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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�س وزراء
اليابان بانتخابه ورئي�س وزراء �إثيوبيا ب�إعادة انتخابه
•• �أبوظبي-وام:

ب���ع���ث ����ص���اح���ب ال�������س���م���و ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة حفظه اهلل برقية تهنئة
�إىل معايل فوميو كي�شيدا وذلك
مبنا�سبة انتخابه رئي�سا لوزراء
اليابان.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئ��ي�����س ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د الأع����ل����ى للقوات
امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني
�إىل معايل فوميو كي�شيدا رئي�س
وزراء اليابان.
م���ن ج��ه��ة �أخ������رى ب��ع��ث �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل
برقية تهنئة �إىل معايل الدكتور
�آبي �أحمد رئي�س وزراء جمهورية
�إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية
وذل���ك مبنا�سبة �إع�����ادة انتخابه
رئي�سا للوزراء.

كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممـــــد ب��ن را���ش��ـ��ـ��ـ��ـ��د �آل مكتوم
ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال�����دول�����ة رئي�س
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي رعاه
اهلل و����ص���اح���ب ال�����س��م��و ال�شيخ

الفجر الريا�ضي
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هل عادت احلرب الباردة كما يعتقد بع�ض املعلقني؟ هل يواجه العامل احلر مرة �أخرى
ت�صاعد ال�سلطوية؟ هل �ستلعب عودة املناف�سة بني القوى العظمى دو ًرا موحدًا؟ وف ًقا
للتحالف الأمني اجلديد يف منطقة الهندي -ال��ه��ادئ املعلن بني ال��والي��ات املتحدة
وبريطانيا و�أ�سرتاليا ،والذي يطلق عليه ا�سم اوكو�س ،ف�إن الإجابة هي نعم.
درا�سة ا�ستق�صائية جديدة قام بها املجل�س الأوروبي للعالقات اخلارجية� ،أجريت يف
 12دولة ع�ضو يف االحتاد الأوروبي ،يبدو �أنها ت�ؤكد هذا الر�أي.
يعتقد ما يقرب من ثلثي الذين �شملهم اال�ستطالع يف �أوروبا �أن انق�سامًا جديدًا �شبيه
باحلرب الباردة يتطور بني ال�صني والواليات املتحدة .لكن هذه املواجهة اجلديدة لها
خ�صو�صية :معظم مواطني االحتاد الأوروبي ال ي�شعرون �أن دولتهم طرف فيها.
(التفا�صيل �ص)15
مواقــيت ال�صالة الفجر05:02 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�أخبار الإمارات

حم��م��د ب��ن زاي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل��ل��ق��وات امل�سلحة برقيتي تهنئة
مماثلتني �إىل معايل الدكتور �آبي
�أحمد.

الهيئةالوطنيةلإدارةالطوارئ
والأزم��ات والكوارث :انتهاء
احل��ال��ة امل��داري��ة (�شاهني)
•• �أبوظبي-وام:

�أع���ل���ن���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة لإدارة
ال�����ط�����وارئ والأزم����������ات وال����ك����وارث
ان���ت���ه���اء احل���ال���ة امل����داري����ة �شاهني
م�����ؤك����دة ج���اه���زي���ة وت�����أه����ب جميع
ال��ف��رق الوطنية واملحلية ملعاجلة
�آث��اره��ا ل�ضمان �سالمة وا�ستقرار
امل��ج��ت��م��ع .و�أك������د ال���دك���ت���ور طاهر
الربيك العامري املتحدث الر�سمي
عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث خالل الإحاطة
الإع�لام��ي��ة ال��ت��ي ع��ق��دت �أم�����س �أن
م��ن��ظ��وم��ة ال���ط���وارئ والأزم�������ات يف
دول���ة الإم�����ارات تت�سم بجاهزيتها
وم��رون��ت��ه��ا ال��ع��ال��ي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع
�أي��ة حت��دي��ات مهما كانت الظروف
امل��ح��ي��ط��ة .وق����ال :ن���زف جلمهورنا
الكرمي �أنه مت ت�أكيد انتهاء احلالة
امل��داري��ة �شاهني م��ع ال��ت���أك��ي��د على
ج���اه���زي���ة وت�����أه����ب ج��م��ي��ع الفرق
الوطنية واملحلية ملعاجلة �آثارها
ل�ضمان �سالمة وا�ستقرار املجتمع.
و�أ�����ض����اف :ن��ت��ق��دم ب��ج��زي��ل ال�شكر
وال��ت��ق��دي��ر ملجتمع دول���ة الإم����ارات
مب��خ��ت��ل��ف �أط���ي���اف���ه ع���ل���ى جتاوبه
وتعاونه مع كافة التعليمات.
(التفا�صيل �ص)2

رائعة ب�صالح بعد هدفه «اخلرايف»
�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 36صفحة -الثمن درهمان

حممد بن زايد يهنيء �سلطان اجلابر بح�صوله
على جائزة ال�شخ�صية التنفيذية يف قطاع الطاقة

�أطلق من غوا�صة ..ومو�سكو تعتربه ال يقهر

ً
نوعيا
رو�سيا تخترب �صاروخا
عابر ًا للقارات �أ�سرع من ال�صوت

•• مو�سكو�-أ ف ب:

•• �أبوظبي-الفجر:

هن�أ �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة الدكتور �سلطان اجلابر بح�صوله
على جائزة ال�شخ�صية التنفيذية يف قطاع الطاقة ..وقال يف (تغريدة)
على ح�ساب �سموه ال�شح�صي يف (تويرت):
نهنئ ال��دك��ت��ور �سلطان اجل��اب��ر وف��ري��ق العمل بح�صوله على جائزة
ال�شخ�صية التنفيذية يف قطاع الطاقة من م�ؤ�س�سة (�إنرجي �إنتلجين�س)..
املثابرة وم�ضاعفة اجلهود وال�شراكات الإ�سرتاتيجية مم ّكنات �أ�سا�سية
لتحقيق النتائج وتعزيز دور الإمارات يف قطاع الطاقة.

�أعلنت رو�سيا �أم�س الإثنني �أنها اختربت بنجاح �إطالق �صاروخ عابر
للقارات و�أ�سرع من ال�صوت من غوا�صة ،يف نوع جديد من الأ�سلحة
تعتربه مو�سكو ال يقهر ويثري قلق وا�شنطن.
وقالت وزارة الدفاع الرو�سية يف بيان �إن الأ�سطول الرو�سي اخترب
للمرة الأوىل �صاروخ زيركون �أ�سرع من ال�صوت من الغوا�صة النووية
�سيفريودفين�سك ،مو�ضحة �أن عملية الإطالق جنحت.
و�أ�ضاف البيان الذي ن�شر على تطبيق تلغرام �أن ال�صاروخ �سقط كما
هو خمطط له على هدف مترين يف بحر بارنت�س �شمال رو�سيا.
ويظهر يف مقطع فيديو ن�شرته الوزارة ،ال�صاروخ يحلق يواكبه �ضوء
يف منت�صف الليل.
و�أطلق اول �صاروخ زيركون يف ت�شرين الأول �أكتوبر  2020و�أ�شاد
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني حينذاك باحلدث الكبري .و�أجريت
اختبارات �أخرى منذ ذلك احلني ال �سيما من الفرقاطة الأدمريال
غور�شكوف.
وتثري هذه االختبارات قلق الغربيني وال �سيما الواليات املتحدة.
وي���أت��ي �إط�ل�اق ال�����ص��اروخ بينما ا�ست�ؤنفت م��ف��او���ض��ات ب�ين مو�سكو
ووا�شنطن ب�ش�أن اال�ستقرار اال�سرتاتيجي بعد اجتماع يف حزيران
يونيو بني الرئي�سني بوتني وجو بايدن.
وق�ضية احل��د م��ن الت�سلح نقطة رئي�سية يف ه��ذه املفاو�ضات التي
تهدف �إىل تهدئة العالقات الثنائية املتدهورة و�إبطاء �سباق ت�سلح
جديد.
وعلى خلفية توتر مع ال��دول الغربية �ضاعفت رو�سيا يف ال�سنوات
الأخرية الإعالنات عن �أ�سلحة جديدة �أكد بوتني �أنها ال تقهر.

االدعاء يف اغتيال احلريري� :أخطاء فادحة �أدت �إىل تربئة متهمني من حزب اهلل

حمكمة لبنانية ترف�ض جتميد التحقيق يف انفجار بريوت
يف فهم كيف انتهى احلكم مل�آل خاطئ.
�إىل ذلك ،قررت حمكمة اال�ستئناف يف بريوت �أم�س الإثنني،
رف�����ض ط��ل��ب��ات  3وزراء �سابقني ل��ك��ف ي��د امل��ح��ق��ق العديل
القا�ضي ط��ارق بيطار ،عن ملف انفجار مرف�أ ب�يروت ،ما
ي�سمح له با�ستئناف اجلل�سات.
وبررت املحكمة قرارها بعدم االخت�صا�ص النوعي ،و�ألزمت
امل�ستدعني طالبي الرد غرامة مالية قدرها � 800ألف لرية
لبنانية ما يعادل حوايل  500دوالر �أمريكي ،ح�سب موقع
احلرة.
وعلق بيطار ،منذ حوايل الأ�سبوع ،التحقيق بعد دعوى وزير
الداخلية ال�سابق نهاد امل�شنوق يطلب فيها نقل الق�ضية �إىل
قا�ض �آخر ردا على طلب ا�ستجوابه يف الق�ضية.

•• بريوت-وكاالت:

ق��ال ممثلو االدع���اء يف حمكمة خا�صة بلبنان ي�سعون �إىل
�إلغاء تربئة متهمني باغتيال رئي�س الوزراء اللبناين ال�سابق
رفيق احلريري يف � ،2005إن احلكم �شابته �أخطاء فادحة.
و�أ���ض��اف املدعون �أم�س االثنني �أن الق�ضاة الذين �أ�صدروا
احل��ك��م مل ي��ف��ح�����ص��وا ب�شكل م��ن��ا���س��ب الأدل�����ة ال��ظ��رف��ي��ة يف
الق�ضية ،والتي بنيت بالكامل تقريباً على �سجالت الهواتف
املحمولة ،عندما قرروا تربئة ح�سن حبيب مرعي ،وح�سني
ح�سن عني�سي ،يف العام املا�ضي.
وق��ال امل��دع��ي ن��ورم��ان ف��اري��ل :ه��ذا النهج غ�ير ال�صائب يف
تقييم الأدلة هو الذي �أف�سد احلكم ب�شكل عام وهو �أ�سا�سي

ووتقدم وزيرا الزراعة واملالية ال�سابقان غازي زعيرت ،وعلي
ح�سن خليل ،بطلبات م�شابهة يف وقت �سابق.
وك��ان��ت ه���ذه امل����رة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��ل��ق ف��ي��ه��ا ال��ت��ح��ق��ي��ق يف
انفجار � 4أغ�سط�س (�آب)  2020ال���ذي �أدى �إىل مقتل
� 215شخ�صاً على الأقل و�إ�صابة �أكرث من � 6500آخرين
بجروح ،ودمر العا�صمة بريوت.
وت�سبب تعليق التحقيق يف خ���روج م��ئ��ات اللبنانيني ،ويف
مقدمتهم �أهايل ال�ضحايا ،الأربعاء املا�ضي ،للتظاهر �أمام
ق�صر العدل.
ورفع املتظاهرون �شعارات كتب عليها لبنان رهينة وحما�صر،
فجرونا بـ � 4آب ،ما تخلوهم يطريوا التحقيق� ،آخر فر�صة
للعدالة بالبلد� ،إيران برا ونعم للحياد.

�أمني عام حركة ال�شعب يك�شف:

م�سعفون يعاجلون طفلة �أ�صيبت يف الق�صف احلوثي على منطقة �سكنية يف م�أرب (ا ف ب)

قي�س �سع ّيد �سينظم حوارا لن ُتو ّجه فيه الدعوة للنه�ضة مقتل مدنيني يف ق�صف حوثي على م�أرب
•• الفجر  -تون�س:

�أ ّكد زهري املغزاوي امني عام حركة
ال�شعب ام�س االثنني � ّأن الرئي�س
قي�س �سع ّيد �أعلمه ب���أ ّن��ه �سيدعو
�إىل ت��ن��ظ��ي��م ح������وار �إث������ر �إع��ل��ان
تركيبة احلكومة اجلديدة.
ونقلت اذاعة حملية عن املغزاوي
ا�شارته �أم�س �إىل �أ ّنه التقى بقي�س

حوار وطني يف االفق

�إ���س��رائ��ي��ل� :إي����ران حاولت
مهاجمة �إ�سرائيليني يف قرب�ص
•• القد�س-وكاالت:

اتهم متحدث با�سم رئي�س الوزراء
الإ�سرائيلي نفتايل بينيت �إيران،
�أم�س االثنني ،مبحاولة مهاجمة
�إ�سرائيليني يعي�شون يف قرب�ص.
ون���ف���ى امل���ت���ح���دث م���ات���ان �سيدي
ت���ق���اري���ر �إع�ل�ام���ي���ة ع���ن �إحباط
حم�����اول�����ة اغ����ت����ي����ال ل���ه���ا دواف������ع
�إجرامية لقطب �أعمال �إ�سرائيلي
ب��اجل��زي��رة ،ق��ائ�لا يف ب��ي��ان كانت
تلك حادثة �إرهابية �أدارتها �إيران
�ضد رجال �أعمال �إ�سرائيليني.
وق�����ال امل���ت���ح���دث يف ت�صريحات
ن�������ش���ره���ا ح�������س���اب رئ���ي�������س وزراء
�إ�سرائيل على تويرت خالفا لبع�ض
املن�شورات التي �صدرت �أم�س ب�ش�أن
احلدث يف قرب�ص ،ف�أو�ضح نيابة
ع���ن الأج����ه����زة الأم���ن���ي���ة �أن هذه
هي عملية �إرهابية مت توجيهها
من قبل �إي��ران ،ا�ستهدفت رجال
�أع��م��ال �إ���س��رائ��ي��ل��ي�ين ي�سكنون يف
قرب�ص.

�سعيد يف ع��دة منا�سبات واىل انه
"علمه ب�أنه �سيدعو �إىل حوار �إثر
�إعالن تركيبة احلكومة.
توجه الدعوة حلركة
و�أ�ضاف لن ّ
ال��ن��ه�����ض��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف احل����وار
لأنها متثل جزء من امل�شكل ولأنها
امل�س�ؤولة عن اخلراب يف البالد.
ونفى امل��غ��زاوي وج��ود اي��ة عالقة
بني هذا القرار وبني ات�صال �سع ّيد

مقتل � 4إرهابيني وعن�صر من الأمن

ال�سودان يت�صدى خللية �إرهابية بعد ا�شتباكات جنوبي اخلرطوم
•• اخلرطوم-وكاالت:

وقعت ا�شتباك �أم�س االثنني مع خلية �إرهابية تابعة
لتنظيم داع�ش يف منطقة جربة جنوب اخلرطوم� ،أ�سفر
عن مقتل � 4إرهابيني وعن�صر من الأم��ن يف مداهمة
مقر اخللية باخلرطوم.
و�أف���اد م�صدر �أمني ���س��وداين �أم�س االث��ن�ين ،بالت�صدي
خللية �إره��اب��ي��ة بعد ا�شتباك يف منطقة ج�برة جنوبي
اخلرطوم.
وذكر امل�صدر �أن القوات الأمنية امل�شرتكة تطوق منطقة
املواجهات جنوبي اخلرطوم وزيادة عدد القوات لتنظيف
تواجد اخللية ،مربزا �أنه مت حتريك مدرعات ثقيلة من
�سالح املدرعات ملنطقة املواجهات مع اخللية الإرهابية.
والثالثاء املا�ضي ،اعتقلت ال�سلطات الأمنية يف ال�سودان
� 11إرهابيا �أجنبيا يف مداهمة �أمنية� ،أدت �إىل مقتل 5
رجال �شرطة و�إ�صابة �آخرين.
وقال بيان ن�شر على ال�صفحة الر�سمية جلهاز املخابرات
ال�سوداين �إن املجموعة الإرهابية تتبع لتنظيم داع�ش
الإره��اب��ي ،وه��ي مكونة م��ن � 15أجنبيا م��ن جن�سيات
خمتلفة وك��ان��وا يتح�صنون يف �شقة مفرو�شة ب�إحدى
البنايات يف �ضاحية جربة بجنوب اخلرطوم.

ورجح م�صدر �أمني �آنذاك �أن تكون للمجموعة امتدادات
يف عدد من �أحياء ومناطق العا�صمة اخلرطوم ومدن
البالد الأخرى.
وتزايدت خالل الفرتة الأخرية املخاوف من ا�ستغالل
اجلماعات الإرهابية حالة ال�سيولة الأمنية احلالية يف
ال�سودان ،ال�ستعادة ن�شاط عدد من اخلاليا النائمة التي
ت�شكلت نواتها يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،عندما فتح
نظام املخلوع عمر الب�شري �أرا���ض��ي البالد ل�شخ�صيات
�إرهابية من عدد من البلدان العربية من بينهم �أ�سامة
بن الدن زعيم تنظيم القاعدة.
من جهة �أخرى ،حذرت احلكومة ال�سودانية ،من �أزمة
ح���ادة يف الأدوي����ة ال�����ض��روري��ة وال�سلع اال�سرتاتيجية،
ب�سبب توقف حركة الإمدادات من امليناء الرئي�سي على
�ساحل البحر الأحمر يف مدينة بورت�سودان ،على �إثر
الإغالقات التي تنفذها جمموعة تابعة للزعيم القبلي
حممد الأم�ي�ن ت��رك ،لل�ضغط على اخل��رط��وم لتنفيذ
عدد من املطالب ال�سيا�سية.
وتظاهر حمتجون من قبائل البجا �شرقي ال�سودان،
اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى م���ا ي�����ص��ف��ون��ه��ا ب���الأو����ض���اع ال�سيا�سية
واالق��ت�����ص��ادي��ة امل�تردي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ،و�أغ��ل��ق��وا الطرق
وموانئ البحر الأحمر يف الأ�سابيع القليلة املا�ضية.

ب��ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي اميانويل
ماكرون االخري.
وك����ان ب��ي��ان ل��ق�����ص االل���ي���زي���ه قد
ك�����ش��ف يف وق����ت ���س��اب��ق �أن قي�س
�سع ّيد قد �أعلم الرئي�س الفرن�سي
�إمي����ان����وي����ل م����اك����رون باعتزامه
�إط����ل���اق ح�������وار وط����ن����ي لتجاوز
الأزمة ال�سيا�سية.
(التفا�صيل �ص)13

جلنة خ�براء �أممية تتحدث
ع��ن ج��رائ��م ح��رب يف ليبيا
•• جنيف�-أ.ف.ب:

خل�ص خ�ب�راء يف الأمم املتحدة
�إىل وجود �أدلة على حدوث جرائم
حرب وجرائم �ضد الإن�سانية يف
ليبيا منذ العام  ،2016طاولت
خ�صو�صا املهاجرين وال�سجناء،
وذل���ك ب��ع��د حتقيق اج����روه على
الأر�ض ويف دول جماورة.
و���ش��دد ه�����ؤالء اخل��ب�راء ع��ل��ى �أن
ثمة �أ�سبابا تدفع �إىل الظن ب�أن
ج���رائ���م ح���رب ارت��ك��ب��ت يف ليبيا
ف��ي��م��ا �أع����م����ال ع��ن��ف ارت���ك���ب���ت يف
ال�سجون ويف ح��ق املهاجرين يف
البالد قد ترقى �إىل جرائم �ضد
االن�سانية م�ؤكدين بذلك �أحداثا
ك�شفت من قبل.
وق������ررت ه����ذه ال��ب��ع��ث��ة امل�ستقلة
عدم ن�شر قائمة با�سماء الأفراد
واجلماعات (الليبية والأجنبية)
التي قد تكون م�س�ؤولة عن هذه
االنتهاكات والتجاوزات واجلرائم
املرتكبة يف ليبيا منذ .2016

•• م�أرب-وكاالت:

�أفاد م�صدر �أمني ميني� ،أم�س الإثنني ،بارتفاع ح�صيلة
�ضحايا ق�صف �صاروخي ا�ستهدف حياً �سكنياً يف م�أرب
�إىل  4قتلى و 33جريحاً مدنياً.
وقال امل�صدر الأمني يف غرفة عمليات �أمن حمافظة
م�����أرب� ،إن �أرب��ع��ة م��دن��ي�ين ق��ت��ل��وا ،بينهم � 3أطفال،
�أح��ده��م ر�ضيع ت��ويف م��ع �أم���ه ،و�أ���ص��ي��ب � 33آخرون
معظمهم ن�ساء و�أطفال ،بعد ق�صف بثالثة �صواريخ
بال�ستية �شنته ميلي�شيا احلوثي م�ساء �أم�س الأول،
�سقطت يف حي الرو�ضة ال�سكني� ،شمال مدينة م�أرب
�شرق البالد.و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن احل�صيلة قد ترتفع
خ�لال ال�ساعات املقبلة ،خا�ص ًة �أن معظم امل�صابني
حالتهم خطرة.

انق�سام الدميقراطيني يعقّد مه ّمتها:

وقال نائب مدير املركز الإعالمي للجي�ش احلكومي
�صالح القطيبي ،على ت��وي�تر� ،إن ميلي�شيا احلوثي
ا�ستهدفت خ�لال الأي��ام ال�ستة املا�ضية مدينة م�أرب
بـ��� 15ص��اروخ��اً بال�ستياً وتطبق ح�صاراً خانقاً على
مديرية العبدية لليوم الرابع ع�شر على التوايل.
وق��ال��ت منظمة الأمم امل��ت��ح��دة للطفولة يون�سيف،
�إن ه��ذا �أك�بر ع��دد م��ن الأط��ف��ال �أب��ل��غ ع��ن مقتلهم �أو
�إ�صابتهم بجراح يف املنطقة خالل �شهور من القتال
العنيف يف املدينة.
و�أ���ض��اف��ت ُت��ع��ت�بر ال��ه��ج��م��ات ع��ل��ى امل��دن��ي�ين ،وبينهم
الأط��ف��ال خرقاً للقانون الإن�ساين ال���دويل ،منا�شدة
كافة �أط���راف القتال يف م����أرب ،ويف كل �أن��ح��اء اليمن
ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى �أرواح الأط����ف����ال يف ك���اف���ة الأوق�����ات
وحتديداً �أثناء النزاع.

نان�سي بيلو�سي بال
معجزات لإنقاذ بايدن!

•• الفجر -فران�سوا كليمن�صو
-ترجمة خرية ال�شيباين

مل تتمكن رئي�سة جمل�س النواب نان�سي بيلو�سي من
التوفيق بني الدميقراطيني ،ورمبا �سيثبت �أنها قد
تكون عقبة يف �إنقاذ البيت الأبي�ض يف انتخابات العام
املقبل.
قبل ث�لاث �سنوات من هزمية هيالري كلينتون يف
االنتخابات الرئا�سية لعام � ،2016صاغت نان�سي
بيلو�سي هذه اجلملة ال�ستح�ضار قدرة الن�ساء على
ت�شجيع بع�ضهن البع�ض من �أجل الفوز يف معاركهن
ال�سيا�سية� :إذا كانت الن�ساء تثقن يف �أنف�سهن ،ف�سوف
يثقن بالن�ساء الأخريات.
تعر�ضت رئي�سة جمل�س ال��ن��واب ،زعيمة الأغلبية
الدميقراطية الربملانية ،م�ساء اجلمعة ،للهزمية

بيلو�سي على نار �ساخنة
�أمام ن�ساء من مع�سكرها.
واح���دة على ميينها ،ال�سناتورة الدميقراطية عن
والية �أريزونا ،كري�سنت �سينيما ،التي رف�ضت التعهد
بتمرير ميزانية الإن��ف��اق االجتماعي البالغة 3.5
تريليون دوالر تدعمها غالبية حزبها.
(التفا�صيل �ص)10
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جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية تعتمد  13برناجما �أكادمييا وتقدم  100منحة دولية للطلبة الوطني للأر�صاد ي�ستعر�ض تطورات احلالة املدارية (�شاهني)
•• �أبوظبي -وام:

اع��ت��م��دت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زاي����د ل��ل��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة 13
برناجماً �أكادميياً يف اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية
والفل�سفة والأخ��ل�اق وذل���ك ب��ه��دف دع��م ر�ؤي���ة اجل��ام��ع��ة يف
حتقيق الريادة يف العلوم الإن�سانية واللغة العربية والت�سامح
والتعاي�ش.
كما اعتمدت اجلامعة تقدمي  100منحة دول��ي��ة للطلبة
املتميزين �سنويا �إ���ض��اف��ة �إىل فتح ب��اب القبول والت�سجيل
للطلبة الراغبني م��ن خمتلف دول ال��ع��امل مب��ا يتوافق مع
ال�شروط وال�سيا�سات املعتمدة لدى اجلامعة.

وتعليقا على هذه القرارات اال�سرتاتيجية �أكد معايل الدكتور
حمدان م�سلم املزروعي رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة �أهمية
دور اجلامعة يف العمل على تعزيز الربامج العلمية والثقافية
املقدمة للطلبة يف العلوم الإن�سانية وذلك من خالل ا�ستثمار
االمكانيات التي تتيحها دولة الإمارات مل�ؤ�س�ساتها التعليمية
وطالبها.
و�أ���ض��اف" :ت�أتي ه��ذه ال�برام��ج وال���ق���رارات ال��ت��ي اعتمدتها
ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زاي���د ل��ل��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة ون��ح��ن يف عام
اخلم�سني ترجمة لر�ؤية مئوية الإم��ارات وتفعيلاً للمبادئ
الع�شرة لوثيقة اخلم�سني وذلك عرب توفري برامج �أكادميية
فريدة تلبي حاجة الفرد واملجتمع واملجال البحثي ومبا يعزز

مكانة اجلامعة ويدعم خطط التطوير امل�ستقبلية املعتمدة
ل��دي��ه��ا وال��ت��ي ت�سعى للم�ساهمة يف ن�شر ر���س��ال��ة الإم����ارات
الإن�سانية يف العامل".
جتدر الإ�شارة �إىل �أن جامعة حممد بن زايد �آل نهيان ت�سعى
ل��ت��ك��ون م��رك��زاً �أك��ادمي��ي��اً م��رم��وق��اً ع��ل��ى م�ستوى ال��ع��امل يف
جمال العلوم الإن�سانية واالجتماعية والفل�سفة ،عرب تقدمي
برامج �أكادميية متميزة يف اللغة العربية و�آدابها ،والدرا�سات
الإ�سالمية بفروعها؛ بهدف تقدمي الإ�سالم والثقافة العربية
بطريقة ح�ضارية و�إن�سانية ،تقوم على ن�شر ف�ضائل الت�سامح
وامل��ح��ب��ة واح��ت�رام ح��ق��وق االن�����س��ان ،و�إع��ل�اء ق��ي��م االعتدال
والو�سطية واالنفتاح على ثقافات و�شعوب العامل املختلفة.

•• �أبوظبي  -وام:

�أف����اد امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل�ل�أر���ص��اد ب�����أن ال��ع��ا���ص��ف��ة املدارية
"�شاهني" �ضعفت وحتولت �إىل منخف�ض جوي يتحرك
جنوبا ي�صاحبه �سحب متو�سطة على املناطق ال�شرقية
ومنطقة ال��ع�ين م�صحوبة ب�سقوط �أم��ط��ار خفيفة �إىل
متو�سطة على تلك امل��ن��اط��ق ،ون�شاط ال��ري��اح على بع�ض
املناطق ال�شرقية.
و�أ�ضاف املركز  -يف بيان له � -أن البحر �شديد اال�ضطراب
وارتفاع املوج يرتاوح من � 9 - 8أقدام يف عمق بحر عمان،
وي�صل �إىل � 5أق���دام على ال�ساحل ال�شرقي م��ن الدولة
ويكون م�ضطربا يف بحر اخلليج العربي وارتفاع املوج من

02
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث :انتهاء احلالة املدارية ِ(�شاهني)

� 7 - 5أقدام ..متوقعا �ضعف املنخف�ض اجلوي وحتركه
�إىل جنوب الدولة يف الربع اخلايل.
وع��ن ت�أثري املنخف�ض اجل��وي على الدولة � ..أ�شار املركز
�إىل ا�ستمرار ال�سحب املتو�سطة على منطقة العني وجنوب
ال��دول��ة ي�صاحبها �سقوط �أم��ط��ار خفيفة �إىل متو�سطة
تخف تدريجياُ يف امل�ساء وت��ك��ون ال��ري��اح ن�شطة ال�سرعة
�أح��ي��ان��ا ت�صل �إىل  45كيلومرتا يف ال�ساعة خ�لال فرتة
ال��ن��ه��ار ،ت�����ؤدي �إىل �إث����ارة ال��غ��ب��ار والأت���رب���ة وت���دين مدى
الر�ؤية الأفقية .و�أو�ضح �أن البحر يكون م�ضطربا يف عمق
بحر عمان ومتو�سطا على ال�ساحل ويخف لي ً
ال وي�صبح
متو�سطا �إىل خفيف بوجه عام ويف اخلليج العربي يكون
م�ضطربا نهاراً ي�صبح متو�سطا �إىل خفيف م�ساء.

الدكتور طاهر الربيك العامري املتحدث الر�سمي عن الهيئة:
• ن�ؤكد جاهزية وت�أهب جميع الفرق الوطنية واملحلية ملعاجلة �آثار احلالة املدارية (�شاهني) بعد انتهائها ل�ضمان �سالمة وا�ستقرار املجتمع
• الأيام ال�سابقة �أظهرت مدى الوعي املجتمعي بالإجراءات االحرتازية اخلا�صة بهذا النوع من املخاطر
• نتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير ملجتمع دولة الإمارات مبختلف �أطيافه على جتاوبه وتعاونه مع كافة التعليمات ال�صادرة

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث انتهاء احلالة
املدارية "�شاهني" م�ؤكدة جاهزية وت�أهب جميع الفرق الوطنية واملحلية
ملعاجلة �آثارها ل�ضمان �سالمة وا�ستقرار املجتمع.
و�أكد الدكتور طاهر الربيك العامري املتحدث الر�سمي عن الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خالل الإحاطة الإعالمية التي عقدت
�أم�س �أن منظومة الطوارئ والأزم���ات يف دول��ة الإم���ارات تت�سم بجاهزيتها
ومرونتها العالية للتعامل مع �أية حتديات مهما كانت الظروف املحيطة.
وقال" :نزف جلمهورنا الكرمي �أنه مت ت�أكيد انتهاء احلالة املدارية "�شاهني"
مع الت�أكيد على جاهزية وت�أهب جميع الفرق الوطنية واملحلية ملعاجلة
�آثارها ل�ضمان �سالمة وا�ستقرار املجتمع".
و�أ�ضاف" :نتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير ملجتمع دولة الإم��ارات مبختلف
�أطيافه على جتاوبه وتعاونه مع كافة التعليمات ال�صادرة من اجلهات املعنية

والتي تهدف �إىل �ضمان �صحتهم و�سالمتهم".
و�أ���ش��ار �إىل �أن الأي���ام ال�سابقة �أظ��ه��رت م��دى الوعي املجتمعي بالإجراءات
االحرتازية اخلا�صة بهذا النوع من املخاطر كما �ساهم املجتمع وب�شكل كبري
بن�شر ر�سائل التوعية ودعم اجلهود الوطنية.
و�أ���ش��اد بجهود كافة اجلهات املعنية يف املنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزم���ات وال��ك��وارث وجميع فرق �إدارة الطوارئ والأزم���ات وال��ك��وارث على
كافة ما مت اتخاذه من �إجراءات ا�ستباقية ل�ضمان ال�سالمة.
و�أك���د �أن جميع اجل��ه��ات ك��ان��ت على درج���ة عالية م��ن اجل��اه��زي��ة والت�أهب
للتعامل مع �أي مع احلالة املدارية كما كانت جميع القدرات الوطنية م�سخرة
لأي ط���ارئ .م�شريا �إىل �أن املنظومة الوطنية لإدارة ال��ط��وارئ والأزم���ات
والكوارث تعمل دائما وفق ا�سرتاتيجية ا�ستباقية مبنية على التنب�ؤ ب�أ�سو�أ
ال�سيناريوهات املتوقعة وذلك بهدف �ضمان جهوزية اجلميع وت�سخري كافة
القدرات الوطنية.
و�أو���ض��ح الدكتور طاهر ال�بري��ك العامري �أن��ه يف الأرب��ع��ة وع�شرين �ساعة

املا�ضية ولتعزيز اجلهد الوطني مت ت�شكيل فرق حملية للتعايف بالتن�سيق مع
وزارة الداخلية وذلك بناء على توجيهات ور�ؤى قيادتنا الر�شيدة �إذ تهدف
هذه الفرق �إىل و�ضع احللول الآنية ومعاجلة التحديات �إن وجدت يف املناطق
املت�أثرة باحلالة املدارية "�شاهني".
و�أ�ضاف �أن��ه من خالل ت�شكيل الفرق الوطنية للتعايف نلم�س مدى توافق
وتناغم جميع اجلهات املعنية واالخت�صا�ص للت�أكيد على �أن وحدة اجلهود
وت�ضافرها �أ�سا�س جناح دول��ة الإم���ارات يف اال�ستجابة الوطنية والت�صدي
للأزمات مهما كانت نوعيتها و�سيتم تفعيل هذا الفريق م�ستقب ً
ال للتعامل
مع تداعيات �أية طوارئ طبيعية تتعر�ض لها الدولة.
وب�ين �أن جميع اجلهات املعنية يف منظومة ال��ط��وارئ والأزم���ات والكوارث
قامت باتخاذ العديد من الإج���راءات اال�ستباقية للت�أهب للحالة املدارية
حيث مت عقد  4اج��ت��م��اع��ات للفريق ال��وط��ن��ي لإدارة ال��ط��وارئ والأزم����ات
والكوارث املتعلق بالكوارث الطبيعية وب�إ�شراف من الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث للوقوف على �آخر امل�ستجدات ومتابعة تطورات

احلالة املدارية والت�أكد من جاهزية كافة اخلطط واال�سرتاتيجيات.
و�أ�ضاف" :كما مت تفعيل  8خطط وطنية و 31خطة حملية مب�شاركة 20
جهة وطنية و 82جهة حملية وذلك بهدف تعزيز عمل منظومة اال�ستجابة
للحالة املدارية ول�ضمان و�صول جميع ر�سائل التوعية والتحذير ملختلف
فئات املجتمع مت ن�شر خمتلف الر�سائل ب�أكرث من  19لغة".
وقال �إننا نهيب باجلمهور الكرمي ب�أن تكون اجلهات الر�سمية هي م�صدرهم
الأول لأي معلومات خا�صة ب���أح��دث ق��د تقع م�ستقب ً
ال وذل��ك لتفادي �أي
�إ�شاعات �أو معلومات مغلوطة كما ن�ؤكد ب�أن عمليات الر�صد واملتابعة م�ستمرة
وعلى مدار ال�ساعة ملتابعة كافة الأحداث والتحذير من �أي خماطر متوقع
حدوثها وو�ضع جميع احللول املمكنة والآمنة حر�صاً على �سالمة املجتمع
بكافة فئات.
و�أ�شاد الدكتور طاهر الربيك العامري املتحدث الر�سمي عن الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث بدور جميع اجلهات الوطنية واملحلية
التي �ساهمت يف احتواء تداعيات احلالة املدارية �شاهني.

م�س�ؤولون �إماراتيون يناق�شون احللول لأبرز التحديات العاملية يف م�ؤمتر ال�سيا�سات العاملي
•• �أبوظبي  -وام:

�شارك عدد من معايل ال��وزراء من دولة الإم��ارات يف م�ؤمتر ال�سيا�سات العاملي
والذي انعقد يف �أبوظبي ،حيث �سلطوا ال�ضوء على املوا�ضيع املتعلقة بالأولويات
اجليو�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية.
وج��اءت م�شاركة ال���وزراء خ�لال ال���دورة ال��ـ  14من امل���ؤمت��ر ،ال��ذي ا�ست�ضافته
العا�صمة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��م��رة الأوىل خ�ل�ال ال��ف�ترة م��ا ب�ين الأول وال��ث��ال��ث من
�أكتوبر احل��ايل .و�شارك يف فعاليات امل�ؤمتر ،وال��ذي ت�أ�س�س على يد تيريي دي
مونتربيال ،رئي�س املعهد الفرن�سي للعالقات الدولية ،نخبة من �صناع القرار
واخل�ب�راء الأك��ادمي��ي�ين وق���ادة ال���ر�أي م��ن �أك�ثر م��ن  40دول���ة ،ناق�شوا خالله
احللول لعدد من التحديات العاملية املعا�صرة وعملوا على تعميق الروابط بني
القطاعات العاملية املختلفة.
�ضم وفد الدولة امل�شارك يف م�ؤمتر ال�سيا�سات العاملي معايل رمي بنت �إبراهيم
الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل ومعايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان
بن مبارك �آل نهيان وزير دولة ومعايل خليفة �شاهني املرر وزير دولة ومعايل

الدكتور �أنور بن حممد قرقا�ش امل�ست�شار الدبلوما�سي ل�صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة و�سعادة �سامل حممد الزعابي مدير �إدارة التعاون الأمني الدويل يف وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل.
و�أكد معايل الدكتور �أنور بن حممد قرقا�ش خالل م�شاركته يف جل�سة حوارية
مع تيريي دي مونتربيال انعقدت يوم ال�سبت حول التحديات اجليو�سيا�سية يف
املنطقة والعامل �أن احلوار ولي�س املواجهة هو احلل.
و�أ�ضاف معاليه �أن دولة الإمارات تبذل كل ما يف و�سعها لتغليب لغة احلوار بني
ال��دول ،مدل ً
ال على ذلك بالنجاحات التي حققتها االتفاقيات الإبراهيمية يف
هذا ال�صدد ،م�شريا �إىل �أن هذه االتفاقيات ا�ستطاعت �أن تك�سر احلاجز النف�سي
�أم��ام ال�سالم و�أن ت�سهم يف تعزيز امل�صالح االقت�صادية املثمرة والعالقات بني
ال�شعوب.
ولفت �إىل الدور التاريخي الذي ظلت تلعبه دولة الإمارات كو�سيط وداعم من
خالل تبنيها لأولوية احلفاظ على الن�سيج القائم على الثقة يف املجتمع الدويل
من �أجل ت�شجيع التفاعل الإيجابي بني الدول.
من جهته �شارك معايل ال�شيخ �شخبوط �آل نهيان يف ور�شة انعقدت يوم ال�سبت

حول قارة �أفريقيا ا�ستعر�ض خاللها جهود الدولة يف تقوية ال�شراكات بالقارة
وال��ط��رق ال��ت��ي ا�ستطاعت ال��دول��ة م��ن خاللها تو�سيع عالقاتها االقت�صادية
وال�سيا�سية مع الدول الأفريقية يف الآونة الأخرية.
وقال يف هذا الإطار " :نتطلع ملرحلة ما بعد جائحة كوفيد -19والتي �ستتيح
لنا �إقامة �شراكات متينة يف كافة �أرجاء القارة الأفريقية ون�أمل يف بناء م�ستقبل
�أف�ضل لدولنا ومناطقنا باال�ستناد على جوانب اال�ستقرار والأمن واال�ستدامة،
وندرك متاماً �أن ال�سبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو احلوار وفتح قنوات التوا�صل
وتبادل املعلومات واملعارف ،وقبل كل �شيء تطوير �شراكات ا�سرتاتيجية قائمة
على امل�صالح امل�شرتكة".
�إىل ذل��ك �أك���د م��ع��ايل امل���رر ،خ�لال جل�سة ب��ع��ن��وان "ال�شرق الأو���س��ط والقوى
اخلارجية" عقدت �أم�س الأحد ،التزام دولة الإمارات بتعزيز اال�ستقرار والأمن
الإقليميني من خالل اتباع نهج متعدد الأطراف قائم على التن�سيق مع �شركائها
الدوليني.
وقال معاليه يف هذا ال�صدد" :علينا �أن نقر ب�أن هناك خماوف وم�صالح م�شروعة
بني القوى العاملية يف تنمية ال�شرق الأو�سط فيما يتعلق بالأمن واال�ستقرار،

وهناك �أي�ضا �إجماع بني ال��دول العربية على �أن �أي تدخل �ضار يف الأزم��ات يف
املنطقة ميكن �أن يجعل الو�ضع املعقد للغاية �أكرث تعقيدًا ،لذلك ،ن�شعر �أنه من
ال�ضروري تعزيز اال�ستقرار والأمن واحلل ال�سلمي للنزاعات" .وخالل مداخلتها
عن بعد �سلطت معايل الها�شمي ال�ضوء على ا�ست�ضافة دولة الإم��ارات لإك�سبو
 2020دبي ،قائلة�" :أنا فخورة ب�أن �أ�شارككم افتتاح �إك�سبو  2020دبي يف الأول
من �أكتوبر ال��ذي كان ثمرة �سنوات من العمل اجل��اد وتطلعات دول��ة الإمارات
وجميع الدول امل�شاركة واملنظمات ".و�أ�ضافت " �أنه مب�شاركة  192دولة� ،سيعمل
�إك�سبو  2020دبي كمن�صة عاملية جلمع ال�شعوب والدول واملجتمعات حتت مظلة
واح��دة لبناء اجل�سور وتعزيز العمل و�إلهام احللول الواقعية لتحديات العامل
احلقيقي لأول مرة منذ بداية اجلائحة ،كما �أنها فر�صة للب�شرية لاللتقاء بروح
الأمل والتفا�ؤل والتغيري الإيجابي نحو امل�ستقبل " .
من جهته �شارك �سعادة الزعابي يف جل�سة عن "�أفغان�ستان وال�ساحل" يوم الأحد،
حيث ا�ستعر�ض جهود دولة الإمارات يف معاجلة الأو�ضاع الإن�سانية والأمنية يف
املناطق التي ت�شهد �صراعات حاليا ،الفتاً �إىل �أنه ال ميكن التقليل من الأهمية
التاريخية لأفغان�ستان وت�أثريها على مناخ الأمن واال�ستقرار الإقليميني.

دبي ت�ست�ضيف املعر�ض وامللتقى ال�سنوي لطب
الأ�شعة يف الإمارات الأ�سبوع القادم
•• دبي-الفجر:

جلنة ال�شكاوى يف الوطني تطلع على � 30شكوى
وتتخذ ب�ش�أنها القرارات املنا�سبة
•• دبي -وام:

اطلعت جلنة ال�شكاوى يف املجل�س
الوطني االحتادي ،خالل اجتماعها
ام�����س ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة ع��ل��ي جا�سم
�أح���م���د رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ،ع��ل��ى 30
�شكوى ،وات��خ��ذت ب�ش�أنها القرارات
املنا�سبة.
ح�ضر اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة ���س��ع��ادة كل
م��ن :م��رمي ماجد ب��ن ثنية مقررة
اللجنة ،وناعمة عبداهلل ال�شرهان
ال���ن���ائ���ب ال���ث���اين ل��رئ��ي�����س املجل�س
ال��وط��ن��ي االحت������ادي ،وح��م��ي��د علي
العبار ال�شام�سي ،و�سمية عبداهلل
ال�سويدي ،وعائ�شة ر�ضا البريق.
وق��ال �سعادة علي جا�سم �إن اللجنة
اط���ل���ع���ت ع���ل���ى ���� 30ش���ك���وى واردة
ل���ل���م���ج���ل�������س ،وع����ل����ى ردود بع�ض
اجل���ه���ات ذات ال��ع�لاق��ة بال�شكاوى ل��ع��دم ا�ستيفائها ل�����ش��روط تقدمي � 4شكاوى نظرا لتعاون وا�ستجابة الواردة �إىل املجل�س ،ومبتابعتها مع
املعرو�ضة واتخذت ب�ش�أنها القرارات ال�شكاوى ،كما وجهت مبخاطبة  8اجلهات ملقدمي ال�شكوى .وتخت�ص اجلهات ذات ال�صلة ،وتلقي الإجابات
املنا�سبة ،وق��ررت حفظ � 12شكوى جهات معنية بال�شكاوى ،ومت �إنهاء جل��ن��ة ال�����ش��ك��اوى ب��ب��ح��ث ال�شكاوى الالزمة عليها.

تنطلق ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة ال�����س��اد���س��ة م��ن امل��ع��ر���ض وامل��ل��ت��ق��ى ال�����س��ن��وي لطب
الأ�شعة يف الإم��ارات يف العا�شر من ال�شهر اجل��اري وت�ستمر لثالثة �أي��ام يف
مركز دبي التجاري العاملي .ويقام هذا احلدث املتخ�ص�ص ب�شكل فعلي مع
عن�صر افرتا�ضي ،ويناق�ش خمتلف املوا�ضيع املتعلقة بالتطورات العلمية
والتكنولوجية يف جمال علم الأ�شعة والت�صوير ال�شعاعي.
وم���ن امل��ت��وق��ع �أن ي�ستقطب امل��ع��ر���ض وامل��ل��ت��ق��ى ال�����س��ن��وي ل��ط��ب الأ���ش��ع��ة يف
الإم��ارات يف دورته ال�ساد�سة �أكرث من  2,000زائر وم�شارك من خمتلف
�أنحاء العامل ،كما �سي�شهد احلدث م�شاركة  48من �أبرز الأطباء واملتحدثني
واخلرباء يف جمال علم الأ�شعة والت�صوير الت�شخي�صي يف الأ�شعة من داخل
الدولة وخارجها ،ممن �سيقدمون �أفكارهم ور�ؤاه��م حول �أهم املوا�ضيع يف
املجال من خالل  70جل�سة علمية غنية.
وعن هذه الدورة ،قال الدكتور �أ�سامة الب�ستكي ،رئي�س امل�ؤمتر ال�سنوي لطب
الأ�شعة يف الإم��ارات�" :ستقام الدورة ال�ساد�سة من امللتقى ال�سنوي للأ�شعة
يف الإم��ارات يف مركز دبي التجاري العاملي وذلك مب�شاركة نخبة من رواد
طب الأ�شعة يف العامل من �أ�ساتذة من جامعة هارفارد وكلية مايو كلينيك
للطب وجامعة لوند يف ال�سويد ،كما �سي�شهد احل��دث م�شاركة نخبة من
املحا�ضرين والأ�ساتذة من اململكة العربية ال�سعودية وتركيا وم�صر وعدد
كبري م��ن اخل�ب�راء ال��ب��ارزي��ن و�أ���س��ات��ذة ط��ب الأ�شعة م��ن جامعة الإم���ارات،
بالإ�ضافة �إىل عدد كبري من الأطباء املرموقني من م�ست�شفيات الدولة،
و�سيكون برنامج امل�ؤمتر حاف ً
ال بالنقا�شات التي ت�سعى من خاللها �شعبة
الإم���ارات لطب الأ�شعة �إىل تعزيز وت�سهيل التطور امل�ستمر لطب الأ�شعة
حملياً و�إقليمياً".
و�أ���ض��اف" :كما �سيت�ضمن احل��دث م�ؤمتر خم�ص�ص لتقنيي الأ�شعة حتت
�إ����ش���راف جمعية الإم�����ارات لفنيي الأ���ش��ع��ة ،ك��م��ا �سي�شمل م�سابقة "ك�أ�س
الإمارات للأ�شعة" والتي �سيتم خاللها منح �أف�ضل طبيب مقيم يف املنطقة
ك�أ�س الإمارات للأ�شعة .هذا و�سيقام على هام�ش امل�ؤمتر معر�ضاً ت�ستعر�ض
فيه كربى �شركات �أجهزة الأ�شعة و�أر�شفة �صور الأ�شعة والذكاء ال�صناعي
�أحدث تقنياتها وابتكاراتها ،مما �سيكون متوفراً يف الأ�سواق الإماراتية يف
هذا املجال".
وم��ن جانبها ق��ال��ت �سمر ال��ف��را ،زم��ي��ل �أول -زم��ال��ة يف التعليم ال��ع��ايل يف
بريطانيا ورئي�س وح��دة التعليم وع�ضو جمل�س �إدارة يف جمعية الإمارات
لفنيي الأ�شعة التابعة جلمعية الإم���ارات الطبية وع�ضو جمعية الأ�شعة
يف اونتاريو كندا ومدير التقييم يف كليات التقنية العليا يف دولة الإمارات
العربية املتحدة" :لطاملا ك��ان املعر�ض وامللتقى ال�سنوي لطب الأ�شعة يف
الإم��ارات حدثاً هاماً يف املنطقة ،حيث يوفر من�صة مثالية لتبادل املعرفة
واخل�برة والتوا�صل مع املخت�صني واخل�ب�راء .مت �إع��داد الربنامج العلمي

ل��ل��دورة ال�ساد�سة من احل��دث بطريقة �شمولية ،حيث �سيت�ضمن العديد
من اجلل�سات والأن�شطة وم�سابقات املل�صقات العلمية والتي متنح جميع
امل�شاركني جتربة غنية".
و�أ�ضافت�" :ستت�ضمن هذه الدورة من املعر�ض وامللتقى ال�سنوي لطب الأ�شعة
يف الإم���ارات جل�سات علمية تناق�ش خمتلف املوا�ضيع املتعلقة بالتطورات
العلمية والتكنولوجية احلا�صلة يف جمال علم الأ�شعة والت�صوير ال�شعاعي،
و�سن�شهد هذا العام م�شاركة ملحوظة من الطالب حيث �ستتاح لهم الفر�صة
للتعلم والتفاعل م��ع �أب���رز املتخ�ص�صني يف امل��ج��ال ،مم��ا �سي�شجعهم على
التفكري بطرق مبتكرة ومبدعة ،حيث يعد علم الأ�شعة جما ًال غنياً يج�سد
توظيف التقنيات احلديثة واملتطورة ،وهو �أم��ر ميكن للطالب اال�ستفادة
منه ب�شكل كبري".
هذا وت�شمل الدورة ال�ساد�سة من املعر�ض وامللتقى ال�سنوي لطب الأ�شعة يف
الإمارات عن�صر افرتا�ضي يتيح للخرباء امل�شاركة من جميع �أنحاء العامل،
بغ�ض النظر عن �أي قيود �سفر قد تكون مفرو�ضة يف �أماكن �إقامتهم .هذا
وتناق�ش �أج��ن��دة امل���ؤمت��ر لهذا ال��ع��ام �أب���رز املوا�ضيع يف جم��ال علم الأ�شعة
والت�صوير ال�شعاعي مثل الذكاء اال�صطناعي ،وعلم الأ�شعة الع�صبي ،و�أ�شعة
الأط��ف��ال ،والت�صوير ال�شعاعي الع�ضلي الهيكلي ،وكوفيد ،-19ومواد
التباين ،وعلم الأ�شعة البعادي ،وغريها من املوا�ضيع الغنية� .إ�ضافة �إىل
ذلك� ،سيتم عقد جل�سات ت�صوير بالأ�شعة وجل�سة افرتا�ضية للموجات فوق
ال�صوتية مل�صوري الأ�شعة ،مما ي�سمح للمهنيني تبادل اخل�برات واملعرفة
فيما بينهم.
كما ي�ضم املعر�ض وامللتقى ال�سنوي لطب الأ���ش��ع��ة يف الإم����ارات معر�ضاً
غنياً ت�شارك فيه �أب��رز ال�شركات والعالمات التجارية ،حيث �سيتم عر�ض
�أبرز التقنيات والأجهزة احلديثة ومنها نظام " "PACSاخلا�ص والذي
طورته �شركة  INFINITTيف ال�شرق الأو���س��ط و�أفريقيا ،وه��و جهاز
مدعم ب�أحدث التقنيات الذكية املدعومة بالذكاء اال�صطناعي والتي تنظم
�سري عمل الأ�شعة بالكامل ،وجهاز " "spectral-detector CTمن
�شركة فيليب�س  ،والذي يقدم نتائج تقليدية و�شاملة يف �أي وقت ،بالإ�ضافة
�إىل العديد من التقنيات املتطورة الأخرى.
يذكر �أن املعر�ض وامللتقى ال�سنوي لطب الأ�شعة يف الإم���ارات يقام �سنوياً
بتنظيم من م�ؤ�س�سة اندك�س لتنظيم امل�ؤمترات واملعار�ض -ع�ضو يف اندك�س
القاب�ضة بالتعاون مع �شعبة الإم���ارات للأ�شعة ،وجمعية الإم���ارات لفنيي
الأ�شعة ،وبالدعم من املجل�س العربي لالخت�صا�صات ال�صحية وجمل�س
الأعمال الإماراتي الهندي واجلمعية العلمية ال�سعودية للأ�شعة ،وجمعية
�أطباء الأ�شعة الأردنية ،وجمعية الطب الإ�شعاعي الباك�ستانية ،ورابطة الأ�شعة
الت�شخي�صية البحرينية ،وفيليب�س و " "Siemens Healthineers
و "  "GE Healthcareو" "Unimedو" "Bayerو""BD
و"�أجفا هيلث كري" و"كانون" و " ."Healthcare Infinitt
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�أجرت  261,502فح�ص ك�شفت عن � 189إ�صابة

ال�صحة تعلن تقدمي  31,923جرعة من لقاح
كوفيد 19-خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

ال�صحة تعلن �شفاء  287حالة جديدة من كورونا

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن تقدمي  31,923جرعة م��ن لقاح
كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي
مت تقدميها حتى ام�س  20,228,472جرعة ومعدل توزيع اللقاح 204.53
جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد  19 -و�سعياً �إىل الو�صول
�إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت
وال�سيطرة على فريو�س كوفيد .19 -

••�أبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  261,502فح�ص جديد خالل ال�ساعات الـ
 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.

 و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف عن  189حالة �إ�صابة
ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح���االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  736,897حالة.
كما �أعلنت ال���وزارة ع��ن وف��اة حالة م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,103
حاالت.

و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال���وزارة ع��ن �شفاء  287حالة ج��دي��دة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  729,835حالة.

�سهيل املزروعي  :غايتنا تلبية توقعات و �آمال الأ�سرة
املواطنة عرب توفري الإ�سكان امل�ستدام
•• دبي -وام:

�أك����د م��ع��ايل ���س��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د فرج
فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية
التحتية �أن الوزارة ممثلة يف برنامج
ال�شيخ زاي��د للإ�سكان �أف��ردت الكثري
م��ن ال��ن��ق��ا���ش��ات و ع��ق��دت ال�شراكات
و�أط��ل��ق��ت امل��ب��ادرات النوعية وخطط
ال��ع��م��ل ال��ط��م��وح��ة للخم�سني عاما
امل���ق���ب���ل���ة ب����ه����دف ت���ع���زي���ز منظومة
التخطيط احل�����ض��ري وت��وف�ير بنية
حت��ت��ي��ة م���ت���ط���ورة و�إ����س���ك���ان حكومي
م�ستدام يحقق ال�سعاد للمواطنني
وج���������ودة ح���ي���ات���ه���م وذل��������ك تنفيذا
لتوجيهات القيادة الر�شيدة ل�صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د �آل
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل و
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه
اهلل و���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
و�إخ��وان��ه��م �أ���ص��ح��اب ال�سمو �أع�ضاء
املجل�س حكام الإمارات.
و ل���ف���ت م���ع���ال���ي���ه  -يف ت�������ص���ري���ح له
مبنا�سبة اليوم العاملي للموئل الذي
يحتفل به يف �أول يوم اثنني من �شهر
�أكتوبر من كل عام � -إىل �أن امل�شاريع

اال���س��ك��ان��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف��ه��ا وزارة
الطاقة والبنية التحتية تندرج �ضمن
خطة التنمية احل�ضرية للخم�سني
عاما املقبلة وتدعم منظومة البنية
التحتية وتوجهات الدولة نحو توفري
احل��ي��اة الكرمية للمواطنني م�ؤكدا
�أن الإ���س��ك��ان امل�����س��ت��دام ال����ذي يهدف
�إىل حتقيق م��ا يلبي توقعات و�آمال
الأ�سرة املواطنة غايتنا ويعترب ق�ضية
حمورية ت�ستحق منا العمل الد�ؤوب
وت�����ض��اف��ر اجل���ه���ود ك���اف���ة والتعاون
امل�شرتك لتحويل اخلطط امل�ستقبلية
واال���س�ترات��ي��ج��ي��ات �إىل ب��رام��ج عمل
حقيقية م��ن �أج���ل م�ستقبل م�شرق
لأبناء وبنات الإمارات.
و�أو�ضح �أن توفري امل�سكن املالئم ي�أتي
على قائمة �أولويات القيادة الر�شيدة
 ..ف���ف���ي �إم��������ارة �أب���وظ���ب���ي وتنفيذا
ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د �آل ن��ه��ي��ان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" � ..أم��ر �صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س
التنفيذي لإمارة �أبوظبي خالل العام
اجل�������اري ..ب�����ص��رف ق���رو����ض �سكنية
و�إعفاء متوفني ومتقاعدين من ذوي
الدخل املحدود من �سداد م�ستحقات
ال��ق��رو���ض ال�سكنية بقيمة �إجمالية

بلغت  2.21مليار درهم ا�ستفاد منها
 1656م��واط��ن��ا يف الإم�����ارة والتي
ت�شكل �إ�ضافة حل��زم املنافع ال�سكنية
ال��ت��ي مت تقدميها للمواطنني العام
امل���ا����ض���ي ح���ي���ث ���ش��ه��د ع�����ام 2020
الإعالن عن توجيهات �سامية لإ�صدار
ثالث دفعات �شملت منح �أرا�ض �سكنية
وقرو�ضا �إ�سكانية وم�ساكن بالإ�ضافة
�إىل �إع��ف��اء امل��واط��ن�ين امل��ت��ق��اع��دي��ن و
امل��ت��وف�ين بقيمة بلغت  15.5مليار
دره������م وا����س���ت���ف���اد م��ن��ه��ا 13.626
مواطنا.
و قال معاليه ":كون الإن�سان وتعزيز
ج���ودة احل��ي��اة واال���س��ت��ق��رار الأ�سري
حمور اهتمام �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم���م���د ب����ن را�����ش����د �آل م���ك���ت���وم فقد
اعتمد �سموه م�ؤخرا ميزانية �إ�سكانية

ت��اري��خ��ي��ة ب��ق��ي��م��ة  65م��ل��ي��ار دره���م
للع�شرين عاما القادمة للمواطنني
يف �إمارة دبي ووجه �سموه مب�ضاعفة
عدد امل�ستفيدين من برنامج الإ�سكان
يف دبي �أربعة �أ�ضعاف بداية من هذا
العام وم�ضاعفة الأرا�ضي املخ�ص�صة
لإ�سكان املواطنني يف دبي لت�صل �إىل
مليار و�سبعمائة مليون ق��دم مربع
ت��ك��ف��ي ل�����س��د اح���ت���ي���اج���ات املواطنني
للع�شرين عاما القادمة.
و�أ�ضاف معايل املزروعي � :إن ر�ؤيتنا
امل�ستقبلية ت�����س��ت��ه��دف ت��ط��وي��ر بنية
حت��ت��ي��ة م��وح��دة مل��رح��ل��ة ج��دي��دة من
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ت��ت��ك��ام��ل فيها
اجلهود والأدوار وتتعاون فيها اجلهات
لتح�سني واق��ع البنية التحتية ودعم
متطلبات الإ�سكان وفق ر�ؤي��ة وطنية
غ��اي��ت��ه��ا الأ���س��ا���س��ي��ة رف��اه��ي��ة و�سعادة
�أبناء وبنات الإم��ارات الذين ي�شكلون
�أول�����وي�����ة امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة للتنمية
ال���وط���ن���ي���ة ل���ذل���ك ك��ر���س��ن��ا جهودنا
وع��م��ل��ن��ا امل�����ش�ترك لإط��ل�اق م�شاريع
وم����ب����ادرات حت�����س�ين امل���راف���ق العامة
و�إن�شاء املجمعات ال�سكنية املتكاملة
ذات اخل����دم����ات امل���ت���م���ي���زة لتحقيق
ت���ل���ك ال���غ���اي���ات  ..و�إن����ن����ا ن�ستهدف
تعزيز اال���س��ت��ق��رار الأ���س��ري وحتقيق
امل�ستوى الالئق للمعي�شة من خالل
الإ�سهام بتلبية االحتياجات ال�سكنية

للمواطنني وف��ق��ا ل�ضوابط حمددة
و�إن خططنا امل�ستقبلية تتمحور حول
تطوير النماذج ال�سكنية امل�ستدامة
وتوفري بنية حتتية متطورة و�إ�سكان
ح���ك���وم���ي م�������س���ت���دام ي��ح��ق��ق ال�سعاد
للمواطنني ال��ذي ميثل �أولوية لدى
القيادة الر�شيدة.
وق�������ال م���ع���ال���ي���ه  :مل ن���غ���ف���ل خ�ل�ال
عملنا و�إجن��ازات��ن��ا يف قطاع الإ�سكان
احل����ك����وم����ي احل����ف����اظ ع���ل���ى امل�������وارد
الطبيعية وحماية البيئة و�صياغة
م�ستقبل مزدهر للجميع ي�ستند على
اال�ستدامة ودعم خطة دولة الإمارات
و�أج�����ن�����دة الأمم امل���ت���ح���دة 2030
للتنمية امل�ستدامة وف��ق م�ستهدفات
اتفاق باري�س للتــغري املنــاخي الذي
كنـــا من �أوائــــل الــــدول التي �صـــادقت
على بنوده وبف�ضل ذلك حققنا نتائج
متقدمة يف ت��وف�ير ا���س��ت��ه�لاك املياه
وال��ك��ه��رب��اء واالن��ب��ع��اث��ات الكربونية
يف امل��ج��م��ع��ات وامل�����ش��اري��ع الإ�سكانية
م��ن خ�لال ا���س��ت��خ��دام امل���واد اخلا�صة
باملحافظة على البيئة واال�ستدامة
والأن���ظ���م���ة احل���دي���ث���ة ال���ت���ي تعتمد
على ال��ذك��اء اال�صطناعي م��ا �ساهم
يف خف�ض م��ع��دل ا�ستهالك الطاقة
يف �أن��ظ��م��ة امل�����س��اك��ن ب��واق��ع 21.59
 %و خف�ض ا�ستهالك املياه بن�سبة
 37.83ب��امل��ائ��ة ومب��ع��دل الب�صمة

�أمني عام الوطني االحتادي� :إك�سبو  2020ر�سالة
�أمل وتفا�ؤل من الإمارات للعامل
•• دبي-وام:

�أك����������د ������س�����ع�����ادة ال�����دك�����ت�����ور عمر
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ن��ع��ي��م��ي الأم��ي�ن
العام للمجل�س الوطني االحتادي
�أن �إك�����س��ب��و  2020مي��ث��ل ر�سالة
�أمل وتفا�ؤل تر�سلها دولة الإمارات
للعامل مع دخولنا مرحلة التعايف

من جائحة "كوفيد ."19 -
وق���ال ���س��ع��ادت��ه يف ت�صريح خا�ص
ل��وك��ال��ة �أن��ب��اء الإم�����ارات "وام" �إن
الإم����������ارات ت�����ؤك����د ل���ل���ع���امل خالل
ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ل���ه���ذا احل�����دث ال����دويل
�أن��ه قد ح��ان وق��ت توا�صل العقول
ل�����ص��ن��اع��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل واقتنا�ص
الفر�ص ..م�شريا �إىل �أن املجل�س

ال��وط��ن��ي االحت����ادي ح��ري�����ص على
التواجد بفعالية خالل هذا احلدث
العاملي �سواء من خالل �أع�ضائه �أو
�ضيوفه �أو زواره من خارج الدولة
ومن الربملانات املختلفة.
و�أ�شار �إىل �أن �إك�سبو  2020دبي
ف��ر���ص��ة م��ث��ال��ي��ة ل��ل��ع��امل م��ن �أجل
توا�صل العقول املبدعة ل�صناعة

م�ستقبل مبهر للب�شرية جمعاء ..
م�ؤكدا �أن دولة الإم��ارات حري�صة
على تعزيز ال��ت��ع��اون ال���دويل بني
اجلميع.
و�أ�ضاف �سعادته �أن دولة الإمارات
ت���ؤم��ن ب���أن التوا�صل مهم للغاية
ك��م��ا �أن�����ه ي�����س��ه��م يف ت��ر���س��ي��خ قيم التي حتر�ص الدولة على ن�شرها
الت�سامح والتعاي�ش وقبول الآخر يف العامل �أجمع.

�أكادميية ال�شعر ت�صدر �أمل�س الريح مل�صعب بريوتية
•• �أبوظبي  -وام:

�صدرت عن �أكادميية ال�شعر يف جلنة �إدارة املهرجانات
وال�ب�رام���ج الثقافية وال�تراث��ي��ة ب���أب��وظ��ب��ي ،جمموعة
�شعرية بعنوان �أمل�����س ال��ري��ح لل�شاعر م�صعب بريوتية
جاءت يف � 100صفحة من القطع املتو�سط وا�شتملت
على  29ق�صيدة ،توزعت على  5ف�صول.
و�أهدى ال�شاعر املجموعة �إىل وطن ِه �سوريا " مع كل هذا
النزيف وكل هذا الأمل "� ،أما �أجواء الق�صائد فال تبتعد
كثريا عن م�ضمون ودالالت الإه���داء ،فال�شاعر يكتب
ق�صائده مت�أم ً
ال �ش�ؤون احلب واحلياة لينرث كثريا من
الأمل ويواجه العامل من حوله بال�شعر وجمالياته.
ومت��ت��از الكثري م��ن ق�صائد املجموعة بانتمائها �إىل
الن�سق التفعيلي احلديث ،و�أخرى �إىل الق�صيدة البيتية
التي حتمل يف طياتها الأ�صالة ،ومن عناوينها "حار�س

Tuesday

احل����ب ،زج����اج ق��اف��ي��ت��ي ،يف ده��ال��ي��ز روح�����ي ،ع�صافري
احلنني ،ك��ان �صوتي� ،أرغفة من ليل� ،سجاّدة لل�صرب،
قب�س من نخيل ،ليل عيونها ،ب�ستان الهوى ،على �شرفة
احلزن ،الآن ال �شيء ،عينان من عطر ،جيتاران ،فار�شة
احللم "..وغريها من العناوين التي ت�شكل عتبات �أوىل
للن�صو�ص التي اخ��ت��اره��ا ال�شاعر ب�سال�سة وم��ن دون
تك ّلف.
وجنح بريوتية يف هذه املجموعة يف �أن يالم�س بق�صائده
ال��ري��ح ،وي�صعد م��ن خاللها �إىل ف�ضاءات وا�سعة من
اجل��م��ال وامل�ستقبل امل�����ش��رق ،يف ق�صيدة ع��ن "م�سبار
الأمل" بعنوان "ن�شيد املاء".
يذكر �أن ال�شاعر م�صعب بريوتية هو �أحد جنوم برنامج
�أمري ال�شعراء يف املو�سم ال�ساد�س ،وقدم خالل م�شاركته
فيه ح�ضورا مميزا حيث و�صل �إىل احللقة النهائية
وح�صل على املركز ال�ساد�س.

ال���ك���رب���ون���ي���ة م�����ن ال����ط����اق����ة ب���واق���ع
 21.50باملائة ف�ضال عن خف�ض يف
معدل الب�صمة الكربونية من املياه
 37.82باملائة.
يذكر �أن برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان
التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية
ي��وا���ص��ل �إجن���ازات���ه حيث �أ���ص��در منذ
�إن�����ش��ائ��ه يف ع����ام � 1999أك��ث��ر من
� 74ألفا و 504قرارات دعم �سكني
ب��ق��ي��م��ة جت������اوزت  41م��ل��ي��ار دره���م
�شملت منـــاطق الدولة كافة وتوزعت
ب��ي�ن ق����رو�����ض وم���ن���ح وت���ن���وع���ت وما
ب�ين ب��ن��اء م�سكن ج��دي��د وا�ستكمال
م�����س��ك��ن و���ص��ي��ان��ة م�����س��ك��ن و�إ�ضافة
على م�سكن و���ش��راء م�سكن وم�سكن
حكومي وال��وف��اء بقــر�ض �إىل جانب
تــــــ�سليم � 35ألــفا و 455م�ســـكنا
للم�ســـتفيدين.
وتتابع الوزارة حاليا تنفيذ 11103
وح����دات �سكنية يف خم��ت��ل��ف �إم����ارات
الدولة وتوا�صل م�ســـرية الإجنازات
النوعية وال��ط��م��وح��ة رغ��م الظروف
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي مي���ر ب��ه��ا العامل
�أج��م��ع ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد امل�����س��اك��ن التي
مت ت�سليمها للم�ستفيدين 2538
م�سكنا خ�ل�ال ع���ام  .. 2020فيما
مت تخ�صي�ص  1726م�سكنا يف 3
امارات هي دبي عجمان ر�أ�س اخليمة
خالل عام العام اجلاري.
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جامعة خليفة تنظم فعالية اليوم املفتوح
للمهتمني بربامج الدرا�سات العليا
•• �أبوظبي  -وام:

تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا غدا افرتا�ضيا فعالية اليوم املفتوح
بهدف دعم الطلبة يف عملية اختيار الربنامج املنا�سب من جمموعة الربامج
الأكادميية املتنوعة لطلبة الدرا�سات العليا واخليارات البحثية التي تطرحها
اجلامعة يف الوقت احلايل للف�صل الأكادميي الثاين عام .2022
وتوفر هذه الفعالية الفر�صة للطلبة الطموحني للتفاعل مع �أع�ضاء الهيئة
الأك��ادمي��ي��ة يف جامعة خليفة وال��ت��وا���ص��ل م��ع الطلبة وال��ت��ع��رف �إىل احلياة
اجلامعية واملنح واخليارات البحثية والربامج الأكادميية.
وب��ه��ذه املنا�سبة قامت جامعة خليفة ب���إط�لاق موقع �إل��ك�تروين خا�ص وهو،
 ،https://ku.events/pgopendayبهدف تعزيز دور الطلبة
يف معرفة جميع التفا�صيل املتعلقة بالكليات واملعاهد البحثية يف اجلامعة
�إ�ضافة للمراكز البحثية التي يبلغ عددها  18مرك ًزا واملرافق البحثية الأربعة
والعديد من املختربات البحثية املتخ�ص�صة.
وتلعب ه��ذه امل��راف��ق البحثية دورا ب���ارزا يف حت��ري��ك عجلة االب��ت��ك��ار و�إتاحة
الطريق �أمام طلبة الدرا�سات العليا اجلدد لالنخراط يف عملية االكت�شافات
العلمية يف املجاالت التي يختارونها حيث ميكن للطلبة الدخول �إلكرتونيا
للموقع والتفاعل مع �أع�ضاء الهيئة الأكادميية املتخ�ص�صني بالربامج التي
يرغبون الت�سجيل بها كما ب�إمكانهم القيام بجولة افرتا�ضية داخل خمتربات
اجلامعة احلديثة واملرافق املتطورة عرب املوقع.
وقال الدكتور �أحمد ال�شعيبي نائب رئي�س �أول للخدمات الأكادميية والطالبية
يف جامعة خليفة" :ن�سعى يف جامعة خليفة للعمل مبا يتوافق مع ر�ؤية �أبوظبي
 2030التي تتمثل يف التو�سع مبفهوم اقت�صاد املعرفة يف دولة الإمارات والتنوع
ب��ه لي�شمل العديد م��ن القطاعات اال�سرتاتيجية واالقت�صادية" .و�أ�ضاف:
"توفر جامعة خليفة البيئة التعليمية الالزمة لإعداد املتخ�ص�صني يف العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة الذين �سيتولون مهمة ري��ادة االقت�صاد م�ستقبلاً
والت�صدي عمل ًيا للتحديات العاملية حيث مت ت�صميم ال�برام��ج الأكادميية
واملبادرات البحثية ب�أ�سلوب يرتقي مبهارات الطلبة وي�ساهم يف تطوير املعارف
يف جماالت الهند�سة والعلوم والطب".
وا�شار �إىل �أن اليوم املفتوح يوفر معلومات تف�صيلية حول الربامج الأكادميية
واملراكز البحثية املتاحة للطلبة املهتمني بتطوير تكنولوجيات االبتكار و�إعداد
�أنف�سهم للوظائف يف امل�ستقبل" .وتقدم جامعة خليفة يف الوقت احلايل برامج
الدكتوراه يف  15اً
جمال �إ�ضافة لربنامج دكتوراه متخ�ص�ص يف الطب و17
برنامج ماج�ستري و 16برنامج بكالوريو�س.

النيابة العامة للدولة تو�ضح عقوبة
تزوير م�ستند �إلكرتوين
•• �أبوظبي-وام:

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة،
م��ن خ�لال تغريدة ن�شرتها �أم�س
على ح�ساباتها يف مواقع التوا�صل
االج����ت����م����اع����ي @،uae_pp
عقوبة تزوير م�ستند �إلكرتوين.
و�أ����ش���ارت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة �إىل �أنه
طبقا للمادة  6مِ ن املر�سوم بقانون
احت������ادي رق����م  5ل�����س��ن��ة 2012
ب�������ش����أن م��ك��اف��ح��ة ج����رائ����م تقنية
امل��ع��ل��وم��ات ف���إن��ه يعاقب بال�سجن
امل�ؤقت والغرامة التي ال تقل عن
� 150ألف درهم وال جتاوز 750
�أل���ف دره���م ك��ل م��ن زور م�ستنداً
�إلكرتونياً من م�ستندات احلكومة
االحت��ادي��ة �أو املحلية �أو الهيئات
�أو امل�ؤ�س�سات العامة االحتادية �أو
املحلية.
وتكون العقوبة احلب�س والغرامة
التي ال تقل عن � 100ألف درهم
وال جت����اوز � 300أل����ف دره����م �أو
�إح��دى هاتني العقوبتني �إذا وقع
ال��ت��زوي��ر يف م�ستندات ج��ه��ة غري
تلك املن�صو�ص عليها يف الفقرة
الأوىل م��ن ه��ذه امل����ادة .ويعاقب
ب����ذات ال��ع��ق��وب��ة امل���ق���ررة جلرمية

ال���ت���زوي���ر ،ب��ح�����س��ب الأح�������وال ،من
ا�ستعمل امل�ستند الإلكرتوين املزور
مع علمه بتزويره.
ول��ف��ت��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة �إىل �أنه
يق�صد بامل�ستند الإلكرتوين �سجل
�أو بيان معلوماتي يتم �إن�شا�ؤه �أو
تخزينه �أو ا�ستخراجه �أو ن�سخه
�أو �إر�ساله �أو �إبالغه �أو ا�ستالمه

بو�سيلة �إل��ك�ترون��ي��ة ع��ل��ى و�سيط
 .وي���أت��ي ن�شر ه��ذه امل��ع��ل��وم��ات يف
�إطار حملة النيابة العامة للدولة
امل�ستمرة لتعزيز الثقافة القانونية
بني �أف��راد املجتمع ،ورفع م�ستوى
وع���ي اجل��م��ه��ور ب��ال��ق��ان��ون ،وذلك
ب����ه����دف ن�������ش���ر ث���ق���اف���ة ال���ق���ان���ون
ك�أ�سلوب حياة.

تعاون بني زايد العليا و�سيمنز لتدريب وتوظيف �أ�صحاب الهمم
•• �أبوظبي-وام:

�أبرمت م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب
ال��ه��م��م ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع �شركة
���س��ي��م��ن��ز ل���ل���ط���اق���ة ب����ه����دف ت���دري���ب
وتوظيف الطالب منت�سبي امل�ؤ�س�سة
لدى ال�شركة و�إن�شاء برنامج تدريبي
اح��ت�رايف ل��ع��دد م��ن �أ���ص��ح��اب الهمم
يف امل���ج���ال امل��ه��ن��ي وت���ب���ادل اخل��ب�رات
واملعرفة بني اجلانبني ورف��ع الوعي
املجتمعي واملهني لدى �أ�صحاب الهمم
وكوادر ال�شركة.
وق����ع االت��ف��اق��ي��ة ع���ن م���ؤ���س�����س��ة زايد
العليا لأ�صحاب الهمم �سعادة عبداهلل
عبدالعايل احل��م��ي��دان الأم�ي�ن العام خ��ال��د ب��ن ه���ادي ن��ائ��ب رئ��ي�����س �شركة
للم�ؤ�س�سة وعن �شركة �سيمنز للطاقة �سيمنز للطاقة.

من قبل م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب
ال���ه���م���م وق����ي����ام امل����ؤ����س�������س���ة بتدريب
وت�أهيل ال��ك��وادر الوظيفية مبختلف
درجاتهم ومديري �شركة �سيمنز على
كيفية التفاعل والعمل مع �أ�صحاب
الهمم ب�شكل ع��ام وال�سيما الطالب
امل��ر���ش��ح�ين ،لتهيئة البيئة املنا�سبة
لنجاح الربنامج التدريبي.
وقال �سعادة عبداهلل احلميدان الأمني
ال��ع��ام مل�ؤ�س�سة زاي��د العليا لأ�صحاب
الهمم بالتوقيع على اتفاقية التعاون
تعزز اجلهود لتوفري خدمات متقدمة
لأ�صحاب الهمم وا�ستثمار مواردها
وطاقاتها يف بيئة �إيجابية لتمكينهم ق��درات��ه��م وت��ط��ل��ع��ات��ه��م ن��ح��و فاعلية من جهته �أك��د خالد بن ه��ادي نائب العمل والربامج التدريبية لأ�صحاب
وت��ت�����ض��م��ن االت��ف��اق��ي��ة ت��وف�ير �شركة للعمل ب��ال�����ش��رك��ة ل��ل��ط�لاب �أ�صحاب م��ن الناحية التعليمية والوظيفية الأدوار املجتمعية وحتقيق التنمية ال��رئ��ي�����س ل�����ش��رك��ة �سيمن�س للطاقة ال��ه��م��م ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��م��و واالزده�������ار
بال�شرق الأو�سط �أهمية توفري فر�ص للجميع.
���س��ي��م��ن��ز ل��ف��ر���ص وظ��ي��ف��ي��ة منا�سبة الهمم املر�شحني لاللتحاق بالربنامج وثقافيا واجتماعيا مب��ا يتوافق مع االجتماعية.
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خليفة بن طحنون ي�ستقبل وزيرة الداخلية الإ�سرائيلية يف واحة الكرامة
•• �أبوظبي  -وام:

ا�ستقبل ال�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان مدير تنفيذي مكتب
�ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد �أبوظبي �أم�س الإثنني يف واحة
الكرامة ب�أبوظبي معايل �أيليت �شكد وزي��رة الداخلية الإ�سرائيلية
والوفد املرافق الذي يقوم بزيارة ر�سمية لدولة الإمارات.
ولدى و�صول معاليها �إىل واحة الكرامة ا�ستعر�ضت مع ال�شيخ خليفة
بن طحنون �آل نهيان مرا�سم حر�س ال�شرف ثم و�ضعت �إكليال �أمام
ن�صب ال�شهيد الذي يتكون من  31لوحا ي�ستند كل منها على الآخر
كرمز للوحدة والتكاتف والت�ضامن بني قيادة دولة الإمارات و�شعبها
وجنودها الأبطال.
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وقدم ال�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان خالل جولة قامت بها �شكد
يف خمتلف �أن��ح��اء ال��واح��ة �شرحا واف��ي��ا ع��ن ال��واح��ة ومرافقها التي
ترمز �إىل بطوالت �أبناء دولة الإم��ارات البوا�سل وت�ضحياتهم وتعرب
عن الكثري من القيم والدالالت الوطنية اجلليلة .كما قامت وزيرة
الداخلية الإ�سرائيلية بت�سجيل كلمة يف �سجل الزوار عربت فيها عن
تقديرها لبطوالت وت�ضحيات �شهداء دولة الإمارات العربية املتحدة
يف ميادين البطولة.
ي�����ش��ار �إىل �أن واح����ة ال���ك���رام���ة ت��ع��ت�بر �أح����د �أب�����رز امل���ع���امل الوطنية
واحل�ضارية يف العا�صمة �أبوظبي حيث مت ت�شييدها تخليدا لبطوالت
�شهداء الإم���ارات وت�ضحياتهم يف �سبيل الدفاع عن الوطن وحماية
مكت�سباته ومنجزاته.

جتمع العامل يف قلب �إك�سبو  2020دبي وت�شهد �أحدث التقنيات والفنون والإبداع الب�شري

قبة الو�صل ..معلم ح�ضاري ينب�ض بالإبداع امل�ستدام يف قلب �إك�سبو  2020دبي
•• �أبوظبي-وام:

لطاملا ا�ستقطبت املعامل احل�ضارية
يف ال���ع���امل ان��ت��ب��اه ال��ب�����ش��ر وحققت
�شهرة وا�سعة ون�سج اخليال ق�ص�صا
م��ت��ن��وع��ة ح��ول��ه��ا وه���ن���اك ق�ص�ص
حقيقية وراء ت�شييد ه���ذه املعامل
تظهر ق��درة الإن�سان يف حتقيق كل
ما هو فريد ومميز.
و�شهدت �ساحة الو�صل الواقعة يف
قلب �إك�سبو  2020دب��ي الناب�ض
باحلياة انطالق �أهم حدث ح�ضاري
وث��ق��ايف على م�ستوى ال��ع��امل والتي
ت�شكل ج��وه��رة ت��اج �إك�سبو 2020
وت��ع��ل��وه��ا ق��ب��ة ف���ري���دة م���ن نوعها
جت�سد ق�صة جناح �إماراتية جديدة
من الإبداع الإن�ساين.
ففي الأول من �أكتوبر ر�أى العامل
خالل االفتتاح التاريخي قبة �ساحة
الو�صل التي ت�شكل معلما ح�ضاريا
عامليا جديدا يهديه �إك�سبو 2020
دب���ي �إىل ال��ع��امل وع��ل��ى ال��رغ��م من
ت���ط���ور امل����ع����دات وت���ق���ن���ي���ات البناء
�إ ّال �أن ال�������س����ؤال ال����ذي ���س��ي��ج��ول يف
خاطر كل من �سيقف حتت درة تاج
�إك�سبو  ..2020كيف متكنوا من
بنائها؟!.
ت�����س��ت��ع��ر���ض وك���ال���ة �أن���ب���اء الإم�����ارات
"وام" يف التقرير ال��ت��ايل التوازن
ب��ي�ن الإت�����ق�����ان امل����ع����م����اري و�أح������دث
التقنيات يف ب��ن��اء �أح���د �أه���م املعامل

• ت�ضاهي بروعة ت�صميمها �أ�شهر املعامل الأيقونية العاملية
• توازن مذهل بني الإتقان املعماري و�أحدث التقنيات
•  13.6كم طول الق�ضبان احلديدية للقبة ي�ساوي طول برج خليفة  16مرة
•  350طن ًا وزن القبة ما يقارب وزن طائرة �إيربا�ص �إيه 380
•  2544ط ّنا وزن الفوالذ امل�ستخدم لإقامة القبة
•  2742م�صباحا يعمل بتقنية الـ (�إل �إي دي) معلقة بق ّبة الو�صل للإ�ضاءة
•  1.3مليون �ساعة عمل م�ستغرقة لت�صنيع وتركيب قبة الو�صل
• قبة �ساحة الو�صل ..هدية �إك�سبو  2020دبي �إىل العامل
احل�ضاري الفريد حيث كان التميز
هو الدافع الأول وراء ت�صميم قبة
الو�صل التي �أخ��ذت ا�سمها من دبي
القدمية وجت�سد حتت قبتها �شعار
�إك�سبو  2020دبي "توا�صل العقول
و���ص��ن��ع امل�ستقبل" ح��ي��ث يجتمع
وي��ت��وا���ص��ل حت��ت��ه��ا ���ش��ع��وب و�أع�����راق
خمتلفة م��ن ال��ع��امل وت�����ش��ه��د هذه
القبة ال��ت��ي تعترب القلب الناب�ض
لإك�سبو  2020دبي على �أحدث ما
تو�صل �إليه العقل الب�شر من تقنية
وفنون و�إبداع.
يف دب����ي ي��ق��ع ب����رج خ��ل��ي��ف��ة الأط����ول
يف ال���ع���امل وب����رج ال���ع���رب الأيقونة
املعمارية العاملية ونخلة جمريا التي

ميكن ر�ؤيتها من القمر و برواز دبي
وحتت�ضن �أجمل ناطحات ال�سحاب
يف العامل ففي دبي ال يقف الطموح
عند حدود فها هو متحف امل�ستقبل
وب��رج خ��ور دب��ي وع�ين دب��ي والكثري
من الأم��اك��ن التي تبهج القلب ويف
دبي اجلنوب و�أكرب مطار يف العامل.
وت�شكل قبة �ساحة الو�صل معلمو
ح�ضاريو جديدو يخطف الأ�ضواء
يف ق��ل��ب م��دي��ن��ة ت��ن��ب�����ض ب����الإب����داع
وال��ف��ك��ر امل�����س��ت��دام يف م��وق��ع �إك�سبو
 2020دبي التي جتمع حتت قبتها
الفوالذية امل�ضيئة �آالف الأ�شخا�ص
م��ن �ش ّتى بقاع الأر����ض كما جتتمع
الأفكار والعرو�ض املمتعة.

وت�شهد دول العامل هذه القبة التي
ت�����ش��ارك �أب���ن���اء الإم�������ارات ب�صنعها
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع خ����ب���راء وفنيني
و����ش���رك���ات حم��ل��ي��ة وع���امل���ي���ة م���ن 5
دول هي �إيطاليا واملك�سيك و�أمريكا
وك��ن��دا وفنلندا .ويبلغ قطر القبة
 130مرتاً وارتفاعها  67.5مرت
كارتفاع مبنى م�ؤلف من  22طابقا
يف حني يبلغ �إجمايل طول الق�ضبان
احل���دي���دي���ة ل��ل��ق��ب��ة  13.6ك���م ما
يعادل طول برج خليفة  16مرة.
كما يبلغ وزن القبة  350طناً وهو
ما يقارب وزن طائرة �إيربا�ص �إيه
 380كتلك امل�ستخدمة يف طريان
الإم�������ارات وق�����ض��ب��ان ال��ق��ب��ة م���زودة

مب�صابيح تعمل بتقنية ال��ـ "�إل �إي
دي " وي��غ��ط��ي ال�����س��اح��ة ���س��ق��ف من
ال�����ص��ل��ب وال��ق��م��ا���ش ع��ل��ى �شكل قبة
ا�ستوحى ت�صميمه من �شعار �إك�سبو
 2020دب���ي ومت��ث��ل ت��ل��ك القبة
الأي��ق��ون��ي��ة ���ش��ا���ش��ة ع��ر���ض عمالقة
ميكن ر�ؤيتها من الداخل واخلارج
بنطاق  360درج���ة لتكون �ساحة
الو�صل القلب الناب�ض ملوقع �إك�سبو
 2020دبي.
وي���ب���ل���غ وزن ال�����ف�����والذ امل�ستخدم
لإق��ام��ة القبة  2544ط ّنا تت�شكل
من خالل  1162مقطعا فوالذياً
منحنيا تلتحم م��ع��اً لت�ش ّكل 346
قطعة فنية لتك ّون الهيكل الرئي�سي

لق ّبة الو�صل.
ك��م��ا ي��ب��ل��غ ع����دد م�����ص��اب��ي��ح الإن������ارة
 2742م�صباحا يعمل بتقنية الـ
"�إل �إي دي" معلقة بق ّبة الو�صل
ل�ل��إ����ض���اءة ي��رب��ط��ه��ا �أك��ث�ر م���ن 25
�أل��ف م�تراً من الكوابل الكهربائية
املمتدة داخل الهيكل الفوالذي .وعن
ع��دد ال�ساعات امل�ستغرقة للت�صنيع
والرتكيب في�صل �إىل  1.3مليون
�ساعة عمل.
وت��ت�����ض�� ّم��ن ال��ع��ن��ا���ص��ر امل��ب��ه��رة لقبة
ال��و���ص��ل م���ن الإ�����ض����اءة �إىل �شا�شة
ع���ر����ض  360درج������ة وامل������ؤث�����رات
ال�������ص���وت���ي���ة ���ش��ب��ك��ة ه���ائ���ل���ة جت���ري
ك���ال���ع���روق ل����ت����زود ع��ن��ا���ص��ر القبة

املختلفة بالكهرباء واملاء واملعلومات
ال��ت��ق��ن��ي��ة وق����د ّ
مت ال��ت��ف��ك�ير بكافة
العنا�صر الأ���س��ا���س��ي��ة و�آل��ي��ة عملها
و���ص��وال �إىل �آل���ي���ات تنظيف الق ّبة
والتي ت�ستغل �سككا م�ص ّممة لذراع
ميكانيكي ب��ط��ول  60م�ت�را طول
ب��رج ب��ي��زا امل�شهور يف �إي��ط��ال��ي��ا .ومت
تخطيط وت�صميم �آلية البناء مبا
يحقق ال�سهولة والعملية ويراعي
ال��ب��ي��ئ��ة ل��ت��ت��م ع��م��ل��ي��ات التنظيف
ب�أعلى م�ستويات الكفاءة ك��ون املاء
�أح����د �أه����� ّم امل�����وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة التي
يجب احل��ف��اظ عليها .كما مت بناء
ن��ف��ق حت���ت �أر���ض��ي��ة ���س��اح��ة الو�صل
ومناطق املو�ضوعات وهو عبارة عن
طبقة �سفلية تت�ضمن طريقا يخدم
�ساحة الو�صل ومناطق املو�ضوعات
الفرعية و�أجنحة الفر�ص والتنقل

واال�ستدامة .ومت بناء غرف خدمات
وم�صاعد هيدروليكية ت�سهل خدمة
املباين.
وتعمل هذه القبة على فلرتة �أ�شعة
ال�����ش��م�����س وت��ل��ط��ي��ف��ه��ا ع�ب�ر غ�شائها
�شبه ال�شفاف ال��ذي ي�ستخدم �أي�ضا
ك�شا�شة عر�ض عمالقة بزاوية ر�ؤية
 360درجة ومن املرتقب �أن تكون
فريدة بنوعها وحجمها.
وتظلل القبة حديقة حتيط بها عدة
مبان متعددة اال�ستخدامات .وت�شكل
ال�����س��اح��ة م�����س��اح��ة ع���ام���ة ت�ضاهي
ب��روع��ة ت�صميمها �أ���ش��ه��ر ال�ساحات
العامة يف �أنحاء العامل لتكون وجهة
عاملية الحت�ضان الفعاليات املحلية
والعاملية خمتلفة الأحجام لرتحب
بزوار �إك�سبو  2020دبي على �أر�ض
الإمارات .

نائب رئي�س الربازيل يزور جامع ال�شيخ زايد الكبري يف �أبوظبي �إك�سبو  2020دبي �أبرز مو�ضوعات العدد اجلديد من درع الوطن
•• �أبوظبي -وام:

زار معايل �أنطونيو هاميلتون مارتينز موراو نائب رئي�س جمهورية الربازيل،
جامع ال�شيخ زايد الكبري ب�أبوظبي ،يرافقه �سعادة فرنافدو لوي�س ليمو�س �سفري
الربازيل لدى الدولة والوفد املرافق ،وذلك هام�ش زيارته الر�سمية للدولة.
وا�صطحبهم �سعادة الدكتور يو�سف العبيديل ،مدير عام مركز جامع ال�شيخ
زايد الكبري يف جولة لالطالع على مرافق اجلامع ،وعلى ما يحويه ويقدمه
مركز الزوار من منظومة متكاملة وخدمات مميزة ملرتادي اجلامع من خمتلف
الثقافات ،وعلى التجربة الفريدة التي د�شنها املركز "درب الت�سامح"؛ التي
ت�أخذ مرتادي اجلامع مبختلف ثقافاتهم يف رحلة ا�ستك�شاف ا�ستثنائية ،من
خالل �سرد م�صور لأق�سام ال��درب الثالثة ،التي تروي م�سرية �إجن��از رائ��دة يف
جمال التعاي�ش والت�سامح ،وفتح قنوات احلوار احل�ضاري بني خمتلف ثقافات
العامل .وجت��ول معاليه والوفد املرافق يف قاعات اجلامع و�أروق��ت��ه اخلارجية،
وتعرفوا من خالل �أحد الأخ�صائيني الثقافيني على ر�سالة اجلامع احل�ضارية
الداعية للتعاي�ش والت�سامح واالنفتاح على الآخ��ر ،واملنبثقة من م�آثر وقيم
الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ثراه-
وال���دور الكبري ال���ذي ي��ق��وم ب��ه م��رك��ز ج��ام��ع ال�شيخ زاي���د الكبري يف التعريف

بالثقافة الإ�سالمية ال�سمحة ،وتعزيز التوا�صل احل�ضاري بني خمتلف الثقافات
وال�شعوب حول العامل ،وعلى تاريخ ت�أ�سي�س ال�صرح الكبري ،وجماليات اجلامع
وبديع فنون العمارة الإ�سالمية التي جتلت بو�ضوح يف جميع زواياه ،وما يحويه
من مقتنيات فريدة ،و�أروع ما جادت به احل�ضارة الإ�سالمية على مر الع�صور
من فنون وت�صاميم هند�سية التقت على اختالفها وتنوعها يف ت�صميم اجلامع،
لتعك�س جمال ان�سجام الثقافات وتناغمها يف عمل �إبداعي واحد.
ويف اخل��ت��ام مت �إه���داء �ضيف اجل��ام��ع ،ن�سخة م��ن ك��ت��اب "ف�ضاءات م��ن نور"؛
�أحد �إ�صدارات مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري ،الذي ي�ضم عددا من اللقطات
وال�صور اخلا�صة بجائزة "ف�ضاءات من نور" للت�صوير ال�ضوئي التي ينظمها
املركز ب�شكل دوري ،وتربز جماليات العمارة الإ�سالمية يف اجلامع.
يذكر �أن جامع ال�شيخ زايد الكبري التابع لوزارة �ش�ؤون الرئا�سة يحظى برعاية
ومتابعة من �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة ،وت�أ�س�س املركز ليكون ن��واة للحركة الثقافية والفكرية
التي تتمحور حول اجلامع انطالقا من القيمة الثقافية والوطنية التي تعرب
عن املفاهيم والقيم التي ر�سخها املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
تلك القيم املتجذرة يف الوجدان والوعي والتي ت�شكل امتدادا للهوية الوطنية
امل�ستلهمة من تعاليم ديننا احلنيف.

«خليفة الرتبوية»  :املعلم ركيزة التنمية الوطنية للخم�سني املقبلة
•• �أبوظبي  -الفجر

�أك��دت �أم��ل العفيفي الأم�ين العام
جل���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال�ت�رب���وي���ة على
�أه��م��ي��ة االح��ت��ف��اء ب��ال��ي��وم العاملي

للمعلم وال��ذي يج�سد فيه العامل
االم��ت��ن��ان وال��ع��رف��ان للمعلمني يف
خمتلف �أنحاء العامل ملا يقومون
به من ر�سالة وي�ؤدونه من واجب
يف بناء الأج��ي��ال املقبلة  .و�أ�شارت

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13358بتاريخ 2021/10/5
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2018/0020828

املنذر� /شانكاتيل �سوندار ا�سواران ،هندي اجلن�سية  ،متحرك رقم  - 0503604760ب�صفته �شريك و مدير وبال�صالحيات املوكلة �إليه
مبوجب البند ( )4يف عقد الت�أ�سي�س حمرر رقم  ،6149/2007بتاریخ  ،19/03/2007العنوان� :ص ،ب ،69832 :ال�شارقة ،االمارات
العربية املتحدة  -الربيد االليكرتوين  chank@eim.aeوميثله /احمد عبداهلل النقبي  -االمارات اجلن�سية  -يحمل هوية رقم
(� )784195090218090أحمل بطاقة قيد رقم (( )4039للمحاماة واال�ست�شارات القانونية) ،متحرك رقم 0503050101 :
 العنوان  :مكتب رقم  ،202 :الدور الثاين ،برج ال�ساعة ،امل�صلى ،امارة ال�شارقة  -هاتف رقم  068845555 :الربيد االليكرتوين ،LAWER@ALNAQBI.ORGاملنذر �إليهما � -1 :شركة بيفر جلف جويرني اند كالدينج �ش ،ذ ،م ،م ،رخ�صة رقم ،551910
تاريخ اال�صدار  ،23/12/2003الرقم العلمي - 561239422 :العنوان  :م�ستودع ملك م�ؤ�س�سة دبي العقارية ،رقم القطعة -599
� ،2064إمارة دبي� ،صندوق الربيد رقم ،123035 :هاتف رقم  ،043521225 :فاك�س رقم 043524224 :متحرك رقم :
 -2 ،0506560730راجی�ش كومار كري�شنا ،اجلن�سية :هندي ،وب�صفته �شريك ومدير لل�شركة ،العنوان  :نف�سه اعاله
املو�ضوع � :إنذار التكليف بالوفاء مببلغ  542676،08درهم
 مبوجب عقد اتفاق بني املنذر واملنذر �إليه الثاين �شريك ومدير املنذر اليها االوىل تر�صد يف ذمة املنذر اليهم مبلغ 542,676،08درهم (خم�سمائة واثنان واربعون �ألف و�ستمائة و�ستة و�سبعون درهما وثمانية فل�ساً) مبوجب ال�شيك رقم  004254واحلال �سداده بتاريخ
 31/07/2021وال�شيك رقم  004286واحلل �سداده بتاريخ  ،31/08/2021ال�صادرين من ال�شركة املنذر �إليها ،واملوقعان من
مالكها ومديرها املنذر �إليه الثاين ،وامل�سحوبني على بنك الإ�ستثمار ل�صلح املنذر - ،حيث قام املنذر �إليه الثاين مدير ال�شركة املنذر �إليها بتحرير
�شيكني م�سحوبني على بنك الإ�ستثمار ل�صلح �شركة املنذر وبيانهما كالآتي:
م رقم ال�شيك تاريخ الإ�صدار قيمة ال�شيك بالدرهم الإماراتي
 338,510،08 31/07/2021 004245 1درهم
 204,165,67 31/08/2021 004286 2درهم
 وحيث تقدم املنذر للبنك املذكور وقدم ال�شيكات ال�سالفة الذكر لاليداع يف ح�سب �شركته ،مما �أفاده امل�سحوب عليه بعدم كفاية الر�صيدوا�سرتجعت ال�شيكات دون �صرفها مبحرر �إفادة رقم �ش ،ز  2021/747بتاريخ  - 2021/09/6وحيث �أن املنذر �إليه الثاين هو �شريك
ومدير املنذر اليها االوىل مل يبادر ب�سداد مبلغ ال�شيك املحرر واملوقع من قبله ،والذي ال يزال ي�شغل ذمتهما ل�صالح املنذر ومل ي�صل للمنذر �أي
مبلغ من ال�شيكات ال�سالفة الذكر ،وملا كان املنذر �إليه الثاين قد امتنع عن �سداد املبالغ �سالفة البيان دون م�سوغ من �شرع او قانون ودون �سند
من واقع وبدون وجه حق على الرغم من حماوالت املنذر الودية ومطالبته للمنذر الثاين مراراً وتكراراً ب�ضرورة ال�سداد �إال �أنه دون جدوى،
 وحيث تن�ص املادة ( 338من قانون املعامالت املدنية) على انه “يجب وفاء احلق متى ا�ستويف �شروط ا�ستحقاقه القانونية فان تخلف املدينوجب تنفيذه جربا عليه تنفيذا عينيا لو تعري�ضيا طبقا للن�صو�ص القانونية” وملا كان ذلك وكان املنذر اليهما قد امتنعا عن الوفاء باملديونية
املرت�صدة يف ذمتهما دون م�سوغ من �شرع او قانون رغم مطالبة املنذر لهما بالوفاء .لذلك  ،ف�إن املنذر مبوجب هذا الإنذار ينبه على املنذر
�إليهما ب�ضرورة املبادرة �إىل �سداد مبلغا وقدره  542,676،08درهم (خم�سمائة واثنان واربعون الف و�ستمائة و�ستة و�سبعون درهما وثمانية
فل�سا) وامل�سحوب ب�شيكني على بنك اال�ستثمار واملرت�صد يف ذمتهما ل�صالح املنذر وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ هذا الإنذار و�إال �سي�ضطر
املنذر اللجوء للق�ضاء للمطالبة بحقوقه املرت�صدة يف ذمة املنذر �إليهما مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ االمتناع حتى تاريخ ال�سداد،
وحتميل املنذر �إليهما كافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة مع حفظها كافة احلقوق الأخرى للمنذر.

الكاتب العدل

�إىل �أن دول����ة الإم�������ارات العربية
امل��ت��ح��دة ق���ي���ادة وح��ك��وم��ة و�شعباً
�أولت املعلم كل الرعاية واالهتمام
وه���ي����أت ل���ه ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ف��زة على
الإبداع والتميز والريادة ،وجعلت
من املعلم �أحد الركائز الأ�سا�سية
لأج���ن���دة ال��ت��ن��م��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة عرب
ال���ع�������ص���ور ،وذل������ك �إمي�����ان�����اً ب����دور
املعلم وع��ط��اءه الوطني يف �صقل
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ال���ط�ل�اب���ي���ة املعتزة
بهويتها الوطنية وقيمها الأ�صيلة،
وامل��ت��ط��ل��ع��ة دائ����م����اً �إىل مواكبة
ال��ع�����ص��ر ،ك��م��ا يج�سد امل��ع��ل��م �أحد
الأ�س�س التي ت�ستند �إليها مبادئ
وث��ي��ق��ة اخل��م�����س�ين وذل���ك بالنظر
�إىل ر�سالته الوطنية وال��ت��ي من
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف�����ق�����دت �����ش����ه����ادة اال����س���ه���م
ب��ا���س��م  /ع��ل��ى ع��م��ر �صالح
ع��ل��ى اجل����وه����ري ���� ،ص���ادرة
م��������ن ج����م����ع����ي����ة ال�������ق�������وات
امل�سلحة التعاونية وعددها
���� 500س���ه���م وع����ل����ى من
ي��ج��ده��ا االت�������ص���ال بالرقم
0506123154

•• �أبوظبي  -وام:

�أ���ص��درت جملة درع ال��وط��ن  -ال�����ص��ادرة ع��ن وزارة ال��دف��اع  -ع��دده��ا ال�شهري
اجلديد رق��م  597وال��ذي يتناول بالبحث والتحليل ع��دداً من املو�ضوعات
احليوية التي تهم الدولة واملنطقة العربية والعامل� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ضها
لأهم الفعاليات والأخبار املتعلقة بوزارة الدفاع والقوات امل�سلحة الإماراتية.
وا�شتمل العدد اجلديد على تغطية الفتتاح �إك�سبو  2020بعنوان " �إك�سبو
دبي حفل تاريخي لعامل �أف�ضل " ويف العدد مقابلة ح�صرية مع اللواء الركن
ط��ي��ار ال�شيخ �أح��م��د ب��ن طحنون ب��ن حممد �آل نهيان رئي�س هيئة اخلدمة
الوطنية واالحتياطية عن م�شاركة �شباب اخلدمة الوطنية يف معر�ض �إك�سبو
� 2020إ�ضافة �إىل حتقيق بعنوان "منت�سبي اخلدمة الوطنية واالحتياطية
�شكرا قيادتنا الر�شيدة على �إتاحة الفر�صة لنا للم�شاركة يف �إك�سبو 2020
�أك�بر ح��دث دويل يف العامل" .وج��اءت افتتاحية العدد حتت عنوان " وعدنا
و�أجنزنا....ف�أهال بامل�ستقبل "  ..وا�شتمل العدد على العديد من املو�ضوعات
و التقارير اال�سرتاتيجية و الع�سكرية واملقاالت والق�ضايا الوطنية التي مت�س
م�ستقبل الوطن وحياة املواطن ومن �أهمها مو�ضوع قراءة يف خم�سينية دولة
الإم��ارات فيما جاء ملف العدد بعنوان " االن�سحاب الأمريكي من �أفغان�ستان
التداعيات والإنعكا�سات املحتملة".
و �أب��رزت املجلة بع�ض التقارير �أهمها " مل��اذا ف�شلت التدخالت الع�سكرية يف
ال�شرق الأو�سط" و ا�ستعر�ض عددا من املو�ضوعات املتخ�ص�صة �أبرزها املركبة
اجلوية غري امل�أهولة تطرح �أنظمة �شبيهة بالأقمار اال�صطناعية.
وحر�ص العدد اجلديد على ر�صد ومواكبة �أبرز الأحداث ال�سيا�سية والع�سكرية
والأم��ن��ي��ة وال��ت��ط��ورات العلمية والتكنولوجية ال��ت��ي و�صلت �إليها التقنيات
احلديثة والذكاء اال�صطناعي يف املجال الع�سكري وجديد ال�سالح مبختلف
دول العامل .

حتت �شعار (احلفاظ على نظافة مدينتك دليل حت�ضرك)

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة يف م�صفح للحفاظ على املظهر العام من الرمي الع�شوائي للمخلفات
•• �أبوظبي  -الفجر:

خ�لال��ه��ا ي�����س��اه��م يف ب��ن��اء املعرفة
للن�شء وال�شباب وخمتلف �شرائح
املجتمع  .ولفتت �إىل �أن جائزة
خ��ل��ي��ف��ة ال�ت�رب���وي���ة ح��ر���ص��ت منذ
انطالق م�سريتها قبل  15عاماً
ع��ل��ى ط���رح جم����االت وف��ئ��ات تعزز
الإب�����داع واالب��ت��ك��ار وال��ت��م��ي��ز لدى
جموع املعلمني يف خمتلف املراحل
الدرا�سية ،وهو ما �ساهم يف تر�سيخ
ثقافة التميز يف امليدان التعليمي
والأكادميي لدى املعلمني و�أع�ضاء
هيئات التدري�س ال��ذي��ن ح�صدوا
اجل�����ائ�����زة يف دورات�����ه�����ا املختلفة
و���س��ج��ل��وا مت���ي���زاً ان��ع��ك�����س��ت �آث�����اره
الإيجابية على امليدان التعليمي .

ح���ف���اظ���اً ع��ل��ى امل��ظ��ه��ر احل�ضاري
العام وتعزيزاً لاللتزام بالقوانني
املعمول بها يف الإمارة ،نفذت بلدية
م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي ،ال��ت��اب��ع��ة لدائرة
البلديات والنقل ،ممثلة يف مركز
ب��ل��دي��ة م�صفح حملة ت��وع��وي��ة عن
ُب��ع��د ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل��ظ��ه��ر العام
م��ن ال��رم��ي الع�شوائي للمخلفات،
حت�������ت ������ش�����ع�����ار (احل��������ف��������اظ على
نظافة مدينتك دل��ي��ل حت�ضرك)،
ا�ستهدفت ك��اف��ة �أف����راد املجتمع يف
م�صفح ال�صناعية.
وهدفت احلملة �إىل احلفاظ على
البيئة وال�صحة وال�سالمة العامة،
وت��وع��ي��ة �أف�����راد امل��ج��ت��م��ع ب�ضرورة
و�أهمية االلتزام بالقوانني املعمول
بها يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي للمحافظة

على املظهر ال��ع��ام ،وك��ذل��ك تعزيز
�سبل التوا�صل بني البلدية وكافة
�شرائح املجتمع.
و�شهدت احلملة ن�شر العديد من
املن�شورات التوعوية عرب احل�سابات
الر�سمية لبلدية مدينة �أبوظبي

على م��واق��ع التوا�صل االجتماعي
وع�ب�ر ت��ط��ب��ي��ق "فريجنا" بثالث
لغات هي( :العربية ،والإجنليزية،
والأوردو) ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �إر�سال
ر�سائل ن�صية ق�صرية للمئات من
الأف�����راد ���ض��م��ن ال��ن��ط��اق اجلغرايف

للحملة ،وذلك لتوعية كافة �شرائح
املجتمع ب�ضرورة و�ضع املخلفات يف
الأم��اك��ن املخ�ص�صة لها ،واحلفاظ
ع��ل��ى ال�����س�لام��ة ال���ع���ام���ة والبيئة
ال�صحية النظيفة التي تتمتع بها
�أبوظبي.
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�أخبـار الإمـارات

«�إعمار» تقدم مليون درهم حلملة الهالل الأحمر لدعم التعليم
الأجهزة اللوحية والذكية والتقنيات احلديثة.
•• �أبوظبي  -وام:
و�أ���ش��اد �سعادة �سامل الري�س العامري نائب الأم�ي�ن ال��ع��ام لقطاع ال�ش�ؤون
قدمت �شركة �إعمار تربعا بقيمة مليون درهم حلملة هيئة الهالل الأحمر املحلية يف هيئة الهالل الأح��م��ر مب��ب��ادرة �شركة �إع��م��ار وجتاوبها ودعمها
الإماراتي لدعم التعليم ،ي�ستفيد منه �أكرث من �ألفي طالب على م�ستوى حلملة التعليم التي �أطلقتها الهيئة لدعم امل�سرية التعليمية للكثري من
الدولة.
ال��ط�لاب ال��ذي��ن حت��ول ظ��روف �أ���س��ره��م امل��ادي��ة واالقت�صادية دون الإيفاء
وت�ستهدف احلملة التي �أطلقتها الهيئة م�ؤخرا حتت �شعار " لنكن �سندا بالتزاماتهم املالية جتاه امل�ؤ�س�سات التعليمية التي ينتمون اليها.
مل�ستقبلهم" توفري الدعم الالزم حلوايل � 20ألف طالب من الأ�سر املتعففة وقال �إن مبادرة ال�شركة ت�أتي �ضمن �سعيها الدائم لتعزيز مبادرات الهالل
واملت�أثرين من جائحة كورونا والأيتام و�أ�صحاب الهمم ،وم�ساعدتهم على الأحمر الإن�سانية والتنموية داخل الدولة وخارجها ..م�شريا �إىل �أن �إعمار
موا�صلة تعليمهم يف ظروف �أكرث مالئمة ،وذلك من خالل �سداد ر�سومهم �شريك �أ�سا�سي وم�ساند قوي لربامج الهيئة وم�شاريعها من �أجل حت�سني
الدرا�سية وتوفري م�ستلزماتهم املدر�سية �إىل جانب املعينات الأخ��رى مثل حياة �أ�شد الفئات �ضعفا .
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امل�صرف املركزي يفر�ض عقوبات مالية على � 6شركات �صرافة عاملة بالدولة
•• �أبوظبي -وام:

فر�ض م�صرف الإم����ارات العربية املتحدة امل��رك��زي عقوبات مالية
على � 6شركات �صرافة عاملة يف ال��دول��ة ،عم ً
ال ب�أحكام امل��ادة 14
من املر�سوم بقانون احتادي رقم  20ل�سنة  2018يف �ش�أن مواجهة
غ�سل الأم���وال ومكافحة متويل الإره���اب ومتويل التنظيمات غري
امل�����ش��روع��ة ،وال���ق���رارات ذات ال�صلة ال�����ص��ادرة م��ن جمل�س ال����وزراء
وجمل�س �إدارة امل�صرف املركزي.
وبلغت العقوبات املالية التي ُفر�ضت بتاريخ � 14سبتمرب ،2021
قيمة �إجمالية قدرها  17,311,000درهم ،نتيجة �إخفاق �شركات
ال�صرافة يف حتقيق م�ستويات مالئمة من االمتثال بالأطر اخلا�صة

مبواجهة غ�سل الأموال والعقوبات بحلول املوعد املقرر يف نهاية عام
 .2019وقد �أتاح امل�صرف املركزي جلميع �شركات ال�صرافة العاملة
يف الدولة وقتاً كافياً ملعاجلة �أي ق�صور� ،إذ مت توجيه هذه ال�شركات يف
منت�صف عام  2019بالتحقق من االمتثال بنهاية ذلك العام ،كما
مت �إبالغهم ب�أن �أي �أوجه ق�صور �إ�ضافية �ست�ؤدي �إىل عقوبات مبوجب
املر�سوم بقانون احتادي رقم  20ل�سنة  2018والئحته التنفيذية.
و�سيوا�صل امل�صرف امل��رك��زي العمل عن كثب مع جميع امل�ؤ�س�سات
املالية يف الدولة لتحقيق م�ستويات عالية من االمتثال ملواجهة غ�سل
الأم��وال ومكافحة متويل الإره��اب ،واحلفاظ عليها ،كما �سيوا�صل
فر�ض املزيد من العقوبات الإداري��ة و �-أو املالية ،وفقاً للقانون ،يف
حاالت عدم االمتثال.

حاكم عجمان يطلع على خطط وا�سرتاتيجية وزارة الداخلية
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•• عجمان-وام:

اطلع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد
بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س
الأع���ل���ى ح���اك���م ع��ج��م��ان مبكتبه
ب���دي���وان احل���اك���م �أم�������س بح�ضور
���س��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار ب����ن حميد
النعيمي ويل عهد عجمان على
خ��ط��ط وب���رام���ج و�إ�سرتاتيجية
وزارة الداخلية يف كافة املجاالت
الأم����ن����ي����ة وج����ه����وده����ا يف تقدمي
خ���دم���ات ذات م�����س��ت��وى ع����ال من
اجل������ودة ت��ر���ض��ي امل��ت��ع��ام��ل�ين مع
الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة ب��ال��دول��ة عامة
و�إمارة عجمان خا�صة.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �صاحب
ال�سمو حاكم عجمان �سعادة اللواء
ال���رك���ن خ��ل��ي��ف��ة ح�����ارب اخلييلي
وكيل وزارة الداخلية ال��ذي قدم
ل�����س��م��وه ن���ب���ذة خم��ت�����ص��رة حول
ب��رام��ج و�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ع��م��ل يف
ك��اف��ة �أج��ه��زة ال����وزارة امل�ستقبلية
لتدعيم العمل الأم��ن��ي وتر�سيخ
م���ف���ه���وم الأم����������ان واال�����س����ت����ق����رار
م����ن خ��ل��ال ال���ت���و����س���ع يف �إع������داد
برامج �أمنية وتنظيم املزيد من

احل����م��ل�ات ال���ت���وع���وي���ة يف كافة
املجاالت الأمينة و�ضرورة وجود
خ��دم��ات متميزة ���س��واء يف املجال
الأمني وغريها من القطاعات يف
وزارة الداخلية.
وثمن �سموه م��ا يتم تنفيذه من
ب��رام��ج وخ��ط��ط ح��ي��وي��ة م��ن قبل
وزارة ال���داخ���ل���ي���ة وال���ت���ي يرجع
الف�ضل فيها لتوجيهات القيادة
احلكيمة ب��ق��ي��ادة �صاحب ال�سمو

ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان
رئ���ي�������س ال�����دول�����ة "حفظه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
ويل ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة و�إخوانهم
�أ���ص��ح��اب ال�سمو �أع�����ض��اء املجل�س

الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم��������ارات الذين
يولوا اهتماماً كبرياً ب�أهمية �أمن
الإن�سان واملجتمع وتقدمي �أرقي
اخلدمات للمواطنني واملقيمني.
و�أ������ش�����اد ����ص���اح���ب ال�����س��م��و حاكم
ع��ج��م��ان خ�ل�ال ال��ل��ق��اء باجلهود
التي يبذلها امل�س�ؤولون يف وزارة
الداخلية ويف مقدمتهم الفريق
���س��م��و ال�����ش��ي��خ ���س��ي��ف ب���ن زاي����د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء

وزي�������ر ال����داخ����ل����ي����ة ال�������ذي ي���ويل
اهتماما بتدعيم الأجهزة الأمنية
مب��ا حتتاجه م��ن م��ع��دات وكوادر
ب�شرية وال��ع��م��ل م��ن �أج���ل الأمن
واال�ستقرار.
وجرى خالل اللقاء مناق�شة عدد
من املبادرات اخلدمية والتو�سعات
يف الأج����ه����زة الأم���ن���ي���ة م���ن حيث
البنى التحتية �أو املعدات والكوادر
الب�شرية التي تعمل على خدمة

امل���واط���ن�ي�ن وامل���ق���ي���م�ي�ن لإر�����ض����اء
امل��ت��ع��ام��ل�ين و�إ���س��ع��اده��م م���ع هذه
الأج�����ه�����زة .وا���س��ت��م��ع ���س��م��وه من
وكيل وزارة الداخلية �إىل اخلطط
وال�ب�رام���ج ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا وزارة
الداخلية وف��ق �أح���دث الأ�ساليب
امل��ت��ب��ع��ة ع��امل��ي��اً ل��ل��ح��د وال�سيطرة
على الق�ضايا الأمنية �سواء كانت
مرورية �أو غريها .
وق����ال وك��ي��ل وزارة ال��داخ��ل��ي��ة �إن

توجيهات �صاحب ال�سمو حاكم
عجمان ت�ؤكد دائماً على �ضرورة
ت��ر���س��ي��خ م��ف��ه��وم الأم����ن والأم����ان
واال����س���ت���ق���رار ل���ك���اف���ة املواطنني
وامل����ق����ي����م��ي�ن ع����ل����ى �أر�����������ض دول�����ة
الإم��ارات .ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ
�أح��م��د ب��ن حميد النعيمي ممثل
ح��اك��م عجمان لل�ش�ؤون الإداري���ة
وامل��ال��ي��ة و���س��ع��ادة ال���ل���واء ال�شيخ
�سلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد

عام �شرطة عجمان وال�شيخ عبد
اهلل بن ماجد النعيمي مدير عام
مكتب ���ش���ؤون امل��واط��ن�ين و�سعادة
ي��و���س��ف حم��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي مدير
عام دائ��رة الت�شريفات وال�ضيافة
و�سعادة �أحمد �إبراهيم الغمال�سي
رئي�س مكتب ويل العهد و�سعادة
ط����ارق ب���ن غ��ل��ي��ط��ة م��دي��ر مكتب
ح���اك���م ع��ج��م��ان وع�����دد م���ن كبار
امل�س�ؤولني.

عمار النعيمي يزيح ال�ستار عن لوحة ت�صنيف النجوم ملراكز ال�شرطة
•• عجمان  -وام:

ه��ن���أ �سمو ال�شيخ ع��م��ار ب��ن حميد
النعيمي ويل عهد حاكم عجمان
رئي�س املجل�س التنفيذي امل�س�ؤولني
يف القيادة العامة ل�شرطة عجمان
وموظفي مراكز ال�شرطة ال�شاملة
احل��ا���ص��ل��ة ع��ل��ى ت�صنيف  5جنوم
�ضمن الدورة الرابعة لتقييم مراكز
اخل���دم���ة يف ال����دول����ة وه����ي مركز
�شرطة النعيمية ال�شامل ومركز
���ش��رط��ة امل��دي��ن��ة ال�����ش��ام��ل ومركز
�شرطة احلميدية ال�شامل ،وذلك
تقديراً للجهود املبذولة من قبل
ر�ؤ���س��اء امل��راك��ز وف���رق العمل التي
عملت من �أج��ل تطوير اخلدمات
وت�سهيلها لإ�سعاد املتعاملني.
جاء ذلك خالل زيارة �سموه ام�س
ملركز �شرطة املدينة ال�شامل حيث
ك��ان يف مقدمة م�ستقبليه اللواء
الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة و����س���ع���ادة اللواء
ال�شيخ �سلطان بن عبداهلل النعيمي
قائد ع��ام �شرطة عجمان ومدراء
امل��راك��ز وك��ب��ار �ضباط ال�شرطة يف
�إمارة عجمان.
و�أزاح �سموه خالل الزيارة ال�ستار
عن اللوحة فئة اخلم�س جنوم التي
ح�صل عليها املركز ومن ثم تفقد
وم��راف��ق��وه اق�سام امل��رك��ز املختلفة
وا����س���ت���م���ع اىل �����ش����رح واف ح���ول

اخل���دم���ات وال��ت�����س��ه��ي�لات املتميزة
ال��ت��ي ت��ق��دم للمتعاملني و�سرعة
اال����س���ت���ج���اب���ة وان�����ه�����اء املعامالت
ب�سرعة واقتدار.
و�أ�����ش����اد ���س��م��و ويل ع��ه��د عجمان
ب����ال����دور ال���ك���ب�ي�ر ال������ذي ت���ق���وم به
وزارة الداخلية يف ا�ستتباب الأمن
وب�سط اال�ستقرار يف رب��وع الدولة
كافة يف ظل ا�سرتاتيجية الوزارة
التي حتظى بدعم واهتمام القيادة
ال��ر���ش��ي��دة ..م���ع���رب���ا ع���ن تقديره
للتطور الكبري الذي ت�شهده وزارة
الداخلية ملواكبة الطفرة التنموية
ال��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا ال���دول���ة والتقدم

ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي وامل����ع����ل����وم����ات يف
العامل حيث ا�ستطاعت �أن تواكب
امل�ستجدات الداخلية واخلارجية
بقيادة الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال�������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة وال����ذي
يتابع ميدانيا كل تفا�صيل العمل
اليومي ويبذل كل جهده لالرتقاء
ب�����أداء العمل ال�شرطي م��ن خالل
توفري معينات العمل على �أحدث
م�ستوى وت�أهيل ال��ك��وادر العاملة
يف خمتلف �أجهزة الداخلية وتهيئة
الظروف املنا�سبة للقيام بدورهم
الوطني على �أكمل وجه.

وق�����ام ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان بجولة
يف م���رك���ز ����ش���رط���ة امل���دي���ن���ة ال����ذي
ي�����ض��م  140م��وظ��ف��اً م��ن��ه��م 36
موظف خدمة متعاملني يقدمون
اخل�����دم�����ات ع��ب�ر  10ك����اون��ت�رات
خدمة ،ويقدم  8خدمات رئي�سية
ذات �أول���وي���ة لينجز ب��ن��ج��اح �أكرث
من � 25أل��ف معاملة خ�لال العام
احل���ايل ب��زم��ن ت��ق��دمي خ��دم��ة بلغ
 5.54دقيقة وزمن انتظار 2.12
دق��ائ��ق بن�سبة حت��ول ذك��ي و�صلت
�إىل  68%ل��ت��ب��ل��غ ن�����س��ب��ة �سعادة
املتعاملني يف املركز .98%
وم���ن ج��ان��ب��ه د���ش��ن ال���ل���واء الركن

خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة ل��وح��ة ت�صنيف خم�س
جن���وم يف م��رك��ز ���ش��رط��ة النعيمية
ال�������ش���ام���ل ،واط���ل���ع ع��ل��ى �إجن������ازات
امل��رك��ز التي �أهلته للح�صول على
ه��ذا الت�صنيف وي�ضم امل��رك��ز 94
موظفاً منهم  10موظفي خدمة
م��ت��ع��ام��ل�ين ي��ق��دم��ون  14خدمة
عرب  10ك��اون�ترات خدمة لينجز
بنجاح �أك�ثر م��ن  9000معاملة
خ�لال العام احل��ايل بزمن تقدمي
خ��دم��ة ب��ل��غ  3:24دق��ي��ق��ة وزمن
ان���ت���ظ���ار  1.42دق���ي���ق���ة بن�سبة
حت����ول ذك����ي و���ص��ل��ت �إىل 97%

موزة بنت مبارك :القيادة الر�شيدة وفرت للمعلم البيئة املحفزة على الإبداع والريادة
•• �أبوظبي -وام:

�أكدت الدكتورة ال�شيخة موزة بنت مبارك بن حممد �آل نهيان
رئي�سة جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة املباركة �أهمية املكانة املرموقة
التي يحظى بها املعلم يف الدولة  ..م�شرية �إىل �أن املغفور له
ال��وال��د ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان " طيب اهلل ث��راه "
�أوىل املعلم كل االهتمام والرعاية وهي�أ له البيئة التي متكنه
م��ن �أداء م�سريته يف خدمة ال��وط��ن وب��ن��اء الأج��ي��ال وه��و نهج
توا�صل ال�سري عليه قيادتنا الر�شيدة التي مكنت املعلم ودفعت
به �إىل �صدارة املجتمع تقديراً وامتناناً لر�سالته التي ينه�ض
بها ودوره الوطني  .وقالت  -يف كلمة لها مبنا�سبة يوم املعلم

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /مارياميت�شيل
ن�ضار ماريه اروداياراج  ،الهند
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
( )K9720406يرجى
مم����ن ي���ع�ث�ر ع��ل��ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الهندية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ال��ع��امل��ي ال���ذي ي�����ص��ادف � 5أك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع���ام � -إن القيادة و�أك����دت ال��دك��ت��ورة ال�شيخة م���وزة بنت م��ب��ارك على االمتنان
الر�شيدة وفرت للمعلم البيئة املحفزة على الإبداع والريادة يف ال��ك��ب�ير ال����ذي ي��ك��ن��ه امل��ج��ت��م��ع للمعلم خ��ا���ص��ة خ�ل�ال الفرتة
�أداء ر�سالته عرب الت�أهيل الأكادميي املتخ�ص�ص الذي يحظى اال�ستثنائية التي �شهدها العامل خالل تف�شي جائحة "كوفيد
ال��ط��ال��ب ع��ن��د ال��ت��ح��اق��ه بكليات ال�ترب��ي��ة يف ال��دول��ة ث��م عند  ،"19وما ا�ستتب ُعها من ا�ستمرارية الأعمال والتعليم عن بعد،
ا�ستقطابه للعمل يف مهنة التدري�س بالإ�ضافة �إىل ر�صد املزايا وه��ي الفرتة التي ج�سد فيها املعلم �صورة جديدة ُتعلي من
املادية واملعنوية التي متكنه من �أداء ر�سالته بكفاءة وفعالية مكانته وعطائه يف املجتمع  .و�أ�شارت �إىل �أن م�ؤ�س�سة املباركة
وتوفري �أرقى املمار�سات العلمية والعملية يف التدريب والتعليم حر�صت منذ انطالق م�سريتها على تر�سيخ هذه املكانة عرب
امل�ستمر مبا يجعل املعلم يواكب التطور التقني والتكنولوجي جمموعة من الربامج وال���دورات التنفيذية والتوعوية التي
يف مهنته وال����ذي ن�شهد م��ن خ�لال��ه ك��ل ي���وم ت��غ�يراً يف طرق ت�سلط ال�ضوء على ر�سالة املعلم و�إ�سهاماته يف بناء الأجيال
و�أ�ساليب التدري�س وغريها من املتغريات التي ت�ؤهل اجلهات وه��و ما ك��ان له �أك�بر الأث��ر ل��دى خمتلف ال�شرائح الطالبية
وال�شبابية امل�شاركة يف هذه الربامج.
املهنية املعلم ملواكبتها .

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل�����دع�����و  /وي����ن����دى
تانوى فيالنويفا  ،الفلبني
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رقم ()P8381597A
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0585806352

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د امل�������دع�������و ����� /س����ع����اد
الراي�س  ،امل��غ��رب اجلن�سية
ج�������������������واز ���������س��������ف��������ره رق��������م
( )IH7345705يرجى
مم���ن ي��ع�ثر ع��ل��ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة املغربية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /م��ازن قدرى
جنيب عبداجلواد  ،م�صر
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق��م ()A26975865
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0527988642

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و  /حممد
امل���������ام���������ون ب���ن���غ�ل�ادي�������ش
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق��م ()BY0833044
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0547968063

لتبلغ ن�سبة ���س��ع��ادة املتعاملني يف
املركز .98%
كما مت تد�شني لوحة ت�صنيف خم�س
جن��وم يف مركز �شرطة احلميدية
ال�شامل بعد �أن و�صلت ن�سبة �سعادة
امل��ت��ع��ام��ل�ين يف امل���رك���ز �إىل 85%
بجهود  160م��وظ��ف��اً منهم 31
موظفي خدمة متعاملني ويقدم 8
خدمة عرب  10ك��اون�ترات خدمة
لينجز ب��ن��ج��اح �أك�ث�ر م��ن 8500
معاملة خالل العام احلايل بزمن
ت��ق��دمي خ��دم��ة بلغ  4.48دقيقة
وزمن انتظار  4.30دقيقة بن�سبة
حتول ذكي و�صلت �إىل .80%

وه��ن���أ ال��ل��واء ال��رك��ن خليفة حارب
اخلييلي العاملني باملركز على هذا
الإجناز الذي ي�أتي ثمرة جهودهم
يف تطبيق معايري منظومة الأداء
احلكومي املتميز وحتقيق �أهداف
اخل���ط���ة اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة ل������وزارة
ال���داخ���ل���ي���ة يف �إ����س���ع���اد املتعاملني
ب���اخل���دم���ات امل���ق���دم���ة ويتما�شى
م��ع ر�ؤي����ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة نحو
متكني القطاع احلكومي بالدولة
م���ن ال���ت���ف���وق يف �أن��ظ��م��ت��ه و�أدائ������ه
وخدماته ونتائجه وتعزيز ثقافة
الإبداع والوالء والتميز لدى كافة
موظفي وزارة الداخلية.

وت��وج��ه ال��ل��واء ال�شيخ �سلطان بن
عبداهلل النعيمي قائد عام �شرطة
ع���ج���م���ان ب����أ����س���م���ى �آي��������ات ال�شكر
وال��ت��ق��دي��ر ل��ل��ف��ري��ق ���س��م��و ال�شيخ
���س��ي��ف ب����ن زاي������د �آل ن���ه���ي���ان على
اه��ت��م��ام �سموه ومتابعته للجهود
امل��ب��ذول��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى القيادات
ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��رط��ة و�إدارات وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة يف االرت����ق����اء بخدمات
املتعاملني و�سعيها احلثيث لبلوغ
�أف���������ض����ل امل����ع����اي��ي�ر ال����ت����ي ح���دده���ا
برنامج الإمارات للأداء احلكومي
املتميز وال��و���ص��ول بخدماتها �إىل
فئة ال�سبع جنوم تلبية لطموحات
وتطلعات قيادتنا الر�شيدة.
وع��ب�ر ����س���ع���ادة ق���ائ���د ع����ام �شرطة
عجمان عن �سعادته وجزيل �شكره
وام��ت��ن��ان��ه ل�سمو ال�شيخ ع��م��ار بن
ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي وال����ل����واء الركن
خليفة حارب اخلييلي لت�شريفهما
وح�ضورهما تد�شني هذا الت�صنيف
ك���إجن��از مم��ي��ز ج��دي��د ي�����ض��اف �إىل
�إجنازات �شرطة عجمان.
و�أثنى �سعادته على جهود العاملني
يف املراكز احلا�صلة على الت�صنيف
وامل�ستوى املتميز لتقدمي اخلدمات
..م����ؤك���دا �أن امل��ت��ع��ام��ل�ين ي�شكلون
�أولوية للعمل احلكومي و�أن تقدمي
اخل��دم��ة ذات اجل���ودة العالية لهم
ي��ن��ع��ك�����س �إي���ج���اب���ا ع��ل��ى م�ستويات
ال�سعادة وجودة احلياة يف املجتمع.

عبداهلل �آل حامد :متيز جتربة �أبوظبي يف
اال�ستجابة لكوفيد  19ثمرة توجيهات القيادة
•• �أبوظبي -وام:

�أكد معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد
�آل ح���ام���د رئ��ي�����س دائ������رة ال�صحة
ب�أبوظبي� ،أن متيز جتربة �أبوظبي
يف اال�ستجابة جلائحة " كوفيد-19
" وح�صولها على اجلوائز العاملية
املرموقة يف ظل ما ي�شهده العامل
من حتديات �صحية ا�ستثنائية هو
ثمرة لتوجيهات ال��ق��ي��ادة احلكيمة
وج������ه������ود ط�����اق�����م ال����ع����م����ل وك����اف����ة
ال�شركاء التي و�ضعت �صحة ورفاه
جميع �أف�����راد امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى قائمة
�أولوياتها .ج��اء ذل��ك خ�لال احلفل
االف�ت�را����ض���ي ال����ذي ت�����س��ل��م معاليه
فيه ج��ائ��زة امل��ب��ادرة الذهبية لفئة
" امل�ؤ�س�سة املتميزة " املقدمة من
احت��اد امل�ست�شفيات العربية جلهود
دائرة ال�صحة � -أبوظبي يف الت�صدي
جلائحة " كوفيد –  . " 19وقال
م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن حممد
�آل حامد �إن ح�صول دائ��رة ال�صحة

– �أب���وظ���ب���ي ع��ل��ى ه����ذه اجلائزة
يعزز مكانة �أبوظبي كنموذج رائد
وا�ستثنائي يحتذى به يف العامل يف
مواجهتها للجائحة وتبعاتها و�أن
البنية التحتية الرائدة التي تتمتع
ب��ه��ا الإم�����ارة وج��اه��زي��ت��ه��ا ال�صحية
املتميزة كان لها دور كبري يف متكني
م��ن��ظ��وم��ة ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة يف
تقدمي هذا النموذج الرائد .و�أ�شاد
معاليه بالتعاون الوثيق م��ع كافة
ال�شركاء وال��ذي �ساهم يف احلفاظ

ع��ل��ى �صحة و���س�لام��ة امل��ج��ت��م��ع من
خالل جملة من عنا�صر اال�ستجابة
ال��رئ��ي�����س��ي��ة مب���ا يف ذل����ك التن�سيق
امل�ستمر بني كافة الأط���راف املعنية
حملياً وعاملياً واال�ستثمار يف تعزيز
كفاءات العاملني يف القطاع الوبائي
امل�����س��ت��م��ر ،ب���الإ����ض���اف���ة �إىل توفري
اللقاحات و�إدارة عملية التطعيم.
وح�صلت الدائرة على �أعلى م�ستوى
"متميز" يف ال���ف���ئ���ات الثمانية
للجائرة وال��ت��ي تت�ضمن  :اجلانب
التنظيمي لطاقم العمل احلكومي
ال �سيما يف توجيه وتنظيم و�إدارة
عمل الفرق ال�صحية ب�شكل مدرو�س
و���ض��م��ان ت��ك��ام��ل الأداء واحلوكمة
اجليدة والقيادة امل�شاركة املجتمعية
التخطيط والإدارة والتوزيع املحكم
لعملية التطعيم ،وال�سيطرة على
العدوى ،والتدريب والتعليم ودعم
وح��م��اي��ة ال��ع��ام��ل�ين ،وب��ن��اء خدمات
م�����ا ب����ع����د ج����ائ����ح����ة كوفيد،-19
والتكنولوجيا املبتكرة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
�شارتفورد لال�ست�شارات االدارية
رخ�صة رقم CN 2553387:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كريتيف
انترييرز ديزاين
رخ�صة رقم CN 2898395:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة بن �شفيان
للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1113503:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة را�شد جمعه خمي�س الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شفيان �سامل حممد �شفيان العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هوت الين لتجارة
للبطانيات وااللكرتونيات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2630229:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ناديه احمد ندى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد جمعه فايل �سعيد الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2073936:باال�سم التجاري:امللك للهواتف
املتحركة  ,بالغاء طلب �إلغاء الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ماي
ريكفري لو�ساطة اخلدمات
رخ�صة رقم CN 2877627:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:دورمتوند اند هوبرد للمعدات وخدمات حقول النفط ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح  -م�صفح ال�صناعيه م  40ق  35وحدة دائرة
�ش�ؤون البلديه
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1256528 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رولز
اند قرين للمحا�شي والوجبات اخلفيفة
رخ�صة رقم CN 2637171:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء اعالن �سابق
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ورلد �ستار لتزويد العمال
رخ�صة رقم CN 2759168:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /ورلد �ستار لتزويد العمال
WORLD STAR MANPOWER SUPPLY

�إىل /ورلد �ستار لإدارة املرافق
WORLD STAR FACILITY MANAGEMENT

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إدارة وت�شغيل املرافق 8211013
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات التزويد بعاملني حتت الطلب 7820001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/ستاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/9/13:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2021/1/196906:تاريخ التعديل2021/10/4:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تاير �ستي�شن
لالطارات رخ�صة رقم CN 2030541-1:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة زايد �صالح احمد نا�صر احلارثي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �صالح احمد نا�صر احلارثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايكول
جولد كافيه
رخ�صة رقم CN 3798531:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيوند ليمت
لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2910141:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد �سعيد احمد ح�سن اليماحي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبيد غيث مهنا املهريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االمارات للن�شر � -شركة ال�شخ�ص

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ات�ش �سى ام جلوبل ال�ست�شارات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الربج اجلذاب الدارة العقارات � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 1687561:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد �صالح يا�سر الهطاىل من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد �صالح يا�سر الهطاىل من � % 100إىل %51
تعديل مدير � /إ�ضافة احمد مامون الربادعى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد مامون الربادعى %49
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /الربج اجلذاب الدارة العقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 2751467:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /االمارات للن�شر � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
EMIRATES PUBLISHING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اىل  /االمارات لو�ساطة التمويل ذ.م.م
EMMIRATES FINANCE BROKERAGE L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

املوارد الب�شرية رخ�صة رقم CN 2671245:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة جا�سم �سيف عامر اجلابرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة غازى مهران احلق غازى انور احلق %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف تاميور خان برفيز خان
تعديل وكيل خدمات  /حذف جابر �صالح عمر �صالح الربيكى

االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

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

�إعــــــــــالن

ATTRACTIVE TOWER PROPERTY MANAGEMENT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل  /الربج اجلذاب الدارة العقارات ذ.م.م

ATTRACTIVE TOWER PROPERTY MANAGEMENT L.L.C

�إعــــــــــالن

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون الكوبرا للحالقة
رخ�صة رقم CN 1277106:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خالد �سامل حممد �سعيد الكعبى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة روبان �شارما رافيندرا كومار �شارما %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد �سامل حممد �سعيد الكعبى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  2.8*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون الكوبرا للحالقة
AL COBRA GENTS SALON

�إىل� /صالون الكوبرا للحالقة ذ.م.م
AL COBRA GENTS SALON L.L.C

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

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

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/البدر
لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2962626:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/العاملية للبنية واالن�شاءات (اي اف �سي)
رخ�صة رقم CN 1001339:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�ضافة اف  4لال�ستثمارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جلف �ستار خلدمات
ال�صرف ال�صحي ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2940697:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /جلف �ستار خلدمات ال�صرف ال�صحي ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/ألتا �سارتوريا للأزياء
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل منري حممد رطروط %15

GULF STAR DRAINAGE SERVICES - L.L.C

ETHMAR COMMERCIAL AGENCIES - Sole Proprietorship L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

F4 INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف العاملية للبنية واالن�شاءات (اي اف �سي)
تعديل وكيل خدمات/حذف جمموعة اد�سيكو
تعديل ر�أ�س املال/من  250000اىل 300000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من فرع اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /العاملية للبنية واالن�شاءات (اي اف �سي)

INTERNATIONAL FORMATION & CONSTRUCTION - IFC

�إىل  /العاملية للبنية واالن�شاءات (اي اف �سي) � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

INTERNATIONAL FORMATION & CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إىل /جلف �ستار للحفر ذ.م.م
GULF STAR DRILLING CONTRACTING . L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية
والبحرية 0910018
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1915775:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �إثمار للوكاالت التجارية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

الثالثاء  5أكتوبر  2021م  -العـدد 13358

�أخبـار الإمـارات

5 October 2021 - Issue No 13358

Tuesday

جمعية حماية اللغة العربية تنتخب جمل�س �إدارتها وت�ستعر�ض خططها امل�ستقبلية
�سعيد عبيد �سامل بالليث الطنيجي وال��دك��ت��ور حممد
•• ال�شارقة -وام:
حمدان بن جر�ش و�أحمد خليفة دملوك الكتبي والدكتور
ان��ت��خ��ب��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة جل��م��ع��ي��ة ح��م��اي��ة اللغة عبدالرحمن �سلمان احل��م��ادي مبقاعد جمل�س الإدارة
العربية خالل اجتماعها الـ  21الذي عقد �أم�س الأول لدورة -2023 2021م.
ع��ن ب��ع��د -جمل�س �إدارت���ه���ا ل��ل��دورة اجل��دي��دة  2021و �أع��رب ب�لال ال��ب��دور رئي�س جمل�س الإدارة عن �شكره-2023م وذل���ك بح�ضور �أع�����ض��اء اجلمعية العاملني ل�����ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حممد
واملنت�سبني ب�إ�شراف من �إدارة جمعيات النفع العام يف القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة على دعمه
وزارة تنمية املجتمع.
املادي واملعنوي وتوجيهه امل�ستمر لأع�ضاء جمل�س الإدارة
البدور
��ع
ي
��
ب
ر
ب�ل�ال
��ن
م
��ل
ك
���وز
ف
��ن
و�أ���س��ف��رت ال��ن��ت��ائ��ج ع
يف ت���أدي��ة مهامهم للنهو�ض باللغة ال��ع��رب��ي��ة وحتقيق
والدكتور عي�سى �صالح احلمادي والدكتور جمال يو�سف �أهداف اجلمعية.
الزرعوين والدكتور علي عبدالقادر احلمادي والدكتور كما وج��ه ال�شكر ل���وزارة تنمية املجتمع ممثلة يف �إدارة

�أحمد بن طحنون� :إك�سبو  2020دبي م�شروع وطني ا�سرتاتيجي
•• �أبوظبي-وام:

�أك����د ال���ل���واء ال���رك���ن ط��ي��ار ال�شيخ
�أح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد
�آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة اخلدمة
الوطنية واالحتياطية �أن "�إك�سبو
 2020دبي" م�������ش���روع وطني
ا����س�ت�رات���ي���ج���ي ل����ه م���ك���ان���ة كبرية
على خمتلف امل�ستويات الوطنية
والإقليمية والدولية وقد �سخرت
ك��اف��ة م���ؤ���س�����س��ات و�أج���ه���زة الدولة
ج��ه��وده��ا و�إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا لنجاحه
و�إظ���ه���اره باملظهر امل�����ش��رف الذي
يليق ب�سمعة وتاريخ دولة الإمارات
ومكانتها.
وقال  -يف حديث خا�ص مع جملة
" درع الوطن" � -إن جمندي
اخل���دم���ة ال��وط��ن��ي��ة ي�����ش��ارك��ون يف
" �إك�سبو  2020دب��ي " وجاءت
م�شاركتهم بناء على التوجيهات
ال�سديدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم��م��د ب���ن زاي�����د �آل ن��ه��ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة �إمياناً من �سموه
ب�ضرورة و�أهمية توحيد وت�سخري
ك���اف���ة اجل����ه����ود ال���وط���ن���ي���ة وعلى
جميع امل�ستويات لدعم الفعاليات
واحل��ر���ص على �إظ��ه��اره��ا باملظهر
احل�������ض���اري ال�����ذي ي��ل��ي��ق ب�سمعة
وم��ك��ان��ة ال��دول��ة ولإمي��ان��ه الأكيد

ب���أن جن��اح "�إك�سبو  2020دب��ي "
يعترب �إجن��ازاً وطنياً �سي�ضاف �إىل
قائمة �إجنازات الدولة.
و�أ�شاد بتخ�صي�ص جناح لل�شباب يف
�إك�سبو  2020لدعم جهود الدولة
ال��رام��ي��ة �إىل متكني فئة ال�شباب
و�إع������داده������م وت����أه���ي���ل���ه���م و�صقل
م��ه��ارات��ه��م ل��ي��ك��ون��وا ق��ادري��ن على
اال�ستجابة والتعامل مع املتغريات
احل��ال��ي��ة وامل�ستقبلية املت�سارعة
ال �سيما و�أن ه��ذا احل��دث الدويل
ال�����ذي ي���ق���ام ع��ل��ى �أر�������ض الدولة
ه���و ف��ر���ص��ة حقيقية للمجندين
الك���ت�������س���اب امل����زي����د م����ن اخل��ب��رات
واملهارات و�سيكون مل�شاركتهم الأثر
الكبري يف بناء و�صقل �شخ�صيتهم
وت��ع��زي��ز ثقتهم ب�أنف�سهم وزي���ادة
ق��درت��ه��م ع��ل��ى حت��م��ل امل�س�ؤولية
 ..م����ؤك���داً �أن امل�����ش��ارك��ة يف حدث
مثل هذا هو �شرف عظيم جلميع
امل�شاركني فيه من دوائ��ر وهيئات
وم�ؤ�س�سات و�أفراد.
و�أو�ضح �أن �إعداد وت�أهيل املجندين
للم�شاركة يف امل��ع��ر���ض ك��ان��ت على
م���رح���ل���ت�ي�ن الأوىل "التدريب
الأ�سا�سي" تلقى خاللها املجندون
ت��دري��ب��اً �أ�سا�سياً مل��دة � 10أ�سابيع
يف م�����راك�����ز ال����ت����دري����ب التابعة
للقوات امل�سلحة ،رك��زت الأ�سابيع
اخلم�سة الأوىل على التدريبات

الع�سكرية والتدريب على ال�سالح
وم�����ه�����ارة امل�����ي�����دان وغ��ي��ره�����ا من
امل�����ه�����ارات ال��ع�����س��ك��ري��ة وح�ص�ص
ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة واجليوجيت�سو
وامل��ح��ا���ض��رات الأم��ن��ي��ة والوطنية،
�أما الأ�سابيع اخلم�سة الأخ��رى مت
الرتكيز خاللها على التدريبات
الأم����ن����ي����ة وال�������ش���رط���ي���ة والأم�������ن
الداخلي.
و�أ���ش��ار �إىل �أن���ه مت خ�لال املرحلة
الثانية "التدريب التخ�ص�صي"
تدريب املجندين تدريباً تخ�ص�صياً
ع��ل��ى ع����دد م���ن امل���ه���ن م���ن خالل
تن�سيبهم ل����دورات تخ�ص�صية يف
�أكادميية �شرطة دبي ومركز دبي
لأمن الطريان وعدد من الإدارات
والقطاعات التابعة ل�شرطة دبي
ومبا يتنا�سب مع املهام والواجبات
و�إج�������راءات ال��ت���أم�ين ال��ت��ي �سيتم

تكليفهم بها طيلة م��دة املعر�ض
�إ�ضافة �إىل ح�ضورهم للعديد من
ور���ش العمل والتدريبات الأخرى
ذات العالقة.
وع����ن امل���ه���ام ال���ت���ي ���س��ي��ت��م تكليف
جم���ن���دي اخل���دم���ة ال��وط��ن��ي��ة بها
يف �إك�سبو  2020دب��ي  ..ق��ال �إن
املهمة الرئي�سية للمجندين هي
امل�����ش��ارك��ة يف ت��غ��ط��ي��ة احتياجات
ق���ط���اع���ات ت�����أم��ي�ن ف���ع���ال���ي���ات هذا
امل��ع��ر���ض ال���دويل وم��ن �أه���م املهام
وال��واج��ب��ات ال��ت��ي �سيتم تكليفهم
ب��ه��ا خ���دم���ات ك���ب���ار ال�شخ�صيات
وال��ت�����ش��ري��ف��ات ،وا���س��ت��ق��ب��ال ال���زوار
وتقدمي املعلومات ،وتعريف الزوار
مب��و���ض��وع��ات امل��ع��ر���ض ،وامل�شاركة
يف دع��م خ��دم��ات وعمليات املوقع،
وت���وف�ي�ر ال���دع���م ال��ت��ق��ن��ي ملوظفي
املعر�ض وال�شركاء اال�سرتاتيجيني،
وم�ساندة ال��دول امل�شاركة يف �إدارة
الأج����ن����ح����ة ،وت������أم��ي��ن امل�����واق�����ع يف
املعر�ض ،وت���أم�ين العبور للم�شاة،
الدوريات املرورية ،احلرا�سات ....
�إلخ.
وذك����ر �أن �أب����رز جم����االت التعاون
ب��ي��ن ه���ي���ئ���ة اخل�����دم�����ة الوطنية
واالح���ت���ي���اط���ي���ة وم���ك���ت���ب �إك�سبو
دب����ي وال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�شرطة
دب����ي ووزارة ال���داخ���ل���ي���ة ان�صبت
ع����ل����ى ت����وح����ي����د وت���������ض����اف����ر كافة

اجل���ه���ود مب���ا ي��دع��م ه����ذا احلدث
ال��دويل باعتباره م�شروعا وطنيا
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ا ت�ست�ضيفه الدولة
لأول م���رة يف ت��اري��خ��ه��ا وبالتايل
ك��ان ال��ت��ع��اون مثمرا وب��ن��اء و�شمل
ال��ع��دي��د م��ن اجل��وان��ب منها �آلية
اختيار املجندين وفقاً للمتطلبات
التي مت االتفاق عليها بني اجلهات
املعنية وعملية ال��ت��دري��ب و�إدارة
������ش������ؤون امل���ج���ن���دي���ن ط��ي��ل��ة فرتة
امل��ع��ر���ض وق���د مت تخ�صي�ص �أحد
املع�سكرات القريبة م��ن املعر�ض
ل���ي���ت���م ا�����س����ت����خ����دام����ه يف ت����دري����ب
املجندين طيلة مدة املعر�ض.
ول����ف����ت رئ����ي���������س ه���ي���ئ���ة اخل����دم����ة
ال��وط��ن��ي��ة واالح��ت��ي��اط��ي��ة �إىل �أنه
ي�شارك يف ه��ذا املعر�ض �آالف من
امل��ج��ن��دي��ن مت ت��دري��ب��ه��م تدريباً
تخ�ص�صياً لتنفيذ امل��ه��ام املوكلة
�إل��ي��ه��م ب��ك��ف��اءة واق���ت���دار والقيام
بالعديد من الإج��راءات ال�شرطية
والقانونية منها على �سبيل املثال
�إجراءات احلماية والت�أمني ،النقل
والإنقاذ ،احلرا�سات ،امل�شاة ،ت�أمني
ح��رك��ة امل�����رور وال�����س�ير ،ال�شرطة
ال�سياحية ،التفتي�ش� ،إدارة الأموال
امل���ف���ق���ودة ،امل��ب��اح��ث الإلكرتونية
ال�����ش���ؤون ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ،وغريها
م���ن الإج����������راءات ال���ت���ي تتطلبها
عمليات الت�أمني.

وع�����������ن م�������������ش������ارك������ة امل�������������������ر�أة يف
�إك�سبو .. 2020ق��ال �إن��ه مت فتح
باب التطوع للإناث من جمندات
اخل��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف
املعر�ض حيث �سيتم قبول طلبات
اال�������ش���ت��راك وف����ق����اً الحتياجات
ومتطلبات املعر�ض.
وق���ال ال��ل��واء ال��رك��ن ط��ي��ار ال�شيخ
�أح��م��د ب��ن طحنون ب��ن حممد �آل
نهيان يف ر�سالة ملجندي اخلدمة
ال��وط��ن��ي��ة امل�������ش���ارك�ي�ن يف �إك�سبو
� " : 2020أ�ؤكد جلميع جمندي
اخل���دم���ة ال��وط��ن��ي��ة امل�����ش��ارك�ين يف
�إك�سبو  2020دبي �أن هذا احلدث
له مكانة كبرية جداً على امل�ستوى
الوطني والإقليمي وال��دويل و�أنّ
ك��اف��ة م���ؤ���س�����س��ات و�أج���ه���زة الدولة
ق��د �سخرت جهودها وامكانياتها
لنجاحه و�إظهاره باملظهر امل�شرف
الذي يليق ب�سمعة وتاريخ الدولة
ومكانتها  ..و�أن��ت��م �أيها املجندون
متثلون م�ؤ�س�سات ع�سكرية و�أمنية
يف ال���دول���ة ل���ذا ال ب��د م��ن التقيد
ال���ت���ام ب��ق��واع��د ال�����ض��ب��ط والربط
الع�سكري و�إطاعة الأوامر ال�صادرة
وتنفيذ املهام املوكلة �إليكم بكفاءة
واحرتافية  ..م���ؤك��داً �أن م�شاركة
امل��ج��ن��دي��ن يف ح���دث ب��ه��ذا احلجم
والأهمية هو مدعاة لفخر واعتزاز
الوطن والقيادة بكم".

ال�شارقة لل�ضمان االجتماعي� :صرف املعا�ش بن�سبة  100%ملن �أكمل مدة ا�شرتاك  35عاما
•• ال�شارقة  -وام:

قال �صندوق ال�شارقة لل�ضمان االجتماعي �إن��ه يقوم ب�صرف
املعا�ش كامال للم�شرتكني وف��ق ح��االت تناولها القانون رقم
 5ل�سنة 2018م ب�ش�أن ال�ضمان االجتماعي يف �إمارة ال�شارقة
والتي نظمت �أوجه �صرف واحت�ساب قيمة املعا�ش.
ويحدد القانون مفهوم الت�أمني االجتماعي واملخاطر املهنية
واالجتماعية واملخاطر التي يغطيها النظام بجانب مراحل
ت��ط��وي��ر احل��م��اي��ة ال��ت���أم��ي��ن��ي��ة وم��ظ��ل��ة ال��ت���أم�ين االجتماعي
وخ�صائ�ص النظام حيث ي�ستحق امل�ؤمن عليه املعا�ش بن�سبة

 100باملائة من راتب ح�ساب املعا�ش من �أكمل مدة ا�شرتاك
 35عاماً وهي ميزة يف قانون ال�ضمان االجتماعي .
و�أك��د �سعادة حممد عبيد را�شد ال�شام�سي مدير عام �صندوق
ال�شارقة لل�ضمان االجتماعي �أن قانون ال�ضمان االجتماعي
يف �إمارة ال�شارقة يتميز عن غريه من خمتلف القوانني التي
تتالقى مع طبيعة مواده يف �أنه يراعي خمتلف احلاالت امل�ؤمن
عليه وي�سعى يف ت�أمني فر�ص احلياة الكرمية والالئقة بعد
انتهاء فرتة العمل حتت �أي ظرف كان.
و�أ���ش��ار �إىل وج���ود عنا�صر �أ�سا�سية لتحديد ���ص��رف احلقوق
يح�سب املعا�ش بواقع
الت�أمينية ومنها م��دة اال���ش�تراك حيث ُ

 60باملائة عن مدة الإ�شرتاك املح�سوبة يف ال�صندوق ملن �أمت
مدة ا�شرتاك  15عاما وي�ستحق معا�شاً بن�سبة  100باملائة
من �أم�ضى مدة ا�شرتاك  35عاماً.
و�أك���د ال�شام�سي �أن م��دة اال���ش�تراك م��ن العنا�صر املهمة يف
احت�ساب احل��ق��وق الت�أمينية يف �صرف املعا�ش حيث يُ�صرف
املعا�ش بن�سبة  100باملائة يف حالة بلوغ امل���ؤم��ن عليه مدة
ا�شرتاك  35عاما و يف حالة الوفاة �أو العجز الكلي �أو عدم
اللياقة الطبية للخدمة ويثبت ذلك مبعرفة اللجنة الطبية
العليا للتقاعد و كذلك انتهاء خدمة امل���ؤم��ن عليه بالوفاة
نتيجة لإ�صابة العمل.

جمعيات النفع العام على تقدمي الدعم الدائم وامل�ستمر
يف النواحي الفنية والإداري��ة مبا يحقق �أه��داف القيادة
الر�شيدة يف تنمية الوعي بالعمل التطوعي يف املجاالت
املختلفة حتقيقا لر�ؤى اخلم�سني.
و ا�ستعر�ض املجتمعون تقرير جمل�س الإدارة عن �أعماله
يف ال�سنوات املنتهية يف  2019-12-31و -12-31
 2020وبرامج الن�شاط وخطة العمل للعام 2022
واعتماد م�شروع امليزانية لعام  2021ومناق�شة احل�ساب
اخلتامي لل�سنوات املالية املنتهية يف 2019-12-31
 ، 2020-12-31،وب��ح��ث االق�تراح��ات امل��ق��دم��ة من
الأع�ضاء لتطوير جمعية حماية اللغة العربية .
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حكايات على مائدة الع�شاء

ملف مغلق
كثريا ما نلتقي على م��دار اليوم ب�شخ�صيات يبدو من مظهرها
ال���وق���ار وال��ه��ي��ب��ة ،ل��ك��ن مب��ج��رد احل�����وار م��ع��ه��ا ن��ك��ت�����ش��ف �أن هذه
ال�شخ�صيات جمرد ملفات مغلقة مكتوب عليها للقراءة فقط ،وهذا
�أمر يف حد ذاته كارثة ،فامللف املغلق ال ميكن فتحه وال الإ�ضافة
�إليه وال احلذف منه ،وال ي�ستطيع فعل هذه الأوامر �إال من �أغلقه
بهذا ال�شكل .امللفات املغلقة كثرية جدا هذه الأي��ام ،ويعود ال�سبب
�إىل تفريغ ال�ساحة من العلماء واملثقفني وتركها للغوغاء و�أ�صحاب
امل�صلحة يف ن�شر اجلهل وغر�س الأفكار املتيب�سة يف العقول ،واملتلقي
يكتفي مبحرر عقله وداعمه باملعلومات �أميا كانت� ،أو �أخذها كما
هي بال بحث وال حماولة للتفكري فيها و�إعادتها ملعايري املنطق
وامل��وروث الثقايف لديه ،واكتفى ب���أن املعلومة و�صلت �إليه جاهزة
كما هي ،وهذا وا�ضحا جدا يف الذين ينتمون جلماعات يف �صورها
املختلفة� ،إن ك��ان��ت دي��ن��ي��ة �أو ح��زب��ي��ة �أو م��در���س��ة �أدب���ي���ة� ،أو حتى
امليول لناد ريا�ضي ،كل ه�ؤالء ملفات مغلقة غري قابلني للنقا�ش،
وعالمات ه���ؤالء امللفات �أنهم جميعا مل�صق عليهم نف�س ال�شعار
ويتحدثون بنف�س اللغة وك�أن هناك كلمة �سر جتمعهم.
الفرق بني امللفات املغلقة واملفتوحة كامل�سافة بني امل�شرق واملغرب،
فاملغلق غالبا ما يتبع فكرا �أحاديا وعن�صرا واحداً ينقاد خلفه وقد
يكون العن�صر متمث ً
ال يف �شخ�ص �أو جماعة �أو طائفة ،فكل هذه
امل�سميات ت�صب يف عن�صرية الفكر ،ومن �سمات التابع �أنه ال يجيد
ق��ي��ادة ال��دف��ة وعلى ط��ول اخل��ط �إم��ع��ة ال يقدر على ���ش��يء ،ي�سمع
فيطيع وال يناق�ش وال يعطي لنف�سه فر�صة للتفكري و�إعادة ترتيب
الأف��ك��ار ،ومب��ج��رد �أن ي��خ��رج م��ن االج��ت��م��اع يغلق عقله ويتوقف،
وي�صري ببغاء ال يردد �إال مبا �سمع ،ومهما حاول الآخ��رون تغيري
ما فيه من �أخطاء ف�شلوا ف�ش ً
ال ذريعا ،فالقادر على �إعادة فتحه هو
من �أغلقه على هذا ال�شكل .كارثة امللف املغلق �أنه �أحيانا يغلق على
مفهوم خاطئ لنظرية كونية وا�ضحة ،وي�صر على �أن ناجت اثنني
يف اثنني �سبعة ،ومهما حاولت ت�صحيح هذه النظرية رف�ض رف�ضا
قطعيا ورفع �صوته ليربهن على �صحة كالمه وعن الناجت املغاير
للواقع ،ومن يناق�شه يقف يف حرية من �أمره ال يعرف معنى مت�سكه
باخلط�أ ،ال يكت�شف �أنه ملف مغلق �إال عندما ي�ضيق به �صدره فيجد
نف�سه يقول �سالما ،فاجلدال ال يرتقي يوما ملكانة ومنزلة النقا�ش
واحلوار ،فمن �صفات امللفات املغلقة اجلدال با�ستماته لتمرير ر�أيه
الذي ن�ش�أ عليه .لي�س املطلوب من امللف املغلق �أن يغري من الثوابت
والعقائد والفكر و�إمنا الكارثة تكمن يف ترديده �أفكار غريه دون
ت�صحيح �أو مراجعة ،وكونه للقراءة فقط فهذا م���ؤمل ج��دا لأنه
بالعادة يتبع �إرادة غ�يره وق��د ي�ضطر للهالك يف �سبيله ،لذلك
جتنب اجلدال معهم �أ�سلم وادعى للتعاي�ش ال�سلمي.
�أ�سامة عبد املق�صود

اجتماعية ال�شارقة توزع � 3871شتلة على كبار املواطنني �ضمن م�شروع «�أنتم جنتنا»
من خدمات الدائرة على م�ستوى الإمارة.
•• ال�شارقة-الفجر:
حيـــــث قــــــام  387متطـــــوعا م�ســــــجال يف مركـــز ال�شارقة للتطوع
� 3871شتلة زراعية وزعت على كبار املواطنني �ضمن مبادرة "�أنتم بالدائرة بتوزيع ال�شتالت الزراعية على الأ�سر يف مدينة ال�شارقة واملدن
جنتنا" والتي �أطلقتها دائ��رة اخلدمات االجتماعية يف ال�شارقة� ،ضمن التابعة لها احلمرية ،خورفكان ،دبا احل�صن ،كلباء ،الذيد ،املدام ،مليحة،
�سل�سلة من م�شاريع امل�س�ؤولية املجتمعية ،بهدف توفري الدعم املجتمعي البطائح.
والرتفيهي لـ  3871من الآباء والأمهات من كبار املواطنني امل�ستفيدين وباملنا�سبة ،قالت ح�صة احلمادي مدير �إدارة التالحم املجتمعي� ،إن العمل

على توفري �شتالت زراع��ي��ة مل��ن��ازل كبار املواطنني ي�ساعد على حت�سني
البيئة املحيطة بهم ،لأن الزراعة والعمل يف الأر�ض هو �أمر حمبب لهم،
يجعلهم ي�ستذكرون املا�ضي ،يوم كان اعتماد النا�س يف العي�ش على الزراعة
والغو�ص ،واختيارنا ال�شتلة كونها رمز للعطاء ،ف�ض ً
ال عن �أنها ت�ساهم
يف �إ�ضافة البهجة لهم يف يومهم العاملي ،ولن�سعدهم بتوزيع الهدايا
التي ت�صلهم �إىل منازلهم وتزرع البهجة يف نفو�سهم ،ولدعم ودمج كبار

خالل م�ؤمتر �صحفي تعقده يف بيت احلكمة

ال�شارقة للكتاب تك�شف تفا�صيل الدورة  40من ال�شارقة الدويل للكتاب � 13أكتوبر اجلاري
•• ال�شارقة-الفجر

تعقد هيئة ال�شارقة للكتاب ،عند ال�ساعة العا�شرة من �صباح
ي��وم الأرب��ع��اء � 13أك��ت��وب��راجل��اري ،م���ؤمت��راً �صحفياً ،يف "بيت
احلكمة" بال�شارقة ،للك�شف ع��ن تفا�صيل فعاليات الدورة
الـ 40م��ن م��ع��ر���ض ال�����ش��ارق��ة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب ،ال��ت��ي ت��ق��ام يف
الفرتة بني  3و 13نوفمرب املقبل ،يف مركز �إك�سبو ال�شارقة،
حتت �شعار "هنا ..لك كتاب" ،مب�شاركة نا�شرين وك ّتاب عرب
و�أج��ان��ب م��ن خمتلف �أن��ح��اء ال��ع��امل .وي�شهد امل���ؤمت��ر ح�ضور
وم�شاركة كل من �سعادة �أحمد بن ركا�ض العامري ،رئي�س هيئة
ال�شارقة للكتاب؛ و�سعادة اينيغو دى باال�سيو� ،سفري مملكة

�إ�سبانيا ل��دى ال��دول��ة؛ وخ��ول��ة املجيني ،من�سق ع��ام معر�ض
ال�شارقة الدويل للكتاب؛ وممثلني من �شرطة ال�شارقة ،وهيئة
ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون ،و�شركة "ات�صاالت" ،وعدد من
ال�شخ�صيات الر�سمية والثقافية .ويك�شف �سعادة �أح��م��د بن
ركا�ض العامري ،خالل امل�ؤمتر ،عن تفا�صيل ومالمح الدورة
الـ 40من املعر�ض ،ودور الن�شر امل�شاركة ،و�أب��رز ال�شخ�صيات
الثقافية وال��ف��ك��ري��ة امل�����ش��ارك��ة م��ن خمتلف دول ال��ع��امل ،كما
�سيتم الإع�لان عن اجلل�سات واملحا�ضرات والور�ش امل�صحابة
للمعر�ض ،والإج������راءات االح�ت�رازي���ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا الهيئة
للحفاظ على �سالمة امل�شاركني وز ّوار املعر�ض.
وت���دع���و ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب مم��ث��ل��ي و����س���ائ���ل الإع���ل��ام،

والنا�شرين ،والك ّتاب ،واملثقفني ،وكافة املهتمني بالتعرف على
برنامج فعاليات الدورة اجلديدة من معر�ض ال�شارقة الدويل
للكتاب حل�ضور امل�ؤمتر ال�صحفي .يذكر �أن معر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب يعد واحداً من �أكرب ثالثة معار�ض يف العامل،
وي�ؤ ّكد عاماً بعد عام ،من خالل ا�ست�ضافته لأ�سماء وم�شاركاتٍ
�أدبية ،وثقافية من خمتلف �أنحاء العامل� ،أن م�شروع ال�شارقة
الثقايف وح�ضورها الفاعل على �أجندة الأح��داث الثقافية يف
العامل ،بات منوذجاً عاملياً يحتذى ،ينه�ض بالثقافة ومفرداتها
كافة ،لي�ؤكد ح�ضور الإمارة كوجهة دائمة للمثقفني والكتاب
وال��ن��ا���ش��ري��ن وجل��م��ي��ع ال��ع��ام��ل�ين وامل��ه��ت��م�ين ب��ال��ع��م��ل الثقايف
و�صناعة الن�شر حملياً و�إقليمياً وعاملياً.

املواطنني من الآباء والأمهات يف املجتمع.
و�أ�شارت احلمادي ،ب�أن توزيع ال�شتالت بد�أ منذ يومني ،وقد �شاركت جهات
عدة يف امل�س�ؤولية املجتمعية من خالل توفري ال�شتالت وهي وزارة البيئة
والتغيري املناخي ،م�شتل ا�شجار الإمارات ،الربية ،بلدية ال�شارقة ،دائرة
البلدية والتخطيط ب���إم��ارة عجمان ،دائ���رة ���ش���ؤون البلديات والزراعة
والرثوة احليوانية ،ومزارع م�شاتل القايدي.
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:سكيورتي لينك للحا�سب االيل ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:أبوظبي � ,شارع الدفاع � ,شرق  - 2-18ق  - 91ميزان
 - 6مبنى مالك:احمد طار�ش �سلطان �سعيد الهاملي واخرون
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1927009 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تبارك
لرتكيب احلجر والرخام
رخ�صة رقم CN 3845923:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:انفنتي للوازم �صيد اال�سماك � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  0.7مبنى ال�سيد حمد حممد حمد الكنيبى
واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2825997 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االمواج الف�ضية
لتجارة املعدات الكهربائية
رخ�صة رقم CN 1179190:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خالد حممد عبداهلل با�سويد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد عبداهلل حممد با�سويد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية لال�ست�شارات ال�ضريبية
ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/9/30:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105029726:تاريخ التعديل2021/10/4:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ام ايه بارترنز حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/9/26:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105028996:
 تاريخ التعديل2021/10/4:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زيورخ لتجارة �سكراب املعادن � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 3973588:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ب�سام بالل �سعيد خريى احلام�ض %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /هانى حممود �شعبان ابوخ�ضره من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /هانى حممود �شعبان ابوخ�ضره من � % 100إىل %49
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 300000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /زيورخ لتجارة �سكراب املعادن � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بي�ست فا�سيليتي الدارة العقارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1956684:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد �سعيد حممد العريقى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد �سعيد حممد العريقى من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف كلمكا�س الطرمان
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بي�ست فا�سيليتي الدارة العقارات ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االمانو�س للديكور
رخ�صة رقم CN 1154683:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سيف الدين م�صطفى �سو�سو %100
تعديل وكيل خدمات
�إ�ضافة في�صل حممد مبارك حميد العبيدىل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد براء حممد في�صل راغب عدى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االزهار
لال�ست�شارات الت�سويقية
رخ�صة رقم CN 2943996:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

ZURICH METAL SCRAP TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

BEST FACILITY PROPERTY MANAGEMENT L.L.C

�إىل /بي�ست فا�سيليتي الدارة العقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل  /زيورخ لتجارة اخلردة املعدنية ذ.م.م

ZURICH METAL SCRAP TRADING LLC

BEST FACILITY PROPERTY MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية 0910018فعلى
كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة
ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/احلكاوي كافية
رخ�صة رقم CN 2244765:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد جمعه مبارك عي�سى املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالعزيز عبداهلل حممد احمد العبيديل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ابولودور لال�ست�شارات

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 1354626:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد امري الدين اجمل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اجمل قروب �ش ذ م م

�إ�ضافة احمد حممد حمدان بالطويل املن�صورى %100

AJMAL GROUP LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف هزاع حممد حمدان بالطويل املن�صورى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد امري الدين اجمل

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

تعديل ر�أ�س املال  /من � 150000إىل 100000

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شيخه مطر مطر بخيت املهريى

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

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

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

الهند�سية ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1020308:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ابولودور لال�ست�شارات الهند�سية ذ.م.م
ABU LODORENGINEERING CONSULTANCY L.L.C

�إىل  /مدماك لال�ست�شارات الهند�سية ذ.م.م
MEDMAC CONSULTANT ENGNEERS L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13358بتاريخ 2021/10/5
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  557 / 2021 / 38جتاري م�صارف جزئي

مو�ضوع الدعوى :املطالبة ب�إلزام املدعي عليها مببلغ وقدره  272,642.79درهم �إماراتي  ،بالإ�ضافة �إىل
الفوائد القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام..
طالب االعالن  :البنك التجاري الدوىل �ش.م.ع
املطلوب اعالنه :جنود خمي�س ربيع بالل اخلليفي
مو�ضوع الإعالن  :مبا �أن املدعى البنك التجاري الدويل �ش.م.ع
و ميثله حممود ح�سني علي �أحمد
قد �أق��ام عليكـ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب���إل��زام املدعي عليها مببلغ وق��دره  272,642.79درهم
�إماراتي  ،بالإ�ضافة �إىل الفوائد القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021-10-12ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بُعد & BUILDING_DESCلذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما
لديكـ من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بـثالثة �أيام على االقل

رئي�س الق�سم

حمكمة الفجرية االبتدائية
االحتادية
تعلن حمكمة الفجرية االبتدائية االحت��ادي��ة للجميع ب���أن��ه �سينعقد م��زاد علني يف مت��ام ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء ي��وم االح��د املوافق
 2021/10/10وذلك لبيع املركبات املبني او�صافها يف املوقع االلكرتوين للإمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوعلى كل
من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على االقل .
ΔϳοϘϟ ϡϗέ
2018/351
2018/418
2017/306
2019/184
2019/307
2019/80
2018/508
2017/187
2020/207
2017/187
2018/131
2014/161
2017/187
2013/530
2019/207
2016/47
2019/184
2013/530
2013/530
367/2015
2016/486
2019/425

ΔΣϭϠϟ ϡϗέ
15480
84470
31727
44805
23835
6241
66791
61521
67582
34261
13285
45569
30963
75268
95
6002
44805
76270
56345
82260
47221
12881

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 1019091:قد تقدموا الينا بطلب

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

Ωϭϛϟ
C
4
A
M
J
A
A
A
A
A
D
5
A
Qala
B
A
M
Qala
Qala
ΝέΑϟ
white
1
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مغ�سلة بابيل زون � -شركة

حماكم دبي

ΓέΎϣϹ
Fujairah
AbuDhabi
Fujairah
Dubai
Dubai
Fujairah
Fujairah
Fujairah
Fujairah
Fujairah
Dubai
AbuDhabi
Fujairah
RAK
Fujairah
Fujairah
Dubai
RAK
RAK
ΔϣϳΧϟ αέ
Sharjah
Sharjah

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز اجمل العطور ذ م م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/17053
املنذره� :شركة �سما للتمويل (م.خ) ( حاليا ) �شركة احليل اوريك�س للتمويل ( �ش م خ ).
املنذر �إليها :فلورا بورينج ملقاوالت احلفر ذ م م فرع دبي .
تنذر املنذره املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )136,435.00درهم نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ( / 91438
خ�صو�صي  /C/دبي ) من نوع (  _ CRANE AQHI QLY 25رافعه
بعجالت ) موديل ( _ )2015لون ( ا�صفر ا�سود) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

ϲλΎηϟ ϡϗέ
JD1GM3035G1008856
JTJHT00W633533680
MMBJNKA50DD030217
JN6BE6B50D9000557
RKLBB9HEXE5006943
JN8AS05Y46X001122
MMBJNKA50DD008497
MR0EX12G5B2056039
JTDBR22E273224088
JMYSRCS1ACU705939
5N1AR1N81CC630803
JTHBN36FX40156980
JL7BCE1J2CK019634
JTDBR40E389001409
JNRAZ2NY6K9110361
JTMHX09J5F4081377
JN6BE6BS0D9000557
HJTGJX02P780014048
MPAER33P79H505898
MR0EX12G9A2028436
JTJHT00W323520898
JNKBV61E18M500646

ΔΑϛέϣϟ ωϭϧ
ϥϭϳέϳγͲ ϭγΗΎϬϳΩ
470 αϛ ϝͲ αίϛϟ
MitsubishiL200
NISSANURVAN
ToyotaCorolla
InfinitiFX35
CadillacEscaladePickup
ToyotaHilux
ToyotaCorolla
MitsubishiLancer
NissanPathnder
430 α ϝ
έΗϧΎϛ
1.8 ϻϭέϭϛ
80 αϛ ϭϳϛͲ ϲΗϳϧϳϔϧ
ToyotaLandCruiser
ϥΎϓέϭ
ToyotaHiace
ToyotaPickUp
ToyotaHilux
LexusLX470
35 ϲΟͲ ϲΗϳϧϳϔϧ

ϲϧϳίΧΗϟ ϡϗέϟ
824192
825222
632446
609954
625600
632480
618960
613409
662804
657061
629324
650162
602184
607991
824453

300166
609954
302128
605141
665747
201893
824880

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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

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

الثالثاء � 5أكتوبر  2021العدد 13358

الثالثاء � 5أكتوبر  2021العدد 13358

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
ميد جيت للتجارة �ش ذ م م
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةGENERAL GATE :
بتاريخ 2021/9/29:
املودعة بالرقم 360706 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :ميد جيت للتجارة �ش ذ م م
املوطن  :دبي اخلليج التجاري  @ 51اخلليج التجاري ,هاتف , 971528882325 :فاك�س:
� , 97148839261 ,صندوق الربيد - 9780 :امييلhano34604@gmail.com :
�صورة العالمة :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
ميد جيت للتجارة �ش ذ م م
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةGENERL GATE :
بتاريخ 2021/9/30:
املودعة بالرقم 360892 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :ميد جيت للتجارة �ش ذ م م
املوطن  :دبي اخلليج التجاري @ 51اخلليج التجاري  ,مكتب رقم  , 1110هاتف, 971258882325 :
فاك�س� , 97148839261 :صندوق الربيد- 9870 :امييلhano34604@gmail.com :
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 21 :
�أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ� ،أم�شاط و�أ�سفنج ،فرا�شي (عدا فرا�شي التلوين �أو
الدهان) ،م��واد �صنع الفرا�شي� ،أدوات تنظيف� ،سلك جلي ،زج��اج غري م�شغول �أو زج��اج �شبه م�شغول
(ع��دا الزجاج امل�ستعمل يف املباين)� ،أواين زجاجية و�أواين خزف �صيني و�أواين خزفية غري واردة يف
فئات �أخرى.
و�صف العالمة  :كلمة بوابة عامة باللغة االجنليزية
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 35 :
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي
و�صف العالمة  :كلمة بوابة عامة باللغة االجنلزية
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :ميد جيت للتجارة �ش ذ م م
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةGENERAL GATE :
بيانات الأولوية :
بتاريخ 2021/9/29:
املودعة بالرقم 360779 :
ب�إ�سم  :ميد جيت للتجارة �ش ذ م م
املوطن  :دبي اخلليج التجاري @ 51اخلليج التجاري  ,مكتب رقم  , 1110هاتف971528882325 :
 ,فاك�س� , 97148839261 :صندوق الربيد - 9780 :امييلhano34604@gmail.com :
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9 :
�أجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أج��ه��زة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي
والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم،
�أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة
ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص
مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط لت�سجيل الرقمية؛ �آليات للأجهزة التي تعمل
بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر؛ برامج
كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء احلرائق.
و�صف العالمة  :كلمة بوابة العامة باللغة االجنليزية
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
ميد جيت للتجارة �ش ذ م م
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةGENERAL GATE :
بتاريخ 2021/9/30:
املودعة بالرقم 360937 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :ميد جيت للتجارة �ش ذ م م
املوطن  :دبي اخلليج التجاري @ 51اخلليج التجاري  ,مكتب رقم  , 1110هاتف971528882325 :
 ,فاك�س� , 97148839261 :صندوق الربيد - 9780 :امييلhano34604@gmail.com :
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 11 :
جهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفيف والتهوية و�إمداد املياه والأغرا�ض
ال�صحية.
و�صف العالمة  :كلمة بوابة عامة باللغة االجنليزية
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن
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الإمارات للتعليم املدر�سي تعتمد �سيا�سة تقييم الطلبة و�ضوابطها للعام الدرا�سي 2022-2021
•• دبي  -وام:

�أعلنت م�ؤ�س�سة الإم���ارات للتعليم املدر�سي عن �سيا�سة تقييم الطلبة
و�ضوابط االمتحانات للعام الدرا�سي  2022-2021مبا يتوافق مع
توجهاتها ال��رام��ي��ة للعمل على تطوير م�ستويات الطلبة االكادميية
وامل��ع��رف��ي��ة وف��ق��ا لأف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات واملنهجيات املتبعة يف ه��ذا املجال
على امل�ستوى العاملي وحتاكي ال�سيا�سة خمتلف املراحل الدرا�سية بدءا
من مرحلة الطفولة املبكرة وريا�ض الأطفال ،واحللقة الأوىل والثانية
و�صوال �إىل احللقة الثالثة.
وارتكزت �سيا�سة التقييم املتوفرة حالياً على موقع امل�ؤ�س�سة الإلكرتوين
على ع��دة حم��اور هامة جلعلها �أك�ثر فعالية ومالم�سة لواقع العملية
الرتبوية يف امليدان بهدف جعلها قادرة على تقدمي �صورة دقيقة عن تقدم

الطلبة االكادميي واملعريف ،والك�شف عن �أول��وي��ات التطوير االكادميي
بالن�سبة للطلبة تبعا ل�سيا�سة التقييم للم�ضي قدما يف االرتقاء بجودة
املخرج الرتبوي الوطني ورفده بكافة ممكنات ريادته.
وتتلخ�ص مرتكزات �سيا�سة التقييم بالتغذية الراجعة من تطبيقها على
ار���ض ال��واق��ع� ،إىل جانب التقومي املدر�سي للعام االك��ادمي��ي -2021
 ،2022وتوزيع �أيام التمدر�س والإجازات الف�صلية وفق قرار جمل�س
الوزراء ف�ضال عن دليل اخلطة الدرا�سية باملدار�س احلكومية.
و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة �أنه مت ان�شاء �إدارة تقييم وقيا�س �أداء الطلبة وت�ضمينها
يف هيكل امل�ؤ�س�سة لتتوىل �صياغة الأط��ر واملعايري واملقايي�س والأدوات
والنظم املتعلقة بتقييم �أداء الطلبة يف املدار�س ،مبا ين�سجم مع �سيا�سات
التقييم املعتمدة لدى الوزارة ومبا يواكب االختبارات الوطنية والدولية
وي�ساهم يف رفع امل�ؤ�شرات التناف�سية العاملية للطلبة ،كما تخت�ص بو�ضع

خطط التح�سني امل�ستمر جل��ودة التقييم واالمتحانات والإ���ش��راف على
تنفيذها مبا ي�ضمن تعزيز مهارات الطلبة و�إعدادهم لإحراز التقدم يف
االختبارات .وحددت وثيقة �سيا�سة التقييم ثالثة �أنواع من االمتحانات
الت�شخي�صي والتكويني واخل��ت��ام��ي واختلفت تقييماتها و�أوزان���ه���ا يف
املجموع ال��ع��ام للطالب بهدف حتقق ال��ت��وازن املطلوب ،وحتقيقا ملبد�أ
اال�ستثمار يف الفر�ص مبا يعود بالنفع على الطالب وم�ستوى حت�صيله
�ضمن معايري مت و�ضعها بعناية تتوخى دقة قيا�س م�ستويات الطلبة ،كما
اعلنت امل�ؤ�س�سة وفقا ل�سيا�سة التقييم �أنه �سيتم تنظيم امتحان الإعادة
م��رة واح��د يف نهاية العام لطلبة ال�صفوف من � 4إىل  12و�ستكون يف
�شهر يوليو ،وفق ال�شروط املو�ضحة ب�سيا�سة التقييم.
و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة �أن جميع االمتحانات الإلكرتونية الف�صلية �ستنفذ
ح�ضورياً يف املدار�س وذلك متا�شياً مع برتوكول ت�شغيل املن�ش�آت التعليمية

ال�صادر من اجلهات املخت�صة يف ال��دول��ة ومب��ا يتما�شى مع االجراءات
االحرتازية املطبقة يف املدار�س احلكومية .وت�ستهدف الوثيقة ال�شاملة
على موقع امل�ؤ�س�سة الإلكرتوين جميع الهيئات الإدارية والتعليمية ،ومن
�ضمنهم �أولياء �أمور الطلبة ،بهدف �شرح �سيا�سة التقييم لهم باعتبارهم
�شريك ا�سرتاتيجي يف العملية التعليمية ،وذل��ك بهدف �ضمان و�صول
م�ستهدفات ال�سيا�سة لهم ب�صورة وا�ضحة مبا يجعلهم يف �صورة خطط
امل�ؤ�س�سة لتطوير م�ستويات الطلبة واالرتقاء بتح�صيلهم الأكادميي وفق
�أف�ضل املعايري املتبعة عامليا ،كما �سيتم التن�سيق مع ال��ك��وادر الإدارية
والتدري�سية يف خمتلف املدار�س احلكومية بهدف القيام مبهمة التوا�صل
مع �أولياء الأمور وتقدمي �سيا�سة التقييم لهم �ضمن �صيغ توا�صل فعالة
جتعل من املدر�سة نقطة توا�صل وتن�سيق مهمة مع كافة �أفراد املجتمع
خدمة لأهداف العملية التعليمية.

09

�إك�سبو  2020دبي يحت�ضن احتفاالت �أوكرانيا بيومها الوطني
•• دبي  -وام:

احت�ضن �إك�سبو  2020دبي �أم�س فعاليات عدة احتفاال باليوم الوطني
جلمهورية �أوك��ران��ي��ا ال�صديقة و�سط ح�ضور ر�سمي رفيع امل�ستوى من
م�س�ؤولني من كال البلدين.
ح�ضر الفعالية االفتتاحية لالحتفال الذي �أقيم يف �ساحة الو�صل ب�إك�سبو
 2020دبي معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح
والتعاي�ش املفو�ض العام لإك�سبو  2020دبي ومعايل رمي بنت �إبراهيم
الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل املدير العام لإك�سبو 2020
دبي ومعايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي
والبيئة ومعايل �أرينا نوفيكوفا نائبة وزير االقت�صاد يف �أوكرانيا وعدد من
امل�س�ؤولني من كال البلدين وزوار �إك�سبو  2020دبي.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان يف كلمته االفتتاحية خالل
احلفل�" :إنه ل�شرف كبري �أن �أكون معكم اليوم لالحتفال باليوم الوطني
لأوكرانيا و�أود �أن �أرحب ترحيبا �إماراتيا حارا بكم جميعا فمنذ �أن �أ�صبحت
ع�ضوا يف املكتب الدويل للمعار�ض يف عام � 1960شاركت �أوكرانيا بانتظام
يف املعار�ض العاملية واملتخ�ص�صة وحققت جناحات كبرية وي�سعدنا �أن نرى

متثيال قويا لأوكرانيا يف �إك�سبو ."2020
و�أ�ضاف معاليه" :بينما ن�ست�ضيف بكل فخر معر�ض �إك�سبو  2020دبي
ونرحب بالعامل يف دول��ة الإم���ارات ن�شعر بال�سعادة لالحتفال باليوبيل
الذهبي لوطننا مع �أ�سرتنا من دول العامل املختلفة".
و�أو�ضح معاليه �أن �إك�سبو  2020دبي يوفر فر�صة للمجتمع الدويل للعمل
معا على م�سار مت�سارع للتعايف لبناء م�ستقبل �أكرث �أمانا و�سعادة وهو ما
يتجلى يف �شعار �إك�سبو " 2020توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل".
وبني معاليه �أن جناح �أوكرانيا الذي يحمل �شعار "�أوكرانيا الذكية :و�صل
النقاط" يتيح للجميع التعرف على كيف ميكن لتكنولوجيا امل�ستقبل
واحلياة الذكية �أن ت�ساعد يف خلق عامل �أكرث توازنا كما يدعونا اجلناح
ال�ستك�شاف ث�لاث مناطق تركز على احلياة والتفكري وال�شعور .و�أ�شار
معاليه �إىل �أن �أوكرانيا تت�شارك مع دولة الإمارات يف ال�سعي نحو االبتكار
والتنمية امل�ستدامة وكفاءة الطاقة ..معربا عن تقديره لأوكرانيا وكافة
امل�س�ؤولني الأوك��ران��ي�ين ال��ذي ج���ا�ؤوا للم�شاركة يف ه��ذا احل��دث العاملي
املهم.
و�أ���ض��اف معاليه �أن دول��ة الإم���ارات �أول دول��ة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب �آ���س��ي��ا ت�ست�ضيف �إك�سبو ال��ع��امل��ي وتتطلع �إىل تعزيز

العالقات االقت�صادية والثقافية مع البلدان يف جميع �أنحاء العامل.
و�أ�شاد معاليه بالعالقات املزدهرة بني دولة الإمارات و�أوكرانيا وال�شراكة
التي جتمع بينهما ..م�شريا �إىل �أن هذا النمو يف العالقات بني البلدين
ا�سفر عنه �إن�شاء جمل�س الأعمال الأوكراين يف دبي بالإ�ضافة �إىل التعاون
يف املجاالت االقت�صادية والثقافية والتعليمية.
وذكر معاليه �أننا مع �إك�سبو  2020نتطلع لتعزيز ال�شراكات القائمة بني
بلدينا ون�سعى �إىل زي��ادة تعاوننا يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك مثل
ا�ستك�شاف الف�ضاء وال�سياحة والطاقة النظيفة.
و�أ�ضاف معاليه يف ختام كلمته �إننا نرحب بكم يف هذه التجربة العاملية
التاريخية التي تعد حمفزا للنمو واحلوار بني بلداننا واملجتمع الدويل
ومنارة للأمل يف عامل يتعافى.
من جانبها �أ�شادت معايل �أرينا نوفيكوفا بالعالقات املتميزة التي جتمع
بني دولة الإمارات و�أوكرانيا ..م�ؤكدة �أن �إك�سبو  2020دبي حدث عاملي
بارز يلهم العامل �أجمع ويخلق الفر�ص ويعزز من م�ستويات التعاون بني
الدول.
و�أ�شارت �إىل حر�ص �أوكرانيا على احل�ضور القوي يف �إك�سبو  2020دبي
الذي ي�ؤ�س�س لعالقات وثيقة وتعاون �أكرب بني خمتلف الدول بالإ�ضافة

�إىل حتفيز النمو االقت�صادي العاملي.
وعقب ذلك قام معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح
والتعاي�ش املفو�ض العام لإك�سبو  2020دب��ي يرافقه ع��دد من الوزراء
وامل�س�ؤولني من البلدين بجولة يف جناح �أوكرانيا ب�إك�سبو  2020دبي
ال��ذي يقع يف منطقة الفر�ص .ويحمل اجلناح �شعار "�أوكرانيا الذكية:
و�صل النقاط" وجتتمع احل��ي��اة الذكية والتفكري ال��ذك��ي والأحا�سي�س
ال��ذك��ي��ة يف اجل��ن��اح الأوك�����راين ال���ذي ي�سعى لإب����راز كيف ميكن للأفكار
واالبتكارات �أن ت�ساعد يف بناء م�ستقبل �أف�ضل لنا جميعاً.
وي�ضم اجلناح اخرتاعات مثل الدراجة الكهربائية التي ميكنها ال�سفر
مل�سافة  380كلم دون احلاجة لإعادة �شحن البطارية وال�ستائر ال�شم�سية
التي تولد الطاقة لي�ستعر�ض روح االبتكار يف �أوكرانيا كما ي�سلط ال�ضوء
على ثقافتها وتراثها وحياة �أبنائها.
كما يزخر اجلناح مبجموعة متنوعة كبرية من النباتات الرائعة التي
ت�ساعد على خلق �أجواء توحي بالراحة وال�سكينة.
ويقدم اجلناح برناجما ترفيهيا يت�ضمن عرو�ض �أزي��اء وحلقات نقا�شية
وعرو�ض الأداء الإبداعية وي�ضم مبنى اجلناح  3مناطق رئي�سية ت�شمل
احلياة الذكية ،التفكري الذكي والإح�سا�س الذكي.

بيئة �أبوظبي ت�سلط ال�ضوء على ت�أثري فقدان التنوع البيولوجي على اخلدمات التي توفرها النظم البيئية للب�شرية
•• �أبوظبي-وام:

�أكدت �سعادة الدكتورة �شيخة �سامل
ال���ظ���اه���ري الأم���ي��ن ال���ع���ام لهيئة
البيئة – �أب��وظ��ب��ي �أه��م��ي��ة حماية
ال��ت��ن��وع البيولوجي للم�ساعدة يف
احلفاظ على توازن النظم البيئية
الطبيعية.
و�سلطت �سعادتها  -خالل م�شاركتها
بحلقة نقا�شية يف جناح اال�ستدامة
التي �أقيمت يف �أ�سبوع تغري املناخ
�ضمن �سل�سلة املجل�س ال��ع��امل��ي يف
"�إك�سبو دب��ي  - "2020ال�ضوء
على �أهمية التنوع البيولوجي يف
قدرة النظم البيئية على ال�صمود،
م�شرية �إىل �أن��ه ه��و ال��راب��ط الذي
ي��ج��م��ع��ه��ا م�����ع ب��ع�����ض��ه��ا البع�ض
وعندما نفقد التنوع البيولوجي
ف�إننا بالتايل نعطل اخلدمات التي
توفرها النظم البيئية للب�شرية.
وق������ال������ت ال���ط���ب���ي���ع���ة ع������ب������ارة عن
�شبكة م��ع��ق��دة و�أن��ظ��م��ت��ه��ا البيئية
امل��ت��ن��وع��ة ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ ،جتعل
م���ن امل��م��ك��ن ل��ل��ب�����ش��ر ال��ع��ي�����ش على
الأر���ض من خالل خدمات النظام
ال��ب��ي��ئ��ي ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا فالطبيعة
توفر امل��ي��اه النظيفة وتنظم املناخ
وت��دع��م تلقيح املحا�صيل وت�شكل
ال��ت�رب����ة والأه���������م م����ن ذل�����ك �أنها
تغذي �أج�سادنا و�أرواح��ن��ا ومتنحنا
ال��غ��ذاء وال�ترف��ي��ه وال��ع�لاج وحتى
الروحانيات لذلك من ال�ضروري
بالن�سبة لنا �أن نحافظ دائ ًما على
الطبيعة والتنوع البيولوجي لكي
تزدهر الب�شرية.
و�أ���ض��اف��ت �سعادتها  " :ن��ظ�� ًرا لأننا
نتعدى �أكرث على موائلنا الطبيعية
ف�إننا ال نقرتب منها بل �إننا يف الواقع
ن��زي��د م���ن اب��ت��ع��ادن��ا ع���ن الطبيعة

وب�سبب الأن�شطة الب�شرية ميكن
�أن ينقر�ض م��ا ي��ق��رب م��ن مليون
نوع من احليوانات والنباتات قري ًبا
مما ي���ؤدي �إىل �سل�سلة من النتائج
غري املتوقعة كما ت�ؤثر ا�ستجابات
الطبيعة لتدخالتنا املتزايدة حالياً
يف جمتمعات ب�أكملها على نطاق
وتواتر غري م�سبوقني من حرائق
الغابات �إىل الأوب��ئ��ة العاملية وغزو
احل�شرات".
وتابعت  " :بدون التنوع البيولوجي
نفقد ال��ن��ظ��م البيئية واخلدمات
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ل��ن��ا ون��ف��ق��د النحل
ال������ذي ي���ق���وم ب��ت��ل��ق��ي��ح املحا�صيل
التي ن�أكلها والنباتات التي تثبت
ال�ترب��ة ال��ت��ي ت����زرع ال��ط��ع��ام الذي
ن���أك��ل��ه ونفقد احل��م��اي��ة م��ن هبوب
ال��ع��وا���ص��ف ال��ت��ي ت��وف��ره��ا �أ�شجار
القرم وعزل الكربون من الأ�شجار
ال��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى ت��ل��ط��ي��ف تغري
املناخ ..باخت�صار التنوع البيولوجي

�أم��ر بالغ الأهمية لبقاء الب�شرية
".
كما �سلطت �سعادتها ال�ضوء على
�أه��م��ي��ة ال���رك���ائ���ز الأرب������ع للتنمية
امل�����س��ت��دام��ة وه����ي ك���وك���ب الأر������ض
والإن�������س���ان وال���ف���ائ���دة وامل����ب����ادئ ..
وقالت" :هناك الكثري من عوامل
الت�شتيت ال��ت��ي مت��ر ب�أعيننا على
ال�شا�شات ال�صغرية التي نحتفظ
ب��ه��ا �أم���ام���ن���ا ،ل���درج���ة �أن���ن���ا نن�سى
�أن ن��ن��ظ��ر �إىل الأع���ل���ى ون�ستمتع
بجمال الطبيعة لأنها تنقر�ض من
حولنا".
فمعدل انقرا�ض الأنواع الآن �أ�سرع
ب���ـ  10000م����رة مم���ا ك����ان عليه
أ�سا�سا
يف امل��ا���ض��ي ،وي���رج���ع ذل���ك � ً
�إىل الأن�����ش��ط��ة ال��ب�����ش��ري��ة وت�شري
ال��ت��ق��دي��رات �إىل �أن ن���وعً���ا واح����دًا
ي��ن��ق��ر���ض ك����ل خ��م�����س دق����ائ����ق ويف
ه��ذا الإط���ار ففي املتو�سط يق�ضي
الأ�شخا�ص  144دقيقة يوم ًيا على

و�سائل التوا�صل االجتماعي خالل
ذل��ك الوقت يختفي  28نوعًا من
على كوكب الأر�ض.
وحتدثت مبزيد من التف�صيل عن
ب��رن��ام��ج ال��ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ام��ل ملراقبة
التنوع البيولوجي والذي يت�ضمن
ا����س���ت���خ���دام ال����ط����ائ����رات املروحية
ل��درا���س��ة بع�ض الأن����واع الرئي�سية
م���ث���ل �أب�����ق�����ار ال���ب���ح���ر ف�������ض�ل�ا عن
ا���س��ت��خ��دام ال��ط��ائ��رات ب���دون طيار
مل���راق���ب���ة ال���ط���ي���ور ب���الإ����ض���اف���ة �إىل
�إج�������راء م�����س��ح م���ي���داين ملجموعة
وا�سعة من الأن���واع يف �إط��ار �سعيها
للحفاظ على التنوع البيولوجي.
و�أ�ضافت الظاهري " :لقد انتهينا
م����ؤخ��� ًرا م��ن ر���س��م خ��رائ��ط �شاملة
للموائل الطبيعية الربية والبحرية
وحت���دي���د ا���س��ت��خ��دام��ات الأرا����ض���ي
والغطاء الأر���ض��ي لإم���ارة �أبوظبي
با�ستخدام تقنيات اال�ست�شعار عن
ب��ع��د وك��ذل��ك امل�����س��وح��ات امليدانية

التي تتيح لنا حتديد توزيع جميع
امل���وائ���ل يف الإم�������ارة وق����د �ساهمت
ه��ذه اخل��رائ��ط يف م�ساعدة الهيئة
يف حتديد املناطق التي حتتاج �إىل
احلماية حيث يتم ترتيب املوائل
ال��ب�ري����ة وال���ب���ح���ري���ة وف�����ق منهج
ت�صنيف بياين متكامل وت�سهم هذه
امل��ج��م��وع��ة م��ن ال��ب��ي��ان��ات املوثوقة
يف ات��خ��اذ ق����رارات بيئية �أك�ث�ر دقة
وق���اب���ل���ة ل��ل��ق��ي��ا���س ك���م���ا ت�ستخدم
الهيئة بيانات الأق��م��ار ال�صناعية
لال�ست�شعار ع��ن ُب��ع��د والطائرات
ب��دون طيار وال��ذك��اء اال�صطناعي
لر�سم خرائط جودة الرتبة ".
و�أو����ض���ح���ت �أن ب��رن��ام��ج املحميات
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف ه���ي���ئ���ة ال���ب���ي���ئ���ة –
�أب��وظ��ب��ي ال���ذي ي�سعى �إىل حتديد
وح��م��اي��ة و�إدارة امل��ن��اط��ق الربية
وال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ي ت�����ض��م جمموعة
م��ت��ن��وع��ة م��ن امل���وائ���ل ال��ط��ب��ي��ع��ة يف
جميع �أنحاء �أبوظبي وتدير الهيئة

���ض��م��ن ���ش��ب��ك��ة زاي������د للمحميات
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ���س��ت م��ن��اط��ق حممية
بحرية مب��ا يف ذل��ك حممية مروح
ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ي ان�����ض��م��ت يف العام
� 2007إىل ال�����ش��ب��ك��ة العاملية
ملحميات املحيط احل��ي��وي التابعة
لربنامج الإن�سان واملحيط احليوي
اخل���ا����ص ب��ال��ي��ون�����س��ك��و /MAB/
وت��غ��ط��ي ه���ذه امل��ح��م��ي��ات البحرية
ب�شكل �إج��م��ايل  6780ه��ك��ت��ا ًرا �أو
 13.88%من م�ساحة �أبوظبي
البحرية ه��ذا ب��الإ���ض��اف��ة �إىل 13
م���ن���ط���ق���ة حم���م���ي���ة ب����ري����ة تغطي
 1146ه��ك��ت��ا ًرا �أو 16.96%
من امل�ساحة الربية لإمارة �أبوظبي
مع خطط لزيادة هذه الن�سبة �إىل
 20%يف امل�ستقبل القريب.
كما ط��ورت هيئة البيئة � -أبوظبي
خم�س خطط عمل للحفاظ على
ثمانية من �أن��واع النباتات املهددة
يف �أب��وظ��ب��ي و���س��ب��ع��ة م���وائ���ل برية

ه��ام��ة مب���ا يف ذل���ك ���ش��ج��رة الغاف
ون���ب���ات ال��غ�����ض��ا واث���ن�ي�ن م���ن �أن����واع
�أ���ش��ج��ار ال�سمر وال��ن��ب��ات��ات املهددة
باالنقرا�ض يف جبل حفيت.
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك قامت الهيئة
ب��زي��ادة الإن��ت��اج يف م�شتل النباتات
املحلية التابع للهيئة ال��ذي ي�ضم
�أك��ث�ر م���ن  73ن���وع���اً م���ن الأن�����واع
ال��ن��ب��ات��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة وال�������ذي ت�صل
طاقته الإنتاجية �إىل 500.000
�شتلة �سنوياً.
كما تعمل هيئة البيئة � -أبوظبي
ع����ل����ى ت����ط����وي����ر م����رك����ز �أب����وظ����ب����ي
للم�صادر الوراثية النباتية بطاقة
�إجمالية ت�صل لأكرث من 20000
عينة م��ن ال��ب��ذور و�أط��ل��ق��ت الهيئة
م�شروع ن�ثر م��ا يزيد على مليون
ب���������ذرة ل����ن����ب����ات����ات ب�����ري�����ة حملية
مل��ج��م��وع��ات خم���ت���ارة م���ن الأن������واع
ال��ن��ب��ات��ي��ة ال�بري��ة يف �أرب����ع مناطق
حم��م��ي��ة وق����ام����ت ب������إع�����ادة ت�أهيل

املوائل الطبيعية اجلبلية يف متنزه
جبل حفيت الوطني وزراع��ة �أنواع
نباتية حملية من �أ�شجار الغ�ضف
وال�����ش��وع واخل��ن�����ص��ور وال��ت��ي تعترب
من الأن���واع امل��ه��ددة واملتناق�صة يف
ب��ي��ئ��ات��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة امل��ح�����ص��ورة يف
جبل حفيت.
وق���ام���ت ال��ه��ي��ئ��ة م����ؤخ��� ًرا بتو�سيع
نطاق برناجمها الطموح والناجح
لإع�����ادة ت��وط�ين امل��ه��ا الأف��ري��ق��ي /
�أب���و ح���راب /امل��ه��دد ب��االن��ق��را���ض يف
بيئتها ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة لي�شمل �إع����ادة
توطني امل��زي��د م��ن الأن����واع املهددة
ب��االن��ق��را���ض م��ث��ل امل��ه��ا �أب����و عد�س
"البقر الوح�شي" وغ���زال الداما
يف ت�شاد وو�صل عدد املها الأفريقي
ال��ذي ت��دي��ره الهيئة يف ت�شاد الآن
�إىل �أكرث من  330ر�أ�سا وذلك مع
والدة �أكرث من  70مولوداً جديداً
يف الربية ونقل  50ر�أ���س��اً جديدة
من املها �إىل ت�شاد.

بلدية منطقة الظفرة تبد�أ نرث
بذور نباتات البيئة املحلية
•• الظفرة -الفجر:

تقوم بلدية منطقة الظفرة بنرث ب��ذور نباتات البيئة املحلية قبل واثناء
مو�سم الأمطار يف املحميات الطبيعية ا�ستعدادا ملو�سم هطول الأمطار.
بهدف اكثار النباتات املحلية واملحافظة على التوازن البيئي وعدم اال�ضرار
بالنظم البيئية املحلية واحلفاظ على املوارد املائية.
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ت�ضخم مرعب يف �إيران % 40...من ال�سكان حتت خط الفقر
ويقل�صون م�شرتياتهم �أكرث ف�أكرث كل �شهر .ويبلغ �سعر الدوالر � 270ألف
ريال ،مقارنة مع � 32ألفاً ،عندما وقعت طهران االتفاق النووي مع القوى
العاملية يف  .2015و�أدى ه��ذا االرت��ف��اع يف �سعر ال���دوالر �إىل ق�ضم رواتب
الإيرانيني ،ومدخراتهم.
وارتفع الت�ضخم �إىل  45%منذ  ،1994بينما حلقت �أ�سعار املواد الغذائية
بنحو  .60%ويعود ذلك لأ�سباب متعددة ومتداخلة ،بينها غرق االقت�صاد
بعد �سنوات من العقوبات على خلفية الربنامج النووي الإي���راين ،وتعطل
حلقة الإنتاج ب�سبب وباء كورونا ،والتدين امل�ستمر يف الإنتاج املحلي.
وانخف�ض �إجمايل الناجت املحلي بنحو  60%بني  2017و ،2020وفق ما
�أفادت به غرفة التجارة الأ�سبوع املا�ضي ،وو�صف رئي�س الغرفة غالم ح�سني
�شافعي االنخفا�ض بـ “حتذير جدي من م�ستقبل االقت�صاد الإيراين».
ويجد الإيرانيون الآن �أن �أموالهم بال قيمة ،ويجب التخلي عن الأطعمة،

•• وا�شنطن-وكاالت

10

تطرقت وكالة “�أ�سو�شيتد بر�س” الأمريكية �إىل الو�ضع الإقت�صادي الذي
يزداد �سوءاً يف �إي��ران ،م�شرية �إىل �أن �صاحب �سوبر ماركت يف و�سط طهران
يدعى مهدي دولتياري ،كان يراقب بخوف يف الأ�شهر املا�ضية �أ�سعار ال�سلع
التي كانت مقبولة يف متجره ،قبل �أن حتلق بعيداً عن متناول زبائنه.
والإيرانيون الذين كانوا ي�شرتون �أكيا�ساً من املواد الغذائية الأ�سا�سية من
املتجر ،باتوا يكافحون الآن للح�صول على ما يكفي من طعام ،يف الوقت
الذي تنخف�ض فيه العملة �إىل م�ستويات جديدة يف مقابل ال��دوالر .ويقول
دولتياري �إن “�سعر الأرز باهظ ج���داً» .وفيما تخنق العقوبات الأمريكية
الإقت�صاد ،ف�إن االرتفاع القيا�سي للت�ضخم� ،أحلق ال�ضرر الأكرب بالإيرانيني
العاديني .ويقتطع الإيرانيون املذهولون اللحوم ،واحلليب من وجباتهم،

التي كانت تعترب �أ�سا�سية يف املا�ضي .ومقارنة مع عام م�ضى ،ارتفعت �أ�سعار
احلليب ،وال��ل�بن ،والبي�ض بنحو  ،80%و�أ���س��ع��ار اخل�ضر  ،70%واملواد
الأ�سا�سية مثل اخلبز والأرز  ،50%وفقاً لوكالة الإح�صاءات احلكومية.
ويقول امل�شرتي �أوزرا ع��دالت 63 ،عاماً ،غا�ضباً ”:نرى �أن الأ�سعار ترتفع
�أكرث و�أكرث يومياً�...إنه �أمر مرعب .كيف ميكن العي�ش مبثل هذه الرواتب
املتدنية» .ويقول الكثري من الإيرانيني �إنهم يت�سوقون �أقل بكثري مما كانوا
يفعلون يف املا�ضي .وقالت جيهان خياباين وهي �أم لثالثة �أوالد“ :يف الوقت
احلا�ضر �أ�ستطيع فقط �شراء البقوليات مرة يف ال�شهر».
�أعيد فر�ض العقوبات الأمريكية يف  2018عندما �سحب الرئي�س وقتها
دونالد ترامب وا�شنطن من الإتفاق النووي ،بينما بقيت الآمال ،يف �أن جتد
القوى العاملية م�ساراً للعودة �إىل االتفاق� ،صعبة املنال.
وتوقفت املفاو�ضات يف فيينا يف يونيو (حزيران) قبل تويل الرئي�س الإيراين

اجلديد مهامه ،دون حتديد موعد ال�ستئنافها .ومنذ عقود ،يعاين الإقت�صاد
الإيراين ال�ضعيف من �سوء الإدارة ،وفق اخلرباء ،لكن العقوبات ،خا�ص ًة على
قطاع الطاقة احليوي التي منعت احلكومة من بيع النفط اخلام يف اخلارج،
�سرعت االنحدار.
ويقول االقت�صادي الإيراين مرت�ضى �أفغاين� ،إن “ال�سبب الرئي�سي لالرتفاع
احل��ايل يف الت�ضخم عائد �إىل ع��دم فعالية الأج��ه��زة الداخلية والوظيفية
والتنفيذية ،ومبا �أننا نعتمد على بيع النفط اخل��ام ،وعلى ال��دوالرات التي
جننيها من وراء ذلك ،ف�إننا �صرنا �أكرث ه�شا�شة يف ظل العقوبات».
ودف��ع نق�ص ال��دوالرات احلكومة �إىل طبع املزيد واملزيد من الريال لتدفع
امل�ستحقات عليها .ونتيجة لذلك ،دُفع الكثري من الإيرانيني �إىل الفقر .ويف
العام املا�ضي ،زادت �أعداد الذين يعي�شون حتت خط الفقر ،وفق الإح�صاءات
الر�سمية ،من الذين يجنون ما يعادل  46دوالراً يف ال�شهر ،نحو .40%

•• الفجر -فران�سوا كليمن�صو
ترجمة خرية ال�شيباين
مل تتمكن رئي�سة جمل�س النواب نان�سي بيلو�سي
من التوفيق بني الدميقراطيني ،ورمبا �سيثبت �أنها
قد تكون عقبة يف �إنقاذ البيت الأبي�ض يف انتخابات
العام املقبل.
قبل ثالث �سنوات من هزمية هيالري كلينتون يف
االنتخابات الرئا�سية لعام � ،2016صاغت نان�سي
بيلو�سي هذه اجلملة ال�ستح�ضار قدرة الن�ساء على
ت�شجيع بع�ضهن البع�ض من �أجل الفوز يف معاركهن
ال�سيا�سية�“ :إذا كانت الن�ساء يثقن يف �أنف�سهن،
قد تدفع كاماال هاري�س غدا ثمن انق�سامات اليوم
تعر�ضت رئي�سة جمل�س النواب،
زع��ي��م��ة الأغ��ل��ب��ي��ة الدميقراطية
ال��ب��رمل�����ان�����ي�����ة ،م���������س����اء اجل����م����ع����ة،
للهزمية �أمام ن�ساء من مع�سكرها.
واح�����دة ع��ل��ى مي��ي��ن��ه��ا ،ال�سناتورة
الدميقراطية ع��ن والي���ة �أريزونا،
ك�ير���س�تن ���س��ي��ن��ي��م��ا ،ال���ت���ي رف�ضت
التعهد بتمرير م��ي��زان��ي��ة الإنفاق
االج������ت������م������اع������ي ال�����ب�����ال�����غ�����ة 3.5
ت��ري��ل��ي��ون دوالر ت��دع��م��ه��ا غالبية ال����ك����وجن����ر�����س ع�������ام  ،2018يف ال�����ش��ه�ير ل���ل���ت����أم�ي�ن ال�������ص���ح���ي :يف
ح��زب��ه��ا .والأخ����رى على ي�سارها ،م��ن��ت�����ص��ف والي�����ة دون���ال���د ترامب ،ذل��ك ال��وق��ت ،نا�ضلت املنتخبة عن
يف ���ش��خ�����ص ب����رام����ي��ل�ا ج����اي����اب����ال ،و�صفت ال�صحافة نان�سي بيلو�سي ���س��ان فران�سي�سكو لإق��ن��اع �أقرانها
الع�ضو الدميقراطي عن �سياتل يف ب���أن��ه��ا “�أ�سو�أ ك��اب��و���س لرتامب” .باجلانب التاريخي لهذا الإ�صالح
جمل�س ال��ن��واب ،والكاهنة الكربى فهل ميكن �أن ت��ك��ون ق��د احتفظت بالن�سبة ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة مهما
للكتلة التقدمية ،التي ت�ضم  96بنف�س الكنية ،ول��ك��ن جل��و بايدن؟ كانت تكلفته ،وتنفيذه التدريجي
ؤول منتخ ًبا يف مبنى الكابيتول ي��ع��رف االث���ن���ان بع�ضهما البع�ض جدا يف الزمن ،والت�سويات الالزمة
م�س� اً
الأك�ث�ر ي�سارية .بالن�سبة لها ،من ج��ي��دًا -يبلغ م��ن العمر  78عامًا م����ع ال���دمي���ق���راط���ي�ي�ن املنتخبني
امل�����س��ت��ح��ي��ل ال��ت�����ص��وي��ت ع��ل��ى خطة وت��ب��ل��غ ه��ي م��ن ال��ع��م��ر  81عامًا .الأكرث حمافظة.
ومل مي����ن����ع ه�������ذا احل��������زب من
اال�ستثمار يف البنية التحتية التي ول��دت الأوىل يف ال�ساحل ال�شرقي،
ت�����ص��ل قيمتها �إىل  1000مليار ون�ش�أت يف ال�ساحل الغربي ،وهي من ال��ه��زمي��ة يف االن��ت��خ��اب��ات الن�صفية
دوالر ،والتي �سبق تبنيها يف جمل�س كاليفورنيا بالتبني بعد �أن �أم�ضت ل��ع��ام  ،2010وال دون��ال��د ترامب
ال�����ش��ي��وخ مب�����س��اع��دة اجلمهوريني� ،شبابها يف ب��ال��ت��ي��م��ور ،ال��ت��ي �أ�صبح م��ن حم��اول��ة تفكيك ه���ذا الن�صب
دون ���ض��م��ان �أن ي�������ص���وّت جمل�س والدها ،توما�س د� .ألي�ساندرو ،وهو الت�شريعي عام  ،2017لبنة لبنة.
ال�شيوخ نف�سه ل�صالح االعتمادات ابن ملهاجر �إيطايل ،رئي�س البلدية .ورغم خ�سارة  13مقعدًا دميقراط ًيا
ال�ضخمة خلطة �إعادة البناء ب�شكل ومي�����ار������س ك����ل م��ن��ه��م��ا ال�شعائر العام املا�ضي يف جمل�س النواب� ،أراد
�أف�ضل .امل�أزق ،اذن ،وحتى التم ّزق الكاثوليكية ،وهي اي�ضا �أم خلم�سة جو بايدن عودة نان�سي بيلو�سي �إىل
من�صبها ،رغم �أن اجلناح التقدمي
واحل�����س��رة ...انها املخاطرة بقيادة �أطفال.
ك���ان ب��اي��دن وب��ي��ل��و���س��ي ،املح ّرك ل��ل��ح��زب ،ب��ق��ي��ادة امل��خ�����ض��رم بريين
احل��زب الدميقراطي اىل الهزمية
يف االن��ت��خ��اب��ات الن�صفية نوفمرب ال��داف��ع وراء االنت�صار الت�شريعي ����س���ان���درز وال����ن����اري����ة �ألك�ساندريا
 ،2022ناهيك عن التهديد بحملة العظيم ل��ب��اراك �أوب���ام���ا ،الإ�صالح �أوك��ا���س��ي��و ك��ورت��ي��ز� ،أراد زعي ًما �أقل
�أك�ثر من �إ�شكالية لنائب الرئي�س
كاماال هاري�س عام .2024

ف�سوف يثقن بالن�ساء الأخريات».

انق�سام الدميقراطيني يعقّد مه ّمتها:

كري�سنت �سينيما رف�ضت التعهد بتمرير ميزانية الإنفاق االجتماعي
�صورة دوغ �أندري�س ،م�ست�شار ميت�ش
مكونيل ،زعيم الأقلية اجلمهورية
يف جمل�س ال�����ش��ي��وخ ،ال���ذي احتفل
بعيد ميالده يف مكاتب الكابيتول
مع كعكة ميكن �أن نقر�أ عليها�“ :إنه
يوم خا�ص ل��دوغ ،والدميقراطيون
دائ ًما يف متناول اليد».
نان�سي بيلو�سي والبيت الأبي�ض
وقيادات احلزب ،هل هم م�ستعدون
ع�����ض��و ف���ري���ق ك��ل��ي��ن��ت��ون ال�سابق ت����أث�ي�ر �إ����ص�ل�اح���ات الإن����ف����اق هذه لأن ي�����ص��ب��ح��وا ع��ق�لان��ي�ين و�أك��ث�ر
ً
يف ال���ب���ي���ت الأب����ي���������ض ،ال������ذي يرى ع��ل��ى ال��ن��اخ��ب�ين يف �أك��ث�ر الواليات
ان�ضباطا ،بينما م��ازال االن�سحاب
�أن����ه “�ستكون م��ع��ج��زة ،احل�صول املتنازع عليها يف انتخابات منت�صف من �أفغان�ستان ومقتل � 700ألف
ع���ل���ى  100ب���امل���ائ���ة م����ن �أ�����ص����وات امل���دة ال��ق��ادم��ة� ،أن  73ب��امل��ائ��ة من ب�سبب كوفيد ،يل ّبدان �سماء البالد؟
ال�������س���ي���ن���ات���ورات الدميقراطيني ،الأم����ري����ك����ي��ي�ن يف ت���ل���ك ال�����دوائ�����ر هل من الأف�ضل خ�سارة االنتخابات
و 98ب��امل��ائ��ة م��ن �أ����ص���وات النواب االن���ت���خ���اب���ي���ة ي���دع���م���ون خ���ط���ة  1م���ع ت��ع��دي��ل ه���ذا الإ����ص�ل�اح ن����زو ًال،
��وح��ا من
الدميقراطيني يف جمل�س النواب» .تريليون دوالر للبنية التحتية .لكن ل��ك��ن��ه �سيظل الأك��ث�ر ط��م ً
م��ن��ذ ب���داي���ة والي�����ة ج���و بايدن 88 ،باملائة قلقون ب�ش�أن الزيادة يف حيث احلجم منذ �صفقة روزفلت
�أ���ش��ار ال��ع��دي��د م��ن الو�سطيني �إىل الدين العام.
اجل�����دي�����دة؟ �أم خ�������س���ارت���ه���ا لعدم
ال����ه����وّة ب��ي�ن ال���ي���م�ي�ن وال���ي�������س���ار يف وي��خ��ل�����ص وي����ل م���ار����ش���ال� ،إىل �أن ت��ب��ن��ي��ه؟ “ان م��وع��د ع����ام 2022
احل��زب ،و�أرادوا �أن يتوىل الرئي�س “الدميقراطيني بحاجة �إىل �إعادة ميكن �أن ي�شبه عام  ،2010عندما
ج�سرها قبل تقدمي الن�صو�ص �إىل ال��ت��ف��ك�ير يف �أول��وي��ات��ه��م و�صياغة خ�سر ب��اراك �أوب��ام��ا ال�سيطرة على
ال��ك��وجن��ر���س ،ول��ي�����س يف منت�صف م��ي��زان��ي��ة ج��دي��دة ميكنهم حتملها ال���ك���وجن���ر����س ب���ع���د ����ص���ع���ود ح���زب
ال��ط��ري��ق خ�ل�ال امل��ن��اق�����ش��ة ،عندما ل���ت���ج���ن���ب ت���ق�������س���ي���م احل����������زب �إىل ال�شاي ،الذي كان يكافح �ضد عودة
يتخندق كل يف مواقفه“ .مل يكن مع�سكرين ،و�سيثبت ذلك للبالد �أن دول�����ة الرفاهية” ،ي���ق���ول �أ�ستاذ
�أ���س��ل��وب �أخ����ذ ال��ره��ائ��ن ه���ذا �أكرث الدميقراطية تعمل مرة �أخرى».
ال���ع���ل���وم ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب��ي��ل �شنايدر
م��ن م��ي��ث��اق انتحاري” ،ك��ت��ب ويل
وغني عن القول� ،إن ف�شل بايدن م���ؤل��ف ،ق��ب��ل ث�ل�اث ���س��ن��وات ،كتابا
م��ار���ش��ال ،رئي�س معهد ال�سيا�سات وبيلو�سي �سيخدم حزبا جمهوريا ب��ع��ن��وان “امل�أزق” وع���ن���وان فرعي
ال��ت��ق��دم��ي��ة ،وه����و ����ص���ن���دوق افكار يبحث � ً
أي�ضا عن الوحدة بعد هزمية “هكذا �أ�صبحت �أمريكا غري قابلة
للو�سطية الكلينتونية.
يوم
اىل
ترمز
�صورة
مع
نوفمرب.
للحكم».
ُتظهر الدرا�سة التي طلبها حول اجلمعة ال��دام��ي للدميقراطيني:
* رئي�س حترير �صحيفة

نان�سي بيلو�سي بال معجزات لإنقاذ بايدن!...
�سيكون معجزة ،احل�صول على  %100من �أ�صوات ال�سيناتورات ,و  % 98من �أ�صوات النواب الدميقراطيني

�أراد بايدن بقاء
بيلو�سي يف من�صبها
ع��ن��دم��ا ا���س��ت��ع��اد الدميقراطيون

و�سطية ،و�أ�صغر �سنا ،و�أكرث تب�شريا
ب���أج��ن��دة ال��دمي��ق��راط��ي�ين الواعدة،
ال �سيما فيما يتعلق ب��ت��غ�ّي�رّ املناخ
وال�صحة والتعليم.
ف��ه��ل �أف��ل�����س��ت ن��ان�����س��ي بيلو�سي
بف�شلها يف جعل حزبها ي�صوّت على
اخل��ط��ة امل���زدوج���ة للبيت الأبي�ض
عند  4.500مليار؟ ح�سب كاتبة
�سريتها الذاتية� ،سوزان بيج ،م�ؤلفة
ك��ت��اب “نان�سي ب��ي��ل��و���س��ي ودرو�����س
القوة” (توالف-ها�شيت،)2021 ،
ف�إن الإجابة هي ال.
«وظ��ي��ف��ت��ه��ا ���ص��ع��ب��ة ل��ل��غ��اي��ة لأن
الدميقراطيني منق�سمون ،حيث،
م����ن ج����ان����ب ،ي�����ش��ع��ر التقدميون
ب����أن���ه���م �أك��ث��ر ج������ر�أة م���ن �أي وقت
م�ضى ،وم��ن ناحية �أخ��رى ،يف�ضل
املعتدلون تغيريات �أك�ثر �سال�سة،
و�أك�ثر قبوال من احلزبني ،حتى ال
يفقدوا مقعدهم العام املقبل ،تقول
�سوزان بيج ،مل يرغب �أحد يف اتخاذ

�إن ف�شل بايدن وبيلو�سي يخدم حزبا جمهوريا
يبحث � ً
أي�ضــا عن الوحـدة بعد هزميـة نوفمرب

بيلو�سي على نار �ساخنة
•• �سيول�-أ ف ب

�أعادت الكوريتان ال�شمالية واجلنوبية ت�شغيل خط االت�صال ال�ساخن بينهما عرب
احلدود �أم�س االثنني ،يف خطوة قالت �سيول �إنها قد ت�ساعد يف حت�سني العالقات
بعدما �أثارت بيونغ يانغ قلقا عامليا عرب �سل�سلة جتارب �صاروخية يف الأ�سابيع
الأخرية .وا�ست�أنف اجلانبان االت�صاالت مع امل�س�ؤولني وتبادال �أول مكاملة هاتفية
بينهما منذ �آب�/أغ�سط�س ،بعد �أي��ام من عقد جمل�س الأم��ن ال��دويل اجتماعا
طارئا ب�ش�أن جتارب ال�صواريخ الكورية ال�شمالية .و�أ�شارت الكوريتان �إىل حت�سن
يف عالقتهما �أواخ���ر متوز/يوليو ب���إع�لان ا�ستئناف االت�صاالت عرب احلدود،
والتي قطعت قبل �أكرث من عام ،لكن ذلك مل ي�ستمر لوقت طويل� ،إذ توقفت
بيونغ يانغ عن ال��رد على املكاملات بعد �أ�سبوعني فقط .و�أك��دت وزارة التوحيد
الكورية اجلنوبية �صباح االثنني االت�صال الهاتفي بني امل�س�ؤولني ال�شماليني
واجلنوبيني .وقال م�س�ؤول كوري جنوبي لنظريه ال�شمايل يف مقتطف �أر�سلته

خ���ط���وة جت�����اه الآخ�������ر يف حماولة
ل��ت��ق��دمي ت���ن���ازالت وال���و����ص���ول اىل
حل و�سط ،عالمة نان�سي بيلو�سي
التجارية .قبل ع�شر �سنوات ،كان
ب�إمكانها حت ّمل خ�سارة � 39صو ًتا
دمي��ق��راط�� ًي��ا يف ال���ط���ري���ق ...اليوم
الأغلبية �ضيقة ج��دًا اىل درج��ة �أن
املهمة لي�ست بهذه ال�سهولة».
م��راف��ع��ة ،ان�����ض��م��ت �إل��ي��ه��ا �سيليا
بيلني ،الباحثة يف معهد بروكينغز،
وم���ؤل��ف��ة ك��ت��اب “دميقراطيون يف
�أمريكا” (ف��اي��ارد�“ :)2020 ،إذا
كان هناك �شخ�ص واح��د ق��ادر على
التوفيق ب�ين م��ا ال ميكن التوفيق
فيه ،فهو نان�سي بيلو�سي.
ال �أع��ت��ق��د �إن���ه���ا امل��ع��رك��ة ال���زائ���دة
بالن�سبة لها ،لكن امل�أزق يعود � ً
أي�ضا
�إىل ع��دم قدرتها على �إغ��واء بع�ض
الأ����ص���وات اجل��م��ه��وري��ة لأن البالد
ال ت��زال يف غاية االنق�سام” .حجة
ح�سابية ي�شاركها ويليام جال�ستون،

قد يبدو موعد عام  2022مثل عام ،2010
عندما خ�سر باراك �أوباما ال�سيطرة على الكوجنر�س

براميال جايابال ترف�ض الت�صويت على خطة اال�ستثمار يف البنية التحتية

الكوريتان تعيدان ت�شغيل خط االت�صال ال�ساخن

ال����وزارة ل�صحافيني “لقد م�� ّر بع�ض ال��وق��ت و�أن���ا �سعيد ج��دا ال�ستعادة خط
االت�صال» .كما �أك��دت وزارة الدفاع يف اجلنوب ا�ستئناف االت�صاالت الع�سكرية
عرب احل��دود .وقالت ال��وزارة يف بيان “مع ا�ستعادة خط االت�صال بني اجلنوب
وال�شمال ،تعترب احلكومة يف تقييمها �أنه مت توفري �أر�ضية ال�ستعادة العالقات
بني الكوريتني” ،م�ضيفا �أن “احلكومة ت�أمل ا�ستئناف احلوار ب�سرعة».
وذك��رت الوكالة املركزية الكورية ال�شمالية للأنباء يف وقت مبكر االثنني �أن
الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ �أون “�أعرب عن نيته �إعادة ت�شغيل خطوط
االت�����ص��االت املقطوعة ب�ين ال�شمال واجلنوب” ،م�شرية �إىل �أن ه��ذه اخلطوة
حماولة لإر�ساء “�سالم دائم” يف �شبه اجلزيرة الكورية.
ّ
لكن حملال قلل من �ش�أن هذه اخلطوة وو�صفها ب�أنها بادرة “رمزية” م�شريا

لو جورنال دو دميان�ش .من
م�ؤلفاته“ ،هيالري كلينتون من
الألف �إىل الياء” ،و”العي�ش مع
الأمريكيني” ،ومرتجم وكاتب
مقدمة كتاب “عن العرق يف
�أمريكا باراك �أوباما».

�إىل التجارب ال�صاروخية االخرية لكوريا ال�شمالية.
وق��ال ب��ارك وون-غ���ون �أ�ستاذ ال��درا���س��ات الكورية ال�شمالية يف جامعة “�إوها
وومنز” “حتى �إذا �أدت (ع��ودة االت�صاالت) �إىل حم��ادث��ات ،قد ندخل مرحلة
جديدة تنخرط فيها كوريا ال�شمالية يف حوار لكنها توا�صل القيام با�ستفزازات
يف الوقت نف�سه» .وكانت كوريا ال�شمالية قطعت ب�شكل �أح��ادي كل االت�صاالت
الع�سكرية وال�سيا�سية الر�سمية يف حزيران/يونيو م��ن ال��ع��ام املا�ضي ب�سبب
�إر�سال نا�شطني من�شورات مناه�ضة لبيونغ يانغ عرب احلدود .وقال اجلانبان يف
 27متوز/يوليو من العام احلايل �إنه مت ا�ستعادة كل خطوط االت�صال .وكان
�إعالنهما امل�شرتك ال��ذي تزامن مع ذك��رى انتهاء احل��رب الكورية� ،أول تطور
�إيجابي منذ �سل�سلة القمم بني كيم والرئي�س الكوري اجلنوبي مون جاي�-إن

يف العام  2018والتي مل حترز �أي تقدم يذكر .وك�شف �أي�ضا يف ذلك الوقت
�أن كيم ومون تبادال �سل�سلة من الر�سائل منذ ني�سان�/أبريل اتفقا فيها على �أن
�إعادة ت�شغيل اخلطوط ال�ساخنة �ستكون خطوة �أوىل مثمرة يف �إعادة العالقات
بني اخل�صمني اللذين رغم نهاية �صراع  1953-1950بينهما ،ما زاال تقنيا
يف حالة حرب .لكن االت�صاالت عرب احلدود ا�ستمرت ملدة �أ�سبوعني فقط بعدما
�أوقفتها كوريا ال�شمالية احتجاجا على التدريبات الع�سكرية امل�شرتكة بني
الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية .ومنذ ذلك احلني� ،أجرت بيونغ يانغ �سل�سلة
من التجارب ال�صاروخية ما �أدى �إىل زيادة التوترات .يف �أيلول�-سبتمرب� ،أطلقت
ما قالت �إنه �صاروخ كروز طويل املدى ،ويف وقت �سابق من هذا الأ�سبوع ،اختربت
ما و�صفته ب�صاروخ انزالقي تفوق �سرعته �سرعة ال�صوت .وقالت اجلمعة �إنها
�أطلقت بنجاح �صاروخا جديدا م�ضادا للطائرات .انتقدت بيونغ يانغ جمل�س
الأم����ن ال����دويل �أم�����س الأول الأح����د ل��ع��ق��ده اج��ت��م��اع��ا ط��ارئ��ا ب�����ش���أن التجارب
ال�صاروخية متهمة الدول الأع�ضاء باللعب ب”قنبلة موقوتة».
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اململكة املتحدة تتعهّد خطة دعم جديدة على وقع كوفيد
•• مان�ش�سرت�-أ ف ب

تعلن احلكومة الربيطانية عن حزمة جديدة
لدعم املوظفني املت�ضررين ج ّراء الوباء بعدما
تع ّر�ضت النتقادات اثر �إنهاء خطة دعم �ساهمت
يف املحافظة على ماليني الوظائف.
و�سيعلن وزي��ر امل��ال الربيطاين ري�شي �سوناك
ح��زم��ة بقيمة  500م��ل��ي��ون جنيه ا�سرتليني
( 680مليون دوالر 580 ،مليون يورو) لإعادة
تدريب العمال الأك�بر والأ�صغر �سنا املت�أ ّثرين
بانتهاء تطبيق برنامج البطالة اجلزئية.
و�أن��ف��ق��ت ح��ك��وم��ة رئ��ي�����س ال������وزراء الربيطاين

ب���وري�������س ج���ون�������س���ون ن���ح���و  70م���ل���ي���ار جنيه
ا�سرتليني �إ�ضايف لدفع الق�سم الأكرب من �أجور
املوظفني الذين ا�ضطروا للبقاء يف منازلهم،
ما �ساهم يف �إبقاء معدالت البطالة منخف�ضة
ن�سبيا.
ل��ك��ن ���س��ون��اك �أع���ل���ن ان��ت��ه��اء اخل��ط��ة اخلمي�س
كما �سيلغي ال��زي��ادة على امل��ع��ون��ات الأ�سبوعية
املخ�ص�صة للعمال الأقل �أجرا.
وي�صر على �أن الوقت ح��ان لالنتقال �إىل دعم
على الأم���د الطويل ،يف ظ��ل رف�ض م��ن �أحزاب
املعار�ضة والنا�شطني ال��ذي��ن ي�شريون �إىل �أن
اخلطوة �ستع ّمق البطالة بالن�سبة �إىل كثريين.

و���س��ي��ق��ول ���س��ون��اك يف خ��ط��اب��ه خ��ل�ال امل�ؤمتر
ال�سنوي للحزب املحافظ “يف بداية هذه الأزمة،
تعهّدت القيام كل ما يلزم و�أن��ا م�ستعد لت�أكيد
هذا الوعد الآن مع خروجنا من الأزمة».
وحمت املرحلة الأوىل م��ن خطته  11مليون
وظيفة ،على حد قوله ،وتتعافى بريطانيا حاليا
“ب�شكل يعد بني الأق��وى والأ�سرع لأي اقت�صاد
كبري يف العامل».
وي�ؤكد �سوناك “لكن مل تنته املهمة بعد و�أريد
الت�أكد �أن اقت�صادنا منا�سب للم�ستقبل ،ويعني
ذلك تقدمي الدعم واملهارات التي يحتاج �إليها
النا�س للعمل وموا�صلة حياتهم».

بوكو حرام تدخل �شمال و�سط نيجرييا

•• مايدوجوري-رويرتز

قال م�س�ؤول حكومي حملي وجلنة الإعالم بوالية النيجر ب�شمال و�سط نيجرييا لرويرتز �إن مقاتلي
بوكو حرام �سيطروا على عدة بلدات يف الوالية وقدموا �أمواال للقرويني وقاموا بدجمهم يف �صفوفهم
لقتال احلكومة .وترتكز عادة بوكو حرام يف �شمال �شرق �أكرب دولة يف �إفريقيا من حيث عدد ال�سكان
وقد ي�شري وجودها يف والية النيجر الواقعة على حدود �إقليم العا�صمة االحتادية �إىل انت�شار مثري
للقلق يف وقت يعلن فيه اجلي�ش جناح جهوده للت�صدي للتمرد.
وقال �سليمان ت�شوكوبا رئي�س احلكومة املحلية يف منطقة �شريورو بوالية النيجر املتاخمة لأبوجا �إن
مقاتلي بوكو حرام موجودون الآن فيما ال يقل عن ثماين بلدات من �إجمايل .25
وقال ت�شوكوبا “حكومة �شريورو املحلية لديها عدد ال يح�صى من مقاتلي بوكو حرام».
وبد�أت بوكو حرام متردا منذ عام  2009وان�ضم �إليها يف الآونة الأخرية فرعها التابع لتنظيم داع�ش
يف غرب �إفريقيا .وتقول تقديرات الأمم املتحدة �إن القتال �أ�سفر عن �سقوط ما يقرب من � 350ألف
قتيل وت�شريد املاليني.

«م�ؤ�شر �إيجابي» مبلف التفاو�ض بني م�صر وتركيا ..ما اجلديد؟
•• القاهرة-وكاالت

عك�ست ت�����ص��ري��ح��ات وزي���ر اخل��ارج��ي��ة امل�����ص��ري �سامح
�شكري ب�����ش���أن م�سار التفاو�ض ب�ين ال��ق��اه��رة و�أنقرة،
تطورا �إيجابيا يف املباحثات التي عقدت على مرحلتني
خالل الأ�شهر املا�ضية ،بني ممثلني دبلوما�سيني من
البلدين.
وق���ال ���ش��ك��ري خ�ل�ال م��داخ��ل��ة تلفزيونية ،الأح����د� ،إن
القاهرة “تنتظر حلوال مر�ضية للق�ضايا العالقة مع
�أنقرة من �أجل ا�ستعادة العالقات” ،مو�ضحا �أن “هناك
ق��درا من التقدم يف العالقات مع تركيا ن�أمل البناء
عليه».
و�أ�ضاف الوزير امل�صري �أن “هناك مراجعة لل�سيا�سات
على امل�ستوى الإقليمي ،والأم��ر مل ي�صل بعد �إىل �أي
مدى �أبعد ،لكن هناك قدرا من التقدم ون�أمل �أن يتم
البناء عليه ،و�سوف نر�صد الأمر ونقيمه وفقا ملا تنتهجه
احل��ك��وم��ة ال�ترك��ي��ة م��ن �سيا�سات��� ،س��واء يف عالقاتها
الثنائية م��ع م�صر �أو يف �إط���ار �سيا�ستها الإقليمية”،
الفتا �إىل �أن “االت�صاالت ما تزال ت�سري على الوترية
نف�سها ملا مت يف اجلولتني الأوىل والثانية».

وجرت اجلولة الثانية من املباحثات بني م�صر وتركيا
يومي  7و� 8سبتمرب املا�ضي يف �أنقرة.
وبح�سب م�صدر م�صري مطلع حت��دث ملوقع “�سكاي
نيوز عربية” ،جت��ري املباحثات بني اجلانبني ب�شكل
�إيجابي ن�سبيا ،لكن مل يتم حتى الآن التو�صل التفاق
نهائي ح��ول امللفات الثالثة اخلالفية ،حيث تطالب
م�����ص��ر ب�����س��ح��ب ال��ت��واج��د ال�ت�رك���ي م���ن ل��ي��ب��ي��ا ،ووقف
اال���س��ت��ف��زازات يف منطقة ���ش��رق املتو�سط ،ووق���ف دعم
�أنقرة لتنظيم الإخوان ب�شكل نهائي وت�سليم املطلوبني
منه للقاهرة.
وترى مديرة املركز امل�صري للدرا�سات الدميقراطية
احل���رة دال��ي��ا زي����ادة� ،أن “امل�ؤ�شرات الإي��ج��اب��ي��ة ب�ش�أن
التفاو�ض بني البلدين �أمر جيد».
وتقول زيادة ملوقع “�سكاي نيوز عربية”“ :يجب قراءة
الإج���راءات التي ت�ستهدف امت��ام عملية امل�صاحلة بني
م�صر وتركيا ،يف �إطار ال�صورة الأكرب ملا يجري الآن يف
منطقة ال�شرق الأو�سط ككل».
وتو�ضح �أن االن�سحاب الأمريكي من �أفغان�ستان ب�شكل
ف��و���ض��وي وغ�ير حم�����س��وب ،ع�� ّر���ض ح��ي��اة م��ئ��ات الآالف
للخطر و�أودى بحياة امل��ئ��ات بالفعل ،و”كان مبثابة

ناقو�س خطر دفع الدول الكربى يف املنطقة �إىل التفكري
ب�شكل براغماتي ب�ش�أن التعاون والتن�سيق ،للتعامل مع
هذا الزلزال الذي �سيخلفه اكتمال ان�سحاب �أمريكا من
املنطقة خالل الأ�شهر القليلة املقبلة».
وت�ضيف“ :من ثم ،ر�أينا دوال كانت يف حالة مناف�سة
���ش��دي��دة يف امل��ا���ض��ي ال��ق��ري��ب ب���د�أت تتوا�صل وتتعاون،
فمن كان ي�صدق �أن يجتمع ممثلو هذه الدول يف غرفة
واحدة».
وت���ؤك��د زي���ادة �أن��ه “كان م��ن املنطقي �أن تعجل م�صر
وت��رك��ي��ا م���ن �إمت�����ام ع��م��ل��ي��ة امل�����ص��احل��ة ف��ي��م��ا بينهما،
خ�صو�صا �أن املحادثات بينهما قائمة بالفعل منذ �شهر
م��ار���س امل��ا���ض��ي ،ومل يعد هناك داع �أو �سبب للت�أخري
�أو التباط�ؤ يف �إمت��ام امل�صاحلة ،لي�س فقط للم�صلحة
املبا�شرة بني البلدين ،لكن �أي�ضا لأن كال من م�صر
وت��رك��ي��ا متتلك الكثري م��ن الأدوات ال��ت��ي م��ن �ش�أنها
احلفاظ على اال�ستقرار والأمن يف املنطقة يف مواجهة
التقلبات املتوقعة� ،أو التي بد�أنا نرى بوادرها بالفعل
من ج��راء االن�سحاب الأم�يرك��ي .ه��ذا �أه��م و�أك�بر من
�أي خالفات ثنائية بني البلدين على �أي ق�ضايا مهما
كانت».

•• بغداد�-أ ف ب

ت���ع��� ّد �إي������ران الع���ب���اً ا�سرتاتيجياً
رئ��ي�����س��ي��اً يف ال����ع����راق ع��ل��ى جميع
امل��ح��اور ،لكنها جت��د نف�سها اليوم
مرغم ًة على التعامل م��ع �سخط
ك����ث��ي�ري����ن م������ع اق�����ت�����راب م���وع���د
االنتخابات الت�شريعية املبكرة يف
بلد ي�شهد انق�ساماً ح��اداً ،بح�سب
خرباء.
ويتج�سد ال����دور احل�����س��ا���س الذي
ت���ل���ع���ب���ه ط�����ه�����ران يف ال������ع������راق يف
حت��ال��ف��ات��ه��ا م���ع ك��ي��ان��ات �سيا�سية
رئ��ي�����س��ي��ة ودع��م��ه��ا ل��ق��وات احل�شد
ال�شعبي التي ت�ض ّم ف�صائل موالية
ل���ه���ا وب����ات����ت ج�������زءاً م����ن ال���ق���وات
الأمنية احلكومية.
اق��ت�����ص��ادي��اً ،يعتمد ال��ع��راق ب�شكل
ك��ب�ير ع��ل��ى ا���س��ت�يراد ال��ط��اق��ة من
�إي���ران اخلا�ضعة ل�ضغط عقوبات
اقت�صادية �أمريكية ،كما �أنه ثاين
م�ستورد للب�ضائع الإيرانية ،حيث
مت�ل��أ ال�����س��ي��ارات �إي��ران��ي��ة ال�صنع
وال��زه��ي��دة ���ش��وارع ب��غ��داد وغالبية
امل������دن ال���ع���راق���ي���ة ،ف��ي��م��ا تنت�شر
امل���ن���ت���ج���ات الإي����ران����ي����ة يف معظم
املراكز التجارية.
ويف هذا ال�سياق ،يرى خ�براء ب�أن
االنتخابات الت�شريعية املقررة يف
 10ت�����ش��ري��ن الأول�/أك���ت���وب���ر ،لن
تنجح يف �إحداث �أي تغيري و�سيبقى
“التحدي الأكرب” �أم���ام طهران
ال��ي��وم ا�ستعادة الثقة ال�شعبية يف
العراق.
وت��رى الباحثة العراقية مار�سني
ال�شمري ب���أن “واحد ًة من الأمور
ال��ت��ي ث�ي�ر ق��ل��ق �إي�����ران يف العراق
حالياً هي ال�شعور العام باال�ستياء”
من النفوذ الإيراين ،م�ضيف ًة “مل
تتوقع �إيران ذلك وهذا �أمر جديد
عليها التعامل معه».
وبدا اال�ستياء من النفوذ الإيراين
وا�����ض����ح����اً خ���ل��ال االح���ت���ج���اج���ات
ال�����ش��ع��ب��ي��ة ال���ت���ي ه����زت ال���ب�ل�اد يف
ت�شرين الأول�/أك���ت���وب���ر ،2019
للمطالبة ب���إ���ص�لاح��ات �سيا�سية
وحم�������ارب�������ة ال����ف���������س����اد وحت�سني
اخل����دم����ات يف ال����ب��ل�اد� ،إذ �أع����رب
خاللها املتظاهرون عن غ�ضبهم

�إيران �أمام �سخط �شعبي متزايد يف العراق رغم نفوذها

ح���ي���ال ط����ه����ران ،م��ت��ه��م�ين �إي���اه���ا
ب�أنها مهند�سة النظام ال�سيا�سي
يف العراق .ت�صاعدت حدة الغ�ضب
جت��اه �إي���ران خ�صو�صاً بعد القمع
ال��دم��وي الحتجاجات “ت�شرين”
الذي خ ّلف نحو قرابة  600قتيل
وح����واىل � 30أل���ف ج��ري��ح ،واتهم
نا�شطون “جمموعات م�سلحة” يف
�إ�شارة �إىل ف�صائل �شيعية مدعومة
م���ن �إي������ران ب���ال���وق���وف وراء تلك
احلملة وهو ما تنفيه الف�صائل.
يو�ضح الباحث ريناد من�صور من
مركز “ت�شاتام هاو�س” للأبحاث
يف ح���دي���ث ل���ف���ران�������س ب���ر����س ب�����أن
“�إيران خ�سرت ج���زءاً ك��ب�يراً من
قاعدتها ال�شيعية يف و�سط وجنوب
(العراق) ،بعدما كانت تعتقد وملدة
ط��وي��ل��ة ب���أن��ه��ا �ستحتفظ بقاعدة
موالية لها هناك».
وي�����ض��ي��ف ال��ب��اح��ث ب�����أن “�أحزاباً

كثرية متحالفة مع �إي��ران تواجه
���ص��ع��وب��ة �أك��ب��ر يف احل���ف���اظ على
�شعبيتها».
جنح العديد من مر�شحي احل�شد
ال�شعبي من الدخول �إىل الربملان
يف ان��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام  2018التي
�����ش����ه����دت ن�������س���ب���ة م���ق���اط���ع���ة غري
م�سبوقة ،مدفوعني باالنت�صارات
ال��ت��ي ���ش��ارك احل�����ش��د يف حتقيقها
�ضد تنظيم داع�ش الإرهابي.
وي�����س��ع��ى ه�����ؤالء ال��ي��وم �إىل ح�صد
م��ق��اع��د �أك�ب�ر يف جمل�س النواب،
لكن خرباء ي�شككون بقدرتهم على
حتقيق ذلك.
يف مقابلة تلفزيونية يف �أي��ل��ول-
���س��ب��ت��م�بر� ،أع����رب �أح��م��د الأ�سدي
�أحد ال�شخ�صيات البارزة يف الكتلة
الربملانية التابعة للح�شد واملر�شح
ل�لان��ت��خ��اب��ات امل��ق��ب��ل��ة ع���ن �أهمية
ال��ع�لاق��ة م���ع ط���ه���ران م���ن وجهة

نظر الف�صائل املوالية لها ،قائ ً
ال
�إن “عالقاتنا م���ع اجلمهورية
لي�ست عالقة نا�شئة ،ه��ي عالقة
ا�سرتاتيجية».
و�أ�����ض����اف “لي�ست ع�ل�اق���ة تبعية
وال ع�ل�اق���ة ان���ح���ي���از ،ه���ي عالقة
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة مبنية ع��ل��ى توازن
ب�ي�ن م�صلحة ال���ع���راق وم�صلحة
اجلمهورية الإ�سالمية».
وه�������و م�����ا �أي����������ده حم����م����د حم����ي،
امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ك��ت��ائ��ب ح���زب اهلل
�أبرز ف�صائل احل�شد ال�شعبي ،قائال
لفران�س بر�س بهذا اخل�صو�ص� ،إن
“العالقة �إيجابية ل�صالح ال�شعب
العراقي وينبغي �أن ُتعزز».
و�أ�ضاف “مل ن�شهد من اجلمهورية
الإ���س�لام��ي��ة �أي ت��دخ��ل ���س��ل��ب��ي يف
ال�ش�أن العراقي ،وعادة ما تكون �إىل
جانب خيارات ال�شعب العراقي وال
تعرت�ض على �أي خيارات �إيجابية

لل�شعب العراقي».
و�أ�����ش����ار م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة �إىل �أن
“�أولوية” م��ر���ش��ح��ي احل�����ش��د يف
جهودهم داخ��ل ال�برمل��ان “تقدمي
اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة و�إع������ادة البنى
ال���ت���ح���ت���ي���ة ب�������ش���ك���ل ك����ام����ل وب���ن���اء
امل��ن��ظ��وم��ة ال�ت�رب���وي���ة وال�صحية
كذلك البنية الأمنية».
و�أث���������ار يف ال����وق����ت ن��ف�����س��ه هدفاً
�أ�سا�سياً �آخر على “امل�ستوى الأمني
واال�سرتاتيجي هو �إخ��راج القوات
الأم�يرك��ي��ة م��ن ال��ع��راق واكتمال
ال�سيادة وتعزيز القوات الأمنية”،
حيث تع ّد الواليات املتحدة القوة
ال���ن���اف���ذة الأخ�������رى امل���ت���واج���دة يف
العراق وت�سعى �إىل مقارعة النفوذ
الإيراين يف البالد.
ويف ب��ل��د ت��ت��ب��دّل ف��ي��ه التحالفات
بعد اال�ستحقاق االنتخابي ،حتمل
امل��ف��او���ض��ات ال��ه��ادف��ة �إىل ت�شكيل

ح���ك���وم���ة �أه���م���ي���ة ت����ف����وق �أهمية
االن���ت���خ���اب���ات وت���وزي���ع امل��ق��اع��د يف
احلكومة .يخ�شى لذلك مراقبون
ودبلوما�سيون وق��وع عنف يف حال
�أرادت الف�صائل امل��وال��ي��ة لإي���ران
م��ث ً
�لا ال�����ض��غ��ط ل�����ض��م��ان التمثيل
الذي تطمح �إليه يف احلكومة.
يرى املحلل ال�سيا�سي العراقي علي
البيدر ب�أن الف�صائل املوالية لإيران
“حتاول ب�����ش��ك��ل ج�����اد وحقيقي
ت��ث��ب��ي��ت ن��ف�����س��ه��ا وغ������رز ج���ذوره���ا
عميقا يف رحم العملية ال�سيا�سية
ويف احلكومات املتعاقبة».
و�أو�ضح ب�أن الف�صائل “تعمل ب�شكل
مكثف على ال��ت��واج��د يف قطاعات
خمتلفة كاجلوانب الدبلوما�سية
والثقافية والريا�ضية” ،لتغيري
نظرة ال�شارع العراقي �إليها ب�أنها
“ال ت�ستطيع التواجد خارج (�إطار)
املنظومة الأمنية والع�سكرية».
ل��ك��ن يف ب��ل��د ع����ادة م���ا ي����أخ���ذ فيه
ت���ب���ل���ور ال���ت���ح���ال���ف���ات ال�سيا�سية
داخ����ل ال�ب�رمل���ان ح��ي��زاً ك��ب�يراً بعد
االن���ت���خ���اب���ات��� ،س��ت��ك��ون امل�شاورات
اخلا�صة بت�شكيل احلكومة امللف
الأ�سا�سي يف املرحلة املقبلة.
وتعترب الباحثة يف ال�ش�أن العراقي
يف جم��م��وع��ة الأزم��������ات الدولية
لهيب هيجل ب�أن طهران �ستبحث
ع��ن “رئي�س وزراء ميكنها العمل
معه ويكون مقبو ًال لربناجمها”.
و�أ�ضافت “يف العادة ،مر�شح احلل
ال��و���س��ط ل��ي�����س ب��اخل��ي��ار ال�سيئ”
لأن�������ه م���������س����ا ٍو “لرئي�س وزراء
�ضعيف” .ويف ه���ذه احل����ال ترى
هيجل ب�أن طهران ميكنها “العمل
�إم���ا ب�شكل مبا�شر م��ع مكتبه� ،أو
على الأقل مع جهات فاعلة �أخرى
من حوله».
ويف هذا اخل�صو�ص ،ي�ؤكد من�صور
ب�����أن “النقطة امل��ح��وري��ة �ستكون
ال�������ص���ف���ق���ات ال����ت����ي جت������ري خلف
ال��ك��وال��ي�����س لت�شكيل احلكومة”،
م�����ض��ي��ف��اً �أن����ه “يف ه���ذه العملية،
لطاملا ا�ضطلعت طهران تاريخياً
ب�����دور ك���ب�ي�ر .ل��ق��د �أث��ب��ت��ت �إي�����ران
ب���أن��ه��ا ال�لاع��ب اخل���ارج���ي الأكرث
نفوذاً عندما يتعلق الأمر بت�شكيل
حكومة يف العراق».

الرئي�س الفل�سطيني يلتقي وفدا �إ�سرائيليا يف رام اهلل
•• رام اهلل�-أ ف ب

ا�ستقبل الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س يف رام
اهلل وفدا من حزب مرييت�س الإ�سرائيلي يف لقاء هو
الثاين بينهما يف غ�ضون �شهر ،وفق ما �أفادت م�صادر
الطرفني.
و���ض��م ال��وف��د رئي�س ح��زب مرييت�س ووزي���ر ال�صحة
يف احلكومة اال�سرائيلية نيت�سان هوروفيت�ش ووزير
التعاون االقليمي اال�سرائيلي عي�ساوي فريج وع�ضو
الكني�ست ميخال روزي��ن .و�أك��د عبا�س “�أهمية �إنهاء
االح����ت��ل�ال الإ����س���رائ���ي���ل���ي وحت��ق��ي��ق ال�������س�ل�ام العادل
وال�شامل وف��ق ق���رارات ال�شرعية الدولية” ،وف��ق ما
�أفادت وكالة وفا الفل�سطينية الر�سمية.
كما �أكد “وجوب وقف اال�ستيطان واالجتياحات وهدم
البيوت وترحيل املواطنني م��ن القد�س ،وا�سرتجاع
جثامني ال�شهداء».
يف املقابل جدد وفد مريت�س دعمه حلل الدولتني من
�أجل انهاء النزاع و�ضرورة بناء الثقة بني اجلانبني.
وكتب هوروفيت�ش على تويرت “لدينا مهمة م�شرتكة”،

م�ضيفا “احلفاظ على الأمل يف �سالم ي�ستند اىل حل
الدولتني” ،مرفقا تغريدته ب�صورة جتمعه مع عبا�س
خ�لال ال��ل��ق��اء .وت��ع��ر���ض هوروفيت�ش زع��ي��م مريت�س
النتقادات �شديدة من قبل اليمني اال�سرائيلي ب�سبب
لقاءاته مع عبا�س.
ويف �أواخ��������ر �آب-اغ�������س���ط�������س �أج�������رى وزي������ر ال���دف���اع
الإ�سرائيلي بيني غانت�س حمادثات مع عبا�س يف رام
اهلل يف ل��ق��اء ه��و الأول على ه��ذا امل�ستوى ُيعلن عنه
ر�سم ًيا منذ �سنوات.
لكن بعد اللقاء قال م�صدر مق ّرب من رئي�س احلكومة
الإ�سرائيلية نفتايل بينيت �إنه “ال عملية �سالم جارية
مع الفل�سطينيني ،ولن يح�صل ذلك».
وج���اء اج��ت��م��اع الأح����د بينما �أج����رى ق���ادة م��ن حركة
ح��م��ا���س ال��ت��ي ت�سيطر ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة حم��ادث��ات يف
القاهرة ب�ش�أن تبادل حمتمل للأ�سرى مع �إ�سرائيل.
ويف كلمته �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف 24
�أيلول�-سبتمرب ،طالب عبا�س الأم�ين العام �أنطونيو
غوتريي�ش بالدعوة �إىل م�ؤمتر دويل لل�سالم و�أمهل
�إ�سرائيل عاما واحدا لالن�سحاب من �أرا�ضي .1967
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عوا�صم

وب���������رز اخل��ل��اف
بني م�صر وتركيا
منذ  2013بعد
�إ������س�����ق�����اط حكم
الإخوان ،وتقدمي
�أنقرة دعما ماليا
ول�����وج�����������س�����ي�����ت�����ا
ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���ذي
ت���������������������������������ورط يف
ت��ن��ف��ي��ذ عمليات
�إرهابية ا�ستهدفت
م�ؤ�س�سات م�صرية .ويف الآون����ة الأخ��ي�رة� ،أ���ش��ار كبار
امل�س�ؤولني الأت��راك �إىل حت�سن العالقات مع م�صر ،يف
حتول عن نهجهم النقدي احلاد ال�سابق جتاه حكومة
الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي.
وقبل �أ�شهر� ،أوقفت �أنقرة بث برامج معادية للقاهرة
كانت تعمل على �أرا�ضيها بناء على طلب الأخرية ،وذلك
بعد ت�صريحات للرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان
قال فيها �إن البلدين �أجريا ات�صاالت “ا�ستخباراتية
ودبلوما�سية واقت�صادية” ،م�ضيفا �أنه ي�أمل يف عالقات

الف�صائل املوالية لطهران «حتاول تثبيت نف�سها

Tuesday

�ستوكهومل
تويف �أم�س الأول الأحد يف حادث �سري ر�سام الكاريكاتور ال�سويدي
الر�ش فيلك�س الذي عا�ش حتت حماية ال�شرطة منذ عام � 2007إثر
تلقيه تهديدات بالقتل لتناوله النبي حممد يف ر�سوم كاريكاتورية
�ساخرة .وقتل الر�سام البالغ  75عاما مع رجلي �شرطة كانا برفقته
بعد ا�صطدام �سياراتهم مع �شاحنة ،وفق ما �أكدت ال�شرطة ال�سويدية
لوكالة فران�س بر�س .وقال متحدث با�سم ال�شرطة لفران�س بر�س
“يتم التحقيق باحلادث مثل �أي ح��ادث �سري �آخ��ر .لكن لأن الأمر
يتعلق اي�ضا مبقتل �شرطيني ،مت تكليف ق�سم خا�ص يف مكتب املدعي
العام بهذا التحقيق».
ووقع احلادث بالقرب من بلدة ماركاريد ال�صغرية عندما ا�صطدمت
ال�سيارة التي ك��ان فيلك�س ي�ستقلها ب�شاحنة ،حيث ا�شتعلت النار
باملركبتني لكن مت انقاذ �سائق ال�شاحنة الذي يخ�ضع الآن للعالج يف
امل�ست�شفى ،وفق ال�شرطة .و�أ�شار بيان لل�شرطة اىل �أن �سبب احلادث
لي�س وا�ضحا .وق��ال��ت رئي�سة ال�شرطة الإقليمية كارينا بري�سون
“ال�شخ�ص ال��ذي كنا نقدم ل��ه احلماية ت��ويف م��ع اثنني م��ن رجال
ال�شرطة يف هذه امل�أ�ساة احلزينة التي ال ميكن ت�صورها” .وخ�ضع
فيلك�س حلماية ال�شرطة منذ �أن �أث��ار �أح��د ر�سومه الكاريكاتورية
الذي ت�ضمن �إ�ساءة للنبي حممد عام  2007غ�ضب امل�سلمني.
وعر�ضت القاعدة � 100ألف دوالر جائزة ملن يقتل فيلك�س.

مو�سكو
رف�ضت رو�سيا �أم�س االثنني ت�سريبات “وثائق باندورا” التي انطوت
على حد تعبريها على “اتهامات ال �أ�سا�س لها” بعدما �س ّلط حتقيق
ن�شره االحت���اد ال���دويل لل�صحافيني اال�ستق�صائيني على ثروات
جمعها �أ�شخا�ص على ارتباط بالكرملني.
و�أف��اد الناطق با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف “هذه لي�ست �إال
جمموعة من االتهامات التي ال �أ�سا�س لها” ،وذلك ردا على اتهامات
ج��اء فيها �أن ام���ر�أة كانت على عالقة بالرئي�س ف�لادمي�ير بوتني
ا�شرتت عقارا يف موناكو بقيمة �أربعة ماليني دوالر.
و�أ�ضاف “ال �أفهم كيف ميكن اعتبار هذه املعلومات موثوقة».
وك��ان الكرملني نفى يف ال�سابق م��زاع��م  Proektفيما اعتربها
دميرتي بي�سكوف يف ت�شرين الثاين-نوفمرب “ 2020ا�ستفزازات».
يف متوز-يوليو املا�ضي� ،أعلنت وزارة العدل الرو�سية �أن Proekt
جهة “غري مرغوب فيها” وبالتايل حظرت كل ن�شاطاتها.
واحتل املوقع مكانا يف امل�شهد الإعالمي الرو�سي بف�ضل حتقيقاته
ح��ول ف�ساد النخب الرو�سية .ون�شر العديد من التحقيقات حول
متعاونني �أثرياء مقربني من فالدميري بوتني.
وا�شنطن
قال املحلل ال�سيا�سي جميد رفيع زاده �إن �إيران �س ُت�صبح �أكرث عدائية
و�أكرث جر�أة� ،إذا ح�صلت على �أ�سلحة نووية ،و�ستكون حماولة �إيقافها
“مكلفة للغاية” ب�شرياً ومادياً.
وكتب رفيع زاده ،ملوقع “غيت�ستون” الأمريكي� ،أن النظام الإيراين
يقرتب من امتالك �أ�سلحة نووية ،يف وقت ال يبدو فيه �أن للإدارة
الأمريكية �أجندة وا�ضحة ملنع املاليل من ذلك.
واعترب �أنه يجب عدم اال�ستهانة بتهديدات �إيران النووية للأ�سباب
ال��ت��ال��ي��ة� :أو ًال ،ه���دد ال��ن��ظ��ام م����راراً وت���ك���راراً ب����إزال���ة �إ���س��رائ��ي��ل عن
اخل��ري��ط��ة .ث��ان��ي��اً ،ترتكز امل�ؤ�س�سة الدينية للماليل على �إعطاء
الأول��وي��ة لتحقيق مُثلها ال��ث��وري��ة ،وال��ت��ي ت�شمل ت�صدير نظامها
للحكم �إىل دول �أخ��رى حول العامل .ويف الواقع� ،أدم��ج املاليل هذه
املهمة احلا�سمة يف الد�ستور ،ال��ذي �صت ديباجته على �أن “مهمة
الد�ستور هي خلق ال��ظ��روف املالئمة لتطور الإن�����س��ان ،وف��ق القيم
النبيلة والعاملية للإ�سالم” ال�شيعي .وي�ضيف� ،أنه “يوفر الأ�سا�س
ال�ضروري ل�ضمان ا�ستمرار الثورة يف الداخل واخلارج».
ومنذ  ،1979متكن قادة �إيران من تو�سيع نفوذ طهران يف جميع
�أنحاء ال�شرق الأو�سط من اليمن �إىل لبنان ،و�سوريا ،وقطاع غزة،
وال��ع��راق عرب وكالئها ،مبا يف ذل��ك ميلي�شيا احل��وث��ي ،وح��زب اهلل،
وحما�س ،وقوات احل�شد ال�شعبي العراقي.
ثال ًثا ،هناك خ��ط��ورة م��ن وق��وع الأ�سلحة النووية يف �أي���دي وكالء
�إيران� ،أو م�شاركة النظام الإيراين التكنولوجيا النووية ،مع وكالئه
وحلفائه �أو طالبان يف �أفغان�ستان.

الإكوادور تعلن و�ضع
ال�سجون حتت ال�سيطرة

•• عوا�صم-رويرتز

قالت حكومة الإكوادور �إنها متكنت من ا�ستعادة ال�سيطرة على �سجن لقي
فيه � 118شخ�صا حتفهم يف �أعمال �شغب الأ�سبوع املا�ضي و�أن��ه مت و�ضع
�سجون �أخرى حتت �إ�شراف ال�شرطة واجلي�ش.
وق��ام اجلي�ش وال�شرطة بعمليات متتالية منذ ان��دالع �أ���س��و�أ �أعمال �شغب
�شهدتها ال�سجون يف االك���وادور يف �سجن بينيتين�سياريا دي��ل ليتورال يف
جواياكيل يوم الثالثاء .وتعاين الإكوادور من موجة عنف يف �سجونها التي
ت�ضم نحو � 39ألف �شخ�ص .و�أدت �أي�ضا �أعمال عنف يف ال�سجون �إىل �سقوط
 79قتيال يف فرباير �شباط و� 22آخرين يف يوليو متوز.
و�أعلن الرئي�س جيريمو ال�سو حالة الطوارئ يف �شبكة ال�سجون يف البالد
يوم الأربعاء وخ�ص�ص موارد و�أفرادا للت�صدي للعنف.
وق��ال��ت ق��ائ��دة ال�شرطة تانيا ف��اري�لا يف تعليقات على م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي “بناء على حالة الطوارئ التي ت�سمح لل�شرطة والقوات امل�سلحة
بالتواجد داخل ال�سجن  ،متكنا من ال�سيطرة على العنف” .و�أ�ضافت �أن
نحو �ألف فرد من ال�شرطة �شاركوا يف عملية يوم ال�سبت يف �سجن �آخر يف
جواياكيل وقالت �إن ال�سجناء �أطلقوا النار علي ال�شرطة م�ضيفة �أن ما ال
يقل عن �أربعة �سجناء �أ�صيبوا يف ا�شتباكات بني امل�سجونني.
وقالت فاريال �إن��ه متت م�صادرة بنادق وقنابل يدوية و�سكاكني وذخائر
وهواتف خلوية وخمدرات بعد دخول ال�شرطة.

الثالثاء  5أكتوبر  2021م  -العـدد 13358
5 October 2021 - Issue No 13358

Tuesday

12

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

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

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

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

الثالثاء � 5أكتوبر  2021العدد 13358

الثالثاء � 5أكتوبر  2021العدد 13358

الثالثاء � 5أكتوبر  2021العدد 13358

الثالثاء � 5أكتوبر  2021العدد 13358

EAT 173711

EAT 173767

EAT 173694

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/16 :
املودعة بالرقم357507 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بلو�إير �إيه بي
وعنوانه :دانديريد �سغاتان � ، 11ستوكهومل  ، 114 26ال�سويد.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/16 :
املودعة بالرقم357504 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بلو�إير �إيه بي
وعنوانه :دانديريد �سغاتان � ، 11ستوكهومل  ، 114 26ال�سويد.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/16 :
املودعة بالرقم357508 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بلو�إير �إيه بي
وعنوانه :دانديريد �سغاتان � ، 11ستوكهومل  ، 114 26ال�سويد.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة11:
�أجهزة ومن�ش�آت تنقية الهواء و�إزالة الروائح الكريهة من اجلو وتر�شيح (فلرتة) الهواء ،مرح�شات (فالتر)
للأجهزة واملعدات املذكورة �آنفًا ،مر�شحات (فالتر) (�أجزاء من املن�ش�آت املنزلية).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة HEPASILENTباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة11:
�أجهزة ومن�ش�آت تنقية الهواء و�إزالة الروائح الكريهة من اجلو وتر�شيح (فلرتة) الهواء ،مرح�شات (فالتر)
للأجهزة واملعدات املذكورة �آنفًا ،مر�شحات (فالتر) (�أجزاء من املن�ش�آت املنزلية).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة DUSTMAGNETباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة11:
�أجهزة ومن�ش�آت تنقية الهواء و�إزالة الروائح الكريهة من اجلو وتر�شيح (فلرتة) الهواء ،مرح�شات (فالتر)
للأجهزة واملعدات املذكورة �آنفًا ،مر�شحات (فالتر) (�أجزاء من املن�ش�آت املنزلية).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة SPIRALAIRباللغة الإجنليزية .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء � 5أكتوبر  2021العدد 13358

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 143323 :بتاريخ2010/06/07 :
امل�سجلة بالرقم 134242 :بتاريخ2011/03/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 127811 :بتاريخ2009/04/02 :
امل�سجلة بالرقم 127811 :بتاريخ2010/12/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/03 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/03 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/03 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء � 5أكتوبر  2021العدد 13358
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وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42 :
اال�ست�شارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،اال�ست�شارات يف جمال تكنولوجيا االت�صاالت ،ا�ست�شارات برامج
الكومبيوتر ،خدمات ا�ست�شارات تكنولوجيا املعلومات ،خدمات ا�ست�شارات تكنولوجيا املعلومات.
و�صف العالمة Brixtel :هي عالمة جتارية �صادرة عن مكتب ب��راءات االخ�تراع والعالمات التجارية
بالواليات املتحدة ( )USPTO.govك�شركة خدمات ا�ست�شارية �إدارية منذ عام  .2007رقم الت�سجيل هو
5523279
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء � 5أكتوبر  2021العدد 13358

EAT 174791
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 110670 :بتاريخ2008/04/13 :
امل�سجلة بالرقم 110670 :بتاريخ2013/02/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

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

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/11 :
املودعة بالرقم350920 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :جمموعة بريك�ستل� ،إنك
وعنوانه 1544 :طريق �سربينج هيل ،وحدة  9100ماكلني ،فرجينيا  ،22102الواليات املتحدة املريكية.
�صورة العالمة

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

EAT 174791

EAT 173507

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/16 :
املودعة بالرقم357506 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بلو�إير �إيه بي
وعنوانه :دانديريد �سغاتان � ، 11ستوكهومل  ، 114 26ال�سويد.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة11:
�أجهزة ومن�ش�آت تنقية الهواء و�إزالة الروائح الكريهة من اجلو وتر�شيح (فلرتة) الهواء ،مرح�شات (فالتر)
للأجهزة واملعدات املذكورة �آنفًا ،مر�شحات (فالتر) (�أجزاء من املن�ش�آت املنزلية).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة HEALTHPROTECTباللغة الإجنليزية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء � 5أكتوبر  2021العدد 13358
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EAT 174170

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 174791

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 258087 :بتاريخ2016/08/10 :
امل�سجلة بالرقم 258087 :بتاريخ2017/02/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 215467 :بتاريخ2014/08/06 :
امل�سجلة بالرقم 215467 :بتاريخ2015/06/28 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 210656 :بتاريخ2014/04/27 :
امل�سجلة بالرقم 210656 :بتاريخ2014/10/28 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 183087 :بتاريخ2012/12/06 :
امل�سجلة بالرقم 183087 :بتاريخ2014/07/02 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/03 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/03 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/03 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/03 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء � 5أكتوبر  2021العدد 13358

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 176667
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/23 :
املودعة بالرقم357952 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بنك دبي الإ�سالمي (�ش.م.ع)
وعنوانه� :ص.ب ، 1080 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة
والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات
لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ
ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ �آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت
حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء احلرائق.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  rabbitباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3:
�صابون ،عطور وزي��وت عطرية وم�ستح�ضرات جتميل ،كولونيا وم��اء تواليت ورذاذ ّ
معطر للج�سم ،زيوت
وكرميات وغ�سوالت (لو�شن) للب�شرة ،رغوة للحالقة وجل للحالقة وغ�سوالت (لو�شن) ملا قبل وبعد احلالقة،
بودرة التلك ،م�ستح�ضرات للحمام واال�ستحمام ،غ�سوالت (لو�شن) لل�شعر� ،شامبو وبل�سم ،منتجات ت�صفيف
ال�شعر ،منظفات �أ�سنان ،غ�سوالت غري طبية للفم ،مزيالت الروائح الكريهة وم�ضادات العرق لال�ستخدام
ال�شخ�صي ،م�ستح�ضرات تواليت غري طبية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات EPIC FRESH
باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 176892
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/23 :
املودعة بالرقم357913 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ثري ام كومبني
وعنوانه :ثري ام �سنرت  2501 ،هد�سون روود � ،سانت بول  ،ميني�سوتا  ، 55144الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة10 :
�أدوات طب الأ�سنان حتديدًا م�صفوفات طب الأ�سنان املخ�ص�صة لال�ستخدام مع مواد ترميم الأ�سنان واملواد
املركبة للأ�سنان.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  FILTEKباللغة الإجنليزية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

الثالثاء � 5أكتوبر  2021العدد 13358

EAT 176165
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/04 :
املودعة بالرقم356983 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مري�سي�سايد � ،سي �إت�ش  4 62زد دي  ،اململكة املتحدة .
�صورة العالمة

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

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

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36:
اخلدمات التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية ،الت�أمني ،ال�ش�ؤون العقارية ،متويل العقارات� ،إدارة الأ�صول والأموال
مبا يف ذلك �إدارة الأ�صول والأم��وال فيما يتعلق با�ستثمار ر�ؤو�س الأموال يف العقارات والتمويل التباديل يف
قطاع العقارات� ،إدارة و�سم�سرة العقارات ،ت�أجري وا�ستئجار العقارات (�إدارة املرافق) ،اخلدمات املالية لتخطيط
وتطوير منتجات وخدمات ا�ستثمار ر�ؤو���س الأم��وال يف جمال ا�ستثمار ر�ؤو���س الأم��وال يف العقارات ،متويل
العقارات ،اخلدمات املالية لتطوير مفاهيم التمويل فيما يتعلق بالعقارات ،خدمات اال�ست�شارات فيما يتعلق
بجميع ما ذكر �آنفاً.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  rabbitباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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EAT 176014
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/02 :
املودعة بالرقم356735 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :جون�سـون �أند جون�سـون
وع��ن��وان��ه :وان جون�سون �أن���د جون�سون ب�ل�ازا  ،نيو ب��رن��زوي��ك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3:
م�ستح�ضرات غري طبية للعناية بالب�شرة حتديدًا غ�سوالت (لو�شن) ومرطبات للب�شرة والوجه ومنظفات
للب�شرة والوجه وم��واد فرك للج�سم وغ�سول للج�سم و�صابون للج�سم ومناديل ولبادات لتنظيف الب�شرة
وم�ساحيق وك��رمي��ات وج��ل وغ�����س��والت (ل��و���ش��ن) للب�شرة وم��رط��ب��ات للج�سم ومنظفات للج�سم وم�ساحيق
ومواد قاب�ضة للأن�سجة احلية وعطور و�أم�صال و�أم�صال ملا حتت العيون وملمعات ورذاذ ،كرميات م�ضادة
لل�شيخوخة وجل م�ضاد لل�شيخوخة وغ�سوالت (لو�شن) وعالجات م�ضادة لل�شيخوخة ،م�ستح�ضرات احلماية
من ال�شم�س ،عالجات وم�ستح�ضرات غري طبية حلب ال�شباب ،مناديل لال�ستخدام م��رة واح��دة م�شربة
مبنظفات للب�شرة ،مناديل �إزالة املكياج ،مواد فرك ورغوات� ،أقنعة للوجه حتديدًا الأقنعة الطينية والأقنعة
الورقية والأقنعة الهالمية املائية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  NEUTROGENA GLOW BOOSTباللغة
الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 176670
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/23 :
املودعة بالرقم357974 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بنك دبي الإ�سالمي (�ش.م.ع)
وعنوانه� :ص.ب ، 1080 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
EAT 174791
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 79664 :بتاريخ2006/04/17 :
امل�سجلة بالرقم 82878 :بتاريخ2007/07/18 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/03 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 176669
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/23 :
املودعة بالرقم357968 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بنك دبي الإ�سالمي (�ش.م.ع)
وعنوانه� :ص.ب ، 1080 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  rabbitباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

EAT 176668
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/23 :
املودعة بالرقم357957 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بنك دبي الإ�سالمي (�ش.م.ع)
وعنوانه� :ص.ب ، 1080 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات �أخرى ،املطبوعات ،مواد جتليد
الكتب ،ال�صور الفوتوغرافية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق امل�ستعملة يف القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،ومواد
الفنانني ،فرا�شي الدهان �أو التلوين ،الآالت الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا الأثاث) ،مواد التوجيه والتدري�س
(ع��دا الأج��ه��زة) ،م��واد التغليف البال�ستيكية (غري ال��واردة يف فئات �أخ��رى) ،ح��روف الطباعة ،الكلي�شيهات
(الرا�سمات).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  rabbitباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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فوميو كي�شيدا يعلن ت�شكيلة حكومته
•• طوكيو�-أ ف ب

ك�شف رئي�س ال���وزراء الياباين اجلديد فوميو كي�شيدا ت�شكيلته
احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي م��زج��ت ب�ين �شخ�صيات ج��دي��دة و�أخ�����رى من
احلر�س القدمي ،بعدما �صوّت النواب ل�صالح توليه مقاليد حكم
ثالث �أكرب قوة اقت�صادية يف العامل.
وفاز كي�شيدا� ،سليل عائلة هريو�شيما املعروفة يف عامل ال�سيا�سة،
على تارو كونو الذي كان م�س�ؤوال عن حملة التطعيم يف البالد،
كزعيم للحزب الليربايل الدميوقراطي احلاكم الأ�سبوع املا�ضي.
وفاز ب�سهولة يف الت�صويت االثنني يف جمل�س النواب الذي يهيمن
عليه احلزب الليربايل الدميوقراطي.
وان��ح��ن��ى ك��ي�����ش��ي��دا �أم����ام ال���ن���واب ب��ع��د ال��ت�����ص��وي��ت ،ل��ك��ن��ه مل يدل

بت�صريحات ف��ورا� .إال �أن��ه �سبق �أن �أك��د لل�صحافيني �أن��ه م�ستعد
لتويل املن�صب .وقال “�أعتقد �أنها �ستكون بداية جديدة باملعنى
احلقيقي للكلمة� .أري��د �أن �أتعامل مع التحديات بعزمية قوية
وعزم ثابت ملواجهة امل�ستقبل».
وي��رى كرث يف كي�شيدا خيارا �آم��ن��ا� ،إذ يحظى بدعم من ف�صيله
�ضمن احل��زب احل��اك��م وال يتوقع �أن يبتعد كثريا ع��ن �سيا�سات
احلكومة احل��ال��ي��ة .وج���اء انتخابه بعدما �أع��ل��ن رئي�س ال���وزراء
الأ�سبق يو�شيهيدي �سوغا الذي قدّم ا�ستقالته �صباح االثنني� ،أنه
لن ّ
يرت�شح لزعامة احلزب الليربايل الدميوقراطي بعد مت�ضيته
عاما يف ال�سلطة .وبعد وقت ق�صري من جل�سة الت�صويت ،ك�شف
كي�شيدا ت�شكيلته ال��وزاري��ة التي �شملت �أك�ثر م��ن ع�شرة وجوه
ج��دي��دة رغ���م �إب��ق��اء احل��ق��ائ��ب الأه����م يف �أي����دي وزراء احلكومة

ال�سابقة ذاتهم .و�سيحافظ وزيرا اخلارجية تو�شيميت�سو موتيغي
والدفاع نوبيو كي�شي على من�صبيهما .يذكر �أن موتيغي �سيا�سي
خم�ضرم در�س يف هارفارد وقاد مفاو�ضات �أدت �إىل �إبرام اتفاقات
جتارية رئي�سية ،فيما كي�شي �شقيق رئي�س الوزراء ال�سابق �شينزو
�آبي� .أما وزارة املال ف�سيتوالها �شونيت�شي �سوزوكي الذي �سيحل
مكان �صهره تارو �آ�سو.
ويعد �سوزوكي ( 68عاما) �سيا�سيا خم�ضرما �أي�ضا وجنل رئي�س
وزراء �سابق .و�سبق �أن تق ّلد من�صاب حكومية �إذ كان وزير الأوملبياد
ووزير البيئة.
وت�ضم احلكومة ث�لاث ن�ساء م��ن بينهن �سايكو ن���ودا ،مناف�سة
كي�شيدا �سابقا على قيادة احلزب والتي �أ�صبحت الوزيرة املعنية
التعامل مع م�س�ألة تراجع معدل الوالدات يف اليابان .كما تو ّلت

ام��ر�أت��ان من�صبي وزي��ر التطعيم ووزي���ر القطاع الرقمي ،فيما
كانت هذه املرة الأوىل التي يتوىل فيها عدد من ال�شخ�صيات التي
مت تعيينها منا�صب وزارية.
وكتب خبري االقت�صاد لدى “�إ�س �إم بي �سي” جونيت�شي ماكينو يف
مذكرة �أن “حكومة كي�شيدا تهدف �إىل التوازن فيما تويل اهتماما
ملجموعات رئي�سية والنواب الأ�صغر �سنا ودول اجلوار».
و�أ���ض��اف “�إنها ت�شكيلة حكومية تعك�س �شخ�صية كي�شيدا الذي
يعمل جاهدا لعدم خلق �أعداء».
كما كاف�أ كي�شيدا �أولئك الذين �ساندوه يف املعركة للو�صول �إىل
املن�صب ،مب��ن فيهم خ�صمته ال�سابقة ���س��ان��اي تاكايت�شي التي
دعمته يف اجل��ول��ة الثانية م��ن االن��ت��خ��اب��ات يف وج��ه ك��ون��و .ومت
تعيينها م�س�ؤولة عن �سيا�سات احلزب احلاكم.

�أمني عام حركة ال�شعب يك�شف:
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وجه فيه الدعوة للنه�ضة
قي�س �سع ّيد �سينظم حوارا لن ُت ّ

•• الفجر -تون�س

�أ ّكد زهري املغزاوي �أمني عام حركة ال�شعب �أم�س االثنني �أ ّن الرئي�س قي�س
�سع ّيد �أعلمه ب���أ ّن��ه �سيدعو �إىل تنظيم ح��وار �إث��ر �إع�ل�ان تركيبة احلكومة
اجلديدة.
ونقلت �إذاعة حملية عن املغزاوي �إ�شارته �أم�س �إىل �أ ّنه “التقى بقي�س �سعيد
يف عدة منا�سبات” واىل انه “�أعلمه ب�أنه �سيدعو �إىل حوار �إثر �إعالن تركيبة
توجه الدعوة حلركة النه�ضة للم�شاركة يف احلوار
احلكومة» .و�أ�ضاف “لن ّ
لأنها متثل جزء من امل�شكل ولأنها امل�س�ؤولة عن اخلراب يف البالد».
ونفى املغزاوي وجود اية عالقة بني هذا القرار وبني ات�صال �سع ّيد بالرئي�س
الفرن�سي اميانويل ماكرون االخري.
وكان بيان لق�صر االليزيه قد ك�شف يف وقت �سابق �أن قي�س �سع ّيد قد �أعلم
الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون باعتزامه �إط�لاق حوار وطني لتجاوز
الأزمة ال�سيا�سية .و�أ�شار البيان اىل ان الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون
قد حتدث ال�سبت هاتفيا مع نظريه التون�سي قي�س �سعيد.
وذ ّكر ماكرون �سعيد ب�أنه يتابع الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
وال�صحية يف تون�س ب�أكرب قدر من االهتمام .و�أعرب عن رغبته يف �أن تتمكن

حوار وطني يف االفق

تون�س من اال�ستجابة ب�سرعة جلميع التحديات التي كانت تواجهها م�ؤكدا
وق��وف فرن�سا �إىل جانب تون�س وال�شعب ال��ت��ون�����س��ي .كما �أك��د �أن فرن�سا
�ستوا�صل دعم تون�س للتعامل مع الوباء ودعمها يف �إ�صالحاتها االقت�صادية.
و�أ�شار الرئي�س الفرن�سي �إىل التقومي امل�ؤ�س�سي الذي يتوقعه ال�شعب التون�سي
واملجتمع الدويل معربا عن مت�سكه ب�إقامة حوار ت�شارك فيه خمتلف مكونات
ال�شعب التون�سي حول الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية املتوخاة.
من جهته �أكد قي�س �سعيد �أن احلكومة �ستت�شكل يف الأيام املقبلة و�أنه �سيتم
�إطالق حوار وطني يف �أعقاب ذلك جمددا مت�سكه ب�سيادة القانون.
يذكر ان اال�شارة لهذا احلور مل ترد يف ن�سخة تقرير الرئا�سة التون�سية عن
هذا الن�شاط.

الإعالن عن احلكومة
هذا و�أفادت م�صادر �أن احلكومة التون�سية اجلديدة باتت جاهزة ،وانه من
املنتظر ان تعلن رئي�ستها جنالء بودن اليوم الثالثاء عن تركيبتها.
وق��ال��ت م�صادر متطابقة �إن احلكومة اجل��دي��دة �ست�ضم وج��وه��ا ن�سائية
و�شبابية تدخل العمل احلكومي للمرة الأوىل ،و�أن جميع �أع�ضائها �سيكونون
غري متحزبني ،ومن �أ�صحاب االخت�صا�ص والتجربة كل يف جماله.

التون�سيون يلفظون النه�ضة ويهدمون مملكة الغنو�شي
•• عوا�صم-وكاالت

ط��غ��ت �أخ���ب���ار ال���ت���ظ���اه���رات التي
خ���رج���ت �أم�������س الأول الأح������د يف
����ش���وارع ت��ون�����س م���ن ���ش��م��ال��ه��ا �إىل
جنوبها ،على تغطيات ال�صحف،
ب��ع��د خ����روج الآالف يف م�سريات
وجت��م��ع��ات ح��ا���ش��دة يف الطرقات
وال�������س���اح���ات ال���ع���ام���ة ،مُ �ساندة
ل��ق��رارات رئي�س ال��ب�لاد بتجميد
الربملان ،واملطالبة برحيل حركة
النه�ضة ورئي�سها نهائياً ،والق�ضاء
على الإرهاب ،وحما�سبتها ما �آلت
�إل���ي���ه الأو�����ض����اع يف ت��ون�����س طيلة
العقد املا�ضي.
ووف��������ق ����ص���ح���ف ع����رب����ي����ة �أم���������س
االثنني ،ف�إن خطوات قي�س �سعيد
امل��ق��ب��ل��ة ���س��ت��ك��ون ب�����إط��ل�اق ح���وار
داخ��ل��ي ،ب��ع��ي��داً ع��ن رم���وز الف�ساد
والإرهاب ،خا�ص ًة حركة النه�ضة،
بعد ت�أكيد الرئي�س �أن “ال حوار
مع الفا�سدين».
حا�شدة
����ش���ه���دت والي�������ات ت���ون�������س الأرب������ع
وال����ع���������ش����ري����ن خ���������روج ع�������ش���رات
ال���ت���ظ���اه���رات دع���م���اً ل��ل��إج����راءات
اال����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ة ال����ت����ي ات���خ���ذه���ا
الرئي�س قي�س �سع ّيد منذ �أكرث
من �شهرين ،وللمطالبة “بو�ضع
حد نهائي للمنظومة الفا�شلة”
و”حل الربملان» .وح�سب �صحيفة
•• عوا�صم-وكاالت

ح�صلت جم��ل��ة “�إيكونومي�ست”
ع���ل���ى م���ع���ل���وم���ات ت�����ؤك����د ن�شوب
خ��ل�اف����ات ع��ن��ي��ف��ة ب��ي�ن ف�صائل
خم��ت��ل��ف��ة يف ح��رك��ة ط��ال��ب��ان بعد
ا�ستالمها ال�سلطة.
ت�شري املجلة بداي ًة �إىل �أن الق�صر
الرئا�سي يف كابول �شهد ن�صيبه من
اخلالفات احلادة بني ال�سيا�سيني.
وه�������ذا م����ا ح�������ص���ل يف ال�سنوات
الأخرية عندما اندلعت م�شاحنات
مريرة بني الرئي�س ال�سابق �أ�شرف
غني ونائبه عبداهلل عبداهلل.
وي��ق��ال �إن الرئي�س ال�سابق تلقى
درو�ساً يف التحكم يف الغ�ضب ،ويف
م��رح��ل��ة م���ن امل���راح���ل� ،أق�����ام غني
وعبداهلل احتفاالت لتن�صيب نف�سه
لأنهما اختلفا على �أحقيتهما يف
احل��ك��م .لكن حتى ب��ه��ذه املعايري
االنق�سامية ،بدا اخلالف الداخلي
الأخري بني طالبان� ،أكرث حدة.
ب��د�أت امل�شكلة يف �أوا���س��ط �سبتمرب
(�أي��ل��ول) امل��ا���ض��ي ،بعد �أي���ام قليلة
م�����ن �إع�����ل����ان ط����ال����ب����ان ت�شكيل
احلكومة االنتقالية ،وقيل �إن املال
عبد الغني ب���رادار� ،أح��د م�ؤ�س�سي
احل��رك��ة ون��ائ��ب رئي�س احلكومة،
ا����س���ت���اء م����ن اك���ت���ظ���اظ احلكومة
مبحافظني م��ن احل��ر���س القدمي
وامل���ت�������ش���ددي���ن ال��ع�����س��ك��ري�ين من
�شبكة حقاين ،الف�صيل الأ�سا�سي
يف ن�سيج التحالفات الذي تت�شكل
منه طالبان.
ورد وزي��ر الالجئني وكبري قبيلة
حقاين ،خليل حقاين بالقول �إن
املت�شددين الع�سكريني هم الذين
���ض��م��ن��وا االن���ت�������ص���ارات ،وبالتايل

ال�شرق الأو���س��ط ،خ��رج الآالف يف
تون�س العا�صمة ،خا�ص ًة يف ال�شارع
ال��رئ��ي�����س��ي ،ه���ات���ف�ي�ن“ :ال�شعب
يريد حل الربملان” و”ك ّلنا قي�س
�سع ّيد ...كلنا تون�س” ،و”قرارات
 25جويلية (يوليو) ث��ورة داخل
الثورة” ،و”�إىل الأم������ام قي�س
�سع ّيد».
واحت�شد التون�سيون يف تظاهرات
يف ع�����ش��رات امل���دن ،خ��ا���ص�� ًة يف “يف
حمافظات �صفاق�س ،و�سط �شرق،
و�سو�سة ،و�سط �شرق ،وتطاوين،
ج���ن���وب ،وق���اب�������س ،ج���ن���وب �شرق،
والكاف� ،شمال غرب».
ورغ������م دع��������وات الأح����������زاب التي
ك��ان��ت ت��ه��ي��م��ن ع��ل��ى امل�����ش��ه��د قبل
 25ي��ول��ي��و (مت�����وز) للمقاطعة
“�أعلنت جمموعة م��ن الأح���زاب
ال�سيا�سية املنتمية يف معظمها �إىل
التيار الي�ساري والتيار القومي
م�ساندتها للتوجه الرئا�سي ،ودعت
�أن�صارها �إىل امل�شاركة يف امل�سريات
وال���وق���ف���ات مب��خ��ت��ل��ف ال���والي���ات
لدعم التوجه الإ���ص�لاح��ي الذي
انطلق فيه قي�س �سعيد .وتقود
ح���رك���ة ال�������ش���ع���ب ،ق����وم����ي ،جبهة
�سيا�سية داع��م��ة لرئي�س الدولة
م��ك��ون��ة م��ن ح���زب ال��ت��ح��ال��ف من
�أجل تون�س ،و�سطي ،وحزب التيار
ال�شعبي ،قومي ،واحلزب الوطني
الدميقراطي اال�شرتاكي ،ي�سار،
وحركة تون�س �إىل الأمام ،ي�سار».

ا�ستثناء الفا�سدين
وم������ن ج���ه���ت���ه���ا ق����ال����ت �صحيفة
“العرب” اللندنية� ،إن من املتوقع
�أن مي�ضي الرئي�س قي�س �سع ّيد يف
ال��ق��ط��ع م���ع ال��ط��ب��ق��ة ال�سيا�سية
احل���اك���م���ة يف ت���ون�������س ،ب�����إط��ل�اق
ح��وار ،مع الفئات ال�شبابية التي
ي����راه����ن ع��ل��ي��ه��ا ال���رئ���ي�������س منذ
حملته االنتخابية ،ولطي �صفحة
الأحزاب التي �أنهكت البالد طيلة
عقد من الزمان.
واع��ت�بر املحلل ال�سيا�سي حممد
ذوي������ب �أن ال���رئ���ي�������س ق����د يطلق
ح���واراً لتنفيذ املطالب ال�شعبية
ال���ت���ون�������س���ي���ة ،ل���ك���ن ب����ع����ي����داً عن
الأح��زاب املتهمة بالف�ساد ،خا�ص ًة
ح��رك��ة ال��ن��ه�����ض��ة وح��ل��ي��ف��ه��ا حزب
ق��ل��ب ت��ون�����س “ملناق�شة النظام
االنتخابي ،والت�صورات ال�سيا�سية
املقبلة يف البالد».

انتهى الدر�س
�أم���ا م��وق��ع “اندبندنت عربية”،
ف�سلط ال�����ض��وء على التظاهرات
احل��ا���ش��دة ال��ت��ي ���ش��ه��ده��ا ال�شارع
التون�سي �أم�����س رداً ع��ل��ى جتمع
�أن�صار حركة النه�ضة يوم الأحد
امل���ا����ض���ي يف امل���ك���ان ذات������ه ،وال����ذي
مل ي�����ص��ل �إىل ح��ج��م وم�ستوى
ال��ت��ظ��اه��رات امل�����س��ان��دة لقرارات
�سع ّيد.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ي��ق��ول القيادي

ال����ي���������س����اري ع���ب���ي���د ال��ب�ري����ك����ي:
“باالحتكام ل��ل�����ش��ارع و�إىل �إرادة
ال�شعب فقد ُح�سِ م الأمر ،وانتهى
الدر�س” ،م�ضيفاً بتنا نفكر يف
امل�ستقبل».
و ُي�شري املوقع �إىل خروج تظاهرات
“يف ع��دة حم��اف��ظ��ات �أخ���رى على
غ��رار �صفاق�س ،وقاب�س ،و�سيدي
ب�����وزي�����د ،وامل���ن�������س���ت�ي�ر ،وال����ك����اف،
وت����وزر ،ون��اب��ل ،و���س��و���س��ة ،وقبلي،
والقريوان ،وتطاوين وغريها من
امل��دن يف كامل ت��راب اجلمهورية،
م��ن ال�����ش��م��ال �إىل اجل���ن���وب ،كلها
م�ؤيدة لقرارات قي�س �سع ّيد».
وم����ن ج��ه��ت��ه��ا ،ت��ع��ت��ق��د النا�شطة
احلقوقية ي�سرى فراو�س ،ح�سب
امل����وق����ع� ،أن “النقطة امل�ضيئة
يف ت��ظ��اه��رة ال��ي��وم ه��ي االجتماع
ال�شعبي حول م�س�ؤولية النه�ضة
يف م��ا �آل �إل��ي��ه الأم�����ر .ي��ذك��ر �أن
ه��ي��ئ��ة ال����دف����اع ع����ن ال�شهيدين
�شكري بلعيد وحممد الرباهمي
اتهمت مبا�شرة حركة النه�ضة يف
االغتياالت ال�سيا�سية».
انهيار مملكة
ب�������دوره ،ق����ال ف������اروق ي��و���س��ف يف
موقع “ميديل �إي�ست �أونالين”:
“ال ي��زال را�شد الغنو�شي يتوهم
�أن يف �إمكانه �إعادة عقارب ال�ساعة
التون�سية �إىل ال����وراء .ال ي�صدق
الرجل �أنه قد هُ زم مقابل رئي�س

���س��ب��ق و�أن و���ص��ف��ه ب���أن��ه م��ن غري
�صالحيات».
وي�������ض���ي���ف “لي�س غ���ري���ب���اً على
الغنو�شي �أن ال يرى احلقيقة وال
ي��ع�ترف ب��ال��واق��ع .ف���الأوه���ام هي
ب�ضاعته الوحيدة التي يعرف �أنها
ب�ضاعة زائفة .غري �أنه يف النهاية
���ص��ار ي�����ص��دق �أوه���ام���ه ال��ت��ي كان
يبيعها �إىل الآخرين �ساخراً».
وي�������ورد ي���و����س���ف� ،أن الغنو�شي،
ك���ان “مطمئناً �إىل �أن ب�ضاعته
غ�ير قابلة للجدل �أو ال���رد فهي

ت�ستند يف �إطارها العام �إىل لعبة
�سيا�سية ت�ستمد قوتها من الدين
ال��ذي يخ�شى الب�سطاء االقرتاب
م��ن��ه ،وت��ف��ح�����ص��ه ع���ن ق����رب .كما
�أن���ه ك���ان مطمئناً �إىل �أن الدول
ال��ت��ي �أغ��رق��ت ج��م��اع��ات الإ�سالم
ال�سيا�سي بالدعم لن تتخلى عنه
�إذا ما حدث له مكروه من �أي نوع
وب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع��ن اجل��ه��ة التي
تقف وراءه.
ولأن�����ه ي��ح��ب ال�����س��ل��ط��ة مل يكتف
بالوقوف وراء رجالها والإ�شراف

ع���ل���ي���ه���م وت���������ص����ري����ف ال���������ش�����ؤون
ال�سيا�سية ع��ن بعد ب��ل ان��دف��ع يف
اجت������اه م��ن�����ص��ب رئ���ا����س���ة جمل�س
ال��ن��واب بلهفة مَ���ن ي��رغ��ب يف �أن
ي���ك���ون يف �����ص����دارة امل�����ش��ه��د ،و�أن
ُت�����س��ل��ط الأ����ض���واء ع��ل��ي��ه .ول���و �أنه
بقي يف مكانه م��ر���ش��داً جلماعته
ملا انهالت عليه مبا�شرة خمتلف
�أنواع االتهامات التي توزعت بني
الف�ساد والإره���اب م��روراً بتدمري
الدولة».
و ُي�شدد الكاتب على �أن الغنو�شي

عراك وتبادل �إطالق نار ...خالفات طالبان الداخلية �إىل العلن

عليهم �أن يح�صلوا على املكاف�أة.
وت�������ش�ي�ر غ��ال��ب��ي��ة ال���ت���ق���اري���ر �إىل
�أن اخل���ل��اف حت�����ول �إىل تبادل
للكلمات الغا�ضبة ،وذهب البع�ض
�إىل القول �إن الأم��ور تطورت �إىل
�أبعد من ذل��ك ،و�صو ًال �إىل تبادل
اللكمات ،و�إط�ل�اق ال��ن��ار ،و�شجار
بني حا�شية القيادة .وبقي برادار
ال����ذي ي��ع��د واح������داً م���ن معتديل
طالبان ن�سبياً يف قندهار بعدها
�أي��ام��اً ع���دة ،وتكهن البع�ض ب�أنه
�أ�صيب.
ت�ضيف امل��ج��ل��ة �أن ط��ال��ب��ان تنفي
�أي �صدام .وعاد برادار �إىل كابول
وي��دي��ر الأع���م���ال ال��ر���س��م��ي��ة حيث
يبدو �أنه مل يتعر�ض للأذى رغم
�أن���ه خ�سر احل��ج��ة ،لكن التقارير
���س��ل��ط��ت ال�����ض��وء ع��ل��ى اخلالفات
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة ملجموعة
ع��م��ل��ت ق���ي���ادت���ه���ا ل���ف�ت�رة طويلة
يف ال�����ظ�����ل ،وال�����ت�����ي ف���ه���م رج�����ال
اال�ستخبارات ودار�سوها ديناميتها
ب�شكل غري كامل.
ي��ق��ول �أن��ط��ون��ي��و ج��و���س��ت��وزي من
جامعة كينغز كولدج �إن اخلالفات
ال يجب �أن تفاجئ �أح���داً بالنظر
�إىل تنوع الف�صائل داخل طالبان.
وم��ع تو�سع املجموعة وجتاوزها
جل��ذوره��ا ،ابتلعت وتبنت جميع
�أنواع ال�شبكات والقيادات املقاتلة،
وت�������ش���ك���ل ���ش��ب��ك��ة ح����ق����اين فقط،
املجموعة الأك�ث�ر �شهرة .مل ي�ؤد
ذل����ك �إىل ح���رك���ة مت����رد ت�سيطر
عليها قيادة مركزية على النمط
امل��������اوي ،ل���ك���ن �إىل حت���ال���ف ق����ادة

ع�������س���ك���ري�ي�ن م���رت���ب���ط�ي�ن ببع�ض
املعتقدات الأ�سا�سية.
تو�ضح املجلة �أن �سرية طالبان يف
���س��ن��وات ال��ت��م��رد الع�شرين �أخفت
بع�ض هذه اخلالفات ،لكن توتراً
م��ل��ح��وظ��اً ان��دل��ع يف  2015بعد
عامني من موت م�ؤ�س�س احلركة
املال حممد عمر.
�أط���ل���ق ت��ع��ي�ين خ��ل��ف��ه امل��ل�ا �أخ�ت�ر
م��ن�����ص��ور ،وال�����ذي اغ��ت��ي��ل الحقاً،
معار�ضة كبار ق��ادة طالبان ومن

بينهم جنل عمر ،و�أدى ذل��ك �إىل
فو�ضى م�ؤقتة ،مع تنازع ف�صائل
خمتلفة على ال�سلطة.
وه����ن����ال����ك �أي�����������ض�����اً ان���ق�������س���ام���ات
�أي��دي��ول��وج��ي��ة م�����س��ت��م��رة .ت�شمل
ن������ط������اق ت����ن����ف����ي����ذ ال���������س����ي����ا�����س����ات
االجتماعية و�صو ًال �إىل ما �إذا كان
يجب قطع العالقات م��ع القوى
اجلهادية الأجنبية مثل القاعدة.
ب��ال��ن��ظ��ر �إىل ه����ذه االختالفات،
ف�����إن م���ا ي��ج��ب �أن ي��ث�ير االنتباه

رمب�����ا ،ه���و ح���ف���اظ احل���رك���ة على
احتادها عو�ض انق�سامها .ويرى
ج���و����س���ت���وزي �أن �إب����ق����اء طالبان
ع��ل��ى ال��راب��ط ب�ين ف�صائلها رغم
االح��ت��ك��اك امل�����س��ت��م��ر يف م���ا بينها
ه���و “�أعظم مهاراتها” ،وذلك
بف�ضل العمل ال���د�ؤوب ،ح�سب ما
يقول هارون رحيمي من اجلامعة
الأمريكية يف �أفغان�ستان.
ق������د ت�����ك�����ون احل������رك������ة م���ع���روف���ة
ب�إ�صدار مرا�سيم ا�ستبدادية على

الأف����غ����ان ،ل��ك��ن��ه��ا ت���ب���ذل ق�صارى
ج����ه����ده����ا ل���ل�������س���ع���ي �إىل �إج����م����اع
داخلي .هناك اح�ترام للأقدمية
الدينية واخلربة الع�سكرية ،لكن
امل�سائل اخل�لاف��ي��ة تناق�ش ب�شدة
يف جم��ال�����س ك�ب�رى ت��ع��رف با�سم
جمال�س ال�شورى.
و�سمح لبع�ض الف�صائل مثل �شبكة
حقاين ببع�ض حرية احلركة .ويف
ح����االت م��ع��ي��ن��ة ،ت��و���س��ط��ت القوى
الأمنية الباك�ستانية بني الف�صائل

امل�����ت�����ن�����اح�����رة .ق������د ت���خ���ف���ف ه����ذه
امل����داوالت ال��ت��وت��رات لكنها قادرة
�أي�ضاً على جعل احلركة حمافظة
وم���ت���رددة .و ُت���ط���اب���ق ال�سيا�سات
م��ع القا�سم امل�شرتك الأدن���ى بني
الف�صائل للحفاظ على التوافق،
ما يجعل تغري طالبان �صعباً.
وب���ال���ف���ع���ل ،ي���ب���دو �أن اخل���ط���وات
ال�سيا�سية امل��ب��ك��رة مل ت��ظ��ه��ر �أي
تطور كبري يف حكمها رغم تعهدها
بالتخلي عن �أ�سلوب القمع الذي
ا�ستخدمته يف بداية الت�سعينات.
لقد عاد ال�شنق على مر�أى العموم
وق��ط��ع �أي���دي الل�صو�ص .كذلك،
طردت الن�ساء من �أماكان العمل.
وق���د تف�سر ه���ذه ال�سيا�سات ملاذا
ام��ت��ن��ع��ت دول م��ث��ل ب��اك�����س��ت��ان عن
االع��ت��راف ب��ط��ال��ب��ان ،ع��ل��م��اً �أنها
فعلت ذلك يف ال�سابق.
وح�����س��ب �إي��ك��ون��وم��ي�����س��ت ،جذبت
ال�سلطة حت��دي��ات ج��دي��دة لنظام
طالبان الداخلي .ففي الت�سعينات،
وقفت املقاومة التي مل تخمد قط
حائ ً
ال دون انفراط عقد احلركة،
و����س���اع���دت���ه���ا يف احل�����ف�����اظ على
وحدتها .لكن طالبان حتكم الآن
كامل البالد دون �أن ينازعها �أحد
تقريباً.
�إن �آالف املقاتلني الذين اعتنقوا
ث���ق���اف���ة ال����ق����ت����ال ال ي����ج����دون ما
يفعلونه الآن .ولن يفوز كل قائد
ع�����س��ك��ري مب��ن�����ص��ب يف احلكومة
اجل������دي������دة .ه����ن����اك ال���ق���ل���ي���ل من
الأم����وال لكل ال��ذي��ن و���ص��ل��وا �إىل
احلكم .وي�ضيف رحيمي “�أعتقد

“لي�س يف �إم���ك���ان���ه �أن يعرتف
�أن���ه خ�سر معركته ال�سيا�سية يف
مواجهة الرئي�س �سع ّيد� .أميكن
�أن ي��ه��زم��ه رج���ل مل ي��ك��ن حزبياً
يف حياته ومل يحرتف ال�سيا�سة
وهو الذي يعترب نف�سه خبرياً يف
اللعبة ال�سيا�سية ب��ك��ل م��ا عُرف
عنه من دهاء ومتكن واحرتاف؟
ويف ذل�����ك ال مي���ك���ن اال�ستهانة
ب��ح��ج��م ال�����ص��دم��ة ال���ت���ي تعر�ض
لها الغنو�شي وه��و ي��رى مملكته
تتهاوى داخل حزبه وخارجه».
�أن اخلالفات داخل القيادة العليا
ت�����ش��ت��ت ان���ت���ب���اه���ن���ا ع����ن ال�ضغط
املفرو�ض على طالبان من الأدنى،
من مقاتليها».
ي��ت��ح��دث رئ��ي�����س م��ع��ه��د درا����س���ات
احل���رب وال�����س�لام يف ك��اب��ول متيم
�أ�سي عن “الفو�ضوية اجلهادية”.
ث���م���ة ف������روع ل���ط���ال���ب���ان يف بع�ض
املحافظات تظهر م���ؤ���ش��رات على
ت�شكيكها يف حكم طالبان.
وي���ق���ول �أ����س���ي �إن “التحول من
م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا �إىل ح���ك���وم���ة مكلف
ل��ه��ا ،وي��ب��دو م�ؤملاً” .ي��ع��ود بع�ض
املقاتلني �إىل احلياة املدنية ،بينما
يحن �آخرون �إىل �أيام القتال.
ووب��������خ وزي��������ر ال������دف������اع اجل���دي���د
م��ق��ات��ل�ين ع��ل��ى ق��ل��ة ان�ضباطهم
وا���ش��ت��ك��ى م���ن االن���ت���ق���ام���ات ،رغم
�أن ال���ق���ي���ادة �أ�����ص����درت ع���ف���واً عن
�أرك�����ان ال��ن��ظ��ام ال�����س��اب��ق .وانتقد
�أي�����ض��اً املقاتلني ال��ذي��ن يلتقطون
ال�سيلفي داخل الوزارات لت�سببهم
يف �إف�شاء �أ�سرار.
ت���رى امل��ج��ل��ة ال�بري��ط��ان��ي��ة نف�سها
�أن التلميحات �إىل ان�شقاقات يف
ط��ال��ب��ان ك��ان��ت ت��ف��رح الغربيني،
ول����ك����ن الأم��������ر ت����غ��ي�ر� .إذ ميكن
لالنق�سامات اخل��ط�يرة �أن تدفع
ال���ب�ل�اد ن��ح��و ح���رب �أه��ل��ي��ة ،تعزز
الأزم�����ة الإن�����س��ان��ي��ة ،وت��ث�ير �أزم���ة
الجئني.
�إن ان�������ش���ق���اق���اً مي���ك���ن �أن ي�شجع
امل���ق���ات���ل�ي�ن ع���ل���ى االن�������ض���م���ام �إىل
جمموعات مقاتلة و�إرهابية �أخرى
مثل داع�ش� .إىل الآن على الأقل،
ح��ت��ى �أع�����داء ط��ال��ب��ان ال�سابقون
ي�أملون �أن تتمكن املجموعة من
احلفاظ على متا�سكها.
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EAT 177001

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/6407

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/24 :
املودعة بالرقم358013 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مري�سي�سايد � ،سي �إت�ش  4 62زد دي  ،اململكة املتحدة .
�صورة العالمة

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/10/11لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده بينو بازوكاتارا �ستفن �ستفن و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
1700
�أثاث �شقه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3:
���ص��اب��ون ،م�ستح�ضرات تنظيف ،ع��ط��ور ،زي���وت ع��ط��ري��ة ،م��زي�لات ال���روائ���ح ال��ك��ري��ه��ة وم�����ض��ادات التعرق،
م�ستح�ضرات العناية بال�شعر ،و�شامبو وبل�سم ،ملونات ال�شعر ،منتجات ت�صفيف ال�شعر ،م�ستح�ضرات تواليت
غري طبية ،م�ستح�ضرات للحمام و اال�ستحمام ،م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة ،زي��وت وكرميات وغ�سوالت
(لو�شن) للب�شرة ،م�ستح�ضرات احلالقة ،م�ستح�ضرات ما قبل وما بعد احلالقة ،كولونيا ،م�ستح�ضرات �إزالة
ال�شعر ،م�ستح�ضرات لإ�سمرار الب�شرة بالتعر�ض لل�شم�س وم�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ،م�ستح�ضرات
جتميل ،مكياج وم�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،فازلني ،م�ستح�ضرات العناية بال�شفاه ،م�سحوق التلك ،غزل قطني
لأغرا�ض التجميل� ،أع��واد قطن لأغرا�ض التجميل ،مناديل ورقية �أو لبادات �أو م�سحات م�شربة �أو مرطبة
م�سبقًا بغ�سوالت (لو�شن) جتميل �أو تنظيف �شخ�صية� ،أقنعة جتميلية ومعاجني جتميل للوجه.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  PEARSباللغة الإجنليزية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/11214
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/10/11لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده دلوت�شي هوت كوتيور لتجارة املالب�س اجلاهزة الن�سائية �ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات
على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
مالب�س ن�سائيه 120,150
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 176908
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/23 :
املودعة بالرقم357916 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أبوظبي لريا�ضة ال�سيارات ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب� ، 130001 .أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41:
التعليم والتهذيب ،ال��ت��دري��ب ،الرتفيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافية ،تقدمي خ��دم��ات �أح���داث �سباقات
ال�سيارات ،الأن�شطة الريا�ضية ،تنظيم املباريات الريا�ضية ،توفري الت�سهيالت الريا�ضية ،توقيت املنا�سبات
الريا�ضية ،الرتفيه احلي ،معلومات عن الرتفيه ،الرتفيه الريا�ضي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة ر�سم تعبريي لت�صميم خمطط امل�سار.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/835
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/10/11لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده بيرت جودلو�سكى و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
2150
�أثاث �شقه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
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مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13358بتاريخ 2021/10/5
االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/10168
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام ال�ساعة
 6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/10/13لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده يو�سف
عبداهلل ل�صناعة التكييف (�ش ذ م م)(فرع) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
18500
مكائن
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/9718
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/10/13لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده مطعم الع�صور العربية (�ش.ذ.م.م ).و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
33950
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/11702
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام ال�ساعة
 6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/10/11لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده را�شد
�سعيد طار�ش �سيف املرى  4 +ويندز لل�سياحة ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
570
�أثاث �شقه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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ت�ض ّمن درو�سا لربوك�سل ووا�شنطن:

�سرب �آراء :احلرب الباردة تعود بدون الأوروبيني!...
•• الفجر �-إيفان كرا�ستيف*

 مارك ليونارد**هل عادت احلرب الباردة كما يعتقد بع�ض املعلقني؟
ه��ل ي��واج��ه “العامل احلر” م��رة �أخ���رى ت�صاعد
ال�سلطوية؟

هل �ستلعب عودة املناف�سة بني القوى العظمى دو ًرا
موحدً ا؟ وف ًقا للتحالف الأمني اجلديد يف منطقة
ال��ه��ن��دي -ال���ه���ادي امل��ع��ل��ن ب�ين ال���والي���ات املتحدة
وبريطانيا و�أ���س�ترال��ي��ا ،وال���ذي يطلق عليه ا�سم
“اوكو�س” ،ف�إن الإجابة هي نعم.
درا�سة ا�ستق�صائية جديدة قام بها املجل�س الأوروبي

للعالقات اخلارجية� ،أجريت يف  12دولة ع�ضو يف
االحتاد الأوروبي ،يبدو �أنها ت�ؤكد هذا الر�أي .يعتقد
ما يقرب من ثلثي الذين �شملهم اال�ستطالع يف �أوروبا
�أن انق�سا ًما جديدً ا �شبيه باحلرب الباردة يتطور
بني ال�صني والواليات املتحدة .لكن هذه املواجهة
اجلديدة لها خ�صو�صية :معظم مواطني االحتاد

الأوروبي ال ي�شعرون �أن دولتهم طرف فيها.
حتى قبل كارثة اتفاقية “اوكو�س” ،التي �أدت
باحلكومة الفرن�سية �إىل التحدث عن خيانة من
جانب وا�شنطن ول��ن��دن ،ك��ان مواطنو العديد من
الدول الأوروبية منق�سمني للغاية حول التلميح �إىل
مواجهة عاملية جديدة.

15
19
19

ال�صراع مع رو�سيا اكرث واقعية

الراي العام يريد اوروبا خارج ال�صراع

على عك�س �أحداث احلرب الباردة ،ال يبدو �أن التوتر بني ال�صني والواليات املتحدة م�صدر قلق كبري للر�أي العام الأوروبي
يف ال���واق���ع ،يعتقد  15باملائة
منهم ف��ق��ط� ،أن ب�لاده��م تخو�ض
ح���ر ًب���ا ب�����اردة م���ع ال�����ص�ين ،بينما
يعتقد  59باملائة �أن ب�لاده��م مل
ت�شارك بعد .هناك ف��روق دقيقة
ب�ي�ن ال�����دول الأع�������ض���اء املختلفة،
ولكن يظهر اجتاه عام :يف جميع
ال��ب��ل��دان ال��ت��ي �شملها ا�ستطالع
امل���ج���ل�������س الأوروب������������ي للعالقات
اخل��ارج��ي��ة ،ه��ن��اك ع��دد �أك�ب�ر من
الأ�شخا�ص الذين ينكرون وجود
ح�����رب ب�������اردة ج����دي����دة �أك���ث��ر من
الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��ع��ت��ق��دون �أن
مثل هذا ال�صراع جار.
ي��ري��د �إمي��ان��وي��ل م���اك���رون بناء
ا���س��ت��ق�لال ا���س�ترات��ي��ج��ي �أوروب�����ي
ك��ب��دي��ل ل�لاع��ت��م��اد ع��ل��ى الواليات
امل��ت��ح��دة ،ل��ك��ن نتائجنا تظهر �أن
العديد من املواطنني الأوروبيني
ي����رون �أن ب��روك�����س��ل ه��ي احلليف
الأكرث موثوقية للواليات املتحدة
ولي�س كقطب بديل.
عندما يتعلق الأمر باملواجهة مع
رو�سيا �أو ال�صني ،مييل الأوروبيون
�إىل ر�ؤية بروك�سل ،ولي�س بلدانهم،
ً
ن�شاطا يف �أوروبا
�أك�ثر امل�شاركني
يف ه��ذه ال�صراعات .ويعتقد 31
باملائة من الأوروبيني �أن بروك�سل،
على الأرجح �أو بالت�أكيد ،يف حالة
حرب باردة مع ال�صني .وهذا يعني
�أن ال�ضعف يعتقدون �أن االحتاد
الأوروب��ي هو يف حالة حرب باردة

م��ع ال�����ص�ين ول��ي�����س دول��ت��ه��م� .أما
بالن�سبة ل��رو���س��ي��ا ،ف����إن الغالبية
منهم تعتقد �أن االحت���اد يخو�ض
حر ًبا ب��اردة 44 :باملائة يوافقون
على �أن هذه احلرب جارية ،بينما
يوافق  26باملائة فقط على عك�س
ذلك .و�إذا كان من ال�سابق لأوانه
م��ع��رف��ة ال���ع���واق���ب ط��وي��ل��ة املدى
لهذه الديناميكية ،فمن الوا�ضح
�أنه على املدى الق�صري ،ال يعتقد

ي��ك�����ش��ف م�����س��ح
املجل�س الأوروب��ي
للعالقات اخلارجية
ع������ن �أرب�����ع�����ة
انق�سامات وا�ضحة
ب�ي�ن ال��ع��وا���ص��م
الأوروب��������ي��������ة
ووا�����ش����ن����ط����ن

ال������ر�أي ال���ع���ام �أن ال��ع�لاق��ات عرب
الأطل�سي م�صطفة مع العالقات
ب�ي�ن ال�����ص�ين ورو����س���ي���ا .ويك�شف
م�سح املجل�س الأوروب��ي للعالقات
اخل��ارج��ي��ة ،ع��ن �أرب��ع��ة انق�سامات
وا�ضحة بني العوا�صم الأوروبية
ووا�شنطن ميكن �أن تخلق توترات
داخ����ل ال��ت��ح��ال��ف ع�ب�ر الأطل�سي
م�����ن ن����اح����ي����ة ،وب���ي��ن ال���ع���وا����ص���م
ال��وط��ن��ي��ة وامل���ؤ���س�����س��ات الأوروبية
م��ن ناحية �أخ�����رى .يتعلق �أول
ه�����ذه االن���ق�������س���ام���ات بوا�شنطن
والطريقة التي ت�صوغ بها �إدارة
ب��اي��دن التحديات الأيديولوجية
التي تفر�ضها الأنظمة ال�سلطوية
ال�صينية والرو�سية� .إن ت�صويرهم
ل�������س���ي���ن���اري���و ���ش��ب��ي��ه ب����ـ “احلرب
الباردة” ،ح��ي��ث ي��ت��ح��د الغرب
الدميقراطي �ضد الأُو ُتو ْقراطِ ية،
ال يعك�س ال��ت�����ص��ورات الأوروبية.
وت���ك�������ش���ف جم����م����وع����ة معطيات
وب�����ي�����ان�����ات امل���ج���ل�������س الأوروب�����������ي
للعالقات اخلارجية� ،أن قلة من
الأوروب����ي��ي�ن ي����رون يف التعار�ض
بني الأُو ُتو ْقراطِ ية والدميقراطية
و����س���ي���ل���ة م���ف���ي���دة ل���ل���ت���ع���ام���ل مع
ال�سيا�سة العاملية .ويعتقد غالبية

ال���ذي���ن �أج����اب����وا ع��ل��ى ا�ستطالع
امل���ج���ل�������س الأوروب������������ي للعالقات
اخلارجية� ،أن طبيعة نظام �سيا�سي
معني لي�ست كافية لتف�سري ف�شل
�أو جناح احلكومات يف التعامل مع
الوباء �أو تغري املناخ .وحتى فيما
يتعلق مب�س�ألة امل�ساهمة يف الأمن
ال��ع��امل��ي ،ي��واف��ق  50ب��امل��ائ��ة فقط
على �أن الدميقراطيات تفعل �أكرث
م��ن الأن��ظ��م��ة ال�����س��ل��ط��وي��ة ،بينما
يعتقد  36باملائة �أن نوع النظام ال
يحدث فار ًقا.
االنق�سام التايل ،هو عدم وجود
اتفاق بني الأوروب��ي�ين على وجود
ت��ه��دي��د وج������ودي .خ��ل�ال احلرب
ال��ب��اردة الأوىل ،ك��ان ال��ن��ا���س على
ا�ستعداد لإعادة ترتيب �أولوياتهم
حل��م��اي��ة �أن��ف�����س��ه��م م���ن الدبابات
ال�سوفياتية �أو املحرقة النووية.
قلة من الأوروبيني يرون ال�صني
يف ع���ه���د ����ش���ي ب���ه���ذه الطريقة،
ويعتقد  5باملائة منهم فقط� ،أن
ال�����ص�ين “تدير العامل” .ورمبا
الأمر الأكرث �إثارة للقلق بالن�سبة
ل�ب�روك�������س���ل ووا����ش���ن���ط���ن ،ه����و �أن
�أق������ل م����ن واح������د م����ن ك����ل ع�شرة
�أ�شخا�ص ،يف الدول الأع�ضاء مثل

يرى الأوروبيون �أن ال�صراع مع رو�سيا �أكرث واقعية من ال�صراع مع ال�صني

ابطال احلرب الباردة اجلديدة
•• �أدي�س �أبابا�-أ ف ب

�أقيمت �أم�����س االث��ن�ين مرا�سم تن�صيب رئي�س ال���وزراء الإث��ي��وب��ي �أب��ي��ي �أحمد
لوالية جديدة مدّتها خم�س �سنوات يف وقت ي�ستمر النزاع الدامي يف �شمال
البالد ال��ذي يثري قلق الأ�سرة الدولية .و�أدى �أبيي اليمني الد�ستورية �أمام
كبري ق�ضاة املحكمة العليا ميزا �أ�شينايف ،بعدما قام بذلك كل من رئي�س جمل�س
النواب ونائبه .وقال �أبيي خالل �أدائه اليمني “�أنا �أبيي �أحمد علي� ،أقبل اليوم
يف جمل�س نواب ال�شعب تعييني رئي�سا للوزراء ،كما �أتعّهد تويل امل�س�ؤولية التي
�ألقاها ال�شعب على عاتقي متحليا بح�س الواجب وحمرتما الد�ستور».
وحقق حزب �أبيي “االزدهار” فوزا �ساحقا يف انتخابات  21حزيران-يونيو،
وهو ما اعتربه م�س�ؤولون فدراليون ت�أييدا �شعبيا للإ�صالحات الدميوقراطية
التي �أطلقها منذ توىل ال�سلطة �سنة .2018
�إال ان االنتخابات جرت يف �أجواء �سيا�سية و�إن�سانية م�ضطربة فقد قتل ع�شرات

�أملانيا �أو فرن�سا ،يعتقد اليوم �أنه
مي��ك��ن��ه��م االع���ت���م���اد ع��ل��ى �ضمانة
الأم���ن الأم��ري��ك��ي ،ويعتقد واحد
م��ن ك��ل ث�لاث��ة �أ���ش��خ��ا���ص �أن��ه��م ال
يحتاجونها على الإطالق” .ومن
غ�ي�ر امل���رج���ح �أن ي���ك���ون ميثاق”
اوكو�س” ق���د �أل���ه���م �أي ث��ق��ة يف
ال�سيا�سة اخلارجية االمريكية� ،أو
�أنهى ال�شكوك جتاهها.
وت��وف��ر �آخ����ر جم��م��وع��ة بيانات
ل��ل��م��ج��ل�����س الأوروب��������ي للعالقات
اخلارجية ،تفا�صيل حول العوامل
الكامنة وراء ه��ذه ال��ت��غ��ي�يرات يف
الإدراك ب�ي�ن الأوروب�����ي��ي��ن� .إنها
تظهر �أن���ه عندما ُي�����س���أل ع��ن من
ميلك ال�سلطة الأك�بر يف العامل،
ف�إن معظم الأوروبيني ال يفكرون
يف القوى العظمى على الإطالق.
على �سبيل املثال ،يعتقد  13باملائة
فقط من الأوروب��ي�ين� ،أن حكومة
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ل��ه��ا الت�أثري
الأك�ب�ر على كيفية �إدارة العامل،
بينما يعتقد  6باملائة فقط الأمر
نف�سه ب�ش�أن ال�صني .وب�شكل عام،
مييل امل��واط��ن��ون الأوروب���ي���ون �إىل
التفكري يف اجلهات الفاعلة غري
احل��ك��وم��ي��ة وال�����ش��رك��ات والأف�����راد

فاح�شي ال��ث�راء ،على �أن��ه��م �أكرث
املجموعات نفوذاً يف عامل اليوم.
امل�������ش���ك���ل���ة ال���ث���ال���ث���ة ت���ن���ب���ع من
اجل����غ����راف����ي����ا ول���ي�������س ال����ت����اري����خ.
املالحظ� ،أن الأوروبيني يرون �أن
ال�����ص��راع م��ع رو�سيا �أك�ث�ر واقعية
م���ن ال�����ص��راع م���ع ال�����ص�ين .وكما
�سبق ان �أ�شرنا ،يعتقد  31باملائة
فقط �أن ح��ر ًب��ا ب���اردة ج��اري��ة بني
االحت���اد الأوروب����ي وال�����ص�ين ،لكن
ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ن�����س��ب��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة 44
باملائة ،تعتقد �أن هذا ال�صراع قائم
ب�ين االحت����اد الأوروب������ي ورو�سيا.
وي�����ش�ير ه���ذا ال�ترك��ي��ز اجلغرايف
اخل���ا����ص �إىل اخ���ت�ل�اف م��ه��م عن
احلرب الباردة ال�سابقة :فال�صراع
بني الواليات املتحدة وال�صني له
بُعد عاملي ،وم��ن املرجح �أن يكون
امل�سرح الرئي�سي لل�صراع يف �آ�سيا.
ويف هذا ال�سيناريو اجلديد ،حتتل
�أوروبا موق ًعا م�شابهًا ملا كانت عليه
اليابان قبل ع��ام  :1989حليف
�أم��ري��ك��ي م��وث��وق ب��ه ،ول��ك��ن خارج
جمال املواجهة الرئي�سي.
وب���ال���ن���ظ���ر اىل غ����ي����اب وح����دة
�أي����دي����ول����وج����ي����ة م��ن�����ض��ب��ط��ة بني
الواليات املتحدة و�أوروبا ،وتهديد

يعتقد م��ا يقرب
من ثلثي امل�ستجوبني
يف �أوروب�����������ا،
�أن انق�ســـــا ًمـــــــا
ج����������دي� ً
���������دا
ي�������������ش������ب������ه
احل���رب ال��ب��اردة
�آخ���ذ يف التطور

*�إيفان كرا�ستيف مدير مركز
اال�سرتاتيجيات الليربالية
يف �صوفيا
**مارك ليونارد م�ؤ�س�س م�شارك
ومدير املجل�س الأوروبي للعالقات
اخلارجية وم�ؤلف اثنني من �أكرث
الكتب مبي ًعا :ملاذا �ستدير �أوروبا
القرن احلادي والع�شرين ()2005
وماذا تفكر ال�صني؟ (،)2008
وكذلك نا�شر حروب االت�صال
(.)2016

التوتر بني وا�شنطن وبكني ال يقلق االوروبيني

رئي�س وزراء �إثيوبيا يتوىل من�صبه ر�سميا لوالية ثانية
الآالف يف ال��ن��زاع يف �إقليم تيغراي حيث ي��واج��ه مئات الآالف ظ��روف��ا �أ�شبه
باملجاعة ،بح�سب الأمم املتحدة ،وهو �أمر ّ
يلطخ �سمعة رئي�س ال��وزراء احلائز
جائزة نوبل لل�سالم �سنة  .2019ومنذ ذلك احلني امتدت املعارك لت�شمل
منطقتي عفر وامهرة املجاورتني يف حني غرق �إقليم تيغراي مبا ت�صفه الأمم
املتحدة بح�صار �إن�ساين بحكم الأم��ر ال��واق��ع ما يغذي امل��خ��اوف من ح�صول
جماعة وا�سعة االنت�شار على غ��رار ما ح�صل يف �إثيوبيا يف الثمانينات .ومن
غ�ير امل���ؤك��د �أن ي���ؤث��ر تن�صيب �أب��ي��ي اح��م��د على الهجوم ال���ذي ت�شنه القوات
احلكومية �ضد املتمردين يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير �شعب تيغراي التي
كانت ت�سيطر على احلياة ال�سيا�سية يف البالد قبل و�صول احمد �إىل ال�سلطة.

وج����ودي يف ج���وار �أوروب������ا ،فلي�س
من امل�ستغرب �أن يرى الأوروبيون
ال��ت��ح��ال��ف��ات ب�شكل خم��ت��ل��ف ،وهو
امل���ج���ال ال���راب���ع ل�لاخ��ت�لاف .كما
ك�شف ا�ستطالع املجل�س الأوروبي
ل���ل���ع�ل�اق���ات اخل����ارج����ي����ة مل����ا قبل
الوباء لعام  ،2019ف���إن العديد
م��ن الأوروب���ي�ي�ن يف�ضلون البقاء
على احلياد يف حال ن�شوب �صراع
بني الواليات املتحدة وال�صني �أو

رو�سيا .وحتى منذ فوز جو بايدن
يف االنتخابات العام املا�ضي ،ف�إن
ن�����ص��ف ال��ن��اخ��ب�ين ع��ل��ى الأق�����ل يف
البلدان التي �شملها اال�ستطالع،
م���ا زال������وا ي��رغ��ب��ون يف �أن تتخذ
حكوماتهم هذا املوقف.
و�إذا ك��ان��ت ا�ستطالعات الر�أي
التي �أجريناها على مدى العامني
امل���ا����ض���ي�ي�ن ق����د �أظ����ه����رت اجت���اهً���ا
دائ ًما ،فهو �أن وا�شنطن وبروك�سل
قد تواجهان �صعوبة يف ح�شد دعم
ال����راي ال��ع��ام م��ن “كل املجتمع”
للدفاع عن الدميقراطية الغربية.
القادة الأوروب��ي��ون والأمريكيون،
ال����ذي����ن ي�������س���ع���ون �إىل مهاجمة
الأنظمة االوتوقراطية يف ال�صني
ورو�����س����ي����ا ،ي����خ����اط����رون بالف�شل
عندما يجدون �أنهم يفتقرون �إىل
الإجماع املجتمعي.
ترجمة خرية ال�شيباين

وقال مكتب رئي�س الوزراء الذي يتهم املتمردين بالت�سبب باحلرب يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب 2020من خالل مهاجمة ثكنات للجي�ش الفدرايل� ،إن بع�ض
اجراءات التهدئة مثل العودة عن ت�صنيف اجلبهة “جماعة �إرهابية” ميكن �أن
حت�صل فقط بعد ت�شكيل احلكومة .وقال وليام دافي�سون املحلل لدى م�ؤ�س�سة
“انرتنا�شونال كراي�سي�س غروب”“ ،يبدو �أن املوقف يقوم على القول �إن �أي
تغيري يف النهج حيال النزاع مع قوات تيغراي ال ميكن �أن يح�صل �إال بعد ت�شكيل
احلكومة» .و�أ�ضاف �أن ال�شركاء الدوليني مثل الواليات املتحدة التي هددت
بفر�ض عقوبات هادفة مرتبطة بالنزاع “�سرتاقب الو�ضع عن كثب لر�صد �أي
تغري يف املواقف» .ومن املقرر تنظيم جتمع بعد ظهر االثنني يف �ساحة مي�سكل

الرئي�سة يف �أدي�����س �أب��اب��ا يتوقع �أن ي�شارك فيها ر�ؤ���س��اء نيجرييا وال�صومال
وال�سنغال .وتفاقم تدهور العالقات مع الأ�سرة الدولية الأ�سبوع املا�ضي مع
�إعالن وزارة اخلارجية االثيوبية طرد �سبعة م�س�ؤولني يف وكاالت تابعة للأمم
امل��ت��ح��دة بينها ���ص��ن��دوق الأمم امل��ت��ح��دة للطفولة (يوني�سف) ومكتب الأمم
املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون االن�سانية .وقال الأمني العام للأمم املتحدة انطونيو
“�صدم” بالقرار ال��ذي �أعطى امل�س�ؤولني � 72ساعة للمغادرة
غوتريي�ش �إن��ه ُ
فيما تقدمت املنظمة الدولية باحتجاج ر�سمي �إىل �أثيوبيا بعدما اعتربت
القرار غري قانوين� .أما الدول الغربية ف�أعربت عن “خيبة �أمل” حيال �أبيي
�أحمد ما قد ي�ؤثر على عالقات �إثيوبيا مع ال��دول االجنبية الكربى خالل
واليته الثانية على ما ر�أى كامرون هاد�سن من “�أفريكا �سنرت” يف م�ؤ�س�سة
“اتالنتيك كاون�سل» .و�أ�ضاف يف ت�صريح لوكالة فران�س بر�س “�سيعود الغرب
على الأرجح �إىل نهج ا�سرتاتيجي يعرفه يقوم على ال�ضغط عندما يكون ذلك
ممكنا والتدخل عند اللزوم والبقاء يف موقع املراقبة بحثا عن بدائل �أف�ضل».

الثالثاء  5أكتوبر  2021م  -العـدد 13358
5 October 2021 - Issue No 13358

Tuesday

16

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

الثالثاء  5أكتوبر  2021م  -العـدد 13358

الفجر الريا�ضي

5 October 2021 - Issue No 13358

Tuesday

17
19
19

وفد اللجنة الأوملبية الوطنية يطلع على ا�سرتاتيجية «احتاد اجلولف»
•• دبي-وام:

ا�ستقبل خالد م��ب��ارك ال�شام�سي الأم�ي�ن ال��ع��ام الحت��اد الإم����ارات للجولف
مدير املنتخبات الوطنية �أم�س الأول مبقر االحتاد بنادي خور دبي لليخوت
واجلولف ،وفد اللجنة الأوملبية الوطنية برئا�سة حممد �سعيد بن دروي�ش
امل��دي��ر التنفيذي للجنة الأومل��ب��ي��ة ،وع�ضوية نا�صر ب��اداع��ام �إداري ب�إدارة
ال�ش�ؤون الفنية والإدارية ،وحممد توفيق �إدارة العالقات العامة.
وت�أتي الزيارة �ضمن �سل�سلة من الزيارات امليدانية تقوم بها اللجنة واملتعلقة
ب�إجراء ا�ستبيان امل�سح امليداين لالحتادات واجلمعيات واملنظمات الريا�ضية
يف الدولة ،بهدف درا�سة الو�ضع الفني املتعلق بعمل االحت��ادات الريا�ضية،
واالط��ل�اع ع��ل��ى ا�سرتاتيجياتها الفنية ومم��ار���س��ات��ه��ا ،و�أع�����داد الالعبني
امل�سجلني والأط��ق��م الفنية ،و�أ���س��م��اء الريا�ضيني ال��ق��ادري��ن على الت�أهل

وامل�شاركة يف دورة الألعاب الأوملبية باري�س  ،2024وما بعدها من الدورات م��ع امل��ت��اب��ع��ة ال���د�ؤوب���ة م��ن جمل�س �إدارة االحت����اد وحت��ف��ي��ز �أول���ي���اء الأم���ور
لأبنائهم.
الأوملبية.
ورحب ال�شام�سي بالوفد ونقل لهم حتيات معايل ال�شيخ فاهم بن �سلطان و�أ�ضاف  " :بد�أنا نقطف ثمار الإعداد ال�صحيح من خالل �إطالق الربنامج
القا�سمي رئي�س االحت��ادي��ن ال��ع��رب��ي والإم���ارات���ي للجولف ،ون��ائ��ب��ه عادل الوطني للنا�شئني على م�ستوى البنني والبنات ،والذي �ساهم ب�شكل مميز
ال���زرع���وين و�أع�����ض��اء جمل�س �إدارة االحت�����اد ،وق���دم ع��ر���ض��اً واف���ي���اً خلطط يف االرتقاء مب�ستوى ممار�سي اللعبة و�صقل مواهبهم و�إعدادهم للم�ستقبل
وا�سرتاتيجية االحتاد خالل الفرتتني املا�ضية واحلالية ،ف�ضال عن ت�صورات والتي �أثمرت عن �سيطرتنا �شبه املطلقة على البطوالت اخلليجية ،بجانب
وخطط امل�ستقبل امل�ستقبلية التي تهدف �إىل ن�شر اللعبة وتو�سيع قاعدة احل�ضور القوي وحتقيق �أف�ضل النتائج على امل�ستوى العربي ،انطالقنا من
ممار�سيها من خالل التعاون الوثيق مع وزارة الرتبية والتعليم ،واملناطق تواجد العبينا ومتثيل الدولة يف املحافل الآ�سيوية و�صو ًال لالوملبياد".
التعليمية واملدار�س احلكومية واخلا�صة والتي �أثمرت عن ا�ستقطاب �أكرث ومت مناق�شة اع���داد الالعبني ال��واع��دي��ن وحت�ضريهم للم�شاركة ومتثيل
ال��دول��ة خ�لال ال����دورات الأومل��ب��ي��ة املقبلة ،وال��ت��ي حت��ت��اج على الأق���ل �إىل 8
من  6000طالب وطالبة يف املرحلة الأوىل.
و�أو�ضح �أن احتاد اللعبة وفر كل متطلبات و�أدوات ممار�سة هذه الريا�ضة� ،سنوات ،و�أكد الأمني العام لالحتاد �أن هذا يتطلب تعاون وثيق ودعم كبري
بجانب املدربني املتخ�ص�صني من خالل مدربي �أكادمييات اللعبة بالأندية يف �إقامة الدورات التدريبية واملع�سكرات الداخلية واخلارجية ،بجانب توفري

املناخ املنا�سب للجانب العلمي لالعبني.
و�أ�شاد بالعالقة الوثيقة التي تربط احتاد اجلولف باللجنة الأوملبية الوطنية،
مبا تقوم به من دور �إيجابي وفعال مع اجلهات وامل�ؤ�س�سات الريا�ضية بالدولة
والذي ينعك�س على �إجنازات ريا�ضة االمارات يف كافة املحافل.
وحر�ص ال�شام�سي على �إق��ام��ة جولة ميدانية للوفد اطلعه خاللها على
البنية التحتية للنادي و �أماكن التدريب ،و�ساحات املناف�سة ،و�أدوات ومعدات
ه��ذه ال��ري��ا���ض��ة .م��ن جهته نقل حممد ب��ن دروي�����ش حت��ي��ات و�شكر �سعادة
حممد بن �سليم الأم�ين العام للجنة الأوملبية الوطنية ،م�شيدا باجلهود
الكبرية التي يبذلها جمل�س �إدارة االحتاد مبا كان له الأثر يف تطوير اللعبة
وممار�سيها مبا يعزز ح�ضورها املميز على كافة ال�صعد املحلية واخلارجية،
م�ؤكدا ا�ستعداد اللجنة الأوملبية الوطنية لتقدمي كل الدعم لالحتاد لتنفيذ
خططه وحتقيق �أهدافه.

نخبة من �أملع العبات اجلولف بالعامل ت�شارك يف «دبي موناليت كال�سيك»
•• دبي-وام:

ت�شارك نخبة من �أملع جنمات ريا�ضة
اجلولف الن�سائية يف ال���دورة ال��ـ 15
م��ن بطولة دب��ي موناليت كال�سيك
�أول ب��ط��ول��ة ج��ول��ف ل��ي��ل��ي��ة ت��ق��ام يف
�إط�����ار اجل���ول���ة الآوروب����ي����ة لل�سيدات
وت�ست�ضيفها �شركة الإم��ارات العاملية
للألومنيوم وذلك خالل الفرتة من
� 29 - 27أكتوبر القادم.
وت�شهد البطولة م�شاركة ال�شقيقتني
والنجمتني التايلنديتني �آريا وموريا
ج���وت���ان���وج���ارن وم��واط��ن��ت��ه��م��ا �أتايا
ثيتيكول �إ�ضافة �إىل كاتريونا ماثيو
ال��ف��ائ��زة ب��ك���أ���س �سوليهام و�أ�سطورة
اجلولف ال�شهرية لورا ديفيز.
وت�شغل �آريا امل�صنفة �سابقا يف املرتبة
الأوىل عامليا و�شقيقتها موريا حاليا
املرتبتني  23و 34عامليا وفق ت�صنيف
رول��ك�����س ال��ع��امل��ي جل��ول��ف ال�سيدات.
وتتوجه الالعبتان �إىل ملعب فالدو
يف نادي الإمارات للجولف للم�شاركة
يف البطولة بجانب ثيتيكول امل�صنفة

 28عامليا والفائزة ببطولتني �ضمن
اجلولة الأوروب��ي��ة لل�سيدات 2021
والبطلة اال�سكتلندية ماثيو الفائزة
ب�����س��ت ب���ط���والت ل��ل��ج��ول��ة الأوروب����ي����ة
وديفيز الفائزة ب�أربع بطوالت عاملية
كربى.

وتتيح البطولة الفر�صة لع�شاق اللعبة
حل�����ض��ور ف��ع��ال��ي��ات ال��ب��ط��ول��ة جمانا
وب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر ع��ل��ى �أر������ض امللعب
وخ���ارج���ه ي��وم��ي اخل��م��ي�����س واجلمعة
 28و � 29أكتوبر� ..إ�ضافة �إىل تنظيم
�أك��ادمي��ي��ة بيرت ك���اون التابعة لنادي

الإم������ارات للجولف دورات تعليمية
للمبتدئني يف اجلولف.
وق��������ال �����س����امي����ون ك����ورك����ي����ل امل���دي���ر
التنفيذي للبطولة تعد بطولة دبي
موناليت كال�سيك التي ت�ست�ضيفها
���ش��رك��ة الإم������ارات ال��ع��امل��ي��ة للأملنيوم

واح��دة من �أك�ثر الفعاليات املرتقبة
وال�����ش��ام��ل��ة ع��ل��ى �أج���ن���دة الفعاليات
االجتماعية والريا�ضية يف دبي .
ب��دوره��ا �أع��رب��ت ل���ورا ديفيز الفائزة
�سبع مرات ببطولة �أوردر �أوف مرييت
وب���ط���ل���ة راب����ط����ة الع����ب����ات اجل���ول���ف

امل��ح�ترف��ات  20م���رة ع���ن �سعادتها
ب��ال��ع��ودة جم����ددا �إىل دب���ي وحتديدا
�إىل ملعب ف��ال��دو ال��ذي ميثل وجهة
مف�ضلة جلميع الع��ب��ات اجل��ول��ف ..
الفتة �إىل �أن البطولة توفر مزيدا
من اجلاذبية بالن�سبة جلمهور اللعبة

اجل���دي���د خ��ا���ص��ة �أن���ه���ا �أول بطولة
جولف ليلية تلعب يف �إط���ار اجلولة
الأوروبية لل�سيدات .
من جانبها قالت الالعبة كاتريونا
م��اث��ي��و� ،أول الع��ب��ة �أوروب����ي����ة تنجح
ب�������إح������راز ك�����أ�����س ����س���ول���ي���ه���ام مرتني

متتاليتني بعد حتقيق انت�صار مذهل
بنتيجة  13-15يف نادي �إينفريني�س
يف �أوه���اي���و ال�����ش��ه��ر امل��ا���ض��ي" :لطاملا
�شكلت دب��ي وجهة مف�ضلة لالعبات
اجل��ول��ف ،وداع��م��ا رئي�سيا لبطوالت
اجلولة الأوروب��ي��ة لل�سيدات وال �شك
�أن ال��ب��ط��ول��ة وه�����ذا امل��ل��ع��ب املذهل
�سي�سهمان جمددا يف تعزيز االهتمام
باللعبة لدى اجلمهور الن�سائي ".
جدير بالذكر �أن البطولة انطلقت
للمرة الأوىل يف عام  2006وت�شمل
قائمة الفائزين ال�سابقني فيها كال
م��ن مينجي يل ال��ف��ائ��زة بالبطولة
عام  2020و�أنيكا �سورين�ستام التي
�أح����رزت ال��ب��ط��ول��ة م��رت�ين و�شان�شان
فينج ال��ف��ائ��زة بالبطولة �أرب���ع مرات
وت��غ�ير م��وع��د ان���ط�ل�اق ب��ط��ول��ة دبي
م���ون�ل�اي���ت ك�ل�ا����س���ي���ك ع���ل���ى �أج���ن���دة
فعاليات اجلولف من �شهر مايو �إىل
�شهر نوفمرب بعد انطالقها للمرة
الأوىل يف رب��ي��ع ع���ام  2019ك����أول
ب��ط��ول��ة ج��ول��ف اح�تراف��ي��ة ليلية يف
العامل.

�أبوظبي ترحب بالزوار من جميع �أنحاء العامل يف بطولة يو �إف �سي  :267بالهوفيت�ش �ضد تيك�سريا
�أرينا يوم ال�سبت � 30أكتوبر.

•• �أبوظبي-الفجر

تنظم �أب��وظ��ب��ي ال���دورة الثانية م��ن "�أ�سبوع �أب��وظ��ب��ي للتحدي" خ�لال �شهر
�أكتوبر ،عقب ا�ست�ضافة العديد من الفعاليات العاملية بنجاح على مدى الأ�شهر
املا�ضية ،وبالتزامن مع �إعالنها الرتحيب بالزوار املُطعمني.
وتفتح �أبوظبي �أبوابها ال�ستقبال الزوار الذين ا�ستكملوا احل�صول على جرعتني
م��ن �أح���د ل��ق��اح��ات كوفيد -19امل��ع��ت��م��دة ،م��ا �سيتيح �أم��ام��ه��م ف��ر���ص��ة ح�ضور
مناف�سات �أ�سبوع �أبوظبي للتحدّي دون احل��اج��ة للخ�ضوع للحجر ال�صحي.
وت�شتمل قائمة اللقاحات املعتمدة لزيارة �أبوظبي لقاحات �سينوفارما وفايزر-
بيونتك و�سبوتنيك و�أك�سفورد�-أ�سرتازينيكا وجون�سون �آند جون�سون وموديرنا
وجماليكا (�سبوتنيك يف).
وكانت �إم��ارة �أبوظبي قد ح�صلت على ت�صنيف املدينة الأك�ثر �أماناً يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وفق ت�صنيفات وح��دة املعلومات االقت�صادية
التابعة ملجموعة �إيكونومي�ست ،ما ي�ؤكد على جن��اح ال�بروت��وك��والت ال�صحية
املعتمدة يف املدينة .والآن ،بات بو�سع ّ
ع�شاق نزاالت يو �إف �سي يف املنطقة والعامل
زي��ارة العا�صمة الإم��ارات��ي��ة ومتابعة الفعاليات احلما�سية طيلة �أ�سبوع حافل
بالت�شويق واملناف�سات .وت�شهد الن�سخة الثانية من �أ�سبوع �أبوظبي للتحدي على
مدى �أ�سبو ٍع كامل �سل�سل ًة مم ّيزة من الفعاليات ،مبا يف ذلك الأن�شطة املخ�ص�صة
للم�شجعني وعرو�ض اللياقة البدنية وغريها الكثري ،لتبلغ ذروة احلما�س مع
نزال بالهوفيت�ش �ضد تيك�سريا �ضمن بطولة يو �إف �سي  267يف �صالة االحتاد

وحلبة مر�سى يا�س.

فعاليات حما�سية يف �أ�سبوع �أبوظبي للتحدّ ي
�أبوظبي ترحب بالعامل
�أ�شار �سعادة علي ح�سن ال�شيبة ،املدير التنفيذي لقطاع ال�سياحة والت�سويق يف حتظى مناف�سات يو �إف �سي ب�إقبال كبري بني امل�شجعني ،حيث يتهافت ع�شاقها
دائ��رة الثقافة وال�سياحة�-أبوظبي� ،إىل �أن تنظيم "�أ�سبوع �أبوظبي للتحدّي" على ���ش��راء ت��ذاك��ر ال��ن��زاالت يف �صالة االحت���اد �أري��ن��ا .ويُ�شرتط على الراغبني
يعك�س حجم اخلربات واملوارد والبُنى التحتية احلديثة التي متتلكها �أبوظبي ،بح�ضور هذه الفعالية احلما�سية �أو �أي من فعاليات �أ�سبوع �أبوظبي للتحدّي
وتعزز قدرتها على ا�ست�ضافة �أكرب الفعاليات العاملية يف العديد من املواقع يف �إث��ب��ات ح�صولهم على التطعيم ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي نتيجة �سلبية الختبار
الإمارة ،ومنها بطولة يو �إف �سي  :267بالهوفيت�ش �ضد تيك�سريا.
الك�شف عن الإ�صابة بالفريو�س �أُجري قبل � 48ساعة من موعد الفعالية كحدٍ
وق��ال �سعادته" :نعمل دائماً على التعاون مع ال�شركاء واجلهات املعنية خالل �أق�صى ليتمكنوا من دخول ال�صالة �أو ح�ضور الفعاليات.
تنظيم الفعاليات ،باعتباره ركيزة �أ�سا�سية للنجاح وحتقيق الأه��داف املن�شودة ،كما يتوجب على ال��زوار القادمني من خ��ارج الدولة الت�سجيل عرب الإنرتنت
وخ��ا���ص��ة فيما يتعلق بت�سهيل �إج�����راءات ال�سفر �إىل �أب��وظ��ب��ي وال���دخ���ول �إىل وحتميل �شهادات التطعيم اخلا�صة بهم على موقع خدمة ال�سفر الذكية التابعة
الأماكن العامة مع االلتزام الكامل ب�أعلى معايري ال�صحة وال�سالمة ،والذي للهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية قبل خم�سة �أيام من تاريخ ال�سفر على الأقل
مينح زوارن��ا فر�صة حجز تذاكرهم وح�ضور الفعاليات املتنوعة التي ت�شهدها عرب التطبيق � ICA UAE Smartأو موقعها الإلكرتوين ica.gov.
الإم���ارة ،وا�ستك�شاف جتاربها ال�سياحية والرتفيهية والريا�ضية والثقافية" .ae .وبعد احل�صول على املوافقة� ،سيتلقى الزوار رمزاً خم�ص�صاً يتوجب عليهم
ومع انطالق "�أ�سبوع �أبوظبي للتحدي" خالل �شهر �أكتوبر الذي يتميز بطق�س تقدميه عند ت�سجيل الو�صول على منت �أي رحلة قادمة �إىل �أبوظبي .كما ينبغي
م�شم�س معتدل ،يحظى ال�سياح بفر�صة اال�ستمتاع بتجارب ا�ستثنائية �سوا ًء على �أن يربز ال��زوار نتيجة �سلبية الختبار الك�شف عن الإ�صابة بالفريو�س ،والتي
�شواطئ �أبوظبي �أو �صحرائها املمتدة �أو واحاتها اخل�ضراء �أو جبالها ال�شاهقة تعتمد �صالحيتها على قوانني بلد املغادرة قبل ال�صعود �إىل الطائرة.
�أو جزرها الطبيعية� ،إىل جانب من�ش�آتها الثقافية مثل اللوفر �أبوظبي وق�صر ويُطلب من ال��زوار الأجانب تنزيل تطبيق احل�صن الذي يتيح ح�صولهم على
احل�صن وق�صر الوطن ومنارة ال�سعديات ،ومعاملها ومرافقها الرتفيهية مثل امل���رور الأخ�ضر يف تطبيق احل�صن ،وال���ذي �سيوفر ل��ل��زوار �إمكانية الو�صول
عامل وارنر براذرز �أبوظبي وعامل فرياري �أبوظبي ويا�س ووتر وورلد وكالمي لل�صالة والأماكن العامة والوجهات ال�سياحية يف جميع �أنحاء الإمارة.

ينظمها جمل�س دبي الريا�ضي

مناف�سات قوية يف دورة �أكادمييات �أندية دبي لكرة القدم
•• دبي-الفجر:

تتوا�صل مناف�سات الن�سخة العا�شرة من "دورة �أكادمييات �أندية
دب��ي لكرة القدم" التي ينظمها جمل�س دب��ي الريا�ضي ،وت�شهد
مناف�سات قوية بني الفرق امل�شاركة يف مالعب �أندية و�شركات كرة
القدم بدبي ،وتقام فعالياتها خالل الفرتة من � 10سبتمرب حتى
� 16أكتوبر .2021
وي�شارك يف ال��دورة  500العب ميثلون  19فري ًقا من �شركات
كرة القدم يف � 4أندية خمتلفة من �أندية دبي ،وهي� :شباب الأهلي،
الو�صل ،الن�صر ،حتا ،وتخو�ض الفرق  45م��ب��اراة ،ويتناف�سون
�ضمن  5فئات عمرية هي :فئة � 13سنة وي�ست�ضيف مناف�ساتها
نادي الو�صل الريا�ضي ،وفئة � 14سنة وتتناف�س يف نادي الن�صر،
وتقام مناف�سات فئتي  15و� 16سنة يف نادي �شباب الأهلي ،كما
ي�شرف على البطولة حكام معتمدين من احت��اد الإم���ارات لكرة
القدم.
وتتوا�صل مناف�سات فئة � 15سنة حيث يلتقي يف ال�ساعة اخلام�سة

م�ساء اليوم الثالثاء � 5أكتوبر فريق الن�صر مع فريق الو�صل ،كما
يلتقي فريق حتا مع فريق �شباب الأهلي يف ذات التوقيت �ضمن
مناف�سات الأ�سبوع اخلام�س ،كما تتوا�صل � ً
أي�ضا مناف�سات فئة
� 13سنة حيث يلتقي يف ال�ساعة اخلام�سة م�ساء يوم اجلمعة 8
�أكتوبر  2021فريق الن�صر مع فريق حتا يف املجموعة الأوىل
�ضمن مناف�سات الأ�سبوع ال�سابع ،كما يلتقي فريق الن�صر (ب) مع
فريق حتا (ب) يف ذات التوقيت يف املجموعة الثانية ،كما يلتقي
يوم ال�سبت � 9أكتوبر كل من فريق �شباب الأهلي مع فريق الو�صل
يف املجموعة الأوىل ،ويلتقي فريق �شباب الأهلي (ب) مع فريق
الو�صل (ب) يف املجموعة الثانية.
وحقق فريق �شباب الأهلي دبي ال�صدارة يف فئة � 14سنة بعد فوزه
يف ثالث مباريات حا�صدًا  9نقاط كاملة وحمق ًقا املركز الأول
يف ه��ذه الفئة التي اختتمت اخلمي�س � 30سبتمرب املا�ضي ،ويف
فئة � 16سنة حقق فريق الو�صل ال�صدارة بعد فوزه يف املباريات
التي خا�ضها وحتقيقه املركز الأول بر�صيد  6نقاط ،كما حقق
الالعب يو�سف �أمودين من نادي الو�صل لقب هداف البطولة بعد

ت�سجيله � 6أهداف.
وتت�ضمن البطولة م�سابقة ال�ضربات الرتجيحية التي تقام بعد
نهاية كل مباراة بني كافة الفرق ،وتهدف �إىل تدريب الالعبني
على �إت��ق��ان ال�ضربات الرتجيحية والتعرف على �إمكانيات كل
العب �أو حار�س مرمى.
وتعد هذه ال��دورة �أف�ضل �إع��داد لالعبني النا�شئني يف �أندية دبي
للمو�سم الريا�ضي اجلديد ،حيث ت�أتي ه��ذه ال��دورة بهدف منح
الفر�صة ل�شركات كرة القدم بالأندية لإعداد فرق املراحل ال�سنية
بال�شكل املالئم خلو�ض مناف�سات املو�سم الريا�ضي ،ومبا ي�ساعدها
على حتقيق طموحاتها يف تطوير مواهبها الريا�ضية وذلك من
خ�لال تكثيف املناف�سات و�إت��اح��ة ف��ر���ص ال��ل��ق��اء واالح��ت��ك��اك مع
خمتلف امل�ستويات يف كافة الفئات العمرية ،حيث يحر�ص جمل�س
دبي الريا�ضي على ا�ستفادة الأجهزة الفنية من هذه الدورة لإيجاد
موا�ضع التح�سني وحتقيق االن�سجام املطلوب بني الالعبني قبل
انطالق املناف�سات الر�سمية ،كما ت�أتي هذه الدورة تنفي ًذا خلطة
جمل�س دبي الريا�ضي لتطوير الرباعم والنا�شئني.
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الفجر الريا�ضي
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جناح الفت لبطولة الإمارات للمواي تاي للنا�شئني وال�شباب يف دبي

•• دبي-وام:

�شهدت قاعة "دووم " ب�أكادميية نادي الو�صل يف دبي ختاما مثريا لبطولة
الإم����ارات للمواي ت��اي للنا�شئني وال�شباب ال��ت��ي نظمها احت���اد الإم���ارات
للمواي تاي والكيك بوك�سينج مب�شاركة  120العبا والعبة من  29ناديا
على م�ستوى ال��دول��ة ،وال��ت��ي ات�سمت بالقوة وال��ن��دي��ة على م��دى يومني
ب�إ�شراف احتاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوك�سينج ،وتعاون �إدارة نادي
الو�صل يف توفري كافة متطلبات النجاح للبطولة.
و�أ�سفرت نتائج املناف�سات التي �أقيمت على م�ستوى اجلن�سني عن فوز علي

عماوي بذهبية وزن حتت  40كجم لفئة حتت � 13سنة ،وزاي��د هربوك
بذهبية وزن حتت  44كجم  ،وب�شار �صواحلة لوزن حتت  48كجم ،وبالل
ر�شاد لوزن حتت  52كجم ،ويف وزن حتت  56كجم فاز بامليدالية الذهبية
جا�سر ال�صواحلة .
�أما فئة ال�شابات لوزن حتت  44كجم فقد فازت باملركز الأول هانيا �أحمد
 ،ويف فئة النا�شئني حتت � 15سنة فاز باملركز الأول لوزن حتت  48كجم
الالعب عبد اهلل ال�شحي  ،ويف وزن حتت  52كجم فاز ر�شاب رافي�ش  ،ويف
وزن حتت  67كجم تود بالذهب �أ�سعد طوقان ،ويف وزن حتت  63فاز جاجار
مريزا  ،ويف وزن حتت  57توج باملركز الأول وامليدالية الذهبية علي زيد.

مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية:

«�أبوظبي لل�صيد والفرو�سية» جنح باعرتاف
اجلميع ..والإقبال فاق التوقعات
• حممد احلربي :دورات �صقل لت�أهيل الكوادر الوطنية بح�ضور �أهم اخلرباء واملحا�ضرين

•• �أبوظبي-وام:

�أكد حممد احلربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية ع�ضو املكتب
التنفيذي للمنظمة الأوروبية جلمال اخليول "االيكاهو" �أن امل�شاركة بجناح
وع��دد من الفعاليات يف معر�ض �أبوظبي ال��دويل لل�صيد والفرو�سية جاءت
بتوجيهات من �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،ومتابعة من ال�شيخ زايد بن حمد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية.
و�أ�شار �إىل �أن اجلمعية اعتادت على التواجد �سنويا يف املعر�ض ،وحر�صت هذا
العام على تقدمي اجلديد من خالل تنظيم العديد من الفعاليات والدورات
التثقيفية عن اخليل العربية ،وال��دورة الوطنية للحكام ،وال��دورة الوطنية
للعار�ضني ،وحما�ضرة تثقيفية ،بالإ�ضافة �إىل فعالية الطلق احلر لتعريف
اجلمهور والزوار باخليل العربية ،وتاريخ دولة الإمارات يف دعمها باعتبارها
جزءا من تراث دولة الإمارات.
وقال احلربي يف ت�صريحات لوكالة انباء الإم��ارات" :ما نعتز �أي�ضا بعر�ضه
يف جناح اجلمعية هذا العام وال��ذي نك�شف عنه لأول مرة هو من�شورات من
ال�صحف ملقتطفات ق��دمي��ة ع��ن �أول م���ؤمت��ر �أق��ي��م يف الإم�����ارات ع��ن اخليل
العربية ،يف نوفمرب من عام  ،1996برعاية املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان "طيب اهلل ثر اه" م�ؤ�س�س دولة الإمارات ،و�أ�شرف على تنظيمه �سمو
ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر �ش�ؤون
الرئا�سة ،و�شهد هذا امل�ؤمتر ن�شر كلمات مهمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" �أكد فيها �أن اجلواد العربي �إرث
ح�ضاري مهم لدولة الإم��ارات ،وكلمات �أي�ضا ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
�أكد فيها �أن دولة الإم��ارات تهتم باخليل العربي باعتباره جزءا من التاريخ
واملوروث والثقافة ،وذلك بالإ�ضافة �إىل عدة ت�صريحات وكلمات من الكثري
من �شيوخ دولة الإمارات".
و�أ�ضاف" :نحن يف اجلمعية حمظوظون بدعم القيادة الر�شيدة ودعم �سمو

ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان للخيول العربية ،واملحافظة على �سالالتها،
ولأبرز بطوالتها يف كافة �أنواع ال�سباقات ،داخل الدولة وخارجها ،ومن خالل
جناحنا يف معر�ض �أبوظبي ال��دويل لل�صيد والفرو�سية ا�ستهدفنا �أي�ضا �أن
ننقل للزوار واملهتمني باخليول العربية اخلدمات التي تقدمها اجلمعية ،كما
�أننا ن�ؤمن ب�أن لنا دورا توعويا للجمهور ،وت�أهيليا للكوادر الوطنية يف خمتلف
التخ�ص�صات العاملة يف بطوالت جمال اخليل العربية ليعتمد �أبناء الإمارات
على �أنف�سهم ،يف تربية اخل��ي��ل ،وتنظيم الأح����داث وال��ب��ط��والت والتحكيم
والعار�ضني ،وحر�صنا على ا�ستقدام �أه��م املحا�ضرين يف املنظمة الأوروبية
جلمال اخليول العربية" االيكاهو" لتقدمي املحا�ضرات حلكامنا وعار�ضينا
ومنظمينا املواطنني ،وت�أهيلهم ب�شكل علمي مدرو�س ،وكانت �سعادتنا كبرية
بالأقبال الالفت على احل�ضور وامل�شاركة يف الدورات وور�ش العمل".
وعن باقي مقتنيات اجلناح �أي�ضا قال احلربي" :حر�صنا كذلك يف اجلناح على
عر�ض �أول �سجل �أن�ساب للخيل العربية يف الإم��ارات ،وهو الذي مت �إ�صداره
يف جملد ع��ام  ،1990وع��دد كبري من كتب �سجالت الأن�ساب يف ال�سنوات
التالية ،وهي تعرفنا ب�سالالت اخليل العربية و�أ�صولها� ،أما الآن فقد �أ�صبح
كل �شيء م�سجل �إليكرتونيات حيث وظفنا التكنولوجيا يف تي�سري خدمات
اجلمعية ،حتى �أننا مبجرد �أن ن�ضع ا�سم اخليل على املوقع اخلا�ص بالت�سجيل
جند كل املعلومات املتعلقة به ،وهذا جهد جبار ن�شكر القائمني عليه".
و�أو�ضح" :لدينا بع�ض الدروع وامليداليات التذكارية عن م�شاركاتنا ال�سابقة
يف معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية ،اعتبارا من عام  ،2005وهذا
العام حر�صنا يف اجلمعية على تقدمي ميدالية تذكارية نادرة مطلية بالذهب
على وجهها الأمامي �صورة املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب
اهلل ثراه ،وعلى الوجه اخللفي �شعار جمعية الإمارات للخيول العربية حتى
تكون ذكرى مميزة مل�شاركتنا يف هذا املعر�ض املهم".
وح��ول انطباعه عن الن�سخة احلالية من معر�ض �أبوظبي ال��دويل لل�صيد
والفرو�سية قال" :املعر�ض جنح باعرتاف اجلميع هذا العام ،واالقبال الكبري
عليه من الزوار فاق كل التوقعات ،يف ظل تطبيق كافة االجراءات االحرتازية
املعتمدة من اجلهات املخت�صة".

«غنتوت» يعلن عن بطل مو�سم
البواني�ش ال�شراعية ال�سبت املقبل
ينظم نادي �أبوظبي للريا�ضات ال�شراعية واليخوت �سباق غنتوت للبواني�ش
ال�شراعية ال�سبت املقبل على كورني�ش العا�صمة.
و�أعلن النادي عن فتح باب الت�سجيل لل�سباق ،وفق الإج��راءات االحرتازية
املتبعة يف كافة ال�سباقات والأحداث التي ينظمها.
ويكت�سب �سباق غنتوت �أهمية كربى ال�سيما و�أنه اجلولة الرابعة والأخرية
لفئة البواني�ش و�سيتم حتديد بطل املو�سم بعده.
ويتناف�س على لقب بطل املو�سم كل من "عا�صفة احلزم" لعبد اهلل مروان

املرزوقي الذي ميتلك يف ر�صيده  85نقطة ،فيما ي�أتي ثانياً يف الرتتيب
العام "النهام" لأحمد مانع ال�شام�سي بر�صيد  81نقطة ،ويناف�سهما ثالثاً
"ح�شيم" لل�شيخ زايد بن حمدان بن زايد �آل نهيان الذي ميتلك يف ر�صيده
 78نقطة ،وبعدهم يحل "املي�سم" لثاين حممد ثاين الرميثي بر�صيد
 75نقطة يف املركز اخلام�س بر�صيد  74نقطة.
و�سيتم �إغ�لاق ب��اب الت�سجيل لل�سباق ظهر غد الأرب��ع��اء ،وم��ن املتوقع �أن
ي�شهد ال�سباق اخلتامي �إقبا ًال كبرياً على امل�شاركة ال�سيما و�أن هذه الفئة
تعنى بال�شباب ال�صغري الذي يريد الإعالن عن نف�سه يف ال�سباق اخلتامي
ملو�سم .2021
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اعالن بالن�شر
 4826/2021/60امر �أداء

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4267/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  146/2021جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )54614.58درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة را�س اخليمة الوطنية للت�أمني �ش.م.ع
عنوانه:العنوان:املختار مكتب ابراهيم ح�سن املال وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -امارة
دبي  -منطقة ديرة  -مقابل ديرة �سيتي �سنرت  -بناية �سيتي افنيو  -مكتب  - 707مكاين 3225493941
 االمييلinfo@dralmulla.com:املطلوب �إعالنه  -1 :مطعم ام �شريف �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )54614.58درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة
 ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

وعلى م�ستوى البنات لوزن  48كجم فازت الالعبة كيزيا �آن بالذهبية.
ويف وزن حتت  54كجم لفئة حتت � 17سنة بنني فاز باملركز الأول اخلان
عبد الر�شيدوف ويف وزن حتت  63كجم فاز تامر ناكا�ش ،ويف وزن حتت
 75كجم فاز رايف �ساحلاب ،وحتت  71كجم فاز تيم �سالم ،وحتت  57كجم
�أحرز املركز الأول حممد جفله  ،ويف وزن حتت  67كجم فاز حممد عمار،
وحتت  60كجم فاز يو�سف حممد روبي  .ويف فئة البنات لوزن حتت 48
كجم فازت هال عبد الكرمي.
ويف وزن حتت  71كجم نا�شئني فاز ذياب عبد ال�سالم ويف وزن  75كجم
ت��وج زي��د خويلدي بالذهبية ،ويف وزن  75كجم لفئة � 13سنة ف��از �سند

املوارد واخلدمات امل�ساندة ً
بطال لك�أ�س قائد عام �شرطة
ر�أ�س اخليمة للرماية الأوملبية يف ن�سختها ال�سابعة
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

ان���ط���ل���ق���ت م���ن���اف�������س���ات ك�����أ�����س قائد
ع��ام �شرطة ر�أ����س اخليمة للرماية
الأومل��ب��ي��ة رق��م (  ) 7ال��ت��ي نظمتها
�إدارة الإع��ل��ام وال���ع�ل�اق���ات العامة
متمثلة يف ق�سم الأن�شطة الريا�ضية
واالجتماعية بنادي �ضباط ال�شرطة
����ض���م���ن الإج��������������راءات االح��ت��رازي�����ة
والوقائية لفريو�س كرونا ( كوفيد
 ) 19مب�����ش��ارك��ة الإدارات العامة
وبح�ضور النقيب �سيف را�شد يهمور
رئ��ي�����س ق�����س��م الأن�����ش��ط��ة الريا�ضية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ب���الإن���اب���ة وع����دد من
ال�ضباط و�صف ال�ضباط امل�شاركني
يف البطولة .
حيث �شهدت البطولة مناف�سات قوية
ب�ين الإدارات واك��ت�����ش��اف املوهوبني
وال���ت���ي �أ���س��ف��رت ن��ت��ائ��ج��ه��ا بح�صول
الإدارة العامة ل��ل��م��وارد واخلدمات
امل���������س����ان����دة ع����ل����ى ل����ق����ب البطولة
وامل��رك��ز الأول وج��اء باملركز الثاين
مكتب القائد ال��ع��ام ونائبه وح�صل
ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ال��ث الإدارة العامة
للعمليات ال�شرطية فيما جاء باملركز
الرابع �إدارة الدفاع املدين .
وم������ن ج���ان���ب���ه ث���م���ن رئ���ي�������س ق�سم
الأن�����ش��ط��ة الريا�ضية واالجتماعية
بالإنابة على دعم وحر�ص الإدارات
ال��ع��ام��ة ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف البطولة
ال���ت���ي ت���ه���دف �إىل ���ص��ق��ل العن�صر
ال�شرطي فيما يتعلق بتنمية القدرات
ال��ب��دن��ي��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة وال��ذه��ن��ي��ة مبا ب�ي�ن م��ن��ت�����س��ب��ي ال���ق���ي���ادة واكت�شاف �ضمن ���ص��ف��وف ف��ري��ق ���ش��رط��ة ر�أ�س البطوالت اخلارجية التي ينظمها
يدعم تطوير الروابط االجتماعية امل��واه��ب اجل��دي��دة لال�ستفادة منها اخل��ي��م��ة ل��ل��رم��اي��ة ال���ذي ي�����ش��ارك يف �إحتاد ال�شرطة الريا�ضي .
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املنظورة يف  :الدائرة اجلزئية املدنية ال�سابعة رقم 134
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 132000درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.
املدعي  :حمدان ال�شام�سي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -مرا�سي درايف  -ميدان اخلليج  -بناية رقم ( )7املكتب رقم 07
املطلوب �إعالنه  :جي�سبال �سينغ �سريها � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح /
&  PARTY_NAMEبقررت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي
مبلغ  115000دره��م مائة وخم�سة ع�شر ال��ف والفائدة الت�أخريية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة
الق�ضائية وحتى متام ال�سداد والزمته امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شرعي الزوجية رقم 218
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1981/22تركات م�سلمني  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )81721801.31درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف من تاريخ اال�ستحقاق.
طالب التنفيذ  :احمد حممد �شريف بال�سالح  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -منطقة زعبيل  -داون تاون  -مكاتب ال�ساحة  -بلوك
د  -الطابق الرابع 1-4
املطلوب �إعالنه  -1 :احمد حممد �شريف عبداهلل بال�سالح � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان يتم �سداد املرت�صد يف ذمتكم وهو مبلغ ( )40805866.62حتت
طائلة بيع العقار املحجوز عليه رق��م:االر���ض  - 3/618رقم البلدية  251-4192اجلهة دي��رة -
املنطقة مردف.
رئي�س ال�شعبة

حمكمةاال�ستئناف
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 835/2021/18:عقاري جزئي

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

اعالن قرار بالتنفيذ
يف التنفيذ رقم  416/2009/204تنفيذ �شرعي
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�إىل املدعي عليه -1 :ويل جي اند بي الوطنية �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :بيت االبتكار لل�سقاالت �ش.ذ.م.م
وميثله:عبداهلل نا�صر من�صور حمد الكعبي
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/7/28:الزام
املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )634.618.13درهم �ستمائة واربعة وثالثون
الف و�ستمائة وثمانية ع�شر درهم وثالثة ع�شر فل�سا  ,والفائدة القانونية بواقع %5
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة  ,ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن.

ح�سونة ،وحت��ت  70كجم ت��وج يو�سف كارذكوتي باملركز الأول وامليدالية
الذهبية.
ويف ختام مناف�سات البطولة قام طارق املهريي املدير التنفيذي لالحتاد
ع�ضو املكتب التنفيذي ل�لاحت��اد ال���دويل م��دي��ر البطولة وي��راف��ق��ه فهد
العبدويل مدير الأن�شطة باالحتاد بتتويج الفائزين الأوائل .وهن�أ املهريي
الفائزين ونقل لهم حتيات عبداهلل �سعيد النيادي رئي�س االحتادين العربي
والإماراتي «للمواي تاي» نائب رئي�س االحتاد الآ�سيوي ،م�شيدا بامل�ستويات
املتقدمة التي �أفرزتها البطولة� ،آم�لا يف �أن تكون فر�صة لإف��راز املواهب
الواعدة لدعم املنتخبات الوطنية.

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�سابعة رقم 248
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ اتفاقية االج��ارة املنتهية بالتملك ومالحقها املربمة بني طريف التداعي وامل�ؤرخة 2012/3/18
والزام املدعي عليها برد حيازة العقار مو�ضوع االتفاقية والزامها بت�سليم العقار امل�ؤجر للمدعي باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد
و�شطب ا�شارة القيد العقاري ال��زام املدعي عليها بان ي���ؤدي للمدعي مبلغ وقدرها ( )36.698.58دره��م باجمايل االج��رة املتاخرة
املرت�صدة بذمتها من تاريخ  2020/11/2وحتى تاريخ رفع الدعوى وماي�ستجد من اجرة بواقع ( )29.000درهم �سنويا حتى تاريخ
ت�سليم العقار للمدعي خاليا من ال�شواغل واال�شخا�ص الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للم�صرف املدعي مبلغ وقدره ()368.881.00
درهم ميثل تعوي�ضا عن العطل وال�ضرر الذي حلق باملدعي.
املدعي:م�صرف االمارات اال�سالمي  -م�ساهمة عامة
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -مدينة دبي الطبية � -شارع عود ميثاء  -مبنى رقم  - 16الطابق الثالث
وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�سالمي
املطلوب �إعالنه � -1 :سروت طارق عامر �شريف � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب��ت��اري��خ 2021/8/30:يف الدعوى املذكورة اع�لاه ل�صالح املدعي
اوال:بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها مو�ضوع الدعوى وبالزام املدعي عليها بت�سليم الوحدة رقم بي  712الرب�شا
جنوب مبنى ذا منهاتن خالية من ال�شواغل ورد حيازتها للمدعي والغاء ا�شارة القيد العقاري ال��وارد يف �سند امللكية وخماطبة
دائرة االرا�ضي واالمالك بذلك وا�ست�صدار �شهادة ملكية با�سم املدعي  -ثانيا:بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مببلغ وقدره
( )36.698درهم اجمايل االجرة املت�أخرة حتى  - 2020/11/2ثالثا:الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ ( )40.000الف درهم
على �سبيل التعوي�ض عما �أ�صابهم من �ضرر  -رابعا:الزام املدعي عليها ب�سداد ر�سوم اخلدمة وفواتري املاء والكهرباء حتى االخالء
التام وت�سليم املدعي ما يفيد ذلك ال�سداد وبراءة الذمة مع الزام املدعي عليها باملنا�سب من الر�سوم وامل�صاريف والف درهم مقابل
اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1369/2021/322:ا�ستئناف عقاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية االوىل رقم 90
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم يف ال��دع��وى رق�����م 890/2021:عقاري جزئي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رقم
 - 9هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين - 3244594826
IBAN:AE090500000000020106942

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :عبدالرحمن احمد عبدالنور � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 890/2021:عقاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/10/14ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

الفجر الريا�ضي
�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة نادي
العني لل�شطرجن والألعاب الذهنية
•• �أبوظبي -وام:

�أ�صدر �سمو ال�شيخ نهيان بن زايد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أبوظبي الريا�ضي،
ق��راراً ب���إع��ادة ت�شكيل جمل�س �إدارة ن��ادي العني لل�شطرجن والأل��ع��اب الذهنية
برئا�سة ال�شيخ �سلطان بن خليفة بن �سلطان بن �شخبوط �آل نهيان.
وي�ضم املجل�س يف ع�ضويته ك�لا م��ن ع��ب��داهلل را���ش��د حممد ال��را���ش��دي نائبا
للرئي�س ،وخالد حممد خلفان مطر ،ويو�سف �سعيد احمد الكويتي ،وه�شام
علي حممد الطاهر ،وموزة حممد �سهيل ال�شام�سي ،و�شيخة عبداهلل �سلطان
العريف  .ومتتد فرتة املجل�س اجلديد لثالث �سنوات من تاريخ �صدور القرار.

اختتمت �أم�س حتديات اجلولة الثالثة من متهيدي املرموم من خالل
�سباقات �سن ال��ي��ذاع لهجن �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ وال��ت��ي �أقيمت على
ميدان املرموم مل�سافة  5كيلومرتات على م��دار � 14شوطا ج��اءت قوية
ومثرية.
و�سيطرت هجن العا�صفة على ال�صدارة يف ال�شوط الرئي�سي لليذاع البكار
املحليات حيث متكنت /ال�شاهينية /بقيادة امل�ضمر املميز غياث الهاليل
م��ن �إك��م��ال رحلتها �إىل خ��ط النهاية م�سجلة توقيتا وق���دره 7:50:6
دقيقة.
و�أعلن �/شاهني /الذي يقوده امل�ضمر امل�ستحيل �أحمد مطر اخليلي عن
اعتالء هجن الرئا�سة لل�صدارة من خالل ال�شوط الثاين لليذاع اجلعدان
املحليات وذلك يف زمن بلغ  7:53:7دقيقة.
�أما ال�شوط الثالث واملخ�ص�ص لليذاع البكار املهجنات فقد كان عا�صفيا
�أعاد من خالله غياث الهاليل ال�شعار ذو اللونني الأبي�ض والأ�سود �إىل
من�صة ال�صدارة من خالل ح�صول /ال�شاهينية /على املركز الأول بزمن
وقدره  7:51:0دقيقة.
وت�ألق �شعار ال�شيخ حممد بن بطي �آل حامد من خالل ال�شوط الرابع
لليذاع اجل��ع��دان املهجنات حت��ت ال��ق��ي��ادة الت�ضمريية ملختار �أح��م��د عن
طريق /عي�س /يف توقيت وقدره  7:46:8دقيقة.
و�سجلت هجن �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ت�ألقا كبريا من خالل
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اليابان حتتفظ بلقب ك�أ�س
�آ�سيا ل�سيدات كرة ال�سلة
عمان-الفجر
•• ّ

احتفظ منتخب اليابان لل�سيدات بلقب ك�أ�س �آ�سيا لل�سيدات للمرة اخلام�سة على التوايل بعد فوزه على نظريه
ال�صيني  73-78يف املباراة النهائية للن�سخة التا�سعة والع�شرين التي ا�ست�ضافتها العا�صمة الأردنية عمان
مب�شاركة ثمانية منتخبات.
وجنح املنتخب الياباين ،حامل ف�ضية �أوملبياد طوكيو  ،2020يف حتقيق اللقب ال�ساد�س يف تاريخه.
وحل املنتخب الأ�سرتايل يف املركز الثالث بفوزه على نظريه الكوري اجلنوبي .58-88

«العا�صفة» و«الرئا�سة» تعتليان �صدارة اليذاع يف «متهيدي املرموم»
•• دبي-وام:

الثالثاء  5أكتوبر  2021م  -العـدد 13358

م�شاركتها يف متهيدي املرموم �صباح �أم�س " الأحد " من خالل �سباقات وذهب ال�شوط الثاين �إىل /ا�سطورة /التي قدمها مطر را�شد علي مفتاح
�سن اللقايا لهجن �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ مل�سافة  4كيلومرتات والتي ال�شام�سي على قمة اللقايا البكار املهجنات بزمن بلغ  6:00:8دقيقة.
�أقيمت على ميدان املرموم على مدار � 14شوطا.
وك�����ش��ف ���س��ل��ط��ان حم��م��د ���س��ل��ط��ان م��ط��ر ال��ك��ت��ب��ي ع���ن ج���اه���زي���ة �شعار
وجنح ال�شعار ذو اللونني الأحمر والأ�سود وال��ذي يقوده ت�ضمرييا على لال�ستحقاقات املنتظرة يف املو�سم من خالل فوز /مولع /ب�صدارة ال�شوط
مهري بلي�شه يف احل�صول على �صدارة الأ�شواط الرئي�سية الأربعة حيث الثالث للقايا اجلعدان املحليات يف توقيت وقدره  6:08:2دقيقة.
متكنت /ال��ظ��ب��ي /م��ن اجل��ل��و���س على قمة ال�����ش��وط الأول للقايا البكار وكان ال�شوط الرابع واملخ�ص�ص للقايا اجلعدان املهجنات من ن�صيب /
املحليات م�سجلة توقيتا وقدره  6:06:18دقيقة.
متعب /ملك عمر �سليمان �سالمه الفايدي اجلهني والذي و�صل �إىل خط
وح�سم /م��ن��ذر /ال�����ص��دارة يف ال�شوط ال��ث��اين للقايا اجل��ع��دان املحليات النهاية يف زمن بلغ  6:06:9دقيقة.
ليهدي هجن �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي نامو�سا غاليا وذلك وو�ضعت /ال�شايبة� /شعار مالكها را�شد طالب متعب �شرمي امل��ري على
بح�صوله على زمن بلغ  6:03:7دقيقة.
القمة يف �أول حت��دي��ات �سن ال��ي��ذاع لهجن �أب��ن��اء القبائل وال��ت��ي �أقيمت
ووا�صلت �/أجماد /م�شوار التميز لل�شعار املت�ألق وجنحت يف احل�صول على على ميدان املرموم �صباح ال�سبت املا�ضي على مدار � 18شوطا مل�سافة 5
املركز الأول يف ال�شوط الثالث للقايا البكار املهجنات حتت قيادة علي كيلومرتات �ضمن متهيدي املرموم وح�سمت /ال�شايبة /معركة اليذاع
مهري بلي�شه بزمن وقدره  6:10:9دقيقة.
البكار املحليات يف زمن وقدره  7:48:9دقيقة.
واختتم الرباعية /م�شغل /لهجن �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي وت�ألق �شعار مبارك �سهيل مبارك الكتبي يف ال�شوط الثاين لليذاع البكار
والذي جنح يف احل�صول على ال�صدارة يف معركة اللقايا اجلعدان املهجنات املهجنات حيث قدم /معياه /على ال�صدارة بزمن بلغ  7:46:4دقيقة.
بعد و�صوله �إىل خط النهاية يف زمن بلغ  6:07:5دقيقة.
و�أه���دى /غ���ازي /مالكه علي ال�صغري حمد العوي�سي نامو�س ال�شوط
وجنحت �/أزم��ة /ب�شعار حممد �سهيل نخريات العامري يف ح�سم معركة ال��ث��ال��ث وال���ذي خ�ص�ص ل��ل��ي��ذاع اجل��ع��دان املحليات بعد �أن و���ص��ل خلط
ال�شوط الرئي�سي للقايا البكار املحليات من خالل ح�صولها على املركز النهاية يف توقيت وقدره  7:45:3دقيقة.
الأول بعد �أن قطعت رحلة ال�سباق يف توقيت زمني وقدره  6:06:1دقيقة وع��اد �شعار را�شد طالب متعب �شرمي امل��ري �إىل من�صة ال�صدارة جمددا
من خالل حتديات �سن اللقايا لهجن �أبناء القبائل والتي �أقيمت على مدار من خالل ال�شوط الرابع لليذاع اجلعدان املهجنات حيث قدم هذه املرة /
� 16شوطا �صباح اجلمعة الأول من �أكتوبر �ضمن متهيدي املرموم.
�شاهني /الذي �سجل زمنا بلغ  7:51:0دقيقة.

19
19
«ال�شارقة الريا�ضي» يحتفي
بالبطل الأوملبي حممد القايد
•• ال�شارقة-وام:

احتفى جمل�س ال�شارقة الريا�ضي �أم�س الأول بالبطل الأوملبي حممد القايد
احلمادي الذي حقق ميداليتني " ف�ضية وبرونزية" يف دورة الألعاب الباراملبية
"طوكيو  " 2020وذلك بح�ضور �سعادة عي�سى هالل احلزامي رئي�س املجل�س
ومديري الإدارات ور�ؤ�ساء الأق�سام.
وقال �سعادة عي�سى هالل احلزامي �إن املجل�س يحر�ص على تكرمي كل الأبطال
الذين ميثلون الدولة والإمارة متثيال م�شرفا منهم حممد القايد الذي �ضرب
املثل يف الت�ضحية وااللتزام والعزمية والإ�صرار ،ورفع علم الدولة مرتني يف
�أه��م حمفل ريا�ضي على م�ستوى العامل ب��دورة الألعاب الأوملبية التي ت�شهد
م�شاركة نخبة الريا�ضيني يف العامل ،الفتا �إىل �أن هذا الإجن��از حتقق بف�ضل
دعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأع��ل��ى حاكم ال�شارقة "ن�صري املعاقني" ومتابعة �سمو ال�شيخ �سلطان بن
حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة .
من جانبه� ،أع��رب القايد عن �شكره وامتنانه للمجل�س ورئي�سه على حفاوة
اال�ستقبال ولفتة التكرمي ..وقال � " :إن هدفه منذ اللحظة الأوىل كان رفع
علم الدولة وت�شريفها يف هذا املحفل العاملي ورد الدين ل�صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارقة ب�شكل خا�ص ،واملجل�س الريا�ضي ال��ذي رع��اه ط��ول الفرتة املا�ضية
ونادي الثقة للمعاقني الذي تربى يف �أح�ضانه ووعد مبوا�صلة العطاء لتحقيق
املزيد من الإجنازات يف امل�ستقبل".
يذكر �أن حممد القايد �أح��رز امليدالية الف�ضية يف �سباق  800م وامليدالية
الربونزية يف �سباق 100م بالكرا�سي املتحركة يف طوكيو  2020لريفع بذلك
ر�صيده ال�شخ�صي �إىل  5ميداليات ،حيث �أنه حقق من قبل ف�ضية وبرونزية يف
دورة لندن  2012وذهبية يف دورة ريو دي جانريو .2016

�أحمد البحر :ع�ضوية «الآ�سيوي» حمطة مهمة «الأف�ضل يف العامل»� ..إ�شادات رائعة
ب�صالح بعد هدفه «اخلرايف»
للرت�شح لالحتاد الدويل نوفمرب املقبل
•• �أبوظبي  -وام:

�أك���د �أح��م��د جمعة البحر ع�ضو جمل�س �إدارة احت���اد الإم����ارات ل��ك��رة الطاولة
رئي�س جلنة املنتخبات الوطنية يف �أول تعليق له بعد الفوز مبن�صب ع�ضوية
جمل�س �إدارة االحتاد الآ�سيوي �أم�س الأول� ،أنه فخور بثقة اجلمعية العمومية
لالحتاد الآ�سيوي ،خا�صة �أنه مل يح�ضر �إجراءات الت�صويت ،التي مثل الدولة
فيها �إبراهيم الع�سم نائب رئي�س االحتاد الإماراتي رئي�س بعثة الدولة امل�شاركة
يف البطولة الآ�سيوية للرجال بالدوحة خالل الفرتة من � 28سبتمرب �إىل 5
�أكتوبر.
وق���ال البحر يف ت�صريحات ل��وك��ال��ة �أن��ب��اء الإم�����ارات "وام"�" :أتقدم بال�شكر
والتقدير �إىل احتاد الإمارات لكرة الطاولة على الرت�شيح ،و�إىل �إبراهيم الع�سم
نائب رئي�س االحتاد الذي ح�ضر اجلمعية العمومية لالحتاد الآ�سيوي و�شارك
يف �إج��راءات الت�صويت ،وكان خري ممثل لالحتاد ويل �شخ�صيا يف هذا احلدث
الكبري ،و�سوف �أبذل كل جهدي يف �سبيل تطوير اللعبة يف �آ�سيا ،واالطالع على
التجارب الناجحة يف الدول الرائدة بالقارة لنقل املنا�سب منها �إىل الإمارات ،ال
�سيما �أن �آ�سيا هي املت�صدرة للت�صنيف الدويل ،والعبوها والعباتها هم �أبطال
العامل ،و�أبطال االوملبياد".
وع���ن ت�����ص��ورات��ه للمرحلة امل��ق��ب��ل��ة يف االحت����اد الآ���س��ي��وي ق���ال ال��ب��ح��ر" :لأول
مرة مت انتخاب رئي�س عربي لالحتاد الآ�سيوي ،هو خليل املهندي من قطر،

وتابعنا وجود وجوه جديدة كثرية يف الت�شكيل ،مبا يعطي م�ؤ�شر ب�أن االحتاد
الآ�سيوي مقبل على تغيري كبري ،و�سوف �أحر�ص على امل�شاركة يف احداث هذا
التغيري لتحقيق النه�ضة امل�أمولة يف كل اجلوانب مبا فيها اللوائح التنظيمية،
والبطوالت لكافة املراحل ال�سنية ،والت�سويق للعبة يف �آ�سيا ب�شكل جيد لزيادة
املداخيل مبا ينعك�س على م�ساعي التطوير ،وذلك ملواكبة طموحات ومتطلبات
اللعبة يف �آ�سيا ،وبالت�أكيد ف���إن التواجد �ضمن م�س�ؤويل جمل�س �إدارة االحتاد
الآ�سيوي يعني التواجد يف �أهم احتاد قاري يف العامل ،لأن �آ�سيا تت�سيد كل قارات
العامل يف كرة الطاولة" .وعن �أولوياته يف املرحلة املقبلة قال البحر�" :سوف
�أتوجه �إىل الواليات املتحدة الأمريكية يف نوفمرب املقبل من �أجل امل�شاركة يف
اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل لالنتخابات ،و�سوف �أر�شح نف�سي لع�ضوية
االحت���اد ال���دويل لكرة ال��ط��اول��ة ،وم��ن امل���ؤك��د �أن ف��وزي بع�ضوية جمل�س �إدارة
االحت���اد الآ���س��ي��وي خ��ط��وة مهمة يف م�سرية ال��ف��وز بع�ضوية املكتب التنفيذي
لالحتاد الدويل ،لأن التواجد يف املنا�صب الدولية يدعم ريا�ضة الإمارات وهذا
من �ضمن �أه��داف االحتاد لتعزيز مكانة الدولة خارج احل��دود ،وهذه املنا�صب
ت�شريفية ولكننا �سوف نبذل كل اجلهد خلدمة الإمارات يف ا�ست�ضافة البطوالت
والأحداث الكربى التي ترفع مكانة الدولة يف تلك الريا�ضة ،كما �أنها �ستكون
فر�صة بالن�سبة لنا من �أجل تو�سيع م�ش�ساحة اال�ستفادة من التجارب الدولية
وتطبيقها يف احتادنا لأننا على اعتاب حقبة جديدة يف مراحل تطوير اللعبة
بالدولة يف جماالت ن�شر وتطوير العبة و�صناعة الأبطال".

�أبوظبي ت�ست�ضيف البطولة العربية الأوىل
لل�سباحة مب�شاركة  18دولة
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن جمل�س �أبوظبي الريا�ضي بالتعاون مع احتاد الإمارات لل�سباحة عن
تنظيم البطولة العربية الأوىل لل�سباحة للمراحل العمرية للم�سافات
الق�صرية  25مرتا التي �ستقام يف م�سبح مدينة حممد بن زايد ب�أبوظبي
خالل الفرتة من  24وحتى � 27أكتوبر اجلاري.
وت�شهد البطولة م�شاركة  230ريا�ضيا من بينهم � 159سباحا �إىل
ج��ان��ب � 71سباحة ،ميثلون  18دول���ة عربية ه��ي االم����ارات ،والأردن،
وال��ب��ح��ري��ن ،واجل���زائ���ر ،وال�����س��ع��ودي��ة ،وال�����س��ودان ،وال���ع���راق ،والكويت،
واملغرب ،واليمن ،وتون�س ،وجيبوتي ،و�سوريا ،وعمان ،وفل�سطني ،وقطر،
ولبنان ،وموريتانيا ،وت�شهد فئات البطولة مراحل � 15-14سنة-16 ،
 ،18و 19فما فوق.
واعتمدت اللجنة املنظمة الربنامج الزمني وجدول املناف�سات وبرنامج
التتويج يف �إط���ار احل��ر���ص على و���ض��ع ال�بروت��وك��ول ال��ع��ام للمناف�سات
وا���س��ت��ق��ب��ال ال�����ض��ي��وف .وت��ب��د�أ ال��ب��ط��ول��ة ي���وم � 24أك��ت��وب��ر ع��ل��ى فرتتني
�صباحية وم�سائية وت�ستمر حتى يوم � 27أكتوبر ،كما مت اعتماد مرا�سم
ت��وزي��ع امليداليات يف البطولة العربية للمراحل العمرية حيث �سيتم
تكرمي الفائزين بامليداليات الثالث.
من جانبه رحب �سعادة عارف حمد العواين الأمني العام ملجل�س �أبوظبي
ال��ري��ا���ض��ي ب��ال��وف��ود ال��ري��ا���ض��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة الأوىل
لل�سباحة للمراحل العمرية ،م�ؤكدا �أهمية احلدث ودوره يف دعم تطوير
املواهب العربية الواعدة و�صقل مهاراتهم يف التناف�س امل�ستمر من خالل
هذه البطوالت التي ت�سهم يف تقدمي فر�ص مثالية لالحتادات العربية
وخططهم يف ت�أهيل ريا�ضييهم لال�ستحقاقات القارية والدولية ،مبينا
�أن جمل�س �أبوظبي الريا�ضي يحر�ص على حتقيق التنوع يف ا�ست�ضافة

واحت�ضان جمموعة م��ن الفعاليات الريا�ضية املميزة �ضمن �أجندته
وي�سعى ل��دع��م ت��ط��ور خمتلف ال��ري��ا���ض��ات على م�ستوى ال��دول��ة ودعم
املواهب الوطنية يف ال�سباحة.
و�أ�شار �إىل �أن البطولة العربية لل�سباحة للمراحل العمرية متثل حمطة
مهمة يف الربنامج الريا�ضي ال�شامل نحو تنظيم مهرجان �أبوظبي العاملي
للريا�ضات املائية الذي يت�ضمن يف �أجندته جمموعة مميزة من الفعاليات
ويف مقدمتها بطولة العامل لل�سباحة باالحتاد �أرينا يف دي�سمرب القادم.
وقال" :حري�صون على دعم الريا�ضيني يف املنطقة واال�ستفادة من �أثر
احت�ضان �أبوظبي لبطولة العامل لل�سباحة ،لدعم فر�ص متكينهم من
�أجل بلوغ تطلعاتهم و�أهدافهم املن�شودة "،م�شيدا بجهود احتاد الإمارات
لل�سباحة وتعاونه امل�ستمر مع املجل�س يف ترجمة العديد من الأهداف
امل�شرتكة.
ب��دوره �أ���ش��اد �سعادة �سلطان ال�سماحي رئي�س احت��اد ال�سباحة باجلهود
الرائعة التي تبذلها اللجنة املنظمة متمثلة يف جمل�س �أبوظبي الريا�ضي
من �أج��ل اخل��روج بالبطولة ب�أف�ضل �صورة ،متوجها بال�شكر �إىل �سمو
ال�شيخ نهيان بن زايد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أبوظبي الريا�ضي والدعم
امل�ستمر للتطور الريا�ضي ،كما تقدم بال�شكر للمجل�س لدوره الكبري يف
دعم احتاد ال�سباحة من �أجل التجهيز الأمثل للبطولة العربية وبطولة
العامل لل�سباحة التي �ستقام يف دي�سمرب املقبل ،م�شرياً �إىل �أن ذلك لي�س
بغريب على جمل�س �أبوظبي الريا�ضي وم��ا يقدمه م��ن دع��م للحركة
الريا�ضية يف الإمارات.
و�أ�شار رئي�س احتاد ال�سباحة �إىل �أن العمل م�ستمر ما بني جمل�س �أبوظبي
الريا�ضي واحتاد ال�سباحة مبا ي�ضمن جناح البطولتني ،م�شرياً �إىل �أن
البطولة العربية �ستكون "بروفة" نهائية قبل ا�ست�ضافة احلدث الأبرز
وهو بطولة العامل.

تلقى حممد �صالح جنم ليفربول �إ���ش��ادات كبرية و�صلت �إىل و�صفه ب�أف�ضل
العب يف العامل حاليا ،بعد ت�ألقه الالفت �أمام مان�ش�سرت �سيتي يف قمة الدوري
الإجنليزي �أم�س الأول الأحد.
و�سجل �صالح هدفا مذهال عندما راوغ  3العبني من مان�ش�سرت �سيتي و�سدد
بدقة يف �شباك �إدي��ر���س��ون� ،إال �أن فرحة فريقه مل
تكتمل حيث جن��ح ال�ضيوف يف �إح����راز التعادل
لتنتهي املباراة بنتيجة .2-2
ويف �آخ���ر  9م��ب��اري��ات م��ع "الريدز"� ،سجل
�صالح � 9أه��داف و�صنع  ،3كما �أنه يت�صدر
هدايف الدوري الإجنليزي املمتاز بر�صيد 6
�أهداف ،بالت�ساوي مع جيمي فاردي مهاجم
لي�سرت �سيتي.
وحت�������دث ي�����ورغ�����ن ك����ل����وب امل�����دي�����ر الفني
لليفربول عن الهدف ،قائال يف ت�صريحات
ن�شرها املوقع الر�سمي للنادي" :فقط �أف�ضل
الالعبني يف العامل ي�سجلون �أهدافا كهذه".
وا���س��ت��ط��رد امل����درب الأمل������اين" :اللم�سة الأوىل.
التحدي الأول الذي يفوز به ،ثم الذهاب �إىل املرمى،
والت�سديد بالقدم اليمنى ثم �إنهاء املوقف كما فعل
ب�شكل ا�ستثنائي متاما".
كما غ��رد �أ�سطورة ليفربول وال��ك��رة الإجنليزية مايكل
�أوي�����ن ع��ل��ى "تويرت" ،ق���ائ�ل�ا" :القوة واملهارة
وال��ت��وازن والإن��ه��اء .لهذا ال�سبب حممد
����ص�ل�اح م����ع �أف�������ض���ل الع���ب�ي�ن يف
العامل .هائل".
وق����������ال جيمي

كاراغر مدافع منتخب �إجنلرتا ال�سابق و�أحد جنوم ليفربول التاريخيني� ،إن
�صالح لي�س الأف�ضل يف الدوري الإجنليزي حاليا ،بل الأف�ضل يف العامل.
وتابع كاراغر يف ت�صريحاته على �شبكة "�سكاي �سبورت�س"" :ال �أعتقد �أن هناك
من هو �أف�ضل منه يف العامل� .أرقامه هذا املو�سم رائعة للغاية".
وطالب الالعب املعتزل �إدارة ليفربول بتجديد تعاقد �صالح ( 29عاما)،
الذي ينتهي يف �صيف عام .2023
وعلى موقع "ذي�س �إز �أنفيلد" املخت�ص ب�أخبار ليفربول،
كتب ال�صحفي ال�بري��ط��اين ه�نري جاك�سون �إن "�صالح
يقدم حجة مقنعة لينظر �إليه على �أن��ه �أف�ضل الع��ب يف
العامل يف م�ستواه احلايل".
واعترب �أن "�صالح يلعب مب�ستوى ال يقاوم ،لدرجة �أن
هناك حجة لت�سميته �أعظم الع��ب يف العامل يف الوقت
احلايل".
ويف تدوينات على �صفحاته مبن�صات التوا�صل ،قال موقع
"�إي �إ�س بي �إن" الريا�ضي �إن �صالح هو الأف�ضل يف العامل
الآن ،وطلب من متابعيه "�إثبات �أنه (املوقع) على خط�أ".
ون�شر موقع "غول" الريا�ضي ال�شهري �أرقام �صالح هذا املو�سم،
وت�ساءل" :هل �صالح الأف�ضل يف العامل حاليا؟" .كما �أو�ضح
داري���ن بنت الع��ب منتخب �إجن��ل�ترا وت��وت��ن��ه��ام هوت�سبري
���س��اب��ق��ا� ،أن "�صالح واح���د م��ن ب�ين �أف�����ض��ل الع��ب�ْيينْ يف
ال��ع��امل ح��ال��ي��ا .ل��و �أن �أي���ا م��ن ل��ي��ون��ي��ل مي�سي
�أو كري�ستيانو رون���ال���دو �سجل
ه��دف��ا م�شابها لتحدثنا
ع���ن���ه لأ�سابيع
و�أ�سابيع".
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

يُفتتح مو�سم نوبل مع ت�صدر رواد البحوث املتعلقة باللقاحات امل�ضادة لكوفيد -19بتقنية احلم�ض النووي الريبي
املر�سال (�إم �آر �إن �إيه) والبحوث املرتبطة بعمل اجلهاز املناعي الئحة املر�شحني للفوز بجائزة الطب ،على �أن ي�ستمر
�أ�سبوعا فيما ترخي اجلائحة بظاللها عليه.
ومن املجاالت الأخ��رى التي ميكن تكرمي رواده��ا ،التوا�صل بني اخلاليا وعمل اجلهاز املناعي واكت�شاف اجلني
امل�سبب ل�سرطان الثدي وعلم ما فوق اجلينات ومقاومة امل�ضادات احليوية ،وفق ما قال خرباء لوكالة فران�س بر�س.
ونظرا �إىل ا�ستمرار الوباء يف االنت�شار ،برز هذا العام ا�سمان على وجه اخل�صو�ص ،هما كاتالني كاريكو من املجر
ودرو واي�سمان من الواليات املتحدة ،اللذان �أو�صلت ابحاثهما الرائدة مبا�شرة �إىل �أول اللقاحات القائمة على تقنية
احلم�ض الريبي املر�سال .وقد مهّدت اكت�شافاتهما املن�شورة يف العام  ،2005الطريق �أمام تطوير لقاحي فايزر-
بايونتيك وموديرنا اللذين �أعطيا لأكرث من مليار �شخ�ص يف كل �أنحاء العامل .كذلك� ،أظهرت هذه التكنولوجيا
�أي�ضا نتائج واعدة ال�ستخدامها يف مكافحة �أمرا�ض �أخرى.
وكان املخرتع ال�سويدي �ألفريد نوبل ،مبتكر اجلوائز ،قال يف و�صيته �إن اجلوائز يجب �أن تقدم لأولئك الذين عملوا
من �أجل "خري الب�شرية" ،ما يجعل من هذا الثنائي خيارا وا�ضحا للبع�ض.
وقالت ال�صحافية ال�سويدية املتخ�ص�صة بالعلوم �أولريكا بيورك�سنت لوكالة فران�س بر�س "�سيكون من اخلط�أ عدم
منح جلنة نوبل اجلائزة لتقنية �إم �آر �إن �إيه اخلا�صة باللقاحات".
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�سنجاب يحول �سيارة �إىل م�ستودع للجوز

عالج ثوري يعيد لهما جزء ًا من ب�صرهما

ا�ضطر �أح���د �سكان مدينة غ��ران��د ف��ورك�����س الأمريكية
لق�ضاء يومني يف جمع اجل��وز من �سيارته "�شيفروليه
�أفاالن�ش" ،حيث مت ا�ستعمالها من طرف �سنجاب بري
للتخزين ال�شتوي.
وتنمو ثمرة جوز كبرية يف حديقة منزل الرجل �صاحب
ال�سيارة ،الذي حقق ح�صادا كبريا هذا العام .وحني مل
ي�ستعمل �سيارته ملدة � 4أي��ام ،اعتقد احليوان �أنها املكان
املنا�سب لتخزين طعامه.
وب���ع���د ت�����ش��غ��ي��ل امل����ح����رك��� ،س��م��ع ال���رج���ل ���ص��وت��ا غريبا
ففتح ال��غ��ط��اء ،ليتفاج�أ باحلجرة ب�أكملها وه��ي مليئة
باملك�سرات.
وعلق الرجل يف من�شور له على �صفحته يف "في�سبوك"
ق���ائ�ل�ا" :مرحبا ،ت��ع��ال واح�����ص��ل ع��ل��ى اجل����وز الأ�سود
الطبيعي!  42غالون متاحة .منت ب�شكل طبيعي ،لقد
قطفها �سنجاب� ،سنجاب �أحمر على وجه الدقة".
و�أ���ض��اف�" :أ�سرع فالعر�ض متوفر ب�شكل حم��دود لأنني
�سمعت �أن �ساكن ال�شجرة الفروي ال��ذي يعمل بجد قد
يتقاعد قريبا لأ�سباب �صحية!".

�إثر تطوعهما يف جتربة رائدة لتحرير اجلينات ،متكن مكفوفان
�أمريكيان من التعرف على �أفراد �أ�سرتهما لأول مرة منذ �سنوات
طويلة.
يعاين كل من مايكل كالبرير 43 ،عامًا ،وكارلني نايت 54 ،عامًا،
من مر�ض يف العني غري قابل لل�شفاء ،مما �أدى �إىل حرمانهما من
ب�صرهما يف مرحلة البلوغ .ويف وقت �سابق من هذا العام ،كان مايكل
وكارلني من بني �سبعة مر�ضى �سمحوا للعلماء بتعديل حم�ضهم
النووي عن طريق حقنهم ب�أداة تعديل اجلينات "كري�سرب".
على الرغم من عدم ا�ستعادة ب�صرهما بالكامل� ،إال �أنهما �أ�صبحا
ق��ادري��ن على ر�ؤي���ة الأل����وان والتنقل يف امل��م��رات و�إن�����ش��اء ال�صور
الظلية.
وق��ال مايكل ،من لونغ �آي�لان��د� ،إن��ه ك��ان ق��ادراً على التعرف على
�أقاربه يف حفل زفاف ابن عمه ،وهو �أمر كان م�ستحي ً
ال ل�سنوات
طويلة .و�أ���ض��اف “ :ا�ستطعت �أن �أرى �أ���ض��واء ال��دي جي القوية
و�ألوانها التي تتغري ب�شكل م�ستمر ،وكنت �أخرب �أقاربي عن تلك
الألوان .كانت حلظة ممتعة للغاية.
�أم��ا كارلني ،من والي��ة �أوري��غ��ون ،فقالت� ،إنها متكنت �أخ�يراً من
ر�ؤي��ة اللون بو�ضوح لأول مرة منذ �أن كانت طفلة ،و�أنها �صبغت
�شعرها بلونها املف�ضل الذي طاملا حلمت بر�ؤيته.
�أقيمت التجربة يف جامعة �أوريغون لل�صحة والعلوم يف مايو ،حيث
مت ا�ستخدام تقنية كري�سرب لأول مرة ،والتي �أظهرت نتائج واعدة
يف عالج حاالت عديدة �أهمها مر�ض فقر الدم املنجلي.
تت�ضمن تقنية كري�سرب عادة� ،إخراج اخلاليا من اجل�سم وتعديلها
يف املخترب ،ثم �إعادة حقنها يف املر�ضى� ،إال �أن هذه الطريقة غري
ممكنة بالن�سبة ملر�ضى فقدان الب�صر لأن خاليا ال�شبكية ه�شة
للغاية وال ميكن �إخراجها وتعديلها و�إعادة �إدخالها.

منزل �صديق للبيئة مبني من
الورق املعاد تدويره

ب�سبب ابتهال النق�شبندي� ..إيقاف مطرب راب م�صري

ت�سبب تالعب يف كلمات ابتهال "موالي" ال�شهري ،لل�شيخ �سيد
النق�شبندي ،يف حفلة مطرب الراب امل�صري مروان بابلو ،يف حالة
غ�ضب �شديدة يف ال�شارع امل�صري.
و�أثناء �إحياء مروان بابلو حفال غنائيا م�ساء اجلمعة ،يف منطقة
التجمع اخلام�س ،ق��ام املطرب الفل�سطيني "�شب جديد" الذي
ج��اور بابلو على املن�صة ،بتغيري كلمات االبتهال ال�شهري قائال:
"مروان �إين وقفت ببابك يا مروان".
واج��ت��اح��ت عا�صفة م��ن الغ�ضب و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
راف�ضني ما ح��دث يف احلفل ،لتقرر نقابة املهن املو�سيقية منع
التعامل مع مغني الراب مروان بابلو.
و�أك���دت "النقابة" �أن "بابلو تناول يف حفلته ابتهاال دينيا ثابتا
ويحمل معاين روحانية وقيما �سامية لدى امل�صريني ،وا�ستعان
بهذا ال��دع��اء ،و�أف��رغ��ه من حمتواه الدعائي والأخ�لاق��ي وجعله
وك�أنه عن ذات امل�ؤدي ،ف�ضال عن تناول الفيديو �ألفاظا خرجت عن
كل �أخ�لاق وتقاليد حميدة ،الأم��ر الذي �أ�صاب امل�صريني بخيبة
�أمل" .و�أو�ضح وكيل نقابة املهن املو�سيقية يف م�صر عالء �سالمة
خ�لال حديثه مع موقع �سكاي نيوز عربية" :االبتهال ال��ذي مت
حتريفه يف احلفل عمل ديني حمرتم ومقد�س عند امل�صريني ،وما
ح��دث من املطرب بابلو ن��وع من الإ�سفاف وق��ررن��ا ع��دم التعامل
النهائي معه".

فينوم :ليت ذير بي كارنيدج
يت�صدر �إيرادات ال�سينما
ت�����ص��در ف��ي��ل��م احل���رك���ة واملغامرة
واخليال العلمي اجلديد "فينوم:
ل��ي��ت ذي���ر ب��ي كارنيدج" �إي�����رادات
ال�سينما يف �أم�يرك��ا ال�شمالية يف
عطلة نهاية الأ�سبوع م�سجال 90
مليون و� 100ألف دوالر.
�أخ������رج ال��ف��ي��ل��م �آن������دي �سركي�س،
وبطولة كل من توم هاردي وودي
هارل�سون ومايكل وليامز.
وج������اء ف��ي��ل��م ال���ر����س���وم املتحركة
اجل���دي���د "ذا �آدام������ز ف��ام��ي��ل��ي "2
"عائلة �آدام���ز اجل��زء الثاين" يف
امل��رك��ز ال��ث��اين ب���إي��رادات بلغت 18
مليون و 7000دوالر.
وتراجع فيلم املغامرات واحلركة
"�شاجن�-شي �آند ذا ليغيند �أوف ذا
تن رينغز" "�شاجن� -شي و�أ�سطورة
اخلوامت الع�شرة" من املركز الأول
�إىل املركز الثالث ب���إي��رادات بلغت
�ستة ماليني و� 37000ألف دوالر.
وال����ف����ي����ل����م ب����ط����ول����ة ����س���ي���م���و ليو
و�أوكوافينا وفاال ت�شني وتوين لونغ
ومن �إخراج دي�ستني كريتون.
ويف املركز الرابع جاء فيلم اجلرمية
وال������درام������ا اجل����دي����د "ذا ميني
�سانت�س �أوف نيو�آرك" "الكثري من
القدي�سني يف نيو�آرك" ب�إيرادات
بلغت خم�سة ماليني دوالر .الفيلم
من �إخراج �آالن تايلور ومن بطولة
�ألي�ساندرو نيفوال ول��ي��زيل �أودوم
جونيور وجون برينثال.

Tuesday

ميج رايان خالل ح�ضورها حفل افتتاح متحف الأكادميية لل�صور املتحركة يف لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا .ا ف ب

الأمرية ديانا ..الطرف الثالث يف زواج هاري وميجان

يبدو �أن عالقة ميجان ماركل بالعائلة املالكة الربيطانية مل تبد�أ منذ
تعرفها على الأمري هاري ،بل منذ �أعوام �سابقة لذلك بكثري.
�إذ كانت الدموع تنهمر على وجه ميجان ،البالغة من العمر  16عاماً ،وهي
ت�شاهد و�صديقاتها ،جنازة الأمرية ديانا� ،أمرية ويلز ،وكان ذلك حتديدا يف
اللحظة التي التقطت فيها الكامريات التابوت امللكي.
وهناك ،مو�ضوعاً بني الزهور البي�ضاء ،كان هناك ظرف كتب عليه كلمة
واح���دة� Mummy" ،أو �أمي" ،وه��ي �آخ��ر مالحظة كتبها الأم�ير هاري
لوالدته املتوفاة ،وفقاً ل�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
يف الأيام التي �أعقبت وفاة ديانا يف �أغ�سط�س�-آب  ،1997فكرت ميجان يف
حياة هذه املر�أة الرائعة� ،إذ �شاهدت مع �صديقتها �سوزي �أردك��اين مقاطع
فيديو قدمية حلفل زفاف ال�سيدة ديانا �سبن�سر (كما كانت �آنذاك) والأمري
ت�شارلز عام  .1981ومن حياة الأمرية الراحلة ،ا�ستوحت ال�صديقتان فكرة
جمع املالب�س والألعاب لإهدائها للأطفال املحتاجني والأقل حظاً.
ووفقاً لأ�صدقاء العائلة ،كانت ميجان مفتونة ،لي�س فقط ب�أ�سلوب �أزياء
ديانا ،ولكن مبهمتها الإن�سانية امل�ستقلة� ،إذ ر�أتها منوذجاً يحتذى به.

�ساعة ذرية و�آلة حفر على املريخ

�أل��ق��ت ���ش��رك��ة "ليوناردو" الإي��ط��ال��ي��ة بثقلها يف "�إك�سبو  2020دبي"،
عندما ك�شفت عن ابتكاراتها الثورية يف جناح �إيطاليا؛ �إذ تعر�ض ال�شركة
املتخ�ص�صة يف جم��ال الف�ضاء وال��دف��اع والأم���ن� ،أح���دث منتجاتها ،التي
�شملت �آلة حفر على املريخ ،و�أدق �ساعة ذرية للمالحة الف�ضائية ،وطائرة
هليكوبرت ثورية.
موقع "�سكاي نيوز عربية" ي�ستعر�ض تفا�صيل االبتكارات الإيطالية يف
�إك�سبو  2020دبي.
ت�ستعر�ض �شركة "ليوناردو"� ،آلة احلفر الآلية ،التي �ست�ستخدم يف مهمة
" "Exomars 2022اخلا�صة ببعثة وكالة الف�ضاء الأوروب��ي��ة ووكالة
الف�ضاء الرو�سية ،التي مت �إنتاجها بدعم من وكالة الف�ضاء الإيطالية،
وهي على و�شك ك�سر الرقم العاملي عرب احلفر لعمق مرتين يف تربة املريخ،
مقارنة بعمق �سبعة �سنتيمرتات فقط الذي مت التو�صل �إليه �سابقا.
وتتميز �آلة احلفر اجلديدة ،مبعدل ا�ستهالك للطاقة �أقل بخم�س مرات
من املثقاب امل�ستخدم يف املنازل ( 80واط) ،و 60دورة يف الدقيقة.
تع ّد �ساعة "ليوناردو" الذرية (مايزر الهيدروجني ال�سلبي) الأكرث دق ًة يف
العامل؛ �إذ ال يزيد تفاوت تقدمها �أو ت�أخرها عن ثانية واحدة يف كل ثالثة
خ�صي�صا للعمل يف الف�ضاء لأكرث من  12عامًا،
ماليني عام ،ومت ت�صميمها
ً
وتعمل حال ًيا يف �أك�ثر  40وح��دة يف الف�ضاء .وتوفر دق��ة ال�ساعة الذرية
ا�ستقرا ًرا رائ ًعا ما يجعل نظام املالحة عرب الأقمار اال�صطناعية الأوروبي

كارينا كابور تف�ضح هذه
التفا�صيل عن عائلتها
ن�شرت النجمة الهندية كارينا كابور فيديو طريف
من �إع�لان �صورته يف �صفحتها اخلا�صة على موقع
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي .وف�ضحت ك��اري��ن��ا بالفيديو
تفا�صيل حياتها مع زوجها �سيف علي خان وولديهما
وال��ل��ح��ظ��ات ال��ط��ري��ف��ة ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��م��ا واملواقف
الطريفة ال��ت��ي يعي�شونها م��ع الأط���ف���ال .واجلدير
بالذكر �أن الفيديو ه��و �إع�ل�ان لأح��د املنتجات وقد
�صورته كابور النجمة التي متتلك قاعدة جماهريية
وا�سعة وي��واك��ب �أخ��ب��ار حياتها امل�لاي�ين .وك��ان��ت قد
ت�����ص��درت ����ص���وراً يف م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
لكارينا ،اال ان هذه ال�صورة مل تكن حديث املتابعني
ب�سبب جمال النجمة املعروفة او ب�سبب اطالالتها،
بل لأن امل�صور التقطها لها خالل حديثها وقيامها
بحركات يف وجهها ،فظهرت ه��ي ب�شكل ال ينا�سبها
حتى ان حمبيها �أك���دوا ان ه��ذه ال�����ص��ورة ه��ي �أب�شع
�صورة التقطت لكارينا كابور طوال م�سريتها.

����ش���ورت ���س��ت��وري ع���ب���ارة ع���ن م��ب��ن��ى م��ك��ع��ب مت ت�شييده
با�ستخدام نظريات معمارية ال�ستك�شاف ا�ستخدام مواد
البناء امل�ستدامة وط��رق البناء منخف�ضة الت�أثري على
البيئة.
ومت ت�صميم املبنى على من�صة  Roundhouseالتي
ت��ع��زز امل�����ش��ارك��ة ال��ع��ام��ة ع�ب�ر ���ص��ن��اع��ات م��ث��ل الهند�سة
املعمارية والأبحاث الأر�شيفية وحفر املواقع.
وحتقق  Roundhouseالتغيري احل�ضري من خالل
بعثات امل�شاركة العامة والبحث يف الأر���ش��ي��ف ،والن�شر،
واملعار�ض .ويف �سربينغ فايل بوالية نيفادا� ،أن�ش�أ الفريق
��وذج��ا م��ع��م��ار ًي��ا �أول�� ًي��ا مت ب��ن��ا�ؤه ال�ستك�شاف العالقة
من ً
ال�سياقية ب�ين امل�ساحة والهيكل وامللم�س داخ���ل مبنى
ملحق �صغري ي�سمى �شورت �ستوي ،وهو م�سكن �صحراوي
بطول  2.4مرت ×  2.4مرت.
وب��ع��د م��ا ي��ق��رب م��ن ث�لاث��ة �أ�سابيع م��ن العمل ،مت بناء
���ش��ورت �ستوري بنف�س ال��ط��راز امل��ع��م��اري الإقليمي مثل
املباين املجاورة با�ستخدام مواد بناء م�ستدامة وطريقة
بناء منخف�ضة الت�أثري.
املبنى مغطى بالورق املعاد تدويره واللنب ،وي�ستخدم ك ً
ال
من م��واد العزل واجل���دران التي مت ت�صميمها وبنا�ؤها
با�ستخدام نظرية  Raumplanويت�ألف �شورت �ستوري
من مكعب واحد مع م�ساحة داخلية مق�سمة �إىل طبقات
و�أرب����اع خ�شبية خمتلفة .وم��ن زواي���ا خمتلفة للمبنى،
تتغري م�����س��اح��ات املعي�شة يف ���ش��ورت ���س��ت��وري م��ن حيث
احلجم والوظيفة ،حيث ت�ضم م�ساحات مدجمة ت�شبه
زوايا النوم وحتى الردهات ذات الأ�سقف العالية.

متحف ي�سلط ال�ضوء على �أزمة املحيطات
�أن�ش�أ �أن�صار حماية البيئة يف �إندوني�سيا والذين
يحر�صون على �أن يبعثوا ر�سالة حول الأزمة
امل��ت��ف��اق��م��ة املتعلقة بالتخل�ص م��ن النفايات
البال�ستيكية يف املحيطات يف ال��ع��امل متحفا
م�صنوعا بالكامل من البال�ستيك لإقناع النا�س
ب���إع��ادة التفكري يف عاداتهم ورف�ض الأكيا�س
والزجاجات التي ت�ستخدم مرة واحدة.
ا�ستغرقت �إقامة املعر�ض يف الهواء الطلق يف
م��دي��ن��ة جري�سيك يف ج���اوة ال�����ش��رق��ي��ة ثالثة
�أ�شهر ويت�ألف من �أك�ثر من � 100أل��ف قطعة
من النفايات البال�ستيكية التي مت جمعها كلها
من �أنهار و�شواطئ ملوثة.
والقطعة الأ�سا�سية يف املتحف مت��ث��ال لآلهة
ال���رخ���اء "ديوي �سري" ع��ن��د ���س��ك��ان ج����اوة.
و�صنعت تنورتها الطويلة من �أكيا�س ت�ستخدم
ُ
مرة واحدة للأدوات املنزلية.

جورجينا رودريغز تنهار باكي ًة

قبل �أيام قليلة انت�شر على مواقع التوا�صل االجتماعي واملواقع
الإلكرتونية خرب �أن والدة العب كرة القدمكري�ستيانو رونالد و
ترف�ض زواجه من عار�ضة الأزياءجورجينا رودريغ ز على الرغم
من عالقتهما التي بد�أت قبل �سنوات �إ�ضافة �إىل �إجنابها منه
وال�سبب ح�سب امل�صادر املطلعة �أن ال�سيدة دولوري�س تعتقد �أن
جورجينا مرتبطة بابنها لدواع مادية.
يف املقابل انت�شر فيديو جلورجينا وهي جته�ش بالبكاء و�أعتقد
البع�ض �أن ه��ذا املقطع ردة فعل على م��ا قيل ح��ول عالقتها
بحماتها ليت�ضح �أنه مقطع من فيلمها الوثائقي عن حياتها
ال���ذي يعر�ض على �إح���دى امل��ن�����ص��ات .م��ن ناحية ثانية ت�ؤكد
م�صادر خمتلفة �أن عالقة جورجينا ودولوري�س ي�سودهما كل
احرتام وال �صحة للأقاويل التي مت ن�شرها والدليل على ذلك
�أن كلتيهما تتابعان بع�ضهما على مواقع التوا�صل االجتماعي.

وقال م�ؤ�س�س املتحف بريجي �أري�ساندي "نريد
�إر�سال معلومات �إىل النا�س للكف عن ا�ستهالك
البال�ستيك الذي ي�ستخدم ملرة واحدة.
"ي�صعب �إعادة تدوير هذه املواد البال�ستيكية
 ...اعتبارا من اليوم علينا الكف عن ا�ستهالك
البال�ستيك ال��ذي ي�ستخدم مل��رة واح���دة لأنه
�سيلوث حميطنا وهو � ً
أي�ضا م�صدر غذائنا".
وتعد م�شكلة البال�ستيك ح��ادة ب�شكل خا�ص
يف �إندوني�سيا ال��ت��ي حتتل امل��رك��ز ال��ث��اين بعد
ال�����ص�ين م���ن ح��ي��ث ح��ج��م ال��ب�لا���س��ت��ي��ك الذي
يتم التخل�ص منه يف البحار .وبالإ�ضافة �إىل
الفلبني وفيتنام ف���إن ال��دول الأرب���ع م�س�ؤولة
عن �أكرث من ن�صف امل��واد البال�ستيكية امللقاة
يف املحيطات وق��د �أدت اجل��ه��ود الإندوني�سية
لتنظيم ا�ستخدام العبوات البال�ستيكية �إىل
نتائج خمتلطة.

جزيرة بوكيت مفتوحة
للم�سافرين ا ّمللقحني بالكامل
�أعلنت احلكومة التايالندية �أنه
�سي�سمح ل��ل��م�����س��اف��ري��ن امللقّحني
ب��ال��ك��ام��ل ب���زي���ارة ج���زي���رة بوكيت
ال�����س��ي��اح��ي��ة ،مب���وج���ب تعديالت
على خطة �سفر خالية من احلجر
ال�صحي .وتعر�ض قطاع ال�سياحة
يف تايالند �إىل ه��زة ك��ب�يرة ،حيث
�أدى الفريو�س والقيود ذات ال�صلة
�إىل خف�ض �أعداد الزائرين من 40
م��ل��ي��ون��اً يف ع���ام � 2019إىل حفنة
قليلة خالل العامني املا�ضيني.
ويف ف��ت��رة م����ا ق���ب���ل ال���ف�ي�رو����س،
�ش ّكل قطاع ال�سياحة ُخم�س دخل
تايالند القومي ،بينما �أدت قيود
ال�سفر �إىل �أ����س���و�أ �أداء اقت�صادي
منذ �أكرث من عقدين.
خطة "�ساندبوك�س"
و�أط��ل��ق��ت اململكة الآ���س��ي��وي��ة خطة
"�ساندبوك�س" يف يوليو (متوز)
���س��م��ح��ت ل��ل��م�����س��اف��ري��ن ال���ذي���ن مت
تلقيحهم ب��ال��ك��ام��ل م��ن البلدان
ال�����ت�����ي ت���ع���ت�ب�ر م���ن���خ���ف�������ض���ة �إىل
م��ت��و���س��ط��ة اخل����ط����ورة بالتجول
بحرية يف اجل��زي��رة ال�شهرية ملدة
�أ�سبوعني ،ثم ال�سفر بعد ذلك �إىل
الرب الرئي�سي بدون اخل�ضوع �إىل
حجر �صحي.
والأ������س�����ب�����وع امل����ا�����ض����ي ،خ ّف�ضت
ال�سلطات ف�ترة الإق��ام��ة املطلوبة
�إىل �أ�سبوع ،متا�شياً مع التغيريات
يف توجيهات احلجر ال�صحي على
امل�ستوى ال��وط��ن��ي .و�أع��ل��ن��ت هيئة
ال�����س��ي��اح��ة ال��ت��اي�لان��دي��ة يف وقت
م��ت���أخ��ر اجل��م��ع��ة �أن�����ه مت تو�سيع
ال��ع��دد م��ن ح��وايل  80دول��ة كانت
م�ؤهلة �أ�سا�سا مبوجب اخلطة.

