل �ملدعي و�ملدعي عليه و�لوقوف 
على تفا�صيل كافة �مل�صحوبات و�ملبالغ �لتي ��صتلمها وحت�صل عليها �ملدعي عليه نظري قيامه بالبيع منفرد� للطابق �الأر�صي و�مليز�نني 
و�لطابقني �ل�صاد�س و�ل�صابع من �مل�صروع وقبل �صدور �صهادة �إجازة �لبناء وبيان قيمة تلك �ملبالغ وبيان عما �ذ� كان يحق للمدعي عليه 
وفقا ً الإتفاقية �الإ�صتثمار �حلق يف هذ� �لت�صرف بالبيع لوحد�ت �ملبنى على �صوء �صروط و�أحكام عقد �الإ�صتثمار و�أثر ذلك على �مل�صروع 
و�الإ�صتثمار، وباجلملة تفا�صيل كافة �مل�صحوبات �لتي حت�صل عليها �ملدعى عليه من �ير�د�ت �مل�صروع وقيمتها. 3-معاينة برج بيزن�س تاور 
�مل�صروع” �لربج” وتقدير قيمتها للو�صول �ىل  �ملتبقية من  �ل�صيار�ت  مو�صوع �لدعوى للوقوف على حتديد وبيان �لوحد�ت ومو�قف 
ق�صمتها عينا �أو نقد� و�صوال لت�صفية عائد �الإ�صتثمار وتوزيعه وحتديد ن�صيب �ملدعي منها وفقا ل�صروط و�أحكام عقد �الإ�صتثمار و�مل�صاركة 
و�لتطوير �ملوؤرخ يف 2006/11/30 وملحقها �ملوؤرخ يف 2009/1/17. ثالثا ً: ويف �ملو�صوع : 1- �لتف�صل و�حلكم باإ�صتحقاق �ملدعي 
23،955،252 درهم درهم كت�صفية �صاملة و�جمالية حل�صاب �ملدعي من عائد �الإ�صتثمار لربج بيزن�س تاور �لقائم على قطعة  ملبلغ 
�الأر�س رقم 833 منطقة �ملجاز باإمارة �ل�صارقة طبقا ل�صروط �إتفاقية �الإ�صتثمار و�الإد�رة �ملوؤرخة يف 2006/11/30 وملحقها.   2- 
�حلكم بالز�م �ملدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 18،476،381 درهم من جملة �مل�صتحق للمدعي من ح�صاب عائد �الإ�صتثمار 
و�مل�صار �ليه �أعاله يف �لبند  ثالثا/1 �أعاله و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �صنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�صدد. 3- �حلكم 
باإخت�صا�س و��صتحقاق �ملدعي لكامل �حل�صة �لعينية �ملتبقية ت�صفية لعائد �الإ�صتثمار للوحد�ت و�ملو�قف �ملتبقية من �مل�صروع �لقائم على 
2021/2/28 يف حدود مبلغ وقدره )5،478،871(  833 منطقة �ملجاز و�ملحدد و�صفا بالك�صف كما يف تاريخ  قطعة �الأر�س رقم 
درهم ويف جميع �الأحو�ل �لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صروفات و�الأتعاب.  �أنت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/11/03 �أمام مكتب 
�إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقه �الإحتادية �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنيه - مكتب رقم ) مكتب مدير �لدعوى رقم 9 ( �صخ�صيا ً �أو بو��صطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة �أيام من تاريخ �لن�صر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله – بو�صفك مدعى عليه.
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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عربي ودويل

عدم مقارنة بيانات ا
ملعاهد املختلفة

�لتمهيدية  �الن����ت����خ����اب����ات  يف     
الن�صار �لبيئة يف �صبتمرب “�أوروبا 
�صهدت  �ل��ت��ي  –�خل�صر”،  �لبيئة 
�الأمتار  ج���ادو يف  ي��ان��ي��ك  �ن��ت�����ص��ار 
�الخ�����رية، وت��ع��ي��ني رئ��ي�����ص��ة بلدية 
�أكتوبر،  يف   ، هيد�لغو  �آن   ، باري�س 
م��ن ق��ب��ل ح���زب ����ص��رت�ك��ي م�صاب 
�الإعالمي  و�ل��ظ��ه��ور  �ل����دم،  بفقر 
“ملر�صح تقريًبا” لليمني �ملتطرف 
�ل���ر�دي���ك���ايل، �إري�����ك زم�����ور، �لذي 
لوبان  م��اري��ن  ���ص��ج��اد  ع��ل��ى  مي�صي 
مع �غو�ء جزء من ناخبي فرن�صو� 
فيون لعام 2017 ، وفال�س �لرتدد 
�نتهى  �ل�����ذي  ب���رت���ر�ن  ل��ك��ز�ف��ي��ي��ه 
�النتخابات  يف  مب�صاركته   ، �أخ���رًي� 
�ملخ�ص�صة  �مل��غ��ل��ق��ة  �ل��ت��م��ه��ي��دي��ة 
�ملقرر  الأع�صاء حزب �جلمهوريني 
تعطي  دي�صمرب،  ب��د�ي��ة  يف  عقدها 
�ملفكك  �مل�صهد  ع��ن  فكرة  جميعها 
�لذي يت�صكل وميز�ن �لقوى �لذي 

يرت�صخ.
    ه���ذه �الأح�����د�ث �مل��ت��ت��ال��ي��ة، �لتي 
ل��ه��ا ت���اأث���ري ال مي��ك��ن �إن���ك���اره على 
�لر�أي �لعام، ترى ترجمتها بالكاد 
تتحّول يف ��صتطالعات �لر�أي حول 

نو�يا �لت�صويت. 
ومن خالل مر�قبة �صل�صلة طويلة 
�أنتجها  �ل��ت��ي  �ل��ب��ي��ان��ات  م��ن ه���ذه 
هو  �ل�صائع  )�خل��ط��اأ  �ملعهد  نف�س 
�النتخابية  �ملوؤ�صر�ت  بني  �ملقارنة 
��صتطالع  ه��ي��ئ��ات  م���ن  �ل���ق���ادم���ة 
نتخيل  �أن  مي��ك��ن��ن��ا  خم���ت���ل���ف���ة(، 
�لعام،  �ل�������ر�أي  ح���رك���ات  ب���و����ص���وح 
و�خ��رت�ق هذه �ل�صخ�صية �و تلك، 
وركود �آخر، �أو �لرت�جع �لتدريجي 

لثالث.
   وه��ك��ذ�، ف��اإن �صل�صلة م��ن ع�صرة 
“�يفوب”،  �أج��رت��ه��ا  ��صتطالعات 
�أي  �أكتوبر،  و15  مار�س   11 بني 
ع��ل��ى م����دى ���ص��ب��ع��ة �أ����ص���ه���ر، جتعل 
بع�س  �إىل  �الإ�����ص����ارة  �مل��م��ك��ن  م���ن 
�مل���الح���ظ���ات �ل��ت��ي ال ت��ت��و�ف��ق مع 
غالًبا  �ل��ت��ي  �ملتفاقمة،  �لن�صالية 
ما تكون مهدئة �أو م�صللة، عندما 
�أو غبية،  ال تكون، ب�صر�حة، خطاأ 
و�ل����ت����ي ت���غ���زون���ا ب���ا����ص���ت���م���ر�ر على 
تويرت.  مثل  �الجتماعية  �ل�صبكة 
�صحيح �أن هذ� �ملجتمع له خا�صية 
�أق��ل ع��دًد�، هم  فريدة: �لذين هم 
�ل���ذي���ن ي�����ص��درون �أك����رب ق���در من 
�ل�صيطرة  خ��الل  م��ن  �ل�صو�صاء، 

على �لف�صاء.
    لقد �حتفظنا، يف هذ� �الختبار، 
من  ال،  �أم  �ملُ��ع��ل��ن��ون  ب��امل��ر���ص��ح��ني، 
�نطلق منهم �أم ال، و�لذين ح�صلو� 
على 5 باملائة على �الأقل من نو�يا 
�لت�صويت خالل هذه �لفرتة �لتي 
مدتها �صبعة �أ�صهر، با�صتثناء زمور 
وقت  يف  �لكوكبة  �إىل  �ن�صم  �ل��ذي 

متاأخر من هذ� �لعام.
�لذي  �الإعالمي،   وكان القتحامه 
�مل��ج��ل�����س �الأعلى  ت����الزم م���ع ق����ر�ر 
طالب  �ل���ذي  و�لب�صري  لل�صمعي 
و�مل�صموعة  �ملرئية  �الإعالم  و�صائل 
باحت�صاب وقت حتدثه فيما يتعلق 
كان  �لوطني،  �ل�صيا�صي  بالنقا�س 
ل���ه ت���اأث���ري ف����وري ع��م��ل��ًي��ا، وميكن 
وتخطيط  �الأرق�������ام  يف  �ك��ت�����ص��اف��ه 

�ملنحنيات.

متناق�س  م��ن��ح��در  ع��ل��ى  �ل�����ص��وء 
�الأوىل  م�����ر�ح�����ل:  ث������الث  مي���ث���ل 
ت�صعه فوق 10 باملائة قبل �إجاز�ت 
�ل�صيف، و�لثانية حو�يل 9 باملائة 
خالل فرتة �ل�صيف، و�لثالثة بني 
7 باملائة و8 باملائة من بد�ية �لعام 
�لدر��صي. ال ميكن �لقول �ليوم ما 
�أم  �إذ� كانت هذه �الجتاهات ثقيلة 

ظرفية.

�سورة اليوم ل توؤثر م�سبًقا 
على اللقطة النهائية

�مل��ت��م��رد، معركة  �مل��ر���ص��ح     خ��ل��ف 
مم��ل��ة ب��ني ج����ادو وه��ي��د�ل��غ��و، بني 
ك��م��ا يت�صح  ب��امل��ائ��ة،  ب��امل��ائ��ة و8   5
م���ن �ن���ح���ن���اء�ت �مل��وؤ���ص�����ص��ت��ني على 
يتمتع  ط�����وي�����ل�����ة.  ف��������رتة  م��������دى 
على  �لبيئي مبيزة طفيفة  �ملر�صح 
من  �ل��ت��ي،  �ال���ص��رت�ك��ي��ة  مناف�صته 
من  )ب���ع���د؟(  تتمكن  مل  ج��ان��ب��ه��ا، 
�لت�صويت  ن��و�ي��ا  �الإق����الع. ومت��ي��ل 
�ال�صتقر�ر  �إىل  هيد�لغو  ل�صالح 
�لفرتة  م����ن  �الأخ��������ري  �جل�������زء  يف 
ُيثقل  ����ص���وف  ���ص��ي��ا���ص��ي��اً،  �مل��ع��ن��ي��ة. 
وهيد�لغو،  ج��ادو  �أك��ت��اف  �ل�صغط 
�لقادمة،  و�الأ���ص��ه��ر  �الأ���ص��اب��ي��ع  يف 
يف حم��اول��ة الج��ب��ار �أح��ده��م��ا على 
بدون  �الآخ���ر...  خلف  �ال�صطفاف 
ب�صبب خطر  �لنجاح  �أم��ل كبري يف 

�ملحو �لد�ئم من �مل�صهد.
�أجرى  �يب�صو�س،  ث��ال��ث،  معهد     
نو�يا  ح���ول  ����ص��ت��ط��الع��ات  خم�صة 
�لت�صويت منذ بد�ية �لعام، يعطي 
موؤ�صر�ت مماثلة لالآخرين خالل 
على  �صو�ء  �لطويلة،  �لفرتة  ه��ذه 
�إىل  باملائة  ��صتقر�ر ماكرون )23 
25 ب��امل��ائ��ة( وت��ر�ج��ع ل��وب��ان �لتي 
�أ�صهر،  ب�صعة  غ�صون  يف  �نتقلت، 
�أو  16 باملائة،  �إىل  26 باملائة  من 
�خ���رت�ق زم���ور �ل���ذي، م��ن جانبه، 
ب��امل��ائ��ة �ىل   7 م��ن  ب�صرعة  �ن��ت��ق��ل 

15 باملائة.
   وُي���ظ���ه���ر م��ن��ح��ن��ى ب�����رت�����ر�ن يف 
يف  �صغرية  ذروة  ��ا،  �أي�����صً �يب�صو�س 
جمود  قبل  باملائة(   18( �لبد�ية 
 15 �إىل  ب��امل��ائ��ة   14( و����ص��ت��ق��ر�ر 
�ل�صباق  كان  �لي�صار،  على  باملائة(. 
وج����ادو،  م��ي��ل��ي��ن�����ص��ون  ب���ني  ل�صيقا 
باملائة،   10 �إىل  باملائة   8 بحو�يل 
ب��اري�����س قد  ع��م��دة  �أن  ي��ب��دو  بينما 
فاتها �لركب يف نهاية هذه �لفرتة.    
�أن  ن���ك���رر،  �أن  �أخ�����رى، ي��ج��ب  م���رة 
للر�أي  �النتخابية  �ل��ن��و�ي��ا  ���ص��ورة 
�أ�صهر  �لعام يف وق��ت م��ا، قبل ع��دة 
م�صبًقا  حت��ك��م  ال  �الق�������رت�ع،  م���ن 
ب��اأي ح��ال من �الأح���و�ل يف �للقطة 
�لفعلي.  �لت�صويت  عند  �لنهائية 
ول��ن��ك��رر �ل��ق��ول �ن��ه �ىل ح��د �الآن، 
ف����اإن �الأو�����ص����اع �الن��ت��خ��اب��ي��ة �لتي 
لوحظت قبل عدة �أ�صهر من �ملوعد 
�لنهائي للرئا�صية، مل يتم تاأكيدها 

مطلًقا يف وقت �ال�صت�صارة. 
�إما الأن بع�س �الأبطال قد �ختفو� 
قد  بع�صهم  الأن  �أو  �ل������ر�د�ر،  م��ن 
الأن  �أخ���رًي�،  �أو،  �لطريق.  يف  �نهار 
ومل  �أح����د  ي��ت��وق��ع��ه��ا  مل  �صخ�صية 
ي����وؤم����ن ب��ح��ظ��وظ��ه��ا �ل���ك���ث���ري من 
�لنا�س، قفزت و��صتولت على كامل 
�إنتاج  �إع��ادة  ما يتم  ن��ادر�ً  �حل�صة. 
ل��ع��ب��ه مرة  �ل�����ذي مت  �ل�����ص��ي��ن��اري��و 

ثانية بطريقة مماثلة ...

�يريك زمور �ميانويل ماكرون

مارين لوبان بارنييه وفالريي

كز�فييه برتر�نجان لوك ميلين�صون

�ل���د�خ���ل���ي يف دي�����ص��م��رب، ك��م��ا كان 
فيون خالل �النتخابات �لتمهيدية 

لعام 2016.
   �ما على ي�صار �مل�صهد، �ملر�صحون 
لوك  -ج���ان  �لرئي�صيون  �ل��ث��الث��ة 
�ملتمردة،  فرن�صا  ع��ن  ميلين�صون 
�لبيئة- �أوروب���ا  ج��ادو عن  ويانيك 

و�آن هيد�لغو عن �حلزب  �خل�صر، 
�ال����ص���رت�ك���ي -ف��ي��ت��ق��ا���ص��م��ون 20 
نو�يا  م��ن  ب��امل��ائ��ة   24 �إىل  ب��امل��ائ��ة 
�صبعة  م������دى  ع���ل���ى  �ل���ت�������ص���وي���ت 
مع  �مل��درو���س  �لت�صل�صل  من  �أ�صهر 
�ن��خ��ف��ا���س يف �جل����زء �الأخ�����ري من 
�لفرتة. ويبقى ميلين�صون �الأف�صل 
�يفوب  ل���ك���ن  �ل���ث���الث���ة،  ب����ني  م����ن 
يختلفان  �ن��رت�ك��ت��ي��ف،  وه��اري�����س 

حول تطور نو�يا �لت�صويت له.
للرئي�س  ه��اري�����س  ُت��ب��ق��ي  ول��ئ��ن     
�ل�صابق لكتلة نو�ب فرن�صا �ملتمردة 
ماتيلد  �ملن�صب  ه���ذ�  يف  )ع��و���ص��ه 
�أكتوبر( يف نطاق  بانو يف منت�صف 
 12 �إىل  ب��امل��ائ��ة   10 ي����رت�وح م��ن 
باملائة، مع ذروتني عند 13 باملائة 
�صهر  ن��ه��اي��ة  ويف  م���اي���و  ن��ه��اي��ة  يف 
معدل  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ���ص��ب��ت��م��رب، 
ففي  ب��امل��ائ��ة،   11 بن�صبة  متو�صع 
جانبها  من  �يفوب  ت�صلط  �ملقابل، 

�أث���ن���اء �ال���ص��ت��ط��الع��ات �خلم�صة     
�الأوىل )11 مار�س �إىل 2 يوليو(، 
رئي�صة  ت��ز�ل  كانت ال  �لتي  ظهرت 
منهجي  ب�صكل  �لوطني،  للتجمع 
نو�يا  م���اك���رون يف  �ل��رئ��ي�����س  �أم����ام 
ويف  �الأوىل،  �جلولة  يف  �لت�صويت 
�ال�صتطالع �ل�صاد�س )2 �صبتمرب(، 
ووجدت  نقاط  �أرب��ع  فجاأة  خ�صرت 
�إميانويل  نف�صها، الأول مرة، خلف 
ماكرون، لتحتفظ مبوقع �ملناف�س 

هذ� حتى نهاية �لفرتة �ملدرو�صة.
   و�الأ�صو�أ من ذلك بالن�صبة ملارين 
لوبان، �أنها �صتتدحرج ب�صرعة من 
�أكتوبر، حيث   15 �إىل  �صبتمرب   2
خ�صرت ت�صع نقاط مقارنة بنهاية 
يوليو(.   2( �الأوىل  �ل�����ص��ل�����ص��ل��ة 
يف ب���د�ي���ة ف����رتة �ل����رت�ج����ع ه���ذه، 
�حلزب  رئا�صة  رم��زي  ب�صكل  نقلت 
�إىل ج����ورد�ن  �مل��ت��ط��رف  �ل��ي��م��ي��ن��ي 
�لثاين يف �حلزب.  رجلها  بارديال، 
وه�������ذه �خل�����ط�����وة، �ل����ه����ادف����ة �ىل 
خ���ارج �حلزب  م��وق��ع  م��ن  متكينها 
حتى تتفّرغ حلملة رئا�صتها فقط، 
مل جتلب لها �حل��ظ الأن��ه يف تلك 
يف  زم���ور  ب���د�أ  بالتحديد  �للحظة 
�أقد�مها  حت��ت  م��ن  �لع�صب  ق��ط��ع 
خمزونها،  م���ن  �الك����ل  درج����ة  �ىل 

�ملتناق�س �أ�صال يف نو�يا �لت�صويت. 
�لثانية،  �ل��ف��رتة  ه���ذه  ن��ه��اي��ة  ويف 

�لو�صع م�صتقر بني �لطرفني.
اجتاهات مماثلة

 لـ ايفوب وهاري�س �نرت�أكتيف
   ع���ل���ى م������د�ر �ل����ف����رتة �ل���ت���ي مت 
منت�صف  “من  ك��ام��ل��ة  �ع��ت��ب��اره��ا 
كان  مار�س �إىل منت�صف �أكتوبر”، 
يكن  مل  �ل���ذي  م��اك��رون،  �لرئي�س 
الإعادة  -مر�صًحا  بعد  يكن  مل  -�أو 
�ن��ت��خ��اب��ه، ول��ك��ن ي��ب��دو �أن ه���ذ� ال 
ومعار�صيه،  موؤيديه  �صكوك  يثري 
يتناق�س  ����ص��ت��ق��ر�ر  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ 
�التهامات  �أو  �ل��ن��ق��د  ت�صاعد  م��ع 
على  با�صتمر�ر  لها  يتعر�س  �لتي 
منطقية  ت���ب���دو  و�ل����ت����ي  ت����وي����رت، 
كانت  �إذ�  �صلمية  دمي��ق��ر�ط��ي��ة  يف 
تو�زًنا حقيقًيا للقوى د�خل  متثل 

�ملجتمع.
 ومن �لو��صح �أن هذ� لي�س هو �حلال 
على هذه �ل�صبكة �الجتماعية �لتي 
و�ملعلومات  للتبادل  مكاًنا  تعد  مل 
�لتي بدت عند �نطالقها، �أو يبدو 
�أنها كانت �لوجهة �لتي حددها لها 

م�صّمموها.
�ال�صتطالع  �جت��اه��ات  تاأكيد     مت 
�آخ��ر، هاري�س  هذه من قبل معهد 

�لر�ديكالية �ل�صيا�صية. عالوة على 
ذلك، ميكن مالحظة هذ� �لعامل 
ت��وي��رت. و يف  �صبكة  ع��ل��ى  �الأخ����ري 
�ل��وق��ت �حل����ايل، ف���اإن �ل��ت��ق��دم، ثم 
�حل���ف���اظ ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ع����اٍل من 
كز�فييه  ل��ل��وب��ان، مي��ن��ع  �مل��ن��اف�����ص��ة 
ب��رت��ر�ن م��ن ت��اأك��ي��د ذ�ت���ه بو�صوح 
�صد مناف�صيه على �ليمني، فالريي 
على  بارنييه...  ومي�صيل  بيكري�س 

�الأقل يف ��صتطالعات �لر�أي.

�سقف الي�ساريني 
اأقل من 25 باملائة

�لبيانية  �ل��ر���ص��وم  ت��ظ��ه��ر  ك��م��ا      
برتر�ن  ر�أى  ك��ي��ف  ل��ل��م��ع��ه��دي��ن، 
ل�صاحله  �لت�صويت  نو�يا  منحنى 
يونيو  منت�صف  بني  زي��ادة  ي�صجل 
يتناق�س  �أن  ق��ب��ل  ي��ول��ي��و،  ون��ه��اي��ة 
ببطء، وي�صتقر حتى نهاية �لفرتة 
�خرتنا  ل��ق��د  ف��ح�����ص��ه��ا.  �ل���ت���ي مت 
على  و�صًعا  �الأف�����ص��ل  �ملر�صح  ��صم 
�ليمني حتى �الآن، لكن �ملالحظات 
ملناف�صه  ب���ال���ن�������ص���ب���ة  م���ت�������ص���اب���ه���ة 

ومناف�صته بني �جلمهوريني. 
ملحوظة  ط���ف���ي���ف���ة  زي����������ادة  م�����ع 
لبارنييه، �لذي ياأمل بع�س �أع�صاء 
�حلزب �أن يكون مفاجاأة �لت�صويت 

�صل�صلة  �أط��ل��ق  �ل���ذي  �ن��رت�أك��ت��ي��ف، 
من “�ملوجات” �ملتتالية و�ملنتظمة 
ل��ق��ي��ا���س ن����و�ي����ا �ل���ت�������ص���وي���ت منذ 
ب����د�ي����ة �ل����ع����ام. وب���رتخ���ي�������س من 
�لبياين  �لر�صم  ��صتخدمنا  �ملعهد، 
�الن��ت��خ��اب��ي��ة يف وقت  ل��ل��ت��ط��ور�ت 
و�حتفظنا،  ع�صر،  �ل�صابعة  �ملوجة 
�يفوب،  ل�  بالن�صبة  �حل��ال  هو  كما 
ن����و�ي����ا  ب����امل����ائ����ة م�����ن   5 مب����ع����ي����ار 

�لت�صويت من �أجل قر�ءة �أف�صل.
   متيز �لت�صل�صل �لذي �أعقب �إعالن 
تر�ّصح رئي�صة �لتجمع �لوطني، يف 
9 �أبريل، بزيادة يف نو�يا �لت�صويت 
ل�صاحلها )حتى ثالث نقاط(، ثم 
�لدخول  ي��رتج��م  ت���ر�ج���ع،  ح����دث 
وغري  متو��صع  ب�صكل  �حلملة  يف 
�لناخبني  مقنع جلزء من جمهور 
�مل��وؤي��د ل��ه��ا م���وؤخ���ًر�. وم���ن �ملرجح 
�الإعالمي  �ل�����ص��ج��ي��ج  �أن  ���ا،  �أي�������صً
�لذي  زم�����ور،  ب�صخ�صية  �مل��ح��ي��ط 
�أ���ص��ه��ر ع��ل��ى غمو�س  ل���ع���دة  ل��ع��ب 
�لرئا�صية،  �مل��ن��اظ��رة  يف  م�صاركته 
�ليمني  م��ر���ص��ح��ة  ���ص��ال��ح  يف  لي�س 
�عتباًر�  تاأكيدها،  وحتى  �ملتطرف. 
من  “خوفها”  ع���دم  م��ار���س،  م��ن 
لكرونيكور  �الف��رت����ص��ي  �ل��رت���ّص��ح 
�صي نيوز �ملثري للجدل، وت�صليمها 

يف  �لوطني،  �لتجمع  ح��زب  رئا�صة 
12 �صبتمرب �ىل بارديال، مل يوقف 

هذ� �لرت�جع يف �ال�صتطالعات.
�ل�صجيج  �إن  �ل�������و�ق�������ع،  يف     
�الإعالمي �لذي ��صتفاد منه زمور 
با�صتمر�ر،  �الأث����ري  م��وج��ات  ع��ل��ى 
و�ل�����ص��دى �ل����ذي ت��ل��ّق��اه م��ن جزء 
وكذلك  لوبان،  ناخبي  من  �صغري 
من كتائب فرن�صو� فيون �لكبرية، 
ك�����ان ل����ه �ل���ت���اأث���ري �ل���و�����ص���ح على 
منحنيات معهد هاري�س �لتفاعلي. 
نو�يا  قيا�س  ب��دء  �أدى  ا،  �أي�صً وهنا 
�نخفا�س  �إىل  ل��زم��ور  �ل��ت�����ص��وي��ت 
ل��وب��ان، من  ل���  �ل��ف��ور  م�صجل على 
وهذه  باملائة.   19 �إىل  باملائة   23
هي �ملرة �الأوىل، منذ عدة �صنو�ت، 
�لتي ينخف�س فيها �صقفها �إىل �أقل 

من 20 باملائة.
   من جانبه، يظل منحنى ماكرون 
�لفرتة  ع��م��ل��ًي��ا ط����و�ل  م�����ص��ت��ق��ي��ًم��ا 
��صتقطاب  �أن  يوؤكد  مما  باأكملها، 
�ملجادل  ناخبيه من قبل  جزء من 
هام�صي  ُوج�����د،  �إن  �ل����ر�دي����ك����ايل، 
ب��روز زمور،  �أن  للغاية. كما يظهر 
مناف�صة  ع���ل���ى  �ل�������ص���وء  ي�����ص��ل��ط 
د�خ��ل �ليمني �ملتطرف وج��زء من 
�ليمني �جلمهوري يف طريقه �ىل 

جملة من الأحداث املتتالية تعطي فكرة عن امل�سهد 
املفكك الذي يت�ســكل وميـزان القـوى الـذي يرت�سـخ

ا�ستطالعات الراأي النتخابية تثري قلق البع�س, 
وتفـرح البع�س الآخــر, وتغ�سب بع�س املراقبني

يقت�سر �سرب �الآر�ء على ك�سف 
درجة �حلر�رة �حلالية فقط

ـــــر بـــــــــروز ـــــظـــــه ي
ــــــــور مــنــافــ�ــســة  زم
ـــمـــني  ـــي ــــــــــل ال داخ
من  ــزء  وج املتطرف 
اجلمهوري  الــيــمــني 
اىل  طــــريــــقــــه  يف 
�سيا�سية راديكالية 

حتى �الآن، مل يتم تاأكيد �الأو�ساع �النتخابية �لتي تالحظ قبل عدة �أ�سهر من �ملوعد �لنهائي للرئا�سية عند �إجر�ء �القرت�ع

قبل �ستة اأ�سهر من موعدها

هذ� ما تقوله �ال�ستطالعات عن �لرئا�سية �لفرن�سية...!
•• الفجر -اأوليفر بيفو –ترجمة خرية ال�صيباين

اأن تتحدث عن ا�ستطالعات الراأي حول نوايا الت�سويت قبل 
وابل  تقبل  بالتاأكيد  هو  رئي�سية  انتخابات  من  اأ�سهر  �ستة 
يحبون  املنتقدين  اأن  و�سحيح  ال�سديدة...!  النتقادات  من 
 ... لأبر�سيتهم  جيدة  تكون  عندما  ـــراأي  ال ا�ستطالعات 

ويجدونها بغي�سة عندما تكون اأقل. األ نرى هوؤلء امل�سوؤولني 
الإليزيه  ق�سر  �سباق  يف  امل�ساركة  ال�سخ�سيات  اأو  ال�سيا�سيني 
يهنوؤون اأنف�سهم ب�سوت عاٍل على مواقع التوا�سل الجتماعي 
عندما تزداد نتائج نواياهم يف الت�سويت بنقطة اأو نقطتني, 
ويلوذون بال�سمت متاًما عندما يكون العك�س؟     قبل �ستة اأ�سهر 
من املوعد النهائي, اأو حتى ثالثة اأ�سهر, من املاألوف ق�سف هذه 

ال�ستطالعات التي تنزل يوًما بعد يوم. لكن الذين ل ميلكون 
الأرجح  على  هم  لت�سويهها,  القا�سية  الكلمات  من  يكفي  ما 
نف�س الأ�سخا�س الذين يفح�سونها ويفككونها باهتمام كبري. 
لي�سوا م�ستبعدين  املحتملون,  اأو  املعلنون  لل�سباق,  واملر�سحون 
بالتاأكيد لأنهم يعلمون جميعا اأن هذه ال�ستطالعات ال�سهرية 
اإجرائها.   وهذه اللحظة,  تعطي حالة ميزان القوى حلظة 

�سل�سلة من  لي�ست حمايدة متاًما. تظهر  التحديد,  على وجه 
الأحداث اأن حملة ما قبل النتخابات الرئا�سية قد انطلقت 
املخزون  اأن  مطلقا  يعني  ل  وهــذا  كبري.  حد  اإىل  ون�سطة 
النهائي مل  ال�سيناريو  النهائي لأن  �سيكون هو اجلرد  احلايل 
ُيكتب م�سبًقا يف اأي من ا�ستطالعات “اأم املعارك النتخابية” 

للجمهورية اخلام�سة.
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 1456 بتاريخ: 1993/08/11
�مل�صجلة بالرقم: 19390 بتاريخ: 1999/01/30

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 161233 بتاريخ: 2011/08/15

�مل�صجلة بالرقم: 161233 بتاريخ: 2013/02/21
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 175484 بتاريخ: 2012/06/20

�مل�صجلة بالرقم: 175484 بتاريخ: 2013/12/08
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :2021/10/25 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 181472 بتاريخ: 2012/02/05

�مل�صجلة بالرقم: 181472 بتاريخ: 2014/06/17
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 287765 بتاريخ: 2018/04/21

�مل�صجلة بالرقم: 287765 بتاريخ: 2018/10/21
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 294575 بتاريخ: 2018/06/28

�مل�صجلة بالرقم: 294575 بتاريخ: 2018/12/19
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 298765 بتاريخ: 2018/09/20

�مل�صجلة بالرقم: 298765 بتاريخ: 2018/12/19
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 326697 بتاريخ: 2020/03/01

�مل�صجلة بالرقم: 326697 بتاريخ: 2020/05/17
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:   و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 197930 بتاريخ: 2013/09/15

�مل�صجلة بالرقم: 197930 بتاريخ: 2015/02/24
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 2067 بتاريخ: 1993/09/16
�مل�صجلة بالرقم: 3503 بتاريخ: 1997/01/02

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 212551 بتاريخ: 2014/06/04

�مل�صجلة بالرقم: 212551 بتاريخ: 2014/10/28
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 280827 بتاريخ: 2017/10/11

�مل�صجلة بالرقم: 280827 بتاريخ: 2018/07/11
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 56817 بتاريخ: 2003/10/29
�مل�صجلة بالرقم: 54778 بتاريخ: 2005/07/26

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 56819 بتاريخ: 2003/10/29
�مل�صجلة بالرقم: 57915 بتاريخ: 2006/02/20

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 62826 بتاريخ: 2004/09/08
�مل�صجلة بالرقم: 53062 بتاريخ: 2005/05/22

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 128555 بتاريخ: 2006/04/26

�مل�صجلة بالرقم: 128555 بتاريخ: 2010/11/30
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

  تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :2021/10/25 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 139998 بتاريخ: 2010/03/14

�مل�صجلة بالرقم: 139998 بتاريخ: 2011/04/21
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :2021/10/25 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 140378 بتاريخ: 2010/03/23

�مل�صجلة بالرقم: 140378 بتاريخ: 2011/11/13
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 141650 بتاريخ: 2010/04/26

�مل�صجلة بالرقم: 141650 بتاريخ: 2011/05/01
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 146823 بتاريخ: 2010/09/07

�مل�صجلة بالرقم: 146823 بتاريخ: 2011/05/01
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376
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عربي ودويل

لأولئك  بالن�سبة     
الـــذيـــن يــعــار�ــســون 
الو�سائل  كل  اللقاح, 
جــيــدة لــلــهــروب من 
اللدغة. يف الوليات 
املــــتــــحــــدة, حــيــث 
ـــد من  ـــزي امل ــب  يــطــل
الآن  العمل  اأربــــاب 
موظفيهم,  تطعيم 
طلبات  تــتــ�ــســاعــف 
ـــاء لأ�ــســبــاب  ـــف الإع
مقلق  مبعدل  دينية 

يف مناطق معينة.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

تزدهر طلبات �الإعفاء من �للقاح الأ�سباب دينية يف بالد �لعم �سام

بينما حملة التطعيم اآخذة يف النح�سار

يف �لواليات �ملتحدة، ذريعة �لدين للهروب من �لتطعيم
يف�سل 75 باملائة من الناخبني اجلمهوريني الت�سويت ملر�سح يتحدث �سد التطعيم الإجباري 

يف والي���ة �أوري���غ���ون، ح�صل م��ا ال 
يقل عن 11 باملائة من موظفي 
�خل��دم��ة �مل��دن��ي��ة ع��ل��ى م��ث��ل هذ� 
�الإع�����ف�����اء، وف���ًق���ا الآخ�����ر �الأرق������ام 
و�كت�صاف  �ل��والي��ة.  عن  �ل�صادرة 
حيث  �أجن��ل��و���س،  لو�س  يف  مماثل 
قدم ما يقرب من ربع قوة �صرطة 
�ملدينة هذ� �لطلب �ل�صهر �ملا�صي، 

�أي �أكرث من 2600 �صابط.
   »يف وقت مبكر، زعمت معلومات 
على  حتتوي  �للقاحات  �أن  كاذبة 

خاليا من �أجنة جمه�صة.
رف�صها،  �ل��ب��ع�����س  ق����رر  ل���ذل���ك   
خمالف  �الإجها�س  �أن  معتربين 
مونيكا  ت��و���ص��ح  ملعتقد�تهم”، 
�ملتخ�ص�صة  �الأ����ص���ت���اذة  غ���ان���دي، 
بجامعة  �مل��ع��دي��ة  �الأم����ر������س  يف 
فر�ن�صي�صكو.  �صان  يف  كاليفورنيا 
����ص���الالت  �����ص���ت���خ���د�م  ول����ئ����ن مت 
�خل��الي��ا، �ل��ت��ي مت �إن�����ص��اوؤه��ا من 
خاليا جنينية قدمية مت �إنتاجها 
�أثناء  �ل�صبعينات،  يف  �ملخترب  يف 
م���رح���ل���ة ت���ط���وي���ر �ل���ل���ق���اح، ف����اإن 
�لو�قع  يف  حت��ت��وي  ال  �ل���ق���و�ري���ر 

على �أي خاليا جنينية.
   و”يتم ��صتخد�م �لدين كذريعة 

 •• فرانكفورت-اأ ف ب

ب��ع��د ���ص��ن��ة ون�����ص��ف �ل�����ص��ن��ة على 
يبدو  كوفيد-19،  وب����اء  ظ��ه��ور 
بتحركات  ي���ق���م  مل  �ل����ع����امل  �أن 
�أخطائه  م��ن  يتعلم  ومل  ك��ث��رية 
لل�صحة  م����ر�����ص����د  ح�������ذر  ك����م����ا 
�ل��ع��امل��ي��ة  �أم�����س �ل��ث��الث��اء. وندد 
�لعاملي،  �لتاأهب  مر�قبة  جمل�س 
�أن�صاتها  م�����ص��ت��ق��ل��ة  ه��ي��ئ��ة  وه�����و 
و�لبنك  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة 
�مل�صتمرة يف  باالإخفاقات  �لدويل، 

�ال�صتجابة �لعاملية للوباء.
وقال “�إذ� كانت �ل�صنة �الأوىل من 
بف�صل  حت��ددت  كوفيد-19  وب��اء 
على  �ال�صتعد�د  �أخ��ذ  يف  جماعي 
ب�صرعة  و�لت�صرف  �جل��د  حممل 
�أ���ص��ا���س �ل��ع��ل��م، ف���ان �ل�صنة  ع��ل��ى 
�ل��ث��ان��ي��ة �ت�����ص��م��ت ب��ت��ف��اوت عميق 
تر�بطنا  ف��ه��م  يف  ق�����ادة  وف�����ص��ل 

و�لتحرك على هذ� �الأ�صا�س«.
وخال�صة �لتقرير �أن �لوباء ك�صف 
عن عامل “غري مت�صاو، ومنق�صم 

وغري م�صوؤول«.
�لقمة  خ��الل  �لتقرير  ه��ذ�  ن�صر 
وياأتي  برلني  يف  لل�صحة  �لعاملية 
ف���ي���م���ا �ق��������رتب ع������دد �ل���وف���ي���ات 
�لناجمة عن فريو�س كورونا من 
خم�صة ماليني يف �لعامل بح�صب 
فر�ن�س  وك��ال��ة  �أع��دت��ه��ا  ح�صيلة 

بر�س.
�لوفيات  ع�����دد  الرت����ف����اع  ن���ظ���ر� 
غري  ب�صكل  �أو  مبا�صرة  �ملرتبطة 

�عتربت  بكوفيد-19،  م��ب��ا���ص��ر 
م��ن��ظ��م��ة �ل�����ص��ح��ة �ل���ع���امل���ي���ة �أن 
للوفيات  �الإج��م��ال��ي��ة  �حل�����ص��ي��ل��ة 
�أو ثالث  �أعلى مبرتني  تكون  قد 

مر�ت.
ك���م���ا ي����اأت����ي ذل�����ك يف �إط��������ار من 
�ملناطق  ب���ني  �ل��ك��ب��ري  �ل���ت���ف���اوت 
و�ل�����ف�����ق�����رية يف جم����ال  �ل���غ���ن���ي���ة 

معدالت �لتلقيح.
�لتجارة  منظمة  م��دي��رة  وق��ال��ت 
�لعاملية نغوزي �أوكونغو - �إيويال 
�أ�صل  م��ن  �إن���ه  �ل�����ص��ه��ر  مطلع  يف 

�صتة مليار�ت جرعة لقاح �أعطيت 
كانت   1،4% ف��ق��ط  �ل���ع���امل،  يف 
يف  بالكامل  �للقاح  تلقو�  ل�صكان 

دول فقرية.
�مل�����ص��ارك ملجل�س  وق���ال �ل��رئ��ي�����س 
�مل��ر�ق��ب��������������������ة �حل�������اج �آ������س ���ص��ي يف 
“�لتقدم  �إن  �ل��ت��ق��ري��ر  م��ق��دم��ة 
كوفيد-19  خ�������الل  �ل���ع���ل���م���ي 
تطوير  �����ص����رع����ة  وخ���������ص����و�����ص����ا 
�ل��ل��ق��اح��ات، ت��ع��ط��ي��ن��ا د�ف���ع���ا لكي 

نكون فخورين«.
و�أ�صاف هذ� �خلبري �ل�صنغايل يف 

م���ن ق��ب��ل �ل��ب��ع�����س ح��ت��ى ال يتم 
�إروين  هذ� ما يزعج  تلقيحهم”، 
جامعة  يف  �الأ����ص���ت���اذ  ري���دل���ي���ر، 
�ملو�رد  م��ب��ادرة  ومدير  كولومبيا 
“لكن  ل���الأوب���ئ���ة.  و�ال���ص��ت��ج��اب��ة 
�ل����دي����ان����ات  يف  �����ص����يء  ي����وج����د  ال 
�لكربى  �ل����ث����الث  �ل���ت���وح���ي���دي���ة 
ويت�صح  �تباعها”.  تطعيم  مينع 
�لتي  للتطعيم  �ل��دع��وة  ذل��ك من 
�أط���ل���ق���ه���ا �ل���ب���اب���ا ف��ر�ن�����ص��ي�����س يف 
�أ�صار  �ل����ذي  �مل��ا���ص��ي،  �أغ�����ص��ط�����س 
“بادرة  �لتطعيم  �ن  �ىل  حينها 
�لبابا  ���ص��ّع��د  ���ص��ه��ر،  ب��ع��د  حب”. 
مهاجمة  خ������الل  م�����ن  ل���ه���ج���ت���ه 
�ل���ذي���ن  �ملنكرين”  ب���ع�������س   “
يرف�صون �لتطعيم، يف �إ�صارة �إىل 
�ملحافظ  �الأم��ري��ك��ي  �ل��ك��اردي��ن��ال 

للغاية رميوند بريك.
�لقانون  ي��ن�����س  ذل������ك،  وم�����ع     
على  معينة  ح��االت  يف  �الأمريكي 
��صتثناء  على  �حل�صول  �إمكانية 
دي��ن��ي، مب��وج��ب ق��ان��ون �حلقوق 
�ل��ذي، من   ،1964 لعام  �ملدنية 

ب���ني م���ا ي��ح��ظ��ر، �ل��ت��م��ي��ي��ز على 
�أ�صا�س �لدين يف �لعمل، و�لتعديل 
�حلرية  ي�����ص��م��ن  �ل�����ذي  �الأول، 

�لدينية.
   ورغم �أنه ميكن الأ�صحاب �لعمل 
�أن  �إال  رف�س هذ� �لطلب نظرًيا، 
وفًقا  ج���ًد�  ن���ادر  �ل�صيناريو  ه���ذ� 
ل��ر����ص��ي��ل ل���ي���زر، رئ��ي�����ص��ة �الحت���اد 
عن  �لكني�صة  لف�صل  �الأم��ري��ك��ي 
�أن يثبت  “من �ملفرت�س  �لدولة. 
�مل��وظ��ف ���ص��دق طلبه م��ن خالل 
ت��ق��دمي �أدل�����ة ت��ث��ب��ت ع���دم تو�فق 
�ل��ت��ط��ع��ي��م م���ع م��ع��ت��ق��د�ت��ه. لكن 
يف �ل����و�ق����ع، ي��ق��ب��ل �ل���ع���دي���د من 
�أرباب �لعمل ب�صهولة تامة خوًفا 
م����ن �ل���ظ���ه���ور مب��ظ��ه��ر �مل���ع���ادي 

توؤكد ليزر. لالأديان”، 

حملة تطعيم مهددة
   يف كل �الأح��و�ل، مت عر�س هذه 
�ملحاكم،  �أم���ام  �حل�صا�صة  �مل�صاألة 
متناق�صة يف  �أح��ك��ام  ���ص��دور  م��ع 
ب��ي��ن��م��ا ح���اول���ت واليتا  �ل��ن��ه��اي��ة. 

�لتطعيم  ونيويورك، فر�س  مني 
�ل����رع����اي����ة دون  م���ق���دم���ي  ع���ل���ى 
��صتثناء�ت  �إىل  �للجوء  �إمكانية 
فيدر�يل  ق���ا����س  ����ص���ادق  دي��ن��ي��ة، 
ه���ذ� �الأ����ص���ب���وع ع��ل��ى �الإج������ر�ء يف 
�لوالية �الأوىل، بينما عّلقه قا�س 

نيويوركي يف �لوالية �لثانية.
   »يف �الخ��ري، قد جُت��رب �ملحكمة 
�ل��ع��ل��ي��ا ل���ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة على 
�مل�������ص���األ���ة. لكني  ه����ذه  �حل���ك���م يف 
�لذي  �ل��ق��ر�ر  م��ن  بالقلق  �أ���ص��ع��ر 
تتكون  الأن���ه���ا  ت��ت��خ��ذه  �أن  مي��ك��ن 
من �أغلبية حمافظة موؤيدة جًد� 
ر��صيل  تقول  �لدينية”،  للحرية 
ليزر. “وال ينبغي �أن يكون لهذه 
�حلرية �لدينية �حلق يف تعري�س 
ويجب  للخطر.  �الآخ��ري��ن  ح��ي��اة 
�أال يكون هناك حق يف �للجوء �إىل 
�لتعديل �الأول عندما تكون هناك 

خماطر على �ل�صحة �لعامة«.
   يف �لواليات �ملحافظة، يت�صاهل 
للغاية  �ملحليني  �مل�صوؤولني  بع�س 
يف  ناخبيهم.  تطعيم  م�صاألة  مع 

يجب  “لكن  �الإن�صانية  �مل�صاعدة 
�صديد يف مو�جهة  بعار  ن�صعر  �أن 
�للقاحات  �إدخار  �ملتعددة-  �ملاآ�صي 
و�لنق�س �لكارثي يف �الوك�صجني 
�ملحدود  �ل���دخ���ل  ذ�ت  �ل�����دول  يف 
وجيل �أطفال حرمو� من �لتعليم 
و�أنظمة  �ق���ت�������ص���اد�ت  و�ن���ه���ي���ار 

�صحية ه�صة«.
�ل���وف���ي���ات  م����الي����ني  �أن  وت�����اب�����ع 
ال  “لي�صت  �ل��وب��اء  ع��ن  �لناجمة 
لالأ�صف  لكن  مقبولة  وال  عادية 
�ننا  على  ج��د�  قليلة  �أدل���ة  هناك 

وق���ع ح��اك��م والية  �أك��ت��وب��ر،   11
ت��ك�����ص��ا���س، غ���ري���غ �أب��������وت، �أم������ًر� 
تنفيذًيا مينع �ل�صركات من طلب 
فلوريد�،  ويف  موظفيها.  تطعيم 
ا  دعا �حلاكم رون دي�صانتي�س �أي�صً
�إىل  للوالية  �لت�صريعي  �ملجل�س 

�لت�صويت على ن�س مماثل.
   وك���ل ه���ذ� ل�صبب وج��ي��ه، وفًقا 
“�صي  ل�صبكة  حديث  ال�صتطالع 
 75 يف�صل  ��س / يوغوف”،  بي 
باملائة من �لناخبني �جلمهوريني 
�ل��ت�����ص��وي��ت مل��ر���ص��ح ي��ت��ح��دث �صد 
باملقارنة،  �الإج���ب���اري.  �لتطعيم 
باملائة   14 على  ه��ذ� فقط  يوؤثر 
�إ�صاءة  “�إن  �لدميقر�طيني.  من 
�ل���دي���ن مت��ث��ل عقبة  �����ص���ت���خ���د�م 
�لتطعيم،  ح��م��ل��ة  �أم�����ام  ج���دي���دة 
خا�صة يف �أكرث �لواليات تديناً”، 
���ر �إي������روي������ن ري���دل���ي���ر.  ي���ت���ح�������صّ
ي�صجل فيه عّد�د  وق��ت  وه��ذ�، يف 
منذ  ج��م��ود�  �ل��ب��الد  يف  �لتطعيم 

هذ� �ل�صيف.
عن لك�سربي�س

من  �ل��الزم��ة  �ل��ع��رب  ��صتخل�صنا 
هذ� �لوباء«.

�آالف  مي������وت  ي�������ز�ل  “ال  وق�������ال 
كثريين  لكن  يوميا  �الأ���ص��خ��ا���س 
ي��ت��ح��دث��ون وي��ت�����ص��رف��ون وك����اأن 

�لوباء قد �نتهى«.
 2020 يف  �أع��ل��ن  �ملجل�س  وك���ان 
�أي حد كان  �ل��وب��اء ك�صف �ىل  �أن 
�ل���ع���امل غ���ري م�����ص��ت��ع��د مل��ث��ل هذه 
�ل��ك��و�رث رغ��م �ل��ت��ح��ذي��ر�ت �لتي 
�أف��ادت ب��اأن �أوبئة ك��ربى ال ميكن 

جتنبها.

متظاهرون مناه�صون للتطعيم يف لو�س �أجنلو�س لالحتجاج على �لت�صويت على تد�بري دعم �لتطعيم

رو�سيا ت�سجل زيادة قيا�سية يف وفيات كوفيد-19  رئي�س لبنان يدعو �حلكومة ال�ستئناف �جتماعاتها 
 •• القاهرة-رويرتز

�لوزر�ء  جمل�س  �ل��ث��الث��اء  �أم�����س  ع���ون    مي�صال  �للبناين  �لرئي�س  دع��ا 
ال�صتئناف �الجتماعات �صريعا بهدف �لتو�صل التفاق مع �صندوق �لنقد 

�لدويل.
كما �أكد عون على ��صتقاللية �لق�صاء يف حتقيقات �نفجار مرفاأ بريوت 

و�صرورة عدم تدخل �ل�صيا�صيني.
كان رئي�س �لوزر�ء �للبناين جنيب ميقاتي قال يف وقت �صابق �ليوم �إنه 
ياأمل يف ��صتئناف �جتماعات جمل�س �ل��وزر�ء، وذلك بعد �أ�صبوعني من 
�لتوقف منذ �أن �أدى خالف حول �لتحقيق يف �نفجار بريوت �إىل دعوة 

بع�س �لوزر�ء �إىل رحيله.

 •• مو�صكو-رويرتز

وفيات   1106 �ل��ث��الث��اء  �أم�����س  رو���ص��ي��ا   �صجلت 
�الأرب���ع  �ل�����ص��اع��ات  ك��ورون��ا يف  ب��ف��ريو���س  مرتبطة 
منذ  ت�صجله  عدد  �أعلى  وهو  �ملا�صية،  و�لع�صرين 
بدء �جلائحة، مع زيادة حاالت �الإ�صابة �جلديدة 
�إج��ر�ء�ت �الإغالق  �إىل فر�س  �ل�صلطات  مما دفع 
�جل���زئ���ي. و���ص��ج��ل��ت �حل�����ص��ي��ل��ة �ل��ي��وم��ي��ة �أع�����د�د� 
قيا�صية جديدة يف �صتة من �لثمانية �أيام �ملا�صية. 
مبكافحة  �ملعني  �حلكومي  �لعمل  فريق  و�صجل 
مع  مقارنة  ج��دي��دة  �إ���ص��اب��ة   36446 �جلائحة 

37930 يف �ليوم �ل�صابق. و�صُتغلق رو�صيا �أماكن 
�ل��ب��الد يف �الأ���ص��ب��وع �الأول من  �أن��ح��اء  �ل��ع��م��ل يف 
نوفمرب ت�صرين �لثاين و�صتعيد �لعا�صمة مو�صكو 
�أكتوبر   28 �ع��ت��ب��ار� م��ن  �إغ����الق ج��زئ��ي  ف��ر���س 
�ملتاجر  �إال  م��ف��ت��وح��ا  يبقى  ول���ن  �الأول  ت�����ص��ري��ن 

�ل�صرورية مثل �ل�صيدليات و�ل�صوبر ماركت.
وُترجع �ل�صلطات �صبب زيادة �لوفيات و�الإ�صابات 
�ل�صكان  ولتحفيز  �لتطعيم.  م��ع��دالت  ب��طء  �إىل 
بوتني  فالدميري  �لرئي�س  �أ�صدر  �لتطعيم،  على 
�أو�م��ره مبنح من يح�صلون على �لتطعيم يومي 

�إجازة مدفوعة �الأجر.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• بيري مارتن

يد �جلمهوريني ال�صتعادة  متناول  �صيء يف  كل     
يخاطرون  ل��ك��ن��ه��م   ،2022 ع����ام  �ل���ك���وجن���ر����س 
بجنون  م�صاب  مقطورة  يف  �أنف�صهم  بربط  ب�صدة 

�لعظمة.
 �الأمور ت�صري على ما ير�م بالن�صبة للجمهوريني 
يف  زعيمهم  ��صرت�تيجية  �أن  وي��ب��دو  �الأي����ام.  ه��ذه 
جمل�س �ل�صيوخ، ميت�س ماكونيل، لعرقلة حكم جو 

بايدن و�لدميقر�طيني، تعمل.
   ومع ذلك، تفلت منه بع�س �لعنا�صر: �ل�صلوك 
�أن  �ل�صابق، و�حتمال  للرئي�س  �ملتقّلب و�مل�صطرب 
يتغلب �لدميقر�طيون على �نق�صاماتهم، و�لتاأثري 

�ملرتد لبع�س �النت�صار�ت �لقانونية �ل�صابقة.

اأ�سبقية للحزب اجلمهوري
    �إنه قانون ثابت تقريبا يف �ل�صيا�صة �الأمريكية، 
�النتخابات  يف  ري�����ص��ه  �ل��رئ��ا���ص��ي  �حل�����زب  ي��ف��ق��د 
يف  �لدميقر�طية  �الأغلبية  ك��ان��ت  ومل��ا  �لن�صفية. 
�أن يقطف  �مل��ت��وق��ع  م��ن  ج���د�،  �ل��ك��وجن��ر���س ه�صة 

�جلمهوريون �لفاكهة �لنا�صجة عام 2022.
وقو�نني  �ل���دو�ئ���ر  ت���وزي���ع  �إع�����ادة  �أ���ص��ف��ن��ا  و�إذ�     
و�ل�صقف  �صتفيدهم،  ج��دي��دة  زج��ري��ة  �نتخابية 
ف�صيكون  �حلالية،  �الإد�رة  على  حتماً  �صيقع  �لذي 

لدى �جلمهوريني �لكثري ليثقو� يف �نت�صارهم.
   لقد قالها ميت�س ماكونيل: �إذ� جعل حزبه من 
�نتخابات 2022 ��صتفتاء على رئا�صة جو بايدن، 

فاإن فوزه م�صمون فعلًيا.

ترامب, “كمان وكمان«
   م��ن �ل��و����ص��ح �أن زع��ي��م �جل��م��ه��وري��ني ال يفهم 
بالن�صبة لدونالد تر�مب،  �لنحو.  �الأمر على هذ� 
هناك مو�صوع فقط مهم من �الآن وحتى �نتخابات 

2022 و2024: دونالد تر�مب.
حيث  �لتجمعات  �أالغ���و  م��ار  متقاعد  ي�صاعف     

على  كارثية  تد�عياتها  �صتكون  ت�صريحات  يطلق 
ح��زب��ه. ودع���ا �أن�����ص��اره �الأ���ص��ب��وع �مل��ا���ص��ي �إىل عدم 
يد�فع  مل  �إذ�  و2024   2022 يف  �ل��ت�����ص��وي��ت 
�حل����زب �جل��م��ه��وري ح��ت��ى �ل��ن��ه��اي��ة ع��ن مز�عمه 
�لكاذبة بخ�صو�س �النت�صار �مل�صروق عام 2020.
    وللعديد من �جلمهوريني ذكريات مريرة عن 
خ�صارة جمل�س �ل�صيوخ يف �جلولة �لثانية النتخابات 
جورجيا بعد �أن �أدىل تر�مب بت�صريحات مماثلة. 
منت�صف  حملة  يف  م�صاركته  تعترب  لهم،  بالن�صبة 

�ملدة مبثابة حقل �ألغام.

الأوراق الرابحة للدميقراطيني
�لدميقر�طيني  ب��ني  �حل��ال��ي��ة  �مل�صاحنات  رغ��م     
�الأبطال  ف��اإن  بايدن،  دعم  على  �ل�صلبي  وتاأثريها 
�لكوجنر�س،  يف  �مل�صتمرة  �مللحمة  يف  �لرئي�صيني 
يظهرون عالمات على �أن �لت�صوية قد تفتح �لباب 
�إرث  �صيحدد�ن  كبريين  قانونني  م�صروعي  �أم��ام 

بايدن.
للدميقر�طيني  �صي�صمح  �النت�صار،  ه��ذ�  ومثل     
�لن�صفية،  �النتخابات  يف  جيد  مبظهر  بالظهور 
ح��ت��ى ل��و ك���ان ����ص��ت��ف��ت��اًء ع��ل��ى ب���اي���دن، ف��ق��د ُيظهر 
�إجن����از�ت ك��ب��رية وت��غ��ي��ري.    ب��االإ���ص��اف��ة �إىل ذلك، 
و�لتي  للجمهوريني،  �ل�صابقة  �الن��ت�����ص��ار�ت  ف���اإن 
�صمحت لهم بتعيني �أغلبية �لق�صاة �ملحافظني يف 
�ملحكمة �لعليا، قد تكلفهم �أ�صو�تا عام 2022. يف 
�لو�قع، �صت�صدر �ملحكمة قر�ر�ت رئي�صية هذ� �لعام 
ب�صاأن ق�صايا حارقة، منها �الإجها�س، �الأمر �لذي 
ناخبي  بع�س  وي�صّجع  �لدميقر�طيني،  �صيحّفز 
�ل��و���ص��ط ع��ل��ى م���و�زن���ة حت���ول �مل��ح��ك��م��ة ه���ذ� �إىل 

�ليمني من خالل �لت�صويت لل�صفة �الخرى.
�جلمهوريني،  �أم����ام  �أك��ي��د  �الن��ت�����ص��ار  منطقيا،     
ل�صخ�س  متقلبة  زعامة  �حت�صان  �ختيارهم  لكن 
م�صاب بجنون �لعظمة يرتكهم يف �صبابية وحالة 

من عدم �ليقني.
ترجمة خرية �ل�صيباين

�الأمور �سمن على ع�سل بالن�سبة للجمهوريني...!

*�أ�صتاذ �لعلوم �ل�صيا�صية - مركز �لدر��صات و�لبحوث �لدولية يف جامعة مونريال لتنمية 
�ملعرفة حول �لرهانات �لدولية

تقرير: �لعامل مل ي�ستخل�س �لعرب من وباء كوفيد-19 
 �إ�سر�ئيل تفتح حدودها 

�أمام عمال �لزر�عة من لبنان 
 •• القد�س-اأ ف ب

�أعلنت �إ�صر�ئيل �أنها فتحت حدودها �أمام عمال �لزر�عة من لبنان �ملجاور 
من �أجل قطف �لزيتون على �لرغم من �أن �لبلدين ال يز�الن من �لناحية 

�لتقنية يف حالة حرب.
�القت�صادي  �لو�صع  �صوء  “يف  �أن��ه  �الإ�صر�ئيلي  للجي�س  بيان  يف  وج��اء 
�جلي�س  قرر  �للبنانيني،  مل�صاعدة  نية  ح�صن  وكبادرة  لبنان،  يف  �مل��رتدي 
فتح �حلدود �أمام مز�رعي مي�س �جلبل وعيرتون وبليدة”، ح�صبما �أعلن 

�ملتحدث با�صم �جلي�س �الإ�صر�ئيلي �أفيخاي �أدرعي على تويرت.
�الأزرق  �خل��ط  ب�”�جتياز  �صمح  �الإ�صر�ئيلي  �جلي�س  �أن  �لبيان  و�أ���ص��اف 
�ل�صيادة  د�خ��ل  �لزيتون  �صجر  �لعام من  يف حد معني لقطف حم�صول 
يف �إ�صارة �إىل �خلط �لذي و�صعته �الأمم �ملتحدة يف �لعام  �الإ�صر�ئيلية”، 

.2000
ملجموعات  �ُصمح  �إنه  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �جلي�س  با�صم  متحدث  وقال 

عدة بالعبور منذ 10 ت�صرين �الأول/�أكتوبر.
و�أ�صار �لبيان �إىل �أن قوة �الأمم �ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان )يونيفيل( �لتي 
ت�صرف على منطقة عازلة بني �جلانبني هي من �أبلغت �جلانب �للبناين 

بهذه �ملبادرة.
وت�صاعدت �لتوتر�ت من جديد بني �لبلدين منذ �آب/�أغ�صط�س عندما 
نفذت �إ�صر�ئيل �أوىل �صرباتها �جلوية على �الأر��صي �للبنانية منذ �صبع 

�صنو�ت..
و�أعلن حزب �هلل �للبناين �ملدعوم من �إير�ن �صن هجوم �صاروخي مبا�صر 

على �الأر��صي �الإ�صر�ئيلية للمرة �الأوىل منذ 2019.
يف عام 2006، خلفت �ملو�جهة �لو��صعة �لنطاق بني �إ�صر�ئيل وحزب �هلل 
نحو 1200 قتيل يف �جلانب �للبناين معظمهم من �ملدنيني، و160 يف 

�جلانب �الإ�صر�ئيلي معظمهم جنود.
نار بدعم  �إط��الق  �صهر� بوقف  ��صتمرت  �لتي  �ملو�جهة  �نتهت  ووقتذ�ك 
م��ن �الأمم �مل��ت��ح��دة. وب���د�أ �ل��ب��ل��د�ن �مل���ج���اور�ن �ل��ع��ام �مل��ا���ص��ي حمادثات 
رغم  �لبحرية،  تر�صيم حدودهما  ب�صاأن  �ملتحدة  �الأمم  برعاية  تاريخية 

تعرث �لنقا�صات حاليا.
ويعاين لبنان منذ عامني �أزمة �قت�صادية و�صيا�صية و�جتماعية ويخ�صع 

�صكانه لقيود م�صرفية �صارمة متنع و�صول �الأمو�ل ب�صهولة.
وقد تر�جعت �لعملة �للبنانية بنحو 90 يف �ملئة مقابل �لدوالر يف �ل�صوق 
�لفقر  من  للهروب  �ل�صكان  من  �ملائة  يف   80 ح��و�يل  ويكافح  �ل�صود�ء. 

و�صط �رتفاع �لت�صخم ونق�س يف �لوقود و�الأدوية و�لكهرباء.

�لبيت �الأبي�س قلق مع 
�عتقال نا�سط بورمي  

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�لقومي  �الأم�����ن  م�����ص��ت�����ص��ار  �أع�����رب 
�الأم����ريك����ي ج��ي��ك ���ص��ول��ي��ف��ان عن 
�ملجموعة  �ع��ت��ق��ال  ب��ع��د  “قلقه” 
بارز�  نا�صطا  �لبورمية  �لع�صكرية 
�لبالد،  يف  للدميوقر�طية  موؤيد� 
يف  �الأبي�س  �لبيت  ق��ال  ما  بح�صب 
�ج��ت��م��اع �فرت��صي  ب��ي��ان. وخ���الل 
م����ن مم��ث��ل��ي حكومة  �ث���ن���ني  م����ع 
دوو�  �ملنفى،  يف  �لوطنية  �ل��وح��دة 
ال����ص���ي ال، وزي�����ن م����ار �أون������غ، �أك���د 
�ملتحدة  �لواليات  “دعم  �صوليفان 
يف  للدميقر�طية  �مل��وؤي��دة  للحركة 
�إز�ء  قلقه  ع��ن  و”�أعرب  بورما” 

�عتقال �لنا�صط كو جيمي«.
�الأبي�س  �ل���ب���ي���ت  ب���ي���ان  يف  وج������اء 
�صتو��صل  �مل��ت��ح��دة  “�لواليات  �أن 
ع��ن��ه وكذلك  ب����االإف����ر�ج  �مل��ط��ال��ب��ة 
�ملعتقلني  ج���م���ي���ع  ع����ن  �الإف����������ر�ج 

ظلما«.
م�����ص��اء �ل�����ص��ب��ت �ع��ُت��ق��ل ك��ي��او مني 
كو  با�صم  �ملعروف  عاما(   52( يو 
جممعا  جنود  دهم  عندما  جيمي، 
�صكنيا يف بلدة نورث د�غون �لتابعة 

لر�نغون.
ث��ني لوكالة  وق��ال��ت زوج��ت��ه نيالر 
فر�ن�س بر�س “كان يقيم يف منزل 
�آم�����ن م���ع ن��ا���ص��ط��ني �آخ����ري����ن فر� 
�أن  م�صيفة  �خللفي”  �ل��ب��اب  م��ن 
�ل�صرطة مل تبلغها مبكان وجوده.

يعرف  ما  �إىل  ينتميان  و�ل��زوج��ان 
حتدت  �لتي   ”88 “جيل  بحركة 
�ل�صابقة.  �ل��ع�����ص��ك��ري��ة  �حل��ك��وم��ة 
يف  رئ��ي�����ص��ي��ا  دور�  �أي�������ص���ا  ول���ع���ب���ا 
للحكومة  �ملناه�صة  �الحتجاجات 
عليها  �ط��ل��ق  و�ل��ت��ي   ،2007 ع��ام 
مل�صاركة  نظر�  �لزعفر�ن”  “ثورة 

رهبان برد�ئهم �لربتقايل فيها.
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�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
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وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
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وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25
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باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
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 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

  تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25
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 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18
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بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 284642 بتاريخ: 2017/12/07

�مل�صجلة بالرقم: 284642 بتاريخ: 2018/08/08
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،   مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :2021/10/25 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 333435 بتاريخ: 2020/08/03

�مل�صجلة بالرقم: 333435 بتاريخ: 2020/10/13
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 212095 بتاريخ: 2014/05/26

�مل�صجلة بالرقم: 212095 بتاريخ: 2014/11/13
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:   
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 249385 بتاريخ: 2016/02/28

�مل�صجلة بالرقم: 249385 بتاريخ: 2016/08/29
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 251215 بتاريخ: 2016/03/30

�مل�صجلة بالرقم: 251215 بتاريخ: 2016/09/01
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 253005 بتاريخ: 2016/05/03

�مل�صجلة بالرقم: 253005 بتاريخ: 2016/10/26
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:   و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 72966 بتاريخ: 2005/09/07
�مل�صجلة بالرقم: 61249 بتاريخ: 2006/07/11

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

  تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

EAT 174791

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن جمل�س �أبوظبي �لريا�صي م�صاركة �ل�صباح �لتون�صي �أحمد حفناوي، 
لل�صباحة  �ل��ع��امل  بطولة  يف  وذل��ك  �الأومل��ب��ي��ة  �لذهبية  �مليد�لية  �صاحب 
2021 للم�صافات �لق�صرية /25 مرت�ً/ �لتي تقام مناف�صاتها يف �الحتاد 
�أرينا باأبوظبي خالل �لفرتة من 16 �إىل 21 دي�صمرب 2021، مب�صاركة 
وحتت  �لريا�صي  �أبوظبي  جمل�س  بتنظيم  وذل��ك  �لعامل،  �صباحي  نخبة 

�إ�صر�ف �الحتاد �لدويل لل�صباحة /فينا/.
كان �ل�صباح �أحمد حفناوي �لبالغ من �لعمر 18 عاما قد جنح يف حتقيق 
�صباحة حرة  400 مرت  �صباق  �لبطويل يف  �أد�ئ��ه  بعد  �لذهبية  �مليد�لية 
و43  دقائق  ثالث  بلغ  قيا�صي  بزمن  وذل��ك   ،2021 طوكيو  �أوملبياد  يف 

ثانية.
جانب  �إىل  لل�صباحة  �لعام  بطولة  مناف�صات  �لتون�صي  �ل�صباح  ويخو�س 

�صهر  يف  �أ�صمائهم  عن  �لك�صف  �صيتم  �لذين  �لعامليني  �لريا�صيني  نخبة 
نوفمرب �ملقبل، قبل �نطالق �لبطولة ر�صمياً يف دي�صمرب، و�لتي ت�صتقطب 
180 دول��ة للمناف�صة على  �أك��رث من  1000 ريا�صي ميثلون  �أك��رث من 
�للقب يف �لبطولة �لعاملية �لتي ت�صت�صيفها �لعا�صمة �أبوظبي، وتت�صمن 
مد�ر 6 �أيام، باإجمايل جو�ئز تبلغ قيمتها 2.8  على  تقام  م�صابقة،   44

مليون دوالر.
ميثل �الإعالن عن م�صاركة �أحمد حفناوي �إ�صافة مهمة للتو�جد �لعربي 
يف �حلدث �لريا�صي �لعاملي �ملرتقب �لذي يجمع �أف�صل �صباحي �مل�صافات 
�لق�صرية يف �لعامل، �إىل جانب �حل�صور �الإمار�تي عرب م�صاركة �ل�صباحة 
منتخب  مثل  �ل���ذي  �مل��ط��رو���ص��ي  يو�صف  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  �خل��ط��ي��ب،  ليلى 
�أوملبياد  �صمن  ح��رة  �صباحة  مرت   100 مناف�صات  يف  لل�صباحة  �الإم���ار�ت 

طوكيو.
و مع بدء �لعد �لتنازيل للحدث، �أعلن جمل�س �أبوظبي �لريا�صي موؤخر�ً 

�لق�صرية  للم�صافات   2021 لل�صباحة  �لعامل  بطولة  تذ�كر  ط��رح  عن 
.EtihadArena.ae 25 مرت�ً/ عرب �ملوقع �الإلكرتوين/

�أرينا  �الحت��اد  �إىل  �لو�صول  باإمكانية  �حل��دث  تذ�كر  حاملو  يحظى  كما 
�أبوظبي  مهرجان  ح�صور  �إىل  باالإ�صافة  �لبطولة،  فعاليات  تقام  حيث 
بطولة  م��ع  بالتز�من  ��صت�صافته  �صيتم  �ل��ذي  �ملائية،  لالألعاب  �لعاملي 

�لعامل لل�صباحة 25 مرت�ً يف جزيرة يا�س.
للغط�س  �ل��ع��امل  لبطولة  �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  �لت�صفيات  �مل��ه��رج��ان  يت�صمن  و 
�لعايل، وبطولة �لعامل للغط�س للفرق، و�صباق �لتتابع يف �ملياه �ملفتوحة 
�ملياه  يف  لل�صباحة  �لعامل  كاأ�س  م��ار�ث��ون  ونهائيات  /4×1500مرت/، 
�لعديد من و�صائل �لرتفيه  10 كم. وي�صاحب �حلدث  �ملفتوحة مل�صافة 
بطولة  جمريات  متابعة  للح�صور  ميكن  �إذ  �لعائلة،  �أف��ر�د  تنا�صب  �لتي 
ق�صاء  مع  مرت�ً"،   25" �لق�صرية  للم�صافات   2021 لل�صباحة  �لعامل 
جتربة "ماركت �صرتيت" وهي عبارة عن قرية تفاعلية حافلة بالرتفيه 

تت�صمن  �لتي  �لتجزئة  متاجر  وزي��ارة  �لثقايف،  �لتعلم  وجت��ارب  �لعائلي 
�صيتم  حيث  و�مل�����ص��روب��ات  �ل��وج��ب��ات  م��ن  و��صعة  جمموعة  تقدم  مطاعم 

�الإعالن عن تفا�صيل �لقرية يف وقت الحق.

•• ال�صارقة-وام: 

��صتقبل �صمو �ل�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان �لقا�صمي ويل عهد و نائب 
وذلك  �لعنربي  �الإمار�تي عبد�لعزيز  �مل��درب  �أم�س  �ل�صارقة قبل ظهر  حاكم 

مبكتب �صمو �حلاكم.
و �أ�صاد �صموه خالل �للقاء باجلهود �لتي بذلها عبد�لعزيز �لعنربي طيلة فرتة 

�ل�صارقة و �صاهم خاللها يف تطور  �الأول لنادي  �لفريق  ت�صلمه مهام تدريب 
م�صتوى �لفريق و �حل�صول على بطولة �لدوري وكاأ�س �ل�صوبر و�ملناف�صة يف 

خمتلف �مل�صابقات.
و �أثنى �صموه على �لتعامل �ملتميز للعنربي مع خمتلف �الأو�صاع و �الأطر�ف 
�لريا�صية طيلة م�صريته كالعب �أو مدرب موؤكد� �أهمية �حلفاظ على �لكفاء�ت 

�لريا�صية �لوطنية ودعمها مبا يرفع من م�صتوياتها �الإد�رية و�لفنية.

من جانبه ثمن عبد�لعزيز �لعنربي �لرعاية �لكبرية و �لدعم �مل�صتمر �لذي 
ع�صو  �لقا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ق��دم��ه 
بن  حممد  بن  �صلطان  �ل�صيخ  �صمو  ومتابعة  �ل�صارقة  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س 
بث  �أ�صهم يف  �ل��ذي  �الأم��ر  �ل�صارقة  نائب حاكم  �لعهد  �لقا�صمي ويل  �صلطان 

�لثقة وتطور �مل�صتوى �الإد�ري و�لفني له كمدرب �إمار�تي.
ومتنى �لعنربي للفريق �لتوفيق يف �ملرحلة �لقادمة لتحقيق �لتطلعات ونيل 

مع  وم�صتمر  �أك��رب  ب�صكل  للوقوف  و�أب��ن��اءه  �ل��ن��ادي  جمهور  د�عيا  �لبطوالت 
�لفريق يف �ملحافل كافة.

�ملركزية،  �ملالية  د�ئرة  رئي�س  �لقا�صمي  �صعود  �ل�صيخ حممد بن  �للقاء  ح�صر 
وعي�صى هالل �حلز�مي رئي�س جمل�س �ل�صارقة �لريا�صي، وعلي �صامل �ملدفع 
�صركة  رئي�س  �لعجلة  �لريا�صي، وعبد�هلل  �ل�صارقة  نادي  �إد�رة  رئي�س جمل�س 

�ل�صارقة لكرة �لقدم.

•• اأبوظبي- وام: 

للجوجيت�صو  �الإم���ار�ت  �حت��اد  �أعلن 
�لنقدية  م��ن �جل��و�ئ��ز  ب��اق��ٍة  تقدمي 
قيمتها  ت�������ص���ل  �ل����ت����ي  �ل�������ص���خ���م���ة 
ماليني  ث���الث���ة  �إىل  �الإج���م���ال���ي���ة 
باملر�كز  للفائزين  �إم���ار�ت���ي  دره���م 
�لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  بطولة  يف  �الأوىل 
تنطلق  و�لتي  �جلوجيت�صو  ملحرتيف 
بن�صختها �لثالثة ع�صرة حتت رعاية 
بن  حم��م��د  �ل�صيخ  �ل�صمو  ���ص��اح��ب 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�صلحة 
 19 �إىل   14 م���ن  �ل���ف���رتة  خ����الل 
�أرينا  جوجيت�صو  يف  �ملقبل  نوفمرب 
بالعا�صمة  �لريا�صية  ز�ي��د  مبدينة 
حتظى  �أن  �ملنتظر  م��ن  و  �أب��وظ��ب��ي. 
�مل��ن��اف�����ص��ات مب�����ص��ارك��ة م��ا ي��زي��د عن 
�أكرث  م��ن  والع��ب��ة  الع��ب   4،000
م��ن 90 دول���ة ح���ول �ل��ع��امل �صمن 
و�الأ�صاتذة  و�لكبار  �لنا�صئني  فئات 
�الأوز�ن  فئات  �ألقاب  على  للمناف�صة 

�ملختلفة.
����ص���م���ن فئة  �مل���������ص����ارك����ون  وي�����ف�����وز 
�الأ�صود  �حل���ز�م  حاملي  م��ن  �ل��ك��ب��ار 

�إىل  ت�صل  نقدية  ج��و�ئ��ز  ب��اإج��م��ايل 
حيث  �أمريكي  دوالٍر   126،000
 3،000 ع��ل��ى  �ل���ف���ائ���زون  ي��ح�����ص��ل 
دوالر  �آالف  و10،000  و5،000 
�الأوىل،  �ل��ث��الث��ة  للمر�كز  �أم��ري��ك��ي 
�لفائزون من حاملي  بينما يح�صل 
جو�ئز  �إج��م��ايل  على  �لبني  �حل���ز�م 

ت�صل �إىل �أكرث من 73،000 دوالر 
�لفائزون  يح�صل  ح��ي��ث  �أم��ري��ك��ي، 
و6،000  و3،000   1،500 على 

دوالر �أمريكي عن �ملر�كز ذ�تها .
�ل���ن���ق���دي���ة لفئة  وت����ت����وزع �جل����ائ����زة 
و�لتي  ل��ل��رج��ال،  �الأوىل  �الأ����ص���ات���ذة 
ي�صارك يف مناف�صاتها حاملو �حلز�م 

�الأ�صود ممن جتاوزو� �لثالثني من 
و3،000   1،500 ب���ني  �ل���ع���م���ر، 
للمر�كز  �أم��ري��ك��ي  دوالر  و6،000 
�لالعبات  �أّم������ا  �الأوىل.  �ل���ث���الث���ة 
�ل�صيد�ت  ف��ئ��ة  ���ص��م��ن  �مل�������ص���ارك���ات 
فيح�صلن على جو�ئز نقدية بقيمة 
و3،000   1،500 ب���ني  ت������رت�وح 

و6،000 دوالر �أمريكي عن �ملر�كز 
�لثالثة �الأوىل.

يف  للم�صاركة  �لت�صجيل  ويتو��صل 
ب��ط��ول��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
مت�صارعة  ب����وت����رية  �جل��وج��ي��ت�����ص��و 
�إقبااًل  �الأيام �الأخرية  بعدما �صهدت 
كبري�ً، حيث و�صلت ن�صبة �مل�صجلني 

�لر�غبني يف �مل�صاركة �إىل %90 يف 
�الآن مبا يعك�س  �لفئات حتى  جميع 
�مل��ك��ان��ة �مل��رم��وق��ة �ل��ت��ي حت��ظ��ى بها 
�جلوجيت�صو  �أج��ن��دة  على  �لبطولة 

�لعاملية.
م����ن ن��اح��ي��ت��ه ق�����ال ����ص���ع���ادة حممد 
�حتاد  رئي�س  نائب  �لظاهري  �صامل 

�س  "خ�صّ للجوجيت�صو:  �الإم�����ار�ت 
�الإم��ار�ت للجوجيت�صو ثالثة  �حتاد 
تقريباً  �إم�����ار�ت�����ي  دره������م  م���الي���ني 
للفائزين  نقدية  ج��و�ئ��ز  �صكل  على 
ملحرتيف  �لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  ببطولة 
ت���وؤك���د  ُخ����ط����وة  �جل���وج���ي���ت�������ص���و، يف 
مو�هب  ح�����ص��ول  ب�صمان  �ل��ت��ز�م��ن��ا 

وخارجها  �ل��دول��ة  يف  �جلوجيت�صو 
ت�صتحقه  �ل�������ذي  �ل���ت���ق���دي���ر  ع���ل���ى 
حري�صون  ونحن  �مل��ث��ايل..  بال�صكل 
على �لقيام بكل ما بو�صعنا لتطوير 
مهار�ت �لالعبني يف هذه �لريا�صة، 
مب����ا ي�����ص��ه��م يف حت���ق���ي���ق �أه���د�ف���ن���ا 
مع  تن�صجم  �ل��ت��ي  �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

روؤية �لقيادة �لر�صيدة".
�جلو�ئز  ه���ذه  :" ت��ع��ك�����س  و�أ����ص���اف 
بتطوير  ل��الحت��اد  �لر��صخ  �الل��ت��ز�م 
يو�كب  �آخ��ر مبا  بعد  �لبطولة عاماً 
�أبوظبي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف  روؤي���ت���ه 
عا�صمة عاملية للجوجيت�صو، بجانب 
حتفيز �لالعبني على تقدمي �أف�صل 

�أد�ء على ب�صاط �لنز�ل".
و�أكد �أن �الحتاد يويل �هتماماً بالغاً 
ب��ال��الع��ب��ني ك��ون��ه��م مي��ث��ل��ون ع�صب 
�لبطولة  وه����ذه  �ل���ري���ا����ص���ة..  ه���ذه 
�أج��ن��دة جمتمع  ه��ي �الأ���ص��خ��م على 
نود   "  : وق���ال  �لعاملي  �جلوجيت�صو 
�أن نعزز  م��ن خ���الل ه���ذه �جل���و�ئ���ز 
بها  تتمتع  �لتي  �لفريدة  �ملز�يا  من 
على �الأ�صعدة كافة، وهو ما يجعلها 
�لبطوالت  م��ن  دون��ه��ا  ع��ن  متميزة 

�ملختلفة".

�لتون�سي �أحمد حفناوي �ساحب ذهبية طوكيو 
ي�سارك يف بطولة �لعامل لل�سباحة باأبوظبي

ويل عهد �ل�سارقة ي�ستقبل �ملدرب عبد�لعزيز �لعنربي

و�سول ن�سبة الت�سجيل اإىل 90 % يف خمتلف فئات املناف�سة و�سط اإقباٍل كبري لنخبة جنوم العامل 

�حتاد �جلوجيت�سو ير�سد 3 ماليني درهم جو�ئز لبطولة �أبوظبي �لعاملية للمحرتفني

 ، كلباء  �حت��اد  �إد�رة  رئي�س جمل�س  نائب   ، �ملزروعي  �صعيد خلفان  و�صف 
�لفردية الخرت�ق  �لدولة  �لقوى يف بطولة  �ألعاب  لفريق  �الأول  �لظهور 
�ل�صاحية  �لتي نظمها �حتاد �الإمار�ت الألعاب �لقوى يف حديقة �لورقاء 
باأنها   ، نادياً   18 270 العباً والعبة ميثلون  �ملا�صي مب�صاركة  �الأ�صبوع 
منا�صبة �صعيدة ومهمة لكونها تاأتي متز�منة مع تد�صني �ملو�صم �جلديد الأم 
�الألعاب يف �أول م�صاركة ر�صمية لهم بعد �إ�صهار �للعبة يف �لنادي.  و�أو�صح 
�ملزروعي �أن �جلهود �لتي ي�صطلع بها �حتاد �للعبة توؤكد �لروؤية �لثاقبة 
لتطويرها و�مل�صي بها �إىل �لتوقعات �ملن�صودة للتميز ورفع ر�يات �لدولة 
عالية يف �ملن�صات �القليمية و�لقارية و�لدولية و�لعمل على كل �ملعطيات 
�لتي تعزز �ل�صبل �لكفيلة بامل�صي قدماً نحو عودتها �إىل �لو�جهة بالنتائج 

�الإيجابية و�خلطو�ت �ملرتقبة لعك�س نه�صتها وتطورها.  و�أ�صاف: �صعادتنا 
كبرية بهذ� �مل�صتوى �ملتميز من م�صوؤويل �للعبة يف  �الإعد�د و�لتح�صري 
و�لتنظيم النطالق �ملو�صم �جلديد يف ريا�صة �أم �الألعاب ، كما �أن �مل�صاركة 
�لكبرية من �الأندية بنحو 270 العباً والعبة يعك�س �ل�صغف و�الهتمام 
�أف�صل  �النطالق نحو�آفاق  ملرحلة جديدة من  ت�صتعد  �لتي  �للعبة  بهذه 
�ملوجودة  �ل��ق��در�ت  وتطوير  �مل��و�ه��ب  �كت�صاف  �إىل  �الأم���ر  نهاية  يف  تقود 
�مل�صوؤولني  �لالفت من  �أن �حل�صور  و�ل�صيء �جليد  �الأندية  لالعبني يف 
و�مل�صاركة �لكبرية من �الأندية مبا ميكن �أن ميهد �لطريق للو�قع �مل�صرف 
�إىل حر�س جمل�س  �ملزروعي  و�أ�صار  �لقادمة".   �لفرتة  ترجوه يف  �ل��ذي 
�إد�رة �لنادي بتوفري �الأجو�ء �الإيجابية لتاأكيد قيمة �لعنا�صر �ملوجودة يف 

�لفئات �ملختلفة و�لعمل على تعزيز �لفر�س �لكفيلة بالتطور �لذي يوؤكد 
�أهمية هذه �للعبة يف �لنادي خ�صو�صاً مع تز�يد �الهتمام من �لالعبني 
بامل�صاركة يف �الإعد�د و�لتح�صري وتنفيذ �ملتطلبات �لفنية وذلك بالرغبة 
يف �لدفاع عن طموحات �لنادي يف �مل�صابقات �ملقررة خالل �ملو�صم �حلايل.  
الخرت�ق  �لفردية  �ل��دول��ة  بطولة  يف  �صارك  كلباء  �حت��اد  ن��ادي  �أن  يذكر 
 ، �لنعيمي  ع���ادل  حممد  �ل��الع��ب��ني  �صمت  مبجموعة  �أخ����ري�ً  �ل�صاحية 
ر��صد عبيد �لقايدي ، ح�صن علي �لزعابي ، يا�صر �صامل �ليماحي ، عمر�ن 
�أحمد عبود ، خالد حنيف �صامبي ، حممد ممدوح حمدي ، حمد حممد 
�ليحيائي ، بينما ��صطلع �الإد�ري �أحمد �لدبي بجهود كبرية يف �لرتتيبات 

�الإد�رية  �ملطلوبة قبل �مل�صاركة يف �لبطولة. 

بعد اأول م�ساركة لكلباء يف مو�سم »اأم الألعاب «  

�ملزروعي:جناح بطولة �خرت�ق �ل�ساحية يعزز تطور �للعبة  
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�لر�مية  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �الإم����ار�ت  �صركة  �إط���ار خطط  يف 
ميالن  �ل�صربي  تعيني  مت  �ل�صنية  �ملر�حل  تطوير  �إىل 

مرييك خبري�ً للمر�حل �ل�صنية لكرة �لقدم.
 حيث �صبق للخبري �لعمل يف بر�مج مماثلة يف �لعديد 
م��ن �الأن���دي���ة ومي��ل��ك ���ص��ج��ل ح��اف��ل ب����االإجن����از�ت حيث 
و�صهاد�ت  �لقدم  كرة  تدريب  �ملاج�صتري يف  �صهادة  لديه 
و���ص��ه��ادة معتمدة من  �ل�صربي  �الحت���اد  م��ن  �ل��ت��دري��ب 
�حت����اد �ل��ك�����ص��اف��ة �مل��ح��رتف��ني ل��ل��ف��ئ��ات �ل�����ص��ن��ي��ة ولديه 
�ل�صربية  �ملنتخبات  م��ع  و�ك��ت�����ص��اف  ت��دري��ب  م��وؤه��الت 
و�ليوغ�صالفية و�ال�صرت�لية وجزر �ملالديف ، كما ميلك 
�ال�صرت�تيجيات  و�إع���د�د  و�لتكتيك  �لتحليل  م��وؤه��الت 

للمر�حل �ل�صنية.
�جلزيل  بال�صكر  �أتقدم  قائال:  حتدث  �ل�صياق  هذ�  ويف 
�حلفاوة  ع��ل��ى  �الإم������ار�ت  ب��ن��ادي  �ل��ق��دم  ���ص��رك��ة  الإد�رة 
و�ال�صتقبال، كما مل�صت مدى �لرغبة منهم  يف تنفيذ كافة 
�لرب�مج و�خلطط �لفنية �لتي ترتقي يف قطاع �ملر�حل 
يف  �لنادي  مع  بالعمل  �صعادتي  عن  �أع��رب  كما  �ل�صنية، 
مع  �لتن�صيق  تقت�صي  ومهمتي  �ل�صنية  �لفئات  تطوير 
و�لعمل  و�الأ�صبال  و�لنا�صئني  �ل�صباب  �ملدربني ومتابعة 
�الأول  ل��ل��ف��ري��ق  ر�ف����د�  ل��ي��ك��ون��و�  ع��ل��ى تنمية م��و�ه��ب��ه��م 
�لفرق وجعلهم موؤهلني  �أق��وى  وق��ادري��ن على جم��ار�ة 

لتحقيق �ملزيد من �الإجناز�ت لكرة �لقدم بالنادي.

•• اأبوظبي-وام:

�لريا�صي  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  �أع���ل���ن 
لطو�ف  �لر�بعة  �لن�صخة  تنظيم  عن 
20 �إىل  �الإم���ار�ت خ��الل �لفرتة من 
�عتماد  بح�صب   ،2022 فرب�ير   26
ل��ل��در�ج��ات �لهو�ئية  �ل���دويل  �الحت���اد 
�لعاملية  �ل�����ص��ب��اق��ات  ل�صل�صلة  م��وؤخ��ر� 
ط����و�ف  ي���ع���د  ح���ي���ث   ،2022 ل����ع����ام 
يف  �لوحيد  �لعاملي  �ل�صباق  �الإم����ار�ت 

منطقة �ل�صرق �الأو�صط.
�صل�صلة  �الإم������ار�ت  ط���و�ف  و���ص��ي��د���ص��ن 
����ص���ب���اق���ات �ل������در�ج������ات �ل���ه���و�ئ���ي���ة يف 
�لعامل، حيث �صينطلق عرب 7 مر�حل 
م��ن �أب��وظ��ب��ي م���رور� مب��ع��امل �لتقدم 
�جلغر�فية  و�ل��ت�����ص��اري�����س  و�الزده�����ار 
و�ل�صحر�ء  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  ب��ني  �مل��ت��ن��وع��ة 
و�جل�����ب�����ال و�ل�����ط�����رق �ل�����ص��اح��ل��ي��ة يف 
و�صوال  �ل�����دول�����ة،  �إم���������ار�ت  خم��ت��ل��ف 
�لعا�صمة  يف  �خل��ت��ام��ي��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
�أبوظبي، مب�صاركة نخبة جنوم �لعامل 
متابعة  و����ص���ط  �مل���ح���رتف���ة،  و�ل����ف����رق 
�ملاليني من حمبي ريا�صة �لدر�جات 

�لهو�ئية من جميع �أنحاء �لعامل.
وي��ع��د ط���و�ف �الإم������ار�ت ح��دث��ا عامليا 
�لدر�جني  لنخبة  ومف�صال  مرموقا 
�أف�صل  �ل��ك��ب��رية، حيث جن��ح  و�ل��ف��رق 
عرو�س  ت���ق���دمي  يف  �ل���ع���امل  در�ج������ي 
�ملا�صية،  �ل��ث��الث  �ل��ن�����ص��خ  يف  م��ذه��ل��ة 
عام  يف  �ل���ل���ق���ب  ح�����ص��د  و�أن  و����ص���ب���ق 
فيما  روغ��ل��ي��ت�����س،  ب���رمي���وز   2019
و حاز  ياتي�س،  �آدم   2020 بلقب  فاز 
على لقب ط��و�ف �الإم���ار�ت يف ن�صخة 

2021 تادي بوجات�صار �ملتوج مرتني 
بلقب طو�ف فرن�صا.

م�صاركة  �الإم��������ار�ت  ط����و�ف  وي�����ص��ه��د 
مظلة  حت���ت  حم���رتف���ا  ف��ري��ق��ا   19
تبث  للدر�جات، كما  �ل��دويل  �الحت��اد 
وله  دول������ة،   200 ع���رب  م��ن��اف�����ص��ات��ه 
تاأثري مبا�صر على تطور ومنو ريا�صة 
م�صتوى  ع��ل��ى  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  �ل����در�ج����ات 
كما  ع��ام��ة،  ب�صفة  و�ملنطقة  �ل��دول��ة 
�لر�بعة  ن�صخته  يف  �حل���دث  ي��ت��ز�م��ن 
م���ع ف��ع��ال��ي��ات �إك�����ص��ب��و دب����ي 2020 
�لذي متتد فعالياته حتى 31 مار�س 
كبرية  ف��ر���ص��ة  ي�����ص��ك��ل  م���ا   ،2022
وفعالياتها  �ل��دول��ة  مل��ع��امل  ل��ل��رتوي��ج 

�لكربى على �ل�صعيد �لعاملي.
�لعو�ين  ع����ارف ح��م��د  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
�الأم����������ني �ل�����ع�����ام مل���ج���ل�������س �أب����وظ����ب����ي 
�لريا�صي: "فخورون بتد�صني طو�ف 

�الإمار�ت لل�صباقات �لعاملية بعد �عتماد 
الأجندته  للدر�جات  �ل��دويل  �الحت��اد 
�ل��ب��د�ي��ة هنا  2022 وحت��دي��د  ل��ع��ام 
�أم���ر� مميز�ً  م��ن �الإم�����ار�ت م��ا ي�صكل 
ومهما مل�صرية �حلدث ودوره يف جذب 
رحلتهم  يف  لالنطالق  �ل��ع��امل  جن��وم 

وم�صو�رهم �لتناف�صي نحو �الألقاب".
�لكبرية  �ل��ن��ج��اح��ات  "بعد  و�أ����ص���اف: 
�لتي حققها �لطو�ف يف ن�صخه �لثالث 
�ملرحلة  وتغلبه على حتديات  �ملا�صية 
جديدة  بطموحات  نتطلع  �ل�صابقة، 
�لتنظيمي  �البهار  �ملزيد من  الإ�صفاء 
�ملتنوعة  مر�حله  خ��الل  م��ن  للحدث 
و�م����ت����د�ده ل��ي�����ص��م��ل خم��ت��ل��ف �إم�����ار�ت 
�لدولة �إىل جانب تز�منه مع فعاليات 
�صت�صلط  �ل��ت��ي   2020 دب���ي  �إك�����ص��ب��و 
�ل�صوء على مكانة �الإمار�ت وريادتها 
�أر�صها  يف جت�صيد ملتقى �لعامل على 

و�ملثالية  �ملف�صلة  �لوجهة  باعتبارها 
لتنظيم كربى �لفعاليات �لعاملية".

د�ميكو  ف��اب��ري��زي��و  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
 " يف  للعمليات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
طو�ف  ميثل  للريا�صة"  ����س  �صي  �ر 
عامل  يف  ��صتثنائيا  ح��دث��ا  �الإم������ار�ت 
يف  �الأول  وه����و  �ل����در�ج����ات  ���ص��ب��اق��ات 
�صك  وال  �الأو����ص���ط،  �ل�����ص��رق  منطقة 
�لريا�صي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  دع���م  �أن 
�أعلى  ل��ب��ل��وغ  ق����اد ط�����و�ف �الإم��������ار�ت 
�ل�صباقات  �أح���د  �أ���ص��ب��ح  حتى  �مل��ر�ت��ب 
�لعاملية لالحتاد  �ل�صل�صلة  �لكربى يف 
�لهو�ئية، يف ظل  ل��ل��در�ج��ات  �ل���دويل 
�لفرق  و�أه��م  �لدر�جني  لنخبة  جذبه 
ت����ز�م����ن �حل�������دث مع  و  �مل����ح����رتف����ة، 
فعاليات �إك�صبو دبي 2020 ي�صهم يف 
ت�صليط �ل�صوء على �مل�صرية �ملتطورة 

لدولة �الإمار�ت.

•• رود�س-وام:

حقق العب منتخب �الإم��ار�ت ونادي 
�صعيد  حم��م��د  لل�صطرجن  �ل��ف��ج��رية 
و�مليد�لية  �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز  �ل��ي��ل��ي��ل��ي 
للهو�ة  �ل��ع��امل  �ل��ربون��زي��ة يف بطولة 
نقطة   2000 حت�����ت  �مل�������ص���ن���ف���ني 
�أم�س  م�صاء  �ختتمت  و�لتي  لل�صباب، 
�الأول �الث��ن��ني يف ج��زي��رة رود�����س يف 
�إجناز�ته  �أف�����ص��ل  حم��ق��ق��ا  �ل��ي��ون��ان، 
�ل����ف����ردي����ة و�إجن��������������از�ت �ل������ن������ادي يف 

�لبطوالت �لدولية.
و�أه������دى �ل��دك��ت��ور ع���ب���د�هلل ع��ل��ي �آل 
�لنادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ب��رك��ت 
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب  �الإجن�������از 
�ل�������ص���رق���ي ع�صو  ب����ن حم���م���د  ح���م���د 
�ملجل�س �الأعلى حاكم �لفجرية و�صمو 
�ل�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن حممد 
و�إىل   ، �ل��ف��ج��رية  عهد  ويل  �ل�صرقي 
�ل�صرقي  ب��ن حم��م��د  �ل�����ص��ي��خ ���ص��ال��ح 
و�القت�صاد يف  �ل�صناعة  د�ئ��رة  رئي�س 
و�لدعم  �لكرمية  للرعاية  �لفجرية 
�لكبري �لذي مهد لتحقيق �لنجاحات 
�مل��ت��ت��ال��ي��ة ول���الأ����ص���رة �ل��ري��ا���ص��ي��ة يف 
�ملو�هب  ورعايتها  لت�صجيعها  �لدولة 
�لريا�صية �ملميزة، موؤكد� �أن �مل�صاركة 
�ملحافل  يف  �الإم����ار�ت  الأب��ن��اء  �لفاعلة 
�أ�صبحت ع��الم��ة مم��ي��زة يف  �ل��دول��ي��ة 

بطوالت �لعامل.

من جهته �أكد حممد عبد �هلل �لزعابي 
رئي�س بعثة �لنادي يف �لبطولة ونائب 
�لو�صول  �أن  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س 
مهما  �إجن���از�  يعد  عامليا  �مل��رك��ز  لهذ� 
لالعبني،  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  �ل�����روح  ي��ع��زز 
ويرفع من �صقف تطلعاتهم لالأف�صل 
�لالعبني  م�صاركة  ظل  يف  خ�صو�صا 
�أن  م����وؤك����د�   .. �ل���ع���امل  يف  �مل��م��ي��زي��ن 
�الإجناز يج�صد مكانة نادي �لفجرية 

على �صاحة �ل�صطرجن عامليا.
�ملركز  يف  �ل��ي��ل��ي��ل��ي  �ل����الع����ب  وح�����ل 
�لعامل يف فئة �لالعبني  �لثالث على 

جمع  �أن  ب��ع��د  ن��ق��ط��ة   2000 حت���ت 
���ص��ت ن��ق��اط .. ف��ي��م��ا ح��ق��ق زم��ي��ل��ه يف 
�أربع  �حلفيتي  خ��ال��د  خليفة  �ل��ن��ادي 
ت�صنيفه  و�رت�����ف�����ع  ون�������ص���ف  ن���ق���اط 
�لهندي  وف���از   ، نقطة   42 �ل����دويل 
و�لرتكي  �الأول،  باملركز  �ناند  بيتري 
�ل��ث��اين يف  ب��امل��رك��ز  ب��ريك��اي  �صيليك 

�لفئة نف�صها.
�لالعبة  ف��ازت  �لبنات  مناف�صات  ويف 
باملركز  م��اري��ا  دي��ج��ر�ن��د�  �لبلجيكية 
زينب  �ل����ك����از�خ����ي����ة  ت��ل��ت��ه��ا  �الأول، 
وحلت  �ل��ث��اين  ب��امل��رك��ز  ب��ي��ك  �صلطان 

�لك�صاندر�  �لبولندية  �لثالث  باملركز 
ترنوف�صكا.

العبا   186 �ل��ب��ط��والت  يف  و����ص���ارك 
والع����ب����ة م����ن �أك������رث م����ن 30 دول����ة 
�أبرزها  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  خمتلف  م��ن 
عمان  و�صلطنة  و�ل��ك��وي��ت  �الإم�����ار�ت 
و�لهند  ول���ي���ب���ي���ا  ول����ب����ن����ان  وم�������ص���ر 
و�ل�صويد  وتركيا  و�وكر�نيا  وبلجيكا 
و�صوي�صر� ورو�صيا و�صربيا و�لربتغال 
و�لت�صييك  �ل���رب�زي���ل  و  و����ص��رت�ل��ي��ا 
و�جنلرت� و�أملانيا وكينيا وكاز�خ�صتان 

و�ليونان �لدولة �مل�صيفة.

•• دبي-الفجر:

�لعامل  ك��اأ���س  بطولة  �إىل  �ملوؤهلة  �آ�صيا  ق��ارة  ت�صفيات  قرعة  نتائج  �أ�صفرت 
�لوطني  2022، عن وقوع منتخبنا  �أفريقيا  – جنوب  �لرجبي  ل�صباعيات 
للرجبي يف �ملجموعة �لتي ت�صم �أقوى �لفرق �الآ�صيوية وهي �ليابان و�ل�صني 
و�صريالنكا، حيث يتناف�صون يف دبي يومي �جلمعة و�ل�صبت 19 و20 نوفمرب 

�لريا�صية. دبي  مدينة  يف   2021
جاء ذلك خالل �ملوؤمتر �ل�صحفي �لذي عقد يف مقر جمل�س دبي �لريا�صي 
�صباح �أم�س �لثالثاء وحتدث خالله كل من قي�س �لظالعي رئي�س �الحتادين 
�لتنفيذي  �ملكتب  ع�صو  جريجوري  وتريفور  للرجبي،  و�لعربي  �الآ�صيوي 

الحتاد  �لعام  �المني  �لزعابي  �صلطان  وحممد  للرجبي،  �ال�صيوي  لالحتاد 
مبجل�س  �لريا�صية  �لفعاليات  �إد�رة  مدير  �لعور  وخالد  للرجبي،  �الم��ار�ت 

دبي �لريا�صي.
�لفرق  تق�صيم  مت  حيث  �ل�صحفي  �مل��وؤمت��ر  عقب  �لقرعة  مر��صم  و�أج��ري��ت 
مع  �الأم��ر  وكذلك  جمموعتني  �إىل  �لرجال  مناف�صات  يف  �مل�صاركة  �لثمانية 
كوريا  �لرجال عن وقوع منتخبات كل من  و�أ�صفرت قرعة  �لن�صائية  �لفرق 
�جلنوبية وهونغ كونغ و�لفلبني وماليزيا يف �ملجموعة �الأوىل، فيما �صمت 

�ملجموعة �لثانية كل من �ليابان و�صريالنكا و�ل�صني ومنتخبنا �لوطني.
كل  منتخبات  وق���وع  ع��ن  �لن�صائية  �ملنتخبات  ق��رع��ة  مر��صم  �أ���ص��ف��رت  فيما 
و�صمت  �الأوىل،  �ملجموعة  يف  و�لفلبني  وتايالند  وكاز�خ�صتان  �ليابان  من 

�ملجموعة �لثانية كل من �ل�صني وهونغ كونغ و�صريالنكا وماليزيا.
وتقام �ملناف�صات على مد�ر يومني حيث تتناف�س كل جمموعة مع بع�صها من 
�لرجال و�لن�صاء يف �ليوم �الأول وتتاأهل �ل� 4 فرق �لفائزة �إىل ن�صف �لنهائي 
�لذي يقام يف �ليوم �لثاين ثم يلعب �لفريقني �لفائزين على �ملبار�ة �لنهائية 
�لتي يتاأهل منها منتخب و�حد هو �لذي �صي�صارك يف نهائيات كاأ�س �لعامل يف 

جنوب �أفريقيا �صبتمرب 2022.
وقال خالد �لعور مدير �إد�رة �لفعاليات �لريا�صية يف جمل�س دبي �لريا�صي: 
ودبي  عام  ب�صكل  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  با�صت�صافة  �صعد�ء  "نحن 
مرة،  الأول  للرجبي  �لعامل  كاأ�س  �إىل  �ملوؤهلة  �آ�صيا  لت�صفيات  خا�س  ب�صكل 
ويحر�س جمل�س دبي �لريا�صي على توفري كافة �صبل �لنجاح لهذه �ملناف�صات 

�إىل جانب كافة �لبطوالت �لدولية �لكربى �لتي تنظم يف دبي، وتكت�صب هذه 
�ملناف�صات متيًز� كبرًي� خا�صة مع تنظيمها بالتز�من مع �إك�صبو 2020 �لذي 

يجمع �لعامل يف دبي حتت �صعار )تو��صل �لعقول و�صنع �مل�صتقبل(". 
و�أ�صاف �لعور: "نفتخر باأن يكون رئي�س �الحتادين �الآ�صيوي و�لعربي �صاب 
�لرجبي يف  ريا�صة  وتطوير  ن�صر  �أج��ل  كبرية من  لديه طموحات  �إم��ار�ت��ي 
��صتفادة كربى من  �صيحقق  �ملنتخب  باأن  �الآ�صيوية، نحن على يقني  �لقارة 
خ��الل ه��ذه �مل�����ص��ارك��ة �ل��ت��ي �صت�صاهم يف زي���ادة خ��ربة �ل��الع��ب��ني م��ن خالل 
�آ�صيا، ونتمنى ملنتخبنا �الإمار�تي �لتوفيق  �أقوى �ملنتخبات يف  �الحتكاك مع 
يف هذه �ملناف�صات �لتي ي�صارك فيها للمرة �الأوىل، ونتمنى �أن ت�صفر م�صاركته 

�إىل �لتاأهل للنهائيات".

دبي ت�ست�سيف ت�سفيات كاأ�س العامل للرجبي يف »نوفمرب«

�لقرعة توقع منتخبنا �لوطني مع �ليابان و�ل�سني و�سريالنكا

طو�ف �الإمار�ت يد�سن �سباقات �الحتاد 
�لدويل للدر�جات فرب�ير �ملقبل

�ليليلي يحرز برونزية �لعامل لل�سطرجن 
للهو�ة �مل�سنفني حتت 2000 نقطة

�الإمار�ت يعني �ل�سربي ميالن مرييك خبريً� للمر�حل �ل�سنية

•• دبي-الفجر:

�ل�صاعة  متام  يف  �لقدم  لكرة  �الأوملبي  منتخبنا  يخو�س 
مبار�ته  �الأرب���ع���اء  �ل��ي��وم  م�صاء  م��ن  و�لن�صف  �لثامنة 
كاأ�س  نهائيات  �إىل  �مل��وؤه��ل��ة  �لت�صفيات  �صمن  �لثانية 
�آ�صيا حتت 23 عاماً حني يو�جه نظريه منتخب �لهند 
حل�صاب �ملجموعة �خلام�صة �ملقامة مبارياتها حالياً يف 

�إمارة �لفجرية .
وت�صبق مبار�ة منتخبنا مو�جهة مرتقبة جتمع �ملنتخبني 
�لُعماين و�لقريغ�صتاين يف متام �ل�صاعة 16:50 ع�صر�ً 
. وحر�س مدرب منتخبنا �الأوملبي �الإ�صباين دين�س �صيلفا 
على �لتحدث مع �لالعبني خالل �جتماعه معهم �ليوم 
�لفوز  وحتقيق  �إيجابي  مب�صتوى  �لظهور  �صرورة  على 
للعودة �إىل �ملناف�صة على �لبطاقة �ملوؤهلة �إىل �لنهائيات 

�لتي  قريغ�صتان  �أم��ام  �الأوىل  �مل��ب��ار�ة  نتيجة  ون�صيان   ،
�نتهت بخ�صارة �الأبي�س بهدفني لهدف .

ومثرية  قوية  �صتكون  �لهند  مو�جهة  �أن  �صيلفا  و�أك���د 
مبار�ته  يف  �لفوز  ��صتطاع  �لهندي  �ملنتخب  و�أن  خا�صة 
م�صري�ً   ، لهدف  بهدفني  �لعماين  �ملنتخب  على  �الأوىل 
�أن �لالعبني يف �أمت �جلاهزية خلو�س �ملبار�ة من جميع 

�لنو�حي .

�الأبي�س �الأوملبي يو�جه �لهند �سمن �جلولة 
�لثانية للت�سفيات �الآ�سيوية �ليوم
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الفجر الريا�ضي

�أ�صهمه  و��صل مهاجم ليفربول �الإنكليزي �لدويل �مل�صري حممد �صالح رفع 
يف �ملناف�صة على �لكرة �لذهبية الأف�صل العب يف �لعامل بت�صجيله هاتريك يف 
�صباك �لغرمي �لتقليدي مان�ص�صرت يونايتد )-5�صفر(، قبل �صاعات من �إغالق 

�لت�صويت على �جلائزة �لتي متنحها جملة "فر�ن�س فوتبول" �لفرن�صية.
ي�صرب �صالح ع�صفورين بحجر و�حد يف �الآون��ة �الأخ��رية حيث �صجل نقاطا 
بارزة يف مناف�صة جنوم بارزين على �لكرة �لذهبية يتقدمهم �الرجنتيني ليونيل 
مي�صي و�لبولندي روبرت ليفاندوف�صكي و�لفرن�صي كرمي بنزمية و�لربتغايل 
للر�صوخ  �لر�ف�س  ليفربول  �ل�صغط على فريقه  وزي��ادة  رونالدو،  كري�صتيانو 

�إىل مطالبه �ملالية من �أجل متديد عقده.
�نتهز �صالح، �لثالث على الئحة �أف�صل العب يف �لعامل جلو�ئز �الحتاد �لدويل 
)فيفا( عام 2018، فر�صة �لكال�صيكو �أمام يونايتد الإقناع �لناخبني، باأحقيته 
�أف�صل العب يف �لعامل يف �لوقت �حلايل،  باملناف�صة على �لكرة �لذهبية وباأنه 

فاأنهى لقاء �لفوز �لتاريخي بثالثية ومتريرة حا�صمة يف 60 دقيقة.
من  ب��امل��ئ��ة   25 ف����اإن  �����ص��ة  �مل��ت��خ�����صّ "ليكيب" �ل��ف��رن�����ص��ي��ة  �صحيفة  وب��ح�����ص��ب 
�لتي  �لكبرية  �ملباريات  نهاية  �نتظرو�  بالت�صويت،  لهم  �ملُ��خ��ّول  �ل�صحافيني 
يونايتد- مان�ص�صرت  للجائزة:  �ملر�صحون  �أطر�فها  كان  و�لتي  �الأح��د  �صهدها 
ليفربول يف �نكلرت�، بر�صلونة-ريال مدريد يف �إ�صبانيا، �إنرت ميالن-يوفنتو�س 

يف �إيطاليا ومر�صيليا-باري�س �صان جرمان يف فرن�صا.
�إح�صائيات خميفة تلك �لتي ي�صجلها "�لفرعون" �صالح يف �لدوري �الإنكليزي، 

حيث يحّطم �لعديد من �الأرقام �لقيا�صية: �أول العب على �الإطالق يف تاريخ 
تاريخ  يف  الع��ب  و�أول  تر�فورد"  "�أولد  يف  "هاتريك"  ي�صجل  �ل�"برمريليغ" 
�أف�صل  �لديار �صد يونايتد،  ليفربول ي�صجل يف ثالث مباريات متتالية خارج 

م�صجل يف تاريخ �لنادي يف دوري �أبطال �أوروبا )31 هدفا(.
رفع غلته من �الأهد�ف يف �لدوري �إىل 107 يف 167 مبار�ة، وهو �الآن �أف�صل 
هد�ف �أفريقي يف تاريخ �لربميرليغ بدال من �لعاجي ديدييه دروغبا، وبتاألقه 
�ل��دوري بر�صيد  �لالفت منذ مطلع �ملو�صم حيث يت�صدر الئحة �لهد�فني يف 

�ل��زي��ادة ب�صكل و����ص��ح يف  �إىل  �أه����د�ف، ف���اإن ه��ذه �الأرق����ام مر�صحة   10
 11 يف  حا�صمة  مترير�ت   5 مع  هدًفا   12 �صّجل  �ملقبلة.  �الأ�صهر 
وت�صل�صي  يونايتد  �صد  حا�صما  ك��ان  �مل��و���ص��م!،  ه��ذ�  فقط  م��ب��ار�ة 
و�أتلتيكو مدريد  �الإيطايل  �لدوري وميالن  �صيتي يف  ومان�ص�صرت 
على  بظاللها  �أل��ق��ت  �أرق����ام  كلها  �الأب���ط���ال!،  دوري  يف  �الإ���ص��ب��اين 

مناف�صيه �لرئي�صيني رونالدو، مي�صي �لذي مل يظهر بعد مب�صتو�ه 
�لرفيع مع فريقه �جلديد باري�س �صان جرمان �لفرن�صي، و�لفرن�صي 

كرمي بنزمية �لذي مل يرتك �أي ب�صمة يف �لكال�صيكو.
�أ�صاد �لنجم �ل�صابق لليفربول مايكل �أوين �ملتوج بالكرة �لذهبية 

نقول  �أن  ميكن  "ماذ�  قائال:  ب�صالح   ،2001 ع��ام 
�أكرث من ذلك؟ �إنه العب ��صتثنائي. ميكنه ت�صجيل 

�لكثري من �الأهد�ف وباأ�صاليب خمتلفة. يفعل 
ذلك يف �ملباريات �لكبرية. تريد �أن تكون �إىل 

جانب هوؤالء �لالعبني وتقول لنف�صك، 
�أف�صل  �إن���ه يف  فريقنا.  �إن���ه يف  ن��ع��م، 

للقيام مبا  ج����ًد�.  و�ث���ق  ح��االت��ه، 
�صخ�س  �أل���ف   70 �أم���ام  يفعله 
يتطلب  )ب�����اأول�����دت�����ر�ف�����ورد(، 

�الأمر �لكثري من �ل�صجاعة".
بدوره كال �أنتوين توبيلم �صحايف 

"كنال بلو�س" �لفرن�صية �ملديح  قناة 
للنجم �مل�صري: "كل �صيء يلم�صه �صالح 

يتحول �إىل ذهب يوم �إغالق باب �لت�صويت 
على �لكرة �لذهبية. يا لها من ر�صالة بعث بها 

ليفربول  قمي�س  ت��رت��دي  عندما  ���ص��الح.  حممد 
وت�صجل ثالثية يف �أولد تر�فورد، ال ميكنك فعل �أف�صل 

من ذلك جلعل �لكوكب كله يفهم �أنه حالًيا �أف�صل العب 
ك��رة ق��دم يف �لعامل. رمب��ا لي�س يف ع��ام 2021 ، لكن يف 

�الأ�صابيع �الأخرية لي�س هناك �أدنى �صك .
�ملركز  بيت" للمر�هنات �صالح يف  "�صكاي  و�صنف مكتب 
مي�صي  خلف   ،)1/6( �لرت�صيحات  الئ��ح��ة  على  �لثالث 

)13/8( وليفاندوف�صكي )2/5(.
 29 باجلائزة يف  �لفائز  �الإع���الن عن  �ق��رت�ب موعد  مع 
ت�صرين �لثاين/نوفمرب �ملقبل، ميتلك �صالح بع�س �الأور�ق 

�لر�بحة بني يديه، لكن رمبا ال تكون كافية خ�صو�صا ف�صله 
�ل��ع��ام، حيث خ�صر لقب  �إح���ر�ز �الأل��ق��اب ه��ذ�  م��ع فريقه يف 

�لدوري، وخرج من ربع نهائي م�صابقة دوري �الأبطال.

�صجل �صالح 32 هدفاً يف خمتلف �ملباريات هذ� �لعام مع 8 مترير�ت حا�صمة، 
مقابل 54 هدفاً و7 مترير�ت حا�صمة لليفاندوف�صكي �ملتّوج مع بايرن ميونيخ 
بلقب �لدوري �ملحلي ومونديال �الأندية وجائزة �حلذ�ء �لذهبي كاأف�صل هد�ف 
يف �أوروبا �ملو�صم �ملا�صي، و40 هدفاً مع 14 متريرة حا�صمة ملي�صي �ملتوج بكاأ�س 

�إ�صبانيا مع فريقه �ل�صابق بر�صلونة وكوبا �أمريكا وهد�فها مع منتخب بالده.
يف �ملقابل، �صجل بنزمية 35 هدفا مع 13 متريرة حا�صمة وتوج مع منتخب 
بالده بلقب �لن�صخة �لثانية لدوري �الأمم �الأوروبية، ورونالدو 39 هدفا مع 
�أربع مترير�ت حا�صمة بينها 13 هدفا مع منتخب بالده حطم بها �لرقم 
�لقيا�صي يف عدد �الهد�ف �لدولية �لذي كان بحوزة �الإي��ر�ين علي 

د�ئي.
وتوج رونالدو بلقبي كاأ�س �إيطاليا و�لكاأ�س �ل�صوبر �الإيطالية مع 
�إىل مان�ص�صرت يونايتد هذ�  فريقه �ل�صابق يوفنتو�س قبل عودته 
�ل�صيف. ويبقى �الهم يف كل هذ� �لتاألق للفرعون �مل�صري زيادته 
�ل�صغط على ناديه ليفربول للر�صوخ �إىل مطالبه لتجديد عقده 

�لذي �صينتهي يف �صيف 2023.
�أن �صالح يطلب  �إىل  �إنكليزية  �إعالمية  وت�صري تقارير 
��صرتليني  �أل��ف جنيه  �أل��ف و500   350 بني 
�أ���ص��ب��وع��ي��ا، وه���و م��ط��ل��ب ي��رف�����ص��ه �لنادي 
�صقف  ت��خ��ط��ي  يف  ي���رغ���ب  ال  �ل������ذي 
�لرو�تب من �أجل �صالح، ال �صيما 
�لعمر  م��ن  �صيبلغ  �الأخ���ري  و�أنَّ 
ح����زي����ر�ن/ يف  ع����اًم����ا   30

يونيو �ملقبل.
حالًيا  ����ص���الح  وي��ح�����ص��ل 
يبلغ  �أ���ص��ب��وع��ي  ر�ت���ب  على 
200 �ألف جنيه �إ�صرتليني، 
�أعلى  ث��اين  �صاحب  يجعله  ما 
�أج������ر يف ل���ي���ف���رب���ول ب���ع���د �مل���د�ف���ع 
 235( د�يك  فان  فريجيل  �لهولندي 

�ألف �إ�صرتليني �أ�صبوعًيا(.
وكان �صالح رمى بالكرة �إىل فريقه عندما عّلق 
قائال:  م�صاألة جتديد عقده  �ملا�صي على  �الأ�صبوع 
يف  �الأخ���ري  �ل��ي��وم  حتى  ليفربول  م��ع  �لبقاء  "�أود 
عن  �لكثري  ق��ول  ميكنني  ال  لكن  �ل��ك��روي��ة،  م�صريتي 

ذلك، �الأمر لي�س بيدي".
�ل��ن��ادي، ولي�س  "يعتمد �الأم��ر على ما يريده  و�أ���ص��اف 
علي، يف �لوقت �حلايل ال �أ�صتطيع �أن �أرى نف�صي �ألعب 
�صد ليفربول على �الإطالق، �صي�صيبني هذ� باحلزن".
عقد  بتمديد  �ل�صابقني  �لنجوم  من  �لعديد  ويطالب 
د�ين  �ل�صابق  �ل��دويل  ت�صارلتون  العب  �أبرزهم  �صالح 
�إيكو":  "ليفربول  ملوقع  �لذي قال يف ت�صريحات  ميلز 
العب ر�ئع وي�صتحق �حل�صول على هذه �الأمو�ل.  "�إنه 
�إذ� كان هذ� �ل�صعر �جلاري، فليح�صل على هذه �الأمو�ل. 

لو خ�صرو� �صالح كم �صتكون تكلفة ��صتبد�له؟".

•• اأبوظبي – رم�صان عطا  

جتذب �أبوظبي �أنظار حمبي �لفنون 
�أنحاء  ك��ل  �مل��خ��ت��ل��ط��ة يف  �ل��ق��ت��ال��ي��ة  
جديدتني  ن�صخينت  باإقامة  �لعامل، 
من بطوالت حماربي �الإمار�ت، غد�ً 
وبعد غٍد ب�صالة "جوجيت�صو �أرينا" 

مبدينة ز�يد �لريا�صية.  
و�أعلنت �للجنة �ملنظمة للبطولة عن 
 23 �الإمار�ت"  "حماربي   ، تنظيم 
و�لن�صخة   )5( �لعربية"  "�لن�صخة 
�لدولية، حيث  �لبطولة  )24( من 
نز�ال   11 �لعربية  �لن�صخة  ت�صهد 
مب�صاركة 22 مقاتال و�لدولية 14 

نز�ال ب� 28 مقاتال 
موؤمتر  خ�����الل  �ل��ل��ج��ن��ة  وك�����ص��ف��ت 
�صحايف، بح�صور فوؤ�د دروي�س رئي�س 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنظمة  �للجنة 
�كتمال  عن  �لريا�صية،  باملز  ل�صركة 
ك����ل �ل���رتت���ي���ب���ات و�ال�����ص����ت����ع����د�د�ت 
و�لتجهيز�ت  ب��ال��ب��ط��ول��ة  �خل��ا���ص��ة 

�لنز�الت،  ���ص��ال��ة  يف  �ك��ت��م��ل��ت  �ل��ت��ي 
�حلدث  يف  �صت�صارك  �لتي  و�لفئات 
�ملقاتلني  و����ص���ول  ب��ع��د  ���ص��ي��م��ا  وال 
جميعاً �إىل �أبوظبي وخ�صوعهم لكل 
�الإجر�ء�ت �الحرت�زية �ملعتمدة من 

�جلهات �ملخت�صة.  

 22 �لعربية  �لن�صخة  يف  وي�����ص��ارك 
�صمنهم  م��ن  دول   10 م��ن  مقاتاًل 
�الإمار�تيني،  �مل��ق��ات��ل��ني  م��ن  �ث��ن��ني 
�حل�صيني،  ع����م����ر  ه���������ادي  وه�����م�����ا 
وحممد �لكثريي، ويظهر يف �لنز�ل 
�ل���ع���ر�ق���ي ح�����ص��ني �صامل  �ل��رئ��ي�����ص��ي 

ويو�صف غ��ري��ري م��ن ل��ب��ن��ان،  وكما 
ت�����ص��ه��د �ل��ب��ط��ول��ة ن����ز�ال م��ث��ري� بني 
�ملغربي  م��ع  وه��ب��ة  يو�صف  �للبناين 
يا�صني جنيد ، بينما تت�صمن �إقامة 
�لبطولة �إقامة نز�ل لل�صيد�ت يجمع 
�لتون�صية  مع  فيا�س  لينا  �الأردن��ي��ة 

منى فتوحي يف وزن �حلر.  
 �أما �لن�صخة �لدولية ف�صت�صهد 14 
ن����ز�اًل مب�����ص��ارك��ة )24( م��ق��ات��اًل، " 
�لري�صة،  ل��وزن  �الإمار�ت"  حماربي 
�لرئي�صي  �ل������ن������ز�ل  يف  وي���ل���ت���ق���ي 
�ولفيري�   دي  فين�صيو�س  �لرب�زيلي 
�ل��ذي ي��د�ف��ع  عن لقبه يف حماربي 
�أم�����ام  �ل����دي����ك  وزن  يف  �الإم�����������ار�ت 
�صيلف�صرت ت�صيبفمبو من زميبابوي 
منظمة  يف  ن���ف�������ص���ه   �ل��������وزن  ب���ط���ل 
�لكوري  ويد�فع  �الإفريقية،   EFC
�لكوري دي جيوم يل بطل حماربي 
لقبه  عن  �لري�صة  وزن  يف  �الإم���ار�ت 

�أمام �الأردين علي �لقي�صي.  
ق������اع������دة ك�����ب�����رية م������ن �مل���ق���ات���ل���ني 

�الإمار�تني
وم����ن ج��ان��ب��ه �أك�����د ف������وؤ�د دروي�������س، 
ت�صعى  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن 
"حماربي  ب��ك��ل ع����زٍم وج��ه��ٍد جل��ع��ِل 
و�أهِم  �أك���رِب  م��ن  "و�حدًة  �الإم�����ار�ت 
�ملختلطة  �لقتالية  �لفنون  بطوالِت 

روؤية  بف�صل  �ل��ع��امل،  م�صتوى  على 
�لر�صيدة للريا�صة يف  �لقيادة  ودعم 

�لدولة.  
�الإم���ار�ت  دروي�س:" �أن  ف���وؤ�د  وق��ال 
ق��ّدم��ت من��وذج��اً ف��ري��د�ً يف مو�جهة 
�ل��ع��امَل بقدرتها  ف��اأب��ه��رت  �الأزم�����ات 
على �لتعايف �ل�صريِع من �آثاِر �الأزمِة 
�لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  ب��ق��درة  �ل��ع��امل��ي��ِة، 
�ل�صعاب،  وجت��اوز  �ملثال  �صرب  على 
ف��م��ا ك���ان ل��ن��ا يف حم��ارب��ي �الإم����ار�ت 
بكلِّ  ون�صعى   ، ح��ذَوه��ا  نحذَو  �أن  �إال 
م��ا �أوت��ي��ن��ا م��ن ع���زٍم جل��ع��ِل حماربي 
�الإم������ار�ت و�ح�����دًة م��ن �أك����رِب و�أه����ِم 
�ملختلطة  �لقتالية  �لفنون  بطوالِت 

على م�صتوى �لعامل.  
�لدعم  ه����ذ�  �أن  دروي���������س   وك�����ص��ف 
"حماربي  جن��اح  �إىل  �أدى  و�الإر�دة 
يف  �جلائحة  �نت�صار  �الإمار�ت" منذ 
�أبريل 2020 يف �إقامة 12 ن�صخًة 

�أبهرِت �لعامَل .  
�لن�صخة  �إط����الق  �أن  دروي�����س  و�أك����د 

�لهدف  ك��ان  �لبطولة  م��ن  �لعربية 
منها ن�صر �لفنون �لقتالية �ملختلطة 
و�ملنطقة  �الإم����ار�ت  يف  �ل�صباب  ب��ني 
�لعربية، م�صري� �إىل �أن هذه �جلهود 
�أث�����م�����رت ع�����ن ق�����اع�����دة ك����ب����رية من 
�لن�صخة  �أم���ا  �الإم���ار�ت���ني،  �ملقاتلني 
�لدولية قد و��صلت جذبها الأف�صل 

�ملقاتلني من �صتى �أنحاء �لعامل.  
و�أعلن دروي�س عن �صر�كة هامة بني 
حماربي �الإمار�ت وو�حدة من �أكرب 
�لقتالية  �ل��ف��ن��ون  منظمات  و�أ���ص��ه��ر 
عنها  �صيعلن  �ل��ع��امل  يف  �مل��خ��ت��ل��ط��ة 

قريبا.  

دروي�س  ت���وج���ه  ح��دي��ث��ه  خ���ت���ام  ويف 
�ملنعم  ع��ب��د  ����ص���ع���ادة  �إىل   ب��ال�����ص��ك��ر 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل��ه��ا���ص��م��ي 
�لعليا للبطولة على دعمه �ملتو��صل 
وروؤيته �لثاقبة �لتي ت�صهم يف جناح 
لكل  بال�صكر  توجه  وكما  �لبطولة، 

�صركاء ورعاة �لبطولة.  
و�أع���ل���ن ع��ن ����ص��ت��ق��ب��ال �جل��م��ه��ور يف 
نظام  تطبيق  م��ع  �لن�صختني  كلتا 
�الآم��ن عرب تطبيق �حل�صن،  �مل��رور 
�لتام بكافة تعليمات  �صرط �اللتز�م 
�ل�����ص��ح��ة و�ل�����ص��الم��ة و�الإج��������ر�ء�ت 

�لوقائية و�الحرت�زية.  

واحدة من اأكرِب واأهِم بطولِت الفنون القتالية املختلطة 

»حماربي �الإمار�ت« تطلق �لن�سخة �لدولية و�لعربية �خلمي�س و�جلمعة

�سالح يو��سل �ملناف�سة بقوة على �لكرة �لذهبية 

• فوؤاد دروي�س: الن�سخة العربية من البطولة كان الهدف منها ن�سر الفنون القتالية املختلطة بني ال�سباب يف الإمارات واملنطقة العربية 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:  359556  بتاريخ:   15 �صبتمرب 2021 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية   

با�ص��م:  الل�س �نرتنا�صيونال بي يف �آي �إنك
وعنو�نه: ميدو�س هاو�س، �س ب 116، رود تاون، تورتوال، جزر �لعذر�ء �لربيطانية 

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات �لدعاية و�الإعالن؛ �إد�رة �الأعمال؛ توجيه �الأعمال؛ تفعيل �لن�صاط �ملكتبي؛ �لت�صويق؛ �إد�رة �أعمال 
�لبيع  وخدمات  �الإنرتنت  عرب  بالتجزئة  �لبيع  خدمات  و�لتجزئة،  �جلملة  جتارة  بالتجزئة؛  �لبيع  منافذ 
و�أ�صياء  �لقما�صية  و�ملفرو�صات  �ملنزلية  و�الأدو�ت  و�ملفرو�صات  �الأث��اث  لبيع  �لربيدي،  �لطلب  بالتجزئة عرب 
�لوالء  بر�مج  �ل�صلع؛ خدمات  ل�صر�ء وبيع  �لعقود  �إب��ر�م  �لبيع؛  �لب�صائع بغر�س  �لد�خلي؛ عر�س  �لديكور 
حل�صاب  �ملنتجات  من  ت�صكيلة  جتميع  وحو�فزهم؛  �لعمالء  والء  بر�مج  و�إد�رة  تنظيم  و�ملكافاآت؛  و�حلو�فز 
�لغري مبا ميكن جمهور �مل�صتهلكني من معاينة هذه �ملنتجات و�صر�ئها ب�صهولة وي�صر؛ جتميع وتنظيم قو�عد 

�لبيانات حا�صوبية.          �لو�ق�عة بالفئة:  35
بني  قلب  �صكل  م��ع  مميز  بخط  "�صتور" �ملكتوبتني  "موم" و  كلمتي  م��ن  �لعالمة  و�صف �لعالمة:  تتكون 

�لكلمتني
�ال�ص��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:  359574  بتاريخ:   15 �صبتمرب 2021 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية   

با�ص��م:  الل�س �نرتنا�صيونال بي يف �آي �إنك
وعنو�نه: ميدو�س هاو�س، �س ب 116، رود تاون، تورتوال، جزر �لعذر�ء �لربيطانية 

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات �لدعاية و�الإعالن؛ �إد�رة �الأعمال؛ توجيه �الأعمال؛ تفعيل �لن�صاط �ملكتبي؛ �لت�صويق؛ �إد�رة �أعمال 
�لبيع  وخدمات  �الإنرتنت  عرب  بالتجزئة  �لبيع  خدمات  و�لتجزئة،  �جلملة  جتارة  بالتجزئة؛  �لبيع  منافذ 
و�أ�صياء  �لقما�صية  و�ملفرو�صات  �ملنزلية  و�الأدو�ت  و�ملفرو�صات  �الأث��اث  لبيع  �لربيدي،  �لطلب  بالتجزئة عرب 
�لوالء  بر�مج  �ل�صلع؛ خدمات  ل�صر�ء وبيع  �لعقود  �إب��ر�م  �لبيع؛  �لب�صائع بغر�س  �لد�خلي؛ عر�س  �لديكور 
حل�صاب  �ملنتجات  من  ت�صكيلة  جتميع  وحو�فزهم؛  �لعمالء  والء  بر�مج  و�إد�رة  تنظيم  و�ملكافاآت؛  و�حلو�فز 
�لغري مبا ميكن جمهور �مل�صتهلكني من معاينة هذه �ملنتجات و�صر�ئها ب�صهولة وي�صر؛ جتميع وتنظيم قو�عد 

�لبيانات حا�صوبية          �لو�ق�عة بالفئة:  35
و�صف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من كلمتي " mom" و " store" �ملكتوبتني بخط مميز مع �صكل قلب 

بني �لكلمتني
�ال�ص��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   22 �صبتمرب 2021 �ملودعة حتت رقم:  360250 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية   

با�ص��م:  �ر دي �أي �ف ��صيت ماجنمنت �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
)�ر يو( 123112، �الحتاد �لرو�صي، مو�صكو، بري�صنين�صكايا ناب.، 8 مبنى 1، �لطابق 7، مكتب  وعنو�نه: 

1، جزء من �لغرفة 3
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�للقاحات
�لو�ق�عة بالفئة:  5

بخط  مكتوبة   ،  "Sputnik"كلمة  .1 �لتالية:  �لعنا�صر  من  وتتكون  مدجمة  و�صف �لعالمة:  �لعالمة 
�إىل  باالإ�صافة   ، �لكلمة  عن�صر  يف  "p" م��درج  �حل��رف  يت�صمن  ت�صويري  �الأزرق؛2.ع��ن�����ص��ر  باللون  غامق 
 "LIGHT" باللون �الأزرق ؛ 3. عن�صر �لكلمة "p" ثالثة خطوط �أفقية ق�صرية تقع على ي�صار �حلرف
، �ملوجودة �أ�صفل �جلانب �الأمين من كلمة عن�صر "Sputnik" ، �ملكتوبة باأحرف كبرية باللون �الأزرق؛ 4. 
عن�صر ت�صويري على �صكل خط �أفقي �صميك بنهاية م�صطوفة باجتاه �لطرف �المين، يقع على ي�صار كلمة 

�الأي�صر. �لطرف  باجتاه  �الأبي�س  �للون  �إىل  تدريجي  حتول  مع  �الأزرق،  باللون  "LIGHT" �ملكتوبة 
�ال�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  27 �أكتوبر 2021 �لعدد 13376



�سطرية مربى تنقذ حياة جنني يف رحم و�لدته
تناولت  �إنقاذ حياة طفل قبل والدت��ه، عندما  �صاهمت �صطرية يف 

و�لدته فطور�ً من �ملربى مع �خلبز �ملحم�س.
نود )31  بان�صون  �لدم لدى روبني  �ل�صكر يف  و�رتفعت م�صتويات 
عاماً( بعد �أن تناولت وجبة عالية �ل�صكر من �ملربى، مما �أثار قلق 
�الأطباء يف �مل�صت�صفى. و�أظهرت �لفحو�صات �أن روبني كانت ب�صحة 
�لطفل  تعر�س  عن  حا�صم  ب�صكل  ا  �أي�صً �لك�صف  مت  ولكن  جيدة، 
قلبه  �صربات  و�أن معدل  �ل�صري،  بو��صطة حبله  للخنق  �ألك�صندر 

كان ينخف�س.
وق��ال��ت روب��ني و�ل��ت��ي كانت يف جناح �ل���والدة يف �الأ���ص��ب��وع 32 من 
ن�صبة  �رت��ف��اع  ول���وال  م��وت��ه،  �أرى كو�بي�س ح��ول  زل��ت  "ما  �حل��م��ل 
ك��ان معدل  ومل��ا  للمر�قبة،  ل��دي، ما كنت الأخ�صع  �ل��دم  �ل�صكر يف 

�صربات قلبه يعود لطبيعته من جديد".
وك���ان �الأط��ب��اء ي��ف��ك��رون يف �إر���ص��ال روب���ني �إىل �مل��ن��زل، ول��ك��ن بعد 
�رتفاع ن�صبة �ل�صكر يف �لدم لديها، قررو� �الحتفاظ بها، وعندما 
�الأطباء  لها، ووجد  �لفحو�صات  �صارعو� الإج��ر�ء  مل يحدث ذلك، 
�أن معدل �صربات قلب جنينها قد �نخف�س ب�صكل خطري، بح�صب 

�صحيفة ذ� �صن �لربيطانية.
وجرى توليد روبني الحقاً عن طريق عملية قي�صريية، وكان ال بد 
من و�صعه يف ق�صم �الإنعا�س، وقالت روبني "من �مل�صحك �أن �لنظر 
�إىل �لور�ء و�لتفكري يف �أن �صطرية �ملربى على �خلبز �ملحم�س كانت 

�لعامل �ملحفز لوالدة �بني مبكًر� – وباأمان".

�أطفال تركوهم مع جثة �سقيقهم الأ�سهر
�صّقة  يف  �أ�صهر  منذ  �أهلهم  "مرتوكني" م��ن  �أط��ف��ال   3 على  ُع��رث 
ر�بع،  طفل  جّثة  �أي�صا  فيها  كانت  �الأمريكية  هيو�صنت  مدينة  يف 

بح�صب ما �أعلن مكتب �ل�صرطة �ملحلية.
و�لدة  على  �أي�صا  �الأح���د،  م�صاء  ع��رثت،  �أنها  �ل�صرطة  و�أو�صحت 

�الأطفال و�صريكها.
ويف هذه �ملرحلة من �لتحقيق، تعّد �ل�صرطة �أن �لو�لدين "ما كانا 
�أ�صهر عّدة"، بح�صب تغريدة ملكتب �صرطة  يعي�صان يف �ل�صّقة منذ 

منطقة هاري�س �لتي ت�صّم هيو�صنت.
و��صتجوبت �ل�صرطة �الأّم و�صريكها و�أطلقت �صر�حهما، مع �الإ�صارة 

�إىل �أنه ما من مالحقات حّتى �ل�صاعة.
باأن  �ل�صرطة  باإبالغ  �لعمر  �ل�15 من  �لبكر وهو يف  �الأخ  قام  وقد 
9 �أعو�م تويّف قبل �صنة و�أن جّثته ترقد يف �لغرفة  �لبالغ  "�صقيقه 
�إيد  �ل�صرطيني  كبري  ك�صف  م��ا  وف��ق  غرفته"،  بجانب  �ل��و�ق��ع��ة 

غونز�لي�س.
و�لو�صع "فظيع وماأ�صاوي" لهوؤالء �الأطفال �لثالثة �لذين "كانو� 
يعي�صون يف ظروف بائ�صة"، بح�صب ما قال غونز�لي�س يف موؤمتر 
جهده  ق�����ص��ارى  ي��ب��ذل  ك��ان  �لبكر  �لطفل  �أن  �إىل  الف��ت��ا  �صحفي، 

لالعتناء ب�صقيقيه �ل�صغريين يف �لعا�صرة و�ل�صابعة من �لعمر.
غري �أن �لطفلني "يعانيان من نق�س يف �لتغذية و�إ�صابات ج�صدية 
للخ�صوع  �مل�صت�صفى  �إىل  �لثالثة  �الأوالد  ونقل  يبدو"،  م��ا  على 

لفحو�صات وتلقي �لعناية �لالزمة.
ُكّلفت به �ل�صرطة  وال يز�ل �لتحقيق جاريا يف هذه �لق�صية وقد 

�جلنائية و�لوحدة �ملعنية ب�صوء معاملة �الأطفال.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سماعات ثورية ترتجم �إىل 37 لغة
يف �لكثري من �الأحيان، نقع يف مو�قف حمرجة، �أثناء �حلديث مع �الآخرين، �صو�ء خالل �ل�صفر �أو خالل �حلديث، 
ال �صيما ب�صاأن �الأعمال �لتجارية �أو حتى لالأغر��س �ل�صخ�صية، وذلك ب�صبب �صعوبة فهم �للغة �لتي يتحدث بها 

�ل�صخ�س �الآخر.
�لقادرة على  �لذكية  �ل�صماعات  �لكثري من  �لرغم من ظهور  فاإّنه على  "�إجنيت�س جيت" �الأمريكى،  ملوقع  ووفًقا 
�لرتجمة، و�لتي طرحتها �صركات مثل غوغل على �صبيل �ملثال، فاإن �صماعة "كليك بل�س" �لتي طّورها �صاب بريطاين 

د �الأكرث تطوًر�. من �أ�صل غاين ُتعَّ
ود�ين مانو، ح�صبما يحكي ملوقع "�صكاي نيوز عربية"، هو مهند�س ولد يف �ململكة �ملتحدة الأبوين من غانا، ودر�س يف 
جامعة �أك�صفورد بروك�س، ولديه خلفية يف �ملو�صيقى، وقد مت تكرميه موؤخًر� من غوغل مل�صاهمته يف �لعلوم و�لفنون 

و�لثقافة.
وجنح مانو يف �لتو�صل �إىل تقنية جديدة ترتجم �للغات ب�صكل فوري عرب �صّماعات �الأذن �لال�صلكية "�الإيربود"، وال 

يحتاج لالإنرتنت للرتجمة، بل هي ترجمة ذ�تية، على �لعك�س من �أغلب �الخرت�عات يف هذ� �ملجال �صابقا.
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تغري �ملناخ يهدد �ملحمية �لطبيعية يف ليبيا 
�ل�صعافني  حممية  ت��و�ج��ه  �حل��ي��وي،  للتنوع  موئال  طويال  �صّكلت  بعدما 
�لطبيعية على بعد �أقل من مئة كيلومرت من �لعا�صمة �لليبية طر�بل�س، 

تهديد�ت خمتلفة جر�ء تبعات �لتغري �ملناخي و�الأن�صطة �لب�صرية.
وقد �أدرجت منظمة �ليون�صكو �ل�صهر �ملا�صي هذه �ملحمية �لو�قعة يف مدينة 
م�صالتة على بعد �صاعتني بال�صيارة �إىل �ل�صرق من �لعا�صمة �لليبية باجتاه 

جبل نفو�صه، �صمن �صبكتها ملحميات �ملحيط �حليوي.
غري �أن �لتنوع �حليوي يف �ملحمية �الأ�صهر يف ليبيا يو�جه حتديات طبيعية 
�لغابات  ب��اإز�ل��ة  مرتبطة  ب�صرية  و�أخ����رى  و�حل���ر�ئ���ق،  �جل��ف��اف  يف  تتمثل 

و�لزحف �لعمر�ين، ما يجعلها على �لدو�م يف مرمى �لتهديد.
ويقول رئي�س �جلمعية �لليبية لالأحياء �لربية �أن�س �لقيادي �إن "تغري�ت 
�ملناخ �مل�صتمرة، وما ر�فقها من ندرة �صقوط �الأمطار وموجات �جلفاف يف 
للحر�ئق  متو��صل  ب�صكل  عر�صة  �ملحمية  جعلت  �لطويل،  �ل�صيف  ف�صل 
طيلة �ل�صنو�ت �ملا�صية". ويعدد رئي�س �ملنظمة غري �حلكومية يف ت�صريحات 
قطع  بينها  �لو�صع  تفاقم  يف  ت�صاهم  ع��دة  ع��و�م��ل  ب��ر���س،  فر�ن�س  لوكالة 
�الأ�صجار و�لتو�صع �لعمر�ين. لكّن �لقيادي ياأمل يف �أن ي�صاعد �إدر�ج �ليون�صكو 
�ملحمية �صمن �صبكتها ملحميات �ملحيط �حليوي على حماية �ملوقع. وُتعترب 
�ملحمية �ملمتدة على م�صاحة 83060 هكتار�، موطنا ملجموعة متنوعة من 

�الأ�صناف �لنادرة و�ملهددة باالنقر��س، بح�صب �ليون�صكو.

مكتبات ودور ن�سر عريقة تكافح للبقاء يف دم�سق 
يف دم�صق �لتي لطاملا �صكلت ملتقى للمثقفني، تكافح دور ن�صر عريقة من 
�مل�صهد  طبعت  ع��دة  مكتبات  ��صطرت  بعدما  مفتوحة،  �أبو�بها  �إبقاء  �أج��ل 

�لثقايف �إىل �الإقفال وحتّول بع�صها �إىل حمال لبيع �الألب�صة �أو �لطعام.
"71 عاماً"، وهو �بن ح�صني �لنوري موؤ�ص�س  ويقول حمّمد �صامل �لنوري 
�أقدم  ��صم  "نحمل  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  دم�صق،  �أق��دم مكتبات  و�ح��دة من 
مكتبة يف �صوريا وكنا نرغب �أن تبقى الأوالدنا و�أحفادنا، لكن و�صع �لقر�ءة 

و�لثقافة تر�جع كثري�ً".
تدير عائلة �لنوري حالياً مكتبتني يف دم�صق، تاأ�ص�صت �إحد�هما عام 1930. 
�لبيع  عمليات  على  �ل��ن��وري  ُي�صرف  �ل��ربي��د،  ���ص��ارع  يف  �لقائمة  �ملكتبة  يف 
وكذلك  باالإغالق،  مهّددة  �لنوري  "مكتبة  الأن  خ�صيته  ويبدي  �خلجولة. 
�الأمر بالن�صبة لباقي �ملكتبات"، ذلك �أّن "�لنا�س ال ت�صتطيع حتّمل نفقات 

�لقر�ءة، و�ملكتبات ال ت�صتطيُع تغطية م�صاريفها".
قبل ثالثة �أعو�م، ��صطرت �لعائلة �ىل �إغالق مكتبة �أ�ّص�صتها يف دم�صق عام 
د�خلها  �لكتب  لكن  �أبو�بها  �أو�صدت  �ملعرفة".  "عامل  ��صم  وحملت   2000
ما ز�لت على حالها، متالأ �لرفوف ويك�صوها �لغبار. وعلى مكتب خ�صبي، 
حتتفظ عائلة �لنوري ب�صور قدمية الأف��ر�د �لعائلة والأب��رز ز�ئ��ري �ملكتبة 

زوكربريغ يرد على 
ت�سريبات في�سبوك

ل�صركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل����دي����ر  ق�����ال 
�إن  زوكربريغ،  مارك  "في�صبوك"، 
ما و�صفها �الدعاء�ت �الأخرية �لتي 
�لتو��صل  من�صات  ع��م��الق  ط��ال��ت 
لبناء  حماولة  جمرد  �الجتماعي، 

�ل�صركة. ز�ئفة" عن  "�صورة 
�صفحته  ع��ل��ى  زوك����رب����ريغ  وك��ت��ب 
�أنه  "�أعتقد  "في�صبوك":  مبوقع 
يجب �لتدقيق يف �أعمال �ملوؤ�ص�صات 
�أعي�س  �أن  �أف�����ص��ل  و�أن����ا  �ل��ك��ب��رية، 
�لعمليات  ه���ذه  ت��ك��ون  جم��ت��م��ع  يف 
م�����وج�����ودة ف���ي���ه ع���ل���ى �ل���ع���ي�������س يف 
جم��ت��م��ع ي��خ��ل��و م���ن �ل��ت��دق��ي��ق يف 
و�أ�صاف:  �ملوؤ�ص�صات".  هذه  �أعمال 
على  ي�صاعدنا  نية  بح�صن  "�لنقد 
قائال:  ����ص��ت��درك  لكنه  �لتطور". 
ما  �أن  ه��ي  ن��ظ��ري  وج��ه��ة  "لكن 
ال�صتخد�م  من�صق  ج��ه��د  ه��و  ن���ر�ه 
�نتقائي  ب�صكل  �مل�صربة  �مل�صتند�ت 
ل�صركتنا".  خ��ط��اأ  ����ص���ورة  ل��ر���ص��م 
و�لتقارير  �لت�صريبات  وت��ر�ك��م��ت 
�لتي تظهر ف�صل موقع "في�صبوك" 
�ملحتوى  م�����ص��ك��الت  م���و�ج���ه���ة  يف 
و�الأخبار  �ل��ك��ر�ه��ي��ة  خ��ط��اب  م��ث��ل 
�لز�ئفة وفر�س قيود م�صددة على 
حمتوى �آخر وحتى حذفه. وكانت 
قد  بر�س"  "�أ�صو�صيتد  وك����ال����ة 
عن  �الث��ن��ني   �الأول  �أم�����س  ك�صفت 
�ل�صابقة  �مل��وظ��ف��ة  �صربتها  وث��ائ��ق 
"في�صبوك"، فر�ن�صي�س هوغن،  يف 
ب�صاأن  �الأزرق  �ملوقع  �إخفاقات  عن 
�مل��ح��ت��وى ك��ان��ت �أك����رث م���ن جمرد 
�أخطاء ب�صيطة. وبح�صب �لوثائق، 
على  "في�صبوك"  �إد�رة  كانت  فقد 
ل�صنو�ت  �الإخ���ف���اق���ات  ب���ه���ذه  ع��ل��م 

لكنها مل تفعل �صيئا يذكر.

�الأزهر يح�سم جدل زر�عة 
�الأع�ساء من �خلنزير

�لعاملي  �الأزه���������ر  م����رك����ز  �أ������ص�����در 
للفتوى �الإلكرتونية فتوى حت�صم 
زر�ع���ة كلية  ب�صاأن  �ل��د�ئ��ر  �جل���دل 
موؤكد�  �الإن�����ص��ان،  ج�صم  يف  خنزير 
حال  يف  م���ب���اح  ����ص��ت��خ��د�م��ه��ا  �أن 
وقال  معينة.  وب�صروط  �ل�صرورة 
ل��ل��ف��ت��وى يف فتو�ه  �الأزه�����ر  م��رك��ز 
ع��ن ح��ك��م زر�ع����ة ك��ل��ي��ة خ��ن��زي��ر يف 
ج�صم �الإن�صان "�أن �ل�صرع �حلنيف 
�ل��ت��د�وي بكل ���ص��ار، وجن�س  ح���ّرم 
حمرم". و��صتند �الأزه��ر يف حكمه 
نبوية  و�أح��ادي��ث  قر�آنية  �آي��ات  �إىل 
���ص��ري��ف��ة، وم��ن��ه��ا م��ا ق���ال �لر�صول 
َيْجَعل  مَلْ   َ �هللَّ "�إِنَّ  )���س(:  حممد 

َم َعلَْيُكْم". �ِصَفاَءُكْم ِفيَما َحرَّ
وم��ع ذل���ك، ق��ال �مل��رك��ز: "رغم �أن 
�الأ���ص��ل يف �الن��ت��ف��اع ب��اخل��ن��زي��ر �أو 
باأجز�ئه هو �حلرمة، �إال �أّنه يجوز 
من  بجزء  و�ل��ت��د�وي  ب��ه،  �النتفاع 
�أع�صائه،  م��ن  ع�صو  �أو  �أج���ز�ئ���ه، 
�إىل  �ل�������ص���رورة  ت���دع���و  �أن  ����ص���رط 
مقامه  يقوم  م��ا  يوجد  و�أال  ذل��ك، 
م��ن �ل��ط��اه��ر�ت يف �ل��ت��د�وي ورفع 
�الأزه���ر  م��رك��ز  و�ع��ت��م��د  �ل�صرر". 
�الإل��ك��رتون��ي��ة يف حديثه  ل��ل��ف��ت��وى 
هذ� على �الآية رقم 173 من �صورة 
ُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َواَل  �لبقرة: " َفَمِن ��صْ
َغُفوٌر   َ �هللَّ �إِنَّ  َعلَْيِه   �إِْث���َم  َف��اَل  َع��اٍد 
ِحيٌم". وكان جر�حون �أمريكيون  رَّ
مت��ك��ن��و�، �أخ�����ري�، م��ن زر�ع����ة كلية 
خنزير يف ج�صد مري�صة، يف خطوة 
�لطب،  ق��ف��زة يف جم����ال  �ع���ت���ربت 
�ملري�صة  خا�صة جلهة تقبل ج�صم 
�لكلية  وع��م��ل��ت  �جل���دي���د  للع�صو 
كانت  �أنها  لو  كما  متاما  �جلديدة 

منقولة من ج�صم ب�صري.

يوتيوب تعّلق �لعمل بقناة بول�سونارو 
�لرئي�س �لرب�زيلي  �أن�صطة قناة  ة يوتيوب  عّلقت من�صّ
جاير بول�صونارو ملدة �أ�صبوع، بعد �إز�لتها مقطع فيديو 
ذكَر فيه معلومات غري �صحيحة تربط لقاح فريو�س 

كورونا باالإيدز.
ب��ي��ان ح�صلت وك��ال��ة فر�ن�س  ي��وت��ي��وب يف  وق���ال م��وق��ع 
ف��ي��دي��و من  م��ق��ط��ع  "�أزلنا  م��ن��ه  ن�����ص��خ��ة  ع��ل��ى  ب���ر����س 
�ملتعلقة  �ل�صيا�صات  النتهاكه  بول�صونارو،  جاير  قناة 
من  كوفيد19-،  ب�صاأن  بنا  �خلا�صة  �لطبي  بالت�صليل 
خالل �ّدعائه باأّن �للقاحات ال ُتقّلل من خطر �الإ�صابة 

ا معدية �أخرى". باملر�س، و�أنها ت�صبب �أمر��صً
�لرئي�س  فيها  ينتهك  �ل��ت��ي  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل���رة  ه��ي  وه���ذه 
"معايري" للمن�صة. وهذه �ملرة، لن يتمكن خالل �الأيام 
�أو  جديدة  فيديو  مقاطع  �أي  ن�صر  من  �ملقبلة  �ل�صبعة 

ة. �إجر�ء بث مبا�صر، وفًقا لقو�عد �ملن�صّ
وال تز�ل بقية مقاطع �لفيديو �خلا�صة به على �لقناة 
على  متاحة  �صخ�س،  ماليني   3،5 بها  ي�صرتك  �لتي 
�لتو��صل  �صبكتا  ح��ذف��ت  و�الإث���ن���ني،  ي��وت��ي��وب.  م��وق��ع 
�الج��ت��م��اع��ي، ف��ي�����ص��ب��وك و�إن�����ص��ت��غ��ر�م، �مل��ن��ت��م��ي��ت��ان �إىل 

�ملجموعة نف�صها، �لفيديو لل�صبب نف�صه.

تفقد كليتها خالل حماولة خ�سارة �لوزن
�أكدت �مر�أة �أمريكية فقدت كليتها ب�صبب �الآثار �جلانبية 
لعملية �إنقا�س �لوزن �لتي خ�صعت لها الإنقاذ حياتها �إنها 
مايو�لد  تارين  وب���د�أت  ح��دث.  ما  على  باالأ�صف  ت�صعر  ال 
)34 عاماً( يف �كت�صاب �لوزن بعد �لوالدة، عندما �أجنبت 
�لكربى،  �بنتها  وول��دت  �أطفال يف غ�صون عامني،  ثالثة 
 ،2006 ع��ام  يف  ع��اًم��ا   15 �لعمر  م��ن  �لبالغة  بري�صيال، 
ع��اًم��ا، يف   13 وبري�صتون،  ب��ارك��ر  �ل��ت��و�أم،  ول��د�ه��ا  وتبعها 
2008، ومل يكن لديها �لكثري من �لوقت للتخل�س  عام 
من �لوزن �لذي �كت�صبته �أثناء �حلمل. لكن تارين عانت 
من زيادة وزنها منذ ذلك �حلني، و��صتمرت خالل �لعقد 
�ملا�صي يف زيادة �لوزن، مع �تباع نظام غذ�ئي غري �صحي 
 ،2019 ع���ام  ويف  �ل��ري��ا���ص��ة.  ون��ق�����س مقلق يف مم��ار���ص��ة 
�إذ� مل تفقد وزنها  �أنها  �أطفالها، وتبني لها  �أ�صغر  ولدت 
�صتمر عليها متاًما كما حدث  �بنتها  فاإن طفولة  �لز�ئد، 
 200 �إىل نحو  �أطفالها �الآخرين. وو�صل وزن تارين  مع 
كيلوغر�م، وقررت �أن �أف�صل فر�صة لها لفقد�ن �لوزن هي 
ويف  �ملعدة.  تكميم  لعملية  للخ�صوع  �ملك�صيك  �إىل  �ل�صفر 
�ال�صتيقاظ  2020، تعر�صت خلطر عدم  )�آب(  �أغ�صط�س 
من �جلر�حة، وخرجت بعد �أن فقدت %80 من معدتها.

ت�سبح جنمة عرب جت�سيد �سخ�سيات �سهرية 
�كت�صبت فنانة مكياج بريطانية �آالف �ملتابعني على و�صائل 
ميكنها  كيف  فيها  ُتظهر  ب�صور  �الجتماعي  �لتو��صل 
با�صتخد�م  �صهرية  �أف��الم  �صخ�صيات  �إىل  نف�صها  حتويل 
�الجتماعي  �ل��ت��و����ص��ل  و���ص��ائ��ل  ب������د�أت جن��م��ة  �مل���ك���ي���اج. 
�صور  ن�صر  يف  عاماً،   18 روبرت�س،  �صارلوت  �لربيطانية 
�أ�صكال  تتقم�س  وه��ي  فيها  تظهر  �إن�صتغر�م  موقع  على 
مار�س  يف  �مل��اك��ي��اج،  با�صتخد�م  �صهرية  �أف���الم  �صخ�صيات 
على  وحت�صل  كبرية  �صهرة  تكت�صب  جعلها  مم��ا   2019
650 �ألف متابع. ويف �لفرتة �لتي �صبقت عيد  �أكرث من 
تقم�صت  حيث  �الأ���ص��ر�ر،  على  �صارلوت  رك��زت  �لهالوين، 
�لعديد من �ل�صخ�صيات مبا يف ذلك "غولوم" من فيلم 
"�صيد �خلو�مت". يذكر باأن �صقيقة �صارلوت، �آبي روبرت�س 
هي جنمة مكياج م�صهورة على موقع "تيك توك"، ولديها 
قاعدة معجبني كبرية ت�صل �إىل 9 ماليني متابع. فيما 
�لتي تقم�صتها �صارلوت،  �ل�صخ�صيات  يلي جمموعة من 
وفق ما �أوردت �صحيفة ديلي ميل �لربيطانية: وجه من 
فيلم �لرعب �لكال�صيكي "�صكرمي": حقق هذ� �لوجه ما 
�إن�صتغر�م، وذلك  �إعجاب على موقع  �أل��ف   80 يقرب من 
لالإتقان �ل�صديد �لذي ظهرت فيه �صارلوت وكاأنها ترتدي 

قناع �صخ�صية �لقاتل يف فيلم �لرعب "�صكرمي"

�سركة تطور �أزهارً� تعي�س على مد�ر �لعام
�أن تعي�س  ق��ادرة على  �أزه��ار�ً  طورت �صركة نا�صئة بريطانية 
طو�ل �أ�صهر �لعام. وتقول بائعة �لزهور �إرين في�صر، �ملوؤ�ص�صة 
�مل�صارك ل�صركة Ethereal Blooms وهي ت�صري �إىل بع�س 
�الأزهار "هذه �الأزهار تبلغ من �لعمر نحو 6 �أ�صهر تقريباً". 
وتتباهى هذه �الأزهار بالفعل بجمالها �لرقيق، وذلك بف�صل 
خ�صوعها لعملية حفظ فريدة من نوعها، مما يجعلها تبدو 
�ملجففة  �ل��زه��ور  عك�س  وعلى  ع��ام.  �إىل  ت�صل  مل��دة  منتع�صة 
بالتجميد، و�لتي تبدو د�ئًما باهتة وميتة، فاإن هذه �لورود 

طويلة �لعمر وز�هية وذ�ت مظهر مثري".

�الأمرية �ليابانية تتزوج �أخري� حبيب �لقلب
�صقيق  �بنة  ماكو،  �ليابانية  �الأم��رية  تزوجت 
ن���اروه���ي���ت���و، م���ن زم���ي���ل �صابق  �الإم�����رب�ط�����ور 
بعد خطبة  �ل��ث��الث��اء  �أم�����س  لها يف �جل��ام��ع��ة 
د�م���ت ���ص��ن��و�ت ل��ت��دخ��ل ب��ذل��ك ع�����س �لزوجية 
ل��ك��ن��ه��ا ت���خ���رج م���ن �ل��ع��ائ��ل��ة �الإم���رب�ط���وري���ة 
عن  بالتخلي  �إناثها  تلزم  �لتي  �لقو�نني  وفق 

�ألقابهن �إذ� تزوجن من عامة �ل�صعب.
وك���ان���ت م��اك��و وك����ي ك����وم����ورو، وك��اله��م��ا 30 
عاما، قد �أعلنا خطبتهما قبل �أربع �صنو�ت يف 
خطوة القت يف بادئ �الأمر ترحيبا يف �ليابان. 
ل��ك��ن ���ص��رع��ان م��ا �ن��ق��ل��ب��ت �الأم�����ور ر�أ����ص���ا على 
عن  �ل�صعبية  �ل�صحف  حتدثت  بعدما  عقب 
ف�صيحة مالية ت�صمل و�لدة كومورو، مما دفع 

�ل�صحافة �إىل �لتحول �صده.
ليغادر كومورو  �أث��ر ذلك  �ل��زو�ج على  وتاأجل 
�ملتحدة  �لواليات  يف  �لقانون  لدر��صة  �ليابان 

عام 2018 قبل �أن يعود يف �صبتمرب �أيلول.
بعد  ما  ��صطر�ب  متالزمة  من  ماكو  وعانت 
�لتي عانت منها خالل  �ملتاعب  �لكرب ب�صبب 

و�لتدقيق  �لف�صيحة  ب�صبب  �خلطبة  ف��رتة 
�الإعالمي �ملكثف �لذي تعر�صت له خطبتها.

�إنهاء �الأور�ق �لر�صمية  و�قت�صر �لزفاف على 
�ملعتادة  �ملر��صم  عن  ليبتعد  ل��ل��زو�ج  �ملطلوبة 
حلفالت �لزفاف �الإمرب�طورية، ومنها حفل 

�ال�صتقبال.
رف�صت ماكو �حل�صول على 1.3 مليون دوالر 
حت�صل عليه عادة، وملرة و�حدة، ن�صاء �لعائلة 
�لعامة  م��ن  �ل��الئ��ي يتزوجن  �الإم��رب�ط��وري��ة 
بالقانون  عمال  عاديات  مو�طنات  وي�صبحن 

�لياباين.
وظ��ه��رت م��اك��و يف ل��ق��ط��ات ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وهي 
وت�صع  �ل��ل��ون  ف���احت  ب�صيطا  ف�صتانا  ت��رت��دي 
و�صقيقتها  و�لديها  وت���ودع  �ل��ل��وؤل��وؤ  م��ن  عقد� 
كاكو �لبالغة من �لعمر 26 عاما عند مدخل 
�أن جميعهم كانو�  �لرغم من  منزلهم. وعلى 
بروتوكول  م���ع  مت��ا���ص��ي��ا  ك��م��ام��ات  و����ص��ع��ني 
روؤية  �أن��ه ميكن  �إال  �لياباين،  كورونا  فريو�س 

و�لدتها وهي تغالب �لدموع.

ريتا اأورا لدى و�سولها حل�سور العر�س العاملي الأول لفيلم »الأبدية« مب�سرح دولبي يف لو�س اأجنلو�س. ا ف ب

كيند�ل جيرن ب�سورة غريبة!
جير   �لو�قع  كيند�ل  تلفزيون  وجنمة  �الأمريكية  �الأزي��اء  عار�صة  �صاركت 
�لتو��صل  م��وق��ع  على  �خل��ا���س  ح�صابها  ع��رب  لها  غريبة  ���ص��ورة  �ملتابعني، 

�الجتماعي.
�الأخ�صر،  باللون  فا�صح  مايوه  ترتدي  وه��ي  �ل�صورة  يف  كيند�ل  وظهرت 
�ل�صورة  �أخذها  �ملتابعون  و��صتغرب  كاأنها تتخفى،  بالقبعة،  وتغطي وجهها 

بهذه �لطريقة، و�عتربو� �أن �ملايوه كا�صف �أكرث مما يجب عن ج�صمها.
وكانت قد ن�صرت كيند�ل �صورة جديدة لها عرب ح�صابها �خلا�س، �صدمت 
و�أظهرت ج�صمها من �خللف، وهي  ��صتد�رت  وقد  فيها �جلمهور، فظهرت 
ترتدي "�صرتينغ" ك�صف عن موؤخرتها ب�صكل كامل مع top باللون �الأ�صود 

من �جللد، ون�صقت معهم Collant من �ل�صبك ك�صف عن �صاقيها.
.Halloween وكتبت كيند�ل يف �لتعليق كا�صفة عن �أنها ت�صتعد لزي


