
   

اأطلق من غوا�سة.. ومو�سكو تعتربه ال يقهر
رو�صيا تخترب �صاروخا نوعيًا 

عابرًا للقارات اأ�صرع من ال�صوت
•• مو�سكو-�أ ف ب:

�أعلنت رو�صيا �أم�س �لإثنني �أنها �ختربت بنجاح �إطالق �صاروخ عابر 
للقار�ت و�أ�صرع من �ل�صوت من غو��صة، يف نوع جديد من �لأ�صلحة 

تعتربه مو�صكو ل يقهر ويثري قلق و��صنطن.
�خترب  �لرو�صي  �لأ�صطول  �إن  بيان  �لرو�صية يف  �لدفاع  وز�رة  وقالت 
للمرة �لأوىل �صاروخ زيركون �أ�صرع من �ل�صوت من �لغو��صة �لنووية 

�صيفريودفين�صك، مو�صحة �أن عملية �لإطالق جنحت.
و�أ�صاف �لبيان �لذي ن�صر على تطبيق تلغر�م �أن �ل�صاروخ �صقط كما 

هو خمطط له على هدف مترين يف بحر بارنت�س �صمال رو�صيا.
ويظهر يف مقطع فيديو ن�صرته �لوز�رة، �ل�صاروخ يحلق يو�كبه �صوء 

يف منت�صف �لليل.
و�أ�صاد   2020 �أكتوبر  �لأول  و�أطلق �ول �صاروخ زيركون يف ت�صرين 
�لرئي�س �لرو�صي فالدميري بوتني حينذ�ك باحلدث �لكبري. و�أجريت 
�ختبار�ت �أخرى منذ ذلك �حلني ل �صيما من �لفرقاطة �لأدمري�ل 

غور�صكوف.
وتثري هذه �لختبار�ت قلق �لغربيني ول �صيما �لوليات �ملتحدة.

مو�صكو  بييني  مييفيياو�ييصييات  ��صتوؤنفت  بينما  �ليي�ييصيياروخ  �إطيييالق  وييياأتييي 
حزير�ن  يف  �جتماع  بعد  �ل�صرت�تيجي  �ل�صتقر�ر  ب�صاأن  وو��صنطن 

يونيو بني �لرئي�صني بوتني وجو بايدن.
�لتي  �ملفاو�صات  هييذه  يف  رئي�صية  نقطة  �لت�صلح  ميين  �حلييد  وق�صية 
ت�صلح  �صباق  و�إبطاء  �ملتدهورة  �لثنائية  �لعالقات  تهدئة  �إىل  تهدف 

جديد.
�ل�صنو�ت  يف  رو�صيا  �صاعفت  �لغربية  �لييدول  مع  توتر  خلفية  وعلى 

�لأخرية �لإعالنات عن �أ�صلحة جديدة �أكد بوتني �أنها ل تقهر.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�س وزراء 
اليابان بانتخابه ورئي�س وزراء اإثيوبيا باإعادة انتخابه

•• �أبوظبي-و�م:

�ل�صيخ  �لييي�يييصيييميييو  �يييصييياحيييب  بيييعيييث 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد  بن  خليفة 
تهنئة  برقية  �هلل  حفظه  �لييدوليية 
�إىل معايل فوميو كي�صيد� وذلك 
لوزر�ء  رئي�صا  �نتخابه  مبنا�صبة 

�ليابان.
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  بعث    كما 
نائب  �آل مكتوم  ر��صد  بن  حممد 
�لييييدوليييية رئييييي�ييس جمل�س  رئييييي�ييس 
�ليييييييييوزر�ء حييياكيييم دبيييييي رعيييييياه �هلل 
و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
للقو�ت  �لأعييييلييييى  �ليييقيييائيييد  نيييائيييب 
�مل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني 
�إىل معايل فوميو كي�صيد� رئي�س 

وزر�ء �ليابان.
بييعييث �صاحب  �أخييييييرى  مييين جييهيية 
�آل  �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
�إىل معايل �لدكتور  برقية تهنئة 
�آبي �أحمد رئي�س وزر�ء جمهورية 
�إثيوبيا �لفيدر�لية �لدميقر�طية 
�نتخابه  �إعيييييادة  مبنا�صبة  وذليييك 

رئي�صا للوزر�ء.

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

•• �أبوظبي-�لفجر:

هناأ �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة �لدكتور �صلطان �جلابر بح�صوله 
على جائزة �ل�صخ�صية �لتنفيذية يف قطاع �لطاقة.. وقال يف )تغريدة( 

على ح�صاب �صموه �ل�صح�صي يف )تويرت(:
جائزة  على  بح�صوله  �لعمل  وفييريييق  �جلييابيير  �صلطان  �لييدكييتييور  نهنئ 
�ل�صخ�صية �لتنفيذية يف قطاع �لطاقة من موؤ�ص�صة )�إنرجي �إنتلجين�س(.. 
�أ�صا�صية  �لإ�صرت�تيجية ممّكنات  و�ل�صر�كات  �ملثابرة وم�صاعفة �جلهود 

لتحقيق �لنتائج وتعزيز دور �لإمار�ت يف قطاع �لطاقة.

االدعاء يف اغتيال احلريري: اأخطاء فادحة اأدت اإىل تربئة متهمني من حزب اهلل 

حمكمة لبنانية ترف�س جتميد التحقيق يف انفجار بريوت
•• بريوت-وكاالت:

�إىل  ي�صعون  بلبنان  خا�صة  حمكمة  يف  �لدعييياء  ممثلو  قييال 
�إلغاء تربئة متهمني باغتيال رئي�س �لوزر�ء �للبناين �ل�صابق 
رفيق �حلريري يف 2005، �إن �حلكم �صابته �أخطاء فادحة.

�أ�صدرو�  �لذين  �لق�صاة  �أن  �لثنني  �أم�س  �ملدعون  و�أ�ييصيياف 
�حلييكييم مل يييفييحيي�ييصييو� ب�صكل ميينييا�ييصييب �لأدلييييية �لييظييرفييييية يف 
�لق�صية، و�لتي بنيت بالكامل تقريباً على �صجالت �لهو�تف 
�ملحمولة، عندما قررو� تربئة ح�صن حبيب مرعي، وح�صني 

ح�صن عني�صي، يف �لعام �ملا�صي.
وقييال �ملييدعييي نييورمييان فيياريييل: هييذ� �لنهج غييري �ل�صائب يف 
تقييم �لأدلة هو �لذي �أف�صد �حلكم ب�صكل عام وهو �أ�صا�صي 

ووتقدم وزير� �لزر�عة و�ملالية �ل�صابقان غازي زعيرت، وعلي 
ح�صن خليل، بطلبات م�صابهة يف وقت �صابق.

وكييانييت هيييذه �ملييييرة �لييثييانييييية �لييتييي يييعييلييق فيييييهييا �لييتييحييقيييييق يف 
مقتل  �إىل  �أدى  �ليييذي   2020 )�آب(  �أغ�صط�س   4 �نفجار 
215 �صخ�صاً على �لأقل و�إ�صابة �أكرث من 6500 �آخرين 

بجروح، ودمر �لعا�صمة بريوت.
ويف  �للبنانيني،  مييئييات  خيييروج  يف  �لتحقيق  تعليق  وت�صبب 
�أمام  �أهايل �ل�صحايا، �لأربعاء �ملا�صي، للتظاهر  مقدمتهم 

ق�صر �لعدل.
ورفع �ملتظاهرون �صعار�ت كتب عليها لبنان رهينة وحما�صر، 
فجرونا بي 4 �آب، ما تخلوهم يطريو� �لتحقيق، �آخر فر�صة 

للعد�لة بالبلد، �إير�ن بر� ونعم للحياد.

يف فهم كيف �نتهى �حلكم ملاآل خاطئ.
�إىل ذلك، قررت حمكمة �ل�صتئناف يف بريوت �أم�س �لإثنني، 
�لعديل  �ملييحييقييق  يييد  لييكييف  �صابقني  وزر�ء   3 طييلييبييات  رفيي�ييس 
ما  بييريوت،  مرفاأ  �نفجار  ملف  عن  بيطار،  طييارق  �لقا�صي 

ي�صمح له با�صتئناف �جلل�صات.
وبررت �ملحكمة قر�رها بعدم �لخت�صا�س �لنوعي، و�ألزمت 
�مل�صتدعني طالبي �لرد غر�مة مالية قدرها 800 �ألف لرية 
لبنانية ما يعادل حو�يل 500 دولر �أمريكي، ح�صب  موقع 

�حلرة.
وعلق بيطار، منذ حو�يل �لأ�صبوع، �لتحقيق بعد دعوى وزير 
�لد�خلية �ل�صابق نهاد �مل�صنوق يطلب فيها نقل �لق�صية �إىل 

قا�س �آخر رد� على طلب ��صتجو�به يف �لق�صية.

مقتل 4 اإرهابيني وعن�سر من االأمن 

ال�صودان يت�صدى خللية اإرهابية بعد ا�صتباكات جنوبي اخلرطوم

مقتل مدنيني يف ق�صف حوثي على ماأرب
•• ماأرب-وكاالت:

�أفاد م�صدر �أمني ميني، �أم�س �لإثنني، بارتفاع ح�صيلة 
�صحايا ق�صف �صاروخي ��صتهدف حياً �صكنياً يف ماأرب 

�إىل 4 قتلى و33 جريحاً مدنياً.
�أمن حمافظة  وقال �مل�صدر �لأمني يف غرفة عمليات 
�أطفال،   3 بينهم  قييتييلييو�،  مييدنيييييني  �أربييعيية  �إن  ميييياأرب، 
�آخرون   33 و�أ�ييصيييييب  �أميييه،  تييويف مييع  �أحييدهييم ر�صيع 
�صو�ريخ  بثالثة  ق�صف  بعد  و�أطفال،  ن�صاء  معظمهم 
�لأول،  �أم�س  م�صاء  �حلوثي  ميلي�صيا  �صنته  بال�صتية 
�صقطت يف حي �لرو�صة �ل�صكني، �صمال مدينة ماأرب 
�صرق �لبالد.و�أ�صار �مل�صدر �إىل �أن �حل�صيلة قد ترتفع 
�مل�صابني  معظم  �أن  خا�صًة  �ملقبلة،  �ل�صاعات  خييالل 

حالتهم خطرة.

وقال نائب مدير �ملركز �لإعالمي للجي�س �حلكومي 
�حلوثي  ميلي�صيا  �إن  تييويييرت،  على  �لقطيبي،  �صالح 
ماأرب  مدينة  �ملا�صية  �ل�صتة  �لأيييام  خييالل  ��صتهدفت 
على  خانقاً  ح�صار�ً  وتطبق  بال�صتياً  �ييصيياروخيياً  بي15 

مديرية �لعبدية لليوم �لر�بع ع�صر على �لتو�يل.
يون�صيف،  للطفولة  �ملييتييحييدة  �لأمم  منظمة  وقييالييت 
�إن هييذ� �أكييرب عييدد ميين �لأطييفييال �أبييلييغ عيين مقتلهم �أو 
�لقتال  من  �صهور  خالل  �ملنطقة  يف  بجر�ح  �إ�صابتهم 

�لعنيف يف �ملدينة.
و�أ�ييصييافييت ُتييعييتييرب �لييهييجييمييات عييلييى �ملييدنيييييني، وبينهم 
منا�صدة  �ليييدويل،  �لإن�صاين  للقانون  خرقاً  �لأطييفييال 
�ليمن  �أنييحيياء  مييياأرب، ويف كل  �لقتال يف  �أطييير�ف  كافة 
�لأوقيييييات  كيييافييية  يف  �لأطييييفييييال  �أرو�ح  عييلييى  بيياحلييفيياظ 

وحتديد�ً �أثناء �لنز�ع.

•• �خلرطوم-وكاالت:

تابعة  �إرهابية  خلية  مع  �لثنني  �أم�س  ��صتباك  وقعت 
لتنظيم د�ع�س يف منطقة جربة جنوب �خلرطوم، �أ�صفر 
�لأميين يف مد�همة  �إرهابيني وعن�صر من   4 عن مقتل 

مقر �خللية باخلرطوم.
بالت�صدي  �لثيينييني،  �أم�س  �ييصييود�ين  �أمني  و�أفييياد م�صدر 
جنوبي  جييربة  منطقة  يف  ��صتباك  بعد  �إرهييابييييية  خللية 

�خلرطوم.
وذكر �مل�صدر �أن �لقو�ت �لأمنية �مل�صرتكة تطوق منطقة 
�ملو�جهات جنوبي �خلرطوم وزيادة عدد �لقو�ت لتنظيف 
تو�جد �خللية، مربز� �أنه مت حتريك مدرعات ثقيلة من 
�صالح �ملدرعات ملنطقة �ملو�جهات مع �خللية �لإرهابية.

و�لثالثاء �ملا�صي، �عتقلت �ل�صلطات �لأمنية يف �ل�صود�ن 
11 �إرهابيا �أجنبيا يف مد�همة �أمنية، �أدت �إىل مقتل 5 

رجال �صرطة و�إ�صابة �آخرين.
وقال بيان ن�صر على �ل�صفحة �لر�صمية جلهاز �ملخابر�ت 
د�ع�س  لتنظيم  تتبع  �لإرهابية  �ملجموعة  �إن  �ل�صود�ين 
جن�صيات  ميين  �أجنبيا   15 ميين  مكونة  وهييي  �لإرهييابييي، 
باإحدى  مفرو�صة  �صقة  يف  يتح�صنون  وكييانييو�  خمتلفة 

�لبنايات يف �صاحية جربة بجنوب �خلرطوم.

حاولت  اإي����ران  اإ���ص��رائ��ي��ل: 
قرب�س يف  اإ�صرائيليني  مهاجمة 

•• �لقد�س-وكاالت:

�تهم متحدث با�صم رئي�س �لوزر�ء 
�إير�ن،  بينيت  نفتايل  �لإ�صر�ئيلي 
�أم�س �لثنني، مبحاولة مهاجمة 

�إ�صر�ئيليني يعي�صون يف قرب�س.
�صيدي  مييياتيييان  �مليييتيييحيييدث  ونيييفيييى 
�إحباط  عييين  �إعيييالمييييييية  تيييقييياريييير 
حمييييياولييييية �غييييتيييييييييال ليييهيييا دو�فييييييع 
�إجر�مية لقطب �أعمال �إ�صر�ئيلي 
بيياجلييزيييرة، قييائييال يف بيييييان كانت 
تلك حادثة �إرهابية �أد�رتها �إير�ن 

�صد رجال �أعمال �إ�صر�ئيليني.
ت�صريحات  يف  �مليييتيييحيييدث  وقيييييال 
وزر�ء  رئييييييي�يييس  حييي�يييصييياب  نييي�يييصيييرهيييا 
�إ�صر�ئيل على تويرت خالفا لبع�س 
�ملن�صور�ت �لتي �صدرت �أم�س ب�صاأن 
�حلدث يف قرب�س، فاأو�صح نيابة 
�أن هذه  �لأمييينييييييية  �لأجييييهييييزة  عييين 
توجيهها  مت  �إرهابية  عملية  هي 
��صتهدفت رجال  �إييير�ن،  قبل  من 
يف  ي�صكنون  �إ�ييصيير�ئيييييليييييني  �أعييمييال 

قرب�س.

ورجح م�صدر �أمني �آنذ�ك �أن تكون للمجموعة �متد�د�ت 
ومدن  �خلرطوم  �لعا�صمة  ومناطق  �أحياء  من  عدد  يف 

�لبالد �لأخرى.
وتز�يدت خالل �لفرتة �لأخرية �ملخاوف من ��صتغالل 
�جلماعات �لإرهابية حالة �ل�صيولة �لأمنية �حلالية يف 
�ل�صود�ن، ل�صتعادة ن�صاط عدد من �خلاليا �لنائمة �لتي 
ت�صكلت نو�تها يف ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي، عندما فتح 
ل�صخ�صيات  �لبالد  �أر��ييصييي  �لب�صري  عمر  �ملخلوع  نظام 
�إرهابية من عدد من �لبلد�ن �لعربية من بينهم �أ�صامة 

بن لدن زعيم تنظيم �لقاعدة.
من جهة �أخرى، حذرت �حلكومة �ل�صود�نية، من �أزمة 
�ل�صرت�تيجية،  و�ل�صلع  �ليي�ييصييرورييية  �لأدوييييية  يف  حيييادة 
ب�صبب توقف حركة �لإمد�د�ت من �مليناء �لرئي�صي على 
�إثر  على  بورت�صود�ن،  مدينة  يف  �لأحمر  �لبحر  �صاحل 
�لإغالقات �لتي تنفذها جمموعة تابعة للزعيم �لقبلي 
لتنفيذ  �خلييرطييوم  على  لل�صغط  تييرك،  �لأميييني  حممد 

عدد من �ملطالب �ل�صيا�صية.
�ل�صود�ن،  �صرقي  �لبجا  قبائل  من  حمتجون  وتظاهر 
�ل�صيا�صية  بيييالأو�يييصييياع  ييي�ييصييفييونييهييا  ميييا  عييلييى  �حييتييجيياجييا 
و�لقييتيي�ييصييادييية �ملييرتدييية يف �مليينييطييقيية، و�أغييلييقييو� �لطرق 

ومو�نئ �لبحر �لأحمر يف �لأ�صابيع �لقليلة �ملا�صية.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان
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قبة الو�ضل.. معلم ح�ضاري ينب�ص 
بالإبداع امل�ضتدام يف قلب اإك�ضبو 2020 دبي

اأخبار الإمارات

عراك وتبادل اإطالق نار... خالفات 
طالبان الداخلية اإىل العلن

عربي ودويل

»الأف�ضل يف العامل«.. اإ�ضادات 
رائعة ب�ضالح بعد هدفه »اخلرايف«

الفجر الريا�ضي

ت�سّمن درو�سا لربوك�سل ووا�سنطن:
�صرب اآراء: احلرب الباردة 

تعود بدون الأوروبيني!
•• �لفجر -�إيفان كر��ستيف* -مارك ليونارد**

هل عادت �حلرب �لباردة كما يعتقد بع�س �ملعلقني؟ هل يو�جه �لعامل �حلر مرة �أخرى 
ت�صاعد �ل�صلطوية؟ هل �صتلعب عودة �ملناف�صة بني �لقوى �لعظمى دوًر� موحًد�؟ وفًقا 
�ملتحدة  �لييوليييات  بني  �ملعلن  -�لييهييادئ  �لهندي  منطقة  يف  �جلديد  �لأمني  للتحالف 

وبريطانيا و�أ�صرت�ليا، و�لذي يطلق عليه ��صم �وكو�س، فاإن �لإجابة هي نعم.
در��صة ��صتق�صائية جديدة قام بها �ملجل�س �لأوروبي للعالقات �خلارجية، �أجريت يف 

�لر�أي.  هذ�  توؤكد  �أنها  يبدو  �لأوروبي،  �لحتاد  يف  ع�صو  دولة   12
يعتقد ما يقرب من ثلثي �لذين �صملهم �ل�صتطالع يف �أوروبا �أن �نق�صاًما جديًد� �صبيه 
باحلرب �لباردة يتطور بني �ل�صني و�لوليات �ملتحدة. لكن هذه �ملو�جهة �جلديدة لها 

خ�صو�صية: معظم مو�طني �لحتاد �لأوروبي ل ي�صعرون �أن دولتهم طرف فيها.
)�لتفا�صيل �س15(

�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  بعث    كما 
مكتوم  �آل  ر��ييصييييييييييييييد  بيين  حمميييييد 
رئي�س  �ليييييدولييييية  رئييييييي�يييس  نييييائييييب 
دبييي رعاه  �ليييوزر�ء حاكم  جمل�س 
�ل�صيخ  �ليي�ييصييمييو  و�يييصييياحيييب  �هلل 

حمييمييد بيين ز�يييييد �آل نييهيييييان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
تهنئة  برقيتي  �مل�صلحة  لييلييقييو�ت 
مماثلتني �إىل معايل �لدكتور �آبي 

�أحمد.

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 
انتهاء  والكوارث:  والأزم��ات 
)�صاهني( امل��داري��ة  احل��ال��ة 

•• �أبوظبي-و�م:

لإد�رة  �لييوطيينييييية  �لييهيييييئيية  �أعيييلييينيييت 
�ليييييطيييييو�رئ و�لأزمييييييييييات و�لييييكييييو�رث 
�صاهني  �ملييييد�رييييية  �حليييالييية  �نيييتيييهييياء 
مييييوؤكييييدة جييياهيييزيييية وتيييياأهييييب جميع 
ملعاجلة  و�ملحلية  �لوطنية  �لييفييرق 
و��صتقر�ر  �صالمة  ل�صمان  �آثييارهييا 
�ليييدكيييتيييور طاهر  و�أكييييييد  �ملييجييتييمييع. 
�لربيك �لعامري �ملتحدث �لر�صمي 
عن �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ 
و�لأزمات و�لكو�رث خالل �لإحاطة 
�لإعييالمييييية �لييتييي عييقييدت �أميي�ييس �أن 
ميينييظييوميية �ليييطيييو�رئ و�لأزميييييييات يف 
بجاهزيتها  تت�صم  �لإميييييار�ت  دولييية 
ومييرونييتييهييا �لييعييالييييية لييلييتييعييامييل مع 
�لظروف  كانت  مهما  حتييديييات  �أييية 
نيييزف جلمهورنا  وقييييال:  �ملييحيييييطيية. 
�لكرمي �أنه مت تاأكيد �نتهاء �حلالة 
�لييتيياأكيييييد على  �ملييد�رييية �صاهني مييع 
�لفرق  جييميييييع  وتيييياأهييييب  جييياهيييزيييية 
�آثارها  ملعاجلة  و�ملحلية  �لوطنية 
ل�صمان �صالمة و��صتقر�ر �ملجتمع.

�ل�صكر  بييجييزيييل  نييتييقييدم  و�أ�ييييصيييياف: 
�لإمييييار�ت  دولييية  و�لييتييقييدييير ملجتمع 
جتاوبه  عيييليييى  �أطيييييييافيييه  مبييخييتييلييف 

وتعاونه مع كافة �لتعليمات.
)�لتفا�صيل �س2(

حو�ر وطني يف �لفق

اأمني عام حركة ال�سعب يك�سف:

قي�س �صعّيد �صينظم حوارا لن ُتوّجه فيه الدعوة للنه�صة
 •• �لفجر - تون�س:

�أّكد زهري �ملغز�وي �مني عام حركة 
�لرئي�س  �أّن  �ل�صعب �م�س �لثنني 
�صيدعو  بيياأّنييه  �أعلمه  �صعّيد  قي�س 
�إعيييييالن  �إثيييييير  حييييييو�ر  تيينييظيييييم  �إىل 

تركيبة �حلكومة �جلديدة.
ونقلت �ذ�عة حملية عن �ملغز�وي 
��صارته �أم�س �إىل �أّنه �لتقى بقي�س 

�نه  و�ىل  منا�صبات  عييدة  �صعيد يف 
"علمه باأنه �صيدعو �إىل حو�ر �إثر 

�إعالن تركيبة �حلكومة.
و�أ�صاف لن توّجه �لدعوة حلركة 
�ليينييهيي�ييصيية لييلييميي�ييصيياركيية يف �حلييييو�ر 
لأنها متثل جزء من �مل�صكل ولأنها 

�مل�صوؤولة عن �خلر�ب يف �لبالد.
ونفى �ملييغييز�وي وجييود �ييية عالقة 
بني هذ� �لقر�ر وبني �ت�صال �صعّيد 

�ميانويل  �لييفييرنيي�ييصييي  بييالييرئييييي�ييس 
ماكرون �لخري.

وكييييان بيييييان لييقيي�ييس �لليييييييزييييه قد 
قي�س  �أن  �ييصييابييق  وقييييت  يف  كيي�ييصييف 
�صعّيد قد �أعلم �لرئي�س �لفرن�صي 
باعتز�مه  ميييياكييييرون  �إميييييانييييويييييل 
لتجاوز  وطيييينييييي  حيييييييو�ر  �إطييييييييالق 

�لأزمة �ل�صيا�صية.
)�لتفا�صيل �س13(

تتحدث  اأممية  خ��رباء  جلنة 
ليبيا يف  ح��رب  ج��رائ��م  ع��ن 

•• جنيف-�أ.ف.ب:

�ملتحدة  �لأمم  يف  خيييرب�ء  خل�س 
�إىل وجود �أدلة على حدوث جر�ئم 
يف  �لإن�صانية  �صد  وجر�ئم  حرب 
ليبيا منذ �لعام 2016، طاولت 
و�ل�صجناء،  �ملهاجرين  خ�صو�صا 
�جييييروه على  بييعييد حتقيق  وذليييك 

�لأر�س ويف دول جماورة.
و�ييصييدد هييييوؤلء �خلييييرب�ء عييلييى �أن 
باأن  �لظن  �إىل  تدفع  �أ�صبابا  ثمة 
ليبيا  �رتييكييبييت يف  حيييرب  جييير�ئيييم 
فيييييمييا �أعييييمييييال عيينييف �رتيييكيييبيييت يف 
يف  �ملهاجرين  حييق  ويف  �ل�صجون 
�لبالد قد ترقى �إىل جر�ئم �صد 
�لن�صانية موؤكدين بذلك �أحد�ثا 

ك�صفت من قبل.
�مل�صتقلة  �لييبييعييثيية  هييييذه  وقييييييررت 
�لأفر�د  با�صماء  قائمة  ن�صر  عدم 
و�لأجنبية(  )�لليبية  و�جلماعات 
�لتي قد تكون م�صوؤولة عن هذه 
�لنتهاكات و�لتجاوز�ت و�جلر�ئم 

�ملرتكبة يف ليبيا منذ 2016.

انق�سام الدميقراطيني يعّقد مهّمتها:
نان�صي بيلو�صي بال 

معجزات لإنقاذ بايدن!
•• �لفجر -فر�ن�سو� كليمن�سو

-ترجمة خرية �ل�سيباين

مل تتمكن رئي�صة جمل�س �لنو�ب نان�صي بيلو�صي من 
�أنها قد  �لتوفيق بني �لدميقر�طيني، ورمبا �صيثبت 
تكون عقبة يف �إنقاذ �لبيت �لأبي�س يف �نتخابات �لعام 

�ملقبل.
يف  كلينتون  هيالري  هزمية  من  �صنو�ت  ثييالث  قبل 
نان�صي  �صاغت   ،2016 لعام  �لرئا�صية  �لنتخابات 
على  �لن�صاء  قدرة  ل�صتح�صار  �جلملة  هذه  بيلو�صي 
ت�صجيع بع�صهن �لبع�س من �أجل �لفوز يف معاركهن 
�ل�صيا�صية: �إذ� كانت �لن�صاء تثقن يف �أنف�صهن، ف�صوف 

يثقن بالن�صاء �لأخريات.
�لأغلبية  زعيمة  �ليينييو�ب،  جمل�س  رئي�صة  تعر�صت 
للهزمية  �جلمعة،  م�صاء  �لربملانية،  �لدميقر�طية 

�أمام ن�صاء من مع�صكرها. 
عن  �لدميقر�طية  �ل�صناتورة  ميينها،  على  و�حيييدة 
ولية �أريزونا، كري�صنت �صينيما، �لتي رف�صت �لتعهد 
 3.5 �لبالغة  �لجتماعي  �لإنييفيياق  ميز�نية  بتمرير 

تريليون دولر تدعمها غالبية حزبها.
)�لتفا�صيل �س10(

بيلو�صي على نار �صاخنة

م�صعفون يعاجلون طفلة �أ�صيبت يف �لق�صف �حلوثي على منطقة �صكنية يف ماأرب  )� ف ب( 
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

�حلالة  �نتهاء  و�لكو�رث  و�لأزمييات  �لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  �أعلنت 
و�ملحلية  �لوطنية  �لفرق  جميع  وتاأهب  جاهزية  "�صاهني" موؤكدة  �ملد�رية 

ملعاجلة �آثارها ل�صمان �صالمة و��صتقر�ر �ملجتمع.
و�أكد �لدكتور طاهر �لربيك �لعامري �ملتحدث �لر�صمي عن �لهيئة �لوطنية 
لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث خالل �لإحاطة �لإعالمية �لتي عقدت 
تت�صم بجاهزيتها  �لإميييار�ت  دوليية  و�لأزميييات يف  �لطو�رئ  �أن منظومة  �أم�س 

ومرونتها �لعالية للتعامل مع �أية حتديات مهما كانت �لظروف �ملحيطة.
وقال: "نزف جلمهورنا �لكرمي �أنه مت تاأكيد �نتهاء �حلالة �ملد�رية "�صاهني" 
ملعاجلة  و�ملحلية  �لوطنية  �لفرق  جميع  وتاأهب  جاهزية  على  �لتاأكيد  مع 

�آثارها ل�صمان �صالمة و��صتقر�ر �ملجتمع".
�لإمييار�ت مبختلف  دولة  و�لتقدير ملجتمع  �ل�صكر  "نتقدم بجزيل  و�أ�صاف: 
�أطيافه على جتاوبه وتعاونه مع كافة �لتعليمات �ل�صادرة من �جلهات �ملعنية 

و�لتي تهدف �إىل �صمان �صحتهم و�صالمتهم".
بالإجر�ء�ت  �ملجتمعي  �لوعي  مييدى  �أظييهييرت  �ل�صابقة  �لأييييام  �أن  �إىل  و�أ�ييصييار 
�لحرت�زية �خلا�صة بهذ� �لنوع من �ملخاطر كما �صاهم �ملجتمع وب�صكل كبري 

بن�صر ر�صائل �لتوعية ودعم �جلهود �لوطنية.
�لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �ملنظومة  يف  �ملعنية  �جلهات  كافة  بجهود  و�أ�ييصيياد 
�إد�رة �لطو�رئ و�لأزميييات و�لييكييو�رث على  و�لأزميييات و�لييكييو�رث وجميع فرق 

كافة ما مت �تخاذه من �إجر�ء�ت ��صتباقية ل�صمان �ل�صالمة.
و�لتاأهب  �جليياهييزييية  ميين  عالية  درجييية  كييانييت على  �جلييهييات  �أن جميع  و�أكيييد 
للتعامل مع �أي مع �حلالة �ملد�رية كما كانت جميع �لقدر�ت �لوطنية م�صخرة 
و�لأزميييات  �لييطييو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �ملنظومة  �أن  �إىل  م�صري�  طيييارئ.  لأي 
باأ�صو�أ  �لتنبوؤ  ��صتباقية مبنية على  ��صرت�تيجية  و�لكو�رث تعمل د�ئما وفق 
�ل�صيناريوهات �ملتوقعة وذلك بهدف �صمان جهوزية �جلميع وت�صخري كافة 

�لقدر�ت �لوطنية.
�صاعة  وع�صرين  �لأربييعيية  يف  �أنييه  �لعامري  �لييربيييك  طاهر  �لدكتور  و�أو�ييصييح 

�ملا�صية ولتعزيز �جلهد �لوطني مت ت�صكيل فرق حملية للتعايف بالتن�صيق مع 
�إذ تهدف  وز�رة �لد�خلية وذلك بناء على توجيهات وروؤى قيادتنا �لر�صيدة 
هذه �لفرق �إىل و�صع �حللول �لآنية ومعاجلة �لتحديات �إن وجدت يف �ملناطق 

�ملتاأثرة باحلالة �ملد�رية "�صاهني".
تو�فق  مدى  نلم�س  للتعايف  �لوطنية  �لفرق  ت�صكيل  خالل  من  �أنييه  و�أ�صاف 
�أن وحدة �جلهود  �ملعنية و�لخت�صا�س للتاأكيد على  وتناغم جميع �جلهات 
و�لت�صدي  �لوطنية  �ل�صتجابة  يف  �لإميييار�ت  دوليية  جناح  �أ�صا�س  وت�صافرها 
لالأزمات مهما كانت نوعيتها و�صيتم تفعيل هذ� �لفريق م�صتقباًل للتعامل 

مع تد�عيات �أية طو�رئ طبيعية تتعر�س لها �لدولة.
و�لكو�رث  و�لأزميييات  �لييطييو�رئ  �ملعنية يف منظومة  �جلهات  �أن جميع  وبييني 
�ملد�رية  للحالة  للتاأهب  �ل�صتباقية  �لإجييير�ء�ت  من  �لعديد  باتخاذ  قامت 
و�لأزمييييات  �لييطييو�رئ  لإد�رة  �لييوطيينييي  للفريق  �جييتييميياعييات   4 عقد  مت  حيث 
لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  وباإ�صر�ف من  �لطبيعية  بالكو�رث  �ملتعلق  و�لكو�رث 
�لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث للوقوف على �آخر �مل�صتجد�ت ومتابعة تطور�ت 

�حلالة �ملد�رية و�لتاأكد من جاهزية كافة �خلطط و�ل�صرت�تيجيات.
و�أ�صاف: "كما مت تفعيل 8 خطط وطنية و31 خطة حملية مب�صاركة 20 
جهة وطنية و82 جهة حملية وذلك بهدف تعزيز عمل منظومة �ل�صتجابة 
ملختلف  و�لتحذير  �لتوعية  ر�صائل  جميع  و�صول  ول�صمان  �ملد�رية  للحالة 

فئات �ملجتمع مت ن�صر خمتلف �لر�صائل باأكرث من 19 لغة".
وقال �إننا نهيب باجلمهور �لكرمي باأن تكون �جلهات �لر�صمية هي م�صدرهم 
�أي  لتفادي  وذلييك  م�صتقباًل  تقع  قييد  بيياأحييدث  خا�صة  معلومات  لأي  �لأول 
�إ�صاعات �أو معلومات مغلوطة كما نوؤكد باأن عمليات �لر�صد و�ملتابعة م�صتمرة 
وعلى مد�ر �ل�صاعة ملتابعة كافة �لأحد�ث و�لتحذير من �أي خماطر متوقع 
حدوثها وو�صع جميع �حللول �ملمكنة و�لآمنة حر�صاً على �صالمة �ملجتمع 

بكافة فئات.
و�أ�صاد �لدكتور طاهر �لربيك �لعامري �ملتحدث �لر�صمي عن �لهيئة �لوطنية 
لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمييات و�لكو�رث بدور جميع �جلهات �لوطنية و�ملحلية 

�لتي �صاهمت يف �حتو�ء تد�عيات �حلالة �ملد�رية �صاهني.

•• �أبوظبي - و�م:

�لييوزر�ء من دولة �لإمييار�ت يف موؤمتر �ل�صيا�صات �لعاملي  �صارك عدد من معايل 
و�لذي �نعقد يف �أبوظبي، حيث �صلطو� �ل�صوء على �ملو��صيع �ملتعلقة بالأولويات 

�جليو�صيا�صية و�لقت�صادية و�لثقافية.
14 من �ملييوؤمتيير، �لييذي ��صت�صافته  وجيياءت م�صاركة �ليييوزر�ء خييالل �ليييدورة �لييي 
و�لييثييالييث من  �لأول  بييني  مييا  �لييفييرتة  خيييالل  �لأوىل  لييلييمييرة  �أبييوظييبييي  �لعا�صمة 
تاأ�ص�س على يد تيريي دي  و�لييذي  �ملوؤمتر،  �أكتوبر �حلييايل. و�صارك يف فعاليات 
�لقر�ر  �لدولية، نخبة من �صناع  �لفرن�صي للعالقات  �ملعهد  مونتربيال، رئي�س 
و�خليييرب�ء �لأكييادمييييييني وقيييادة �لييير�أي ميين �أكييرث ميين 40 دولييية، ناق�صو� خالله 
�حللول لعدد من �لتحديات �لعاملية �ملعا�صرة وعملو� على تعميق �لرو�بط بني 

�لقطاعات �لعاملية �ملختلفة.
�إبر�هيم  �صم وفد �لدولة �مل�صارك يف موؤمتر �ل�صيا�صات �لعاملي معايل رمي بنت 
�لها�صمي وزيرة دولة ل�صوؤون �لتعاون �لدويل ومعايل �ل�صيخ �صخبوط بن نهيان 
بن مبارك �آل نهيان وزير دولة ومعايل خليفة �صاهني �ملرر وزير دولة ومعايل 

رئي�س  �ل�صمو  ل�صاحب  �لدبلوما�صي  �مل�صت�صار  قرقا�س  حممد  بن  �أنور  �لدكتور 
�لدولة و�صعادة �صامل حممد �لزعابي مدير �إد�رة �لتعاون �لأمني �لدويل يف وز�رة 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل.
و�أكد معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س خالل م�صاركته يف جل�صة حو�رية 
مع تيريي دي مونتربيال �نعقدت يوم �ل�صبت حول �لتحديات �جليو�صيا�صية يف 

�ملنطقة و�لعامل �أن �حلو�ر ولي�س �ملو�جهة هو �حلل.
و�أ�صاف معاليه �أن دولة �لإمار�ت تبذل كل ما يف و�صعها لتغليب لغة �حلو�ر بني 
يف  �لإبر�هيمية  �لتفاقيات  حققتها  �لتي  بالنجاحات  ذلك  على  مدلاًل  �لييدول، 
هذ� �ل�صدد، م�صري� �إىل �أن هذه �لتفاقيات ��صتطاعت �أن تك�صر �حلاجز �لنف�صي 
بني  و�لعالقات  �ملثمرة  �لقت�صادية  �مل�صالح  تعزيز  يف  ت�صهم  و�أن  �ل�صالم  �أمييام 

�ل�صعوب.
ولفت �إىل �لدور �لتاريخي �لذي ظلت تلعبه دولة �لإمار�ت كو�صيط ود�عم من 
خالل تبنيها لأولوية �حلفاظ على �لن�صيج �لقائم على �لثقة يف �ملجتمع �لدويل 

من �أجل ت�صجيع �لتفاعل �لإيجابي بني �لدول.
من جهته �صارك معايل �ل�صيخ �صخبوط �آل نهيان يف ور�صة �نعقدت يوم �ل�صبت 

حول قارة �أفريقيا ��صتعر�س خاللها جهود �لدولة يف تقوية �ل�صر�كات بالقارة 
�لقت�صادية  عالقاتها  تو�صيع  خاللها  ميين  �لييدوليية  ��صتطاعت  �لييتييي  و�لييطييرق 

و�ل�صيا�صية مع �لدول �لأفريقية يف �لآونة �لأخرية.
وقال يف هذ� �لإطار: " نتطلع ملرحلة ما بعد جائحة كوفيد19- و�لتي �صتتيح 
لنا �إقامة �صر�كات متينة يف كافة �أرجاء �لقارة �لأفريقية وناأمل يف بناء م�صتقبل 
�أف�صل لدولنا ومناطقنا بال�صتناد على جو�نب �ل�صتقر�ر و�لأمن و�ل�صتد�مة، 
وندرك متاماً �أن �ل�صبيل �لوحيد لتحقيق ذلك هو �حلو�ر وفتح قنو�ت �لتو��صل 
وتبادل �ملعلومات و�ملعارف، وقبل كل �صيء تطوير �صر�كات ��صرت�تيجية قائمة 

على �مل�صالح �مل�صرتكة".
و�لقوى  �لأو�ييصييط  "�ل�صرق  بييعيينييو�ن  �مليييرر، خييالل جل�صة  مييعييايل  �أكيييد  ذلييك  �إىل 
�خلارجية" عقدت �أم�س �لأحد، �لتز�م دولة �لإمار�ت بتعزيز �ل�صتقر�ر و�لأمن 
�لإقليميني من خالل �تباع نهج متعدد �لأطر�ف قائم على �لتن�صيق مع �صركائها 

�لدوليني.
وقال معاليه يف هذ� �ل�صدد: "علينا �أن نقر باأن هناك خماوف وم�صالح م�صروعة 
و�ل�صتقر�ر،  بالأمن  يتعلق  فيما  �لأو�صط  �ل�صرق  تنمية  يف  �لعاملية  �لقوى  بني 

�أي تدخل �صار يف �لأزمييات يف  �أن  �لييدول �لعربية على  �إجماع بني  �أي�صا  وهناك 
�ملنطقة ميكن �أن يجعل �لو�صع �ملعقد للغاية �أكرث تعقيًد�، لذلك، ن�صعر �أنه من 
�ل�صروري تعزيز �ل�صتقر�ر و�لأمن و�حلل �ل�صلمي للنز�عات". وخالل مد�خلتها 
عن بعد �صلطت معايل �لها�صمي �ل�صوء على ��صت�صافة دولة �لإمييار�ت لإك�صبو 
2020 دبي، قائلة: "�أنا فخورة باأن �أ�صارككم �فتتاح �إك�صبو 2020 دبي يف �لأول 
�لإمار�ت  دوليية  وتطلعات  �جليياد  �لعمل  �صنو�ت من  ثمرة  كان  �لييذي  �أكتوبر  من 
وجميع �لدول �مل�صاركة و�ملنظمات." و�أ�صافت " �أنه مب�صاركة 192 دولة، �صيعمل 
�إك�صبو 2020 دبي كمن�صة عاملية جلمع �ل�صعوب و�لدول و�ملجتمعات حتت مظلة 
�لعامل  لتحديات  �لو�قعية  �حللول  و�إلهام  �لعمل  وتعزيز  �جل�صور  لبناء  و�حييدة 
�حلقيقي لأول مرة منذ بد�ية �جلائحة، كما �أنها فر�صة للب�صرية لاللتقاء بروح 

�لأمل و�لتفاوؤل و�لتغيري �لإيجابي نحو �مل�صتقبل " .
من جهته �صارك �صعادة �لزعابي يف جل�صة عن "�أفغان�صتان و�ل�صاحل" يوم �لأحد، 
حيث ��صتعر�س جهود دولة �لإمار�ت يف معاجلة �لأو�صاع �لإن�صانية و�لأمنية يف 
�ملناطق �لتي ت�صهد �صر�عات حاليا، لفتاً �إىل �أنه ل ميكن �لتقليل من �لأهمية 

�لتاريخية لأفغان�صتان وتاأثريها على مناخ �لأمن و�ل�صتقر�ر �لإقليميني.

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

م�صوؤولون اإماراتيون يناق�صون احللول لأبرز التحديات العاملية يف موؤمتر ال�صيا�صات العاملي

الدكتور طاهر الربيك العامري املتحدث الر�سمي عن الهيئة:  
• نوؤكد جاهزية وتاأهب جميع الفرق الوطنية واملحلية ملعاجلة اآثار احلالة املدارية )�ساهني( بعد انتهائها ل�سمان �سالمة وا�ستقرار املجتمع 

مدى الوعي املجتمعي باالإجراءات االحرتازية اخلا�سة بهذا النوع من املخاطر  اأظهرت  ال�سابقة  • االأيام 
• نتقدم بجزيل ال�سكر والتقدير ملجتمع دولة االإمارات مبختلف اأطيافه على جتاوبه وتعاونه مع كافة التعليمات ال�سادرة 

•• �أبوظبي -و�م:

�عييتييمييدت جييامييعيية حمييمييد بيين ز�يييييد لييلييعييلييوم �لإنيي�ييصييانييييية 13 
�لإ�صالمية  و�لدر��صات  �لعربية  �للغة  يف  �أكادميياً  برناجماً 
و�لفل�صفة و�لأخييييالق وذليييك بييهييدف دعييم روؤيييية �جلييامييعيية يف 
حتقيق �لريادة يف �لعلوم �لإن�صانية و�للغة �لعربية و�لت�صامح 

و�لتعاي�س.
للطلبة  دولييييية  منحة   100 تقدمي  �جلامعة  �عتمدت  كما 
و�لت�صجيل  �لقبول  بيياب  فتح  �إىل  �إ�ييصييافيية  �صنويا  �ملتميزين 
مع  يتو�فق  مبييا  �لييعييامل  دول  خمتلف  ميين  �لر�غبني  للطلبة 

�ل�صروط و�ل�صيا�صات �ملعتمدة لدى �جلامعة.

وتعليقا على هذه �لقر�ر�ت �ل�صرت�تيجية �أكد معايل �لدكتور 
حمد�ن م�صلم �ملزروعي رئي�س جمل�س �أمناء �جلامعة �أهمية 
دور �جلامعة يف �لعمل على تعزيز �لرب�مج �لعلمية و�لثقافية 
�ملقدمة للطلبة يف �لعلوم �لإن�صانية وذلك من خالل ��صتثمار 
�لمكانيات �لتي تتيحها دولة �لإمار�ت ملوؤ�ص�صاتها �لتعليمية 

وطالبها.
�عتمدتها  �لييتييي  و�ليييقييير�ر�ت  �لييرب�مييج  هييذه  "تاأتي  و�أ�ييصيياف: 
جييامييعيية حمييمييد بيين ز�ييييد لييلييعييلييوم �لإنيي�ييصييانييييية ونييحيين يف عام 
للمبادئ  وتفعياًل  �لإمييار�ت  مئوية  لروؤية  ترجمة  �خلم�صني 
�لع�صرة لوثيقة �خلم�صني وذلك عرب توفري بر�مج �أكادميية 
فريدة تلبي حاجة �لفرد و�ملجتمع و�ملجال �لبحثي ومبا يعزز 

�ملعتمدة  �مل�صتقبلية  �لتطوير  خطط  ويدعم  �جلامعة  مكانة 
�لإمييييار�ت  ر�ييصيياليية  ن�صر  يف  للم�صاهمة  ت�صعى  و�لييتييي  لييديييهييا 

�لإن�صانية يف �لعامل".
جتدر �لإ�صارة �إىل �أن جامعة حممد بن ز�يد �آل نهيان ت�صعى 
�أكييادميييييياً مييرمييوقيياً عييلييى م�صتوى �لييعييامل يف  لييتييكييون مييركييز�ً 
جمال �لعلوم �لإن�صانية و�لجتماعية و�لفل�صفة، عرب تقدمي 
بر�مج �أكادميية متميزة يف �للغة �لعربية و�آد�بها، و�لدر��صات 
�لإ�صالمية بفروعها؛ بهدف تقدمي �لإ�صالم و�لثقافة �لعربية 
بطريقة ح�صارية و�إن�صانية، تقوم على ن�صر ف�صائل �لت�صامح 
و�ملييحييبيية و�حييييرت�م حييقييوق �لنيي�ييصييان، و�إعييييالء قيييييم �لعتد�ل 

و�لو�صطية و�لنفتاح على ثقافات و�صعوب �لعامل �ملختلفة.

جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�صانية تعتمد 13 برناجما اأكادمييا وتقدم 100 منحة دولية للطلبة
•• �أبوظبي - و�م: 

�أفيييياد �ملييركييز �لييوطيينييي لييالأر�ييصيياد بيييياأن �لييعييا�ييصييفيية �ملد�رية 
يتحرك  جوي  منخف�س  �إىل  وحتولت  �صعفت  "�صاهني" 
�ل�صرقية  �ملناطق  على  متو�صطة  �صحب  ي�صاحبه  جنوبا 
�إىل  خفيفة  �أمييطييار  ب�صقوط  م�صحوبة  �لييعييني  ومنطقة 
بع�س  على  �لييرييياح  ون�صاط  �مليينيياطييق،  تلك  على  متو�صطة 

�ملناطق �ل�صرقية.
و�أ�صاف �ملركز - يف بيان له - �أن �لبحر �صديد �ل�صطر�ب 
و�رتفاع �ملوج يرت�وح من 8 - 9 �أقد�م يف عمق بحر عمان، 
�لدولة  ميين  �ل�صرقي  �ل�صاحل  على  �أقيييد�م   5 �إىل  وي�صل 
ويكون م�صطربا يف بحر �خلليج �لعربي و�رتفاع �ملوج من 

�صعف �ملنخف�س �جلوي وحتركه  متوقعا  �أقد�م..   7  -  5
�إىل جنوب �لدولة يف �لربع �خلايل.

�ملركز  �أ�صار   .. �لدولة  على  �جلييوي  �ملنخف�س  تاأثري  وعيين 
�إىل ��صتمر�ر �ل�صحب �ملتو�صطة على منطقة �لعني وجنوب 
متو�صطة  �إىل  خفيفة  �أمييطييار  �صقوط  ي�صاحبها  �لييدوليية 
�ل�صرعة  ن�صطة  �لييرييياح  وتييكييون  �مل�صاء  يف  تدريجياُ  تخف 
فرتة  خييالل  �ل�صاعة  يف  كيلومرت�   45 �إىل  ت�صل  �أحيييييانييا 
�ليينييهييار، تييييوؤدي �إىل �إثييييارة �لييغييبييار و�لأتيييربييية وتيييدين مدى 
�لروؤية �لأفقية. و�أو�صح �أن �لبحر يكون م�صطربا يف عمق 
وي�صبح  لياًل  ويخف  �ل�صاحل  على  ومتو�صطا  عمان  بحر 
يكون  �لعربي  �خلليج  عام ويف  بوجه  �إىل خفيف  متو�صطا 

م�صطربا نهار�ً ي�صبح متو�صطا �إىل خفيف م�صاء.

الوطني لالأر�صاد ي�صتعر�س تطورات احلالة املدارية )�صاهني(

•• دبي-�لفجر: 

تنطلق فييعيياليييييات �لييييدورة �ليي�ييصيياد�ييصيية ميين �ملييعيير�ييس و�ملييلييتييقييى �ليي�ييصيينييوي لطب 
�أيييام يف  �لأ�صعة يف �لإمييار�ت يف �لعا�صر من �ل�صهر �جليياري وت�صتمر لثالثة 
مركز دبي �لتجاري �لعاملي. ويقام هذ� �حلدث �ملتخ�ص�س ب�صكل فعلي مع 
�لعلمية  بالتطور�ت  �ملتعلقة  �ملو��صيع  خمتلف  ويناق�س  �فرت��صي،  عن�صر 

و�لتكنولوجية يف جمال علم �لأ�صعة و�لت�صوير �ل�صعاعي. 
ومييين �ملييتييوقييع �أن ي�صتقطب �ملييعيير�ييس و�ملييلييتييقييى �ليي�ييصيينييوي لييطييب �لأ�ييصييعيية يف 
2،000 ز�ئر وم�صارك من خمتلف  �أكرث من  �لإمييار�ت يف دورته �ل�صاد�صة 
�أنحاء �لعامل، كما �صي�صهد �حلدث م�صاركة 48 من �أبرز �لأطباء و�ملتحدثني 
و�خلرب�ء يف جمال علم �لأ�صعة و�لت�صوير �لت�صخي�صي يف �لأ�صعة من د�خل 
�أهم �ملو��صيع يف  �أفكارهم وروؤ�هييم حول  �لدولة وخارجها، ممن �صيقدمون 

�ملجال من خالل 70 جل�صة علمية غنية.
وعن هذه �لدورة، قال �لدكتور �أ�صامة �لب�صتكي، رئي�س �ملوؤمتر �ل�صنوي لطب 
�لأ�صعة يف �لإمييار�ت: "�صتقام �لدورة �ل�صاد�صة من �مللتقى �ل�صنوي لالأ�صعة 
�لعاملي وذلك مب�صاركة نخبة من رو�د  يف �لإمييار�ت يف مركز دبي �لتجاري 
طب �لأ�صعة يف �لعامل من �أ�صاتذة من جامعة هارفارد وكلية مايو كلينيك 
من  نخبة  م�صاركة  �حلييدث  �صي�صهد  كما  �ل�صويد،  يف  لوند  وجامعة  للطب 
�ل�صعودية وتركيا وم�صر وعدد  �لعربية  �ململكة  و�لأ�صاتذة من  �ملحا�صرين 
كبري ميين �خليييرب�ء �لييبييارزييين و�أ�ييصيياتييذة طييب �لأ�صعة ميين جامعة �لإميييار�ت، 
�لدولة،  م�صت�صفيات  من  �ملرموقني  �لأطباء  من  كبري  عدد  �إىل  بالإ�صافة 
�صعبة  خاللها  من  ت�صعى  �لتي  بالنقا�صات  حافاًل  �ملوؤمتر  برنامج  و�صيكون 
�لأ�صعة  لطب  �مل�صتمر  �لتطور  وت�صهيل  تعزيز  �إىل  �لأ�صعة  لطب  �لإميييار�ت 

حملياً و�إقليمياً". 
حتت  �لأ�صعة  لتقنيي  خم�ص�س  موؤمتر  �حلييدث  �صيت�صمن  "كما  و�أ�ييصيياف: 
"كاأ�س  م�صابقة  �صي�صمل  كييمييا  �لأ�ييصييعيية،  لفنيي  �لإميييييار�ت  جمعية  �إ�يييصييير�ف 
�لإمار�ت لالأ�صعة" و�لتي �صيتم خاللها منح �أف�صل طبيب مقيم يف �ملنطقة 
كاأ�س �لإمار�ت لالأ�صعة. هذ� و�صيقام على هام�س �ملوؤمتر معر�صاً ت�صتعر�س 
�ل�صناعي  و�لذكاء  �لأ�صعة  و�أر�صفة �صور  �لأ�صعة  �أجهزة  �صركات  فيه كربى 
�لإمار�تية يف  �لأ�صو�ق  يف  �صيكون متوفر�ً  و�بتكار�تها، مما  تقنياتها  �أحدث 

هذ� �ملجال".
�لييعييايل يف  �لتعليم  زميياليية يف  �أول-  زميييييل  �لييفيير�،  �صمر  قييالييت  وميين جانبها 
�لإمار�ت  جمعية  يف  �إد�رة  جمل�س  وع�صو  �لتعليم  وحييدة  ورئي�س  بريطانيا 
�لأ�صعة  جمعية  وع�صو  �لطبية  �لإميييار�ت  جلمعية  �لتابعة  �لأ�صعة  لفنيي 
يف �ونتاريو كند� ومدير �لتقييم يف كليات �لتقنية �لعليا يف دولة �لإمار�ت 
يف  �لأ�صعة  لطب  �ل�صنوي  و�مللتقى  �ملعر�س  كييان  "لطاملا  �ملتحدة:  �لعربية 
�ملعرفة  �لإمييار�ت حدثاً هاماً يف �ملنطقة، حيث يوفر من�صة مثالية لتبادل 
�لعلمي  �لربنامج  �إعييد�د  و�خليييرب�ء. مت  �ملخت�صني  و�لتو��صل مع  و�خلييربة 

�لعديد  �صيت�صمن  حيث  �صمولية،  بطريقة  �حلييدث  من  �ل�صاد�صة  لييلييدورة 
جميع  متنح  و�لتي  �لعلمية  �ملل�صقات  وم�صابقات  و�لأن�صطة  �جلل�صات  من 

�مل�صاركني جتربة غنية."
و�أ�صافت: "�صتت�صمن هذه �لدورة من �ملعر�س و�مللتقى �ل�صنوي لطب �لأ�صعة 
بالتطور�ت  �ملتعلقة  �ملو��صيع  خمتلف  تناق�س  علمية  جل�صات  �لإميييار�ت  يف 
�لعلمية و�لتكنولوجية �حلا�صلة يف جمال علم �لأ�صعة و�لت�صوير �ل�صعاعي، 
و�صن�صهد هذ� �لعام م�صاركة ملحوظة من �لطالب حيث �صتتاح لهم �لفر�صة 
على  �صي�صجعهم  ممييا  �ملييجييال،  يف  �ملتخ�ص�صني  �أبيييرز  مييع  و�لتفاعل  للتعلم 
�لتفكري بطرق مبتكرة ومبدعة، حيث يعد علم �لأ�صعة جماًل غنياً يج�صد 
�ل�صتفادة  للطالب  ميكن  �أميير  وهو  و�ملتطورة،  �حلديثة  �لتقنيات  توظيف 

منه ب�صكل كبري."
هذ� وت�صمل �لدورة �ل�صاد�صة من �ملعر�س و�مللتقى �ل�صنوي لطب �لأ�صعة يف 
�لإمار�ت عن�صر �فرت��صي يتيح للخرب�ء �مل�صاركة من جميع �أنحاء �لعامل، 
بغ�س �لنظر عن �أي قيود �صفر قد تكون مفرو�صة يف �أماكن �إقامتهم. هذ� 
�لأ�صعة  علم  �ملو��صيع يف جمييال  �أبيييرز  �لييعييام  لهذ�  �ملييوؤمتيير  �أجيينييدة  وتناق�س 
و�لت�صوير �ل�صعاعي مثل �لذكاء �ل�صطناعي، وعلم �لأ�صعة �لع�صبي، و�أ�صعة 
ومو�د  وكوفيد19-،  �لهيكلي،  �لع�صلي  �ل�صعاعي  و�لت�صوير  �لأطييفييال، 
�إىل  �إ�صافة  �لغنية.  �ملو��صيع  من  وغريها  �لبعادي،  �لأ�صعة  وعلم  �لتباين، 
ذلك، �صيتم عقد جل�صات ت�صوير بالأ�صعة وجل�صة �فرت��صية للموجات فوق 
و�ملعرفة  �خلييرب�ت  تبادل  للمهنيني  ي�صمح  مما  �لأ�صعة،  مل�صوري  �ل�صوتية 

فيما بينهم.
معر�صاً  �لإمييييار�ت  يف  �لأ�ييصييعيية  لطب  �ل�صنوي  و�مللتقى  �ملعر�س  ي�صم  كما 
عر�س  �صيتم  حيث  �لتجارية،  و�لعالمات  �ل�صركات  �أبييرز  فيه  ت�صارك  غنياً 
�أبرز �لتقنيات و�لأجهزة �حلديثة ومنها نظام "PACS" �خلا�س و�لذي 
جهاز  وهييو  و�أفريقيا،  �لأو�ييصييط  �ل�صرق  يف   INFINITT �صركة  طورته 
مدعم باأحدث �لتقنيات �لذكية �ملدعومة بالذكاء �ل�صطناعي و�لتي تنظم 
�صري عمل �لأ�صعة بالكامل، وجهاز "spectral-detector CT" من 
�صركة فيليب�س ، و�لذي يقدم نتائج تقليدية و�صاملة يف �أي وقت، بالإ�صافة 

�إىل �لعديد من �لتقنيات �ملتطورة �لأخرى.
�صنوياً  يقام  �لإميييار�ت  يف  �لأ�صعة  لطب  �ل�صنوي  و�مللتقى  �ملعر�س  �أن  يذكر 
بتنظيم من موؤ�ص�صة �ندك�س لتنظيم �ملوؤمتر�ت و�ملعار�س -ع�صو يف �ندك�س 
لفنيي  �لإميييار�ت  وجمعية  لالأ�صعة،  �لإميييار�ت  �صعبة  مع  بالتعاون  �لقاب�صة 
وجمل�س  �ل�صحية  لالخت�صا�صات  �لعربي  �ملجل�س  من  وبالدعم  �لأ�صعة، 
�لأعمال �لإمار�تي �لهندي و�جلمعية �لعلمية �ل�صعودية لالأ�صعة، وجمعية 
�أطباء �لأ�صعة �لأردنية، وجمعية �لطب �لإ�صعاعي �لباك�صتانية، ور�بطة �لأ�صعة 
 "Siemens Healthineers " لت�صخي�صية �لبحرينية، وفيليب�س و�
 "BD"و  "Bayer"و  "Unimed"و  "GE Healthcare " و 

."Healthcare Infinitt " و"�أجفا هيلث كري" و"كانون" و

•• دبي- و�م: 

�ملجل�س  يف  �ل�صكاوى  جلنة  �طلعت 
�لوطني �لحتادي، خالل �جتماعها 
�ميي�ييس بييرئييا�ييصيية �ييصييعييادة عييلييي جا�صم 
�أحيييميييد رئييييي�ييس �لييلييجيينيية، عييلييى 30 
�لقر�ر�ت  ب�صاأنها  و�تييخييذت  �صكوى، 

�ملنا�صبة.
�ييصييعييادة كل  �لييلييجيينيية  ح�صر �جييتييميياع 
بيين ثنية مقررة  ميين: مييرمي ماجد 
�ل�صرهان  عبد�هلل  وناعمة  �للجنة، 
�ملجل�س  لييرئييييي�ييس  �ليييثييياين  �لييينيييائيييب 
�لييوطيينييي �لحتييييييادي، وحييميييييد علي 
عبد�هلل  و�صمية  �ل�صام�صي،  �لعبار 

�ل�صويدي، وعائ�صة ر�صا �لبريق.
�للجنة  �إن  �صعادة علي جا�صم  وقييال 
و�ردة  �يييصيييكيييوى   30 عيييليييى  �طيييليييعيييت 
بع�س  ردود  وعييييلييييى  ليييليييميييجيييلييي�يييس، 
بال�صكاوى  �لييعييالقيية  ذ�ت  �جليييهيييات 
�ملعرو�صة و�تخذت ب�صاأنها �لقر�ر�ت 
12 �صكوى  �ملنا�صبة، وقييررت حفظ 

تقدمي  ليي�ييصييروط  ��صتيفائها  لييعييدم 
 8 مبخاطبة  وجهت  كما  �ل�صكاوى، 
�إنهاء  ومت  بال�صكاوى،  معنية  جهات 

و��صتجابة  لتعاون  نظر�  �صكاوى   4
�ل�صكوى. وتخت�س  �جلهات ملقدمي 
�ل�صكاوى  بييبييحييث  �ليي�ييصييكيياوى  جليينيية 

�لو�ردة �إىل �ملجل�س، ومبتابعتها مع 
�جلهات ذ�ت �ل�صلة، وتلقي �لإجابات 

�لالزمة عليها.

دبي ت�صت�صيف املعر�س وامللتقى ال�صنوي لطب 
الأ�صعة يف الإمارات الأ�صبوع القادم

جلنة ال�صكاوى يف الوطني تطلع على 30 �صكوى 
وتتخذ ب�صاأنها القرارات املنا�صبة
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

للدولة،  �لعامة  �لنيابة  �أو�صحت 
�أم�س  ن�صرتها  تغريدة  خييالل  ميين 
على ح�صاباتها يف مو�قع �لتو��صل 
 ،uae_pp@ �لجييييتييييميييياعييييي 

عقوبة تزوير م�صتند �إلكرتوين.
�أنه  �إىل  �لييعيياميية  �ليينيييييابيية  و�أ�يييصيييارت 
طبقا للمادة 6 ِمن �ملر�صوم بقانون 
 2012 ليي�ييصيينيية   5 رقييييم  �حتييييييادي 
تقنية  جيييير�ئييييم  مييكييافييحيية  بييي�يييصييياأن 
بال�صجن  يعاقب  فيياإنييه  �ملييعييلييومييات 
تقل عن  �لتي ل  و�لغر�مة  �ملوؤقت 
150 �ألف درهم ول جتاوز 750 
م�صتند�ً  زور  ميين  كييل  درهيييم  �أليييف 
�إلكرتونياً من م�صتند�ت �حلكومة 
�لهيئات  �أو  �ملحلية  �أو  �لحتييادييية 
�أو  �لحتادية  �لعامة  �ملوؤ�ص�صات  �أو 

�ملحلية.  
و�لغر�مة  �حلب�س  �لعقوبة  وتكون 
�لتي ل تقل عن 100 �ألف درهم 
�أو  درهييييم  �ألييييف   300 جتيييياوز  ول 
وقع  �إذ�  �لعقوبتني  هاتني  �إحييدى 
غري  جييهيية  م�صتند�ت  يف  �لييتييزوييير 
�لفقرة  يف  عليها  �ملن�صو�س  تلك 
ويعاقب  �ملييييادة.   هييذه  ميين  �لأوىل 
بييييذ�ت �لييعييقييوبيية �مليييقيييررة جلرمية 

�ليييتيييزويييير، بييحيي�ييصييب �لأحيييييييو�ل، من 
��صتعمل �مل�صتند �لإلكرتوين �ملزور 

مع علمه بتزويره.
�أنه  �إىل  �لييعيياميية  �ليينيييييابيية  ولييفييتييت 
يق�صد بامل�صتند �لإلكرتوين �صجل 
�أو  �إن�صاوؤه  يتم  معلوماتي  بيان  �أو 
ن�صخه  �أو  ��صتخر�جه  �أو  تخزينه 
��صتالمه  �أو  �إبالغه  �أو  �إر�صاله  �أو 

و�صيط  عييلييى  �إلييكييرتونييييية  بو�صيلة 
.  وييياأتييي ن�صر هييذه �ملييعييلييومييات يف 
�إطار حملة �لنيابة �لعامة للدولة 
�مل�صتمرة لتعزيز �لثقافة �لقانونية 
�أفيير�د �ملجتمع، ورفع م�صتوى  بني 
وعيييي �جلييمييهييور بييالييقييانييون، وذلك 
بييييهييييدف نييي�يييصييير ثيييقيييافييية �ليييقيييانيييون 

كاأ�صلوب حياة.

••   �أبوظبي-و�م: 

متا�صيا مع خطة وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع لتو�صيع وزيييادة نطاق 
�لفحو�صات يف �لدولة بهدف �لكت�صاف �ملبكر وح�صر �حلالت �مل�صابة 
بفريو�س كورونا �مل�صتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 261،502 فح�س جديد خالل �ل�صاعات �لي 
يف �ملجتمع با�صتخد�م �أف�صل و�أحدث  خمتلفة  فئات  على  �ملا�صية   24

تقنيات �لفح�س �لطبي.

�إجيير�ء�ت �لتق�صي و�لفح�س يف �لدولة وتو�صيع نطاق     و�صاهم تكثيف 
�إ�صابة  حالة   189 عن  �لك�صف  يف  �لييدوليية  م�صتوى  على  �لفحو�صات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  ميين  �مل�صتجد  كييورونييا  بفريو�س  جييديييدة 
يبلغ  وبييذلييك  �لييالزميية،  �ل�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  حيييالت 

جمموع �حلالت �مل�صجلة 736،897 حالة.
�لإ�صابة  تد�عيات  نتيجة  م�صابة  حالة  وفيياة  عيين  �ليييوز�رة  �أعلنت    كما 
بفريو�س كورونا �مل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 2،103 

حالت.

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

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة �جلميع.
بفريو�س  مل�صابني  جييديييدة  حالة   287 �صفاء  عيين  �ليييوز�رة  �أعلنت    كما 
كورونا �مل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد 
تلقيها �لرعاية �ل�صحية �لالزمة منذ دخولها �مل�صت�صفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت �ل�صفاء 729،835 حالة.

اأجرت 261,502 فح�ص ك�سفت عن 189 اإ�سابة 

ال�صحة تعلن �صفاء 287 حالة جديدة من كورونا

•• دبي -و�م: 

�أكييييد مييعييايل �ييصييهيييييل بييين حمييمييد فرج 
فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة و�لبنية 
�لتحتية �أن �لوز�رة ممثلة يف برنامج 
�لكثري  �أفييردت  لالإ�صكان  ز�يييد  �ل�صيخ 
�ل�صر�كات  عييقييدت  و  �ليينييقييا�ييصييات  ميين 
وخطط  �لنوعية  �ملييبييادر�ت  و�أطييلييقييت 
عاما  للخم�صني  �لييطييمييوحيية  �لييعييمييل 
منظومة  تيييعيييزييييز  بييييهييييدف  �مليييقيييبيييلييية 
بنية  وتييوفييري  �حليي�ييصييري  �لتخطيط 
و�إ�يييصيييكيييان حكومي  ميييتيييطيييورة  حتييتييييية 
للمو�طنني  �ل�صعاد  يحقق  م�صتد�م 
تنفيذ�  وذلييييييييك  حييييييياتيييهيييم  وجيييييييييودة 
لتوجيهات �لقيادة �لر�صيدة ل�صاحب 
�ليي�ييصييمييو �ليي�ييصيييييخ خييليييييفيية بييين ز�يييييد �آل 
نييهيييييان رئييييي�ييس �ليييدولييية حييفييظييه �هلل و 
�ييصيياحييب �ليي�ييصييمييو �ليي�ييصيييييخ حمييمييد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  و�ييصيياحييب  �هلل 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  بن ز�يييد 
�مل�صلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�أع�صاء  �ل�صمو  �أ�ييصييحيياب  و�إخييو�نييهييم 

�ملجل�س حكام �لإمار�ت.
له  تييي�يييصيييرييييح  يف   - ميييعييياليييييييه  ليييفيييت  و 
�لذي  للموئل  �لعاملي  �ليوم  مبنا�صبة 
يحتفل به يف �أول يوم �ثنني من �صهر 
�أكتوبر من كل عام - �إىل �أن �مل�صاريع 

تيي�ييصييتييهييدفييهييا وز�رة  �لييتييي  �ل�ييصييكييانييييية 
�لطاقة و�لبنية �لتحتية تندرج �صمن 
للخم�صني  �حل�صرية  �لتنمية  خطة 
�لبنية  منظومة  وتدعم  �ملقبلة  عاما 
�لتحتية وتوجهات �لدولة نحو توفري 
موؤكد�  للمو�طنني  �لكرمية  �حلييييياة 
�لييييذي يهدف  �مليي�ييصييتييد�م  �لإ�ييصييكييان  �أن 
و�آمال  توقعات  يلبي  مييا  حتقيق  �إىل 
�لأ�صرة �ملو�طنة غايتنا ويعترب ق�صية 
�لدوؤوب  �لعمل  منا  ت�صتحق  حمورية 
و�لتعاون  كيييافييية  �جليييهيييود  وتيي�ييصييافيير 
�مل�صرتك لتحويل �خلطط �مل�صتقبلية 
بيير�مييج عمل  �إىل  و�ل�ييصييرت�تيييييجيييييات 
م�صرق  م�صتقبل  �أجيييل  ميين  حقيقية 

لأبناء وبنات �لإمار�ت.
و�أو�صح �أن توفري �مل�صكن �ملالئم ياأتي 
على قائمة �أولويات �لقيادة �لر�صيدة 
وتنفيذ�  �أبيييوظيييبيييي  �إمييييييييارة  فيييفيييي   ..
�ل�صيخ  �ليي�ييصييمييو  �ييصيياحييب  لييتييوجيييييهييات 
رئي�س  نييهيييييان  �آل  ز�ييييييد  بييين  خييليييييفيية 
�أميير �صاحب  "حفظه �هلل" ..  �لدولة 
�ليي�ييصييمييو �ليي�ييصيييييخ حمييمييد بييين ز�يييييد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�صلحة رئي�س �ملجل�س 
�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي خالل �لعام 
�صكنية  قيييرو�يييس  بيي�ييصييرف  �جلييييييياري.. 
و�إعفاء متوفني ومتقاعدين من ذوي 
�صد�د م�صتحقات  �ملحدود من  �لدخل 
�إجمالية  بقيمة  �ل�صكنية  �لييقييرو�ييس 

بلغت 2.21 مليار درهم ��صتفاد منها 
و�لتي  �لإميييييارة  يف  مييو�طيينييا   1656
�ل�صكنية  �ملنافع  حلييزم  �إ�صافة  ت�صكل 
�لعام  للمو�طنني  تقدميها  مت  �لييتييي 
 2020 �ييصييهييد عيييييام  �مليييا�يييصيييي حيييييييث 
�لإعالن عن توجيهات �صامية لإ�صد�ر 
ثالث دفعات �صملت منح �أر��س �صكنية 
�إ�صكانية وم�صاكن بالإ�صافة  وقرو�صا 
�إىل �إعييفيياء �ملييو�طيينييني �ملييتييقيياعييدييين و 
مليار   15.5 بلغت  بقيمة  �ملييتييوفييني 
 13.626 ميينييهييا  و��يييصيييتيييفييياد  درهييييييم 

مو�طنا.
و قال معاليه:" كون �لإن�صان وتعزيز 
�لأ�صري  و�ل�ييصييتييقيير�ر  �حلييييياة  جيييودة 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �هتمام  حمور 
فقد  ميييكيييتيييوم  �آل  ر��ييييصييييد  بيييين  حميييميييد 
�عتمد �صموه موؤخر� ميز�نية �إ�صكانية 

تيياريييخييييية بييقيييييميية 65 مييليييييار درهيييم 
للمو�طنني  �لقادمة  عاما  للع�صرين 
�إمارة دبي ووجه �صموه مب�صاعفة  يف 
عدد �مل�صتفيدين من برنامج �لإ�صكان 
بد�ية من هذ�  �أ�صعاف  �أربعة  دبي  يف 
�ملخ�ص�صة  �لأر��صي  وم�صاعفة  �لعام 
�إىل  لت�صل  دبي  �ملو�طنني يف  لإ�صكان 
مربع  قييدم  مليون  و�صبعمائة  مليار 
�ملو�طنني  �حيييتييييييياجيييات  ليي�ييصييد  تييكييفييي 

للع�صرين عاما �لقادمة.
روؤيتنا  �إن   : �ملزروعي  معايل  و�أ�صاف 
بنية  تييطييوييير  تيي�ييصييتييهييدف  �مل�صتقبلية 
حتييتييييية مييوحييدة ملييرحييليية جييديييدة من 
تييتييكييامييل فيها  �مليي�ييصييتييد�ميية  �لييتيينييمييييية 
�جلهود و�لأدو�ر وتتعاون فيها �جلهات 
ودعم  �لتحتية  �لبنية  و�قييع  لتح�صني 
وطنية  روؤييية  وفق  �لإ�صكان  متطلبات 
و�صعادة  رفيياهييييية  �لأ�ييصييا�ييصييييية  غييايييتييهييا 
�لذين ي�صكلون  �لإمييار�ت  �أبناء وبنات 
للتنمية  �ملييقييبييليية  �مليييرحيييلييية  �أوليييييويييييية 
جهودنا  كيير�ييصيينييا  ليييذليييك  �ليييوطييينييييييية 
م�صاريع  لإطييييالق  �مليي�ييصييرتك  وعييمييليينييا 
�لعامة  �ملييير�فيييق  ومييييبييييادر�ت حتيي�ييصييني 
�ملتكاملة  �ل�صكنية  �ملجمعات  و�إن�صاء 
لتحقيق  �مليييتيييميييييييزة  �خلييييدمييييات  ذ�ت 
ن�صتهدف  و�إنيييينييييا   .. �ليييغييياييييات  تيييليييك 
وحتقيق  �لأ�ييصييري  �ل�ييصييتييقيير�ر  تعزيز 
خالل  من  للمعي�صة  �لالئق  �مل�صتوى 
�ل�صكنية  �لحتياجات  بتلبية  �لإ�صهام 

حمددة  ل�صو�بط  وفييقييا  للمو�طنني 
و�إن خططنا �مل�صتقبلية تتمحور حول 
�مل�صتد�مة  �ل�صكنية  �لنماذج  تطوير 
وتوفري بنية حتتية متطورة و�إ�صكان 
�ل�صعاد  يييحييقييق  مييي�يييصيييتيييد�م  حيييكيييوميييي 
لدى  �أولوية  �لييذي ميثل  للمو�طنني 

�لقيادة �لر�صيدة.
نيييغيييفيييل خيييالل  ميييعييياليييييييه : مل  وقيييييييال 
�لإ�صكان  قطاع  يف  و�إجنيياز�تيينييا  عملنا 
�حلييييكييييومييييي �حلييييفيييياظ عيييليييى �مليييييييو�رد 
و�صياغة  �لبيئة  وحماية  �لطبيعية 
م�صتقبل مزدهر للجميع ي�صتند على 
�ل�صتد�مة ودعم خطة دولة �لإمار�ت 
 2030 �مليييتيييحيييدة  �لأمم  و�أجييييينيييييدة 
م�صتهدفات  وفييق  �مل�صتد�مة  للتنمية 
�لذي  �ملنيياخي  للتييغري  باري�س  �تفاق 
كنيييا من �أو�ئييييل �لييييدول �لتي �صيييادقت 
على بنوده وبف�صل ذلك حققنا نتائج 
�ملياه  ��ييصييتييهييالك  تييوفييري  يف  متقدمة 
�لكربونية  و�لنييبييعيياثييات  و�لييكييهييربيياء 
�لإ�صكانية  و�مليي�ييصيياريييع  �ملييجييمييعييات  يف 
ميين خييالل ��ييصييتييخييد�م �مليييو�د �خلا�صة 
و�ل�صتد�مة  �لبيئة  على  باملحافظة 
تعتمد  �ليييتيييي  �حليييدييييثييية  و�لأنيييظيييمييية 
�صاهم  مييا  �ل�صطناعي  �لييذكيياء  على 
�لطاقة  ��صتهالك  مييعييدل  خف�س  يف 
 21.59 بييو�قييع  �مليي�ييصيياكيين  �أنييظييميية  يف 
بن�صبة  �ملياه  ��صتهالك  خف�س  و   %
�لب�صمة  ومبييعييدل  بيياملييائيية   37.83

�ليييكيييربيييونييييييية مييييين �لييييطيييياقيييية بيييو�قيييع 
21.50 باملائة ف�صال عن خف�س يف 
�ملياه  من  �لكربونية  �لب�صمة  معدل 

باملائة.  37.82
يذكر �أن برنامج �ل�صيخ ز�يد لالإ�صكان 
�لتابع لوز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية 
�أ�ييصييدر منذ  يييو��ييصييل �إجنييياز�تيييه حيث 
من  �أكيييييرث   1999 عييييام  يف  �إنيي�ييصييائييه 
دعم �صكني  قر�ر�ت  و504  �ألفا   74
بييقيييييميية جتيييييياوزت 41 مييليييييار درهيييم 
�صملت منييياطق �لدولة كافة وتوزعت 
بييييني قييييرو�ييييس ومييينيييح وتييينيييوعيييت وما 
و��صتكمال  جييديييد  م�صكن  بيينيياء  بييني 
و�إ�صافة  ميي�ييصييكيين  و�ييصيييييانيية  ميي�ييصييكيين 
وم�صكن  م�صكن  و�ييصيير�ء  م�صكن  على 
جانب  �إىل  بقيير�س  و�لييوفيياء  حكومي 
م�صيييكنا  و455  �ألييفا   35 تيييييي�صليم 

للم�صيييتفيدين.
وتتابع �لوز�رة حاليا تنفيذ 11103 
�إمييييار�ت  خمييتييلييف  يف  �صكنية  وحييييد�ت 
�لإجناز�ت  م�صيييرية  وتو��صل  �لدولة 
�لظروف  رغييم  و�لييطييمييوحيية  �لنوعية 
�ل�ييصييتييثيينييائييييية �لييتييي ميييير بييهييا �لعامل 
�أجييمييع حيييييث بييلييغ عيييدد �مليي�ييصيياكيين �لتي 
 2538 للم�صتفيدين  ت�صليمها  مت 
فيما   ..  2020 عيييام  خيييالل  م�صكنا 
 3 يف  م�صكنا   1726 تخ�صي�س  مت 
�مار�ت هي دبي عجمان ر�أ�س �خليمة 

خالل عام �لعام �جلاري.

•• �أبوظبي-و�م:

�أبرمت موؤ�ص�صة ز�يد �لعليا لأ�صحاب 
تيييعييياون ميييع �صركة  �تييفيياقييييية  �لييهييمييم 
�ييصيييييميينييز ليييليييطييياقييية بييييهييييدف تيييدرييييب 
�ملوؤ�ص�صة  منت�صبي  �لطالب  وتوظيف 
لدى �ل�صركة و�إن�صاء برنامج تدريبي 
�حييييرت�يف لييعييدد ميين �أ�ييصييحيياب �لهمم 
يف �مليييجيييال �ملييهيينييي وتيييبيييادل �خلييييرب�ت 
�لوعي  ورفييع  �جلانبني  بني  و�ملعرفة 
�ملجتمعي و�ملهني لدى �أ�صحاب �لهمم 

وكو�در �ل�صركة.
وقييييع �لتييفيياقييييية عييين مييوؤ�ييصيي�ييصيية ز�يد 
�لعليا لأ�صحاب �لهمم �صعادة عبد�هلل 
�لعام  �لأميييني  �حلييميييييد�ن  عبد�لعايل 
للموؤ�ص�صة وعن �صركة �صيمنز للطاقة 

خييالييد بيين هيييادي نييائييب رئييييي�ييس �صركة 
�صيمنز للطاقة.

تييوفييري �صركة  وتييتيي�ييصييميين �لتييفيياقييييية 
منا�صبة  وظيييييفييييية  لييفيير�ييس  �ييصيييييميينييز 

�أ�صحاب  لييلييطييالب  بيياليي�ييصييركيية  للعمل 
�لهمم �ملر�صحني لاللتحاق بالربنامج 

من قبل موؤ�ص�صة ز�يد �لعليا لأ�صحاب 
بتدريب  �مليييوؤ�يييصييي�يييصييية  وقيييييييييام  �ليييهيييميييم 
مبختلف  �لوظيفية  �لييكييو�در  وتاأهيل 
درجاتهم ومديري �صركة �صيمنز على 
�أ�صحاب  مع  و�لعمل  �لتفاعل  كيفية 
�لطالب  ول�صيما  عييام  ب�صكل  �لهمم 
�ملنا�صبة  �لبيئة  لتهيئة  �مليير�ييصييحييني، 

لنجاح �لربنامج �لتدريبي.
وقال �صعادة عبد�هلل �حلميد�ن �لأمني 
لأ�صحاب  �لعليا  ز�يييد  ملوؤ�ص�صة  �لييعييام 
�لهمم بالتوقيع على �تفاقية �لتعاون 
تعزز �جلهود لتوفري خدمات متقدمة 
مو�ردها  و��صتثمار  �لهمم  لأ�صحاب 
لتمكينهم  �إيجابية  بيئة  يف  وطاقاتها 
و�لوظيفية  �لتعليمية  �لناحية  ميين 
مع  يتو�فق  مبييا  و�جتماعيا  وثقافيا 

نييحييو فاعلية  وتييطييلييعيياتييهييم  قييدر�تييهييم 
�لتنمية  وحتقيق  �ملجتمعية  �لأدو�ر 

�لجتماعية.

نائب  �أكييد خالد بن هييادي  من جهته 
للطاقة  �صيمن�س  ليي�ييصييركيية  �لييرئييييي�ييس 
بال�صرق �لأو�صط �أهمية توفري فر�س 

�لتدريبية لأ�صحاب  �لعمل و�لرب�مج 
�لييهييمييم لييتييحييقيييييق �ليينييمييو و�لزدهيييييييار 

للجميع.

•• دبي-و�م:

عمر  �ليييييدكيييييتيييييور  �يييييصيييييعيييييادة  �أكييييييييييد 
عييبييد�لييرحييميين �ليينييعيييييمييي �لأمييييني 
�لحتادي  �لوطني  للمجل�س  �لعام 
ر�صالة  ميييثييل   2020 �إكيي�ييصييبييو  �أن 
�أمل وتفاوؤل تر�صلها دولة �لإمار�ت 
�لتعايف  للعامل مع دخولنا مرحلة 

من جائحة "كوفيد - 19".
خا�س  ت�صريح  يف  �ييصييعييادتييه  وقيييال 
"و�م" �إن  �أنييبيياء �لإميييييار�ت  لييوكيياليية 
�لإمييييييييييار�ت تييييوؤكييييد ليييليييعيييامل خالل 
تيينييظيييييمييهييا ليييهيييذ� �حليييييدث �لييييدويل 
�أنييه قد حييان وقييت تو��صل �لعقول 
و�قتنا�س  �مليي�ييصييتييقييبييل  ليي�ييصيينيياعيية 
�ملجل�س  �أن  �إىل  م�صري�  �لفر�س.. 

�لييوطيينييي �لحتييييادي حييرييي�ييس على 
�لتو�جد بفعالية خالل هذ� �حلدث 
�لعاملي �صو�ء من خالل �أع�صائه �أو 
�صيوفه �أو زو�ره من خارج �لدولة 

ومن �لربملانات �ملختلفة.
دبي   2020 �إك�صبو  �أن  �إىل  و�أ�صار 
فيير�ييصيية مييثييالييييية لييلييعييامل ميين �أجل 
ل�صناعة  �ملبدعة  �لعقول  تو��صل 

م�صتقبل مبهر للب�صرية جمعاء .. 
�لإمييار�ت حري�صة  �أن دولة  موؤكد� 
بني  �ليييدويل  �لييتييعيياون  تعزيز  على 

�جلميع.
�لإمار�ت  دولة  �أن  �صعادته  و�أ�صاف 
للغاية  مهم  �لتو��صل  بيياأن  تييوؤميين 
�أنيييييه ييي�ييصييهييم يف تيير�ييصيييييخ قيم  كييمييا 
�لآخر  وقبول  و�لتعاي�س  �لت�صامح 

ن�صرها  على  �لدولة  حتر�س  �لتي 
يف �لعامل �أجمع.

•• �أبوظبي - و�م:

�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  يف  �ل�صعر  �أكادميية  عن  �صدرت 
جمموعة  بيياأبييوظييبييي،  و�لييرت�ثييييية  �لثقافية  و�ليييرب�ميييج 
بريوتية  م�صعب  لل�صاعر  �لييريييح  �أمليي�ييس  بعنو�ن  �صعرية 
و��صتملت  �ملتو�صط  �لقطع  100 �صفحة من  جاءت يف 

على 29 ق�صيدة، توزعت على 5 ف�صول.
و�أهدى �ل�صاعر �ملجموعة �إىل وطنِه �صوريا " مع كل هذ� 
�لنزيف وكل هذ� �لأمل "، �أما �أجو�ء �لق�صائد فال تبتعد 
يكتب  فال�صاعر  �لإهيييد�ء،  ودللت  م�صمون  عن  كثري� 
ق�صائده متاأماًل �صوؤون �حلب و�حلياة لينرث كثري� من 

�لأمل ويو�جه �لعامل من حوله بال�صعر وجمالياته.
�إىل  بانتمائها  �ملجموعة  ق�صائد  ميين  �لكثري  ومتييتيياز 
�لن�صق �لتفعيلي �حلديث، و�أخرى �إىل �لق�صيدة �لبيتية 
�لتي حتمل يف طياتها �لأ�صالة، ومن عناوينها "حار�س 

�حلييييب، زجيييياج قييافيييييتييي، يف دهيياليييييز روحيييييي، ع�صافري 
لل�صرب،  �صجاّدة  ليل،  من  �أرغفة  �صوتي،  كييان  �حلنني، 
قب�س من نخيل، ليل عيونها، ب�صتان �لهوى، على �صرفة 
�حلزن، �لآن ل �صيء، عينان من عطر، جيتار�ن، فار�صة 
�حللم.." وغريها من �لعناوين �لتي ت�صكل عتبات �أوىل 
دون  وميين  ب�صال�صة  �ل�صاعر  �خييتييارهييا  �لتي  للن�صو�س 

تكّلف.
وجنح بريوتية يف هذه �ملجموعة يف �أن يالم�س بق�صائده 
من  و��صعة  ف�صاء�ت  �إىل  خاللها  ميين  وي�صعد  �لييريييح، 
"م�صبار  عيين  ق�صيدة  يف  �مليي�ييصييرق،  و�مل�صتقبل  �جلييمييال 

�لأمل" بعنو�ن "ن�صيد �ملاء".
يذكر �أن �ل�صاعر م�صعب بريوتية هو �أحد جنوم برنامج 
�أمري �ل�صعر�ء يف �ملو�صم �ل�صاد�س، وقدم خالل م�صاركته 
�لنهائية  �حللقة  �إىل  و�صل  حيث  مميز�  ح�صور�  فيه 

وح�صل على �ملركز �ل�صاد�س.

�صهيل املزروعي : غايتنا تلبية توقعات و اآمال الأ�صرة 
املواطنة عرب توفري الإ�صكان امل�صتدام

تعاون بني زايد العليا و�صيمنز لتدريب وتوظيف اأ�صحاب الهمم

اأمني عام الوطني الحتادي: اإك�صبو 2020 ر�صالة 
اأمل وتفاوؤل من الإمارات للعامل

اأكادميية ال�صعر ت�صدر اأمل�س الريح مل�صعب بريوتية

ال�صحة تعلن تقدمي 31,923 جرعة من لقاح 
كوفيد-19 خالل ال� 24 �صاعة املا�صية

•• �أبوظبي-و�م:

لقاح  ميين  جرعة   31،923 تقدمي  عيين  �ملجتمع  ووقيياييية  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت 
كوفيد19- خالل �ل�صاعات �لي 24 �ملا�صية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات �لتي 
مت تقدميها حتى �م�س 20،228،472 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 204.53 

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

و�ل�صيطرة على فريو�س كوفيد - 19.

النيابة العامة للدولة تو�صح عقوبة 
تزوير م�صتند اإلكرتوين

جامعة خليفة تنظم فعالية اليوم املفتوح 
للمهتمني بربامج الدرا�صات العليا

•• �أبوظبي - و�م:

تنظم جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا غد� �فرت��صيا فعالية �ليوم �ملفتوح 
بهدف دعم �لطلبة يف عملية �ختيار �لربنامج �ملنا�صب من جمموعة �لرب�مج 
�لأكادميية �ملتنوعة لطلبة �لدر��صات �لعليا و�خليار�ت �لبحثية �لتي تطرحها 

�جلامعة يف �لوقت �حلايل للف�صل �لأكادميي �لثاين عام 2022.
�أع�صاء �لهيئة  وتوفر هذه �لفعالية �لفر�صة للطلبة �لطموحني للتفاعل مع 
�حلياة  �إىل  و�لييتييعييرف  �لطلبة  مييع  و�لييتييو��ييصييل  خليفة  جامعة  يف  �لأكييادميييييية 

�جلامعية و�ملنح و�خليار�ت �لبحثية و�لرب�مج �لأكادميية.
وهو،  خا�س  �إلييكييرتوين  موقع  بيياإطييالق  خليفة  جامعة  قامت  �ملنا�صبة  وبييهييذه 
�لطلبة  دور  تعزيز  بهدف   ،https://ku.events/pgopenday
�جلامعة  يف  �لبحثية  و�ملعاهد  بالكليات  �ملتعلقة  �لتفا�صيل  جميع  معرفة  يف 
�إ�صافة للمر�كز �لبحثية �لتي يبلغ عددها 18 مركًز� و�ملر�فق �لبحثية �لأربعة 

و�لعديد من �ملخترب�ت �لبحثية �ملتخ�ص�صة.
و�إتاحة  �لبييتييكييار  عجلة  حتييريييك  يف  بيييارز�  دور�  �لبحثية  �مليير�فييق  هييذه  وتلعب 
�لكت�صافات  �لعليا �جلدد لالنخر�ط يف عملية  �لدر��صات  �أمام طلبة  �لطريق 
�إلكرتونيا  �لدخول  للطلبة  ميكن  حيث  يختارونها  �لتي  �ملجالت  يف  �لعلمية 
�لتي  بالرب�مج  �ملتخ�ص�صني  �لأكادميية  �لهيئة  �أع�صاء  مع  و�لتفاعل  للموقع 
يرغبون �لت�صجيل بها كما باإمكانهم �لقيام بجولة �فرت��صية د�خل خمترب�ت 

�جلامعة �حلديثة و�ملر�فق �ملتطورة عرب �ملوقع.
وقال �لدكتور �أحمد �ل�صعيبي نائب رئي�س �أول للخدمات �لأكادميية و�لطالبية 
يف جامعة خليفة: "ن�صعى يف جامعة خليفة للعمل مبا يتو�فق مع روؤية �أبوظبي 
2030 �لتي تتمثل يف �لتو�صع مبفهوم �قت�صاد �ملعرفة يف دولة �لإمار�ت و�لتنوع 
و�أ�صاف:  و�لقت�صادية".  �ل�صرت�تيجية  �لقطاعات  ميين  �لعديد  لي�صمل  بييه 
�لبيئة �لتعليمية �لالزمة لإعد�د �ملتخ�ص�صني يف �لعلوم  خليفة  جامعة  "توفر 
م�صتقباًل  �لقت�صاد  ريييادة  مهمة  �صيتولون  �لذين  و�لهند�صة  و�لتكنولوجيا 
�لأكادميية  �لييرب�مييج  ت�صميم  مت  حيث  �لعاملية  للتحديات  عملًيا  و�لت�صدي 
و�ملبادر�ت �لبحثية باأ�صلوب يرتقي مبهار�ت �لطلبة وي�صاهم يف تطوير �ملعارف 

يف جمالت �لهند�صة و�لعلوم و�لطب".
و��صار �إىل �أن �ليوم �ملفتوح يوفر معلومات تف�صيلية حول �لرب�مج �لأكادميية 
و�ملر�كز �لبحثية �ملتاحة للطلبة �ملهتمني بتطوير تكنولوجيات �لبتكار و�إعد�د 
�أنف�صهم للوظائف يف �مل�صتقبل". وتقدم جامعة خليفة يف �لوقت �حلايل بر�مج 
و17  �لطب  دكتور�ه متخ�ص�س يف  �إ�صافة لربنامج  15 جماًل  �لدكتور�ه يف 

برنامج ماج�صتري و16 برنامج بكالوريو�س.
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

�حل�صارية  �ملعامل  ��صتقطبت  لطاملا 
�لييبيي�ييصيير وحققت  �نييتييبيياه  �ليييعيييامل  يف 
ون�صج �خليال ق�ص�صا  و��صعة  �صهرة 
ق�ص�س  وهييينييياك  حييولييهييا  مييتيينييوعيية 
�ملعامل  هيييذه  ت�صييد  ور�ء  حقيقية 
كل  �لإن�صان يف حتقيق  قييدرة  تظهر 

ما هو فريد ومميز.
يف  �لو�قعة  �لو�صل  �صاحة  و�صهدت 
�لناب�س  دبييي   2020 �إك�صبو  قلب 
باحلياة �نطالق �أهم حدث ح�صاري 
و�لتي  �لييعييامل  م�صتوى  على  وثييقييايف 
 2020 �إك�صبو  تيياج  جييوهييرة  ت�صكل 
فيييرييييدة مييين نوعها  وتييعييلييوهييا قييبيية 
�إمار�تية جديدة  جت�صد ق�صة جناح 

من �لإبد�ع �لإن�صاين.
�لعامل  ر�أى  �أكتوبر  من  �لأول  ففي 
خالل �لفتتاح �لتاريخي قبة �صاحة 
ح�صاريا  معلما  ت�صكل  �لتي  �لو�صل 
عامليا جديد� يهديه �إك�صبو 2020 
دبيييي �إىل �لييعييامل وعييلييى �لييرغييم من 
�لبناء  وتيييقييينيييييييات  �ملييييعييييد�ت  تيييطيييور 
يف  �ييصيييييجييول  �لييييذي  �لييي�يييصيييوؤ�ل  �أن  �إّل 
تاج  خاطر كل من �صيقف حتت درة 
من  متكنو�  كيف   ..2020 �إك�صبو 

بنائها؟!.
تيي�ييصييتييعيير�ييس وكيييالييية �أنيييبييياء �لإميييييار�ت 
�لتو�زن  �لييتييايل  �لتقرير  يف  "و�م" 
بييييني �لإتيييييقيييييان �ملييييعييييميييياري و�أحييييييدث 
�ملعامل  �أهيييم  �أحيييد  بيينيياء  يف  �لتقنيات 

�حل�صاري �لفريد حيث كان �لتميز 
قبة  ت�صميم  ور�ء  �لأول  �لد�فع  هو 
�أخييذت ��صمها من دبي  �لو�صل �لتي 
�صعار  قبتها  حتت  وجت�صد  �لقدمية 
�إك�صبو 2020 دبي "تو��صل �لعقول 
يجتمع  حيييييث  �مل�صتقبل"  و�ييصيينييع 
ويييتييو��ييصييل حتييتييهييا �ييصييعييوب و�أعييييير�ق 
هذه  وتيي�ييصييهييد  �لييعييامل  ميين  خمتلفة 
�لناب�س  �لقلب  تعترب  �لييتييي  �لقبة 
لإك�صبو 2020 دبي على �أحدث ما 
تو�صل �إليه �لعقل �لب�صر من تقنية 

وفنون و�إبد�ع.
يف دبييييي يييقييع بييييرج خييليييييفيية �لأطييييول 
�لأيقونة  �ليييعيييرب  وبييييرج  �ليييعيييامل  يف 
�ملعمارية �لعاملية ونخلة جمري� �لتي 

ميكن روؤيتها من �لقمر و برو�ز دبي 
�ل�صحاب  ناطحات  �أجمل  وحتت�صن 
يف �لعامل ففي دبي ل يقف �لطموح 
عند حدود فها هو متحف �مل�صتقبل 
وبييرج خييور دبييي وعييني دبييي و�لكثري 
�لقلب ويف  تبهج  �لتي  �لأميياكيين  من 
دبي �جلنوب و�أكرب مطار يف �لعامل.
معلمو  �لو�صل  �صاحة  قبة  وت�صكل 
�لأ�صو�ء  يخطف  جديدو  ح�صاريو 
يف قييلييب مييدييينيية تيينييبيي�ييس بييييالإبييييد�ع 
�إك�صبو  مييوقييع  �مليي�ييصييتييد�م يف  و�لييفييكيير 
2020 دبي �لتي جتمع حتت قبتها 
�لأ�صخا�س  �آلف  �مل�صيئة  �لفولذية 
جتتمع  كما  �لأر�يييس  بقاع  �صّتى  ميين 

�لأفكار و�لعرو�س �ملمتعة.

وت�صهد دول �لعامل هذه �لقبة �لتي 
ب�صنعها  �لإميييييييار�ت  �أبييينييياء  تيي�ييصييارك 
وفنيني  خييييييييرب�ء  ميييييع  بييييالييييتييييعيييياون 
و�يييصيييركيييات حمييلييييية وعييياملييييييية مييين 5 
دول هي �إيطاليا و�ملك�صيك و�أمريكا 
�لقبة  قطر  ويبلغ  وفنلند�.  وكيينييد� 
67.5 مرت  و�رتفاعها  130 مرت�ً 
كارتفاع مبنى موؤلف من 22 طابقا 
يف حني يبلغ �إجمايل طول �لق�صبان 
ما  كيييم   13.6 لييلييقييبيية  �حليييدييييديييية 

يعادل طول برج خليفة 16 مرة.
كما يبلغ وزن �لقبة 350 طناً وهو 
�إيه  �إيربا�س  طائرة  وزن  يقارب  ما 
طري�ن  يف  �مل�صتخدمة  كتلك   380
�لإميييييييار�ت وقيي�ييصييبييان �لييقييبيية ميييزودة 

�إي  "�إل  �لييي  بتقنية  تعمل  مب�صابيح 
دي " ويييغييطييي �ليي�ييصيياحيية �ييصييقييف من 
عييلييى �صكل قبة  و�لييقييمييا�ييس  �ليي�ييصييلييب 
�إك�صبو  ��صتوحى ت�صميمه من �صعار 
�لقبة  تييلييك  ومتييثييل  دبيييي   2020
�لأيييقييونييييية �ييصييا�ييصيية عيير�ييس عمالقة 
و�خلارج  �لد�خل  من  روؤيتها  ميكن 
�صاحة  لتكون  درجييية   360 بنطاق 
�لو�صل �لقلب �لناب�س ملوقع �إك�صبو 

دبي.  2020
�مل�صتخدم  �ليييييفيييييولذ  وزن  وييييبيييليييغ 
تت�صكل  طّنا   2544 �لقبة  لإقيياميية 
فولذياً  مقطعا   1162 خالل  من 
 346 لت�صّكل  مييعيياً  تلتحم  منحنيا 
قطعة فنية لتكّون �لهيكل �لرئي�صي 

لقّبة �لو�صل.
كييمييا يييبييلييغ عييييدد ميي�ييصييابيييييح �لإنييييييارة 
�لي  بتقنية  يعمل  م�صباحا   2742
�لو�صل  بقّبة  معلقة  دي"  �إي  "�إل 
ليييالإ�يييصييياءة يييربييطييهييا �أكييييرث مييين 25 
�لكهربائية  �لكو�بل  من  مييرت�ً  �ألييف 
�ملمتدة د�خل �لهيكل �لفولذي. وعن 
للت�صنيع  �مل�صتغرقة  �ل�صاعات  عييدد 
مليون   1.3 �إىل  في�صل  و�لرتكيب 

�صاعة عمل.
وتييتيي�ييصييّميين �لييعيينييا�ييصيير �ملييبييهييرة لقبة 
�صا�صة  �إىل  �لإ�ييييصيييياءة  مييين  �لييو�ييصييل 
و�مليييييوؤثييييير�ت  درجيييييية   360 عييير�يييس 
�لييي�يييصيييوتييييييية �ييصييبييكيية هيييائيييلييية جتيييري 
�لقبة  عيينييا�ييصيير  لييييتييييزود  كييياليييعيييروق 

�ملختلفة بالكهرباء و�ملاء و�ملعلومات 
بكافة  �لييتييفييكييري  مّت  وقييييد  �لييتييقيينييييية 
عملها  و�آلييييية  �لأ�ييصييا�ييصييييية  �لعنا�صر 
�لقّبة  تنظيف  �آليييييييات  �إىل  و�ييصييول 
لذر�ع  م�صّممة  �صككا  ت�صتغل  و�لتي 
طول  ميييرت�   60 بييطييول  ميكانيكي 
�إيييطيياليييييا. ومت  �مل�صهور يف  بيييييز�  بييرج 
مبا  �لبناء  �آلية  وت�صميم  تخطيط 
وير�عي  و�لعملية  �ل�صهولة  يحقق 
�لتنظيف  عييمييليييييات  لييتييتييم  �لييبيييييئيية 
�ملاء  كييون  �لكفاءة  م�صتويات  باأعلى 
�أحييييد �أهيييييّم �مليييييو�رد �لييطييبيييييعييييية �لتي 
بناء  مت  كما  عليها.  �حلييفيياظ  يجب 
�ييصيياحيية �لو�صل  �أر�ييصييييية  نييفييق حتيييت 
ومناطق �ملو�صوعات وهو عبارة عن 
طبقة �صفلية تت�صمن طريقا يخدم 
�ملو�صوعات  ومناطق  �لو�صل  �صاحة 
و�لتنقل  �لفر�س  و�أجنحة  �لفرعية 

و�ل�صتد�مة. ومت بناء غرف خدمات 
وم�صاعد هيدروليكية ت�صهل خدمة 

�ملباين.
�أ�صعة  وتعمل هذه �لقبة على فلرتة 
غ�صائها  عيييرب  وتييلييطيييييفييهييا  �ليي�ييصييميي�ييس 
�أي�صا  ي�صتخدم  �لييذي  �ل�صفاف  �صبه 
ك�صا�صة عر�س عمالقة بز�وية روؤية 
�أن تكون  �ملرتقب  360 درجة ومن 

فريدة بنوعها وحجمها.
وتظلل �لقبة حديقة حتيط بها عدة 
مبان متعددة �ل�صتخد�مات. وت�صكل 
ت�صاهي  عيييامييية  ميي�ييصيياحيية  �ليي�ييصيياحيية 
�ل�صاحات  �أ�ييصييهيير  ت�صميمها  بييروعيية 
�لعامة يف �أنحاء �لعامل لتكون وجهة 
�ملحلية  �لفعاليات  لحت�صان  عاملية 
لرتحب  �لأحجام  خمتلفة  و�لعاملية 
بزو�ر �إك�صبو 2020 دبي على �أر�س 

�لإمار�ت .

•• �أبوظبي- و�م:

ز�ر معايل �أنطونيو هاميلتون مارتينز مور�و نائب رئي�س جمهورية �لرب�زيل، 
جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري باأبوظبي، ير�فقه �صعادة فرنافدو لوي�س ليمو�س �صفري 

�لرب�زيل لدى �لدولة و�لوفد �ملر�فق، وذلك هام�س زيارته �لر�صمية للدولة.
�ل�صيخ  جامع  مركز  عام  مدير  �لعبيديل،  يو�صف  �لدكتور  �صعادة  و��صطحبهم 
ز�يد �لكبري يف جولة لالطالع على مر�فق �جلامع، وعلى ما يحويه ويقدمه 
مركز �لزو�ر من منظومة متكاملة وخدمات مميزة ملرتادي �جلامع من خمتلف 
�لتي  �لت�صامح"؛  "درب  �ملركز  د�صنها  �لتي  �لفريدة  �لتجربة  وعلى  �لثقافات، 
من  ��صتثنائية،  ��صتك�صاف  رحلة  يف  ثقافاتهم  مبختلف  �جلامع  مرتادي  تاأخذ 
خالل �صرد م�صور لأق�صام �لييدرب �لثالثة، �لتي تروي م�صرية �إجنيياز ر�ئييدة يف 
جمال �لتعاي�س و�لت�صامح، وفتح قنو�ت �حلو�ر �حل�صاري بني خمتلف ثقافات 
�خلارجية،  و�أروقييتييه  �جلامع  قاعات  يف  �ملر�فق  و�لوفد  معاليه  وجتييول  �لعامل. 
وتعرفو� من خالل �أحد �لأخ�صائيني �لثقافيني على ر�صالة �جلامع �حل�صارية 
وقيم  ماآثر  من  و�ملنبثقة  �لآخيير،  على  و�لنفتاح  و�لت�صامح  للتعاي�س  �لد�عية 
ثر�ه-  �هلل  نهيان -طيب  �آل  �صلطان  بن  ز�يييد  �ل�صيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ص�س  �لو�لد 
�لتعريف  �لكبري يف  ز�ييييد  �ل�صيخ  مييركييز جييامييع  بييه  يييقييوم  �ليييذي  �لكبري  و�ليييدور 

بالثقافة �لإ�صالمية �ل�صمحة، وتعزيز �لتو��صل �حل�صاري بني خمتلف �لثقافات 
و�ل�صعوب حول �لعامل، وعلى تاريخ تاأ�صي�س �ل�صرح �لكبري، وجماليات �جلامع 
وبديع فنون �لعمارة �لإ�صالمية �لتي جتلت بو�صوح يف جميع زو�ياه، وما يحويه 
من مقتنيات فريدة، و�أروع ما جادت به �حل�صارة �لإ�صالمية على مر �لع�صور 
من فنون وت�صاميم هند�صية �لتقت على �ختالفها وتنوعها يف ت�صميم �جلامع، 

لتعك�س جمال �ن�صجام �لثقافات وتناغمها يف عمل �إبد�عي و�حد.
نور"؛  ميين  "ف�صاء�ت  كييتيياب  ميين  ن�صخة  �جلييامييع،  �إهيييد�ء �صيف  �خلييتييام مت  ويف 
�أحد �إ�صد�ر�ت مركز جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري، �لذي ي�صم عدد� من �للقطات 
"ف�صاء�ت من نور" للت�صوير �ل�صوئي �لتي ينظمها  و�ل�صور �خلا�صة بجائزة 

�ملركز ب�صكل دوري، وتربز جماليات �لعمارة �لإ�صالمية يف �جلامع.
يذكر �أن جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري �لتابع لوز�رة �صوؤون �لرئا�صة يحظى برعاية 
ومتابعة من �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
و�لفكرية  �لثقافية  للحركة  نييو�ة  ليكون  �ملركز  وتاأ�ص�س  �لرئا�صة،  �صوؤون  وزييير 
�لتي تتمحور حول �جلامع �نطالقا من �لقيمة �لثقافية و�لوطنية �لتي تعرب 
�آل نهيان،  �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان  �ملغفور له  �لتي ر�صخها  �ملفاهيم و�لقيم  عن 
تلك �لقيم �ملتجذرة يف �لوجد�ن و�لوعي و�لتي ت�صكل �متد�د� للهوية �لوطنية 

�مل�صتلهمة من تعاليم ديننا �حلنيف.

•• �أبوظبي - و�م:

�ليي�ييصييادرة عيين وز�رة �لييدفيياع - عييددهييا �ل�صهري  �أ�ييصييدرت جملة درع �لييوطيين - 
�ملو�صوعات  من  عييدد�ً  و�لتحليل  بالبحث  يتناول  و�لييذي   597 رقييم  �جلديد 
��صتعر��صها  �إىل  �إ�صافة  �لعربية و�لعامل،  �لدولة و�ملنطقة  �لتي تهم  �حليوية 

لأهم �لفعاليات و�لأخبار �ملتعلقة بوز�رة �لدفاع و�لقو�ت �مل�صلحة �لإمار�تية.
" �إك�صبو  بعنو�ن   2020 �إك�صبو  لفتتاح  تغطية  على  �جلديد  �لعدد  و��صتمل 
دبي حفل تاريخي لعامل �أف�صل " ويف �لعدد مقابلة ح�صرية مع �للو�ء �لركن 
�خلدمة  هيئة  رئي�س  نهيان  �آل  حممد  بيين  طحنون  بيين  �أحييمييد  �ل�صيخ  طيييييار 
�لوطنية و�لحتياطية عن م�صاركة �صباب �خلدمة �لوطنية يف معر�س �إك�صبو 
"منت�صبي �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية  بعنو�ن  حتقيق  �إىل  �إ�صافة   2020
 2020 �إك�صبو  يف  للم�صاركة  لنا  �لفر�صة  �إتاحة  على  �لر�صيدة  قيادتنا  �صكر� 
" وعدنا  عنو�ن  حتت  �لعدد  �فتتاحية  وجيياءت  �لعامل".  يف  دويل  حييدث  �أكييرب 
�ملو�صوعات  �لعديد من  �لعدد على  " .. و��صتمل  بامل�صتقبل  و�أجنزنا....فاأهال 
و �لتقارير �ل�صرت�تيجية و �لع�صكرية و�ملقالت و�لق�صايا �لوطنية �لتي مت�س 
م�صتقبل �لوطن وحياة �ملو�طن ومن �أهمها مو�صوع قر�ءة يف خم�صينية دولة 
�لإمييار�ت فيما جاء ملف �لعدد بعنو�ن " �لن�صحاب �لأمريكي من �أفغان�صتان 

�لتد�عيات و�لإنعكا�صات �ملحتملة".
يف  �لع�صكرية  �لتدخالت  ف�صلت  " مليياذ�  �أهمها  �لتقارير  بع�س  �ملجلة  �أبييرزت  و 
�ل�صرق �لأو�صط" و ��صتعر�س عدد� من �ملو�صوعات �ملتخ�ص�صة �أبرزها �ملركبة 

�جلوية غري �ملاأهولة تطرح �أنظمة �صبيهة بالأقمار �ل�صطناعية.
وحر�س �لعدد �جلديد على ر�صد ومو�كبة �أبرز �لأحد�ث �ل�صيا�صية و�لع�صكرية 
�لتقنيات  �إليها  و�صلت  �لييتييي  و�لتكنولوجية  �لعلمية  و�لييتييطييور�ت  و�لأميينييييية 
مبختلف  �ل�صالح  وجديد  �لع�صكري  �ملجال  يف  �ل�صطناعي  و�لذكاء  �حلديثة 

دول �لعامل .

•• �أبوظبي - �لفجر:

�حل�صاري  �ملييظييهيير  عييلييى  حيييفييياظييياً 
بالقو�نني  لاللتز�م  وتعزيز�ً  �لعام 
�ملعمول بها يف �لإمارة، نفذت بلدية 
�لييتييابييعيية لد�ئرة  �أبييوظييبييي،  مييدييينيية 
مركز  يف  ممثلة  و�لنقل،  �لبلديات 
عن  تييوعييوييية  حملة  م�صفح  بييلييدييية 
ُبييعييد لييلييحييفيياظ عييلييى �ملييظييهيير �لعام 
للمخلفات،  �لع�صو�ئي  �لييرمييي  ميين 
على  )�حلييييييييفيييييييياظ  �يييييصيييييعيييييار  حتيييييييت 
حت�صرك(،  دليييييل  مدينتك  نظافة 
يف  �ملجتمع  �أفيييير�د  كييافيية  ��صتهدفت 

م�صفح �ل�صناعية.
على  �حلفاظ  �إىل  �حلملة  وهدفت 
�لعامة،  �لبيئة و�ل�صحة و�ل�صالمة 
ب�صرورة  �ملييجييتييمييع  �أفييييير�د  وتييوعييييية 
�ملعمول  بالقو�نني  �للتز�م  و�أهمية 
للمحافظة  �أبييوظييبييي  �إمييييارة  يف  بها 

تعزيز  وكييذلييك  �لييعييام،  �ملظهر  على 
وكافة  �لبلدية  بني  �لتو��صل  �صبل 

�صر�ئح �ملجتمع.
من  �لعديد  ن�صر  �حلملة  و�صهدت 
�ملن�صور�ت �لتوعوية عرب �حل�صابات 
�أبوظبي  مدينة  لبلدية  �لر�صمية 

�لجتماعي  �لتو��صل  مييو�قييع  على 
بثالث  "فريجنا"  تييطييبيييييق  وعيييرب 
و�لإجنليزية،  )�لعربية،  لغات هي: 
�إر�صال  �إىل  بييالإ�ييصييافيية  و�لأوردو(، 
من  للمئات  ق�صرية  ن�صية  ر�صائل 
�ليينييطيياق �جلغر�يف  �ييصييميين  �لأفييييير�د 

للحملة، وذلك لتوعية كافة �صر�ئح 
�ملجتمع ب�صرورة و�صع �ملخلفات يف 
و�حلفاظ  لها،  �ملخ�ص�صة  �لأميياكيين 
و�لبيئة  �ليييعيييامييية  �ليي�ييصييالميية  عييلييى 
بها  تتمتع  �لتي  �لنظيفة  �ل�صحية 

�أبوظبي.

اإك�صبو 2020 دبي اأبرز مو�صوعات العدد اجلديد من درع الوطن نائب رئي�س الربازيل يزور جامع ال�صيخ زايد الكبري يف اأبوظبي

حتت �سعار )احلفاظ على نظافة مدينتك دليل حت�سرك(

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة يف م�صفح للحفاظ على املظهر العام من الرمي الع�صوائي للمخلفات

•• �أبوظبي - و�م:

مكتب  تنفيذي  مدير  نهيان  �آل  طحنون  بن  خليفة  �ل�صيخ  ��صتقبل 
�صوؤون �أ�صر �ل�صهد�ء يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي �أم�س �لإثنني يف و�حة 
�لإ�صر�ئيلية  �لد�خلية  وزيييرة  �صكد  �أيليت  معايل  باأبوظبي  �لكر�مة 

و�لوفد �ملر�فق �لذي يقوم بزيارة ر�صمية لدولة �لإمار�ت.
ولدى و�صول معاليها �إىل و�حة �لكر�مة ��صتعر�صت مع �ل�صيخ خليفة 
�أمام  �إكليال  �ل�صرف ثم و�صعت  نهيان مر��صم حر�س  �آل  بن طحنون 
ن�صب �ل�صهيد �لذي يتكون من 31 لوحا ي�صتند كل منها على �لآخر 
كرمز للوحدة و�لتكاتف و�لت�صامن بني قيادة دولة �لإمار�ت و�صعبها 

وجنودها �لأبطال.

وقدم �ل�صيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان خالل جولة قامت بها �صكد 
�لتي  �لييو�حيية ومر�فقها  و�فيييييا عيين  �لييو�حيية �صرحا  �أنييحيياء  يف خمتلف 
�أبناء دولة �لإمييار�ت �لبو��صل وت�صحياتهم وتعرب  ترمز �إىل بطولت 
عن �لكثري من �لقيم و�لدللت �لوطنية �جلليلة. كما قامت وزيرة 
�لد�خلية �لإ�صر�ئيلية بت�صجيل كلمة يف �صجل �لزو�ر عربت فيها عن 
تقديرها لبطولت وت�صحيات �صهد�ء دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

يف ميادين �لبطولة.
�لوطنية  �مليييعيييامل  �أبيييييرز  �أحييييد  تييعييتييرب  �ليييكييير�مييية  و�حيييية  �أن  �إىل  ييي�ييصييار 
و�حل�صارية يف �لعا�صمة �أبوظبي حيث مت ت�صييدها تخليد� لبطولت 
وحماية  �لوطن  عن  �لدفاع  �صبيل  يف  وت�صحياتهم  �لإميييار�ت  �صهد�ء 

مكت�صباته ومنجز�ته.

خليفة بن طحنون ي�صتقبل وزيرة الداخلية الإ�صرائيلية يف واحة الكرامة

جتمع العامل يف قلب اإك�سبو 2020 دبي وت�سهد اأحدث التقنيات والفنون واالإبداع الب�سري 

قبة الو�صل.. معلم ح�صاري ينب�س بالإبداع امل�صتدام يف قلب اإك�صبو 2020 دبي
ت�سميمها اأ�سهر املعامل االأيقونية العاملية   بروعة  • ت�ساهي 

واأحدث التقنيات املعماري  االإتقان  بني  مذهل  • توازن 
برج خليفة 16 مرة طول  ي�ساوي  للقبة  احلديدية  الق�سبان  طول  كم   13.6 •

وزن طائرة اإيربا�ص اإيه 380 يقارب  ما  القبة  وزن  طنًا   350 •
امل�ستخدم الإقامة القبة  الفوالذ  وزن  طّنا   2544 •

دي( معلقة بقّبة الو�سل لالإ�ساءة اإي  )اإل  الـ  بتقنية  يعمل  م�سباحا   2742 •
م�ستغرقة لت�سنيع وتركيب قبة الو�سل  عمل  �ساعة  مليون   1.3 •

2020 دبي اإىل العامل  اإك�سبو  هدية  الو�سل..  �ساحة  • قبة 

•• �أبوظبي - �لفجر 

�أمييل �لعفيفي �لأمييني �لعام  �أكييدت 
جليييائيييزة خييليييييفيية �ليييرتبيييويييية على 
�لعاملي  بيياليييييوم  �لحييتييفيياء  �أهييمييييية 

�لعامل  فيه  و�لييذي يج�صد  للمعلم 
و�لييعييرفييان للمعلمني يف  �لمييتيينييان 
يقومون  ملا  �لعامل  �أنحاء  خمتلف 
به من ر�صالة ويوؤدونه من و�جب 
و�أ�صارت   . �ملقبلة  �لأجيييييال  بناء  يف 

�لعربية  �لإميييييييار�ت  دوليييية  �أن  �إىل 
و�صعباً  وحييكييوميية  قيييييييادة  �ملييتييحييدة 
�أولت �ملعلم كل �لرعاية و�لهتمام 
وهييييييياأت ليييه �لييبيييييئيية �ملييحييفييزة على 
و�لريادة، وجعلت  و�لتميز  �لإبد�ع 
�لأ�صا�صية  �لركائز  �أحد  �ملعلم  من 
لأجييينيييدة �لييتيينييمييييية �لييوطيينييييية عرب 
�ليييعييي�يييصيييور، وذلييييييك �إمييييييانييييياً بييييدور 
�صقل  يف  �لوطني  وعييطيياءه  �ملعلم 
�ملعتزة  �ليييطيييالبييييييية  �ليي�ييصييخيي�ييصييييية 
بهويتها �لوطنية وقيمها �لأ�صيلة، 
مو�كبة  �إىل  د�ئييييميييياً  و�ملييتييطييلييعيية 
�أحد  �ملييعييلييم  يج�صد  كييمييا  �لييعيي�ييصيير، 
مبادئ  �إليها  ت�صتند  �لتي  �لأ�ص�س 
بالنظر  وثيييييقيية �خلييميي�ييصييني وذليييك 
من  و�لييتييي  �لوطنية  ر�صالته  �إىل 

�ملعرفة  بيينيياء  ييي�ييصيياهييم يف  خيياللييهييا 
�صر�ئح  وخمتلف  و�ل�صباب  للن�سء 
جائزة  �أن  �إىل  ولفتت    . �ملجتمع 
خييليييييفيية �ليييرتبيييويييية حيير�ييصييت منذ 
عاماً   15 قبل  م�صريتها  �نطالق 
عييلييى طيييرح جمييييالت وفييئييات تعزز 
�لإبيييييد�ع و�لبييتييكييار و�لييتييميييييز لدى 
جموع �ملعلمني يف خمتلف �ملر�حل 
�لدر��صية، وهو ما �صاهم يف تر�صيخ 
�لتعليمي  �مليد�ن  �لتميز يف  ثقافة 
و�لأكادميي لدى �ملعلمني و�أع�صاء 
ح�صدو�  �لييذييين  �لتدري�س  هيئات 
�ملختلفة  دور�تيييييهيييييا  يف  �جليييييائيييييزة 
و�ييصييجييلييو� متيييييييز�ً �نييعييكيي�ييصييت �آثييييياره 
�لإيجابية على �مليد�ن �لتعليمي . 

»خليفة الرتبوية« : املعلم ركيزة التنمية الوطنية للخم�صني املقبلة

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
فيييييقيييييدت �ييييصييييهييييادة �ل�يييصيييهيييم 
�صالح  عييميير  عييلييى   / بييا�ييصييم 
عييلييى �جلييييوهييييري ، �يييصيييادرة 
ميييييييين جييييمييييعييييييييية �ليييييييقيييييييو�ت 
وعددها  �لتعاونية  �مل�صلحة 
من  وعييييلييييى  �يييصيييهيييم   500
بالرقم  �لتييي�يييصيييال  يييجييدهييا 

 0506123154

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2018/0020828
�إليه  0503604760 - ب�صفته �صريك و مدير وبال�صالحيات �ملوكلة  �ملنذر/ �صانكاتيل �صوند�ر ��صو�ر�ن، هندي �جلن�صية ، متحرك رقم  
مبوجب �لبند )4( يف عقد �لتاأ�صي�س حمرر رقم 6149/2007، بتاريخ 19/03/2007، �لعنو�ن: �س، ب: 69832، �ل�صارقة، �لمار�ت 
رقم  هوية  يحمل   - �جلن�صية  �لمار�ت   - �لنقبي  عبد�هلل  �حمد  وميثله/   chank@eim.ae �لليكرتوين  �لربيد   - �ملتحدة  �لعربية 
 0503050101  : رقم  متحرك  �لقانونية(،  و�ل�صت�صار�ت  )للمحاماة   )4039( رقم  قيد  بطاقة  �أحمل   )784195090218090(
�لليكرتوين  �لربيد   068845555  : رقم  هاتف   - �ل�صارقة  �مارة  �مل�صلى،  �ل�صاعة،  برج  �لثاين،  �لدور   ،202  : رقم  مكتب   : �لعنو�ن   -
بيفر جلف جويرني �ند كالدينج �س، ذ، م، م، رخ�صة رقم 551910،  �صركة   -1  : �إليهما  �ملنذر   ، LAWER@ALNAQBI.ORG
-599 �لقطعة  �لعقارية، رقم  �لعنو�ن : م�صتودع ملك موؤ�ص�صة دبي   - 561239422 �لعلمي:  �لرقم   ،23/12/2003 تاريخ �ل�صد�ر 

 : رقم  متحرك   043524224 رقم:  فاك�س   ،043521225  : رقم  هاتف   ،123035 رقم:  �لربيد  �صندوق  دبي،  �إمارة   ،2064
لل�صركة، �لعنو�ن : نف�صه �عاله ومدير  �صريك  وب�صفته  هندي،  �جلن�صية:  كري�صنا،  كومار  ر�جي�س   -2  ،0506560730

�ملو�صوع : �إنذ�ر �لتكليف بالوفاء مببلغ 542676،08 درهم 
 542،676،08 مبلغ  �ليهم  �ملنذر  ذمة  يف  تر�صد  �لوىل  �ليها  �ملنذر  ومدير  �صريك  �لثاين  �إليه  و�ملنذر  �ملنذر  بني  �تفاق  عقد  مبوجب   -
درهم )خم�صمائة و�ثنان و�ربعون �ألف و�صتمائة و�صتة و�صبعون درهما وثمانية فل�صاً( مبوجب �ل�صيك رقم 004254 و�حلال �صد�ده بتاريخ 
و�ملوقعان من  �إليها،  �ملنذر  �ل�صركة  من  �ل�صادرين   ،31/08/2021 بتاريخ  �صد�ده  و�حلل   004286 رقم  و�ل�صيك   31/07/2021
مالكها ومديرها �ملنذر �إليه �لثاين، و�مل�صحوبني على بنك �لإ�صتثمار ل�صلح �ملنذر، - حيث قام �ملنذر �إليه �لثاين مدير �ل�صركة �ملنذر �إليها بتحرير 

�صيكني م�صحوبني على بنك �لإ�صتثمار ل�صلح �صركة �ملنذر وبيانهما كالآتي:  
م رقم �ل�صيك تاريخ �لإ�صد�ر قيمة �ل�صيك بالدرهم �لإمار�تي

درهم    338،510،08  31/07/2021  004245  1
درهم  204،165،67  31/08/2021  004286  2

�لر�صيد  كفاية  بعدم  عليه  �مل�صحوب  �أفاده  �صركته، مما  �لذكر لاليد�ع يف ح�صب  �ل�صالفة  �ل�صيكات  وقدم  �ملذكور  للبنك  �ملنذر  تقدم  - وحيث 
�إليه �لثاين هو �صريك  �ملنذر  �أن  2021/09/6 - وحيث  2021/747 بتاريخ  ز  �إفادة رقم �س،  �ل�صيكات دون �صرفها مبحرر  و��صرتجعت 
ومدير �ملنذر �ليها �لوىل مل يبادر ب�صد�د مبلغ �ل�صيك �ملحرر و�ملوقع من قبله، و�لذي ل يز�ل ي�صغل ذمتهما ل�صالح �ملنذر ومل ي�صل للمنذر �أي 
مبلغ من �ل�صيكات �ل�صالفة �لذكر، وملا كان �ملنذر �إليه �لثاين قد �متنع عن �صد�د �ملبالغ �صالفة �لبيان دون م�صوغ من �صرع �و قانون ودون �صند 
من و�قع وبدون وجه حق على �لرغم من حماولت �ملنذر �لودية ومطالبته للمنذر �لثاين مر�ر�ً وتكر�ر�ً ب�صرورة �ل�صد�د �إل �أنه دون جدوى، 
- وحيث تن�س �ملادة 338 )من قانون �ملعامالت �ملدنية( على �نه “يجب وفاء �حلق متى ��صتويف �صروط ��صتحقاقه �لقانونية فان تخلف �ملدين 
وجب تنفيذه جرب� عليه تنفيذ� عينيا لو تعري�صيا طبقا للن�صو�س �لقانونية” وملا كان ذلك وكان �ملنذر �ليهما قد �متنعا عن �لوفاء باملديونية 
�ملرت�صدة يف ذمتهما دون م�صوغ من �صرع �و قانون رغم مطالبة �ملنذر لهما بالوفاء.  لذلك ،  فاإن �ملنذر مبوجب هذ� �لإنذ�ر ينبه على �ملنذر 
�إليهما ب�صرورة �ملبادرة �إىل �صد�د مبلغا وقدره 542،676،08 درهم )خم�صمائة و�ثنان و�ربعون �لف و�صتمائة و�صتة و�صبعون درهما وثمانية 
فل�صا( و�مل�صحوب ب�صيكني على بنك �ل�صتثمار و�ملرت�صد يف ذمتهما ل�صالح �ملنذر وذلك خالل خم�صة �أيام من تاريخ هذ� �لإنذ�ر و�إل �صي�صطر 
�ملنذر �للجوء للق�صاء للمطالبة بحقوقه �ملرت�صدة يف ذمة �ملنذر �إليهما مع �لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �لمتناع حتى تاريخ �ل�صد�د، 

وحتميل �ملنذر �إليهما كافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة مع حفظها كافة �حلقوق �لأخرى للمنذر.   
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   
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اأخبـار الإمـارات

»اإعمار« تقدم مليون درهم حلملة الهالل الأحمر لدعم التعليم
•• �أبوظبي - و�م:

قدمت �صركة �إعمار تربعا بقيمة مليون درهم حلملة هيئة �لهالل �لأحمر 
�ألفي طالب على م�صتوى  �أكرث من  �لتعليم، ي�صتفيد منه  �لإمار�تي لدعم 

�لدولة.
�صند�  " لنكن  �صعار  حتت  موؤخر�  �لهيئة  �أطلقتها  �لتي  �حلملة  وت�صتهدف 
مل�صتقبلهم" توفري �لدعم �لالزم حلو�يل 20 �ألف طالب من �لأ�صر �ملتعففة 
و�ملتاأثرين من جائحة كورونا و�لأيتام و�أ�صحاب �لهمم، وم�صاعدتهم على 
مو��صلة تعليمهم يف ظروف �أكرث مالئمة، وذلك من خالل �صد�د ر�صومهم 
�لأخييرى مثل  �ملعينات  �إىل جانب  �ملدر�صية  �لدر��صية وتوفري م�صتلزماتهم 

�لأجهزة �للوحية و�لذكية و�لتقنيات �حلديثة.
�ل�صوؤون  لقطاع  �لييعييام  �لأميييني  نائب  �لعامري  �لري�س  �صامل  �صعادة  و�أ�ييصيياد 
ودعمها  وجتاوبها  �إعييمييار  �صركة  مبييبييادرة  �لأحييميير  �لهالل  هيئة  يف  �ملحلية 
من  للكثري  �لتعليمية  �مل�صرية  لدعم  �لهيئة  �أطلقتها  �لتي  �لتعليم  حلملة 
�لإيفاء  دون  و�لقت�صادية  �ملييادييية  �أ�ييصييرهييم  �لييذييين حتييول ظييروف  �لييطييالب 

بالتز�ماتهم �ملالية جتاه �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �لتي ينتمون �ليها.
وقال �إن مبادرة �ل�صركة تاأتي �صمن �صعيها �لد�ئم لتعزيز مبادر�ت �لهالل 
�لأحمر �لإن�صانية و�لتنموية د�خل �لدولة وخارجها.. م�صري� �إىل �أن �إعمار 
�أجل حت�صني  وم�صاريعها من  �لهيئة  وم�صاند قوي لرب�مج  �أ�صا�صي  �صريك 

حياة �أ�صد �لفئات �صعفا .

امل�صرف املركزي يفر�س عقوبات مالية على 6 �صركات �صرافة عاملة بالدولة
•• �أبوظبي -و�م:

مالية  عقوبات  �ملييركييزي  �ملتحدة  �لعربية  �لإمييييار�ت  م�صرف  فر�س 
 14 �ملييادة  باأحكام  عماًل  �لييدوليية،  يف  عاملة  �صر�فة  �صركات   6 على 
من �ملر�صوم بقانون �حتادي رقم 20 ل�صنة 2018 يف �صاأن مو�جهة 
غري  �لتنظيمات  ومتويل  �لإرهييياب  متويل  ومكافحة  �لأميييو�ل  غ�صل 
�لييييوزر�ء  ميين جمل�س  �ليي�ييصييادرة  �ل�صلة  ذ�ت  و�ليييقييير�ر�ت  �مليي�ييصييروعيية، 

وجمل�س �إد�رة �مل�صرف �ملركزي.
 ،2021 �صبتمرب   14 بتاريخ  ُفر�صت  �لتي  �ملالية  �لعقوبات  وبلغت 
قيمة �إجمالية قدرها 17،311،000 درهم، نتيجة �إخفاق �صركات 
�ل�صر�فة يف حتقيق م�صتويات مالئمة من �لمتثال بالأطر �خلا�صة 

مبو�جهة غ�صل �لأمو�ل و�لعقوبات بحلول �ملوعد �ملقرر يف نهاية عام 
2019. وقد �أتاح �مل�صرف �ملركزي جلميع �صركات �ل�صر�فة �لعاملة 
يف �لدولة وقتاً كافياً ملعاجلة �أي ق�صور، �إذ مت توجيه هذه �ل�صركات يف 
منت�صف عام 2019 بالتحقق من �لمتثال بنهاية ذلك �لعام، كما 
مت �إبالغهم باأن �أي �أوجه ق�صور �إ�صافية �صتوؤدي �إىل عقوبات مبوجب 
�ملر�صوم بقانون �حتادي رقم 20 ل�صنة 2018 ولئحته �لتنفيذية.

�ملوؤ�ص�صات  جميع  مع  كثب  عن  �لعمل  �ملييركييزي  �مل�صرف  و�صيو��صل 
�ملالية يف �لدولة لتحقيق م�صتويات عالية من �لمتثال ملو�جهة غ�صل 
�صيو��صل  �لإرهيياب، و�حلفاظ عليها، كما  �لأمييو�ل ومكافحة متويل 
للقانون، يف  �ملالية، وفقاً  -�أو  و  �لإد�رييية  �لعقوبات  �ملزيد من  فر�س 

حالت عدم �لمتثال.

عبداهلل اآل حامد: متيز جتربة اأبوظبي يف 
ال�صتجابة لكوفيد 19 ثمرة توجيهات القيادة

•• �أبوظبي- و�م: 

�أكد معايل �ل�صيخ عبد�هلل بن حممد 
�ل�صحة  د�ئييييييرة  رئييييي�ييس  حييياميييد  �آل 
�أبوظبي  جتربة  متيز  �أن  باأبوظبي، 
يف �ل�صتجابة جلائحة " كوفيد19- 
�لعاملية  �جلو�ئز  على  وح�صولها   "
�لعامل  ي�صهده  ما  ظل  يف  �ملرموقة 
هو  ��صتثنائية  �صحية  حتديات  من 
�حلكيمة  �لييقيييييادة  لتوجيهات  ثمرة 
وجييييييهييييييود طييييياقيييييم �لييييعييييمييييل وكييييافيييية 
ورفاه  �صحة  و�صعت  �لتي  �ل�صركاء 
قائمة  عييلييى  �ملييجييتييمييع  �أفييييير�د  جميع 
ذلييك خييالل �حلفل  �أولوياتها. جيياء 
معاليه  تيي�ييصييلييم  �لييييذي  �لفيييرت��يييصيييي 
لفئة  �لذهبية  �ملييبييادرة  جييائييزة  فيه 
من  �ملقدمة   " �ملتميزة  �ملوؤ�ص�صة   "
جلهود  �لعربية  �مل�صت�صفيات  �حتيياد 
د�ئرة �ل�صحة - �أبوظبي يف �لت�صدي 
" . وقال   19 – " كوفيد  جلائحة 
مييعييايل �ليي�ييصيييييخ عييبييد�هلل بيين حممد 
�ل�صحة  د�ئييرة  �إن ح�صول  �آل حامد 

�ملييجييتييمييع من  عييلييى �صحة و�ييصييالميية 
خالل جملة من عنا�صر �ل�صتجابة 
�لتن�صيق  ذلييييك  يف  مبيييا  �لييرئييييي�ييصييييية 
�ملعنية  �لأطييير�ف  كافة  بني  �مل�صتمر 
تعزيز  و�ل�صتثمار يف  وعاملياً  حملياً 
كفاء�ت �لعاملني يف �لقطاع �لوبائي 
توفري  �إىل  بيييالإ�يييصيييافييية  �مليي�ييصييتييميير، 
�لتطعيم.  عملية  و�إد�رة  �للقاحات 
وح�صلت �لد�ئرة على �أعلى م�صتوى 
�لثمانية  �ليييفيييئيييات  يف  "متميز" 
�جلانب   : تت�صمن  و�لييتييي  للجائرة 
�حلكومي  �لعمل  لطاقم  �لتنظيمي 
و�إد�رة  وتنظيم  توجيه  يف  �صيما  ل 
عمل �لفرق �ل�صحية ب�صكل مدرو�س 
و�حلوكمة  �لأد�ء  تييكييامييل  و�ييصييمييان 
�جليدة و�لقيادة �مل�صاركة �ملجتمعية 
�لتخطيط و�لإد�رة و�لتوزيع �ملحكم 
على  و�ل�صيطرة  �لتطعيم،  لعملية 
ودعم  و�لتعليم  و�لتدريب  �لعدوى، 
وحييميياييية �لييعييامييلييني، وبيينيياء خدمات 
كوفيد19-،  جييييائييييحيييية  بييييعييييد  ميييييا 

و�لتكنولوجيا �ملبتكرة.

�جلائزة  هييييذه  عييلييى  �أبيييوظيييبيييي   –
ر�ئد  كنموذج  �أبوظبي  مكانة  يعزز 
�لعامل يف  به يف  و��صتثنائي يحتذى 
و�أن  وتبعاتها  للجائحة  مو�جهتها 
�لبنية �لتحتية �لر�ئدة �لتي تتمتع 
�ل�صحية  �لإميييييارة وجيياهييزيييتييهييا  بييهييا 
�ملتميزة كان لها دور كبري يف متكني 
ميينييظييوميية �ليييرعيييايييية �ليي�ييصييحييييية يف 
و�أ�صاد  �لر�ئد.  �لنموذج  هذ�  تقدمي 
كافة  مييع  �لوثيق  بالتعاون  معاليه 
�حلفاظ  يف  �صاهم  و�لييذي  �ل�صركاء 

حاكم عجمان يطلع على خطط وا�صرتاتيجية وزارة الداخلية
•• عجمان-و�م:

�طلع �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حميد 
�ملجل�س  ع�صو  �لنعيمي  ر��صد  بن 
عييجييمييان مبكتبه  حييياكيييم  �لأعيييليييى 
�أمييي�يييس بح�صور  �حلييياكيييم  بيييدييييو�ن 
بيييين حميد  �ليي�ييصيييييخ عيييميييار  �ييصييمييو 
على  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي 
و�إ�صرت�تيجية  وبييير�ميييج  خييطييط 
�ملجالت  كافة  يف  �لد�خلية  وز�رة 
تقدمي  يف  وجييييهييييودهييييا  �لأميييينييييييييية 
عييييال من  ميي�ييصييتييوى  خيييدميييات ذ�ت 
�جلييييييودة تيير�ييصييي �ملييتييعييامييلييني مع 
�لأجييهييزة �لأميينييييية بييالييدوليية عامة 

و�إمارة عجمان خا�صة.
جاء ذلك خالل ��صتقبال �صاحب 
�ل�صمو حاكم عجمان �صعادة �للو�ء 
�خلييلي  حيييييارب  خييليييييفيية  �ليييركييين 
قدم  �لييذي  �لد�خلية  وز�رة  وكيل 
ليي�ييصييمييوه نيييبيييذة خمييتيي�ييصييرة حول 
بيير�مييج و�إ�ييصييرت�تيييييجييييية �لييعييمييل يف 
�مل�صتقبلية  �لييييوز�رة  �أجييهييزة  كييافيية 
وتر�صيخ  �لأميينييي  �لعمل  لتدعيم 
ميييفيييهيييوم �لأمييييييييييان و�ل�ييييصييييتييييقيييير�ر 
ميييين خيييييالل �ليييتيييو�يييصيييع يف �إعييييييد�د 
من  �ملزيد  وتنظيم  �أمنية  بر�مج 

كافة  يف  �ليييتيييوعيييويييية  �حلييييمييييالت 
وجود  و�صرورة  �لأمينة  �ملجالت 
�ملجال  يف  �ييصييو�ء  متميزة  خييدمييات 
�لأمني وغريها من �لقطاعات يف 

وز�رة �لد�خلية.
من  تنفيذه  يتم  مييا  �صموه  وثمن 
بيير�مييج وخييطييط حيييييوييية ميين قبل 
يرجع  و�ليييتيييي  �ليييد�خيييلييييييية  وز�رة 
�لقيادة  لتوجيهات  فيها  �لف�صل 
�ل�صمو  �صاحب  بييقيييييادة  �حلكيمة 

�لذين  �لإمييييييييار�ت  �لأعيييليييى حييكييام 
يولو� �هتماماً كبري�ً باأهمية �أمن 
�أرقي  وتقدمي  و�ملجتمع  �لإن�صان 
و�ملقيمني.  للمو�طنني  �خلدمات 
�ليي�ييصييمييو حاكم  �يييصييياحيييب  و�أ�يييييصييييياد 
باجلهود  �لييلييقيياء  خيييالل  عييجييمييان 
وز�رة  يف  �مل�صوؤولون  يبذلها  �لتي 
�لفريق  مقدمتهم  ويف  �لد�خلية 
�ييصييمييو �ليي�ييصيييييخ �ييصيييييف بييين ز�يييييد �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

حاكم  �ل�صمو  �صاحب  توجيهات 
�صرورة  على  د�ئماً  توؤكد  عجمان 
تيير�ييصيييييخ مييفييهييوم �لأميييين و�لأمييييان 
�ملو�طنني  ليييكيييافييية  و�ل�يييصيييتيييقييير�ر 
و�ملييييقيييييييييمييييني عييييلييييى �أر�ييييييييييس دولييييية 
�ل�صيخ   .. �للقاء  �لإمييار�ت. ح�صر 
ممثل  �لنعيمي  حميد  بيين  �أحييمييد 
�لإد�ريييية  لل�صوؤون  عجمان  حيياكييم 
�ل�صيخ  �ليييليييو�ء  و�ييصييعييادة  و�ملييالييييية 
�صلطان بن عبد �هلل �لنعيمي قائد 

نهيان  �آل  ز�يييد  بن  خليفة  �ل�صيخ 
�هلل"  "حفظه  �ليييييدولييييية  رئييييييي�يييس 
و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 
ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ليييييييييوزر�ء حاكم  رئييييييي�يييس جمييليي�ييس 
�ل�صمو  "رعاه �هلل" و�صاحب  دبي 
نهيان  �آل  ز�يييد  بن  حممد  �ل�صيخ 
�لقائد  نييائييب  �أبييوظييبييي  عييهييد  ويل 
�لأعلى للقو�ت �مل�صلحة و�إخو�نهم 
�ملجل�س  �أعيي�ييصيياء  �ل�صمو  �أ�ييصييحيياب 

�مليييو�طييينيييني و�مليييقيييييييميييني لإر�ييييصيييياء 
�ملييتييعييامييلييني و�إ�ييصييعييادهييم ميييع هذه 
�لأجيييييهيييييزة. و��ييصييتييمييع �ييصييمييوه من 
وكيل وز�رة �لد�خلية �إىل �خلطط 
و�ليييرب�ميييج �لييتييي تييقييوم بييهييا وز�رة 
�لأ�صاليب  �أحيييدث  وفييق  �لد�خلية 
و�ل�صيطرة  لييلييحييد  عيياملييييياً  �ملييتييبييعيية 
على �لق�صايا �لأمنية �صو�ء كانت 

مرورية �أو غريها .
�إن  �لييد�خييلييييية  وز�رة  وكيييييل  وقييييال 

وزيييييييير �لييييد�خييييلييييييييية �ليييييييذي ييييويل 
�هتماما بتدعيم �لأجهزة �لأمنية 
وكو�در  مييعييد�ت  ميين  مبييا حتتاجه 
�لأمن  �أجيييل  ميين  و�لييعييمييل  ب�صرية 

و�ل�صتقر�ر.
وجرى خالل �للقاء مناق�صة عدد 
من �ملبادر�ت �خلدمية و�لتو�صعات 
يف �لأجييييهييييزة �لأمييينييييييية مييين حيث 
�لبنى �لتحتية �أو �ملعد�ت و�لكو�در 
خدمة  على  تعمل  �لتي  �لب�صرية 

عبد  و�ل�صيخ  عجمان  �صرطة  عام 
�هلل بن ماجد �لنعيمي مدير عام 
و�صعادة  �ملييو�طيينييني  �ييصييوؤون  مكتب 
�ليينييعيييييمييي مدير  يييو�ييصييف حمييمييد 
و�ل�صيافة  �لت�صريفات  د�ئييرة  عام 
و�صعادة �أحمد �إبر�هيم �لغمال�صي 
و�صعادة  �لعهد  ويل  مكتب  رئي�س 
طييييارق بييين غييليييييطيية مييدييير مكتب 
حييياكيييم عييجييمييان وعيييييدد مييين كبار 

�مل�صوؤولني.

عمار النعيمي يزيح ال�صتار عن لوحة ت�صنيف النجوم ملراكز ال�صرطة

وز�رة  وكيل  خليفة حارب �خلييلي 
خم�س  ت�صنيف  لييوحيية  �لييد�خييلييييية 
�لنعيمية  �ييصييرطيية  مييركييز  جنيييوم يف 
�لييي�يييصييياميييل، و�طيييليييع عييلييى �إجنيييييياز�ت 
على  للح�صول  �أهلته  �لتي  �ملييركييز 
 94 �ملييركييز  وي�صم  �لت�صنيف  هييذ� 
10 موظفي خدمة  منهم  موظفاً 
خدمة   14 يييقييدمييون  مييتييعييامييلييني 
كيياونييرت�ت خدمة لينجز   10 عرب 
معاملة   9000 ميين  �أكييرث  بنجاح 
�لعام �حلييايل بزمن تقدمي  خييالل 
وزمن  دقيييييقيية   3:24 بييلييغ  خييدميية 
بن�صبة  دقيييييييقييية   1.42 �نيييتيييظيييار 
 97% �إىل  و�ييصييلييت  ذكييييي  حتييييول 

�ليييتيييكييينيييوليييوجيييي و�ملييييعييييلييييومييييات يف 
تو�كب  �أن  ��صتطاعت  حيث  �لعامل 
و�خلارجية  �لد�خلية  �مل�صتجد�ت 
بقيادة �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ليييييييوزر�ء وزييييير �لييد�خييلييييية و�لييييذي 
�لعمل  تفا�صيل  كل  ميد�نيا  يتابع 
�ليومي ويبذل كل جهده لالرتقاء 
خالل  ميين  �ل�صرطي  �لعمل  بيييياأد�ء 
�أحدث  على  �لعمل  معينات  توفري 
�لعاملة  �لييكييو�در  وتاأهيل  م�صتوى 
يف خمتلف �أجهزة �لد�خلية وتهيئة 
بدورهم  للقيام  �ملنا�صبة  �لظروف 

�لوطني على �أكمل وجه.

�لييركيين خليفة حارب  �لييلييو�ء  وهيينيياأ 
�خلييلي �لعاملني باملركز على هذ� 
�لإجناز �لذي ياأتي ثمرة جهودهم 
�لأد�ء  منظومة  معايري  تطبيق  يف 
�أهد�ف  وحتقيق  �ملتميز  �حلكومي 
�خليييطييية �ل�يييصيييرت�تيييييييجييييييية لييييييوز�رة 
�ملتعاملني  �إ�يييصيييعييياد  يف  �ليييد�خيييلييييييية 
ويتما�صى  �مليييقيييدمييية  بييياخليييدميييات 
مييع روؤييييية �لييقيييييادة �ليير�ييصيييييدة نحو 
بالدولة  �حلكومي  �لقطاع  متكني 
مييين �ليييتيييفيييوق يف �أنييظييمييتييه و�أد�ئييييييه 
ثقافة  وتعزيز  ونتائجه  وخدماته 
�لإبد�ع و�لولء و�لتميز لدى كافة 

موظفي وز�رة �لد�خلية.

�ملتميزة  و�لييتيي�ييصييهيييييالت  �خليييدميييات 
و�صرعة  للمتعاملني  تييقييدم  �لييتييي 
�ملعامالت  و�نيييييهييييياء  �ل�يييصيييتيييجيييابييية 

ب�صرعة و�قتد�ر.
عجمان  عييهييد  ويل  �ييصييمييو  و�أ�ييييصيييياد 
بييييالييييدور �ليييكيييبيييري �لييييييذي تيييقيييوم به 
�لأمن  ��صتتباب  يف  �لد�خلية  وز�رة 
�لدولة  ربييوع  يف  �ل�صتقر�ر  وب�صط 
�لوز�رة  ��صرت�تيجية  ظل  يف  كافة 
�لتي حتظى بدعم و�هتمام �لقيادة 
تقديره  عييين  ..ميييعيييربيييا  �ليير�ييصيييييدة 
للتطور �لكبري �لذي ت�صهده وز�رة 
�لد�خلية ملو�كبة �لطفرة �لتنموية 
و�لتقدم  �ليييدولييية  تيي�ييصييهييدهييا  �لييتييي 

يف  �ملتعاملني  �ييصييعييادة  ن�صبة  لتبلغ 
�ملركز 98%.

كما مت تد�صني لوحة ت�صنيف خم�س 
�حلميدية  �صرطة  مركز  يف  جنييوم 
�ل�صامل بعد �أن و�صلت ن�صبة �صعادة 
 85% �إىل  �مليييركيييز  يف  �ملييتييعييامييلييني 
 31 منهم  مييوظييفيياً   160 بجهود 
موظفي خدمة متعاملني ويقدم 8 
كيياونييرت�ت خدمة   10 خدمة عرب 
 8500 ميين  �أكيييرث  بيينييجيياح  لينجز 
�لعام �حلايل بزمن  معاملة خالل 
دقيقة   4.48 بلغ  خييدميية  تييقييدمي 
وزمن �نتظار 4.30 دقيقة بن�صبة 

حتول ذكي و�صلت �إىل 80%.

بجولة  عييجييمييان  عييهييد  ويل  وقيييييام 
يف ميييركيييز �يييصيييرطييية �مليييديييينييية �لييييذي 
 36 ميينييهييم  140 مييوظييفيياً  ييي�ييصييم 
موظف خدمة متعاملني يقدمون 
كيييياونييييرت�ت   10 عييييرب  �خليييييدميييييات 
رئي�صية  خدمات   8 ويقدم  خدمة، 
�أكرث  بيينييجيياح  لينجز  �أوليييويييية  ذ�ت 
�لعام  �ألييف معاملة خييالل   25 من 
�حليييايل بييزميين تييقييدمي خييدميية بلغ 
5.54 دقيقة وزمن �نتظار 2.12 
و�صلت  ذكييي  حتييول  بن�صبة  دقييائييق 
�صعادة  نيي�ييصييبيية  لييتييبييلييغ   68% �إىل 

�ملتعاملني يف �ملركز 98%.
ومييين جييانييبييه د�ييصيين �ليييليييو�ء �لركن 

•• عجمان - و�م:

حميد  بيين  عييمييار  �ل�صيخ  �صمو  هيينيياأ 
عجمان  حاكم  عهد  ويل  �لنعيمي 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي �مل�صوؤولني 
ل�صرطة عجمان  �لعامة  �لقيادة  يف 
وموظفي مر�كز �ل�صرطة �ل�صاملة 
جنوم   5 ت�صنيف  عييلييى  �حلييا�ييصييليية 
�صمن �لدورة �لر�بعة لتقييم مر�كز 
وهييييي مركز  �لييييدوليييية  �خليييدمييية يف 
ومركز  �ل�صامل  �لنعيمية  �صرطة 
�ليي�ييصييامييل ومركز  �ملييدييينيية  �ييصييرطيية 
وذلك  �ل�صامل،  �حلميدية  �صرطة 
قبل  من  �ملبذولة  للجهود  تقدير�ً 
�لتي  �لعمل  �مليير�كييز وفيييرق  روؤ�ييصيياء 
�خلدمات  تطوير  �أجييل  من  عملت 

وت�صهيلها لإ�صعاد �ملتعاملني.
جاء ذلك خالل زيارة �صموه �م�س 
�ل�صامل حيث  �ملدينة  ملركز �صرطة 
�للو�ء  م�صتقبليه  مقدمة  يف  كييان 
�لركن خليفة حارب �خلييلي وكيل 
�للو�ء  و�يييصيييعيييادة  �لييد�خييلييييية  وز�رة 
�ل�صيخ �صلطان بن عبد�هلل �لنعيمي 
ومدر�ء  عجمان  �صرطة  عييام  قائد 
يف  �ل�صرطة  �صباط  وكييبييار  �مليير�كييز 

�إمارة عجمان.
�ل�صتار  �لزيارة  خالل  �صموه  و�أز�ح 
عن �للوحة فئة �خلم�س جنوم �لتي 
تفقد  ثم  �ملركز ومن  ح�صل عليها 
�ملختلفة  �ملييركييز  �ق�صام  وميير�فييقييوه 
حيييول  و�ف  �ييييصييييرح  �ىل  و��يييصيييتيييميييع 

بن  �صلطان  �ل�صيخ  �لييلييو�ء  وتييوجييه 
�صرطة  عام  قائد  �لنعيمي  عبد�هلل 
�ل�صكر  �آيييييييييات  بييياأ�يييصيييميييى  عيييجيييميييان 
�ل�صيخ  �ييصييمييو  لييلييفييريييق  و�لييتييقييدييير 
على  نيييهيييييييان  �آل  ز�يييييييد  بيييين  �ييصيييييف 
للجهود  ومتابعته  �صموه  �هييتييمييام 
�لقياد�ت  ميي�ييصييتييوى  عييلييى  �ملييبييذوليية 
وز�رة  و�إد�ر�ت  لييليي�ييصييرطيية  �لييعيياميية 
بخدمات  �لرتييييقيييياء  يف  �لييد�خييلييييية 
لبلوغ  �حلثيث  و�صعيها  �ملتعاملني 
�أفيييي�ييييصييييل �ملييييعييييايييييري �لييييتييييي حيييددهيييا 
�لإمار�ت لالأد�ء �حلكومي  برنامج 
�إىل  بخدماتها  و�لييو�ييصييول  �ملتميز 
فئة �ل�صبع جنوم تلبية لطموحات 

وتطلعات قيادتنا �لر�صيدة.
عييييام �صرطة  قيييائيييد  �يييصيييعيييادة  وعييييرب 
عجمان عن �صعادته وجزيل �صكره 
بن  عييمييار  �ل�صيخ  ل�صمو  و�مييتيينييانييه 
�لركن  و�لييييلييييو�ء  �ليينييعيييييمييي  حييميييييد 
خليفة حارب �خلييلي لت�صريفهما 
وح�صورهما تد�صني هذ� �لت�صنيف 
كيياإجنيياز مميييييز جييديييد ييي�ييصيياف �إىل 

�إجناز�ت �صرطة عجمان.
و�أثنى �صعادته على جهود �لعاملني 
يف �ملر�كز �حلا�صلة على �لت�صنيف 
و�مل�صتوى �ملتميز لتقدمي �خلدمات 
ي�صكلون  �ملييتييعييامييلييني  �أن  ..ميييوؤكيييد� 
�أولوية للعمل �حلكومي و�أن تقدمي 
لهم  �لعالية  �جليييودة  ذ�ت  �خلييدميية 
م�صتويات  عييلييى  �إييييجيييابيييا  ييينييعييكيي�ييس 
�ل�صعادة وجودة �حلياة يف �ملجتمع.

موزة بنت مبارك: القيادة الر�صيدة وفرت للمعلم البيئة املحفزة على الإبداع والريادة
•• �أبوظبي -و�م:

�أكدت �لدكتورة �ل�صيخة موزة بنت مبارك بن حممد �آل نهيان 
�ملرموقة  �ملكانة  �أهمية  �ملباركة  موؤ�ص�صة  �إد�رة  جمل�س  رئي�صة 
�ملغفور له  �أن  �إىل  .. م�صرية  �لدولة  �ملعلم يف  �لتي يحظى بها 
 " ثيير�ه  " طيب �هلل  �آل نهيان  ز�يييد بن �صلطان  �ل�صيخ  �لييو�لييد 
�أوىل �ملعلم كل �لهتمام و�لرعاية وهياأ له �لبيئة �لتي متكنه 
�لييوطيين وبيينيياء �لأجيييييال وهييو نهج  �أد�ء م�صريته يف خدمة  ميين 
تو��صل �ل�صري عليه قيادتنا �لر�صيدة �لتي مكنت �ملعلم ودفعت 
به �إىل �صد�رة �ملجتمع تقدير�ً و�متناناً لر�صالته �لتي ينه�س 
بها ودوره �لوطني . وقالت - يف كلمة لها مبنا�صبة يوم �ملعلم 

�أكييتييوبيير ميين كييل عيييام - �إن �لقيادة   5 �لييعيياملييي �ليييذي ييي�ييصييادف 
�لر�صيدة وفرت للمعلم �لبيئة �ملحفزة على �لإبد�ع و�لريادة يف 
�لذي يحظى  �ملتخ�ص�س  �لأكادميي  �لتاأهيل  ر�صالته عرب  �أد�ء 
�لييطييالييب عيينييد �لييتييحيياقييه بكليات �لييرتبييييية يف �لييدوليية ثييم عند 
��صتقطابه للعمل يف مهنة �لتدري�س بالإ�صافة �إىل ر�صد �ملز�يا 
وفعالية  بكفاءة  ر�صالته  �أد�ء  من  متكنه  �لتي  و�ملعنوية  �ملادية 
وتوفري �أرقى �ملمار�صات �لعلمية و�لعملية يف �لتدريب و�لتعليم 
�مل�صتمر مبا يجعل �ملعلم يو�كب �لتطور �لتقني و�لتكنولوجي 
تييغييري�ً يف طرق  ييييوم  كييل  يف مهنته و�لييييذي ن�صهد ميين خيياللييه 
و�أ�صاليب �لتدري�س وغريها من �ملتغري�ت �لتي توؤهل �جلهات 

�ملهنية �ملعلم ملو�كبتها .

�لمتنان  على  مييبييارك  بنت  ميييوزة  �ل�صيخة  �لييدكييتييورة  و�أكييييدت 
�لفرتة  للمعلم خييا�ييصيية خيييالل  �ملييجييتييمييع  يييكيينييه  �لييييذي  �لييكييبييري 
�ل�صتثنائية �لتي �صهدها �لعامل خالل تف�صي جائحة "كوفيد 
19"، وما ��صتتبُعها من ��صتمر�رية �لأعمال و�لتعليم عن بعد، 
من  ُتعلي  جديدة  �صورة  �ملعلم  فيها  ج�صد  �لتي  �لفرتة  وهييي 
�ملباركة  �أن موؤ�ص�صة  �إىل  و�أ�صارت   . مكانته وعطائه يف �ملجتمع 
�ملكانة عرب  تر�صيخ هذه  �نطالق م�صريتها على  حر�صت منذ 
�لتي  و�لتوعوية  �لتنفيذية  و�ليييدور�ت  �لرب�مج  من  جمموعة 
�لأجيال  بناء  يف  و�إ�صهاماته  �ملعلم  ر�صالة  على  �ل�صوء  ت�صلط 
�أكييرب �لأثيير لييدى خمتلف �ل�صر�ئح �لطالبية  وهييو ما كييان له 

و�ل�صبابية �مل�صاركة يف هذه �لرب�مج.

حممد   / �ملييييييدعييييييو  فييييقييييد 
�ملييييييييياميييييييييون  بييينيييغيييالديييي�يييس 
�صفره  جيييييو�ز   - �جليينيي�ييصييييية 
 )BY0833044( رقييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   �لتييي�يييصيييال 

0547968063

فقدان جواز �صفر
مييازن قدرى  �ملدعو /  فقد 
م�صر   ، عبد�جلو�د  جنيب 
�صفره  جيييييو�ز   - �جليينيي�ييصييييية 
 )A26975865( رقييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   �لتييي�يييصيييال 

0527988642

فقدان جواز �صفر
وييييينييييدى   / �مليييييدعيييييو  فييييقييييد 
تانوى فيالنويفا ، �لفلبني 
�صفره  جيييييو�ز   - �جليينيي�ييصييييية 
 )P8381597A( رقم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   �لتييي�يييصيييال 

0585806352

فقدان جواز �صفر
مارياميت�صيل   / �ملييدعييو  فقد 
ن�صار ماريه �رود�يار�ج ، �لهند 
�جليينيي�ييصييييية جييييو�ز �ييصييفييره رقم 
يرجى   )K9720406(
ت�صليمه  عييليييييه  ييييعيييرث  مميييين 
�قرب  �و  �لهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
�ييييصييييعيييياد   / �مليييييييدعيييييييو  فيييييقيييييد 
�جلن�صية  �ملييغييرب    ، �لر�ي�س 
 جيييييييييييييييييييو�ز �ييييييييصييييييييفييييييييره رقييييييييم
)IH7345705(  يرجى 
ت�صليمه  عييليييييه  يييعييرث  ممييين 
�قرب  �و  �ملغربية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
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�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/كريتيف 

�نترييرز ديز�ين
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2898395 

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

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
�ل�صيييييادة/ بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

�صارتفورد لال�صت�صار�ت �لد�رية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2553387 

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

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
�ل�صيييييادة/رولز  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

�ند قرين للمحا�صي و�لوجبات �خلفيفة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2637171 

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

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
�ل�صيييييادة/�يكول  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

جولد كافيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3798531 

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

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
�ل�صيييييادة/ماي  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

ريكفري لو�صاطة �خلدمات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2877627 

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

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
لتجارة  �ل�صيييييادة/هوت لين  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

للبطانيات و�للكرتونيات ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2630229 

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 ��صافة ناديه �حمد ندى %51 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف حممد جمعه فايل �صعيد �لظاهري

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

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/موؤ�ص�صة بن �صفيان 

للمقاولت و�ل�صيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1113503 

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 ��صافة ر��صد جمعه خمي�س �لكعبي %100 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صفيان �صامل حممد �صفيان �لعامري

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

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
ليمت  �ل�صيييييادة/بيوند  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

لل�صيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2910141 

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 ��صافة �حمد �صعيد �حمد ح�صن �ليماحي %100 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف حممد عبيد غيث مهنا �ملهريي

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

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
�صتي�صن  �ل�صيييييادة/تاير  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب لالطار�ت رخ�صة رقم:2030541-1 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 ��صافة ز�يد �صالح �حمد نا�صر �حلارثي %100 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صالح �حمد نا�صر �حلارثي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/�صالون �لكوبر� للحالقة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1277106 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة خالد �صامل حممد �صعيد �لكعبى  %51

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة روبان �صارما ر�فيندر� كومار �صارما  %49
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف خالد �صامل حممد �صعيد �لكعبى

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�صاحة 1*2.8 �ىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

تعديل �إ�صم جتاري من/ �صالون �لكوبر� للحالقة
AL COBRA GENTS SALON

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

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

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/�ت�س �صى �م جلوبل ل�صت�صار�ت 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ملو�رد �لب�صرية   رخ�صة رقم:2671245 

تعديل وكيل خدمات / �إ�صافة جا�صم �صيف عامر �جلابرى

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة غازى مهر�ن �حلق غازى �نور �حلق %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف تاميور خان برفيز خان

تعديل وكيل خدمات / حذف جابر �صالح عمر �صالح �لربيكى 

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

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 

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

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
�صركة   - �لعقار�ت  لد�رة  �جلذ�ب  �ل�صيييييادة/�لربج  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م  رخ�صة رقم:1687561 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حممد �صالح يا�صر �لهطاىل من مالك �إىل �صريك

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / حممد �صالح يا�صر �لهطاىل من 100 % �إىل %51
تعديل مدير / �إ�صافة �حمد مامون �لرب�دعى

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �حمد مامون �لرب�دعى  %49
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

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

تعديل �إ�صم جتاري من/ �لربج �جلذ�ب لد�رة �لعقار�ت - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
ATTRACTIVE TOWER PROPERTY MANAGEMENT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل / �لربج �جلذ�ب لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م
 ATTRACTIVE TOWER PROPERTY MANAGEMENT L.L.C

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

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/�لمار�ت للن�صر - �صركة �ل�صخ�س 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لو�حد ذ م م   رخ�صة رقم:2751467 

تعديل �إ�صم جتاري من/ �لمار�ت للن�صر - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

EMIRATES PUBLISHING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�ىل / �لمار�ت لو�صاطة �لتمويل ذ.م.م

 EMMIRATES FINANCE BROKERAGE L.L.C

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

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 

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

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/ورلد �صتار لتزويد �لعمال 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2759168 
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�صاحة null*null �ىل 1*1

تعديل �إ�صم جتاري من/ ورلد �صتار لتزويد �لعمال
WORLD STAR MANPOWER SUPPLY

�إىل/ ورلد �صتار لإد�رة �ملر�فق
WORLD STAR FACILITY MANAGEMENT

 تعديل ن�صاط / �إ�صافة �إد�رة وت�صغيل �ملر�فق  8211013
تعديل ن�صاط / حذف خدمات �لتزويد بعاملني حتت �لطلب  7820001

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

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بخ�صو�س �لرخ�صة 
رقم:CN 2073936 بال�صم �لتجاري:�مللك للهو�تف 
�إلغاء �لرخ�صة و�عادة �لو�صع  �ملتحركة ، بالغاء طلب 

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

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ل�صم �لتجاري:دورمتوند �ند هوبرد للمعد�ت وخدمات حقول �لنفط ذ.م.م
د�ئرة  35 وحدة  ق   40 م  �ل�صناعيه  - م�صفح  �ل�صركة:م�صفح  عنو�ن 

�صوؤون �لبلديه
CN رقم �لقيد يف �ل�صجل �لقت�صادي: 1256528 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية �ل�صركة  1

كم�صفي    ، و�ملر�جعة  للتدقيق  منتورز  �ل�صادة/�صتاندرد  تعيني   -  2
قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/9/13  لل�صركة  قانوين 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�صر 

تاريخ �لتعديل:2021/10/4   - بالرقم:2021/1/196906   
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�صفي 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
لالأزياء  �صارتوريا  �ل�صيييييادة/�ألتا  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:1915775 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة عبد�هلل منري حممد رطروط %15

ETHMAR COMMERCIAL AGENCIES - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 حذف �إثمار للوكالت �لتجارية - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

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

�لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان 

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

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
خلدمات  �صتار  �ل�صيييييادة/جلف  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

�ل�صرف �ل�صحي ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2940697 

تعديل �إ�صم جتاري من/ جلف �صتار خلدمات �ل�صرف �ل�صحي ذ.م.م
GULF STAR DRAINAGE SERVICES - L.L.C

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

�لربية  و�لغاز  �لنفط  ومن�صاأت  حقول  خدمات  �إ�صافة   / ن�صاط  تعديل 
و�لبحرية 0910018

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

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
�صي(   �ف  )�ي  و�لن�صاء�ت  للبنية  �ل�صيييييادة/�لعاملية  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1001339 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / ��صافة �ف 4 لال�صتثمار�ت - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م

F4 INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �لعاملية للبنية و�لن�صاء�ت )�ي �ف �صي(

تعديل وكيل خدمات/حذف جمموعة �د�صيكو
تعديل ر�أ�س �ملال/من 250000 �ىل 300000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من فرع �ىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م 
تعديل �إ�صم جتاري من/ �لعاملية للبنية و�لن�صاء�ت )�ي �ف �صي(

INTERNATIONAL FORMATION & CONSTRUCTION - IFC
�إىل / �لعاملية للبنية و�لن�صاء�ت )�ي �ف �صي( - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

INTERNATIONAL FORMATION & CONSTRUCTION -  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي 

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
�ل�صيييييادة/�لبدر  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

لل�صيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2962626 

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
جمعية حماية اللغة العربية تنتخب جمل�س اإدارتها وت�صتعر�س خططها امل�صتقبلية

•• �ل�سارقة -و�م:

�نييتييخييبييت �جلييمييعييييية �لييعييمييومييييية جلييمييعييييية حييميياييية �للغة 
�أم�س �لأول  21 �لذي عقد  �لي  �لعربية خالل �جتماعها 
-عيين بييعييد- جمل�س �إد�رتيييهيييا لييلييدورة �جلييديييدة 2021 
�لعاملني  �جلمعية  �أعيي�ييصيياء  بح�صور  وذليييك  2023-م 
يف  �لعام  �لنفع  جمعيات  �إد�رة  من  باإ�صر�ف  و�ملنت�صبني 

وز�رة تنمية �ملجتمع.
و�أ�ييصييفييرت �ليينييتييائييج عيين فيييوز كييل ميين بيييالل ربيييييع �لبدور 
و�لدكتور عي�صى �صالح �حلمادي و�لدكتور جمال يو�صف 
�لزرعوين و�لدكتور علي عبد�لقادر �حلمادي و�لدكتور 

حممد  و�لييدكييتييور  �لطنيجي  بالليث  �صامل  عبيد  �صعيد 
حمد�ن بن جر�س و�أحمد خليفة دملوك �لكتبي و�لدكتور 
�لإد�رة  جمل�س  مبقاعد  �حلييمييادي  �صلمان  عبد�لرحمن 

لدورة 2021 2023-م.
�صكره  �لإد�رة عن  رئي�س جمل�س  �لييبييدور  بييالل  �أعييرب  و 
ليي�ييصيياحييب �ليي�ييصييمييو �ليي�ييصيييييخ �لييدكييتييور �ييصييلييطييان بيين حممد 
�لقا�صمي ع�صو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�صارقة على دعمه 
�ملادي و�ملعنوي وتوجيهه �مل�صتمر لأع�صاء جمل�س �لإد�رة 
وحتقيق  �لييعييربييييية  باللغة  للنهو�س  مهامهم  تيياأدييية  يف 

�أهد�ف �جلمعية.
�إد�رة  يف  ممثلة  �ملجتمع  تنمية  ليييوز�رة  �ل�صكر  وجييه  كما 

جمعيات �لنفع �لعام على تقدمي �لدعم �لد�ئم و�مل�صتمر 
�أهييد�ف �لقيادة  يف �لنو�حي �لفنية و�لإد�رييية مبا يحقق 
�لتطوعي يف �ملجالت  بالعمل  �لوعي  �لر�صيدة يف تنمية 

�ملختلفة حتقيقا لروؤى �خلم�صني.
و ��صتعر�س �ملجتمعون تقرير جمل�س �لإد�رة عن �أعماله 
-12-31 و   2019-12-31 يف  �ملنتهية  �ل�صنو�ت  يف 
 2022 للعام  �لعمل  وخطة  �لن�صاط  وبر�مج    2020
و�عتماد م�صروع �مليز�نية لعام 2021 ومناق�صة �حل�صاب 
 2019-12-31 يف  �ملنتهية  �ملالية  لل�صنو�ت  �خلتامي 
من  �ملييقييدميية  �لقييرت�حييات  وبييحييث   ،  2020-12-31،

�لأع�صاء لتطوير جمعية حماية �للغة �لعربية .

اأحمد بن طحنون: اإك�صبو 2020 دبي م�صروع وطني ا�صرتاتيجي 
•• �أبوظبي-و�م:

�ليييركييين طيييييار �ل�صيخ  �ليييليييو�ء  �أكييييد 
�أحييييمييييد بيييين طيييحييينيييون بيييين حممد 
�خلدمة  هيييييئيية  رئييييي�ييس  نييهيييييان  �آل 
"�إك�صبو  �أن  و�لحتياطية  �لوطنية 
وطني  مييي�يييصيييروع  دبي"   2020
ميييكيييانييية كبرية  لييييه  ��يييصيييرت�تيييييييجيييي 
�لوطنية  �مل�صتويات  خمتلف  على 
�صخرت  وقد  و�لدولية  و�لإقليمية 
كييافيية مييوؤ�ييصيي�ييصييات و�أجيييهيييزة �لدولة 
لنجاحه  و�إمييكييانييييياتييهييا  جييهييودهييا 
�لذي  �مليي�ييصييرف  باملظهر  و�إظيييهييياره 
يليق ب�صمعة وتاريخ دولة �لإمار�ت 

ومكانتها.
وقال - يف حديث خا�س مع جملة 
جمندي  �إن   - �لوطن"  درع   "
�خليييدمييية �لييوطيينييييية ييي�ييصيياركييون يف 
وجاءت   " دبييي   2020 �إك�صبو   "
�لتوجيهات  على  بناء  م�صاركتهم 
�ل�صيخ  �ل�صمو  ل�صاحب  �ل�صديدة 
نييهيييييان ويل  �آل  بييين ز�ييييييد  حمييمييد 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�صموه  من  �إمياناً  �مل�صلحة  للقو�ت 
وت�صخري  و�أهمية توحيد  ب�صرورة 
وعلى  �ليييوطييينييييييية  �جلييييهييييود  كيييافييية 
�لفعاليات  لدعم  �مل�صتويات  جميع 
باملظهر  �إظييهييارهييا  و�حليير�ييس على 
ب�صمعة  يييليييييق  �ليييييذي  �حلييي�يييصييياري 
ومييكييانيية �لييدوليية ولإميييانييه �لأكيد 

�ل�صالح  على  و�لتدريب  �لع�صكرية 
وميييييهيييييارة �مليييييييييييد�ن وغيييييريهيييييا من 
وح�ص�س  �لييعيي�ييصييكييرييية  �مليييييهيييييار�ت 
و�جليوجيت�صو  �لييبييدنييييية  �لييلييييياقيية 
و�لوطنية،  �لأميينييييية  و�ملييحييا�ييصيير�ت 
�أما �لأ�صابيع �خلم�صة �لأخييرى مت 
�لتدريبات  على  خاللها  �لرتكيز 
�لأميييينييييييييية و�لييي�يييصيييرطييييييية و�لأمييييييين 

�لد�خلي.
�ملرحلة  �أنيييه مت خييالل  �إىل  و�أ�ييصييار 
�لتخ�ص�صي"  "�لتدريب  �لثانية 
تدريب �ملجندين تدريباً تخ�ص�صياً 
عييلييى عييييدد مييين �مليييهييين مييين خالل 
يف  تخ�ص�صية  لييييدور�ت  تن�صيبهم 
دبي  ومركز  دبي  �صرطة  �أكادميية 
لأمن �لطري�ن وعدد من �لإد�ر�ت 
دبي  ل�صرطة  �لتابعة  و�لقطاعات 
ومبا يتنا�صب مع �ملهام و�لو�جبات 
�لييتييي �صيتم  �لييتيياأمييني  و�إجييييييير�ء�ت 

�جليييهيييود مبيييا يييدعييم هييييذ� �حلدث 
وطنيا  م�صروعا  باعتباره  �لييدويل 
�لدولة  ت�صت�صيفه  ��ييصييرت�تيييييجيييييا 
وبالتايل  تيياريييخييهييا  يف  ميييرة  لأول 
وبيينيياء و�صمل  �لييتييعيياون مثمر�  كييان 
�آلية  منها  �جلييو�نييب  ميين  �لييعييديييد 
للمتطلبات  �ملجندين وفقاً  �ختيار 
�لتي مت �لتفاق عليها بني �جلهات 
و�إد�رة  �لييتييدريييب  وعملية  �ملعنية 
�مليييجييينيييديييين طيييييليية فرتة  �يييييصيييييوؤون 
�أحد  تخ�صي�س  مت  وقيييد  �ملييعيير�ييس 
�ملعر�س  ميين  �لقريبة  �ملع�صكر�ت 
تييييدريييييب  ��ييييصييييتييييخييييد�مييييه يف  ليييييييتيييم 

�ملجندين طيلة مدة �ملعر�س.
ولييييفييييت رئييييييييي�ييييس هيييييييئييية �خلييييدميييية 
�أنه  �إىل  و�لحييتييييياطييييية  �لييوطيينييييية 
من  �آلف  �ملعر�س  هييذ�  يف  ي�صارك 
تدريباً  تييدريييبييهييم  مت  �ملييجيينييدييين 
�ملوكلة  �ملييهييام  لتنفيذ  تخ�ص�صياً 
و�لقيام  و�قيييتيييد�ر  بييكييفيياءة  �إليييييهييم 
بالعديد من �لإجيير�ء�ت �ل�صرطية 
�ملثال  �صبيل  على  منها  و�لقانونية 
�إجر�ء�ت �حلماية و�لتاأمني، �لنقل 
و�لإنقاذ، �حلر��صات، �مل�صاة، تاأمني 
�ل�صرطة  و�ليي�ييصييري،  �مليييييرور  حييركيية 
�ل�صياحية، �لتفتي�س، �إد�رة �لأمو�ل 
�لإلكرتونية  �ملييبيياحييث  �مليييفيييقيييودة، 
�لييدبييلييومييا�ييصييييية، وغريها  �ليي�ييصييوؤون 
تتطلبها  �ليييتيييي  �لإجيييييييييير�ء�ت  مييين 

عمليات �لتاأمني.

 " 2020 دبييي  "�إك�صبو  بيياأن جنيياح 
�إىل  �صي�صاف  �إجنيياز�ً وطنياً  يعترب 

قائمة �إجناز�ت �لدولة.
و�أ�صاد بتخ�صي�س جناح لل�صباب يف 
�إك�صبو 2020 لدعم جهود �لدولة 
�ل�صباب  فئة  متكني  �إىل  �ليير�مييييية 
و�صقل  وتييياأهيييييييليييهيييم  و�إعييييييد�دهييييييم 
مييهييار�تييهييم ليييييكييونييو� قييادرييين على 
�ل�صتجابة و�لتعامل مع �ملتغري�ت 
�ملت�صارعة  و�مل�صتقبلية  �حلييالييييية 
�لدويل  هييذ� �حلييدث  و�أن  �صيما  ل 
�لدولة  �أر�ييييييس  عييلييى  ييييقيييام  �ليييييذي 
للمجندين  حقيقية  فيير�ييصيية  هيييو 
لكيييتييي�يييصييياب �ملييييزيييييد ميييين �خليييييرب�ت 
و�ملهار�ت و�صيكون مل�صاركتهم �لأثر 
�لكبري يف بناء و�صقل �صخ�صيتهم 
وزييييادة  باأنف�صهم  ثقتهم  وتييعييزيييز 
�مل�صوؤولية  حتييمييل  عييلييى  قييدرتييهييم 
حدث  يف  �مليي�ييصيياركيية  �أن  ميييوؤكيييد�ً   ..
�صرف عظيم جلميع  مثل هذ� هو 
وهيئات  دو�ئيير  من  فيه  �مل�صاركني 

وموؤ�ص�صات و�أفر�د.
و�أو�صح �أن �إعد�د وتاأهيل �ملجندين 
على  كييانييت  �ملييعيير�ييس  يف  للم�صاركة 
"�لتدريب  �لأوىل  ميييرحيييليييتيييني 
�لأ�صا�صي" تلقى خاللها �ملجندون 
�أ�صابيع   10 ملييدة  �أ�صا�صياً  تييدريييبيياً 
�لتابعة  �لييييتييييدريييييب  مييييير�كيييييز  يف 
�لأ�صابيع  ركييزت  �مل�صلحة،  للقو�ت 
�لتدريبات  على  �لأوىل  �خلم�صة 

�ملعر�س  مييدة  طيلة  بها  تكليفهم 
�إ�صافة �إىل ح�صورهم للعديد من 
�لأخرى  و�لتدريبات  �لعمل  ور�ييس 

ذ�ت �لعالقة.
�ييصيييييتييم تكليف  �ليييتيييي  �مليييهيييام  وعيييين 
جمييينيييدي �خليييدمييية �لييوطيينييييية بها 
�إن  قييال   .. دبييي   2020 �إك�صبو  يف 
هي  للمجندين  �لرئي�صية  �ملهمة 
�حتياجات  تييغييطييييية  يف  �مليي�ييصيياركيية 
قيييطييياعيييات تيييياأمييييني فيييعييياليييييييات هذ� 
�ملييعيير�ييس �ليييدويل وميين �أهيييم �ملهام 
تكليفهم  �صيتم  �لييتييي  و�لييو�جييبييات 
�ل�صخ�صيات  كيييبيييار  خيييدميييات  بييهييا 
و�لييتيي�ييصييريييفييات، و��ييصييتييقييبييال �ليييزو�ر 
وتقدمي �ملعلومات، وتعريف �لزو�ر 
و�مل�صاركة  �ملييعيير�ييس،  مبييو�ييصييوعييات 
�ملوقع،  وعمليات  خييدمييات  دعييم  يف 
�لييتييقيينييي ملوظفي  �ليييدعيييم  وتيييوفيييري 
�ملعر�س و�ل�صركاء �ل�صرت�تيجيني، 
�إد�رة  يف  �مل�صاركة  �لييدول  وم�صاندة 
�لأجيييينييييحيييية، وتييييياأميييييني �مليييييو�قيييييع يف 
للم�صاة،  �لعبور  وتيياأمييني  �ملعر�س، 
�لدوريات �ملرورية، �حلر��صات ....

�إلخ.
�لتعاون  جمييييالت  �أبييييرز  �أن  وذكيييير 
�لوطنية  �خليييييدمييييية  هيييييييئييية  بيييييني 
�إك�صبو  وميييكيييتيييب  و�لحيييتييييييياطييييييية 
ل�صرطة  �ليييعيييامييية  و�ليييقيييييييادة  دبييييي 
�ن�صبت  �ليييد�خيييلييييييية  ووز�رة  دبييييي 
كافة  وتيييي�ييييصييييافيييير  تييييوحيييييييييد  عييييلييييى 

وعييييييييييين ميييييي�ييييييصيييييياركيييييية �ملييييييييييييييييييير�أة يف 
�إنييه مت فتح  قييال   .. �إك�صبو2020 
�لتطوع لالإناث من جمند�ت  باب 
�خلييدميية �لييوطيينييييية لييلييميي�ييصيياركيية يف 
طلبات  قبول  �صيتم  حيث  �ملعر�س 
لحتياجات  وفييييقيييياً  �ل�ييييييصييييييرت�ك 

ومتطلبات �ملعر�س.
وقيييال �لييلييو�ء �لييركيين طيييييار �ل�صيخ 
�آل  بيين حممد  بيين طحنون  �أحييمييد 
�خلدمة  ملجندي  ر�صالة  يف  نهيان 
�إك�صبو  يف  �ملييي�يييصييياركيييني  �لييوطيينييييية 
2020 : " �أوؤكد جلميع جمندي 
�خليييدمييية �لييوطيينييييية �مليي�ييصيياركييني يف 
�إك�صبو 2020 دبي �أن هذ� �حلدث 
له مكانة كبرية جد�ً على �مل�صتوى 
و�أّن  و�لييدويل  و�لإقليمي  �لوطني 
كييافيية مييوؤ�ييصيي�ييصييات و�أجيييهيييزة �لدولة 
و�مكانياتها  جهودها  �صخرت  قييد 
�مل�صرف  باملظهر  و�إظهاره  لنجاحه 
�لدولة  وتاريخ  ب�صمعة  يليق  �لذي 
�ملجندون  �أيها  و�أنييتييم   .. ومكانتها 
متثلون موؤ�ص�صات ع�صكرية و�أمنية 
بييد ميين �لتقيد  ليييذ� ل  �ليييدولييية  يف 
و�لربط  �ليي�ييصييبييط  بييقييو�عييد  �ليييتيييام 
�لع�صكري و�إطاعة �لأو�مر �ل�صادرة 
بكفاءة  �إليكم  �ملوكلة  �ملهام  وتنفيذ 
م�صاركة  �أن  مييوؤكييد�ً   .. و�حرت�فية 
�ملييجيينييدييين يف حيييدث بييهييذ� �حلجم 
و�لأهمية هو مدعاة لفخر و�عتز�ز 

�لوطن و�لقيادة بكم".

ال�صارقة لل�صمان الجتماعي: �صرف املعا�س بن�صبة %100 ملن اأكمل مدة ا�صرتاك 35 عاما
•• �ل�سارقة - و�م:

ب�صرف  يقوم  �إنييه  �لجتماعي  لل�صمان  �ل�صارقة  �صندوق  قال 
رقم  �لقانون  تناولها  حييالت  وفييق  للم�صرتكني  كامال  �ملعا�س 
5 ل�صنة 2018م ب�صاأن �ل�صمان �لجتماعي يف �إمارة �ل�صارقة 

و�لتي نظمت �أوجه �صرف و�حت�صاب قيمة �ملعا�س.
�ملهنية  و�ملخاطر  �لجتماعي  �لتاأمني  مفهوم  �لقانون  ويحدد 
مر�حل  بجانب  �لنظام  يغطيها  �لتي  و�ملخاطر  و�لجتماعية 
�لييتيياأمييني �لجتماعي  �لييتيياأمييييينييييية ومييظييليية  تييطييوييير �حلييميياييية 
بن�صبة  �ملعا�س  عليه  �ملوؤمن  ي�صتحق  حيث  �لنظام  وخ�صائ�س 

��صرت�ك  �أكمل مدة  �ملعا�س من  باملائة من ر�تب ح�صاب   100
. �لجتماعي  �ل�صمان  قانون  يف  ميزة  وهي  عاماً   35

�ل�صام�صي مدير عام �صندوق  ر��صد  �صعادة حممد عبيد  و�أكييد 
�لجتماعي  �ل�صمان  قانون  �أن  �لجتماعي  لل�صمان  �ل�صارقة 
يف �إمارة �ل�صارقة يتميز عن غريه من خمتلف �لقو�نني �لتي 
تتالقى مع طبيعة مو�ده يف �أنه ير�عي خمتلف �حلالت �ملوؤمن 
بعد  و�لالئقة  �لكرمية  �حلياة  فر�س  تاأمني  يف  وي�صعى  عليه 

�نتهاء فرتة �لعمل حتت �أي ظرف كان.
�حلقوق  �ييصييرف  لتحديد  �أ�صا�صية  عنا�صر  وجيييود  �إىل  و�أ�ييصييار 
بو�قع  �ملعا�س  يُح�صب  حيث  �ل�ييصييرت�ك  مييدة  ومنها  �لتاأمينية 

60 باملائة عن مدة �لإ�صرت�ك �ملح�صوبة يف �ل�صندوق ملن �أمت 
باملائة   100 بن�صبة  معا�صاً  وي�صتحق  عاما   15 ��صرت�ك  مدة 

من �أم�صى مدة ��صرت�ك 35 عاماً.
يف  �ملهمة  �لعنا�صر  ميين  �ل�ييصييرت�ك  مييدة  �أن  �ل�صام�صي  و�أكيييد 
ُي�صرف  حيث  �ملعا�س  �صرف  يف  �لتاأمينية  �حلييقييوق  �حت�صاب 
مدة  عليه  �ملييوؤميين  بلوغ  حالة  يف  باملائة   100 بن�صبة  �ملعا�س 
عدم  �أو  �لكلي  �لعجز  �أو  �لوفاة  حالة  يف  و  عاما   35 ��صرت�ك 
�لطبية  �للجنة  ويثبت ذلك مبعرفة  للخدمة  �لطبية  �للياقة 
بالوفاة  عليه  �ملييوؤميين  خدمة  �نتهاء  كذلك  و  للتقاعد  �لعليا 

نتيجة لإ�صابة �لعمل.

اجتماعية ال�صارقة توزع 3871 �صتلة على كبار املواطنني �صمن م�صروع »اأنتم جنتنا«
•• �ل�سارقة-�لفجر:

"�أنتم  مبادرة  �صمن  �ملو�طنني  كبار  على  وزعت  زر�عية  �صتلة   3871
�صمن  �ل�صارقة،  يف  �لجتماعية  �خلدمات  د�ئييرة  �أطلقتها  جنتنا" و�لتي 
�صل�صلة من م�صاريع �مل�صوؤولية �ملجتمعية، بهدف توفري �لدعم �ملجتمعي 
و�لرتفيهي لي 3871 من �لآباء و�لأمهات من كبار �ملو�طنني �مل�صتفيدين 

من خدمات �لد�ئرة على م�صتوى �لإمارة.  
للتطوع  �ل�صارقة  مركيييز  يف  م�صييييييجال  متطيييييوعا   387 قييييييام  حييييييث 
بالد�ئرة بتوزيع �ل�صتالت �لزر�عية على �لأ�صر يف مدينة �ل�صارقة و�ملدن 
�لتابعة لها �حلمرية، خورفكان، دبا �حل�صن، كلباء، �لذيد، �ملد�م، مليحة، 

�لبطائح.
وباملنا�صبة، قالت ح�صة �حلمادي مدير �إد�رة �لتالحم �ملجتمعي، �إن �لعمل 

حت�صني  على  ي�صاعد  �ملو�طنني  كبار  مليينييازل  زر�عييييية  �صتالت  توفري  على 
�لبيئة �ملحيطة بهم، لأن �لزر�عة و�لعمل يف �لأر�س هو �أمر حمبب لهم، 
يجعلهم ي�صتذكرون �ملا�صي، يوم كان �عتماد �لنا�س يف �لعي�س على �لزر�عة 
ت�صاهم  �أنها  عن  ف�صاًل  للعطاء،  رمز  كونها  �ل�صتلة  و�ختيارنا  و�لغو�س، 
�لهد�يا  بتوزيع  ولن�صعدهم  �لعاملي،  يومهم  يف  لهم  �لبهجة  �إ�صافة  يف 
�لتي ت�صلهم �إىل منازلهم وتزرع �لبهجة يف نفو�صهم، ولدعم ودمج كبار 

�ملو�طنني من �لآباء و�لأمهات يف �ملجتمع.
و�أ�صارت �حلمادي، باأن توزيع �ل�صتالت بد�أ منذ يومني، وقد �صاركت جهات 
عدة يف �مل�صوؤولية �ملجتمعية من خالل توفري �ل�صتالت وهي وز�رة �لبيئة 
و�لتغيري �ملناخي، م�صتل ��صجار �لإمار�ت، �لربية،  بلدية �ل�صارقة، د�ئرة 
و�لزر�عة  �لبلديات  �ييصييوؤون  د�ئيييرة  عجمان،  بيياإمييارة  و�لتخطيط  �لبلدية 

و�لرثوة �حليو�نية، ومز�رع م�صاتل �لقايدي.

خالل موؤمتر �سحفي تعقده يف بيت احلكمة 

ال�صارقة للكتاب تك�صف تفا�صيل الدورة 40 من ال�صارقة الدويل للكتاب 13 اأكتوبر اجلاري   
•• �ل�سارقة-�لفجر

�صباح  من  �لعا�صرة  �ل�صاعة  عند  للكتاب،  �ل�صارقة  هيئة  تعقد 
�أكييتييوبيير�جليياري، مييوؤمتيير�ً �صحفياً، يف "بيت  يييوم �لأربييعيياء 13 
�لدورة  فعاليات  تفا�صيل  عيين  للك�صف  بال�صارقة،  �حلكمة" 
�لي40 ميين مييعيير�ييس �ليي�ييصييارقيية �لييييدويل لييلييكييتيياب، �لييتييي تييقييام يف 
�إك�صبو �ل�صارقة،  3 و13 نوفمرب �ملقبل، يف مركز  �لفرتة بني 
نا�صرين وكّتاب عرب  "هنا.. لك كتاب"، مب�صاركة  �صعار  حتت 
�ملييوؤمتيير ح�صور  �لييعييامل. وي�صهد  �أنييحيياء  و�أجييانييب ميين خمتلف 
وم�صاركة كل من �صعادة �أحمد بن ركا�س �لعامري، رئي�س هيئة 
مملكة  �صفري  بال�صيو،  دى  �ينيغو  و�صعادة  للكتاب؛  �ل�صارقة 

معر�س  عييام  من�صق  �ملجيني،  وخييوليية  �لييدوليية؛  لييدى  �إ�صبانيا 
�ل�صارقة �لدويل للكتاب؛ وممثلني من �صرطة �ل�صارقة، وهيئة 
"�ت�صالت"، وعدد من  و�صركة  و�لتلفزيون،  �ل�صارقة لالإذ�عة 
بن  �أحييمييد  �صعادة  ويك�صف  و�لثقافية.  �لر�صمية  �ل�صخ�صيات 
ركا�س �لعامري، خالل �ملوؤمتر، عن تفا�صيل ومالمح �لدورة 
�ل�صخ�صيات  و�أبييرز  �مل�صاركة،  �لن�صر  ودور  �ملعر�س،  من  �لي40 
كما  �لييعييامل،  دول  خمتلف  ميين  �مليي�ييصيياركيية  و�لييفييكييرييية  �لثقافية 
�مل�صحابة  و�لور�س  و�ملحا�صر�ت  �جلل�صات  عن  �لإعييالن  �صيتم 
�لهيئة  �تييخييذتييهييا  �لييتييي  �لحيييرت�زيييية  و�لإجيييييير�ء�ت  للمعر�س، 

للحفاظ على �صالمة �مل�صاركني وزّو�ر �ملعر�س.
وتيييدعيييو هيييييئيية �ليي�ييصييارقيية لييلييكييتيياب ممييثييلييي و�يييصيييائيييل �لإعييييييالم، 

و�لنا�صرين، و�لكّتاب، و�ملثقفني، وكافة �ملهتمني بالتعرف على 
برنامج فعاليات �لدورة �جلديدة من معر�س �ل�صارقة �لدويل 
�ل�صارقة  �أن معر�س  يذكر  �ل�صحفي.  �ملوؤمتر  للكتاب حل�صور 
�لدويل للكتاب يعد و�حد�ً من �أكرب ثالثة معار�س يف �لعامل، 
ويوؤّكد عاماً بعد عام، من خالل ��صت�صافته لأ�صماء وم�صاركاٍت 
�أدبية، وثقافية من خمتلف �أنحاء �لعامل، �أن م�صروع �ل�صارقة 
يف  �لثقافية  �لأحييد�ث  �أجندة  على  �لفاعل  وح�صورها  �لثقايف 
�لعامل، بات منوذجاً عاملياً يحتذى، ينه�س بالثقافة ومفرد�تها 
كافة، ليوؤكد ح�صور �لإمارة كوجهة د�ئمة للمثقفني و�لكتاب 
و�ليينييا�ييصييرييين وجلييميييييع �لييعييامييلييني و�ملييهييتييمييني بييالييعييمييل �لثقايف 

و�صناعة �لن�صر حملياً و�إقليمياً وعاملياً.

 

مظهرها  من  يبدو  ب�صخ�صيات  �ليوم  مييد�ر  على  نلتقي  ما  كثري� 
�ليييوقيييار و�لييهيييييبيية، لييكيين مبييجييرد �حليييييو�ر مييعييهييا نييكييتيي�ييصييف �أن هذه 
�ل�صخ�صيات جمرد ملفات مغلقة مكتوب عليها للقر�ءة فقط، وهذ� 
�لإ�صافة  �ملغلق ل ميكن فتحه ول  ذ�ته كارثة، فامللف  �أمر يف حد 
�إليه ول �حلذف منه، ول ي�صتطيع فعل هذه �لأو�مر �إل من �أغلقه 
بهذ� �ل�صكل. �مللفات �ملغلقة كثرية جد� هذه �لأيييام، ويعود �ل�صبب 
�إىل تفريغ �ل�صاحة من �لعلماء و�ملثقفني وتركها للغوغاء و�أ�صحاب 
�مل�صلحة يف ن�صر �جلهل وغر�س �لأفكار �ملتيب�صة يف �لعقول، و�ملتلقي 
�أخذها كما  �أو  �أميا كانت،  يكتفي مبحرر عقله ود�عمه باملعلومات 
�ملنطق  ملعايري  و�إعادتها  فيها  للتفكري  حماولة  ول  بحث  بال  هي 
جاهزة  �إليه  و�صلت  �ملعلومة  بيياأن  و�كتفى  لديه،  �لثقايف  و�ملييوروث 
كما هي، وهذ� و��صحا جد� يف �لذين ينتمون جلماعات يف �صورها 
حتى  �أو  �أدبييييييية،  مييدر�ييصيية  �أو  حييزبييييية  �أو  دييينييييية  كييانييت  �إن  �ملختلفة، 
�مليول لناد ريا�صي، كل هوؤلء ملفات مغلقة غري قابلني للنقا�س، 
�ل�صعار  نف�س  عليهم  مل�صق  جميعا  �أنهم  �مللفات  هييوؤلء  وعالمات 

ويتحدثون بنف�س �للغة وكاأن هناك كلمة �صر جتمعهم.
�لفرق بني �مللفات �ملغلقة و�ملفتوحة كامل�صافة بني �مل�صرق و�ملغرب، 
فاملغلق غالبا ما يتبع فكر� �أحاديا وعن�صر� و�حد�ً ينقاد خلفه وقد 
فكل هذه  �أو طائفة،  �أو جماعة  �صخ�س  متمثاًل يف  �لعن�صر  يكون 
�مل�صميات ت�صب يف عن�صرية �لفكر، ومن �صمات �لتابع �أنه ل يجيد 
قيييييادة �لييدفيية وعلى طييول �خلييط �إمييعيية ل يقدر على �ييصيييء، ي�صمع 
فيطيع ول يناق�س ول يعطي لنف�صه فر�صة للتفكري و�إعادة ترتيب 
ميين �لجييتييميياع يغلق عقله ويتوقف،  يييخييرج  �أن  �لأفييكييار، ومبييجييرد 
وي�صري ببغاء ل يردد �إل مبا �صمع، ومهما حاول �لآخييرون تغيري 
ما فيه من �أخطاء ف�صلو� ف�صاًل ذريعا، فالقادر على �إعادة فتحه هو 
من �أغلقه على هذ� �ل�صكل. كارثة �مللف �ملغلق �أنه �أحيانا يغلق على 
�أن ناجت �ثنني  مفهوم خاطئ لنظرية كونية و��صحة، وي�صر على 
يف �ثنني �صبعة، ومهما حاولت ت�صحيح هذه �لنظرية رف�س رف�صا 
قطعيا ورفع �صوته ليربهن على �صحة كالمه وعن �لناجت �ملغاير 
للو�قع، ومن يناق�صه يقف يف حرية من �أمره ل يعرف معنى مت�صكه 
باخلطاأ، ل يكت�صف �أنه ملف مغلق �إل عندما ي�صيق به �صدره فيجد 
نف�صه يقول �صالما، فاجلد�ل ل يرتقي يوما ملكانة ومنزلة �لنقا�س 
و�حلو�ر، فمن �صفات �مللفات �ملغلقة �جلد�ل با�صتماته لتمرير ر�أيه 
�لذي ن�صاأ عليه. لي�س �ملطلوب من �مللف �ملغلق �أن يغري من �لثو�بت 
�أفكار غريه دون  �لكارثة تكمن يف ترديده  و�إمنا  و�لعقائد و�لفكر 
لأنه  جييد�  مييوؤمل  فهذ�  فقط  للقر�ءة  وكونه  مر�جعة،  �أو  ت�صحيح 
لذلك  �صبيله،  يف  للهالك  ي�صطر  وقييد  غييريه  �إر�دة  يتبع  بالعادة 

جتنب �جلد�ل معهم �أ�صلم و�دعى للتعاي�س �ل�صلمي.
اأ�سامة عبد املق�سود 

ملف مغلق 
حكايات على مائدة الع�ساء
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/بي�صت فا�صيليتي لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1956684 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حممد �صعيد حممد �لعريقى من �صريك �إىل مالك

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / حممد �صعيد حممد �لعريقى من 51 % �إىل %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف كلمكا�س �لطرمان

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�صم جتاري من/ بي�صت فا�صيليتي لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م

BEST FACILITY PROPERTY MANAGEMENT L.L.C

�إىل/ بي�صت فا�صيليتي لد�رة �لعقار�ت - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
BEST  FACILITY PROPERTY MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
لال�صت�صار�ت  �ل�صيييييادة/�بولودور  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لهند�صية ذ.م.م  رخ�صة رقم:1020308 

تعديل �إ�صم جتاري من/ �بولودور لال�صت�صار�ت �لهند�صية ذ.م.م

ABU LODORENGINEERING CONSULTANCY L.L.C

�إىل / مدماك لال�صت�صار�ت �لهند�صية ذ.م.م

MEDMAC CONSULTANT ENGNEERS L.L.C

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

�لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان 

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

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/مركز �جمل �لعطور  ذ م م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1019091 

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة حممد �مري �لدين �جمل  %49

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �جمل قروب �س ذ م م

 AJMAL GROUP LLC

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد �مري �لدين �جمل

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �صيخه مطر مطر بخيت �ملهريى

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

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 

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

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
�صركة   - زون  بابيل  �ل�صيييييادة/مغ�صلة  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

�ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1354626 

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة �حمد حممد حمد�ن بالطويل �ملن�صورى %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف هز�ع حممد حمد�ن بالطويل �ملن�صورى

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

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

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 

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

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
�ملعادن - �صركة �ل�صخ�س  �ل�صيييييادة/زيورخ لتجارة �صكر�ب  �لتنمية �لقت�صادية بان  تعلن د�ئيييرة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لو�حد ذ م م  رخ�صة رقم:3973588 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة ب�صام بالل �صعيد خريى �حلام�س %51

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / هانى حممود �صعبان �بوخ�صره من مالك �إىل �صريك
 تعديل ن�صب �ل�صركاء / هانى حممود �صعبان �بوخ�صره من 100 % �إىل %49

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 300000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
تعديل �إ�صم جتاري من/ زيورخ لتجارة �صكر�ب �ملعادن - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

ZURICH METAL SCRAP TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�إىل / زيورخ لتجارة �خلردة �ملعدنية ذ.م.م

ZURICH METAL SCRAP TRADING LLC
 تعديل ن�صاط / �إ�صافة خدمات حقول ومن�صاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية  0910018فعلى 
�أربعة  كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية خالل 
ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

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

ميد جيت للتجارة �س ذ م م
GENERL GATE :طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

بتاريخ :2021/9/30 �ملودعة بالرقم : 360892 
بيانات �لأولوية :

باإ�صم : ميد جيت للتجارة �س ذ م م
 ، ، هاتف: 971258882325  ، مكتب رقم 1110  �لتجاري  @�خلليج  �لتجاري 51  : دبي �خلليج  �ملوطن 

  hano34604@gmail.com :فاك�س: 97148839261 ، �صندوق �لربيد: 9870  -�مييل
�سورة العالمة :

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 35
خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�صاط �ملكتبي

و�صف �لعالمة : كلمة بو�بة عامة باللغة �لجنلزية
�ل�صرت�طات :

فعلى من لديه �إعرت��س على  ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو 
�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

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

ميد جيت للتجارة �س ذ م م
GENERAL GATE :طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

بتاريخ :2021/9/29 �ملودعة بالرقم : 360706 
بيانات �لأولوية :

باإ�صم : ميد جيت للتجارة �س ذ م م
�ملوطن : دبي �خلليج �لتجاري 51 @ �خلليج �لتجاري، هاتف: 971528882325 ، فاك�س:

  hano34604@gmail.com :97148839261 ، �صندوق �لربيد: 9780 - �مييل ،
�سورة العالمة :

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 21
�أدو�ت و�أو�ين و�أوعية لال�صتعمال �ملنزيل وللمطبخ، �أم�صاط و�أ�صفنج، فر��صي )عد� فر��صي �لتلوين �أو 
�صبه م�صغول  زجيياج  �أو  زجيياج غري م�صغول  �صلك جلي،  تنظيف،  �أدو�ت  �لفر��صي،  مييو�د �صنع  �لدهان(، 
و�ردة يف  و�أو�ين خزفية غري  �صيني  و�أو�ين خزف  زجاجية  �أو�ين  �ملباين(،  �مل�صتعمل يف  �لزجاج  )عييد� 

فئات �أخرى.
و�صف �لعالمة : كلمة بو�بة عامة باللغة �لجنليزية

�ل�صرت�طات :
فعلى من لديه �إعرت��س على  ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو 

�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك : ميد جيت للتجارة �س ذ م م

GENERAL GATE :طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
بيانات �لأولوية : بتاريخ :2021/9/29  �ملودعة بالرقم : 360779 

باإ�صم : ميد جيت للتجارة �س ذ م م
�ملوطن : دبي �خلليج �لتجاري 51 @�خلليج �لتجاري ، مكتب رقم 1110 ، هاتف: 971528882325

  hano34604@gmail.com :فاك�س: 97148839261 ، �صندوق �لربيد: 9780 - �مييل ،
�سورة العالمة :

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 9
و�ل�صينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�صوير  و�أدو�ت  و�أجييهييزة  و�مل�صاحية  و�ملالحية  �لعلمية  و�لأدو�ت  �أجهزة 
و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�صرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س و�لإ�صارة و�ملر�قبة )�لإ�صر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم، 
�أجهزة  �لكهربائية،  �لطاقة  �لتحكم يف  �أو  �أو تنظيم  �أو تكثيف  �أو حتويل  �أو فتح  و�أدو�ت لو�صل  �أجهزة 
�أقر��س  ت�صجيل،  �أقر��س  مغناطي�صية،  بيانات  حامالت  �ل�صور،  �أو  �ل�صوت  ن�صخ  �أو  �إر�صال  �أو  ت�صجيل 
مدجمة، �أقر��س فيديوية رقمية وغريها من و�صائط لت�صجيل �لرقمية؛ �آليات لالأجهزة �لتي تعمل 
بر�مج  �لكمبيوتر؛  �أجهزة  �لبيانات،  معاجلة  معد�ت  حا�صبة،  �آلت  �لنقد،  ت�صجيل  �آلت  �لنقد،  بقطع 

كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق.
و�صف �لعالمة : كلمة بو�بة �لعامة باللغة �لجنليزية

�ل�صرت�طات :
فعلى من لديه �إعرت��س على  ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو 

�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

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

ميد جيت للتجارة �س ذ م م
GENERAL GATE :طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

بتاريخ :2021/9/30 �ملودعة بالرقم : 360937 
بيانات �لأولوية :

باإ�صم : ميد جيت للتجارة �س ذ م م
�ملوطن : دبي �خلليج �لتجاري 51 @�خلليج �لتجاري ، مكتب رقم 1110 ، هاتف: 971528882325

  hano34604@gmail.com :فاك�س: 97148839261 ، �صندوق �لربيد:  9780 - �مييل ،
�سورة العالمة :

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 11
جهزة لالإنارة و�لتدفئة وتوليد �لبخار و�لطهو و�لتربيد و�لتجفيف و�لتهوية و�إمد�د �ملياه و�لأغر��س 

�ل�صحية.
و�صف �لعالمة : كلمة بو�بة عامة باللغة �لجنليزية

�ل�صرت�طات :
فعلى من لديه �إعرت��س على  ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو 

�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
�ل�صيييييادة/تبارك  بان  �لتنمية �لقت�صادية  د�ئيييرة  تعلن 

لرتكيب �حلجر و�لرخام
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3845923 

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

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/�لزهار 

لال�صت�صار�ت �لت�صويقية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2943996 

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

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
�لف�صية  �ل�صيييييادة/�لمو�ج  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

لتجارة �ملعد�ت �لكهربائية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:1179190 

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 ��صافة خالد حممد عبد�هلل با�صويد %100 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف عبد�هلل حممد عبد�هلل حممد با�صويد

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

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/�حلكاوي كافية

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:2244765 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 ��صافة حممد جمعه مبارك عي�صى �ملن�صوري %100 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف عبد�لعزيز عبد�هلل حممد �حمد �لعبيديل
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/�لمانو�س للديكور

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:1154683 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة �صيف �لدين م�صطفى �صو�صو %100
تعديل وكيل خدمات 

 �إ�صافة في�صل حممد مبارك حميد �لعبيدىل
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد بر�ء حممد في�صل ر�غب عدى
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�صركة:�صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�صم �لتجاري:�نفنتي للو�زم �صيد �ل�صماك - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�صركة:�مل�صفح م 0.7 مبنى �ل�صيد حمد حممد حمد �لكنيبى 

و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�صجل �لقت�صادي: 2825997 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية �ل�صركة  1

2 - تعيني �ل�صادة/�م �يه بارترنز حما�صبون قانونيون ،  كم�صفي قانوين 
�جلمعية  حم�صر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/9/26  لل�صركة 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2105028996   

-  تاريخ �لتعديل:2021/10/4
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�صفي 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ل�صم �لتجاري:�صكيورتي لينك للحا�صب �ليل ذ.م.م
عنو�ن �ل�صركة:�أبوظبي ، �صارع �لدفاع ، �صرق 18-2 - ق 91 - ميز�ن 

و�خرون �لهاملي  �صعيد  �صلطان  طار�س  مالك:�حمد  مبنى   -  6
CN رقم �لقيد يف �ل�صجل �لقت�صادي: 1927009 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية �ل�صركة  1

- تعيني �ل�صادة/�كيورت للمحا�صبة �لقانونية لال�صت�صار�ت �ل�صريبية   2
ذ.م.م ،  كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/9/30 وذلك بناء على 
قر�ر حم�صر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 

تاريخ �لتعديل:2021/10/4   - بالرقم:2105029726   
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�صفي 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5   
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم  2021/17053
�ملنذره: �صركة �صما للتمويل )م.خ( ) حاليا ( �صركة �حليل �وريك�س للتمويل ) �س م خ (. 

�ملنذر �إليها: فلور� بورينج ملقاولت �حلفر ذ م م فرع دبي .
تنذر �ملنذره �ملنذر �إليها ب�صرعة �صد�د مبلغ وقدرة )136،435.00( درهم نتيجة �لإخالل 
ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل �أ�صبوع من تاريخ 
�لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإجيير�ء�ت �لتنفيذية على �ل�صيارة رقم ) 91438 / 
خ�صو�صي /C/ دبي ( من نوع ) CRANE  AQHI QLY 25   _ ر�فعه 
بعجالت  ( موديل )2015( _ لون ) ��صفر ��صود( و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�ملو�فق  �لحييد  يييوم  م�صاًء  �ل�صاد�صة  �ل�صاعة  متييام  يف  علني  مييز�د  �صينعقد  بيياأنييه  للجميع   �لحتييادييية  �لبتد�ئية  �لفجرية  حمكمة  تعلن 
2021/10/10 وذلك لبيع �ملركبات �ملبني �و�صافها يف �ملوقع �للكرتوين لالإمار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae  وعلى كل 

من له �عرت��س �لتقدم باعرت��صه معزز�  �إياه مبا يربره من م�صتند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لقل .    

حمكمة الفجرية االبتدائية 
االحتادية

      
824192  JD1GM3035G1008856 Fujairah C 15480 2018/351
825222 470   JTJHT00W633533680 Abu Dhabi 4 84470 2018/418
632446 Mitsubishi L200 MMBJNKA50DD030217 Fujairah A 31727 2017/306
609954  NISSAN URVAN JN6BE6B50D9000557 Dubai M 44805 2019/184
625600 Toyota Corolla RKLBB9HEXE5006943 Dubai J 23835 2019/307
632480 InfinitiFX 35 JN8AS05Y46X001122 Fujairah A 6241 2019/80
618960 Cadillac Escalade Pickup MMBJNKA50DD008497 Fujairah A 66791 2018/508
613409 Toyota Hilux MR0EX12G5B2056039 Fujairah A 61521 2017/187
662804 ToyotaCorolla JTDBR22E273224088 Fujairah A 67582 2020/207
657061 Mitsubishi Lancer JMYSRCS1ACU705939 Fujairah A 34261 2017/187
629324  Nissan Pathnder 5N1AR1N81CC630803 Dubai D 13285 2018/131
650162 430  JTHBN36FX40156980 Abu Dhabi 5 45569 2014/161
602184 JL7BCE1J2CK019634 Fujairah A 30963 2017/187
607991 1.8 JTDBR40E389001409 RAK Qala 75268 2013/530
824453 80   JNRAZ2NY6K9110361 Fujairah B 95 2019/207

300166 Toyota Land Cruiser JTMHX09J5F4081377 Fujairah A 6002 2016/47
609954 JN6BE6BS0D9000557 Dubai M 44805 2019/184
302128  Toyota Hiace HJTGJX02P780014048 RAK Qala 76270 2013/530
605141  Toyota Pick Up MPAER33P79H505898 RAK Qala 56345 2013/530
665747 Toyota Hilux MR0EX12G9A2028436  82260 367/2015
201893 LexusLX 470 JTJHT00W323520898 Sharjah white 47221 2016/486
824880 35  JNKBV61E18M500646 Sharjah 1 12881 2019/425

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
�عالن بالن�سر        

يف �لدعوى رقم 38 / 2021 / 557 جتاري م�سارف جزئي
مو�صوع �لدعوى: �ملطالبة باإلز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 272،642.79 درهم �إمار�تي  ، بالإ�صافة �إىل 

�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام..
طالب �لعالن : �لبنك �لتجاري �لدوىل   �س.م.ع

�ملطلوب �عالنه:  جنود خمي�س ربيع بالل �خلليفي
مو�صوع �لإعالن :  مبا �أن �ملدعى �لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع

و ميثله  حممود ح�صني علي �أحمد
درهم   272،642.79 وقييدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بيياإلييز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليكي   �أقييام  قد 

�إمار�تي  ، بالإ�صافة �إىل �لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام.
وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 12-10-2021 �ل�صاعة 08:30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن 
ُبعد &BUILDING_DESC لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما 

لديكي من مذكر�ت �أو م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بيثالثة �أيام على �لقل
رئي�ص �لق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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الإمارات للتعليم املدر�صي تعتمد �صيا�صة تقييم الطلبة و�صوابطها للعام الدرا�صي 2022-2021
••  دبي - و�م:

�لطلبة  تقييم  �صيا�صة  عن  �ملدر�صي  للتعليم  �لإميييار�ت  موؤ�ص�صة  �أعلنت 
مع  يتو�فق  مبا   2022-2021 �لدر��صي  للعام  �لمتحانات  و�صو�بط 
�لكادميية  �لطلبة  م�صتويات  تطوير  على  للعمل  �ليير�مييييية  توجهاتها 
�ملجال  هييذ�  يف  �ملتبعة  و�ملنهجيات  �ملييمييار�ييصييات  لأفيي�ييصييل  وفييقييا  و�ملييعييرفييييية 
بدء�  �لدر��صية  �ملر�حل  خمتلف  �ل�صيا�صة  وحتاكي  �لعاملي  �مل�صتوى  على 
من مرحلة �لطفولة �ملبكرة وريا�س �لأطفال، و�حللقة �لأوىل و�لثانية 

و�صول �إىل �حللقة �لثالثة.
و�رتكزت �صيا�صة �لتقييم �ملتوفرة حالياً على موقع �ملوؤ�ص�صة �لإلكرتوين 
�لعملية  لو�قع  ومالم�صة  فعالية  �أكييرث  هامة جلعلها  حميياور  عييدة  على 
�لرتبوية يف �مليد�ن بهدف جعلها قادرة على تقدمي �صورة دقيقة عن تقدم 

�لكادميي  �لتطوير  �أولييويييات  عن  و�لك�صف  و�ملعريف،  �لكادميي  �لطلبة 
بالن�صبة للطلبة تبعا ل�صيا�صة �لتقييم للم�صي قدما يف �لرتقاء بجودة 

�ملخرج �لرتبوي �لوطني ورفده بكافة ممكنات ريادته.
وتتلخ�س مرتكز�ت �صيا�صة �لتقييم بالتغذية �لر�جعة من تطبيقها على 
-2021 �لكييادميييي  للعام  �ملدر�صي  �لتقومي  جانب  �إىل  �لييو�قييع،  �ر�ييس 

جمل�س  قر�ر  وفق  �لف�صلية  و�لإجاز�ت  �لتمدر�س  �أيام  وتوزيع   ،2022
�لوزر�ء ف�صال عن دليل �خلطة �لدر��صية باملد�ر�س �حلكومية.

و�أو�صحت �ملوؤ�ص�صة �أنه مت �ن�صاء �إد�رة تقييم وقيا�س �أد�ء �لطلبة وت�صمينها 
و�لأدو�ت  و�ملقايي�س  و�ملعايري  �لأطيير  �صياغة  لتتوىل  �ملوؤ�ص�صة  هيكل  يف 
و�لنظم �ملتعلقة بتقييم �أد�ء �لطلبة يف �ملد�ر�س، مبا ين�صجم مع �صيا�صات 
�لتقييم �ملعتمدة لدى �لوز�رة ومبا يو�كب �لختبار�ت �لوطنية و�لدولية 
وي�صاهم يف رفع �ملوؤ�صر�ت �لتناف�صية �لعاملية للطلبة، كما تخت�س بو�صع 

على  و�لإ�ييصيير�ف  و�لمتحانات  �لتقييم  �مل�صتمر جلييودة  �لتح�صني  خطط 
تنفيذها مبا ي�صمن تعزيز مهار�ت �لطلبة و�إعد�دهم لإحر�ز �لتقدم يف 
�لختبار�ت. وحددت وثيقة �صيا�صة �لتقييم ثالثة �أنو�ع من �لمتحانات 
يف  و�أوز�نيييهيييا  تقييماتها  و�ختلفت  و�خلييتييامييي  و�لتكويني  �لت�صخي�صي 
ملبد�أ  وحتقيقا  �ملطلوب،  �لييتييو�زن  حتقق  بهدف  للطالب  �لييعييام  �ملجموع 
�ل�صتثمار يف �لفر�س مبا يعود بالنفع على �لطالب وم�صتوى حت�صيله 
�صمن معايري مت و�صعها بعناية تتوخى دقة قيا�س م�صتويات �لطلبة، كما 
�أنه �صيتم تنظيم �متحان �لإعادة  �لتقييم  �ملوؤ�ص�صة وفقا ل�صيا�صة  �علنت 
12 و�صتكون يف  �إىل   4 �ل�صفوف من  �لعام لطلبة  مييرة و�حييد يف نهاية 

�صهر يوليو، وفق �ل�صروط �ملو�صحة ب�صيا�صة �لتقييم.
�صتنفذ  �لف�صلية  �لإلكرتونية  �لمتحانات  �أن جميع  �ملوؤ�ص�صة  و�أو�صحت 
ح�صورياً يف �ملد�ر�س وذلك متا�صياً مع برتوكول ت�صغيل �ملن�صاآت �لتعليمية 

�لجر�ء�ت  مع  يتما�صى  ومبييا  �لييدوليية  يف  �ملخت�صة  �جلهات  من  �ل�صادر 
�لحرت�زية �ملطبقة يف �ملد�ر�س �حلكومية. وت�صتهدف �لوثيقة �ل�صاملة 
على موقع �ملوؤ�ص�صة �لإلكرتوين جميع �لهيئات �لإد�رية و�لتعليمية، ومن 
�صمنهم �أولياء �أمور �لطلبة، بهدف �صرح �صيا�صة �لتقييم لهم باعتبارهم 
و�صول  �صمان  بهدف  وذلييك  �لتعليمية،  �لعملية  يف  ��صرت�تيجي  �صريك 
م�صتهدفات �ل�صيا�صة لهم ب�صورة و��صحة مبا يجعلهم يف �صورة خطط 
�ملوؤ�ص�صة لتطوير م�صتويات �لطلبة و�لرتقاء بتح�صيلهم �لأكادميي وفق 
�لإد�رية  �لييكييو�در  مع  �لتن�صيق  �صيتم  كما  عامليا،  �ملتبعة  �ملعايري  �أف�صل 
و�لتدري�صية يف خمتلف �ملد�ر�س �حلكومية بهدف �لقيام مبهمة �لتو��صل 
مع �أولياء �لأمور وتقدمي �صيا�صة �لتقييم لهم �صمن �صيغ تو��صل فعالة 
جتعل من �ملدر�صة نقطة تو��صل وتن�صيق مهمة مع كافة �أفر�د �ملجتمع 

خدمة لأهد�ف �لعملية �لتعليمية.

اإك�صبو 2020 دبي يحت�صن احتفالت اأوكرانيا بيومها الوطني
•• دبي - و�م:

�لوطني  باليوم  �حتفال  فعاليات عدة  �أم�س  دبي   2020 �إك�صبو  �حت�صن 
من  �مل�صتوى  رفيع  ر�صمي  ح�صور  و�صط  �ل�صديقة  �أوكيير�نيييييا  جلمهورية 

م�صوؤولني من كال �لبلدين.
ح�صر �لفعالية �لفتتاحية لالحتفال �لذي �أقيم يف �صاحة �لو�صل باإك�صبو 
�لت�صامح  وزير  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�صيخ  معايل  دبي   2020
�إبر�هيم  بنت  دبي ومعايل رمي   2020 لإك�صبو  �لعام  �ملفو�س  و�لتعاي�س 
�لها�صمي وزيرة دولة ل�صوؤون �لتعاون �لدويل �ملدير �لعام لإك�صبو 2020 
دبي ومعايل مرمي بنت حممد �صعيد حارب �ملهريي وزيرة �لتغري �ملناخي 
و�لبيئة ومعايل �أرينا نوفيكوفا نائبة وزير �لقت�صاد يف �أوكر�نيا وعدد من 

�مل�صوؤولني من كال �لبلدين وزو�ر �إك�صبو 2020 دبي.
وقال معايل �ل�صيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان يف كلمته �لفتتاحية خالل 
�حلفل: "�إنه ل�صرف كبري �أن �أكون معكم �ليوم لالحتفال باليوم �لوطني 
لأوكر�نيا و�أود �أن �أرحب ترحيبا �إمار�تيا حار� بكم جميعا فمنذ �أن �أ�صبحت 
ع�صو� يف �ملكتب �لدويل للمعار�س يف عام 1960 �صاركت �أوكر�نيا بانتظام 
يف �ملعار�س �لعاملية و�ملتخ�ص�صة وحققت جناحات كبرية وي�صعدنا �أن نرى 

متثيال قويا لأوكر�نيا يف �إك�صبو 2020".
و�أ�صاف معاليه: "بينما ن�صت�صيف بكل فخر معر�س �إك�صبو 2020 دبي 
باليوبيل  لالحتفال  بال�صعادة  ن�صعر  �لإميييار�ت  دوليية  يف  بالعامل  ونرحب 

�لذهبي لوطننا مع �أ�صرتنا من دول �لعامل �ملختلفة".
و�أو�صح معاليه �أن �إك�صبو 2020 دبي يوفر فر�صة للمجتمع �لدويل للعمل 
معا على م�صار مت�صارع للتعايف لبناء م�صتقبل �أكرث �أمانا و�صعادة وهو ما 

يتجلى يف �صعار �إك�صبو 2020 "تو��صل �لعقول و�صنع �مل�صتقبل".
وبني معاليه �أن جناح �أوكر�نيا �لذي يحمل �صعار "�أوكر�نيا �لذكية: و�صل 
�مل�صتقبل  لتكنولوجيا  ميكن  كيف  على  �لتعرف  للجميع  يتيح  �لنقاط" 
تو�زنا كما يدعونا �جلناح  �أكرث  ت�صاعد يف خلق عامل  �أن  �لذكية  و�حلياة 
و�أ�صار  و�ل�صعور.  و�لتفكري  �حلياة  على  تركز  مناطق  ثييالث  ل�صتك�صاف 
معاليه �إىل �أن �أوكر�نيا تت�صارك مع دولة �لإمار�ت يف �ل�صعي نحو �لبتكار 
و�لتنمية �مل�صتد�مة وكفاءة �لطاقة ..معربا عن تقديره لأوكر�نيا وكافة 
�لعاملي  �حلييدث  هييذ�  يف  للم�صاركة  جييياوؤو�  �لييذي  �لأوكيير�نيييييني  �مل�صوؤولني 

�ملهم.
�لأو�صط  �ل�صرق  �أول دوليية يف منطقة  �لإميييار�ت  �أن دوليية  و�أ�ييصيياف معاليه 
تعزيز  �إىل  وتتطلع  �لييعيياملييي  �إك�صبو  ت�صت�صيف  �آ�ييصيييييا  وجيينييوب  و�أفييريييقيييييا 

�لعالقات �لقت�صادية و�لثقافية مع �لبلد�ن يف جميع �أنحاء �لعامل.
و�أ�صاد معاليه بالعالقات �ملزدهرة بني دولة �لإمار�ت و�أوكر�نيا و�ل�صر�كة 
�أن هذ� �لنمو يف �لعالقات بني �لبلدين  �إىل  �لتي جتمع بينهما ..م�صري� 
��صفر عنه �إن�صاء جمل�س �لأعمال �لأوكر�ين يف دبي بالإ�صافة �إىل �لتعاون 

يف �ملجالت �لقت�صادية و�لثقافية و�لتعليمية.
وذكر معاليه �أننا مع �إك�صبو 2020 نتطلع لتعزيز �ل�صر�كات �لقائمة بني 
�مل�صرتك مثل  زيييادة تعاوننا يف �ملجالت ذ�ت �لهتمام  �إىل  بلدينا ون�صعى 

��صتك�صاف �لف�صاء و�ل�صياحة و�لطاقة �لنظيفة.
�لعاملية  �لتجربة  هذه  بكم يف  نرحب  �إننا  كلمته  ختام  معاليه يف  و�أ�صاف 
�لتاريخية �لتي تعد حمفز� للنمو و�حلو�ر بني بلد�ننا و�ملجتمع �لدويل 

ومنارة لالأمل يف عامل يتعافى.
�لتي جتمع  �ملتميزة  بالعالقات  �أرينا نوفيكوفا  �أ�صادت معايل  من جانبها 
بني دولة �لإمار�ت و�أوكر�نيا ..موؤكدة �أن �إك�صبو 2020 دبي حدث عاملي 
بارز يلهم �لعامل �أجمع ويخلق �لفر�س ويعزز من م�صتويات �لتعاون بني 

�لدول.
و�أ�صارت �إىل حر�س �أوكر�نيا على �حل�صور �لقوي يف �إك�صبو 2020 دبي 
�لذي يوؤ�ص�س لعالقات وثيقة وتعاون �أكرب بني خمتلف �لدول بالإ�صافة 

�إىل حتفيز �لنمو �لقت�صادي �لعاملي.
�لت�صامح  �آل نهيان وزير  �ل�صيخ نهيان بن مبارك  وعقب ذلك قام معايل 
�لوزر�ء  من  عييدد  ير�فقه  دبييي   2020 لإك�صبو  �لعام  �ملفو�س  و�لتعاي�س 
دبي   2020 باإك�صبو  �أوكر�نيا  جناح  يف  بجولة  �لبلدين  من  و�مل�صوؤولني 
�لذكية:  "�أوكر�نيا  �صعار  �جلناح  ويحمل  �لفر�س.  منطقة  يف  يقع  �لييذي 
و�لأحا�صي�س  �لييذكييي  و�لتفكري  �لذكية  �حلييييياة  وجتتمع  �لنقاط"  و�صل 
لإبيييير�ز كيف ميكن لالأفكار  ي�صعى  �ليييذي  �لأوكييييير�ين  �جليينيياح  �لييذكييييية يف 

و�لبتكار�ت �أن ت�صاعد يف بناء م�صتقبل �أف�صل لنا جميعاً.
�ل�صفر  ميكنها  �لتي  �لكهربائية  �لدر�جة  مثل  �خرت�عات  �جلناح  وي�صم 
مل�صافة 380 كلم دون �حلاجة لإعادة �صحن �لبطارية و�ل�صتائر �ل�صم�صية 
�لتي تولد �لطاقة لي�صتعر�س روح �لبتكار يف �أوكر�نيا كما ي�صلط �ل�صوء 

على ثقافتها وتر�ثها وحياة �أبنائها.
�لتي  �لر�ئعة  �لنباتات  من  كبرية  متنوعة  مبجموعة  �جلناح  يزخر  كما 

ت�صاعد على خلق �أجو�ء توحي بالر�حة و�ل�صكينة.
نقا�صية  �أزييياء وحلقات  يت�صمن عرو�س  ترفيهيا  برناجما  ويقدم �جلناح 
ت�صمل  رئي�صية  3 مناطق  �لإبد�عية وي�صم مبنى �جلناح  �لأد�ء  وعرو�س 

�حلياة �لذكية، �لتفكري �لذكي و�لإح�صا�س �لذكي.

بيئة اأبوظبي ت�صلط ال�صوء على تاأثري فقدان التنوع البيولوجي على اخلدمات التي توفرها النظم البيئية للب�صرية
•• �أبوظبي-و�م:

�أكدت �صعادة �لدكتورة �صيخة �صامل 
لهيئة  �ليييعيييام  �لأمييييييني  �ليييظييياهيييري 
حماية  �أهييمييييية  – �أبييوظييبييي  �لبيئة 
يف  للم�صاعدة  �لبيولوجي  �لييتيينييوع 
�حلفاظ على تو�زن �لنظم �لبيئية 

�لطبيعية.
و�صلطت �صعادتها - خالل م�صاركتها 
بحلقة نقا�صية يف جناح �ل�صتد�مة 
�ملناخ  تغري  �أ�صبوع  يف  �أقيمت  �لتي 
يف  �لييعيياملييي  �ملجل�س  �صل�صلة  �صمن 
�ل�صوء   -  "2020 دبييي  "�إك�صبو 
يف  �لبيولوجي  �لتنوع  �أهمية  على 
قدرة �لنظم �لبيئية على �ل�صمود، 
�لذي  �ليير�بييط  هييو  �أنييه  �إىل  م�صرية 
�لبع�س  بييعيي�ييصييهييا  ميييييع  يييجييمييعييهييا 
�لبيولوجي  �لتنوع  نفقد  وعندما 
فاإننا بالتايل نعطل �خلدمات �لتي 

توفرها �لنظم �لبيئية للب�صرية.
وقييييييالييييييت �ليييطيييبيييييييعييية عييييييبييييييارة عن 
�لبيئية  و�أنييظييمييتييهييا  مييعييقييدة  �صبكة 
�ملييتيينييوعيية بيي�ييصييكييل مييلييحييوظ، جتعل 
مييين �ملييمييكيين لييلييبيي�ييصيير �لييعييييي�ييس على 
�لنظام  �لأر�ييس من خالل خدمات 
فالطبيعة  تييقييدمييهييا  �لييتييي  �لييبيييييئييي 
�ملناخ  وتنظم  �لنظيفة  �ملييييياه  توفر 
وت�صكل  �ملحا�صيل  تلقيح  وتييدعييم 
�أنها  ذليييييك  ميييين  و�لأهيييييييييم  �لييييرتبيييية 
ومتنحنا  و�أرو�حيينييا  �أج�صادنا  تغذي 
�لييغييذ�ء و�لييرتفيييييه و�لييعييالج وحتى 
�ل�صروري  من  لذلك  �لروحانيات 
على  د�ئًما  نحافظ  �أن  لنا  بالن�صبة 
لكي  �لبيولوجي  و�لتنوع  �لطبيعة 

تزدهر �لب�صرية.
لأننا  " نييظييًر�   : �صعادتها  و�أ�ييصييافييت 
نتعدى �أكرث على مو�ئلنا �لطبيعية 
فاإننا ل نقرتب منها بل �إننا يف �لو�قع 
�لطبيعة  عييين  �بييتييعييادنييا  مييين  نييزيييد 

ميكن  �لب�صرية  �لأن�صطة  وب�صبب 
مليون  ميين  يييقييرب  مييا  ينقر�س  �أن 
نوع من �حليو�نات و�لنباتات قريًبا 
�لنتائج  �صل�صلة من  �إىل  يييوؤدي  مما 
��صتجابات  توؤثر  كما  �ملتوقعة  غري 
�لطبيعة لتدخالتنا �ملتز�يدة حالياً 
نطاق  على  باأكملها  جمتمعات  يف 
م�صبوقني من حر�ئق  وتو�تر غري 
وغزو  �لعاملية  �لأوبييئيية  �إىل  �لغابات 

�حل�صر�ت".
وتابعت : " بدون �لتنوع �لبيولوجي 
و�خلدمات  �لبيئية  �ليينييظييم  نفقد 
�لييتييي تييقييدمييهييا ليينييا ونييفييقييد �لنحل 
�ملحا�صيل  بييتييلييقيييييح  ييييقيييوم  �لييييييذي 
تثبت  �لتي  و�لنباتات  ناأكلها  �لتي 
�لييرتبيية �لييتييي تييييزرع �لييطييعييام �لذي 
ميين هبوب  �حلييميياييية  نيياأكييلييه ونفقد 
�أ�صجار  تييوفييرهييا  �لييتييي  �لييعييو��ييصييف 
�لقرم وعزل �لكربون من �لأ�صجار 
�لييتييي تيي�ييصيياعييد عييلييى تييلييطيييييف تغري 
�ملناخ.. باخت�صار �لتنوع �لبيولوجي 

و�صائل �لتو��صل �لجتماعي خالل 
نوًعا من   28 �لوقت يختفي  ذلييك 

على كوكب �لأر�س.
وحتدثت مبزيد من �لتف�صيل عن 
ملر�قبة  �ليي�ييصييامييل  �لييهيييييئيية  بييرنييامييج 
يت�صمن  و�لذي  �لبيولوجي  �لتنوع 
�ملروحية  �لييييطييييائيييير�ت  ��يييصيييتيييخيييد�م 
�لرئي�صية  �لأنييييو�ع  بع�س  لييدر��ييصيية 
ميييثيييل �أبيييييقيييييار �ليييبيييحييير فييي�يييصيييال عن 
��ييصييتييخييد�م �لييطييائيير�ت بيييدون طيار 
ملييير�قيييبييية �ليييطيييييييور بيييالإ�يييصيييافييية �إىل 
ملجموعة  ميييييييد�ين  ميي�ييصييح  �إجييييييير�ء 
�إطييار �صعيها  و��صعة من �لأنيييو�ع يف 

للحفاظ على �لتنوع �لبيولوجي.
�نتهينا  " لقد  و�أ�صافت �لظاهري: 
ميييوؤخيييًر� ميين ر�ييصييم خيير�ئييط �صاملة 
للمو�ئل �لطبيعية �لربية و�لبحرية 
وحتيييدييييد ��ييصييتييخييد�مييات �لأر��يييصيييي 
�أبوظبي  لإميييارة  �لأر�ييصييي  و�لغطاء 
عن  �ل�صت�صعار  تقنيات  با�صتخد�م 
�مليد�نية  �مليي�ييصييوحييات  وكييذلييك  بييعييد 

هيياميية مبيييا يف ذليييك �ييصييجييرة �لغاف 
ونيييبيييات �لييغيي�ييصييا و�ثييينيييني مييين �أنييييو�ع 
�ملهددة  و�ليينييبيياتييات  �ل�صمر  �أ�ييصييجييار 

بالنقر��س يف جبل حفيت.
�لهيئة  قامت  ذلييك  �إىل  بالإ�صافة 
�لنباتات  م�صتل  يف  �لإنييتيياج  بييزيييادة 
ي�صم  �لييذي  للهيئة  �لتابع  �ملحلية 
�أكييييرث مييين 73 نيييوعييياً مييين �لأنيييييو�ع 
و�ليييييييذي ت�صل  �ملييحييلييييية  �ليينييبيياتييييية 
 500.000 �إىل  طاقته �لإنتاجية 

�صتلة �صنوياً.
�أبوظبي   - �لبيئة  هيئة  تعمل  كما 
عييييلييييى تييييطييييوييييير مييييركييييز �أبييييوظييييبييييي 
بطاقة  �لنباتية  �لور�ثية  للم�صادر 
�إجمالية ت�صل لأكرث من 20000 
�لهيئة  و�أطييلييقييت  �لييبييذور  عينة ميين 
مليون  على  يزيد  مييا  نييرث  م�صروع 
حملية  بيييييريييييية  ليييينييييبيييياتييييات  بيييييييييذرة 
ملييجييمييوعييات خميييتيييارة مييين �لأنييييييو�ع 
�أربييييع مناطق  �لييربييية يف  �ليينييبيياتييييية 
تاأهيل  بييييياإعيييييادة  وقييييامييييت  حمييمييييية 

�لب�صرية  لبقاء  �لأهمية  بالغ  �أميير 
."

على  �ل�صوء  �صعادتها  �صلطت  كما 
للتنمية  �لأربييييييع  �ليييركيييائيييز  �أهييمييييية 
�مليي�ييصييتييد�ميية وهييييي كيييوكيييب �لأر�يييييس 
و�لإنييي�يييصيييان و�ليييفيييائيييدة و�ملييييبييييادئ .. 
�لكثري من عو�مل  "هناك  وقالت: 
على  باأعيننا  متيير  �لييتييي  �لت�صتيت 
نحتفظ  �لتي  �ل�صغرية  �ل�صا�صات 
�أنييينيييا نن�صى  ليييدرجييية  �أميييامييينيييا،  بييهييا 
ون�صتمتع  �لأعيييليييى  �إىل  نيينييظيير  �أن 
بجمال �لطبيعة لأنها تنقر�س من 

حولنا".
فمعدل �نقر��س �لأنو�ع �لآن �أ�صرع 
عليه  كييييان  مميييا  مييييرة   10000 بيييي 
�أ�صا�ًصا  ذليييك  وييييرجيييع  �ملييا�ييصييي،  يف 
وت�صري  �لييبيي�ييصييرييية  �لأنيي�ييصييطيية  �إىل 
و�حييييًد�  نيييوًعيييا  �أن  �إىل  �لييتييقييدييير�ت 
ييينييقيير�ييس كييييل خييميي�ييس دقييييائييييق ويف 
يق�صي  �ملتو�صط  ففي  �لإطيييار  هييذ� 
�لأ�صخا�س 144 دقيقة يومًيا على 

للمحميات  ز�يييييييد  �ييصييبييكيية  �ييصييميين 
�ييصييت ميينيياطييق حممية  �لييطييبيييييعييييية 
ذلييك حممية مروح  بحرية مبييا يف 
�لعام  �نيي�ييصييمييت يف  �لييتييي  �لييبييحييرييية 
�لعاملية  �ليي�ييصييبييكيية  �إىل   2007
�لتابعة  �حليييييوي  �ملحيط  ملحميات 
لربنامج �لإن�صان و�ملحيط �حليوي 
 /MAB/ بيياليييييونيي�ييصييكييو  �خليييا�يييس 
�لبحرية  �ملييحييميييييات  هيييذه  وتييغييطييي 
�أو  هييكييتيياًر�   6780 �إجييمييايل  ب�صكل 
�أبوظبي  م�صاحة  من   13.88%
 13 �إىل  بييالإ�ييصييافيية  هييذ�  �لبحرية 
تغطي  بييييرييييية  حميييمييييييية  مييينيييطيييقييية 
 16.96% �أو  هييكييتيياًر�   1146
من �مل�صاحة �لربية لإمارة �أبوظبي 
�إىل  �لن�صبة  مع خطط لزيادة هذه 

�لقريب. �مل�صتقبل  يف   20%
�أبوظبي   - �لبيئة  كما طييورت هيئة 
على  للحفاظ  عمل  خطط  خم�س 
�ملهددة  �لنباتات  �أنييو�ع  من  ثمانية 
�أبييوظييبييي و�ييصييبييعيية ميييو�ئيييل برية  يف 

�لتي تتيح لنا حتديد توزيع جميع 
�صاهمت  وقييييد  �لإميييييييارة  يف  �مليييو�ئيييل 
�لهيئة  �خليير�ئييط يف م�صاعدة  هييذه 
�إىل  �لتي حتتاج  �ملناطق  يف حتديد 
�ملو�ئل  ترتيب  يتم  حيث  �حلماية 
وفيييييق منهج  و�ليييبيييحيييريييية  �لييييربييييية 
ت�صنيف بياين متكامل وت�صهم هذه 
�ملوثوقة  �لييبيييييانييات  ميين  �ملييجييمييوعيية 
�أكيييرث دقة  �تييخيياذ قيييير�ر�ت بيئية  يف 
ت�صتخدم  كيييميييا  لييلييقيييييا�ييس  وقيييابيييلييية 
�ل�صناعية  �لأقييمييار  بيانات  �لهيئة 
و�لطائر�ت  ُبييعييد  عيين  لال�صت�صعار 
�ل�صطناعي  و�لييذكيياء  طيار  بييدون 

لر�صم خر�ئط جودة �لرتبة ".
�ملحميات  بييرنييامييج  �أن  و�أو�يييصيييحيييت 
�لييطييبيييييعييييية يف هيييييييئييية �ليييبيييييييئييية – 
حتديد  �إىل  ي�صعى  �ليييذي  �أبييوظييبييي 
�لربية  �مليينيياطييق  و�إد�رة  وحييميياييية 
تيي�ييصييم جمموعة  �لييتييي  و�لييبييحييرييية 
مييتيينييوعيية ميين �مليييو�ئيييل �لييطييبيييييعيية يف 
جميع �أنحاء �أبوظبي وتدير �لهيئة 

�ملو�ئل �لطبيعية �جلبلية يف متنزه 
�أنو�ع  وزر�عيية  �لوطني  جبل حفيت 
�لغ�صف  �أ�صجار  من  حملية  نباتية 
و�ليي�ييصييوع و�خليينيي�ييصييور و�لييتييي تعترب 
و�ملتناق�صة يف  �ملييهييددة  �لأنيييو�ع  من 
بيييييئيياتييهييا �لييطييبيييييعييييية �ملييحيي�ييصييورة يف 

جبل حفيت.
بتو�صيع  ميييوؤخيييًر�  �لييهيييييئيية  وقييياميييت 
و�لناجح  �لطموح  برناجمها  نطاق 
لإعيييييادة تييوطييني �ملييهييا �لأفييريييقييي /
�أبيييو حييير�ب/ �ملييهييدد بييالنييقيير��ييس يف 
�إعييييادة  لي�صمل  �لييطييبيييييعييييية  بيئتها 
�ملهددة  �لأنييييو�ع  �ملييزيييد ميين  توطني 
بييالنييقيير��ييس مييثييل �ملييهييا �أبييييو عد�س 
�لد�ما  وغيييز�ل  �لوح�صي"  "�لبقر 
يف ت�صاد وو�صل عدد �ملها �لأفريقي 
�لآن  ت�صاد  يف  �لهيئة  تييديييره  �لييذي 
�إىل �أكرث من 330 ر�أ�صا وذلك مع 
ولدة �أكرث من 70 مولود�ً جديد�ً 
جديدة  ر�أ�ييصيياً   50 ونقل  �لربية  يف 

من �ملها �إىل ت�صاد.

بلدية منطقة الظفرة تبداأ نرث 
بذور نباتات البيئة املحلية 

•• �لظفرة -�لفجر:

و�ثناء  قبل  �ملحلية  �لبيئة  نباتات  بييذور  بنرث  �لظفرة  بلدية منطقة  تقوم 
مو�صم �لأمطار يف �ملحميات �لطبيعية ��صتعد�د� ملو�صم هطول �لأمطار.

بهدف �كثار �لنباتات �ملحلية و�ملحافظة على �لتو�زن �لبيئي وعدم �ل�صر�ر 
بالنظم �لبيئية �ملحلية و�حلفاظ على �ملو�رد �ملائية.
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ويقل�صون م�صرتياتهم �أكرث فاأكرث كل �صهر. ويبلغ �صعر �لدولر 270 �ألف 
ريال، مقارنة مع 32 �ألفاً، عندما وقعت طهر�ن �لتفاق �لنووي مع �لقوى 
رو�تب  ق�صم  �إىل  �ليييدولر  �صعر  �لرتييفيياع يف  هييذ�  و�أدى   .2015 يف  �لعاملية 

�لإير�نيني، ومدخر�تهم.
و�رتفع �لت�صخم �إىل %45 منذ 1994، بينما حلقت �أ�صعار �ملو�د �لغذ�ئية 
%60. ويعود ذلك لأ�صباب متعددة ومتد�خلة، بينها غرق �لقت�صاد  بنحو 
وتعطل  �لإيييير�ين،  �لنووي  �لربنامج  خلفية  على  �لعقوبات  من  �صنو�ت  بعد 

حلقة �لإنتاج ب�صبب وباء كورونا، و�لتدين �مل�صتمر يف �لإنتاج �ملحلي.
و�نخف�س �إجمايل �لناجت �ملحلي بنحو %60 بني 2017 و2020، وفق ما 
�أفادت به غرفة �لتجارة �لأ�صبوع �ملا�صي، وو�صف رئي�س �لغرفة غالم ح�صني 

�صافعي �لنخفا�س بي “حتذير جدي من م�صتقبل �لقت�صاد �لإير�ين«.
�لأطعمة،  �لتخلي عن  �أمو�لهم بال قيمة، ويجب  �أن  �لآن  �لإير�نيون  ويجد 

�جلديد مهامه، دون حتديد موعد ل�صتئنافها. ومنذ عقود، يعاين �لإقت�صاد 
�لإير�ين �ل�صعيف من �صوء �لإد�رة، وفق �خلرب�ء، لكن �لعقوبات، خا�صًة على 
قطاع �لطاقة �حليوي �لتي منعت �حلكومة من بيع �لنفط �خلام يف �خلارج، 

�صرعت �لنحد�ر.
ويقول �لقت�صادي �لإير�ين مرت�صى �أفغاين، �إن “�ل�صبب �لرئي�صي لالرتفاع 
و�لوظيفية  �لد�خلية  �لأجييهييزة  فعالية  عييدم  �إىل  عائد  �لت�صخم  يف  �حلييايل 
�لتي  �لييدولر�ت  �لنفط �خلييام، وعلى  �أننا نعتمد على بيع  و�لتنفيذية، ومبا 

جننيها من ور�ء ذلك، فاإننا �صرنا �أكرث ه�صا�صة يف ظل �لعقوبات«.
�لريال لتدفع  �ملزيد و�ملزيد من  �إىل طبع  �لييدولر�ت �حلكومة  ودفييع نق�س 
�مل�صتحقات عليها. ونتيجة لذلك، ُدفع �لكثري من �لإير�نيني �إىل �لفقر. ويف 
�لعام �ملا�صي، ز�دت �أعد�د �لذين يعي�صون حتت خط �لفقر، وفق �لإح�صاء�ت 

�لر�صمية، من �لذين يجنون ما يعادل 46 دولر�ً يف �ل�صهر، نحو 40%. 

•• و��سنطن-وكاالت

�لذي  �لإقت�صادي  �لو�صع  �إىل  �لأمريكية  بر�س”  “�أ�صو�صيتد  وكالة  تطرقت 
�إييير�ن، م�صرية �إىل �أن �صاحب �صوبر ماركت يف و�صط طهر�ن  يزد�د �صوء�ً يف 
�أ�صعار �ل�صلع  يدعى مهدي دولتياري، كان ير�قب بخوف يف �لأ�صهر �ملا�صية 

�لتي كانت مقبولة يف متجره، قبل �أن حتلق بعيد�ً عن متناول زبائنه.
�لأ�صا�صية من  �لغذ�ئية  �ملو�د  من  �أكيا�صاً  ي�صرتون  كانو�  �لذين  و�لإير�نيون 
�لوقت  يف  طعام،  من  يكفي  ما  على  للح�صول  �لآن  يكافحون  باتو�  �ملتجر، 
�لذي تنخف�س فيه �لعملة �إىل م�صتويات جديدة يف مقابل �لييدولر. ويقول 
�لأمريكية  �لعقوبات  تخنق  وفيما  جيييد�ً«.  باهظ  �لأرز  “�صعر  �إن  دولتياري 
�لإقت�صاد، فاإن �لرتفاع �لقيا�صي للت�صخم، �أحلق �ل�صرر �لأكرب بالإير�نيني 
وجباتهم،  من  و�حلليب  �للحوم،  �ملذهولون  �لإير�نيون  ويقتطع  �لعاديني. 

�لتي كانت تعترب �أ�صا�صية يف �ملا�صي. ومقارنة مع عام م�صى، �رتفعت �أ�صعار 
و�ملو�د   ،70% �خل�صر  و�أ�ييصييعييار   ،80% بنحو  و�لبي�س  و�لييليين،  �حلليب، 

�لأ�صا�صية مثل �خلبز و�لأرز %50، وفقاً لوكالة �لإح�صاء�ت �حلكومية.
�لأ�صعار ترتفع  �أن  :”نرى  63 عاماً، غا�صباً  عييدلت،  �أوزر�  �مل�صرتي  ويقول 
�أكرث و�أكرث يومياً...�إنه �أمر مرعب. كيف ميكن �لعي�س مبثل هذه �لرو�تب 
�ملتدنية«. ويقول �لكثري من �لإير�نيني �إنهم يت�صوقون �أقل بكثري مما كانو� 
يفعلون يف �ملا�صي. وقالت جيهان خياباين وهي �أم لثالثة �أولد: “يف �لوقت 

�حلا�صر �أ�صتطيع فقط �صر�ء �لبقوليات مرة يف �ل�صهر«.
وقتها  �لرئي�س  �صحب  عندما   2018 يف  �لأمريكية  �لعقوبات  فر�س  �أعيد 
دونالد تر�مب و��صنطن من �لإتفاق �لنووي، بينما بقيت �لآمال، يف �أن جتد 

�لقوى �لعاملية م�صار�ً للعودة �إىل �لتفاق، �صعبة �ملنال.
وتوقفت �ملفاو�صات يف فيينا يف يونيو )حزير�ن( قبل تويل �لرئي�س �لإير�ين 

ت�صخم مرعب يف اإيران...40 % من ال�صكان حتت خط الفقر

�لنو�ب،  جمل�س  رئي�صة  تعر�صت     
�لدميقر�طية  �لأغييلييبييييية  زعيييييميية 
�ليييييربمليييييانييييييييييية، ميييي�ييييصيييياء �جلييييمييييعيييية، 
ن�صاء من مع�صكرها.  �أمام  للهزمية 
�ل�صناتورة  ميييييينييهييا،  عييلييى  و�حيييييدة 
�أريزونا،  وليييية  عيين  �لدميقر�طية 
�ليييتيييي رف�صت  �ييصييييينيييييمييا،  كييري�ييصيينت 
�لإنفاق  ميييييز�نييييية  بتمرير  �لتعهد 
 3.5 �ليييييبييييياليييييغييييية  �لجييييييتييييييميييييياعييييييي 
غالبية  تييدعييمييهييا  دولر  تييريييليييييون 
حييزبييهييا.    و�لأخييييرى على ي�صارها، 
بيييير�ميييييييييال جييييايييييابييييال،  �ييصييخيي�ييس  يف 
�لع�صو �لدميقر�طي عن �صياتل يف 
�لكربى  و�لكاهنة  �ليينييو�ب،  جمل�س 
 96 ت�صم  �لتي  �لتقدمية،  للكتلة 
م�صوؤوًل منتخًبا يف مبنى �لكابيتول 
من  لها،  بالن�صبة  ي�صارية.  �لأكيييرث 
�مليي�ييصييتييحيييييل �لييتيي�ييصييويييت عييلييى خطة 
�لتي  �لتحتية  �لبنية  يف  �ل�صتثمار 
مليار   1000 �إىل  قيمتها  تيي�ييصييل 
دولر، و�لتي �صبق تبنيها يف جمل�س 
�جلمهوريني،  مبيي�ييصيياعييدة  �ليي�ييصيييييوخ 
جمل�س  يييي�يييصيييّوت  �أن  �ييصييمييان  دون 
�لعتماد�ت  ل�صالح  نف�صه  �ل�صيوخ 
�ل�صخمة خلطة �إعادة �لبناء ب�صكل 
�أف�صل.    �ملاأزق، �ذن، وحتى �لتمّزق 
بقيادة  �ملخاطرة  �نها  و�حليي�ييصييرة... 
�لهزمية  �ىل  �لدميقر�طي  �حلييزب 
نوفمرب  �لن�صفية  �لنييتييخييابييات  يف 
2022، ناهيك عن �لتهديد بحملة 
�لرئي�س  لنائب  �إ�صكالية  من  �أكييرث 

كامال هاري�س عام 2024.

اأراد بايدن بقاء 
بيلو�سي يف من�سبها

�لدميقر�طيون  ��ييصييتييعيياد  عيينييدمييا     

يف   ،2018 عيييييييام  �لييييكييييوجنيييير�ييييس 
تر�مب،  دونييياليييد  وليييييية  ميينييتيي�ييصييف 
بيلو�صي  نان�صي  �ل�صحافة  و�صفت 
لرت�مب”.  كييابييو�ييس  “�أ�صو�أ  بيياأنييهييا 
�حتفظت  قييد  تييكييون  �أن  ميكن  فهل 
بايدن؟  جلييو  ولييكيين  �لكنية،  بنف�س 
�لبع�س  بع�صهما  �لثييينيييان  يييعييرف 
عاًما   78 �لعمر  ميين  -يبلغ  جيييييًد� 
81 عاًما.  �لييعييميير  ميين  هييي  وتييبييلييغ 
�ل�صرقي،  �ل�صاحل  يف  �لأوىل  ولييدت 
ون�صاأت يف �ل�صاحل �لغربي، وهي من 
�أم�صت  �أن  بعد  بالتبني  كاليفورنيا 
�أ�صبح  �لييتييي  بييالييتيييييمييور،  يف  �صبابها 
و�لدها، توما�س د. �ألي�صاندرو، وهو 
�بن ملهاجر �إيطايل، رئي�س �لبلدية. 
�ل�صعائر  ميينييهييمييا  كييييل  ومييييييار�يييييس 
�أم خلم�صة  �لكاثوليكية، وهي �ي�صا 

�أطفال.
    كيييان بييايييدن وبيييييلييو�ييصييي، �ملحّرك 
�لت�صريعي  �لنت�صار  ور�ء  �لييد�فييع 
�لإ�صالح  �أوبييياميييا،  لييبييار�ك  �لعظيم 

تييياأثيييري �إ�يييصيييالحيييات �لإنييييفيييياق هذه 
�لوليات  �أكييييرث  يف  �ليينيياخييبييني  عييلييى 
�ملتنازع عليها يف �نتخابات منت�صف 
بيياملييائيية من   73 �أن  �لييقييادميية،  �مليييدة 
�ليييييدو�ئييييير  تيييليييك  �لأمييييريييييكيييييييييني يف 
�لنيييتيييخيييابييييييية ييييدعيييميييون خيييطييية 1 
تريليون دولر للبنية �لتحتية. لكن 
�لزيادة يف  ب�صاأن  قلقون  باملائة   88

�لدين �لعام. 
�أن  �إىل  ميييار�يييصيييال،  ويييييل  ويييخييليي�ييس 
�إعادة  �إىل  بحاجة  “�لدميقر�طيني 
و�صياغة  �أولييوييياتييهييم  يف  �لييتييفييكييري 
حتملها  ميكنهم  جييديييدة  ميييييز�نييييية 
�إىل  �حلييييييييييزب  تيييقييي�يييصيييييييم  ليييتيييجييينيييب 
مع�صكرين، و�صيثبت ذلك للبالد �أن 

�لدميقر�طية تعمل مرة �أخرى«.
   وغني عن �لقول، �إن ف�صل بايدن 
جمهوريا  حزبا  �صيخدم  وبيلو�صي 
ا عن �لوحدة بعد هزمية  يبحث �أي�صً
يوم  �ىل  ترمز  �صورة  مع  نوفمرب. 
للدميقر�طيني:  �لييد�مييي  �جلمعة 

�ليي�ييصييهييري ليييليييتييياأميييني �لييي�يييصيييحيييي: يف 
عن  �ملنتخبة  نا�صلت  �لييوقييت،  ذلييك 
�أقر�نها  لإقيينيياع  فر�ن�صي�صكو  �ييصييان 
�لإ�صالح  لهذ�  �لتاريخي  باجلانب 
مهما  �ملييتييحييدة  لييلييوليييات  بالن�صبة 
�لتدريجي  وتنفيذه  تكلفته،  كانت 
جد� يف �لزمن، و�لت�صويات �لالزمة 
�ملنتخبني  �ليييدمييييقييير�طيييييييني  مييييع 

�لأكرث حمافظة.
من  �حلييييييييزب  هيييييييذ�  مييييينييييع  ومل     
�لن�صفية  �لنييتييخييابييات  يف  �لييهييزمييية 
تر�مب  دونييالييد  ول   ،2010 لييعييام 
�لن�صب  هيييذ�  تفكيك  حميياوليية  ميين 
2017، لبنة لبنة.  �لت�صريعي عام 
ورغم خ�صارة 13 مقعًد� دميقر�طًيا 
�لعام �ملا�صي يف جمل�س �لنو�ب، �أر�د 
جو بايدن عودة نان�صي بيلو�صي �إىل 
�لتقدمي  �جلناح  �أن  رغم  من�صبها، 
لييلييحييزب، بييقيييييادة �ملييخيي�ييصييرم بريين 
�ألك�صاندريا  و�ليييينييييارييييية  �يييصيييانيييدرز 
�أقل  زعيًما  �أر�د  كييورتيييييز،  �أوكييا�ييصيييييو 

�ل�صابق  كييلييييينييتييون  فيييرييييق  عيي�ييصييو 
�لييييييذي يرى  �لأبييييييييي�ييييس،  �ليييبيييييييت  يف 
�حل�صول  مييعييجييزة،  “�صتكون  �أنييييه 
�أ�ييييصييييو�ت  ميييين  بيييامليييائييية   100 عيييليييى 
�لدميقر�طيني،  �لييي�يييصييييييينييياتيييور�ت 
�لنو�ب  �أ�يييصيييو�ت  ميين  بيياملييائيية  و98 
�لدميقر�طيني يف جمل�س �لنو�ب«.

بايدن،  بيييد�يييية وليييييية جيييو  ميينييذ     
�إىل  �لو�صطيني  ميين  �لييعييديييد  �أ�ييصييار 
�لييييهييييّوة بييييني �ليييييييميييني و�لييييييي�يييصيييار يف 
�لرئي�س  يتوىل  �أن  و�أر�دو�  �حلييزب، 
�إىل  �لن�صو�س  ج�صرها قبل تقدمي 
منت�صف  يف  ولييييي�ييس  �لييكييوجنيير�ييس، 
�مليينيياقيي�ييصيية، عندما  �لييطييريييق خيييالل 
يكن  “مل  مو�قفه.  يف  كل  يتخندق 
�أ�ييصييلييوب �أخييييذ �لييرهييائيين هيييذ� �أكرث 
ويل  كييتييب  �نتحاري”،  ميييييثيياق  ميين 
�ل�صيا�صات  معهد  رئي�س  مييار�ييصييال، 
�فكار  �يييصييينيييدوق  وهييييو  �لييتييقييدمييييية، 

للو�صطية �لكلينتونية.
   ُتظهر �لدر��صة �لتي طلبها حول 

و�صطية، و�أ�صغر �صنا، و�أكرث تب�صري� 
�لو�عدة،  �لييدميييقيير�طيييييني  بيياأجيينييدة 
�ملناخ  بييتييغييرّي  يتعلق  فيما  �صيما  ل 

و�ل�صحة و�لتعليم.
بيلو�صي  نييانيي�ييصييي  �أفييليي�ييصييت  فييهييل     
بف�صلها يف جعل حزبها ي�صّوت على 
�لأبي�س  للبيت  �مليييزدوجييية  �خلييطيية 
كاتبة  ح�صب  مليار؟   4.500 عند 
�صريتها �لذ�تية، �صوز�ن بيج، موؤلفة 
ودرو�ييييس  بيييييلييو�ييصييي  “نان�صي  كييتيياب 
�لقوة” )تو�لف-ها�صيت، 2021(، 

فاإن �لإجابة هي ل.
   »وظيييييفييتييهييا �ييصييعييبيية لييلييغيياييية لأن 
حيث،  منق�صمون،  �لدميقر�طيني 
�لتقدميون  ييي�ييصييعيير  جييييانييييب،  ميييين 
�أي وقت  مييين  جيييييير�أة  �أكيييييرث  بييياأنيييهيييم 
�أخييرى، يف�صل  ناحية  م�صى، وميين 
�صال�صة،  �أكييرث  تغيري�ت  �ملعتدلون 
و�أكييرث قبول من �حلزبني، حتى ل 
يفقدو� مقعدهم �لعام �ملقبل، تقول 
�صوز�ن بيج، مل يرغب �أحد يف �تخاذ 

حماولة  يف  �لآخييييييير  جتييييياه  خيييطيييوة 
لييتييقييدمي تييينيييازلت و�ليييو�يييصيييول �ىل 
بيلو�صي  نان�صي  عالمة  و�صط،  حل 
كان  �صنو�ت،  ع�صر  قبل  �لتجارية. 
�صوًتا   39 خ�صارة  حتّمل  باإمكانها 
�ليوم  �ليييطيييرييييق...  يف  دميييقيير�طييًيييا 
�أن  �لأغلبية �صيقة جييًد� �ىل درجيية 

�ملهمة لي�صت بهذه �ل�صهولة«.
�إليييييهييا �صيليا  �نيي�ييصييمييت     ميير�فييعيية، 
بيلني، �لباحثة يف معهد بروكينغز، 
يف  “دميقر�طيون  كييتيياب  ومييوؤلييفيية 
“�إذ�   :)2020 )فييايييارد،  �أمريكا” 
كان هناك �صخ�س و�حييد قييادر على 
�لتوفيق  ميكن  ل  مييا  بييني  �لتوفيق 

فيه، فهو نان�صي بيلو�صي.
 ل �أعييتييقييد �إنيييهيييا �ملييعييركيية �ليييز�ئيييدة 
ا  بالن�صبة لها، لكن �ملاأزق يعود �أي�صً
�إغييو�ء بع�س  �إىل عييدم قدرتها على 
�لبالد  لأن  �جلييمييهييورييية  �لأ�يييصيييو�ت 
حجة  �لنق�صام”.  تييز�ل يف غاية  ل 
ح�صابية ي�صاركها ويليام جال�صتون، 

�صورة دوغ �أندري�س، م�صت�صار ميت�س 
�جلمهورية  �لأقلية  زعيم  مكونيل، 
�حتفل  �ليييذي  �ليي�ييصيييييوخ،  جمل�س  يف 
�لكابيتول  مكاتب  يف  ميالده  بعيد 
مع كعكة ميكن �أن نقر�أ عليها: “�إنه 
و�لدميقر�طيون  لييدوغ،  خا�س  يوم 

د�ئًما يف متناول �ليد.«
�لأبي�س  و�لبيت  بيلو�صي  نان�صي     
وقياد�ت �حلزب، هل هم م�صتعدون 
و�أكييييرث  عييقييالنيييييني  ييي�ييصييبييحييو�  لأن 
�لن�صحاب  ميياز�ل  بينما  �ن�صباًطا، 
�ألف   700 ومقتل  �أفغان�صتان  من 
ب�صبب كوفيد، يلّبد�ن �صماء �لبالد؟ 
هل من �لأف�صل خ�صارة �لنتخابات 
ميييع تييعييديييل هيييذ� �لإ�يييصيييالح نييييزوًل، 
�لأكييييرث طييمييوًحييا من  �صيظل  لييكيينييه 
روزفلت  �صفقة  منذ  �حلجم  حيث 
لعدم  خييي�يييصيييارتيييهيييا  �أم  �جليييييدييييييدة؟ 
 2022 عييييام  مييوعييد  “�ن  تييبيينيييييه؟ 
ميكن �أن ي�صبه عام 2010، عندما 
�ل�صيطرة على  �أوبييامييا  بييار�ك  خ�صر 
�ليييكيييوجنييير�يييس بيييعيييد �يييصيييعيييود حيييزب 
�ل�صاي، �لذي كان يكافح �صد عودة 
�أ�صتاذ  ييييقيييول  �لرفاهية”،  دولييييية 
�صنايدر  بيييييل  �ليي�ييصيييييا�ييصييييية  �ليييعيييليييوم 
مييوؤلييف، قييبييل ثيييالث �ييصيينييو�ت، كتابا 
فرعي  وعييينيييو�ن  “�ملاأزق”  بييعيينييو�ن 
قابلة  غري  �أمريكا  �أ�صبحت  “هكذ� 

للحكم«.
* رئي�ص حترير �سحيفة 

لو جورنال دو دميان�ص. من 
موؤلفاته, “هيالري كلينتون من 
و”العي�ص مع  االألف اإىل الياء”, 
ومرتجم وكاتب  االأمريكيني”, 

مقدمة كتاب “عن العرق يف 
اأمريكا باراك اأوباما«.

انق�سام الدميقراطيني يعّقد مهّمتها:

نان�صي بيلو�صي بال معجزات لإنقاذ بايدن...!
% من اأ�سوات النواب الدميقراطيني  �سيكون معجزة, احل�سول على 100% من اأ�سوات ال�سيناتورات ,و 98 

•• �لفجر -فر�ن�سو� كليمن�سو 
ترجمة خرية �ل�سيباين

     مل تتمكن رئي�سة جمل�ص النواب نان�سي بيلو�سي 
اأنها  �سيثبت  ورمبا  الدميقراطيني,  بني  التوفيق  من 
قد تكون عقبة يف اإنقاذ البيت االأبي�ص يف انتخابات 

العام املقبل.
   قبل ثالث �سنوات من هزمية هيالري كلينتون يف 
نان�سي  �ساغت   ,2016 لعام  الرئا�سية  االنتخابات 
بيلو�سي هذه اجلملة ال�ستح�سار قدرة الن�ساء على 
معاركهن  يف  الفوز  اأجل  من  البع�ص  بع�سهن  ت�سجيع 
اأنف�سهن,  يف  يثقن  الن�ساء  كانت  “اإذا  ال�سيا�سية: 

ف�سوف يثقن بالن�ساء االأخريات«.

بر�ميال جايابال ترف�س �لت�صويت على خطة �ل�صتثمار يف �لبنية �لتحتية بيلو�صي على نار �صاخنة

كري�صنت �صينيما رف�صت �لتعهد بتمرير ميز�نية �لإنفاق �لجتماعي قد تدفع كامال هاري�س غد� ثمن �نق�صامات �ليوم

اإن ف�صل بايدن وبيلو�صي يخدم حزبا جمهوريا 
��ا عن الوح�دة بعد هزمي�ة نوفمرب يبحث اأي�صً

قد يبدو موعد عام 2022 مثل عام 2010, 
عندما خ�صر باراك اأوباما ال�صيطرة على الكوجنر�س

خط  ل�صتعادة  جييد�  �صعيد  و�أنيييا  �لييوقييت  بع�س  مييّر  “لقد  ل�صحافيني  �لييييوز�رة 
�لع�صكرية  �لت�صالت  ��صتئناف  �جلنوب  �لدفاع يف  وز�رة  �أكييدت  كما  �لت�صال«. 
عرب �حلييدود. وقالت �لييوز�رة يف بيان “مع ��صتعادة خط �لت�صال بني �جلنوب 
و�ل�صمال، تعترب �حلكومة يف تقييمها �أنه مت توفري �أر�صية ل�صتعادة �لعالقات 

م�صيفا �أن “�حلكومة تاأمل ��صتئناف �حلو�ر ب�صرعة«. بني �لكوريتني”، 
�أن  �لثنني  مبكر  وقت  يف  لالأنباء  �ل�صمالية  �لكورية  �ملركزية  �لوكالة  وذكييرت 
�لزعيم �لكوري �ل�صمايل كيم جونغ �أون “�أعرب عن نيته �إعادة ت�صغيل خطوط 
�خلطوة  هييذه  �أن  �إىل  م�صرية  و�جلنوب”،  �ل�صمال  بييني  �ملقطوعة  �لتيي�ييصييالت 

حماولة لإر�صاء “�صالم د�ئم” يف �صبه �جلزيرة �لكورية.
لكّن حملال قلل من �صاأن هذه �خلطوة وو�صفها باأنها بادرة “رمزية” م�صري� 

�لوقت  �أي�صا يف ذلك  �أي تقدم يذكر. وك�صف  2018 و�لتي مل حترز  �لعام  يف 
�أن كيم ومون تبادل �صل�صلة من �لر�صائل منذ ني�صان/�أبريل �تفقا فيها على �أن 
�إعادة ت�صغيل �خلطوط �ل�صاخنة �صتكون خطوة �أوىل مثمرة يف �إعادة �لعالقات 
بني �خل�صمني �للذين رغم نهاية �صر�ع 1950-1953 بينهما، ما ز�ل تقنيا 
يف حالة حرب. لكن �لت�صالت عرب �حلدود ��صتمرت ملدة �أ�صبوعني فقط بعدما 
بني  �مل�صرتكة  �لع�صكرية  �لتدريبات  على  �حتجاجا  �ل�صمالية  كوريا  �أوقفتها 
�لوليات �ملتحدة وكوريا �جلنوبية. ومنذ ذلك �حلني، �أجرت بيونغ يانغ �صل�صلة 
من �لتجارب �ل�صاروخية ما �أدى �إىل زيادة �لتوتر�ت. يف �أيلول-�صبتمرب، �أطلقت 
ما قالت �إنه �صاروخ كروز طويل �ملدى، ويف وقت �صابق من هذ� �لأ�صبوع، �ختربت 
�إنها  ما و�صفته ب�صاروخ �نزلقي تفوق �صرعته �صرعة �ل�صوت. وقالت �جلمعة 
جمل�س  يانغ  بيونغ  �نتقدت  للطائر�ت.  م�صاد�  جديد�  �صاروخا  بنجاح  �أطلقت 
�أميي�ييس �لأول �لأحييييد لييعييقييده �جييتييميياعييا طييارئييا بيي�ييصيياأن �لتجارب  �لأميييين �لييييدويل 

�ل�صاروخية متهمة �لدول �لأع�صاء باللعب ب”قنبلة موقوتة«.

•• �سيول-�أ ف ب

�أعادت �لكوريتان �ل�صمالية و�جلنوبية ت�صغيل خط �لت�صال �ل�صاخن بينهما عرب 
�حلدود �أم�س �لثنني، يف خطوة قالت �صيول �إنها قد ت�صاعد يف حت�صني �لعالقات 
�أثارت بيونغ يانغ قلقا عامليا عرب �صل�صلة جتارب �صاروخية يف �لأ�صابيع  بعدما 
�لأخرية. و��صتاأنف �جلانبان �لت�صالت مع �مل�صوؤولني وتبادل �أول مكاملة هاتفية 
�جتماعا  �لييدويل  �لأميين  �أيييام من عقد جمل�س  بعد  �آب/�أغ�صط�س،  بينهما منذ 
طارئا ب�صاأن جتارب �ل�صو�ريخ �لكورية �ل�صمالية. و�أ�صارت �لكوريتان �إىل حت�صن 
�حلدود،  عرب  �لت�صالت  ��صتئناف  بيياإعييالن  متوز/يوليو  �أو�خييير  عالقتهما  يف 
�إذ توقفت  و�لتي قطعت قبل �أكرث من عام، لكن ذلك مل ي�صتمر لوقت طويل، 
�لتوحيد  وز�رة  و�أكييدت  �أ�صبوعني فقط.  بعد  �ملكاملات  �لييرد على  يانغ عن  بيونغ 
�ل�صماليني  �مل�صوؤولني  بني  �لهاتفي  �لت�صال  �لثنني  �صباح  �جلنوبية  �لكورية 
و�جلنوبيني. وقال م�صوؤول كوري جنوبي لنظريه �ل�صمايل يف مقتطف �أر�صلته 

�إىل �لتجارب �ل�صاروخية �لخرية لكوريا �ل�صمالية.
“�إوها  جامعة  يف  �ل�صمالية  �لكورية  �لييدر��ييصييات  �أ�صتاذ  وون-غيييون  بييارك  وقييال 
مرحلة  ندخل  قد  حمييادثييات،  �إىل  �لت�صالت(  )عييودة  �أدت  �إذ�  “حتى  وومنز” 
جديدة تنخرط فيها كوريا �ل�صمالية يف حو�ر لكنها تو��صل �لقيام با�صتفز�ز�ت 
�لت�صالت  كل  �أحييادي  ب�صكل  �ل�صمالية قطعت  كوريا  وكانت  نف�صه«.  �لوقت  يف 
ب�صبب  �ملا�صي  �لييعييام  ميين  حزير�ن/يونيو  يف  �لر�صمية  و�ل�صيا�صية  �لع�صكرية 
�إر�صال نا�صطني من�صور�ت مناه�صة لبيونغ يانغ عرب �حلدود. وقال �جلانبان يف 
27 متوز/يوليو من �لعام �حلايل �إنه مت ��صتعادة كل خطوط �لت�صال. وكان 
�أول تطور  �لكورية،  �نتهاء �حلييرب  ذكييرى  تز�من مع  �لييذي  �مل�صرتك  �إعالنهما 
�لكوري �جلنوبي مون جاي-�إن  و�لرئي�س  �لقمم بني كيم  �صل�صلة  �إيجابي منذ 

الكوريتان  تعيدان ت�صغيل خط الت�صال ال�صاخن 
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�أم�س �لأول �لأحد يف حادث �صري ر�صام �لكاريكاتور �ل�صويدي   تويف 
لر�س فيلك�س �لذي عا�س حتت حماية �ل�صرطة منذ عام 2007 �إثر 
�لنبي حممد يف ر�صوم كاريكاتورية  بالقتل لتناوله  تلقيه تهديد�ت 
�صاخرة. وقتل �لر�صام �لبالغ 75 عاما مع رجلي �صرطة كانا برفقته 
بعد ��صطد�م �صيار�تهم مع �صاحنة، وفق ما �أكدت �ل�صرطة �ل�صويدية 
بر�س  لفر�ن�س  �ل�صرطة  با�صم  متحدث  وقال  بر�س.  فر�ن�س  لوكالة 
�لأمر  �آخيير. لكن لأن  �أي حييادث �صري  �لتحقيق باحلادث مثل  “يتم 
يتعلق �ي�صا مبقتل �صرطيني، مت تكليف ق�صم خا�س يف مكتب �ملدعي 

�لعام بهذ� �لتحقيق«.
ووقع �حلادث بالقرب من بلدة ماركاريد �ل�صغرية عندما ��صطدمت 
�لنار  ��صتعلت  حيث  ب�صاحنة،  ي�صتقلها  فيلك�س  كييان  �لتي  �ل�صيارة 
باملركبتني لكن مت �نقاذ �صائق �ل�صاحنة �لذي يخ�صع �لآن للعالج يف 
�مل�صت�صفى، وفق �ل�صرطة. و�أ�صار بيان لل�صرطة �ىل �أن �صبب �حلادث 
بري�صون  كارينا  �لإقليمية  �ل�صرطة  رئي�صة  وقييالييت  و��صحا.  لي�س 
رجال  ميين  �ثنني  مييع  تييويف  �حلماية  لييه  نقدم  كنا  �لييذي  “�ل�صخ�س 
وخ�صع  �لتي ل ميكن ت�صورها”.  �ملاأ�صاة �حلزينة  �ل�صرطة يف هذه 
�لكاريكاتورية  ر�صومه  �أحييد  �أثييار  �أن  منذ  �ل�صرطة  حلماية  فيلك�س 

�لذي ت�صمن �إ�صاءة للنبي حممد عام 2007 غ�صب �مل�صلمني.
وعر�صت �لقاعدة 100 �ألف دولر جائزة ملن يقتل فيلك�س.

 
 

رف�صت رو�صيا �أم�س �لثنني ت�صريبات “وثائق باندور�” �لتي �نطوت 
على حد تعبريها على “�تهامات ل �أ�صا�س لها” بعدما �صّلط حتقيق 
ثرو�ت  على  �ل�صتق�صائيني  لل�صحافيني  �ليييدويل  �لحتييياد  ن�صره 

جمعها �أ�صخا�س على �رتباط بالكرملني.
�إل  لي�صت  “هذه  بي�صكوف  دميرتي  �لكرملني  با�صم  �لناطق  و�أفيياد 
جمموعة من �لتهامات �لتي ل �أ�صا�س لها”، وذلك رد� على �تهامات 
بوتني  فييالدميييري  بالرئي�س  عالقة  على  كانت  �مييير�أة  �أن  فيها  جيياء 

��صرتت عقار� يف موناكو بقيمة �أربعة ماليني دولر.
و�أ�صاف “ل �أفهم كيف ميكن �عتبار هذه �ملعلومات موثوقة«.

�عتربها  فيما   Proekt مييز�عييم  �ل�صابق  يف  نفى  �لكرملني  وكييان 
دميرتي بي�صكوف يف ت�صرين �لثاين-نوفمرب 2020 “��صتفز�ز�ت«.

 Proekt �أن  يف متوز-يوليو �ملا�صي، �أعلنت وز�رة �لعدل �لرو�صية 
جهة “غري مرغوب فيها” وبالتايل حظرت كل ن�صاطاتها.

بف�صل حتقيقاته  �لرو�صي  �لإعالمي  �مل�صهد  �ملوقع مكانا يف  و�حتل 
حول  �لتحقيقات  من  �لعديد  ون�صر  �لرو�صية.  �لنخب  ف�صاد  حييول 

متعاونني �أثرياء مقربني من فالدميري بوتني.

قال �ملحلل �ل�صيا�صي جميد رفيع ز�ده �إن �إير�ن �صُت�صبح �أكرث عد�ئية 
و�أكرث جر�أة، �إذ� ح�صلت على �أ�صلحة نووية، و�صتكون حماولة �إيقافها 

“مكلفة للغاية” ب�صرياً ومادياً.
وكتب رفيع ز�ده، ملوقع “غيت�صتون” �لأمريكي، �أن �لنظام �لإير�ين 
�أن لالإد�رة  �أ�صلحة نووية، يف وقت ل يبدو فيه  يقرتب من �متالك 

�لأمريكية �أجندة و��صحة ملنع �ملاليل من ذلك.
و�عترب �أنه يجب عدم �ل�صتهانة بتهديد�ت �إير�ن �لنووية لالأ�صباب 
�لييتييالييييية: �أوًل، هيييدد �ليينييظييام ميييير�ر�ً وتيييكييير�ر�ً بييياإز�لييية �إ�ييصيير�ئيييييل عن 
�إعطاء  على  للماليل  �لدينية  �ملوؤ�ص�صة  ترتكز  ثييانييييياً،  �خلييريييطيية. 
نظامها  ت�صدير  ت�صمل  و�لييتييي  �لييثييورييية،  ُمثلها  لتحقيق  �لأولييوييية 
�أدمييج �ملاليل هذه  للحكم �إىل دول �أخييرى حول �لعامل. ويف �لو�قع، 
“مهمة  �أن  على  ديباجته  �صت  �لييذي  �لد�صتور،  يف  �حلا�صمة  �ملهمة 
�لقيم  وفييق  �لإنيي�ييصييان،  لتطور  �ملالئمة  �لييظييروف  خلق  هي  �لد�صتور 
�لأ�صا�س  “يوفر  �أنه  �ل�صيعي. وي�صيف،  �لنبيلة و�لعاملية لالإ�صالم” 

�ل�صروري ل�صمان ��صتمر�ر �لثورة يف �لد�خل و�خلارج«.
1979، متكن قادة �إير�ن من تو�صيع نفوذ طهر�ن يف جميع  ومنذ 
وقطاع غزة،  و�صوريا،  لبنان،  �إىل  �ليمن  �لأو�صط من  �ل�صرق  �أنحاء 
و�لييعيير�ق عرب وكالئها، مبا يف ذلييك ميلي�صيا �حلييوثييي، وحييزب �هلل، 

وحما�س، وقو�ت �حل�صد �ل�صعبي �لعر�قي.
وكالء  �أييييدي  يف  �لنووية  �لأ�صلحة  وقييوع  ميين  خييطييورة  هناك  ثالًثا، 
�إير�ن، �أو م�صاركة �لنظام �لإير�ين �لتكنولوجيا �لنووية، مع وكالئه 

وحلفائه �أو طالبان يف �أفغان�صتان.

عو��سم

�ضتوكهومل

مو�ضكو

وا�ضنطن

الإكوادور تعلن و�صع
 ال�صجون حتت ال�صيطرة 

•• عو��سم-رويرتز

قالت حكومة �لإكو�دور �إنها متكنت من ��صتعادة �ل�صيطرة على �صجن لقي 
و�أنييه مت و�صع  �ملا�صي  �لأ�صبوع  �أعمال �صغب  118 �صخ�صا حتفهم يف  فيه 

�صجون �أخرى حتت �إ�صر�ف �ل�صرطة و�جلي�س.
�صغب  �أعمال  �أ�ييصييو�أ  �نييدلع  منذ  متتالية  بعمليات  و�ل�صرطة  �جلي�س  وقييام 
يف  ليتور�ل  ديييل  بينيتين�صياريا  �صجن  يف  �لكيييو�دور  يف  �ل�صجون  �صهدتها 
جو�ياكيل يوم �لثالثاء. وتعاين �لإكو�دور من موجة عنف يف �صجونها �لتي 
ت�صم نحو 39 �ألف �صخ�س. و�أدت �أي�صا �أعمال عنف يف �ل�صجون �إىل �صقوط 

79 قتيال يف فرب�ير �صباط و22 �آخرين يف يوليو متوز.
و�أعلن �لرئي�س جيريمو ل�صو حالة �لطو�رئ يف �صبكة �ل�صجون يف �لبالد 

يوم �لأربعاء وخ�ص�س مو�رد و�أفر�د� للت�صدي للعنف.
�لتو��صل  مييو�قييع  على  تعليقات  يف  فيياريييال  تانيا  �ل�صرطة  قييائييدة  وقييالييت 
�لجتماعي “بناء على حالة �لطو�رئ �لتي ت�صمح لل�صرطة و�لقو�ت �مل�صلحة 
�أن  و�أ�صافت  �لعنف”.  �ل�صيطرة على  ، متكنا من  �ل�صجن  بالتو�جد د�خل 
نحو �ألف فرد من �ل�صرطة �صاركو� يف عملية يوم �ل�صبت يف �صجن �آخر يف 
جو�ياكيل وقالت �إن �ل�صجناء �أطلقو� �لنار علي �ل�صرطة م�صيفة �أن ما ل 

يقل عن �أربعة �صجناء �أ�صيبو� يف ��صتباكات بني �مل�صجونني.
وذخائر  و�صكاكني  يدوية  وقنابل  بنادق  م�صادرة  متت  �إنييه  فاريال  وقالت 

وهو�تف خلوية وخمدر�ت بعد دخول �ل�صرطة.

»موؤ�صر اإيجابي« مبلف التفاو�س بني م�صر وتركيا.. ما اجلديد؟

الرئي�س الفل�صطيني يلتقي وفدا اإ�صرائيليا يف رام اهلل 

بوكو حرام تدخل �صمال و�صط نيجرييااململكة املتحدة تتعّهد خطة دعم جديدة على وقع كوفيد 
•• مايدوجوري-رويرتز

قال م�صوؤول حكومي حملي وجلنة �لإعالم بولية �لنيجر ب�صمال و�صط نيجرييا لرويرتز �إن مقاتلي 
بوكو حر�م �صيطرو� على عدة بلد�ت يف �لولية وقدمو� �أمو�ل للقرويني وقامو� بدجمهم يف �صفوفهم 
لقتال �حلكومة. وترتكز عادة بوكو حر�م يف �صمال �صرق �أكرب دولة يف �إفريقيا من حيث عدد �ل�صكان 
وقد ي�صري وجودها يف ولية �لنيجر �لو�قعة على حدود �إقليم �لعا�صمة �لحتادية �إىل �نت�صار مثري 

للقلق يف وقت يعلن فيه �جلي�س جناح جهوده للت�صدي للتمرد.
وقال �صليمان ت�صوكوبا رئي�س �حلكومة �ملحلية يف منطقة �صريورو بولية �لنيجر �ملتاخمة لأبوجا �إن 

مقاتلي بوكو حر�م موجودون �لآن فيما ل يقل عن ثماين بلد�ت من �إجمايل 25.
وقال ت�صوكوبا “حكومة �صريورو �ملحلية لديها عدد ل يح�صى من مقاتلي بوكو حر�م«.

وبد�أت بوكو حر�م مترد� منذ عام 2009 و�ن�صم �إليها يف �لآونة �لأخرية فرعها �لتابع لتنظيم د�ع�س 
يف غرب �إفريقيا. وتقول تقدير�ت �لأمم �ملتحدة �إن �لقتال �أ�صفر عن �صقوط ما يقرب من 350 �ألف 

قتيل وت�صريد �ملاليني.

جنيه  ميييليييييييار   70 نيييحيييو  جيييونييي�يييصيييون  بيييوريييي�يييس 
��صرتليني �إ�صايف لدفع �لق�صم �لأكرب من �أجور 
منازلهم،  يف  للبقاء  ��صطرو�  �لذين  �ملوظفني 
منخف�صة  �لبطالة  معدلت  �إبقاء  يف  �صاهم  ما 

ن�صبيا.
�أعيييلييين �نييتييهيياء �خلييطيية �خلمي�س  لييكيين �ييصييونيياك 
�لأ�صبوعية  �ملييعييونييات  على  �لييزيييادة  �صيلغي  كما 

�ملخ�ص�صة للعمال �لأقل �أجر�.
دعم  �إىل  لالنتقال  حييان  �لوقت  �أن  على  وي�صر 
�أحز�ب  ميين  رف�س  �لطويل، يف ظييل  �لأميييد  على 
�أن  �إىل  ي�صريون  �لييذييين  و�لنا�صطني  �ملعار�صة 

�خلطوة �صتعّمق �لبطالة بالن�صبة �إىل كثريين.

�ملوؤمتر  خييييالل  خييطييابييه  �ييصييونيياك يف  و�ييصيييييقييول 
�ل�صنوي للحزب �ملحافظ “يف بد�ية هذه �لأزمة، 
لتاأكيد  م�صتعد  و�أنييا  يلزم  ما  كل  �لقيام  تعّهدت 

هذ� �لوعد �لآن مع خروجنا من �لأزمة«.
مليون   11 خطته  ميين  �لأوىل  �ملرحلة  وحمت 
وظيفة، على حد قوله، وتتعافى بريطانيا حاليا 
�قت�صاد  و�لأ�صرع لأي  �لأقييوى  “ب�صكل يعد بني 

كبري يف �لعامل«.
و�أريد  �ملهمة بعد  “لكن مل تنته  ويوؤكد �صوناك 
ويعني  للم�صتقبل،  منا�صب  �قت�صادنا  �أن  �لتاأكد 
�إليها  يحتاج  �لتي  و�ملهار�ت  �لدعم  تقدمي  ذلك 

�لنا�س للعمل ومو��صلة حياتهم«.

•• مان�س�سرت-�أ ف ب

جديدة  حزمة  عن  �لربيطانية  �حلكومة  تعلن 
بعدما  �لوباء  �ملت�صررين جّر�ء  �ملوظفني  لدعم 
تعّر�صت لنتقاد�ت �ثر �إنهاء خطة دعم �صاهمت 

يف �ملحافظة على ماليني �لوظائف.
�صوناك  ري�صي  �لربيطاين  �ملييال  وزييير  و�صيعلن 
��صرتليني  جنيه  مييليييييون   500 بقيمة  حييزميية 
)680 مليون دولر، 580 مليون يورو( لإعادة 
�ملتاأّثرين  �صنا  و�لأ�صغر  �لأكييرب  �لعمال  تدريب 

بانتهاء تطبيق برنامج �لبطالة �جلزئية.
�لييييييوزر�ء �لربيطاين  رئييييي�ييس  و�أنييفييقييت حييكييوميية 

•• �لقاهرة-وكاالت

�صامح  �مليي�ييصييري  �خلييارجييييية  وزيييير  تيي�ييصييريييحييات  عك�صت 
و�أنقرة،  �لييقيياهييرة  بييني  �لتفاو�س  م�صار  بيي�ييصيياأن  �صكري 
تطور� �إيجابيا يف �ملباحثات �لتي عقدت على مرحلتني 
من  دبلوما�صيني  ممثلني  بني  �ملا�صية،  �لأ�صهر  خالل 

�لبلدين.
�إن  �لأحييييد،  تلفزيونية،  مييد�خييليية  خيييالل  �ييصييكييري  وقيييال 
مع  �لعالقة  للق�صايا  مر�صية  حلول  “تنتظر  �لقاهرة 
�أنقرة من �أجل ��صتعادة �لعالقات”، مو�صحا �أن “هناك 
�لبناء  ناأمل  تركيا  مع  �لعالقات  يف  �لتقدم  من  قييدر� 

عليه«.
و�أ�صاف �لوزير �مل�صري �أن “هناك مر�جعة لل�صيا�صات 
�أي  �إىل  بعد  ي�صل  مل  و�لأميير  �لإقليمي،  �مل�صتوى  على 
مدى �أبعد، لكن هناك قدر� من �لتقدم وناأمل �أن يتم 
�لبناء عليه، و�صوف نر�صد �لأمر ونقيمه وفقا ملا تنتهجه 
عالقاتها  يف  �ييصييو�ء  �صيا�صات،  ميين  �لييرتكييييية  �حلييكييوميية 
�لإقليمية”،  �صيا�صتها  �إطيييار  يف  �أو  م�صر  مييع  �لثنائية 
�لوترية  “�لت�صالت ما تز�ل ت�صري على  �أن  �إىل  لفتا 

نف�صها ملا مت يف �جلولتني �لأوىل و�لثانية«.

•• ر�م �هلل-�أ ف ب

ر�م  يف  عبا�س  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�س  ��صتقبل 
�لإ�صر�ئيلي يف لقاء هو  �هلل وفد� من حزب مرييت�س 
�لثاين بينهما يف غ�صون �صهر، وفق ما �أفادت م�صادر 

�لطرفني.
�ل�صحة  ووزيييير  مرييت�س  حييزب  رئي�س  �لييوفييد  و�ييصييم 
ووزير  هوروفيت�س  نيت�صان  �ل�صر�ئيلية  �حلكومة  يف 
وع�صو  فريج  عي�صاوي  �ل�صر�ئيلي  �لقليمي  �لتعاون 
�إنهاء  “�أهمية  عبا�س  و�أكييد  روزييين.  ميخال  �لكني�صت 
�لعادل  �لييي�يييصيييالم  �لإ�يييصييير�ئيييييييليييي وحتييقيييييق  �لحييييتييييالل 
ما  وفييق  �لدولية”،  �ل�صرعية  قييير�ر�ت  وفييق  و�ل�صامل 

�أفادت وكالة وفا �لفل�صطينية �لر�صمية.
كما �أكد “وجوب وقف �ل�صتيطان و�لجتياحات وهدم 
و��صرتجاع  �لقد�س،  ميين  �ملو�طنني  وترحيل  �لبيوت 

جثامني �ل�صهد�ء«.
يف �ملقابل جدد وفد مريت�س دعمه حلل �لدولتني من 

�أجل �نهاء �لنز�ع و�صرورة بناء �لثقة بني �جلانبني.
وكتب هوروفيت�س على تويرت “لدينا مهمة م�صرتكة”، 

ناقو�س خطر دفع �لدول �لكربى يف �ملنطقة �إىل �لتفكري 
ب�صكل بر�غماتي ب�صاأن �لتعاون و�لتن�صيق، للتعامل مع 
هذ� �لزلز�ل �لذي �صيخلفه �كتمال �ن�صحاب �أمريكا من 

�ملنطقة خالل �لأ�صهر �لقليلة �ملقبلة«.
مناف�صة  حالة  يف  كانت  دول  ر�أينا  ثم،  “من  وت�صيف: 
وتتعاون،  تتو��صل  بيييد�أت  �لييقييريييب  �ملييا�ييصييي  يف  �ييصييديييدة 
فمن كان ي�صدق �أن يجتمع ممثلو هذه �لدول يف غرفة 

و�حدة«.
تعجل م�صر  �أن  �ملنطقي  ميين  “كان  �أنييه  زييييادة  وتييوؤكييد 
وتييركيييييا مييين �إمتيييييام عييمييلييييية �مليي�ييصيياحليية فيييييمييا بينهما، 
خ�صو�صا �أن �ملحادثات بينهما قائمة بالفعل منذ �صهر 
للتاأخري  �صبب  �أو  د�ع  هناك  يعد  ومل  �ملييا�ييصييي،  مييار�ييس 
للم�صلحة  فقط  لي�س  �مل�صاحلة،  �إمتييام  يف  �لتباطوؤ  �أو 
م�صر  من  كال  لأن  �أي�صا  لكن  �لبلدين،  بني  �ملبا�صرة 
�صاأنها  ميين  �لييتييي  �لأدو�ت  ميين  �لكثري  متتلك  وتييركيييييا 
�حلفاظ على �ل�صتقر�ر و�لأمن يف �ملنطقة يف مو�جهة 
بالفعل  بو�درها  نرى  بد�أنا  �لتي  �أو  �ملتوقعة،  �لتقلبات 
من جيير�ء �لن�صحاب �لأمييريكييي. هييذ� �أهييم و�أكييرب من 
�أي ق�صايا مهما  �أي خالفات ثنائية بني �لبلدين على 

كانت«.

وجرت �جلولة �لثانية من �ملباحثات بني م�صر وتركيا 
يومي 7 و8 �صبتمرب �ملا�صي يف �أنقرة.

“�صكاي  ملوقع  حتييدث  مطلع  م�صري  م�صدر  وبح�صب 
ب�صكل  �جلانبني  بني  �ملباحثات  جتييري  عربية”،  نيوز 
�إيجابي ن�صبيا، لكن مل يتم حتى �لآن �لتو�صل لتفاق 
تطالب  حيث  �خلالفية،  �لثالثة  �مللفات  حييول  نهائي 
ميي�ييصيير بيي�ييصييحييب �لييتييو�جييد �ليييرتكيييي مييين ليييييبيييييا، ووقف 
دعم  ووقيييف  �ملتو�صط،  �ييصييرق  منطقة  يف  �ل�ييصييتييفييز�ز�ت 
�أنقرة لتنظيم �لإخو�ن ب�صكل نهائي وت�صليم �ملطلوبني 

منه للقاهرة.
�لدميقر�طية  للدر��صات  �مل�صري  �ملركز  مديرة  وترى 
ب�صاأن  �لإيييجييابييييية  “�ملوؤ�صر�ت  �أن  زيييييادة،  د�ليييييا  �حليييرة 

�لتفاو�س بني �لبلدين �أمر جيد«.
“يجب قر�ءة  وتقول زيادة ملوقع “�صكاي نيوز عربية”: 
�مل�صاحلة بني  �لتي ت�صتهدف �متييام عملية  �لإجييير�ء�ت 
م�صر وتركيا، يف �إطار �ل�صورة �لأكرب ملا يجري �لآن يف 

منطقة �ل�صرق �لأو�صط ككل«.
�أفغان�صتان ب�صكل  �أن �لن�صحاب �لأمريكي من  وتو�صح 
فييو�ييصييوي وغييري حميي�ييصييوب، عييّر�ييس حييييياة مييئييات �لآلف 
مبثابة  و”كان  بالفعل،  �ملييئييات  بحياة  و�أودى  للخطر 

م�صيفا “�حلفاظ على �لأمل يف �صالم ي�صتند �ىل حل 
�لدولتني”، مرفقا تغريدته ب�صورة جتمعه مع عبا�س 
مريت�س  زعيييييم  هوروفيت�س  وتييعيير�ييس  �لييلييقيياء.  خييالل 
لنتقاد�ت �صديدة من قبل �ليمني �ل�صر�ئيلي ب�صبب 

لقاء�ته مع عبا�س.
ويف �أو�خيييييييير �آب-�غييي�يييصيييطييي�يييس �أجيييييييرى وزييييييير �ليييدفييياع 
ر�م  عبا�س يف  مع  غانت�س حمادثات  بيني  �لإ�صر�ئيلي 
عنه  ُيعلن  �مل�صتوى  هييذ�  على  �لأول  هييو  لييقيياء  يف  �هلل 

ر�صمًيا منذ �صنو�ت.
لكن بعد �للقاء قال م�صدر مقّرب من رئي�س �حلكومة 
�لإ�صر�ئيلية نفتايل بينيت �إنه “ل عملية �صالم جارية 

مع �لفل�صطينيني، ولن يح�صل ذلك«.
وجييياء �جييتييميياع �لأحييييد بينما �أجييييرى قيييادة ميين حركة 
حييمييا�ييس �لييتييي ت�صيطر عييلييى قييطيياع غيييزة حمييادثييات يف 

�لقاهرة ب�صاأن تبادل حمتمل لالأ�صرى مع �إ�صر�ئيل.
ويف كلمته �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 24 
�أنطونيو  �لعام  �لأمييني  عبا�س  طالب  �أيلول-�صبتمرب، 
و�أمهل  لل�صالم  �إىل موؤمتر دويل  بالدعوة  غوتريي�س 
�إ�صر�ئيل عاما و�حد� لالن�صحاب من �أر��صي 1967.

وبيييييييييرز �خليييييالف 
بني م�صر وتركيا 
منذ 2013 بعد 
حكم  �إ�يييييصيييييقييييياط 
�لإخو�ن، وتقدمي 
�أنقرة دعما ماليا 
وليييييوجييييي�يييييصيييييييييييتيييييا 
لييلييتيينييظيييييم �ليييذي 
تيييييييييييييييييييييييييييييييييورط يف 
عمليات  تيينييفيييييذ 

��صتهدفت  �إرهابية 
كبار  �أ�ييصييار  �لأخييييرية،  �لآونيييية  ويف  م�صرية.  موؤ�ص�صات 
�مل�صوؤولني �لأتيير�ك �إىل حت�صن �لعالقات مع م�صر، يف 
حتول عن نهجهم �لنقدي �حلاد �ل�صابق جتاه حكومة 

�لرئي�س عبد �لفتاح �ل�صي�صي.
للقاهرة  معادية  بر�مج  بث  �أنقرة  �أوقفت  �أ�صهر،  وقبل 
كانت تعمل على �أر��صيها بناء على طلب �لأخرية، وذلك 
�أردوغان  �لرتكي رجب طيب  للرئي�س  ت�صريحات  بعد 
“��صتخبار�تية  �ت�صالت  �أجريا  �لبلدين  �إن  فيها  قال 
ودبلوما�صية و�قت�صادية”، م�صيفا �أنه ياأمل يف عالقات 
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اإيران اأمام �صخط �صعبي متزايد يف العراق رغم نفوذها 
•• بغد�د-�أ ف ب

��صرت�تيجياً  لعيييبييياً  �إييييييير�ن  تيييعيييّد 
عييلييى جميع  �لييييعيييير�ق  يف  رئييييي�ييصييييياً 
�ليوم  نف�صها  جتييد  لكنها  �ملييحيياور، 
�صخط  مييع  �لتعامل  على  مرغمًة 
كييييثييييريييييين مييييييع �قيييييييييييرت�ب ميييوعيييد 
يف  �ملبكرة  �لت�صريعية  �لنتخابات 
بح�صب  حيياد�ً،  �نق�صاماً  ي�صهد  بلد 

خرب�ء.
�لذي  �حليي�ييصييا�ييس  �لييييدور  ويتج�صد 
تيييليييعيييبيييه طيييييهييييير�ن يف �لييييييعيييييير�ق يف 
�صيا�صية  كيييييانييات  ميييع  حتييالييفيياتييهييا 
لييقييو�ت �حل�صد  رئييييي�ييصييييية ودعييمييهييا 
�ل�صعبي �لتي ت�صّم ف�صائل مو�لية 
ليييهيييا وبيييياتييييت جيييييييزء�ً ميييين �ليييقيييو�ت 

�لأمنية �حلكومية.
ب�صكل  �لييعيير�ق  يعتمد  �قييتيي�ييصييادييياً، 
كييبييري عييلييى ��ييصييتييري�د �لييطيياقيية من 
عقوبات  ل�صغط  �خلا�صعة  �إيييير�ن 
ثاين  �أنه  كما  �أمريكية،  �قت�صادية 
م�صتورد للب�صائع �لإير�نية، حيث 
�ل�صنع  �إييير�نييييية  �ليي�ييصيييييار�ت  متيييالأ 
بييغييد�د وغالبية  و�لييزهيييييدة �ييصييو�رع 
تنت�صر  فيييييمييا  �ليييعييير�قييييييية،  �ملييييييدن 
معظم  يف  �لإييييير�نييييييييية  �ملييينيييتيييجيييات 

�ملر�كز �لتجارية.
باأن  �ل�صياق، يرى خييرب�ء  ويف هذ� 
يف  �ملقررة  �لت�صريعية  �لنتخابات 
10 تيي�ييصييرييين �لأول/�أكيييتيييوبييير، لن 
تنجح يف �إحد�ث �أي تغيري و�صيبقى 
طهر�ن  �أميييام  �لأكرب”  “�لتحدي 
يف  �ل�صعبية  �لثقة  ��صتعادة  �ليييييوم 

�لعر�ق.
مار�صني  �لعر�قية  �لباحثة  وتييرى 
�لأمور  من  “و�حدًة  بيياأن  �ل�صمري 
�لعر�ق  �إيييييير�ن يف  قييلييق  ثيييري  �لييتييي 
حالياً هي �ل�صعور �لعام بال�صتياء” 
من �لنفوذ �لإير�ين، م�صيفًة “مل 
تتوقع �إير�ن ذلك وهذ� �أمر جديد 

عليها �لتعامل معه«.
وبد� �ل�صتياء من �لنفوذ �لإير�ين 
و��ييييصييييحيييياً خييييييالل �لحيييتيييجييياجيييات 
�ليي�ييصييعييبييييية �ليييتيييي هييييزت �ليييبيييالد يف 
 ،2019 �لأول/�أكيييتيييوبييير  ت�صرين 
�صيا�صية  بيياإ�ييصييالحييات  للمطالبة 
وحت�صني  �لييييفيييي�ييييصيييياد  وحمييييييياربييييييية 
�أعييييرب  �إذ  �لييييبييييالد،  يف  �خلييييدمييييات 
غ�صبهم  عن  �ملتظاهرون  خاللها 

حيييييييال طييييهيييير�ن، مييتييهييمييني �إيييياهيييا 
�ل�صيا�صي  �لنظام  مهند�صة  باأنها 
يف �لعر�ق. ت�صاعدت حدة �لغ�صب 
�لقمع  بعد  خ�صو�صاً  �إيييير�ن  جتيياه 
“ت�صرين”  لحتجاجات  �لييدمييوي 
�لذي خّلف نحو قر�بة 600 قتيل 
�أليييف جييريييح، و�تهم   30 وحييييو�ىل 
نا�صطون “جمموعات م�صلحة” يف 
�إ�صارة �إىل ف�صائل �صيعية مدعومة 
تلك  ور�ء  بييياليييوقيييوف  �إييييييير�ن  مييين 

�حلملة وهو ما تنفيه �لف�صائل.
من  من�صور  ريناد  �لباحث  يو�صح 
لالأبحاث  “ت�صاتام هاو�س”  مركز 
يف حيييدييييث ليييفييير�نييي�يييس بييير�يييس بيييياأن 
من  كييبييري�ً  جيييزء�ً  خ�صرت  “�إير�ن 
قاعدتها �ل�صيعية يف و�صط وجنوب 
)�لعر�ق(، بعدما كانت تعتقد وملدة 
بقاعدة  �صتحتفظ  بيياأنييهييا  طييويييليية 

مو�لية لها هناك«.
“�أحز�باً  بيييياأن  �لييبيياحييث  وييي�ييصيييييف 

تو�جه  �إييير�ن  مع  متحالفة  كثرية 
�أكيييييرب يف �حليييفييياظ على  �ييصييعييوبيية 

�صعبيتها«.
جنح �لعديد من مر�صحي �حل�صد 
�لربملان  �إىل  �لدخول  �ل�صعبي من 
�لتي   2018 �لييعييام  �نييتييخييابييات  يف 
�ييييصييييهييييدت نييي�يييصيييبييية ميييقييياطيييعييية غري 
بالنت�صار�ت  مدفوعني  م�صبوقة، 
�ييصييارك �حليي�ييصييد يف حتقيقها  �لييتييي 

�صد تنظيم د�ع�س �لإرهابي.
�إىل ح�صد  �ليييييوم  هييييوؤلء  وييي�ييصييعييى 
�لنو�ب،  جمل�س  يف  �أكيييرب  مييقيياعييد 
لكن خرب�ء ي�صككون بقدرتهم على 

حتقيق ذلك.
�أيييلييول- يف  تلفزيونية  مقابلة  يف 
�لأ�صدي  �أحييمييد  �أعييييرب  �ييصييبييتييمييرب، 
�أحد �ل�صخ�صيات �لبارزة يف �لكتلة 
�لربملانية �لتابعة للح�صد و�ملر�صح 
�أهمية  عييين  �ملييقييبييليية  لييالنييتييخييابييات 
�لييعييالقيية ميييع طيييهييير�ن مييين وجهة 

قائاًل  لها،  �ملو�لية  �لف�صائل  نظر 
�جلمهورية  ميييع  “عالقاتنا  �إن 
عالقة  هييي  نا�صئة،  عالقة  لي�صت 

��صرت�تيجية«.
تبعية  عيييالقييية  “لي�صت  و�أ�ييييصيييياف 
عالقة  هيييي  �نيييحييييييياز،  عيييالقييية  ول 
تو�زن  عييلييى  مبنية  ��ييصييرت�تيييييجييييية 
وم�صلحة  �ليييعييير�ق  م�صلحة  بيييني 

�جلمهورية �لإ�صالمية«.
وهيييييييو ميييييا �أيييييييييييده حمييييمييييد حمييييي، 
�ملييتييحييدث بييا�ييصييم كييتييائييب حيييزب �هلل 
�أبرز ف�صائل �حل�صد �ل�صعبي، قائال 
لفر�ن�س بر�س بهذ� �خل�صو�س، �إن 
�ل�صعب  �إيجابية ل�صالح  “�لعالقة 

�لعر�قي وينبغي �أن ُتعزز«.
و�أ�صاف “مل ن�صهد من �جلمهورية 
�لإ�ييصييالمييييية �أي تييدخييل �ييصييلييبييي يف 
�ل�صاأن �لعر�قي، وعادة ما تكون �إىل 
جانب خيار�ت �ل�صعب �لعر�قي ول 
�إيجابية  �أي خيار�ت  تعرت�س على 

لل�صعب �لعر�قي«.
�أن  �إىل  ثييانييييية  مييين جييهيية  و�أ�ييييصييييار 
يف  �حليي�ييصييد  ميير�ييصييحييي  “�أولوية” 
“تقدمي  �لييربملييان  د�خييل  جهودهم 
�لييعيياميية و�إعييييييادة �لبنى  �خليييدميييات 
�ليييتيييحيييتييييييية بييي�يييصيييكيييل كييييامييييل وبييينييياء 
و�ل�صحية  �ليييرتبيييويييية  �مليينييظييوميية 

كذلك �لبنية �لأمنية«.
هدفاً  نييفيي�ييصييه  �لييييوقييييت  يف  و�أثيييييييييار 
�أ�صا�صياً �آخر على “�مل�صتوى �لأمني 
�لقو�ت  �إخيير�ج  هو  و�ل�صرت�تيجي 
و�كتمال  �لييعيير�ق  ميين  �لأمييريكييييية 
�لأمنية”،  �لقو�ت  �ل�صيادة وتعزيز 
�لقوة  �ملتحدة  �لوليات  تعّد  حيث 
�لييينيييافيييذة �لأخيييييييرى �مليييتيييو�جيييدة يف 
�لعر�ق وت�صعى �إىل مقارعة �لنفوذ 

�لإير�ين يف �لبالد.
�لتحالفات  فيييييه  تييتييبييّدل  بييلييد  ويف 
بعد �ل�صتحقاق �لنتخابي، حتمل 
ت�صكيل  �إىل  �لييهييادفيية  �ملييفيياو�ييصييات 

�أهمية  تييييفييييوق  �أهيييمييييييية  حيييكيييومييية 
�لنيييتيييخيييابيييات وتيييوزييييع �ملييقيياعييد يف 
�حلكومة. يخ�صى لذلك مر�قبون 
وقييوع عنف يف حال  ودبلوما�صيون 
لإيييير�ن  �ملييو�لييييية  �لف�صائل  �أر�دت 
�لتمثيل  ليي�ييصييمييان  �ليي�ييصييغييط  مييثيياًل 

�لذي تطمح �إليه يف �حلكومة.
يرى �ملحلل �ل�صيا�صي �لعر�قي علي 
�لبيدر باأن �لف�صائل �ملو�لية لإير�ن 
وحقيقي  جييييياد  بيي�ييصييكييل  “حتاول 
تييثييبيييييت نييفيي�ييصييهييا وغييييييرز جيييذورهيييا 
�ل�صيا�صية  �لعملية  رحم  يف  عميقا 

ويف �حلكومات �ملتعاقبة«.
و�أو�صح باأن �لف�صائل “تعمل ب�صكل 
قطاعات  يف  �لييتييو�جييد  على  مكثف 
�لدبلوما�صية  كاجلو�نب  خمتلفة 
لتغيري  و�لريا�صية”،  و�لثقافية 
باأنها  �إليها  �لعر�قي  �ل�صارع  نظرة 
“ل ت�صتطيع �لتو�جد خارج )�إطار( 

�ملنظومة �لأمنية و�لع�صكرية«.
لييكيين يف بييلييد عييييادة ميييا يييياأخيييذ فيه 
�ل�صيا�صية  �ليييتيييحييياليييفيييات  تيييبيييليييور 
د�خييييل �ليييربمليييان حيييييز�ً كييبييري�ً بعد 
�مل�صاور�ت  �ييصييتييكييون  �لنيييتيييخيييابيييات، 
�مللف  �حلكومة  بت�صكيل  �خلا�صة 

�لأ�صا�صي يف �ملرحلة �ملقبلة.
وتعترب �لباحثة يف �ل�صاأن �لعر�قي 
�لدولية  �لأزمييييييييات  جمييمييوعيية  يف 
�صتبحث  باأن طهر�ن  لهيب هيجل 
�لعمل  ميكنها  وزر�ء  “رئي�س  عيين 
معه ويكون مقبوًل لربناجمها”. 
�لعادة، مر�صح �حلل  “يف  و�أ�صافت 
�ل�صيئ”  بيياخليييييار  لييييي�ييس  �لييو�ييصييط 
وزر�ء  “لرئي�س  ميييي�ييييصيييياٍو  لأنيييييييه 
ترى  �حلييييال  هيييذه  ويف  �صعيف”. 
هيجل باأن طهر�ن ميكنها “�لعمل 
�أو  مكتبه،  مييع  مبا�صر  ب�صكل  �إميييا 
على �لأقل مع جهات فاعلة �أخرى 

من حوله«.
ويف هذ� �خل�صو�س، يوؤكد من�صور 
�صتكون  �ملييحييورييية  “�لنقطة  بيييياأن 
�لييييتييييي جتييييييري خلف  �لييي�يييصيييفيييقيييات 
�حلكومة”،  لت�صكيل  �لييكييو�لييييي�ييس 
�لعملية،  هيييذه  “يف  �أنييييه  ميي�ييصيييييفيياً 
تاريخياً  طهر�ن  ��صطلعت  لطاملا 
بيييييدور كيييبيييري. لييقييد �أثييبييتييت �إيييييير�ن 
بيياأنييهييا �لييالعييب �خليييارجيييي �لأكرث 
نفوذ�ً عندما يتعلق �لأمر بت�صكيل 

حكومة يف �لعر�ق«.
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/05/11 �ملودعة بالرقم: 350920 
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: جمموعة بريك�صتل، �إنك
وعنو�نه: 1544 طريق �صربينج هيل، وحدة 9100 ماكلني، فرجينيا 22102، �لوليات �ملتحدة �ملريكية.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42
��صت�صار�ت بر�مج  �ملعلومات، �ل�صت�صار�ت يف جمال تكنولوجيا �لت�صالت،  �ل�صت�صار�ت يف جمال تكنولوجيا 

�لكومبيوتر، خدمات ��صت�صار�ت تكنولوجيا �ملعلومات، خدمات ��صت�صار�ت تكنولوجيا �ملعلومات.
�لتجارية  و�لعالمات  �لخييرت�ع  بيير�ء�ت  مكتب  عن  �صادرة  جتارية  عالمة  هي   Brixtel �لعالمة:  و�صف 
بالوليات �ملتحدة )USPTO.gov( ك�صركة خدمات ��صت�صارية �إد�رية منذ عام 2007. رقم �لت�صجيل هو 

5523279
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 173507

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

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/08/16 �ملودعة بالرقم: 357508 
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: بلو�إير �إيه بي
وعنو�نه: د�نديريد �صغاتان 11 ، �صتوكهومل 26 114 ، �ل�صويد.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:11
�أجهزة ومن�صاآت تنقية �لهو�ء و�إز�لة �لرو�ئح �لكريهة من �جلو وتر�صيح )فلرتة( �لهو�ء، مرح�صات )فالتر( 

لالأجهزة و�ملعد�ت �ملذكورة �آنًفا، مر�صحات )فالتر( )�أجز�ء من �ملن�صاآت �ملنزلية(.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة  SPIRALAIRباللغة �لإجنليزية .

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 173694

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

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/08/16 �ملودعة بالرقم: 357504 
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: بلو�إير �إيه بي
وعنو�نه: د�نديريد �صغاتان 11 ، �صتوكهومل 26 114 ، �ل�صويد.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:11
�أجهزة ومن�صاآت تنقية �لهو�ء و�إز�لة �لرو�ئح �لكريهة من �جلو وتر�صيح )فلرتة( �لهو�ء، مرح�صات )فالتر( 

لالأجهزة و�ملعد�ت �ملذكورة �آنًفا، مر�صحات )فالتر( )�أجز�ء من �ملن�صاآت �ملنزلية(.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة   DUSTMAGNETباللغة �لإجنليزية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 173711

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

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/08/16 �ملودعة بالرقم: 357507 
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: بلو�إير �إيه بي
وعنو�نه: د�نديريد �صغاتان 11 ، �صتوكهومل 26 114 ، �ل�صويد.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:11
�أجهزة ومن�صاآت تنقية �لهو�ء و�إز�لة �لرو�ئح �لكريهة من �جلو وتر�صيح )فلرتة( �لهو�ء، مرح�صات )فالتر( 

لالأجهزة و�ملعد�ت �ملذكورة �آنًفا، مر�صحات )فالتر( )�أجز�ء من �ملن�صاآت �ملنزلية(.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة  HEPASILENTباللغة �لإجنليزية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 173767

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 183087 بتاريخ: 2012/12/06

�مل�صجلة بالرقم: 183087 بتاريخ: 2014/07/02
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تارييخ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :  2021/10/03

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 210656 بتاريخ: 2014/04/27

�مل�صجلة بالرقم: 210656 بتاريخ: 2014/10/28
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تارييخ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :  2021/10/03

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 215467 بتاريخ: 2014/08/06

�مل�صجلة بالرقم: 215467 بتاريخ: 2015/06/28
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تارييخ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :  2021/10/03

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 258087 بتاريخ: 2016/08/10

�مل�صجلة بالرقم: 258087 بتاريخ: 2017/02/13
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تارييخ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :  2021/10/03

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 174791

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

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/08/16 �ملودعة بالرقم: 357506 
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: بلو�إير �إيه بي
وعنو�نه: د�نديريد �صغاتان 11 ، �صتوكهومل 26 114 ، �ل�صويد.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:11
�أجهزة ومن�صاآت تنقية �لهو�ء و�إز�لة �لرو�ئح �لكريهة من �جلو وتر�صيح )فلرتة( �لهو�ء، مرح�صات )فالتر( 

لالأجهزة و�ملعد�ت �ملذكورة �آنًفا، مر�صحات )فالتر( )�أجز�ء من �ملن�صاآت �ملنزلية(.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة   HEALTHPROTECTباللغة �لإجنليزية

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 174170

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 110670 بتاريخ: 2008/04/13

�مل�صجلة بالرقم: 110670 بتاريخ: 2013/02/21
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تارييخ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :  2021/10/03

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 127811 بتاريخ: 2009/04/02

�مل�صجلة بالرقم: 127811 بتاريخ: 2010/12/13
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تارييخ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :  2021/10/03

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 143323 بتاريخ: 2010/06/07

�مل�صجلة بالرقم: 134242 بتاريخ: 2011/03/13
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تارييخ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :  2021/10/03

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 79664 بتاريخ: 2006/04/17
�مل�صجلة بالرقم: 82878 بتاريخ: 2007/07/18

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تارييخ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :  2021/10/03

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2021/08/02 �ملودعة بالرقم: 356735 

بيانات �لأولوية: 
�ل�صم: جون�صيون �أند جون�صيون

�ملتحدة  �لييوليييات    ،  08933   ، نيوجري�صي   ، بييرنييزويييك  نيو   ، بيييالز�  جون�صون  �أنيييد  جون�صون  و�ن  وعيينييو�نييه: 
�لأمريكية.   

�سورة العالمة 
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3

ومنظفات  و�لوجه  للب�صرة  ومرطبات  )لو�صن(  غ�صولت  حتديًد�  بالب�صرة  للعناية  طبية  غري  م�صتح�صر�ت 
�لب�صرة  لتنظيف  ولباد�ت  ومناديل  للج�صم  و�صابون  للج�صم  وغ�صول  للج�صم  فرك  ومييو�د  و�لوجه  للب�صرة 
وم�صاحيق  للج�صم  ومنظفات  للج�صم  ومييرطييبييات  للب�صرة  )لييو�ييصيين(  وغيي�ييصييولت  وجييل  وكييرميييات  وم�صاحيق 
ورذ�ذ، كرميات م�صادة  وملمعات  �لعيون  ملا حتت  و�أم�صال  و�أم�صال  لالأن�صجة �حلية وعطور  قاب�صة  ومو�د 
لل�صيخوخة وجل م�صاد لل�صيخوخة وغ�صولت )لو�صن( وعالجات م�صادة لل�صيخوخة، م�صتح�صر�ت �حلماية 
م�صربة  و�حييدة  مييرة  لال�صتخد�م  مناديل  �ل�صباب،  حلب  طبية  غري  وم�صتح�صر�ت  عالجات  �ل�صم�س،  من 
مبنظفات للب�صرة، مناديل �إز�لة �ملكياج، مو�د فرك ورغو�ت، �أقنعة للوجه حتديًد� �لأقنعة �لطينية و�لأقنعة 

�لورقية و�لأقنعة �لهالمية �ملائية.
باللغة   NEUTROGENA GLOW BOOST كلمات  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�صف 

�لإجنليزية.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 176014

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

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/08/04 �ملودعة بالرقم: 356983 
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ، مري�صي�صايد ، �صي �إت�س 62 4 زد دي ، �ململكة �ملتحدة .

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3
زيوت  للج�صم،  معّطر  ورذ�ذ  تو�ليت  وميياء  كولونيا  جتميل،  وم�صتح�صر�ت  عطرية  وزيييوت  عطور  �صابون، 
وكرميات وغ�صولت )لو�صن( للب�صرة، رغوة للحالقة وجل للحالقة وغ�صولت )لو�صن( ملا قبل وبعد �حلالقة، 
بودرة �لتلك، م�صتح�صر�ت للحمام و�ل�صتحمام، غ�صولت )لو�صن( لل�صعر، �صامبو وبل�صم، منتجات ت�صفيف 
�لعرق لال�صتخد�م  �لكريهة وم�صاد�ت  �لرو�ئح  للفم، مزيالت  �أ�صنان، غ�صولت غري طبية  �ل�صعر، منظفات 

�ل�صخ�صي، م�صتح�صر�ت تو�ليت غري طبية.
EPIC FRESH و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات

 باللغة �لإجنليزية.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 176165

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

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/08/23 �ملودعة بالرقم: 357952 
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: بنك دبي �لإ�صالمي )�س.م.ع(
وعنو�نه: �س.ب. 1080 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9
�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�صاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�صوير �لفوتوغر�يف و�ل�صينمائي و�لأجهزة 
و�أدو�ت  �أجهزة  و�لتعليم،  و�لإنقاذ  )�لإ�صر�ف(  و�ملر�قبة  و�لإ�صارة  و�لقيا�س  �لوزن  و�أدو�ت  �لب�صرية  و�لأدو�ت 
لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�صجيل �أو �إر�صال �أو ن�صخ 
�ل�صوت �أو �ل�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية، �أقر��س ت�صجيل، �أقر��س مدجمة، �أقر��س فيديوية رقمية 
�آلت  �آلت ت�صجيل �لنقد،  �آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد،  وغريها من و�صائط �لت�صجيل �لرقمية؛ 

حا�صبة، معد�ت معاجلة �لبيانات، �أجهزة �لكمبيوتر؛ بر�مج كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق.

و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة rabbit باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 176667

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

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/08/23 �ملودعة بالرقم: 357957 
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: بنك دبي �لإ�صالمي )�س.م.ع(
وعنو�نه: �س.ب. 1080 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:16
�لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�صنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى، �ملطبوعات، مو�د جتليد 
لغايات منزلية، ومو�د  �أو  �لقرطا�صية  �مل�صتعملة يف  �لل�صق  �لقرطا�صية، مو�د  �لفوتوغر�فية،  �ل�صور  �لكتب، 
�لفنانني، فر��صي �لدهان �أو �لتلوين، �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث(، مو�د �لتوجيه و�لتدري�س 
�أخييرى(، حييروف �لطباعة، �لكلي�صيهات  �لييو�ردة يف فئات  )عييد� �لأجييهييزة(، مييو�د �لتغليف �لبال�صتيكية )غري 

)�لر��صمات(.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة rabbit باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 176668

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

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/08/23 �ملودعة بالرقم: 357968 
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: بنك دبي �لإ�صالمي )�س.م.ع(
وعنو�نه: �س.ب. 1080 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خدمات �لدعاية و�لإعالن، �إد�رة �لأعمال، توجيه �لأعمال، تفعيل �لن�صاط �ملكتبي.

و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة rabbit باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 176669

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

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/08/23 �ملودعة بالرقم: 357974 
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: بنك دبي �لإ�صالمي )�س.م.ع(
وعنو�نه: �س.ب. 1080 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36
و�لأمو�ل  �لأ�صول  �إد�رة  �لعقار�ت،  متويل  �لعقارية،  �ل�صوؤون  �لتاأمني،  �ملالية،  �ل�صوؤون  �لتمويلية،  �خلدمات 
مبا يف ذلك �إد�رة �لأ�صول و�لأمييو�ل فيما يتعلق با�صتثمار روؤو�س �لأمو�ل يف �لعقار�ت و�لتمويل �لتباديل يف 
قطاع �لعقار�ت، �إد�رة و�صم�صرة �لعقار�ت، تاأجري و��صتئجار �لعقار�ت )�إد�رة �ملر�فق(، �خلدمات �ملالية لتخطيط 
��صتثمار روؤو�ييس �لأمييو�ل يف �لعقار�ت، متويل  ��صتثمار روؤو�ييس �لأمييو�ل يف جمال  وتطوير منتجات وخدمات 
�لعقار�ت، �خلدمات �ملالية لتطوير مفاهيم �لتمويل فيما يتعلق بالعقار�ت، خدمات �ل�صت�صار�ت فيما يتعلق 

بجميع ما ذكر �آنفاً.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة rabbit باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 176670

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

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/08/23 �ملودعة بالرقم: 357913 
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: ثري �م كومبني
وعنو�نه: ثري �م �صنرت ، 2501 هد�صون روود ، �صانت بول ، ميني�صوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
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عربي ودويل
فوميو كي�صيدا يعلن ت�صكيلة حكومته 

�أنييه م�صتعد  لل�صحافيني  �أكييد  �أن  �صبق  �أنييه  �إل  فييور�.  بت�صريحات 
باملعنى  بد�ية جديدة  �صتكون  �أنها  “�أعتقد  وقال  �ملن�صب.  لتويل 
قوية  بعزمية  �لتحديات  مع  �أتعامل  �أن  �أريييد  للكلمة.  �حلقيقي 

وعزم ثابت ملو�جهة �مل�صتقبل«.
ف�صيله  بدعم من  �إذ يحظى  �آميينييا،  كي�صيد� خيار�  ويييرى كرث يف 
�صيا�صات  عيين  كثري�  يبتعد  �أن  يتوقع  ول  �حليياكييم  �حلييزب  �صمن 
�ليييوزر�ء  رئي�س  �أعييليين  بعدما  �نتخابه  وجييياء  �حلييالييييية.  �حلكومة 
�لأ�صبق يو�صيهيدي �صوغا �لذي قّدم ��صتقالته �صباح �لثنني، �أنه 
لن يرت�ّصح لزعامة �حلزب �لليرب�يل �لدميوقر�طي بعد مت�صيته 
�لت�صويت، ك�صف  �ل�صلطة. وبعد وقت ق�صري من جل�صة  عاما يف 
وجوه  ع�صرة  ميين  �أكييرث  �صملت  �لتي  �لييوز�رييية  ت�صكيلته  كي�صيد� 
�أيييييدي وزر�ء �حلكومة  �لأهييييم يف  �إبييقيياء �حلييقييائييب  جييديييدة رغيييم 

•• طوكيو-�أ ف ب

ت�صكيلته  كي�صيد�  فوميو  �جلديد  �لياباين  �ليييوزر�ء  رئي�س  ك�صف 
بييني �صخ�صيات جييديييدة و�أخيييييرى من  �لييتييي مييزجييت  �حلييكييومييييية 
�حلر�س �لقدمي، بعدما �صّوت �لنو�ب ل�صالح توليه مقاليد حكم 

ثالث �أكرب قوة �قت�صادية يف �لعامل.
وفاز كي�صيد�، �صليل عائلة هريو�صيما �ملعروفة يف عامل �ل�صيا�صة، 
على تارو كونو �لذي كان م�صوؤول عن حملة �لتطعيم يف �لبالد، 
كزعيم للحزب �لليرب�يل �لدميوقر�طي �حلاكم �لأ�صبوع �ملا�صي.

وفاز ب�صهولة يف �لت�صويت �لثنني يف جمل�س �لنو�ب �لذي يهيمن 
عليه �حلزب �لليرب�يل �لدميوقر�طي.

و�نييحيينييى كييييي�ييصيييييد� �أمييييام �لييينيييو�ب بييعييد �لييتيي�ييصييويييت، لييكيينييه مل يدل 

�ل�صابقة ذ�تهم. و�صيحافظ وزير� �خلارجية تو�صيميت�صو موتيغي 
و�لدفاع نوبيو كي�صي على من�صبيهما. يذكر �أن موتيغي �صيا�صي 
خم�صرم در�س يف هارفارد وقاد مفاو�صات �أدت �إىل �إبر�م �تفاقات 
جتارية رئي�صية، فيما كي�صي �صقيق رئي�س �لوزر�ء �ل�صابق �صينزو 
�ملال ف�صيتولها �صونيت�صي �صوزوكي �لذي �صيحل  �أما وز�رة  �آبي. 

مكان �صهره تارو �آ�صو.
ويعد �صوزوكي )68 عاما( �صيا�صيا خم�صرما �أي�صا وجنل رئي�س 
وزر�ء �صابق. و�صبق �أن تقّلد من�صاب حكومية �إذ كان وزير �لأوملبياد 

ووزير �لبيئة.
مناف�صة  نيييود�،  �صايكو  بينهن  ميين  ن�صاء  ثييالث  �حلكومة  وت�صم 
�ملعنية  �لوزيرة  �أ�صبحت  و�لتي  قيادة �حلزب  �صابقا على  كي�صيد� 
�لتعامل مع م�صاألة تر�جع معدل �لولد�ت يف �ليابان. كما توّلت 

فيما  �لرقمي،  �لقطاع  ووزيييير  �لتطعيم  وزييير  من�صبي  �ميير�أتييان 
كانت هذه �ملرة �لأوىل �لتي يتوىل فيها عدد من �ل�صخ�صيات �لتي 

مت تعيينها منا�صب وز�رية.
وكتب خبري �لقت�صاد لدى “�إ�س �إم بي �صي” جونيت�صي ماكينو يف 
مذكرة �أن “حكومة كي�صيد� تهدف �إىل �لتو�زن فيما تويل �هتماما 

ملجموعات رئي�صية و�لنو�ب �لأ�صغر �صنا ودول �جلو�ر«.
�لذي  كي�صيد�  �صخ�صية  تعك�س  حكومية  ت�صكيلة  “�إنها  و�أ�ييصيياف 

يعمل جاهد� لعدم خلق �أعد�ء«.
�إىل  للو�صول  �ملعركة  �صاندوه يف  �لذين  �أولئك  كي�صيد�  كافاأ  كما 
�لتي  تاكايت�صي  �ييصييانيياي  �ل�صابقة  خ�صمته  فيهم  مبيين  �ملن�صب، 
كييونييو. ومت  �لنييتييخييابييات يف وجييه  ميين  �لثانية  دعمته يف �جلييوليية 

تعيينها م�صوؤولة عن �صيا�صات �حلزب �حلاكم.

حو�ر وطني يف �لفق

•• عو��سم-وكاالت

“�إيكونومي�صت”  جمييليية  ح�صلت 
ن�صوب  تييييوؤكييييد  ميييعيييليييوميييات  عيييليييى 
ف�صائل  بييييني  عيينيييييفيية  خييييالفييييات 
خمييتييلييفيية يف حييركيية طييالييبييان بعد 

��صتالمها �ل�صلطة.
ت�صري �ملجلة بد�يًة �إىل �أن �لق�صر 
�لرئا�صي يف كابول �صهد ن�صيبه من 
�خلالفات �حلادة بني �ل�صيا�صيني. 
�ل�صنو�ت  يف  حييي�يييصيييل  مييييا  وهيييييييذ� 
�لأخرية عندما �ندلعت م�صاحنات 
مريرة بني �لرئي�س �ل�صابق �أ�صرف 

غني ونائبه عبد�هلل عبد�هلل.
تلقى  �ل�صابق  �لرئي�س  �إن  ويييقييال 
درو�صاً يف �لتحكم يف �لغ�صب، ويف 
مييرحييليية مييين �ملييير�حيييل، �أقيييييام غني 
وعبد�هلل �حتفالت لتن�صيب نف�صه 
يف  �أحقيتهما  على  �ختلفا  لأنهما 
�ملعايري  بييهييذه  حتى  لكن  �حلييكييم. 
�لنق�صامية، بد� �خلالف �لد�خلي 

�لأخري بني طالبان، �أكرث حدة.
�صبتمرب  �أو��ييصييط  �مل�صكلة يف  بييد�أت 
�أييييام قليلة  )�أيييلييول( �ملييا�ييصييي، بعد 
ت�صكيل  طييييالييييبييييان  �إعييييييييييالن  مييييين 
�حلكومة �لنتقالية، وقيل �إن �ملال 
موؤ�ص�صي  �أحييد  بييير�د�ر،  �لغني  عبد 
�حلكومة،  رئي�س  ونييائييب  �حلييركيية 
�حلكومة  �كيييتيييظييياظ  ميييين  ��يييصيييتييياء 
�لقدمي  �حليير�ييس  ميين  مبحافظني 
و�مليييتييي�يييصيييدديييين �لييعيي�ييصييكييريييني من 
�لأ�صا�صي  �لف�صيل  حقاين،  �صبكة 
تت�صكل  �لذي  �لتحالفات  ن�صيج  يف 

منه طالبان.
قبيلة  �لالجئني وكبري  وزييير  ورد 
�إن  بالقول  حقاين  خليل  حقاين، 
�لذين  هم  �لع�صكريني  �ملت�صددين 
وبالتايل  �لنيييتييي�يييصيييار�ت،  �ييصييميينييو� 

عليهم �أن يح�صلو� على �ملكافاأة.
وتييي�يييصيييري غييالييبييييية �ليييتيييقييياريييير �إىل 
تبادل  �إىل  حتيييييول  �خلييييييالف  �أن 
�لبع�س  وذهب  �لغا�صبة،  للكلمات 
�إىل  �إن �لأمييور تطورت  �إىل �لقول 
تبادل  �إىل  ذلييك، و�صوًل  �أبعد من 
و�صجار  �ليينييار،  و�إطيييالق  �للكمات، 
بر�د�ر  وبقي  �لقيادة.  حا�صية  بني 
مييين معتديل  �لييييذي يييعييد و�حييييييد�ً 
بعدها  قندهار  يف  ن�صبياً  طالبان 
باأنه  �لبع�س  وتكهن  عيييدة،  �أييياميياً 

�أ�صيب.
تنفي  طييالييبييان  �أن  �ملييجييليية  ت�صيف 
�إىل كابول  �أي �صد�م. وعاد بر�د�ر 
ويييدييير �لأعيييميييال �ليير�ييصييمييييية حيث 
�أنه مل يتعر�س لالأذى رغم  يبدو 
�لتقارير  لكن  �حلييجيية،  خ�صر  �أنيييه 
عييلييى �خلالفات  �ليي�ييصييوء  �ييصييلييطييت 
ملجموعة  �لييد�خييلييييية  �ليي�ييصيييييا�ييصييييية 
طويلة  ليييفيييرتة  قيييييييادتيييهيييا  عييمييلييت 
يف �ليييييظيييييل، و�ليييييتيييييي فيييهيييم رجيييييال 
�ل�صتخبار�ت ود�ر�صوها ديناميتها 

ب�صكل غري كامل.
يييقييول �أنييطييونيييييو جييو�ييصييتييوزي من 
جامعة كينغز كولدج �إن �خلالفات 
بالنظر  �أحيييد�ً  تفاجئ  �أن  يجب  ل 

�إىل تنوع �لف�صائل د�خل طالبان.
وجتاوزها  �ملجموعة  تو�صع  ومييع 
جميع  وتبنت  �بتلعت  جلييذورهييا، 
�ملقاتلة،  و�لقياد�ت  �ل�صبكات  �أنو�ع 
فقط،  حييييقيييياين  �ييصييبييكيية  وتييي�يييصيييكيييل 
يوؤد  مل  �صهرة.  �لأكيييرث  �ملجموعة 
ت�صيطر  متييييرد  حيييركييية  �إىل  ذلييييك 
�لنمط  على  مركزية  قيادة  عليها 
قييييادة  �إىل حتييياليييف  ليييكييين  �مليييييييياوي، 

ق�صارى  تيييبيييذل  لييكيينييهييا  �لأفييييغييييان، 
�إجييييميييياع  �إىل  ليييلييي�يييصيييعيييي  جييييهييييدهييييا 
لالأقدمية  �حييرت�م  هناك  د�خلي. 
لكن  �لع�صكرية،  و�خلربة  �لدينية 
ب�صدة  تناق�س  �خلييالفييييية  �مل�صائل 
با�صم  تييعييرف  كيييربى  يف جميياليي�ييس 

جمال�س �ل�صورى.
و�صمح لبع�س �لف�صائل مثل �صبكة 
حقاين ببع�س حرية �حلركة. ويف 
تييو�ييصييطييت �لقوى  حييييالت مييعييييينيية، 
�لأمنية �لباك�صتانية بني �لف�صائل 

�إىل  ذلييك  و�أدى  عمر،  جنل  بينهم 
ف�صائل  تنازع  مع  موؤقتة،  فو�صى 

خمتلفة على �ل�صلطة.
وهيييينييييالييييك �أيييييي�يييييصييييياً �نيييقييي�يييصييياميييات 
ت�صمل  ميي�ييصييتييمييرة.  �أيييديييولييوجييييية 
نييييييطيييييياق تيييينييييفيييييييييذ �ليييي�ييييصيييييييييا�ييييصييييات 
�لجتماعية و�صوًل �إىل ما �إذ� كان 
�لقوى  مييع  �لعالقات  قطع  يجب 
�جلهادية �لأجنبية مثل �لقاعدة. 

�لختالفات،  هييييذه  �إىل  بيياليينييظيير 
�لنتباه  يييثييري  �أن  يييجييب  ميييا  فيييياإن 

ببع�س  ميييرتيييبيييطيييني  عييي�يييصيييكيييرييييني 
�ملعتقد�ت �لأ�صا�صية.

تو�صح �ملجلة �أن �صرية طالبان يف 
�أخفت  �لع�صرين  �لييتييمييرد  �ييصيينييو�ت 
توتر�ً  لكن  بع�س هذه �خلالفات، 
بعد   2015 يف  �نييدلييع  مييلييحييوظيياً 
�حلركة  موؤ�ص�س  موت  من  عامني 

�ملال حممد عمر.
�أطيييليييق تييعيييييني خييلييفييه �ملييييال �أخيييرت 
�غييتيييييل لحقاً،  و�ليييييذي  ميينيي�ييصييور، 
ومن  طالبان  قييادة  كبار  معار�صة 

رمبيييييا، هيييو حيييفييياظ �حليييركييية على 
ويرى  �نق�صامها.  عو�س  �حتادها 
طالبان  �إبييييقيييياء  �أن  جيييو�يييصيييتيييوزي 
رغم  ف�صائلها  بييني  �ليير�بييط  عييلييى 
بينها  ميييا  �مليي�ييصييتييميير يف  �لحييتييكيياك 
وذلك  مهار�تها”،  “�أعظم  هيييو 
ما  ح�صب  �ليييدوؤوب،  �لعمل  بف�صل 
يقول هارون رحيمي من �جلامعة 

�لأمريكية يف �أفغان�صتان.
قييييييد تيييييكيييييون �حلييييييركيييييية ميييعيييروفييية 
على  ��صتبد�دية  مر��صيم  باإ�صد�ر 

عراك وتبادل اإطالق نار... خالفات طالبان الداخلية اإىل العلن
�مليييييتييييينييييياحيييييرة. قييييييد تيييخيييفيييف هييييذه 
قادرة  لكنها  �لييتييوتيير�ت  �ملييييد�ولت 
�أي�صاً على جعل �حلركة حمافظة 
�ل�صيا�صات  وُتيييطيييابيييق  وميييييييرتددة. 
بني  �لأدنيييى  �مل�صرتك  �لقا�صم  مييع 
�لتو�فق،  على  للحفاظ  �لف�صائل 

ما يجعل تغري طالبان �صعباً.
�خليييطيييو�ت  �أن  ييييبيييدو  وبييياليييفيييعيييل، 
�أي  تييظييهيير  مل  �ملييبييكييرة  �ل�صيا�صية 
تطور كبري يف حكمها رغم تعهدها 
�لذي  �لقمع  �أ�صلوب  عن  بالتخلي 

��صتخدمته يف بد�ية �لت�صعينات.
لقد عاد �ل�صنق على مر�أى �لعموم 
كذلك،  �لل�صو�س.  �أييييدي  وقييطييع 
�لعمل.  �أماكان  �لن�صاء من  طردت 
ملاذ�  �ل�صيا�صات  هيييذه  تف�صر  وقيييد 
�مييتيينييعييت دول مييثييل بيياكيي�ييصييتييان عن 
�أنها  بييطييالييبييان، عييلييميياً  �لعيييييرت�ف 

فعلت ذلك يف �ل�صابق.
جذبت  �إيييكييونييومييييي�ييصييت،  وحيي�ييصييب 
لنظام  جييديييدة  حتييديييات  �ل�صلطة 
طالبان �لد�خلي. ففي �لت�صعينات، 
وقفت �ملقاومة �لتي مل تخمد قط 
حائاًل دون �نفر�ط عقد �حلركة، 
على  �حليييييفييييياظ  يف  و�يييصييياعيييدتيييهيييا 
�لآن  لكن طالبان حتكم  وحدتها. 
�أحد  �أن ينازعها  كامل �لبالد دون 

تقريباً.
�عتنقو�  �لذين  �ملقاتلني  �آلف  �إن 
يييييجييييدون ما  �لييييقييييتييييال ل  ثيييقيييافييية 
يفعلونه �لآن. ولن يفوز كل قائد 
�حلكومة  يف  مبيينيي�ييصييب  عيي�ييصييكييري 
�جلييييييديييييييدة. هيييينيييياك �ليييقيييليييييييل من 
�لأمييييو�ل لكل �لييذييين و�ييصييلييو� �إىل 
�حلكم. وي�صيف رحيمي  “�أعتقد 

�لعليا  �لقيادة  د�خل  �أن �خلالفات 
�ل�صغط  عيييين  �نيييتيييبييياهييينيييا  تيي�ييصييتييت 
�ملفرو�س على طالبان من �لأدنى، 

من مقاتليها«.
يييتييحييدث رئييييي�ييس مييعييهييد در��يييصيييات 
�حليييرب و�ليي�ييصييالم يف كييابييول متيم 
�أ�صي عن “�لفو�صوية �جلهادية”. 
بع�س  يف  ليييطييياليييبيييان  فييييييروع  ثيييمييية 
على  مييوؤ�ييصيير�ت  تظهر  �ملحافظات 

ت�صكيكها يف حكم طالبان.
من  “�لتحول  �إن  �أ�يييصيييي  وييييقيييول 
مكلف  حيييكيييومييية  �إىل  ميييييلييييي�ييصيييييا 
بع�س  يييعييود  موؤملاً”.  ويييبييدو  لييهييا، 
�ملقاتلني �إىل �حلياة �ملدنية، بينما 

يحن �آخرون �إىل �أيام �لقتال.
ووبييييييييخ وزييييييييير �لييييييدفيييييياع �جليييدييييد 
�ن�صباطهم  قييليية  عييلييى  مييقيياتييلييني 
و��ييصييتييكييى مييين �لنيييتيييقييياميييات، رغم 
عن  عيييفيييو�ً  �أ�ييييصييييدرت  �ليييقيييييييادة  �أن 
و�نتقد  �ليي�ييصييابييق.  �ليينييظييام  �أركيييييان 
يلتقطون  �لييذييين  �ملقاتلني  �أييي�ييصيياً 
�ل�صيلفي د�خل �لوز�ر�ت لت�صببهم 

يف �إف�صاء �أ�صر�ر.
�لييربيييطييانييييية نف�صها  �ملييجييليية  تيييرى 
يف  �ن�صقاقات  �إىل  �لتلميحات  �أن 
�لغربيني،  تييفييرح  كييانييت  طييالييبييان 
ميكن  �إذ  تييييغييييري.  �لأميييييييير  ولييييكيييين 
تدفع  �أن  �خلييطييرية  لالنق�صامات 
�ليييبيييالد نييحييو حيييرب �أهييلييييية، تعزز 
�لأزمييييية �لإنيي�ييصييانييييية، وتييثييري �أزمييية 

لجئني.
ي�صجع  �أن  مييييكييين  �نييي�يييصيييقييياقييياً  �إن 
�مليييقييياتيييليييني عيييليييى �لنييي�يييصيييميييام �إىل 
جمموعات مقاتلة و�إرهابية �أخرى 
�لأقل،  �لآن على  �إىل  د�ع�س.  مثل 
�ل�صابقون  طييالييبييان  �أعيييييد�ء  حييتييى 
من  �ملجموعة  تتمكن  �أن  ياأملون 

�حلفاظ على متا�صكها.

اأمني عام حركة ال�سعب يك�سف:

قي�س �صعّيد �صينظم حوارا لن ُتوّجه فيه الدعوة للنه�صة
••   �لفجر -تون�س

   �أّكد زهري �ملغز�وي �أمني عام حركة �ل�صعب �أم�س �لثنني �أّن �لرئي�س قي�س 
�حلكومة  تركيبة  �إعيييالن  �إثيير  حييو�ر  تنظيم  �إىل  �صيدعو  بيياأّنييه  �أعلمه  �صعّيد 

�جلديدة.
   ونقلت �إذ�عة حملية عن �ملغز�وي �إ�صارته �أم�س �إىل �أّنه “�لتقى بقي�س �صعيد 
يف عدة منا�صبات” و�ىل �نه “�أعلمه باأنه �صيدعو �إىل حو�ر �إثر �إعالن تركيبة 
�حلكومة«.    و�أ�صاف “لن توّجه �لدعوة حلركة �لنه�صة للم�صاركة يف �حلو�ر 

لأنها متثل جزء من �مل�صكل ولأنها �مل�صوؤولة عن �خلر�ب يف �لبالد«.
   ونفى �ملغز�وي وجود �ية عالقة بني هذ� �لقر�ر وبني �ت�صال �صعّيد بالرئي�س 

�لفرن�صي �ميانويل ماكرون �لخري.
   وكان بيان لق�صر �لليزيه قد ك�صف يف وقت �صابق �أن قي�س �صعّيد قد �أعلم 
لتجاوز  وطني  حو�ر  �إطييالق  باعتز�مه  ماكرون  �إميانويل  �لفرن�صي  �لرئي�س 
�لأزمة �ل�صيا�صية.    و�أ�صار �لبيان �ىل �ن �لرئي�س �لفرن�صي �إميانويل ماكرون 

قد حتدث �ل�صبت هاتفيا مع نظريه �لتون�صي قي�س �صعيد. 
   وذّكر ماكرون �صعيد باأنه يتابع �لأو�صاع �ل�صيا�صية و�لقت�صادية و�لجتماعية 
و�ل�صحية يف تون�س باأكرب قدر من �لهتمام.    و�أعرب عن رغبته يف �أن تتمكن 

�لتي كانت تو�جهها موؤكد�  �لتحديات  تون�س من �ل�صتجابة ب�صرعة جلميع 
فرن�صا  �أن  �أكييد  كما  �لييتييونيي�ييصييي.     و�ل�صعب  تون�س  جانب  �إىل  فرن�صا  وقييوف 

�صتو��صل دعم تون�س للتعامل مع �لوباء ودعمها يف �إ�صالحاتها �لقت�صادية.
   و�أ�صار �لرئي�س �لفرن�صي �إىل �لتقومي �ملوؤ�ص�صي �لذي يتوقعه �ل�صعب �لتون�صي 
و�ملجتمع �لدويل معربا عن مت�صكه باإقامة حو�ر ت�صارك فيه خمتلف مكونات 

�ل�صعب �لتون�صي حول �لإ�صالحات �ملوؤ�ص�صية �ملتوخاة.
   من جهته �أكد قي�س �صعيد �أن �حلكومة �صتت�صكل يف �لأيام �ملقبلة و�أنه �صيتم 

�إطالق حو�ر وطني يف �أعقاب ذلك جمدد� مت�صكه ب�صيادة �لقانون.
   يذكر �ن �ل�صارة لهذ� �حلور مل ترد يف ن�صخة تقرير �لرئا�صة �لتون�صية عن 

هذ� �لن�صاط.

االإعالن عن احلكومة
  هذ� و�أفادت م�صادر �أن �حلكومة �لتون�صية �جلديدة باتت جاهزة، و�نه من 

�ملنتظر �ن تعلن رئي�صتها جنالء بودن �ليوم �لثالثاء عن تركيبتها.
ن�صائية  وجييوهييا  �صت�صم  �جلييديييدة  �حلكومة  �إن  متطابقة  م�صادر  وقييالييت    
و�صبابية تدخل �لعمل �حلكومي للمرة �لأوىل، و�أن جميع �أع�صائها �صيكونون 

غري متحزبني، ومن �أ�صحاب �لخت�صا�س و�لتجربة كل يف جماله.

يعرتف  �أن  �إميييكيييانيييه  يف  “لي�س 
يف  �ل�صيا�صية  معركته  خ�صر  �أنيييه 
�أميكن  �صعّيد.  �لرئي�س  مو�جهة 
حزبياً  يييكيين  مل  رجيييل  يييهييزمييه  �أن 
�ل�صيا�صة  يحرتف  ومل  حياته  يف 
وهو �لذي يعترب نف�صه خبري�ً يف 
ُعرف  مييا  بييكييل  �ل�صيا�صية  �للعبة 
عنه من دهاء ومتكن و�حرت�ف؟ 
�ل�صتهانة  مييييكييين  ل  ذليييييك  ويف 
تعر�س  �ليييتيييي  �ليي�ييصييدميية  بييحييجييم 
مملكته  يييرى  وهييو  �لغنو�صي  لها 

تتهاوى د�خل حزبه وخارجه«.

•• عو��سم-وكاالت

�ليييتيييظييياهييير�ت �لتي  �أخيييبيييار  طييغييت 
يف  �لأحييييييد  �لأول  �أمييي�يييس  خيييرجيييت 
�يييصيييو�رع تييونيي�ييس مييين �ييصييمييالييهييا �إىل 
�ل�صحف،  تغطيات  على  جنوبها، 
م�صري�ت  يف  �لآلف  خييييروج  بييعييد 
�لطرقات  يف  حييا�ييصييدة  وجتييمييعييات 
ُم�صاندة  �ليييعيييامييية،  و�لييي�يييصييياحيييات 
بتجميد  �لييبييالد  رئي�س  لييقيير�ر�ت 
حركة  برحيل  و�ملطالبة  �لربملان، 
�لنه�صة ورئي�صها نهائياً، و�لق�صاء 
على �لإرهاب، وحما�صبتها ما �آلت 
تييونيي�ييس طيلة  �لأو�ييييصيييياع يف  �إليييييييه 

�لعقد �ملا�صي.
ووفييييييييق �يييصيييحيييف عييييربييييييييية �أميييي�ييييس 
�لثنني، فاإن خطو�ت قي�س �صعيد 
�ملييقييبييليية �ييصييتييكييون بيييياإطييييالق حيييو�ر 
د�خييلييي، بييعيييييد�ً عيين رميييوز �لف�صاد 
و�لإرهاب، خا�صًة حركة �لنه�صة، 
حو�ر  “ل  �أن  �لرئي�س  تاأكيد  بعد 

مع �لفا�صدين«.

حا�سدة
�يييصيييهيييدت ولييييييييات تيييونييي�يييس �لأربييييييع 
و�لييييعيييي�ييييصييييرييييين خيييييييييروج عييي�يييصييير�ت 
�ليييتيييظييياهييير�ت دعيييمييياً لييييالإجيييير�ء�ت 
�ل�يييصيييتيييثييينيييائييييييية �لييييتييييي �تيييخيييذهيييا 
�أكرث  منذ  �صعّيد  قي�س  �لرئي�س 
“بو�صع  وللمطالبة  �صهرين،  من 
�لفا�صلة”  للمنظومة  نهائي  حد 
و”حل �لربملان«. وح�صب �صحيفة 

�ل�صرق �لأو�ييصييط، خييرج �لآلف يف 
تون�س �لعا�صمة، خا�صًة يف �ل�صارع 
“�ل�صعب  هييياتيييفيييني:  �لييرئييييي�ييصييي، 
يريد حل �لربملان” و”كّلنا قي�س 
و”قر�ر�ت  �صعّيد... كلنا تون�س”، 
د�خل  ثييورة  25 جويلية )يوليو( 
قي�س  �لأمييييييام  و”�إىل  �لثورة”، 

�صعّيد«.
تظاهر�ت  �لتون�صيون يف  و�حت�صد 
يف عيي�ييصيير�ت �مليييدن، خييا�ييصييًة يف “يف 
حمافظات �صفاق�س، و�صط �صرق، 
وتطاوين،  �صرق،  و�صط  و�صو�صة، 
�صرق،  جييينيييوب  وقيييابييي�يييس،  جييينيييوب، 

و�لكاف، �صمال غرب«.
�لتي  �لأحييييييييييز�ب  دعييييييييو�ت  ورغييييييم 
كييانييت تييهيييييميين عييلييى �مليي�ييصييهييد قبل 
للمقاطعة  )متيييييوز(  يييوليييييو   25
�لأحيييز�ب  ميين  جمموعة  “�أعلنت 
�ل�صيا�صية �ملنتمية يف معظمها �إىل 
�لقومي  و�لتيار  �لي�صاري  �لتيار 
م�صاندتها للتوجه �لرئا�صي، ودعت 
�أن�صارها �إىل �مل�صاركة يف �مل�صري�ت 
و�ليييوقيييفيييات مبييخييتييلييف �ليييولييييات 
�لذي  �لإ�ييصييالحييي  �لتوجه  لدعم 
وتقود  �صعيد.  قي�س  فيه  �نطلق 
قييييومييييي، جبهة  �لييي�يييصيييعيييب،  حيييركييية 
�لدولة  لرئي�س  د�عييميية  �صيا�صية 
مييكييونيية ميين حيييزب �لييتييحييالييف من 
�أجل تون�س، و�صطي، وحزب �لتيار 
�ل�صعبي، قومي، و�حلزب �لوطني 
ي�صار،  �ل�صرت�كي،  �لدميقر�طي 

وحركة تون�س �إىل �لأمام، ي�صار«.

�لييييييييي�ييييصيييياري عيييبيييييييد �لييييربيييييكييييي: 
�إر�دة  و�إىل  لييليي�ييصييارع  “بالحتكام 
و�نتهى  �لأمر،  ُح�ِصم  �ل�صعب فقد 
يف  نفكر  بتنا  م�صيفاً  �لدر�س”، 

�مل�صتقبل«.
وُي�صري �ملوقع �إىل خروج تظاهر�ت 
“يف عييدة حمييافييظييات �أخيييرى على 
و�صيدي  وقاب�س،  �صفاق�س،  غيير�ر 
بيييييوزييييييد، و�ملييينييي�يييصيييتيييري، و�لييييكيييياف، 
وتييييوزر، ونييابييل، و�ييصييو�ييصيية، وقبلي، 
و�لقريو�ن، وتطاوين وغريها من 
تيير�ب �جلمهورية،  �ملييدن يف كامل 
�إىل �جلييينيييوب، كلها  �ليي�ييصييمييال  ميين 

موؤيدة لقر�ر�ت قي�س �صعّيد«.
�لنا�صطة  تييعييتييقييد  جييهييتييهييا،  وميييين 
ح�صب  فر�و�س،  ي�صرى  �حلقوقية 
�مل�صيئة  “�لنقطة  �أن  �ملييييوقييييع، 
�لجتماع  هييي  �ليييييوم  تييظيياهييرة  يف 
�لنه�صة  م�صوؤولية  حول  �ل�صعبي 
�أن  يييذكيير  �إليييييه �لأمييييير.  �آل  يف مييا 
�ل�صهيدين  عيييين  �لييييدفيييياع  هيييييئيية 
�لرب�همي  وحممد  بلعيد  �صكري 
�تهمت مبا�صرة حركة �لنه�صة يف 

�لغتيالت �ل�صيا�صية«.

�نهيار مملكة
بيييييييدوره، قييييال فيييييياروق يييو�ييصييف يف 
�أونالين”:  �إي�صت  “ميديل  موقع 
يتوهم  �لغنو�صي  ر��صد  يييز�ل  “ل 
�أن يف �إمكانه �إعادة عقارب �ل�صاعة 
ي�صدق  ل  �لييييور�ء.  �إىل  �لتون�صية 
رئي�س  ُهزم مقابل  قد  �أنه  �لرجل 

ا�ستثناء الفا�سدين
�صحيفة  قييييالييييت  جيييهيييتيييهيييا  وميييييين 
“�لعرب” �للندنية، �إن من �ملتوقع 
�أن مي�صي �لرئي�س قي�س �صعّيد يف 
�ل�صيا�صية  �لييطييبييقيية  ميييع  �لييقييطييع 
بيييياإطييييالق  تيييونييي�يييس،  �حلييياكيييمييية يف 
�لتي  �ل�صبابية  �لفئات  مع  حييو�ر، 
�ليييرئييييييي�يييس منذ  ييييير�هيييين عييليييييهييا 
حملته �لنتخابية، ولطي �صفحة 
�لأحز�ب �لتي �أنهكت �لبالد طيلة 

عقد من �لزمان.
حممد  �ل�صيا�صي  �ملحلل  و�عييتييرب 
يطلق  قييييد  �ليييرئييييييي�يييس  �أن  ذويييييييب 
�ل�صعبية  �ملطالب  لتنفيذ  حيييو�ر�ً 
�ليييتيييونييي�يييصييييييية، ليييكييين بييييعيييييييييد�ً عن 
بالف�صاد، خا�صًة  �ملتهمة  �لأحييز�ب 
حييركيية �ليينييهيي�ييصيية وحييليييييفييهييا حزب 
�لنظام  “ملناق�صة  تييونيي�ييس  قييلييب 
�لنتخابي، و�لت�صور�ت �ل�صيا�صية 

�ملقبلة يف �لبالد«.

انتهى الدر�ص
عربية”،  “�ندبندنت  مييوقييع  �أميييا 
�لتظاهر�ت  على  �ليي�ييصييوء  ف�صلط 
�ل�صارع  �ييصييهييدهييا  �لييتييي  �حلييا�ييصييدة 
جتمع  عييلييى  رد�ً  �أميي�ييس   �لتون�صي 
�لأحد  يوم  �لنه�صة  حركة  �أن�صار 
�مليييا�يييصيييي يف �مليييكيييان ذ�تييييييه، و�لييييذي 
وم�صتوى  حييجييم  �إىل  ييي�ييصييل  مل 
لقر�ر�ت  �مليي�ييصييانييدة  �لييتييظيياهيير�ت 

�صعّيد.
�لقيادي  يييقييول  �ليي�ييصييييياق  هيييذ�  ويف 

عيييليييييييهيييم وتيييي�ييييصييييريييييف �ليييي�ييييصييييوؤون 
يف  �نييدفييع  بييل  بعد  عيين  �ل�صيا�صية 
رئيييا�يييصييية جمل�س  ميينيي�ييصييب  �جتيييييياه 
�أن  يييرغييب يف  َمييين  بلهفة  �ليينييو�ب 
و�أن  �مليي�ييصييهييد،  �ييييصييييد�رة  ييييكيييون يف 
ُتيي�ييصييلييط �لأ�يييصيييو�ء عييليييييه. وليييو �أنه 
جلماعته  ميير�ييصييد�ً  مكانه  يف  بقي 
خمتلف  مبا�صرة  عليه  �نهالت  ملا 
�أنو�ع �لتهامات �لتي توزعت بني 
بتدمري  �لف�صاد و�لإرهييياب مييرور�ً 

�لدولة«.
�لغنو�صي  �أن  على  �لكاتب  وُي�صدد 

لعبة  �إىل  �لعام  �إطارها  يف  ت�صتند 
�صيا�صية ت�صتمد قوتها من �لدين 
�لقرت�ب  �لب�صطاء  يخ�صى  �لييذي 
ميينييه، وتييفييحيي�ييصييه عييين قييييرب. كما 
�لدول  �أن  �إىل  مطمئناً  كيييان  �أنيييه 
�لإ�صالم  جييميياعييات  �أغييرقييت  �لييتييي 
بالدعم لن تتخلى عنه  �ل�صيا�صي 
�إذ� ما حدث له مكروه من �أي نوع 
وبييغيي�ييس �ليينييظيير عيين �جلييهيية �لتي 

تقف ور�ءه.
�ليي�ييصييلييطيية مل يكتف  يييحييب  ولأنيييييه 
و�لإ�صر�ف  رجالها  ور�ء  بالوقوف 

�ييصييبييق و�أن و�ييصييفييه بيياأنييه ميين غري 
�صالحيات«.

على  غيييرييييبييياً  “لي�س  ويييي�يييصيييييييف 
�لغنو�صي �أن ل يرى �حلقيقة ول 
يييعييرتف بييالييو�قييع. فيييالأوهيييام هي 
ب�صاعته �لوحيدة �لتي يعرف �أنها 
ب�صاعة ز�ئفة. غري �أنه يف �لنهاية 
�ييصييار ييي�ييصييدق �أوهييياميييه �لييتييي كان 

يبيعها �إىل �لآخرين �صاخر�ً«.
�لغنو�صي،  �أن  ييييو�يييصيييف،  وييييييييورد 
ب�صاعته  �أن  �إىل  “مطمئناً  كيييان 
فهي  �ليييرد  �أو  للجدل  قابلة  غييري 

التون�صيون يلفظون النه�صة ويهدمون مملكة الغنو�صي
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/08/23 �ملودعة بالرقم: 357916 
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: �أبوظبي لريا�صة �ل�صيار�ت ذ.م.م 
وعنو�نه: �س.ب. 130001 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
�صباقات  �أحيييد�ث  خييدمييات  تقدمي  و�لثقافية،  �لريا�صية  �لأن�صطة  �لرتفيه،  �لييتييدريييب،  و�لتهذيب،  �لتعليم 
�ملنا�صبات  توقيت  �لريا�صية،  �لت�صهيالت  توفري  �لريا�صية،  �ملباريات  تنظيم  �لريا�صية،  �لأن�صطة  �ل�صيار�ت، 

�لريا�صية، �لرتفيه �حلي، معلومات عن �لرتفيه، �لرتفيه �لريا�صي.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة ر�صم تعبريي لت�صميم خمطط �مل�صار.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 176908

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

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/08/24 �ملودعة بالرقم: 358013 
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ، مري�صي�صايد ، �صي �إت�س 62 4 زد دي ، �ململكة �ملتحدة .

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3
�لتعرق،  وميي�ييصيياد�ت  �لييكييريييهيية  �ليييرو�ئيييح  مييزيييالت  عييطييرييية،  زييييوت  عييطييور،  تنظيف،  م�صتح�صر�ت  �ييصييابييون، 
م�صتح�صر�ت �لعناية بال�صعر، و�صامبو وبل�صم، ملونات �ل�صعر، منتجات ت�صفيف �ل�صعر، م�صتح�صر�ت تو�ليت 
وغ�صولت  وكرميات  زيييوت  بالب�صرة،  �لعناية  م�صتح�صر�ت  �ل�صتحمام،  و  للحمام  م�صتح�صر�ت  طبية،  غري 
)لو�صن( للب�صرة، م�صتح�صر�ت �حلالقة، م�صتح�صر�ت ما قبل وما بعد �حلالقة، كولونيا، م�صتح�صر�ت �إز�لة 
�ل�صعر، م�صتح�صر�ت لإ�صمر�ر �لب�صرة بالتعر�س لل�صم�س وم�صتح�صر�ت �لوقاية من �ل�صم�س، م�صتح�صر�ت 
جتميل، مكياج وم�صتح�صر�ت �إز�لة �ملكياج، فازلني، م�صتح�صر�ت �لعناية بال�صفاه، م�صحوق �لتلك، غزل قطني 
�أو مرطبة  �أو م�صحات م�صربة  �أو لباد�ت  �لتجميل، مناديل ورقية  �أعييو�د قطن لأغر��س  �لتجميل،  لأغر��س 

م�صبًقا بغ�صولت )لو�صن( جتميل �أو تنظيف �صخ�صية، �أقنعة جتميلية ومعاجني جتميل للوجه.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة PEARS  باللغة �لإجنليزية

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

EAT 177001

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 �لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 �لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 �لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 �لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 �لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 �لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 5 �أكتوبر 2021 �لعدد 13358

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/6407

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/10/11 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده بينو بازوكاتارا �ستفن �ستفن  و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                          الو�سف  

                                                      اأثاث �سقه     1700 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/835

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/10/11 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده بيرت جودلو�سكى و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                             الو�سف  

 2150                                                           اأثاث �سقه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/9718

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/10/13 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مطعم الع�سور العربية )�ص.ذ.م.م.( و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                             الو�سف  

 33950                                                       معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/11214

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/10/11 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
�سده دلوت�سي هوت كوتيور لتجارة املالب�ص اجلاهزة الن�سائية �ص.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات 

على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                                 الو�سف  

 120,150                                                       مالب�ص ن�سائيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/10168

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
�سينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االمارات  تعلن 
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
للمنفذ �سده يو�سف  العائدة ملكيتها  لبيع املحجوزات   2021/10/13 6:00 م�ساءا يوم االثنني 

عبداهلل ل�سناعة التكييف )�ص ذ م م()فرع( و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                                الو�سف  

 18500                                                                مكائن   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/11702

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
�سينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االمارات  تعلن 
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
را�سد  �سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/10/11 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00

�سعيد طار�ص �سيف املرى + 4 ويندز لل�سياحة ذ.م.م  و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
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على عك�ص اأحداث احلرب الباردة, ال يبدو اأن التوتر بني ال�سني والواليات املتحدة م�سدر قلق كبري للراأي العام االأوروبي

رئي�س وزراء اإثيوبيا يتوىل من�صبه ر�صميا لولية ثانية 
�أ�صبه  ظييروفييا  �لآلف  مئات  يييو�جييه  حيث  تيغر�ي  �إقليم  يف  �ليينييز�ع  يف  �لآلف 
�لييوزر�ء �حلائز  �أمر يلّطخ �صمعة رئي�س  باملجاعة، بح�صب �لأمم �ملتحدة، وهو 
لت�صمل  �ملعارك  �متدت  �حلني  ذلك  ومنذ   .2019 �صنة  لل�صالم  نوبل  جائزة 
منطقتي عفر و�مهرة �ملجاورتني يف حني غرق �إقليم تيغر�ي مبا ت�صفه �لأمم 
ح�صول  من  �ملييخيياوف  يغذي  ما  �لييو�قييع  �لأميير  بحكم  �إن�صاين  بح�صار  �ملتحدة 
ومن  �لثمانينات.  يف  �إثيوبيا  يف  ح�صل  ما  غيير�ر  على  �لنت�صار  و��صعة  جماعة 
�لقو�ت  ت�صنه  �ليييذي  �لهجوم  على  �حييمييد  �أبيييييي  تن�صيب  يييوؤثيير  �أن  �ملييوؤكييد  غييري 
�لتي  تيغر�ي  �صعب  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  يف  �ملتمردين  �صد  �حلكومية 
كانت ت�صيطر على �حلياة �ل�صيا�صية يف �لبالد قبل و�صول �حمد �إىل �ل�صلطة. 

•• �أدي�س �أبابا-�أ ف ب

�أحمد  �أبيييييي  �لإثيييييوبييي  �ليييوزر�ء  رئي�س  تن�صيب  �لثيينييني مر��صم  �أميي�ييس  �أقيمت  
�صمال  يف  �لد�مي  �لنز�ع  ي�صتمر  وقت  يف  �صنو�ت  خم�س  مّدتها  جديدة  لولية 
�أمام  �لد�صتورية  �ليمني  �أبيي  و�أدى  �لدولية.  �لأ�صرة  قلق  يثري  �لييذي  �لبالد 
كبري ق�صاة �ملحكمة �لعليا ميز� �أ�صينايف، بعدما قام بذلك كل من رئي�س جمل�س 
�لنو�ب ونائبه. وقال �أبيي خالل �أد�ئه �ليمني “�أنا �أبيي �أحمد علي، �أقبل �ليوم 
يف جمل�س نو�ب �ل�صعب تعييني رئي�صا للوزر�ء، كما �أتّعهد تويل �مل�صوؤولية �لتي 

�ألقاها �ل�صعب على عاتقي متحليا بح�س �لو�جب وحمرتما �لد�صتور«.
21 حزير�ن-يونيو،  �نتخابات  �صاحقا يف  فوز�  “�لزدهار”  �أبيي  وحقق حزب 
وهو ما �عتربه م�صوؤولون فدر�ليون تاأييد� �صعبيا لالإ�صالحات �لدميوقر�طية 

�لتي �أطلقها منذ توىل �ل�صلطة �صنة 2018.
�إل �ن �لنتخابات جرت يف �أجو�ء �صيا�صية و�إن�صانية م�صطربة فقد قتل ع�صر�ت 

وقال مكتب رئي�س �لوزر�ء �لذي يتهم �ملتمردين بالت�صبب باحلرب يف ت�صرين 
�لثاين/نوفمرب2020 من خالل مهاجمة ثكنات للجي�س �لفدر�يل، �إن بع�س 
�جر�ء�ت �لتهدئة مثل �لعودة عن ت�صنيف �جلبهة “جماعة �إرهابية” ميكن �أن 
حت�صل فقط بعد ت�صكيل �حلكومة. وقال وليام د�في�صون �ملحلل لدى موؤ�ص�صة 
�أي  �إن  �لقول  �ملوقف يقوم على  �أن  “يبدو  “�نرتنا�صونال كر�ي�صي�س غروب”، 
تغيري يف �لنهج حيال �لنز�ع مع قو�ت تيغر�ي ل ميكن �أن يح�صل �إل بعد ت�صكيل 
هددت  �لتي  �ملتحدة  �لوليات  مثل  �لدوليني  �ل�صركاء  �أن  و�أ�صاف  �حلكومة«. 
بفر�س عقوبات هادفة مرتبطة بالنز�ع “�صرت�قب �لو�صع عن كثب لر�صد �أي 
تغري يف �ملو�قف«. ومن �ملقرر تنظيم جتمع بعد ظهر �لثنني يف �صاحة مي�صكل 

و�ل�صومال  نيجرييا  روؤ�ييصيياء  فيها  ي�صارك  �أن  يتوقع  �أبييابييا  �أدييي�ييس  يف  �لرئي�صة 
مع  �ملا�صي  �لأ�صبوع  �لدولية  �لأ�صرة  مع  �لعالقات  تدهور  وتفاقم  و�ل�صنغال. 
�إعالن وز�رة �خلارجية �لثيوبية طرد �صبعة م�صوؤولني يف وكالت تابعة لالأمم 
�لأمم  ومكتب  )يوني�صف(  للطفولة  �ملييتييحييدة  �لأمم  �ييصيينييدوق  بينها  �ملييتييحييدة 
�ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �لن�صانية. وقال �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �نطونيو 
للمغادرة  �صاعة   72 �مل�صوؤولني  �أعطى  �لييذي  بالقر�ر  دم”  “�صُ �إنييه  غوتريي�س 
�عتربت  بعدما  �أثيوبيا  �إىل  ر�صمي  باحتجاج  �لدولية  �ملنظمة  تقدمت  فيما 
�لقر�ر غري قانوين.   �أما �لدول �لغربية فاأعربت عن “خيبة �أمل” حيال �أبيي 
خالل  �لكربى  �لجنبية  �لييدول  مع  �إثيوبيا  عالقات  على  يوؤثر  قد  ما  �أحمد 
يف موؤ�ص�صة  “�أفريكا �صنرت”  ر�أى كامرون هاد�صن من  �لثانية على ما  وليته 
“�تالنتيك كاون�صل«. و�أ�صاف يف ت�صريح لوكالة فر�ن�س بر�س “�صيعود �لغرب 
على �لأرجح �إىل نهج ��صرت�تيجي يعرفه يقوم على �ل�صغط عندما يكون ذلك 

ممكنا و�لتدخل عند �للزوم و�لبقاء يف موقع �ملر�قبة بحثا عن بد�ئل �أف�صل«.

باملائة   15 يعتقد  �ليييو�قيييع،  يف     
تخو�س  بييالدهييم  �أن  فييقييط،  منهم 
بييييياردة ميييع �ليي�ييصييني، بينما  حيييرًبيييا 
مل  بييالدهييم  �أن  باملائة   59 يعتقد 
دقيقة  فييروق  هناك  بعد.  ت�صارك 
�ملختلفة،  �لأعييي�يييصييياء  �ليييييدول  بيييني 
ولكن يظهر �جتاه عام: يف جميع 
��صتطالع  �صملها  �لييتييي  �لييبييلييد�ن 
للعالقات  �لأوروبييييييييييييي  �مليييجيييلييي�يييس 
�خلييارجييييية، هيينيياك عييدد �أكيييرب من 
وجود  ينكرون  �لذين  �لأ�صخا�س 
حيييييرب بييييييياردة جييييديييييدة �أكييييييرث من 
�لأ�ييصييخييا�ييس �لييذييين يييعييتييقييدون �أن 

مثل هذ� �ل�صر�ع جار.
   يييريييد �إميييانييويييل مييياكيييرون بناء 
��ييصييتييقييالل ��ييصييرت�تيييييجييي �أوروبيييييي 
�لوليات  عييلييى  لييالعييتييميياد  كييبييديييل 
�أن  تظهر  نتائجنا  لييكيين  �ملييتييحييدة، 
�لأوروبيني  �ملو�طنني  من  �لعديد 
�حلليف  هييي  بييروكيي�ييصييل  �أن  يييييرون 
�لأكرث موثوقية للوليات �ملتحدة 

ولي�س كقطب بديل.
    عندما يتعلق �لأمر باملو�جهة مع 
رو�صيا �أو �ل�صني، مييل �لأوروبيون 
�إىل روؤية بروك�صل، ولي�س بلد�نهم، 
�أوروبا  يف  ن�صاًطا  �مل�صاركني  �أكييرث 
 31 ويعتقد  �ل�صر�عات.  هييذه  يف 
باملائة من �لأوروبيني �أن بروك�صل، 
�أو بالتاأكيد، يف حالة  على �لأرجح 
حرب باردة مع �ل�صني. وهذ� يعني 
�لحتاد  �أن  يعتقدون  �ل�صعف  �أن 
�لأوروبييي هو يف حالة حرب باردة 

مييع �ليي�ييصييني ولييييي�ييس دولييتييهييم. �أما 
�لغالبية  فييياإن  لييرو�ييصيييييا،  بالن�صبة 
يخو�س  �لحتييياد  �أن  تعتقد  منهم 
يو�فقون  باملائة   44 بيياردة:  حرًبا 
على �أن هذه �حلرب جارية، بينما 
يو�فق 26 باملائة فقط على عك�س 
ذلك.    و�إذ� كان من �ل�صابق لأو�نه 
�ليييعيييو�قيييب طييويييليية �ملدى  مييعييرفيية 
�لو��صح  فمن  �لديناميكية،  لهذه 
�أنه على �ملدى �لق�صري، ل يعتقد 

�أوروبييييييا، فلي�س  وجييييودي يف جيييو�ر 
من �مل�صتغرب �أن يرى �لأوروبيون 
وهو  خمييتييلييف،  ب�صكل  �لييتييحييالييفييات 
�مليييجيييال �لييير�بيييع لييالخييتييالف. كما 
�لأوروبي  �ملجل�س  ��صتطالع  ك�صف 
ملييييا قبل  ليييليييعيييالقيييات �خلييييارجييييييييية 
�لعديد  فيياإن   ،2019 لعام  �لوباء 
�لبقاء  يف�صلون  �لأوروبيييييييني  ميين 
ن�صوب �صر�ع  �حلياد يف حال  على 
�أو  و�ل�صني  �ملتحدة  �لوليات  بني 

�لييعييالقييات عرب  �أن  �ليييعيييام  �ليييييير�أي 
�لعالقات  مع  م�صطفة  �لأطل�صي 
ويك�صف  ورو�يييصيييييييا.  �ليي�ييصييني  بيييني 
�لأوروبييي للعالقات  �ملجل�س  م�صح 
�نق�صامات  �أربييعيية  عيين  �خلييارجييييية، 
�لأوروبية  �لعو��صم  بني  و��صحة 
وو��صنطن ميكن �أن تخلق توتر�ت 
�لأطل�صي  عيييرب  �لييتييحييالييف  د�خييييل 
مييييين نيييياحييييييييية، وبييييييني �ليييعيييو��يييصيييم 
�لأوروبية  و�ملييوؤ�ييصيي�ييصييات  �لييوطيينييييية 
�أول  يتعلق  �أخيييييرى.     ناحية  ميين 
بو��صنطن  �لنيييقييي�يييصييياميييات  هيييييذه 
�إد�رة  بها  ت�صوغ  �لتي  و�لطريقة 
�لأيديولوجية  �لتحديات  بييايييدن 
�لتي تفر�صها �لأنظمة �ل�صلطوية 
�ل�صينية و�لرو�صية. �إن ت�صويرهم 
“�حلرب  بييييي  �ييصييبيييييه  لييي�يييصييييييينيييارييييو 
�لغرب  يييتييحييد  حيييييث  �لباردة”، 
�لأُوُتوْقر�ِطية،  �صد  �لدميقر�طي 
�لأوروبية.  �لييتيي�ييصييور�ت  يعك�س  ل 
معطيات  جمييييمييييوعيييية  وتيييكييي�يييصيييف 
وبيييييييييييانيييييات �مليييجيييلييي�يييس �لأوروبيييييييييييي 
من  قلة  �أن  �خلارجية،  للعالقات 
�لتعار�س  يف  يييييرون  �لأوروبيييييييييني 
بني �لأُوُتوْقر�ِطية و�لدميقر�طية 
و�يييصيييييييلييية ميييفيييييييدة ليييليييتيييعييياميييل مع 
غالبية  ويعتقد  �لعاملية.  �ل�صيا�صة 

�أكرث  �أنييهييم  على  �لييييرث�ء،  فاح�صي 
�ملجموعات نفوذ�ً يف عامل �ليوم.

تييينيييبيييع من  �ليييثييياليييثييية  �ملييي�يييصيييكيييلييية     
�جلييييغيييير�فيييييييييا ولييييييي�يييس �لييييتيييياريييييخ. 
�أن  �لأوروبيني يرون  �أن  �ملالحظ، 
و�قعية  �أكيييرث  رو�صيا  مييع  �ليي�ييصيير�ع 
مييين �ليي�ييصيير�ع ميييع �ليي�ييصييني. وكما 
باملائة   31 �أ�صرنا، يعتقد  �ن  �صبق 
بييياردة جييارييية بني  �أن حييرًبييا  فقط 
�لحتييياد �لأوروبييييي و�ليي�ييصييني، لكن 
�لييغييالييبييييية �ليينيي�ييصييبييييية �لييبييالييغيية 44 
باملائة، تعتقد �أن هذ� �ل�صر�ع قائم 
ورو�صيا.  �لأوروبييييييي  �لحتيييياد  بييني 
�جلغر�يف  �لييرتكيييييز  هيييذ�  وييي�ييصييري 
�خيييتيييالف مييهييم عن  �إىل  �خليييا�يييس 
�حلرب �لباردة �ل�صابقة: فال�صر�ع 
له  و�ل�صني  �ملتحدة  �لوليات  بني 
يكون  �أن  �ملرجح  وميين  عاملي،  ُبعد 
�آ�صيا.  �مل�صرح �لرئي�صي لل�صر�ع يف 
ويف هذ� �ل�صيناريو �جلديد، حتتل 
�أوروبا موقًعا م�صابًها ملا كانت عليه 
حليف   :1989 عييام  قبل  �ليابان 
�أمييريييكييي مييوثييوق بييه، ولييكيين خارج 

جمال �ملو�جهة �لرئي�صي.
وحييييدة  غييييييييياب  �ىل  وبيييالييينيييظييير     
�أيييييديييييولييييوجييييييييية ميينيي�ييصييبييطيية بني 
�لوليات �ملتحدة و�أوروبا، وتهديد 

��صتطالع  عييلييى  �أجييييابييييو�  �ليييذيييين 
للعالقات  �لأوروبييييييييييييي  �مليييجيييلييي�يييس 
�خلارجية، �أن طبيعة نظام �صيا�صي 
ف�صل  لتف�صري  كافية  لي�صت  معني 
�أو جناح �حلكومات يف �لتعامل مع 
فيما  وحتى  �ملناخ.  تغري  �أو  �لوباء 
�مل�صاهمة يف �لأمن  يتعلق مب�صاألة 
�لييعيياملييي، يييو�فييق 50 بيياملييائيية فقط 
على �أن �لدميقر�طيات تفعل �أكرث 
�ليي�ييصييلييطييوييية، بينما  ميين �لأنييظييميية 
يعتقد 36 باملائة �أن نوع �لنظام ل 

يحدث فارًقا.
   �لنق�صام �لتايل، هو عدم وجود 
�تفاق بني �لأوروبيييييني على وجود 
تييهييديييد وجييييييودي. خييييالل �حلرب 
�ليينييا�ييس على  كييان  �لأوىل،  �لييبيياردة 
�أولوياتهم  ��صتعد�د لإعادة ترتيب 
�لدبابات  مييين  �أنييفيي�ييصييهييم  حلييميياييية 
�لنووية.  �ملحرقة  �أو  �ل�صوفياتية 
�ل�صني  �لأوروبيني يرون  قلة من 
�لطريقة،  بيييهيييذه  �يييصيييي  عيييهيييد  يف 
�أن  فقط،  منهم  باملائة   5 ويعتقد 
ورمبا  �لعامل”.  “تدير  �ليي�ييصييني 
�لأمر �لأكرث �إثارة للقلق بالن�صبة 
ليييربوكييي�يييصيييل وو��يييصييينيييطييين، هييييو �أن 
�أقييييييل ميييين و�حييييييد ميييين كييييل ع�صرة 
�أ�صخا�س، يف �لدول �لأع�صاء مثل 

�أنه  �ليوم  يعتقد  فرن�صا،  �أو  �أملانيا 
�صمانة  عييلييى  �لعيييتيييمييياد  ميييكيينييهييم 
و�حد  ويعتقد  �لأمييريييكييي،  �لأمييين 
ميين كييل ثييالثيية �أ�ييصييخييا�ييس �أنييهييم ل 
ومن  يحتاجونها على �لإطالق”. 
ميثاق”  ييييكيييون  �أن  �مليييرجيييح  غيييري 
يف  ثييقيية  �أي  �أليييهيييم  قيييد  �وكو�س” 
�أو  �ل�صيا�صة �خلارجية �لمريكية، 

�أنهى �ل�صكوك جتاهها.
�آخيييير جمييمييوعيية بيانات     وتييوفيير 
للعالقات  �لأوروبييييييييي  لييلييمييجييليي�ييس 
�خلارجية، تفا�صيل حول �لعو�مل 
يف  �لييتييغيييييري�ت  هييذه  ور�ء  �لكامنة 
�إنها  �لأوروبيييييييييييني.  بيييني  �لإدر�ك 
عيين من  ُييي�ييصيياأل  �أنيييه عندما  تظهر 
�لعامل،  يف  �لأكييرب  �ل�صلطة  ميلك 
فاإن معظم �لأوروبيني ل يفكرون 
يف �لقوى �لعظمى على �لإطالق. 
على �صبيل �ملثال، يعتقد 13 باملائة 
�أن حكومة  فقط من �لأوروبيييييني، 
�لتاأثري  لييهييا  �مليييتيييحيييدة  �لييييوليييييات 
�لعامل،  �إد�رة  كيفية  على  �لأكيييرب 
بينما يعتقد 6 باملائة فقط �لأمر 
عام،  وب�صكل  �ل�صني.  ب�صاأن  نف�صه 
مييل �ملييو�طيينييون �لأوروبيييييييون �إىل 
غري  �لفاعلة  �جلهات  يف  �لتفكري 
�حلييكييومييييية و�ليي�ييصييركييات و�لأفييييير�د 

رو�صيا. وحتى منذ فوز جو بايدن 
فاإن  �ملا�صي،  �لعام  �لنتخابات  يف 
نيي�ييصييف �ليينيياخييبييني عييلييى �لأقيييييل يف 
�ل�صتطالع،  �صملها  �لتي  �لبلد�ن 
تتخذ  �أن  يف  يييرغييبييون  ز�لييييييو�  ميييا 

حكوماتهم هذ� �ملوقف.
�لر�أي  ��صتطالعات  كييانييت  و�إذ�     
�لتي �أجريناها على مدى �لعامني 
�مليييا�يييصيييييييني قييييد �أظييييهييييرت �جتييياًهيييا 
د�ئًما، فهو �أن و��صنطن وبروك�صل 
قد تو�جهان �صعوبة يف ح�صد دعم 
�ملجتمع”  “كل  ميين  �لييعييام  �ليييير�ي 
للدفاع عن �لدميقر�طية �لغربية. 
و�لأمريكيون،  �لأوروبيييييون  �لقادة 
مهاجمة  �إىل  يييي�يييصيييعيييون  �لييييذييييين 
�لأنظمة �لوتوقر�طية يف �ل�صني 
بالف�صل  يييييخيييياطييييرون  ورو�ييييصيييييييييا، 
عندما يجدون �أنهم يفتقرون �إىل 

�لإجماع �ملجتمعي.
ترجمة خرية ال�سيباين

*اإيفان كرا�ستيف مدير مركز 
اال�سرتاتيجيات الليربالية

 يف �سوفيا
**مارك ليونارد موؤ�س�ص م�سارك 
ومدير املجل�ص االأوروبي للعالقات 
اخلارجية وموؤلف اثنني من اأكرث 
الكتب مبيًعا: ملاذا �ستدير اأوروبا 

القرن احلادي والع�سرين )2005( 
وماذا تفكر ال�سني؟ )2008(, 
وكذلك نا�سر حروب االت�سال 

 .)2016(

�ل�صر�ع مع رو�صيا �كرث و�قعية�لر�ي �لعام يريد �وروبا خارج �ل�صر�ع

ي��ك�����ص��ف م�����ص��ح
الأوروب��ي  املجل�س   
اخلارجية  للعالقات 
ع������ن اأرب�����ع�����ة 
وا�صحة  انق�صامات 
ب���ني ال��ع��وا���ص��م 
الأوروب��������ي��������ة 
ووا�����ص����ن����ط����ن

يقرب  م��ا  يعتقد 
من ثلثي امل�صتجوبني 
اأوروب�����������ا, يف 

اأن  انق�ص�����اًم�������ا 
ج����������دي����������ًدا
ي�������������ص������ب������ه

 احل���رب ال��ب��اردة 
التطور يف  اآخ���ذ  يرى االأوروبيون اأن ال�سراع مع رو�سيا اأكرث واقعية من ال�سراع مع ال�سني

�لتوتر بني و��صنطن وبكني ل يقلق �لوروبيني �بطال �حلرب �لباردة �جلديدة

ت�سّمن درو�سا لربوك�سل ووا�سنطن:

�صرب اآراء: احلرب الباردة تعود  بدون الأوروبيني...!
•• �لفجر -�إيفان كر��ستيف*

 - مارك ليونارد**
   هل عادت احلرب الباردة كما يعتقد بع�ص املعلقني؟ 
ت�ساعد  اأخـــرى  ــرة  م احلر”  “العامل  يــواجــه  هــل 

ال�سلطوية؟ 

دوًرا  العظمى  القوى  بني  املناف�سة  عودة  �ستلعب  هل 
منطقة  يف  اجلديد  االأمني  للتحالف  وفًقا  موحًدا؟ 
الـــواليـــات املتحدة  املــعــلــن بــني  الــهــنــدي -الـــهـــادي 
ا�سم  عليه  يطلق  والـــذي  واأ�ــســرتالــيــا,  وبريطانيا 

فاإن االإجابة هي نعم. “اوكو�ص”, 
   درا�سة ا�ستق�سائية جديدة قام بها املجل�ص االأوروبي 

يف  ع�سو  دولة   12 يف  اأجريت  اخلارجية,  للعالقات 
االحتاد االأوروبي, يبدو اأنها توؤكد هذا الراأي. يعتقد 
ما يقرب من ثلثي الذين �سملهم اال�ستطالع يف اأوروبا 
يتطور  الباردة  باحلرب  �سبيه  جديًدا  انق�ساًما  اأن 
املواجهة  هذه  لكن  املتحدة.  والواليات  ال�سني  بني 
االحتاد  مواطني  معظم  خ�سو�سية:  لها  اجلديدة 

االأوروبي ال ي�سعرون اأن دولتهم طرف فيها.
اأدت  التي  “اوكو�ص”,  اتفاقية  كارثة  قبل  حتى     
من  خيانة  عن  التحدث  اإىل  الفرن�سية  باحلكومة 
من  العديد  مواطنو  كــان  ولــنــدن,  وا�سنطن  جانب 
الدول االأوروبية منق�سمني للغاية حول التلميح اإىل 

مواجهة عاملية جديدة.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-و�م:

�أملع جنمات ريا�صة  ت�صارك نخبة من 
 15 �لييي  �ليييدورة  �لن�صائية يف  �جلولف 
كال�صيك  موناليت  دبييي  بطولة  ميين 
�أول بييطييوليية جييولييف ليييييلييييية تييقييام يف 
لل�صيد�ت  �لآوروبييييييييية  �جليييولييية  �إطيييييار 
�لعاملية  �لإمييار�ت  �صركة  وت�صت�صيفها 
لالألومنيوم وذلك خالل �لفرتة من 

�لقادم. �أكتوبر   29  -  27
وت�صهد �لبطولة م�صاركة �ل�صقيقتني 
و�لنجمتني �لتايلنديتني �آريا وموريا 
�أتايا  ومييو�طيينييتييهييمييا  جيييوتيييانيييوجيييارن 
ماثيو  كاتريونا  �إىل  �إ�صافة  ثيتيكول 
و�أ�صطورة  �صوليهام  بييكيياأ�ييس  �لييفييائييزة 

�جلولف �ل�صهرية لور� ديفيز.
�آريا �مل�صنفة �صابقا يف �ملرتبة  وت�صغل 
حاليا  موريا  و�صقيقتها  عامليا  �لأوىل 
�ملرتبتني 23 و34 عامليا وفق ت�صنيف 
�ل�صيد�ت.  جلييولييف  �لييعيياملييي  رولييكيي�ييس 
فالدو  ملعب  �إىل  �لالعبتان  وتتوجه 
يف نادي �لإمار�ت للجولف للم�صاركة 
يف �لبطولة بجانب ثيتيكول �مل�صنفة 

و�لفائزة ببطولتني �صمن  عامليا   28
 2021 لل�صيد�ت  �لأوروبييييية  �جلولة 
�لفائزة  ماثيو  �ل�صكتلندية  و�لبطلة 
بيي�ييصييت بيييطيييولت لييلييجييوليية �لأوروبييييييييية 
عاملية  باأربع بطولت  �لفائزة  وديفيز 

كربى.

وتتيح �لبطولة �لفر�صة لع�صاق �للعبة 
حليي�ييصييور فييعيياليييييات �لييبييطييوليية جمانا 
�أر�يييييس �مللعب  وبيي�ييصييكييل مييبييا�ييصيير عييلييى 
يييومييي �خلييمييييي�ييس و�جلمعة  وخيييارجيييه 
28 و 29 �أكتوبر.. �إ�صافة �إىل تنظيم 
لنادي  �لتابعة  كييياون  بيرت  �أكييادميييييية 

تعليمية  دور�ت  للجولف  �لإمييييييار�ت 
للمبتدئني يف �جلولف.

وقييييييييال �ييييصيييياميييييون كييييوركيييييييييل �مليييديييير 
دبي  بطولة  تعد  للبطولة  �لتنفيذي 
ت�صت�صيفها  �لتي  كال�صيك  موناليت 
لالأملنيوم  �لييعيياملييييية  �لإمييييييار�ت  �ييصييركيية 

�ملرتقبة  �لفعاليات  �أكييرث  من  و�حييدة 
�لفعاليات  �أجييينيييدة  عييلييى  و�ليي�ييصييامييليية 

�لجتماعية و�لريا�صية يف دبي .
�لفائزة  ديفيز  ليييور�  �أعييربييت  بييدورهييا 
�صبع مر�ت ببطولة �أوردر �أوف مرييت 
وبيييطيييلييية ر�بييييطيييية لعييييبييييات �جليييوليييف 

�صعادتها  عييين  ميييرة   20 �ملييحييرتفييات 
وحتديد�  دبيييي  �إىل  جمييييدد�  بييالييعييودة 
�لييذي ميثل وجهة  فييالييدو  �إىل ملعب 
 .. �جلييولييف  لعييبييات  جلميع  مف�صلة 
مزيد�  توفر  �لبطولة  �أن  �إىل  لفتة 
من �جلاذبية بالن�صبة جلمهور �للعبة 

بطولة  �أول  �أنيييهيييا  خييا�ييصيية  �جليييدييييد 
�جلولة  �إطيييار  يف  تلعب  ليلية  جولف 

�لأوروبية لل�صيد�ت .
كاتريونا  �لالعبة  قالت  جانبها  من 
تنجح  �أوروبييييييييية  لعييبيية  �أول  ميياثيييييو، 
مرتني  �يييصيييوليييييييهيييام  كيييياأ�ييييس  بيييييياإحيييييير�ز 

متتاليتني بعد حتقيق �نت�صار مذهل 
بنتيجة 15-13 يف نادي �إينفريني�س 
"لطاملا  �ملييا�ييصييي:  �ليي�ييصييهيير  �أوهييياييييو  يف 
لالعبات  مف�صلة  وجهة  دبييي  �صكلت 
لبطولت  رئي�صيا  ود�عييمييا  �جلييولييف، 
لل�صيد�ت ول �صك  �لأوروبييييية  �جلولة 
�ملذهل  �ملييلييعييب  وهيييييذ�  �لييبييطييوليية  �أن 
�صي�صهمان جمدد� يف تعزيز �لهتمام 

باللعبة لدى �جلمهور �لن�صائي ".
�نطلقت  �لبطولة  �أن  بالذكر  جدير 
للمرة �لأوىل يف عام 2006 وت�صمل 
كال  فيها  �ل�صابقني  �لفائزين  قائمة 
بالبطولة  �لييفييائييزة  يل  مينجي  ميين 
�لتي  �صورين�صتام  و�أنيكا   2020 عام 
و�صان�صان  مييرتييني  �لييبييطييوليية  �أحييييرزت 
مر�ت  �أربيييع  بالبطولة  �لييفييائييزة  فينج 
وتييغييري مييوعييد �نيييطيييالق بييطييوليية دبي 
ميييونيييالييييت كيييال�يييصيييييييك عيييليييى �أجييينيييدة 
�إىل  �صهر مايو  فعاليات �جلولف من 
للمرة  �نطالقها  بعد  نوفمرب  �صهر 
كييياأول   2019 عيييام  ربيييييع  يف  �لأوىل 
�حييرت�فييييية ليلية يف  بييطييوليية جييولييف 

�لعامل.

•• �أبوظبي-�لفجر  

�صهر  للتحدي" خييالل  �أبييوظييبييي  "�أ�صبوع  ميين  �لثانية  �ليييدورة  �أبييوظييبييي  تنظم    
�أكتوبر، عقب ��صت�صافة �لعديد من �لفعاليات �لعاملية بنجاح على مدى �لأ�صهر 

�ملا�صية، وبالتز�من مع �إعالنها �لرتحيب بالزو�ر �ملُطعمني. 
وتفتح �أبوظبي �أبو�بها ل�صتقبال �لزو�ر �لذين ��صتكملو� �حل�صول على جرعتني 
فيير�ييصيية ح�صور  �أمييامييهييم  �صيتيح  مييا  �ملييعييتييمييدة،  لييقيياحييات كوفيد19-  �أحيييد  ميين 
�ل�صحي.  للحجر  للخ�صوع  �حليياجيية  دون  للتحّدي  �أبوظبي  �أ�صبوع  مناف�صات 
�أبوظبي لقاحات �صينوفارما وفايزر- �ملعتمدة لزيارة  وت�صتمل قائمة �للقاحات 

�آند جون�صون وموديرنا  بيونتك و�صبوتنيك و�أك�صفورد-�أ�صرت�زينيكا وجون�صون 
وجماليكا )�صبوتنيك يف(.

�أماناً يف منطقة  �أبوظبي قد ح�صلت على ت�صنيف �ملدينة �لأكييرث  �إمييارة  وكانت 
�لقت�صادية  �ملعلومات  وحييدة  ت�صنيفات  وفق  �أفريقيا  و�صمال  �لأو�صط  �ل�صرق 
�ل�صحية  �لييربوتييوكييولت  جنيياح  على  يوؤكد  ما  �إيكونومي�صت،  ملجموعة  �لتابعة 
�ملعتمدة يف �ملدينة. و�لآن، بات بو�صع ع�ّصاق نز�لت يو �إف �صي يف �ملنطقة و�لعامل 
حافل  �أ�صبوع  طيلة  �حلما�صية  �لفعاليات  ومتابعة  �لإمييار�تييييية  �لعا�صمة  زيييارة 
بالت�صويق و�ملناف�صات.  وت�صهد �لن�صخة �لثانية من �أ�صبوع �أبوظبي للتحدي على 
مدى �أ�صبوٍع كامل �صل�صلًة ممّيزة من �لفعاليات، مبا يف ذلك �لأن�صطة �ملخ�ص�صة 
�لكثري، لتبلغ ذروة �حلما�س مع  �لبدنية وغريها  �للياقة  للم�صجعني وعرو�س 
نز�ل بالهوفيت�س �صد تيك�صري� �صمن بطولة يو �إف �صي 267 يف �صالة �لحتاد 

�أرينا يوم �ل�صبت 30 �أكتوبر.

اأبوظبي ترحب بالعامل
�ل�صياحة و�لت�صويق يف  �لتنفيذي لقطاع  �ل�صيبة، �ملدير  �أ�صار �صعادة علي ح�صن 
للتحّدي"  �أبوظبي  "�أ�صبوع  تنظيم  �أن  �إىل  و�ل�صياحة-�أبوظبي،  �لثقافة  د�ئييرة 
يعك�س حجم �خلرب�ت و�ملو�رد و�لُبنى �لتحتية �حلديثة �لتي متتلكها �أبوظبي، 
�ملو�قع يف  �لعديد من  �لعاملية يف  �لفعاليات  �أكرب  ��صت�صافة  وتعزز قدرتها على 

�لإمارة، ومنها بطولة يو �إف �صي 267: بالهوفيت�س �صد تيك�صري�. 
خالل  �ملعنية  و�جلهات  �ل�صركاء  مع  �لتعاون  على  د�ئماً  "نعمل  �صعادته:  وقييال 
�ملن�صودة،  �لأهييد�ف  للنجاح وحتقيق  �أ�صا�صية  ركيزة  باعتباره  �لفعاليات،  تنظيم 
�إىل  و�ليييدخيييول  �أبييوظييبييي  �إىل  �ل�صفر  �إجييييير�ء�ت  بت�صهيل  يتعلق  فيما  وخييا�ييصيية 
و�لذي  و�ل�صالمة،  �ل�صحة  معايري  باأعلى  �لكامل  �للتز�م  مع  �لعامة  �لأماكن 
ت�صهدها  �لتي  �ملتنوعة  �لفعاليات  تذ�كرهم وح�صور  زو�رنييا فر�صة حجز  مينح 
و�لثقافية".  و�لريا�صية  و�لرتفيهية  �ل�صياحية  جتاربها  و��صتك�صاف  �لإميييارة، 
ومع �نطالق "�أ�صبوع �أبوظبي للتحدي" خالل �صهر �أكتوبر �لذي يتميز بطق�س 
م�صم�س معتدل، يحظى �ل�صياح بفر�صة �ل�صتمتاع بتجارب ��صتثنائية �صو�ًء على 
�أو جبالها �ل�صاهقة  �أو و�حاتها �خل�صر�ء  �أو �صحر�ئها �ملمتدة  �أبوظبي  �صو�طئ 
�أبوظبي وق�صر  �للوفر  �لثقافية مثل  �إىل جانب من�صاآتها  �أو جزرها �لطبيعية، 
مثل  �لرتفيهية  ومر�فقها  ومعاملها  �ل�صعديات،  ومنارة  �لوطن  وق�صر  �حل�صن 
عامل و�رنر بر�ذرز �أبوظبي وعامل فري�ري �أبوظبي ويا�س ووتر وورلد وكالمي 

وحلبة مر�صى يا�س. 

فعاليات حما�سية يف اأ�سبوع اأبوظبي للتحّدي
حتظى مناف�صات يو �إف �صي باإقبال كبري بني �مل�صجعني، حيث يتهافت ع�صاقها 
�لر�غبني  �أرييينييا. وُي�صرتط على  �ليينييز�لت يف �صالة �لحتييياد  تييذ�كيير  �ييصيير�ء  على 
للتحّدي  �أبوظبي  �أ�صبوع  فعاليات  من  �أي  �أو  �حلما�صية  �لفعالية  هذه  بح�صور 
لختبار  �صلبية  نتيجة  تقدمي  �إىل  بالإ�صافة  �لتطعيم،  على  ح�صولهم  �إثييبييات 
�لك�صف عن �لإ�صابة بالفريو�س �أُجري قبل 48 �صاعة من موعد �لفعالية كحٍد 

�أق�صى ليتمكنو� من دخول �ل�صالة �أو ح�صور �لفعاليات.
�لإنرتنت  عرب  �لت�صجيل  �لدولة  خييارج  من  �لقادمني  �لييزو�ر  على  يتوجب  كما 
وحتميل �صهاد�ت �لتطعيم �خلا�صة بهم على موقع خدمة �ل�صفر �لذكية �لتابعة 
للهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�صية قبل خم�صة �أيام من تاريخ �ل�صفر على �لأقل 
ica.gov. �لإلكرتوين  �أو موقعها   ICA UAE Smart �لتطبيق  عرب 
ae. وبعد �حل�صول على �ملو�فقة، �صيتلقى �لزو�ر رمز�ً خم�ص�صاً يتوجب عليهم 
تقدميه عند ت�صجيل �لو�صول على منت �أي رحلة قادمة �إىل �أبوظبي. كما ينبغي 
و�لتي  بالفريو�س،  �لإ�صابة  عن  �لك�صف  لختبار  �صلبية  نتيجة  �لييزو�ر  يربز  �أن 

تعتمد �صالحيتها على قو�نني بلد �ملغادرة قبل �ل�صعود �إىل �لطائرة.
�لييزو�ر �لأجانب تنزيل تطبيق �حل�صن �لذي يتيح ح�صولهم على  وُيطلب من 
�لو�صول  �إمكانية  لييلييزو�ر  �صيوفر  و�ليييذي  �حل�صن،  تطبيق  يف  �لأخ�صر  �مليييرور 

لل�صالة و�لأماكن �لعامة و�لوجهات �ل�صياحية يف جميع �أنحاء �لإمارة. 

•• دبي-�لفجر:

�أندية  �أكادمييات  "دورة  من  �لعا�صرة  �لن�صخة  مناف�صات  تتو��صل 
وت�صهد  �لريا�صي،  دبييي  جمل�س  ينظمها  �لتي  �لقدم"  لكرة  دبييي 
مناف�صات قوية بني �لفرق �مل�صاركة يف مالعب �أندية و�صركات كرة 
�لقدم بدبي، وتقام فعالياتها خالل �لفرتة من 10 �صبتمرب حتى 

.2021 �أكتوبر   16
�صركات  فريًقا من   19 500 لعب ميثلون  �لييدورة  وي�صارك يف 
كرة �لقدم يف 4 �أندية خمتلفة من �أندية دبي، وهي: �صباب �لأهلي، 
ويتناف�صون  مييبييار�ة،   45 �لفرق  وتخو�س  حتا،  �لن�صر،  �لو�صل، 
13 �صنة وي�صت�صيف مناف�صاتها  5 فئات عمرية هي: فئة  �صمن 
نادي �لو�صل �لريا�صي، وفئة 14 �صنة وتتناف�س يف نادي �لن�صر، 
15 و16 �صنة يف نادي �صباب �لأهلي، كما  وتقام مناف�صات فئتي 
لكرة  �لإميييار�ت  �حتيياد  من  معتمدين  حكام  �لبطولة  على  ي�صرف 

�لقدم.
وتتو��صل مناف�صات فئة 15 �صنة حيث يلتقي يف �ل�صاعة �خلام�صة 

م�صاء �ليوم �لثالثاء 5 �أكتوبر فريق �لن�صر مع فريق �لو�صل، كما 
�لتوقيت �صمن  ذ�ت  �لأهلي يف  �صباب  يلتقي فريق حتا مع فريق 
فئة  مناف�صات  ا  �أي�صً تتو��صل  كما  �خلام�س،  �لأ�صبوع  مناف�صات 
 8 حيث يلتقي يف �ل�صاعة �خلام�صة م�صاء يوم �جلمعة  �صنة   13
�لأوىل  �ملجموعة  �لن�صر مع فريق حتا يف  2021 فريق  �أكتوبر 
�صمن مناف�صات �لأ�صبوع �ل�صابع، كما يلتقي فريق �لن�صر )ب( مع 
يلتقي  �لثانية، كما  �ملجموعة  �لتوقيت يف  ذ�ت  فريق حتا )ب( يف 
يوم �ل�صبت 9 �أكتوبر كل من فريق �صباب �لأهلي مع فريق �لو�صل 
فريق  مع  )ب(  �لأهلي  �صباب  فريق  ويلتقي  �لأوىل،  �ملجموعة  يف 

�لو�صل )ب( يف �ملجموعة �لثانية.
وحقق فريق �صباب �لأهلي دبي �ل�صد�رة يف فئة 14 �صنة بعد فوزه 
�لأول  �ملركز  وحمقًقا  كاملة  نقاط   9 حا�صًد�  مباريات  ثالث  يف 
ويف  �ملا�صي،  �صبتمرب   30 �خلمي�س  �ختتمت  �لتي  �لفئة  هييذه  يف 
16 �صنة حقق فريق �لو�صل �ل�صد�رة بعد فوزه يف �ملباريات  فئة 
حقق  كما  نقاط،   6 بر�صيد  �لأول  �ملركز  وحتقيقه  خا�صها  �لتي 
�لالعب يو�صف �أمودين من نادي �لو�صل لقب هد�ف �لبطولة بعد 

ت�صجيله 6 �أهد�ف.
وتت�صمن �لبطولة م�صابقة �ل�صربات �لرتجيحية �لتي تقام بعد 
�لالعبني  �إىل تدريب  �لفرق، وتهدف  كافة  نهاية كل مبار�ة بني 
كل  �إمكانيات  على  و�لتعرف  �لرتجيحية  �ل�صربات  �إتييقييان  على 

لعب �أو حار�س مرمى.
�أندية دبي  �إعييد�د لالعبني �لنا�صئني يف  �أف�صل  وتعد هذه �لييدورة 
منح  بهدف  �لييدورة  هييذه  تاأتي  حيث  �جلديد،  �لريا�صي  للمو�صم 
�لفر�صة ل�صركات كرة �لقدم بالأندية لإعد�د فرق �ملر�حل �ل�صنية 
بال�صكل �ملالئم خلو�س مناف�صات �ملو�صم �لريا�صي، ومبا ي�صاعدها 
على حتقيق طموحاتها يف تطوير مو�هبها �لريا�صية وذلك من 
و�لحييتييكيياك مع  �لييلييقيياء  فيير�ييس  و�إتيياحيية  �ملناف�صات  تكثيف  خييالل 
خمتلف �مل�صتويات يف كافة �لفئات �لعمرية، حيث يحر�س جمل�س 
دبي �لريا�صي على ��صتفادة �لأجهزة �لفنية من هذه �لدورة لإيجاد 
مو��صع �لتح�صني وحتقيق �لن�صجام �ملطلوب بني �لالعبني قبل 
�نطالق �ملناف�صات �لر�صمية، كما تاأتي هذه �لدورة تنفيًذ� خلطة 

جمل�س دبي �لريا�صي لتطوير �لرب�عم و�لنا�صئني.

•• دبي-و�م:

للجولف  �لإمييييار�ت  لحتيياد  �لييعييام  �لأميييني  �ل�صام�صي  مييبييارك  خالد  ��صتقبل 
مدير �ملنتخبات �لوطنية �أم�س �لأول مبقر �لحتاد بنادي خور دبي لليخوت 
و�جلولف، وفد �للجنة �لأوملبية �لوطنية برئا�صة حممد �صعيد بن دروي�س 
باإد�رة  �إد�ري  بيياد�عييام  نا�صر  وع�صوية  �لأوملييبييييية،  للجنة  �لتنفيذي  �ملييدييير 

�ل�صوؤون �لفنية و�لإد�رية، وحممد توفيق �إد�رة �لعالقات �لعامة.
وتاأتي �لزيارة �صمن �صل�صلة من �لزيار�ت �مليد�نية تقوم بها �للجنة و�ملتعلقة 
باإجر�ء ��صتبيان �مل�صح �مليد�ين لالحتاد�ت و�جلمعيات و�ملنظمات �لريا�صية 
�لريا�صية،  �ملتعلق بعمل �لحتيياد�ت  �لفني  �لو�صع  در��صة  �لدولة، بهدف  يف 
�لالعبني  و�أعيييييد�د  وممييار�ييصيياتييهييا،  �لفنية  ��صرت�تيجياتها  عييلييى  و�لطييييالع 
�لتاأهل  على  �لييقييادرييين  �لريا�صيني  و�أ�ييصييميياء  �لفنية،  و�لأطييقييم  �مل�صجلني 

و�مل�صاركة يف دورة �لألعاب �لأوملبية باري�س 2024، وما بعدها من �لدور�ت 
�لأوملبية.

�ل�صيخ فاهم بن �صلطان  بالوفد ونقل لهم حتيات معايل  �ل�صام�صي  ورحب 
عادل  ونييائييبييه  للجولف،  و�لإميييار�تيييي  �لييعييربييي  �لحتييادييين  رئي�س  �لقا�صمي 
و�فييييييياً خلطط  عيير�ييصيياً  وقيييدم  �إد�رة �لحتييييياد،  و�أعيي�ييصيياء جمل�س  �ليييزرعيييوين 
و��صرت�تيجية �لحتاد خالل �لفرتتني �ملا�صية و�حلالية، ف�صال عن ت�صور�ت 
قاعدة  وتو�صيع  �للعبة  ن�صر  �إىل  تهدف  �لتي  �مل�صتقبلية  �مل�صتقبل  وخطط 
�لتعاون �لوثيق مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم، و�ملناطق  ممار�صيها من خالل 
�أكرث  ��صتقطاب  �أثمرت عن  �لتعليمية و�ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�صة و�لتي 

من 6000 طالب وطالبة يف �ملرحلة �لأوىل.
�لريا�صة،  و�أدو�ت ممار�صة هذه  كل متطلبات  وفر  �للعبة  �حتاد  �أن  و�أو�صح 
�أكادمييات �للعبة بالأندية  بجانب �ملدربني �ملتخ�ص�صني من خالل مدربي 

�أولييييييياء �لأميييور  �إد�رة �لحتيييياد وحتييفيييييز  مييع �ملييتييابييعيية �ليييدوؤوبييية ميين جمل�س 
لأبنائهم.

و�أ�صاف : " بد�أنا نقطف ثمار �لإعد�د �ل�صحيح من خالل �إطالق �لربنامج 
ب�صكل مميز  �صاهم  �لبنني و�لبنات، و�لذي  للنا�صئني على م�صتوى  �لوطني 
يف �لرتقاء مب�صتوى ممار�صي �للعبة و�صقل مو�هبهم و�إعد�دهم للم�صتقبل 
و�لتي �أثمرت عن �صيطرتنا �صبه �ملطلقة على �لبطولت �خلليجية، بجانب 
�حل�صور �لقوي وحتقيق �أف�صل �لنتائج على �مل�صتوى �لعربي، �نطالقنا من 

تو�جد لعبينا ومتثيل �لدولة يف �ملحافل �لآ�صيوية و�صوًل لالوملبياد".
ومتثيل  للم�صاركة  وحت�صريهم  �لييو�عييدييين  �لالعبني  �عيييد�د  مناق�صة  ومت 
�لييدوليية خييالل �لييييدور�ت �لأوملييبييييية �ملقبلة، و�لييتييي حتييتيياج على �لأقيييل �إىل 8 
�صنو�ت، و�أكد �لأمني �لعام لالحتاد �أن هذ� يتطلب تعاون وثيق ودعم كبري 
يف �إقامة �لدور�ت �لتدريبية و�ملع�صكر�ت �لد�خلية و�خلارجية، بجانب توفري 

�ملناخ �ملنا�صب للجانب �لعلمي لالعبني.
و�أ�صاد بالعالقة �لوثيقة �لتي تربط �حتاد �جلولف باللجنة �لأوملبية �لوطنية، 
مبا تقوم به من دور �إيجابي وفعال مع �جلهات و�ملوؤ�ص�صات �لريا�صية بالدولة 

و�لذي ينعك�س على �إجناز�ت ريا�صة �لمار�ت يف كافة �ملحافل.
على  خاللها  �طلعه  للوفد  ميد�نية  جولة  �إقيياميية  على  �ل�صام�صي  وحر�س 
�لبنية �لتحتية للنادي و �أماكن �لتدريب، و�صاحات �ملناف�صة، و�أدو�ت ومعد�ت 
�صعادة  و�صكر  دروييي�ييس حتيييييات  بيين  نقل حممد  ميين جهته  �لييريييا�ييصيية.  هييذه 
باجلهود  م�صيد�  �لوطنية،  �لأوملبية  للجنة  �لعام  �لأمييني  �صليم  بن  حممد 
�لكبرية �لتي يبذلها جمل�س �إد�رة �لحتاد مبا كان له �لأثر يف تطوير �للعبة 
وممار�صيها مبا يعزز ح�صورها �ملميز على كافة �ل�صعد �ملحلية و�خلارجية، 
موؤكد� ��صتعد�د �للجنة �لأوملبية �لوطنية لتقدمي كل �لدعم لالحتاد لتنفيذ 

خططه وحتقيق �أهد�فه.

نخبة من اأملع لعبات اجلولف بالعامل ت�صارك يف »دبي موناليت كال�صيك«

اأبوظبي ترحب بالزوار من جميع اأنحاء العامل يف بطولة يو اإف �صي 267: بالهوفيت�س �صد تيك�صريا

وفد اللجنة الأوملبية الوطنية يطلع على ا�صرتاتيجية »احتاد اجلولف«

ينظمها جمل�ص دبي الريا�سي

مناف�صات قوية يف دورة اأكادمييات اأندية دبي لكرة القدم
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جناح لفت لبطولة الإمارات للمواي تاي للنا�صئني وال�صباب يف دبي

•• �أبوظبي- و�م:

ينظم نادي �أبوظبي للريا�صات �ل�صر�عية و�ليخوت �صباق غنتوت للبو�ني�س 
�ل�صر�عية �ل�صبت �ملقبل على كورني�س �لعا�صمة.

و�أعلن �لنادي عن فتح باب �لت�صجيل لل�صباق، وفق �لإجيير�ء�ت �لحرت�زية 
�ملتبعة يف كافة �ل�صباقات و�لأحد�ث �لتي ينظمها.

ويكت�صب �صباق غنتوت �أهمية كربى ل�صيما و�أنه �جلولة �لر�بعة و�لأخرية 
لفئة �لبو�ني�س و�صيتم حتديد بطل �ملو�صم بعده.

ويتناف�س على لقب بطل �ملو�صم كل من "عا�صفة �حلزم" لعبد �هلل مرو�ن 

ثانياً يف �لرتتيب  ياأتي  85 نقطة، فيما  �لذي ميتلك يف ر�صيده  �ملرزوقي 
�لعام "�لنهام" لأحمد مانع �ل�صام�صي بر�صيد 81 نقطة، ويناف�صهما ثالثاً 
"ح�صيم" لل�صيخ ز�يد بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �لذي ميتلك يف ر�صيده 
بر�صيد  �لرميثي  ثاين  حممد  "�ملي�صم" لثاين  يحل  وبعدهم  نقطة،   78

نقطة.  74 بر�صيد  �خلام�س  �ملركز  يف  نقطة   75
�أن  �ملتوقع  وميين  �لأربييعيياء،  لل�صباق ظهر غد  �لت�صجيل  بيياب  �إغييالق  و�صيتم 
�لفئة  هذه  و�أن  ل�صيما  �مل�صاركة  على  كبري�ً  �إقباًل  �خلتامي  �ل�صباق  ي�صهد 
تعنى بال�صباب �ل�صغري �لذي يريد �لإعالن عن نف�صه يف �ل�صباق �خلتامي 

ملو�صم 2021.

•• �أبوظبي-و�م:

�أكد حممد �حلربي مدير عام جمعية �لإمار�ت للخيول �لعربية ع�صو �ملكتب 
�لتنفيذي للمنظمة �لأوروبية جلمال �خليول "�ليكاهو" �أن �مل�صاركة بجناح 
و�لفرو�صية جاءت  لل�صيد  �لييدويل  �أبوظبي  �لفعاليات يف معر�س  وعييدد من 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يييد  بن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو  من  بتوجيهات 
�لوزر�ء وزير �صوؤون �لرئا�صة، ومتابعة من �ل�صيخ ز�يد بن حمد �آل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية.
و�أ�صار �إىل �أن �جلمعية �عتادت على �لتو�جد �صنويا يف �ملعر�س، وحر�صت هذ� 
�لعام على تقدمي �جلديد من خالل تنظيم �لعديد من �لفعاليات و�لدور�ت 
�لوطنية  و�لييدورة  للحكام،  �لوطنية  و�لييدورة  �لعربية،  �لتثقيفية عن �خليل 
�إىل فعالية �لطلق �حلر لتعريف  بالإ�صافة  للعار�صني، وحما�صرة تثقيفية، 
�جلمهور و�لزو�ر باخليل �لعربية، وتاريخ دولة �لإمار�ت يف دعمها باعتبارها 

جزء� من تر�ث دولة �لإمار�ت.
�أي�صا بعر�صه  "ما نعتز  �نباء �لإمييار�ت:  وقال �حلربي يف ت�صريحات لوكالة 
�لعام و�لييذي نك�صف عنه لأول مرة هو من�صور�ت من  يف جناح �جلمعية هذ� 
عيين �خليل  �لإميييييار�ت  �أقيييييم يف  مييوؤمتيير  �أول  عيين  قييدمييية  ملقتطفات  �ل�صحف 
�لعربية، يف نوفمرب من عام 1996، برعاية �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان 
�آل نهيان "طيب �هلل ثر �ه" موؤ�ص�س دولة �لإمار�ت، و�أ�صرف على تنظيمه �صمو 
�صوؤون  وزييير  �لييوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يييد  بن  �ل�صيخ من�صور 
�لرئا�صة، و�صهد هذ� �ملوؤمتر ن�صر كلمات مهمة ل�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" �أكد فيها �أن �جلو�د �لعربي �إرث 
ح�صاري مهم لدولة �لإمييار�ت، وكلمات �أي�صا ل�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
�مل�صلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يييد  بن 
�أكد فيها �أن دولة �لإمييار�ت تهتم باخليل �لعربي باعتباره جزء� من �لتاريخ 
و�ملوروث و�لثقافة، وذلك بالإ�صافة �إىل عدة ت�صريحات وكلمات من �لكثري 

من �صيوخ دولة �لإمار�ت".
"نحن يف �جلمعية حمظوظون بدعم �لقيادة �لر�صيدة ودعم �صمو  و�أ�صاف: 

�ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان للخيول �لعربية، و�ملحافظة على �صاللتها، 
ولأبرز بطولتها يف كافة �أنو�ع �ل�صباقات، د�خل �لدولة وخارجها، ومن خالل 
�أن  �أي�صا  ��صتهدفنا  و�لفرو�صية  لل�صيد  �لييدويل  �أبوظبي  معر�س  يف  جناحنا 
ننقل للزو�ر و�ملهتمني باخليول �لعربية �خلدمات �لتي تقدمها �جلمعية، كما 
�أننا نوؤمن باأن لنا دور� توعويا للجمهور، وتاأهيليا للكو�در �لوطنية يف خمتلف 
�لتخ�ص�صات �لعاملة يف بطولت جمال �خليل �لعربية ليعتمد �أبناء �لإمار�ت 
و�لتحكيم  و�لييبييطييولت  �لأحييييد�ث  وتنظيم  �خليييييل،  تربية  يف  �أنف�صهم،  على 
�لأوروبية  �ملنظمة  يف  �ملحا�صرين  �أهييم  ��صتقد�م  على  وحر�صنا  و�لعار�صني، 
جلمال �خليول �لعربية" �ليكاهو" لتقدمي �ملحا�صر�ت حلكامنا وعار�صينا 
ومنظمينا �ملو�طنني، وتاأهيلهم ب�صكل علمي مدرو�س، وكانت �صعادتنا كبرية 

بالأقبال �لالفت على �حل�صور و�مل�صاركة يف �لدور�ت وور�س �لعمل".
وعن باقي مقتنيات �جلناح �أي�صا قال �حلربي: "حر�صنا كذلك يف �جلناح على 
�إ�صد�ره  �أن�صاب للخيل �لعربية يف �لإمييار�ت، وهو �لذي مت  �أول �صجل  عر�س 
�ل�صنو�ت  يف  �لأن�صاب  �صجالت  كتب  من  كبري  وعييدد   ،1990 عييام  جملد  يف 
�لتالية، وهي تعرفنا ب�صاللت �خليل �لعربية و�أ�صولها، �أما �لآن فقد �أ�صبح 
خدمات  تي�صري  يف  �لتكنولوجيا  وظفنا  حيث  �إليكرتونيات  م�صجل  �صيء  كل 
�جلمعية، حتى �أننا مبجرد �أن ن�صع ��صم �خليل على �ملوقع �خلا�س بالت�صجيل 

جند كل �ملعلومات �ملتعلقة به، وهذ� جهد جبار ن�صكر �لقائمني عليه".
و�أو�صح: "لدينا بع�س �لدروع و�مليد�ليات �لتذكارية عن م�صاركاتنا �ل�صابقة 
يف معر�س �أبوظبي �لدويل لل�صيد و�لفرو�صية، �عتبار� من عام 2005، وهذ� 
�لعام حر�صنا يف �جلمعية على تقدمي ميد�لية تذكارية نادرة مطلية بالذهب 
على وجهها �لأمامي �صورة �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان طيب 
�هلل ثر�ه، وعلى �لوجه �خللفي �صعار جمعية �لإمار�ت للخيول �لعربية حتى 

تكون ذكرى مميزة مل�صاركتنا يف هذ� �ملعر�س �ملهم".
لل�صيد  �لييدويل  �أبوظبي  معر�س  من  �حلالية  �لن�صخة  عن  �نطباعه  وحييول 
و�لفرو�صية قال: "�ملعر�س جنح باعرت�ف �جلميع هذ� �لعام، و�لقبال �لكبري 
عليه من �لزو�ر فاق كل �لتوقعات، يف ظل تطبيق كافة �لجر�ء�ت �لحرت�زية 

�ملعتمدة من �جلهات �ملخت�صة".

•• ر�أ�س �خليمة-�لفجر:

قائد  كيييياأ�ييييس  مييينيييافييي�يييصيييات  �نيييطيييليييقيييت 
للرماية  �خليمة  ر�أ�يييس  �صرطة  عييام 
�لأوملييبييييية رقييم ) 7 (  �لييتييي نظمتها 
�لعامة  و�ليييعيييالقيييات  �لإعيييييالم  �إد�رة 
متمثلة يف ق�صم �لأن�صطة �لريا�صية 
و�لجتماعية بنادي �صباط �ل�صرطة 
�يييصيييمييين �لإجيييييييييييييير�ء�ت �لحيييييرت�زيييييية 
كوفيد   ( كرونا  لفريو�س  و�لوقائية 
�لعامة  �لإد�ر�ت  مبيي�ييصيياركيية   )  19
وبح�صور �لنقيب �صيف ر��صد يهمور 
�لريا�صية  �لأنيي�ييصييطيية  قيي�ييصييم  رئييييي�ييس 
و�لجييتييميياعييييية بيييالإنيييابييية وعييييدد من 
�مل�صاركني  �ل�صباط  و�صف  �ل�صباط 

يف �لبطولة .
حيث �صهدت �لبطولة مناف�صات قوية 
�ملوهوبني  و�كييتيي�ييصيياف  �لإد�ر�ت  بييني 
بح�صول  نييتييائييجييهييا  �أ�ييصييفييرت  و�ليييتيييي 
و�خلدمات  لييلييمييو�رد  �لعامة  �لإد�رة 
�لبطولة  لييييقييييب  عييييلييييى  �مليييي�ييييصييييانييييدة 
�لثاين  باملركز  وجيياء  �لأول  و�ملييركييز 
وح�صل  ونائبه  �لييعييام  �لقائد  مكتب 
�لعامة  �لإد�رة  �لييثييالييث  �ملييركييز  عييلييى 
للعمليات �ل�صرطية فيما جاء باملركز 

�لر�بع �إد�رة �لدفاع �ملدين .
رئييييييي�يييس ق�صم  ثيييمييين  وميييييين جيييانيييبيييه 
و�لجتماعية  �لريا�صية  �لأنيي�ييصييطيية 
�لإد�ر�ت  وحر�س  دعم  على  بالإنابة 
�لبطولة  �مليي�ييصيياركيية يف  عييلييى  �لييعيياميية 
�لعن�صر  �ييصييقييل  �إىل  تيييهيييدف  �ليييتيييي 
�ل�صرطي فيما يتعلق بتنمية �لقدر�ت 
�لييبييدنييييية و�ليينييفيي�ييصييييية و�لييذهيينييييية مبا 
�لجتماعية  �لرو�بط  تطوير  يدعم 

و�كت�صاف  �ليييقيييييييادة  ميينييتيي�ييصييبييي  بيييني 
منها  لال�صتفادة  �جلييديييدة  �ملييو�هييب 

ر�أ�س  �ييصييرطيية  فييريييق  �ييصييفييوف  �صمن 
�خليييييميية لييلييرميياييية �ليييذي ييي�ييصييارك يف 

ينظمها  �لتي  �خلارجية  �لبطولت 
�إحتاد �ل�صرطة �لريا�صي . 

•• دبي-و�م:

�صهدت قاعة "دووم " باأكادميية نادي �لو�صل يف دبي ختاما مثري� لبطولة 
�لإميييار�ت  �حتييياد  نظمها  �لييتييي  و�ل�صباب  للنا�صئني  تيياي  للمو�ي  �لإمييييار�ت 
للمو�ي تاي و�لكيك بوك�صينج مب�صاركة 120 لعبا ولعبة من 29 ناديا 
يومني  مييدى  على  و�ليينييدييية  بالقوة  �ت�صمت  و�لييتييي  �لييدوليية،  م�صتوى  على 
باإ�صر�ف �حتاد �لإمار�ت للمو�ي تاي و�لكيك بوك�صينج، وتعاون �إد�رة نادي 

�لو�صل يف توفري كافة متطلبات �لنجاح للبطولة.
و�أ�صفرت نتائج �ملناف�صات �لتي �أقيمت على م�صتوى �جلن�صني عن فوز علي 

وز�يييد هربوك  �صنة،   13 لفئة حتت  40 كجم  وزن حتت  بذهبية  عماوي 
بذهبية وزن حتت 44 كجم ، وب�صار �صو�حلة لوزن حتت 48 كجم، وبالل 
ر�صاد لوزن حتت 52 كجم ،ويف وزن حتت 56 كجم فاز بامليد�لية �لذهبية 

جا�صر �ل�صو�حلة .
�أما فئة �ل�صابات لوزن حتت 44 كجم فقد فازت باملركز �لأول هانيا �أحمد 
، ويف فئة �لنا�صئني حتت 15 �صنة فاز باملركز �لأول لوزن حتت 48 كجم 
�لالعب عبد �هلل �ل�صحي ، ويف وزن حتت 52 كجم فاز ر�صاب ر�في�س ، ويف 
وزن حتت 67 كجم تود بالذهب �أ�صعد طوقان ،ويف وزن حتت 63 فاز جاجار 
مريز� ، ويف وزن حتت 57 توج باملركز �لأول و�مليد�لية �لذهبية علي زيد. 

وعلى م�صتوى �لبنات لوزن 48 كجم فازت �لالعبة كيزيا �آن بالذهبية.
ويف وزن حتت 54 كجم لفئة حتت 17 �صنة بنني فاز باملركز �لأول �خلان 
ناكا�س، ويف وزن حتت  63 كجم فاز تامر  �لر�صيدوف ويف وزن حتت  عبد 
75 كجم فاز ر�يف �صاحلاب، وحتت 71 كجم فاز تيم �صالم، وحتت 57 كجم 
�أحرز �ملركز �لأول حممد جفله ، ويف وزن حتت 67 كجم فاز حممد عمار، 
وحتت 60 كجم فاز يو�صف حممد روبي . ويف فئة �لبنات لوزن حتت 48 

كجم فازت هال عبد �لكرمي.
ويف وزن حتت 71 كجم نا�صئني فاز ذياب عبد �ل�صالم ويف وزن 75 كجم 
�صند  فيياز  �صنة   13 لفئة  75 كجم  وزن  بالذهبية، ويف  زيييد خويلدي  تييوج 

و�مليد�لية  �لأول  باملركز  كارذكوتي  يو�صف  تييوج  كجم   70 وحتييت  ح�صونة، 
�لذهبية.

�لتنفيذي لالحتاد  �ملدير  �ملهريي  قام طارق  �لبطولة  مناف�صات  ويف ختام 
فهد  وييير�فييقييه  �لبطولة  مييدييير  �ليييدويل  لييالحتيياد  �لتنفيذي  �ملكتب  ع�صو 
�لعبدويل مدير �لأن�صطة بالحتاد بتتويج �لفائزين �لأو�ئل. وهناأ �ملهريي 
�لفائزين ونقل لهم حتيات عبد�هلل �صعيد �لنيادي رئي�س �لحتادين �لعربي 
و�لإمار�تي »للمو�ي تاي« نائب رئي�س �لحتاد �لآ�صيوي، م�صيد� بامل�صتويات 
�ملو�هب  لإفيير�ز  تكون فر�صة  �أن  �آمييال يف  �لبطولة،  �أفرزتها  �لتي  �ملتقدمة 

�لو�عدة لدعم �ملنتخبات �لوطنية.

»غنتوت« يعلن عن بطل مو�صم 
البواني�س ال�صراعية ال�صبت املقبل

مدير عام جمعية االإمارات للخيول العربية: 

»اأبوظبي لل�صيد والفرو�صية« جنح باعرتاف 
اجلميع ..والإقبال فاق التوقعات

املوارد واخلدمات امل�صاندة بطاًل لكاأ�س قائد عام �صرطة 
راأ�س اخليمة للرماية الأوملبية يف ن�صختها ال�صابعة 

واملحا�سرين   اخلرباء  اأهم  بح�سور  الوطنية  الكوادر  لتاأهيل  �سقل  دورات  احلربي:  • حممد 

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
�عالن قر�ر بالتنفيذ 

                      يف �لتنفيذ رقم  416/2009/204 تنفيذ �سرعي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صرعي �لزوجية رقم 218

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 1981/22 تركات م�صلمني ، ب�صد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )81721801.31( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف من تاريخ �ل�صتحقاق.

طالب �لتنفيذ : �حمد حممد �صريف بال�صالح - و�خرون
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - منطقة زعبيل - د�ون تاون - مكاتب �ل�صاحة - بلوك 

د - �لطابق �لر�بع 1-4
�ملطلوب �إعالنه : 1- �حمد حممد �صريف عبد�هلل بال�صالح  - �صفته : منفذ �صده

�لإعييالن : نعلنكم بان يتم �صد�د �ملرت�صد يف ذمتكم وهو مبلغ )40805866.62( حتت  مو�صوع 
ديييرة -  �لبلدية 4192-251 �جلهة  �لعقار �ملحجوز عليه رقييم:�لر�ييس 3/618 - رقم  طائلة بيع 

�ملنطقة مردف.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  4267/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 146/2021 جتاري جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )54614.58( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : �صركة ر��س �خليمة �لوطنية للتاأمني �س.م.ع
عنو�نه:�لعنو�ن:�ملختار مكتب �بر�هيم ح�صن �ملال وم�صاركوه للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية - �مارة 
دبي - منطقة ديرة - مقابل ديرة �صيتي �صنرت - بناية �صيتي �فنيو - مكتب 707  - مكاين 3225493941 

 info@dralmulla.com:لمييل� -
�ملطلوب �إعالنه : 1- مطعم �م �صريف �س.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �عيياله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقييام عليكم  قد   : �لإعييالن  مو�صوع 
وقدره )54614.58( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ ر�صوم خلزينة �ملحكمة 
، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ل�ستئناف رقم:1369/2021/322 ��ستئناف عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�صتئناف �لعقارية �لوىل رقم 90
و�لر�صوم   ، جزئي  عقاري  رقيييييم:890/2021  �لييدعييوى  يف  �حلكم  �إ�صتئناف   : �ل�صتئناف  مو�صوع 

و�مل�صاريف و�لتعاب. 
�مل�صتاأنف:موؤ�ص�صة عقار

عنو�نه:�مارة دبي - �صارع �ملطار - منطقة بور�صعيد - بناية نقطة �لعمال - �مليز�نني - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد �لكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 - 

 IBAN:AE090500000000020106942
 وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�صي 

�ملطلوب �إعالنه :  1- عبد�لرحمن �حمد عبد�لنور  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع �لإعالن :  قد �أ�صتاأنف/�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم:890/2021 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2021/10/14  �ل�صاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:835/2021/18 عقاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �ل�صابعة رقم 248
و�ملوؤرخة 2012/3/18  �لتد�عي  �ملربمة بني طريف  بالتملك ومالحقها  �ملنتهية  �لجييارة  �تفاقية  بف�صخ  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�صوع 
و�لز�م �ملدعي عليها برد حيازة �لعقار مو�صوع �لتفاقية و�لز�مها بت�صليم �لعقار �ملوؤجر للمدعي باحلالة �لتي كان عليها وقت �لتعاقد 
�ملتاخرة  �لجييرة  باجمايل  درهييم   )36.698.58( وقدرها  مبلغ  للمدعي  يييوؤدي  بان  عليها  �ملدعي  �لييز�م  �لعقاري  �لقيد  ��صارة  و�صطب 
�ملرت�صدة بذمتها من تاريخ 2020/11/2 وحتى تاريخ رفع �لدعوى وماي�صتجد من �جرة بو�قع )29.000( درهم �صنويا حتى تاريخ 
ت�صليم �لعقار للمدعي خاليا من �ل�صو�غل و�ل�صخا�س �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للم�صرف �ملدعي مبلغ وقدره )368.881.00( 

درهم ميثل تعوي�صا عن �لعطل و�ل�صرر �لذي حلق باملدعي. 
�ملدعي:م�صرف �لمار�ت �ل�صالمي - م�صاهمة عامة

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - �صارع عود ميثاء - مبنى رقم 16 - �لطابق �لثالث 
 وميثله:جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صالمي

�ملطلوب �إعالنه :  1- �صروت طارق عامر �صريف  -  �صفته : مدعي عليه 
�ملدعي  ل�صالح  �عيياله  �ملذكورة  �لدعوى  بييتيياريييخ:2021/8/30 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم    : �لإعييالن  مو�صوع 
�ول:بف�صخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك ومالحقها مو�صوع �لدعوى وبالز�م �ملدعي عليها بت�صليم �لوحدة رقم بي 712 �لرب�صا 
وخماطبة  �مللكية  �صند  يف  �لييو�رد  �لعقاري  �لقيد  ��صارة  و�لغاء  للمدعي  حيازتها  ورد  �ل�صو�غل  من  خالية  منهاتن  ذ�  مبنى  جنوب 
د�ئرة �لر��صي و�لمالك بذلك و��صت�صد�ر �صهادة ملكية با�صم �ملدعي - ثانيا:بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مببلغ وقدره 
)36.698( درهم �جمايل �لجرة �ملتاأخرة حتى 2020/11/2 - ثالثا:�لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )40.000( �لف درهم 
على �صبيل �لتعوي�س عما �أ�صابهم من �صرر - ر�بعا:�لز�م �ملدعي عليها ب�صد�د ر�صوم �خلدمة وفو�تري �ملاء و�لكهرباء حتى �لخالء 
�لتام وت�صليم �ملدعي ما يفيد ذلك �ل�صد�د وبر�ءة �لذمة مع �لز�م �ملدعي عليها باملنا�صب من �لر�صوم و�مل�صاريف و�لف درهم مقابل 
�ليوم  �تعاب �ملحاماة ورف�صت ماعد� ذلك من طلبات ، حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 

�لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

�عالن بالن�سر        
 4826/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه: 1- ويل جي �ند بي �لوطنية �س.ذ.م.م - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :بيت �لبتكار لل�صقالت �س.ذ.م.م
وميثله:عبد�هلل نا�صر من�صور حمد �لكعبي 

طلب ��صت�صد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/7/28 �لز�م 
�ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )634.618.13( درهم �صتمائة و�ربعة وثالثون 
، و�لفائدة �لقانونية بو�قع %5  �لف و�صتمائة وثمانية ع�صر درهم وثالثة ع�صر فل�صا 
درهم  و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة  وبالر�صوم  �لتام  �ل�صد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  من 
مقابل �تعاب �ملحاماة ،  ولكم �حلق يف ��صتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل 

لن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
�عالن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 111/2021/11 مدين جزئي  
�ملنظورة يف : �لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �ل�صابعة رقم 134 

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )132000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام.   

�ملدعي  :  حمد�ن �ل�صام�صي للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية  
 عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - مر��صي در�يف - ميد�ن �خلليج - بناية رقم )7( �ملكتب رقم 07  

�ملطلوب �إعالنه : جي�صبال �صينغ �صريها - �صفته : مدعي عليه 
 مو�صوع �لإعييالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ   يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�صالح /

للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م   : �حل�صوري  مبثابة  �ملحكمة  بقررت   PARTY_NAME &
�ملطالبة  تاريخ  من  5% �صنويا  بو�قع  �لتاأخريية  و�لفائدة  �لييف  ع�صر  وخم�صة  مائة  درهييم   115000 مبلغ 
�لق�صائية وحتى متام �ل�صد�د و�لزمته �مل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري 
�ل�صمو  با�صم �صاحب  �لتايل لن�صر هذ� �لعييالن �صدر  �ليوم  �عتبار� من  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ص �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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الفجر الريا�ضي

باأف�صل  و�صفه  �إىل  و�صلت  كبرية  �إ�ييصيياد�ت  ليفربول  جنم  �صالح  حممد  تلقى 
لعب يف �لعامل حاليا، بعد تاألقه �لالفت �أمام مان�ص�صرت �صيتي يف قمة �لدوري 

�لإجنليزي �أم�س �لأول �لأحد.
و�صجل �صالح هدفا مذهال عندما ر�وغ 3 لعبني من مان�ص�صرت �صيتي و�صدد 

مل  فريقه  فرحة  �أن  �إل  �إدييير�ييصييون،  �صباك  يف  بدقة 
�لتعادل  �إحيييير�ز  يف  �ل�صيوف  جنييح  حيث  تكتمل 

لتنتهي �ملبار�ة بنتيجة 2-2.
�صجل  "�لريدز"،  مييع  مييبيياريييات   9 �آخييير  ويف 
�أنه يت�صدر  3، كما  �أهييد�ف و�صنع   9 �صالح 

هد�يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز بر�صيد 6 
�أهد�ف، بالت�صاوي مع جيمي فاردي مهاجم 

لي�صرت �صيتي.
�لفني  �مليييييديييييير  كييييلييييوب  ييييييورغييييين  وحتيييييييدث 

ت�صريحات  يف  قائال  �لهدف،  عن  لليفربول 
�أف�صل  "فقط  للنادي:  �لر�صمي  �ملوقع  ن�صرها 

�لالعبني يف �لعامل ي�صجلون �أهد�فا كهذه".
�لأوىل.  "�للم�صة  �لأمليييييياين:  �ملييييدرب  و��ييصييتييطييرد 

�لتحدي �لأول �لذي يفوز به، ثم �لذهاب �إىل �ملرمى، 
فعل  كما  �ملوقف  �إنهاء  ثم  �ليمنى  بالقدم  و�لت�صديد 

ب�صكل ��صتثنائي متاما".
مايكل  �لإجنليزية  و�لييكييرة  ليفربول  �أ�صطورة  غييرد  كما 

و�ملهارة  "�لقوة  قيييائيييال:  "تويرت"،  عييلييى  �أويييييين 
حممد  �ل�صبب  لهذ�  و�لإنييهيياء.  و�لييتييو�زن 

�يييصيييالح مييييع �أفييي�يييصيييل لعيييبيييني يف 
�لعامل. هائل".

جيمي  وقييييييييييال 

�إن  �لتاريخيني،  ليفربول  و�أحد جنوم  �ل�صابق  �إجنلرت�  كار�غر مد�فع منتخب 
�صالح لي�س �لأف�صل يف �لدوري �لإجنليزي حاليا، بل �لأف�صل يف �لعامل.

وتابع كار�غر يف ت�صريحاته على �صبكة "�صكاي �صبورت�س": "ل �أعتقد �أن هناك 
من هو �أف�صل منه يف �لعامل. �أرقامه هذ� �ملو�صم ر�ئعة للغاية".

وطالب �لالعب �ملعتزل �إد�رة ليفربول بتجديد تعاقد �صالح )29 عاما(، 
�لذي ينتهي يف �صيف عام 2023.

ليفربول،  باأخبار  �ملخت�س  �أنفيلد"  �إز  "ذي�س  موقع  وعلى 
"�صالح  �إن  جاك�صون  هييرني  �لييربيييطيياين  �ل�صحفي  كتب 
�أف�صل لعييب يف  �أنييه  �إليه على  لينظر  يقدم حجة مقنعة 

�لعامل يف م�صتو�ه �حلايل".
�أن  يقاوم، لدرجة  يلعب مب�صتوى ل  "�صالح  �أن  و�عترب 
�لوقت  يف  �لعامل  يف  لعييب  �أعظم  لت�صميته  حجة  هناك 

�حلايل".
ويف تدوينات على �صفحاته مبن�صات �لتو��صل، قال موقع 
"�إي �إ�س بي �إن" �لريا�صي �إن �صالح هو �لأف�صل يف �لعامل 

�لآن، وطلب من متابعيه "�إثبات �أنه )�ملوقع( على خطاأ".
ون�صر موقع "غول" �لريا�صي �ل�صهري �أرقام �صالح هذ� �ملو�صم، 
وت�صاءل: "هل �صالح �لأف�صل يف �لعامل حاليا؟". كما �أو�صح 
هوت�صبري  وتييوتيينييهييام  �إجنييلييرت�  منتخب  لعييب  بنت  د�ريييين 
�ييصييابييقييا، �أن "�صالح و�حيييد ميين بييني �أفيي�ييصييل لعييبيينْي يف 
�لييعييامل حيياليييييا. لييو �أن �أييييا ميين ليييييونيييييل مي�صي 
�صجل  رونييياليييدو  كري�صتيانو  �أو 
لتحدثنا  م�صابها  هييدفييا 
لأ�صابيع  عييينيييه 

و�أ�صابيع".

•• دبي-و�م: 

خالل  من  �ملرموم  متهيدي  من  �لثالثة  �جلولة  حتديات  �أم�س  �ختتمت 
على  �أقيمت  و�لييتييي  �ل�صيوخ  �ل�صمو  �أ�صحاب  لهجن  �ليييييذ�ع  �صن  �صباقات 
قوية  جيياءت  �صوطا   14 مييد�ر  كيلومرت�ت على   5 مل�صافة  �ملرموم  ميد�ن 

ومثرية.
و�صيطرت هجن �لعا�صفة على �ل�صد�رة يف �ل�صوط �لرئي�صي لليذ�ع �لبكار 
�ملميز غياث �لهاليل  �مل�صمر  �ملحليات حيث متكنت /�ل�صاهينية/ بقيادة 
 7:50:6 وقيييدره  توقيتا  م�صجلة  �لنهاية  خييط  �إىل  رحلتها  �إكييمييال  ميين 

دقيقة.
�أحمد مطر �خليلي عن  �مل�صتحيل  �مل�صمر  �لذي يقوده  و�أعلن /�صاهني/ 
�عتالء هجن �لرئا�صة لل�صد�رة من خالل �ل�صوط �لثاين لليذ�ع �جلعد�ن 

�ملحليات وذلك يف زمن بلغ 7:53:7 دقيقة.
�ملهجنات فقد كان عا�صفيا  �لبكار  لليذ�ع  �لثالث و�ملخ�ص�س  �ل�صوط  �أما 
�إىل  �لأبي�س و�لأ�صود  �للونني  ذو  �ل�صعار  �لهاليل  �أعاد من خالله غياث 
من�صة �ل�صد�رة من خالل ح�صول /�ل�صاهينية/ على �ملركز �لأول بزمن 

وقدره 7:51:0 دقيقة.
�لر�بع  �ل�صوط  �آل حامد من خالل  بطي  بن  �ل�صيخ حممد  �صعار  وتاألق 
عن  �أحييمييد  ملختار  �لت�صمريية  �لييقيييييادة  حتييت  �ملهجنات  �جلييعييد�ن  لليذ�ع 

طريق /عي�س/ يف توقيت وقدره 7:46:8 دقيقة.
و�صجلت هجن �صمو �ل�صيخ عمار بن حميد �لنعيمي تاألقا كبري� من خالل 

م�صاركتها يف متهيدي �ملرموم �صباح �أم�س " �لأحد " من خالل �صباقات 
و�لتي  كيلومرت�ت   4 مل�صافة  �ل�صيوخ  �ل�صمو  �أ�صحاب  لهجن  �للقايا  �صن 

�أقيمت على ميد�ن �ملرموم على مد�ر 14 �صوطا.
على  ت�صمرييا  يقوده  و�لييذي  و�لأ�صود  �لأحمر  �للونني  ذو  �ل�صعار  وجنح 
�لأربعة حيث  �لرئي�صية  �لأ�صو�ط  �صد�رة  على  بلي�صه يف �حل�صول  مهري 
�لبكار  للقايا  �لأول  �ليي�ييصييوط  قمة  على  �جلييلييو�ييس  ميين  /�لييظييبييي/  متكنت 

�ملحليات م�صجلة توقيتا وقدره 6:06:18 دقيقة.
�ملحليات  �جلييعييد�ن  للقايا  �لييثيياين  �ل�صوط  يف  �ليي�ييصييد�رة  /ميينييذر/  وح�صم 
وذلك  غاليا  نامو�صا  �لنعيمي  بن حميد  �ل�صيخ عمار  �صمو  ليهدي هجن 

بح�صوله على زمن بلغ 6:03:7 دقيقة.
وو��صلت /�أجماد/ م�صو�ر �لتميز لل�صعار �ملتاألق وجنحت يف �حل�صول على 
علي  قيادة  حتت  �ملهجنات  �لبكار  للقايا  �لثالث  �ل�صوط  يف  �لأول  �ملركز 

مهري بلي�صه بزمن وقدره 6:10:9 دقيقة.
�لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�صيخ  �صمو  لهجن  /م�صغل/  �لرباعية  و�ختتم 
و�لذي جنح يف �حل�صول على �ل�صد�رة يف معركة �للقايا �جلعد�ن �ملهجنات 

بعد و�صوله �إىل خط �لنهاية يف زمن بلغ 6:07:5 دقيقة.
وجنحت /�أزميية/ ب�صعار حممد �صهيل نخري�ت �لعامري يف ح�صم معركة 
�ملركز  على  �ملحليات من خالل ح�صولها  �لبكار  للقايا  �لرئي�صي  �ل�صوط 
�لأول بعد �أن قطعت رحلة �ل�صباق يف توقيت زمني وقدره 6:06:1 دقيقة 
من خالل حتديات �صن �للقايا لهجن �أبناء �لقبائل و�لتي �أقيمت على مد�ر 

�جلمعة �لأول من �أكتوبر �صمن متهيدي �ملرموم. �صباح  �صوطا   16

وذهب �ل�صوط �لثاين �إىل /��صطورة/ �لتي قدمها مطر ر��صد علي مفتاح 
�ل�صام�صي على قمة �للقايا �لبكار �ملهجنات بزمن بلغ 6:00:8 دقيقة.

وكيي�ييصييف �ييصييلييطييان حمييمييد �ييصييلييطييان مييطيير �لييكييتييبييي عييين جييياهيييزيييية �صعار 
لال�صتحقاقات �ملنتظرة يف �ملو�صم من خالل فوز /مولع/ ب�صد�رة �ل�صوط 

�لثالث للقايا �جلعد�ن �ملحليات يف توقيت وقدره 6:08:2 دقيقة.
/ ن�صيب  من  �ملهجنات  �جلعد�ن  للقايا  و�ملخ�ص�س  �لر�بع  �ل�صوط  وكان 
متعب/ ملك عمر �صليمان �صالمه �لفايدي �جلهني و�لذي و�صل �إىل خط 

�لنهاية يف زمن بلغ 6:06:9 دقيقة.
على  �ملييري  �صرمي  متعب  طالب  ر��صد  مالكها  �صعار  /�ل�صايبة/  وو�صعت 
�أقيمت  و�لييتييي  �لقبائل  �أبيينيياء  لهجن  �ليييييذ�ع  �صن  حتييديييات  �أول  يف  �لقمة 
على ميد�ن �ملرموم �صباح �ل�صبت �ملا�صي على مد�ر 18 �صوطا مل�صافة 5 
�ليذ�ع  معركة  /�ل�صايبة/  وح�صمت  �ملرموم  متهيدي  �صمن  كيلومرت�ت 

�لبكار �ملحليات يف زمن وقدره 7:48:9 دقيقة.
وتاألق �صعار مبارك �صهيل مبارك �لكتبي يف �ل�صوط �لثاين لليذ�ع �لبكار 

�ملهجنات حيث قدم /معياه/ على �ل�صد�رة بزمن بلغ 7:46:4 دقيقة.
�ل�صوط  نامو�س  �لعوي�صي  حمد  �ل�صغري  علي  مالكه  /غيييازي/  و�أهيييدى 
و�ييصييل خلط  �أن  بعد  �ملحليات  �جلييعييد�ن  لييليييييذ�ع  و�ليييذي خ�ص�س  �لييثييالييث 

�لنهاية يف توقيت وقدره 7:45:3 دقيقة.
�ل�صد�رة جمدد�  �إىل من�صة  �ملييري  ر��صد طالب متعب �صرمي  �صعار  وعيياد 
من خالل �ل�صوط �لر�بع لليذ�ع �جلعد�ن �ملهجنات حيث قدم هذه �ملرة /

�صاهني/ �لذي �صجل زمنا بلغ 7:51:0 دقيقة.

 »العا�صفة« و»الرئا�صة« تعتليان �صدارة اليذاع يف »متهيدي املرموم«

••  عّمان-�لفجر

�حتفظ منتخب �ليابان لل�صيد�ت بلقب كاأ�س �آ�صيا لل�صيد�ت للمرة �خلام�صة على �لتو�يل بعد فوزه على نظريه 
�لأردنية عمان  �لعا�صمة  ��صت�صافتها  �لتي  �لتا�صعة و�لع�صرين  للن�صخة  �لنهائية  �ملبار�ة  78-73 يف  �ل�صيني 

مب�صاركة ثمانية منتخبات. 
وجنح �ملنتخب �لياباين، حامل ف�صية �أوملبياد طوكيو 2020، يف حتقيق �للقب �ل�صاد�س يف تاريخه. 

وحل �ملنتخب �لأ�صرت�يل يف �ملركز �لثالث بفوزه على نظريه �لكوري �جلنوبي 58-88. 

اليابان حتتفظ بلقب كاأ�س 
اآ�صيا ل�صيدات كرة ال�صلة 

•• �أبوظبي - و�م: 

�لطاولة  لييكييرة  �لإمييييار�ت  �حتييياد  �إد�رة  جمل�س  ع�صو  �لبحر  جمعة  �أحييمييد  �أكيييد 
ع�صوية  مبن�صب  �لفوز  بعد  له  تعليق  �أول  يف  �لوطنية  �ملنتخبات  جلنة  رئي�س 
جمل�س �إد�رة �لحتاد �لآ�صيوي �أم�س �لأول، �أنه فخور بثقة �جلمعية �لعمومية 
لالحتاد �لآ�صيوي، خا�صة �أنه مل يح�صر �إجر�ء�ت �لت�صويت، �لتي مثل �لدولة 
فيها �إبر�هيم �لع�صم نائب رئي�س �لحتاد �لإمار�تي رئي�س بعثة �لدولة �مل�صاركة 
 5 28 �صبتمرب �إىل  يف �لبطولة �لآ�صيوية للرجال بالدوحة خالل �لفرتة من 

�أكتوبر.
بال�صكر  "�أتقدم  "و�م":  �لإميييييار�ت  �أنييبيياء  لييوكيياليية  ت�صريحات  يف  �لبحر  وقيييال 
و�لتقدير �إىل �حتاد �لإمار�ت لكرة �لطاولة على �لرت�صيح، و�إىل �إبر�هيم �لع�صم 
نائب رئي�س �لحتاد �لذي ح�صر �جلمعية �لعمومية لالحتاد �لآ�صيوي و�صارك 
يف �إجيير�ء�ت �لت�صويت، وكان خري ممثل لالحتاد ويل �صخ�صيا يف هذ� �حلدث 
�لكبري، و�صوف �أبذل كل جهدي يف �صبيل تطوير �للعبة يف �آ�صيا، و�لطالع على 
�لتجارب �لناجحة يف �لدول �لر�ئدة بالقارة لنقل �ملنا�صب منها �إىل �لإمار�ت، ل 
�أبطال  �آ�صيا هي �ملت�صدرة للت�صنيف �لدويل، ولعبوها ولعباتها هم  �أن  �صيما 

�لعامل، و�أبطال �لوملبياد".
"لأول  �لييبييحيير:  قيييال  �لآ�ييصيييييوي  �ملييقييبييليية يف �لحتيييياد  تيي�ييصييور�تييه للمرحلة  وعييين 
قطر،  من  �ملهندي  خليل  هو  �لآ�صيوي،  لالحتاد  عربي  رئي�س  �نتخاب  مت  مرة 

باأن �لحتاد  �لت�صكيل، مبا يعطي موؤ�صر  وتابعنا وجود وجوه جديدة كثرية يف 
�مل�صاركة يف �حد�ث هذ�  �أحر�س على  �لآ�صيوي مقبل على تغيري كبري، و�صوف 
�لتغيري لتحقيق �لنه�صة �ملاأمولة يف كل �جلو�نب مبا فيها �للو�ئح �لتنظيمية، 
�آ�صيا ب�صكل جيد لزيادة  �ل�صنية، و�لت�صويق للعبة يف  و�لبطولت لكافة �ملر�حل 
�ملد�خيل مبا ينعك�س على م�صاعي �لتطوير، وذلك ملو�كبة طموحات ومتطلبات 
�لحتاد  �إد�رة  جمل�س  م�صوؤويل  �صمن  �لتو�جد  فيياإن  وبالتاأكيد  �آ�صيا،  يف  �للعبة 
�لآ�صيوي يعني �لتو�جد يف �أهم �حتاد قاري يف �لعامل، لأن �آ�صيا تت�صيد كل قار�ت 
"�صوف  �لبحر:  �ملقبلة قال  �ملرحلة  �أولوياته يف  �لطاولة". وعن  �لعامل يف كرة 
�مل�صاركة يف  �أجل  �ملقبل من  �لأمريكية يف نوفمرب  �ملتحدة  �لوليات  �إىل  �أتوجه 
�جلمعية �لعمومية لالحتاد �لدويل لالنتخابات، و�صوف �أر�صح نف�صي لع�صوية 
�إد�رة  �أن فييوزي بع�صوية جمل�س  �ملييوؤكييد  �لييطيياوليية، وميين  �ليييدويل لكرة  �لحتييياد 
�لتنفيذي  �ملكتب  بع�صوية  �لييفييوز  م�صرية  يف  مهمة  خييطييوة  �لآ�ييصيييييوي  �لحتييياد 
لالحتاد �لدويل، لأن �لتو�جد يف �ملنا�صب �لدولية يدعم ريا�صة �لإمار�ت وهذ� 
�أهييد�ف �لحتاد لتعزيز مكانة �لدولة خارج �حلييدود، وهذه �ملنا�صب  من �صمن 
ت�صريفية ولكننا �صوف نبذل كل �جلهد خلدمة �لإمار�ت يف ��صت�صافة �لبطولت 
و�لأحد�ث �لكربى �لتي ترفع مكانة �لدولة يف تلك �لريا�صة، كما �أنها �صتكون 
فر�صة بالن�صبة لنا من �أجل تو�صيع م�ص�صاحة �ل�صتفادة من �لتجارب �لدولية 
�للعبة  �عتاب حقبة جديدة يف مر�حل تطوير  وتطبيقها يف �حتادنا لأننا على 

بالدولة يف جمالت ن�صر وتطوير �لعبة و�صناعة �لأبطال".

•• �أبوظبي-و�م:

�أعلن جمل�س �أبوظبي �لريا�صي بالتعاون مع �حتاد �لإمار�ت لل�صباحة عن 
للم�صافات  �لعمرية  للمر�حل  لل�صباحة  �لأوىل  �لعربية  �لبطولة  تنظيم 
�لق�صرية 25 مرت� �لتي �صتقام يف م�صبح مدينة حممد بن ز�يد باأبوظبي 

خالل �لفرتة من 24 وحتى 27 �أكتوبر �جلاري.
�إىل  �صباحا   159 بينهم  من  ريا�صيا   230 م�صاركة  �لبطولة  وت�صهد 
و�لأردن،  �لمييييار�ت،  هييي  عربية  دولييية   18 ميثلون  �صباحة،   71 جييانييب 
و�لييبييحييرييين، و�جليييز�ئييير، و�ليي�ييصييعييودييية، و�ليي�ييصييود�ن، و�ليييعييير�ق، و�لكويت، 
و�ملغرب، و�ليمن، وتون�س، وجيبوتي، و�صوريا، وعمان، وفل�صطني، وقطر، 
ولبنان، وموريتانيا، وت�صهد فئات �لبطولة مر�حل 14-15 �صنة، 16-

فوق. فما  و19   ،18
�ملناف�صات وبرنامج  �لزمني وجدول  �ملنظمة �لربنامج  �للجنة  و�عتمدت 
للمناف�صات  �لييعييام  �لييربوتييوكييول  و�ييصييع  على  �حليير�ييس  �إطيييار  يف  �لتتويج 
و��ييصييتييقييبييال �ليي�ييصيييييوف. وتييبييد�أ �لييبييطييوليية ييييوم 24 �أكييتييوبيير عييلييى فرتتني 
�صباحية وم�صائية وت�صتمر حتى يوم 27 �أكتوبر، كما مت �عتماد مر��صم 
�صيتم  حيث  �لعمرية  للمر�حل  �لعربية  �لبطولة  يف  �مليد�ليات  تييوزيييع 

تكرمي �لفائزين بامليد�ليات �لثالث.
من جانبه رحب �صعادة عارف حمد �لعو�ين �لأمني �لعام ملجل�س �أبوظبي 
�لييريييا�ييصييي بييالييوفييود �لييريييا�ييصييييية �مليي�ييصيياركيية يف �لييبييطييوليية �لييعييربييييية �لأوىل 
لل�صباحة للمر�حل �لعمرية، موؤكد� �أهمية �حلدث ودوره يف دعم تطوير 
�ملو�هب �لعربية �لو�عدة و�صقل مهار�تهم يف �لتناف�س �مل�صتمر من خالل 
هذه �لبطولت �لتي ت�صهم يف تقدمي فر�س مثالية لالحتاد�ت �لعربية 
�لقارية و�لدولية، مبينا  تاأهيل ريا�صييهم لال�صتحقاقات  وخططهم يف 
��صت�صافة  �لتنوع يف  �لريا�صي يحر�س على حتقيق  �أبوظبي  �أن جمل�س 

�أجندته  �صمن  �ملميزة  �لريا�صية  �لفعاليات  ميين  جمموعة  و�حت�صان 
ودعم  �لييدوليية  م�صتوى  على  �لييريييا�ييصييات  خمتلف  تييطييور  لييدعييم  وي�صعى 

�ملو�هب �لوطنية يف �ل�صباحة.
و�أ�صار �إىل �أن �لبطولة �لعربية لل�صباحة للمر�حل �لعمرية متثل حمطة 
مهمة يف �لربنامج �لريا�صي �ل�صامل نحو تنظيم مهرجان �أبوظبي �لعاملي 
للريا�صات �ملائية �لذي يت�صمن يف �أجندته جمموعة مميزة من �لفعاليات 
ويف مقدمتها بطولة �لعامل لل�صباحة بالحتاد �أرينا يف دي�صمرب �لقادم. 
�أثر  �ملنطقة و�ل�صتفادة من  �لريا�صيني يف  "حري�صون على دعم  وقال: 
من  متكينهم  فر�س  لدعم  لل�صباحة،  �لعامل  لبطولة  �أبوظبي  �حت�صان 
�أجل بلوغ تطلعاتهم و�أهد�فهم �ملن�صودة،" م�صيد� بجهود �حتاد �لإمار�ت 
�لأهد�ف  من  �لعديد  ترجمة  يف  �ملجل�س  مع  �مل�صتمر  وتعاونه  لل�صباحة 

�مل�صرتكة.
باجلهود  �ل�صباحة  �حتيياد  رئي�س  �ل�صماحي  �صلطان  �صعادة  �أ�ييصيياد  بييدوره 
�لر�ئعة �لتي تبذلها �للجنة �ملنظمة متمثلة يف جمل�س �أبوظبي �لريا�صي 
�صمو  �إىل  بال�صكر  متوجها  �صورة،  باأف�صل  بالبطولة  �خلييروج  �أجييل  من 
�ل�صيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أبوظبي �لريا�صي و�لدعم 
�مل�صتمر للتطور �لريا�صي، كما تقدم بال�صكر للمجل�س لدوره �لكبري يف 
دعم �حتاد �ل�صباحة من �أجل �لتجهيز �لأمثل للبطولة �لعربية وبطولة 
�لعامل لل�صباحة �لتي �صتقام يف دي�صمرب �ملقبل، م�صري�ً �إىل �أن ذلك لي�س 
للحركة  دعييم  ميين  يقدمه  ومييا  �لريا�صي  �أبوظبي  جمل�س  على  بغريب 

�لريا�صية يف �لإمار�ت.
و�أ�صار رئي�س �حتاد �ل�صباحة �إىل �أن �لعمل م�صتمر ما بني جمل�س �أبوظبي 
�أن  �إىل  �لريا�صي و�حتاد �ل�صباحة مبا ي�صمن جناح �لبطولتني، م�صري�ً 
�لبطولة �لعربية �صتكون "بروفة" نهائية قبل ��صت�صافة �حلدث �لأبرز 

وهو بطولة �لعامل.

اأحمد البحر: ع�صوية »الآ�صيوي« حمطة مهمة 
للرت�صح لالحتاد الدويل نوفمرب املقبل

اأبوظبي ت�صت�صيف البطولة العربية الأوىل 
لل�صباحة مب�صاركة 18 دولة

»الأف�صل يف العامل«.. اإ�صادات رائعة 
ب�صالح بعد هدفه »اخلرايف«

»ال�صارقة الريا�صي« يحتفي 
بالبطل الأوملبي حممد القايد

•• �ل�سارقة-و�م:

�أم�س �لأول بالبطل �لأوملبي حممد �لقايد  �ل�صارقة �لريا�صي  �حتفى جمل�س 
�حلمادي �لذي حقق ميد�ليتني " ف�صية وبرونزية" يف دورة �لألعاب �لبار�ملبية 
"طوكيو 2020 " وذلك بح�صور �صعادة عي�صى هالل �حلز�مي رئي�س �ملجل�س 

ومديري �لإد�ر�ت وروؤ�صاء �لأق�صام.
وقال �صعادة عي�صى هالل �حلز�مي �إن �ملجل�س يحر�س على تكرمي كل �لأبطال 
�لذين ميثلون �لدولة و�لإمارة متثيال م�صرفا منهم حممد �لقايد �لذي �صرب 
�ملثل يف �لت�صحية و�للتز�م و�لعزمية و�لإ�صر�ر، ورفع علم �لدولة مرتني يف 
ت�صهد  �لتي  �لأوملبية  �لألعاب  بييدورة  �لعامل  م�صتوى  على  ريا�صي  �أهييم حمفل 
�أن هذ� �لإجنيياز حتقق بف�صل  �إىل  �لعامل، لفتا  �لريا�صيني يف  م�صاركة نخبة 
دعم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي ع�صو �ملجل�س 
بن  �صلطان  �ل�صيخ  �صمو  ومتابعة  �ملعاقني"  "ن�صري  �ل�صارقة  حاكم  �لأعييلييى 

حممد بن �صلطان �لقا�صمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�صارقة .
حفاوة  على  ورئي�صه  للمجل�س  و�متنانه  �صكره  عن  �لقايد  �أعييرب  جانبه،  من 
" �إن هدفه منذ �للحظة �لأوىل كان رفع  �ل�صتقبال ولفتة �لتكرمي.. وقال : 
علم �لدولة وت�صريفها يف هذ� �ملحفل �لعاملي ورد �لدين ل�صاحب �ل�صمو حاكم 
�ملا�صية  �لفرتة  طييول  رعيياه  �لييذي  �لريا�صي  و�ملجل�س  خا�س،  ب�صكل  �ل�صارقة 
ونادي �لثقة للمعاقني �لذي تربى يف �أح�صانه ووعد مبو��صلة �لعطاء لتحقيق 

�ملزيد من �لإجناز�ت يف �مل�صتقبل".
و�مليد�لية  م   800 �صباق  يف  �لف�صية  �مليد�لية  �أحييرز  �لقايد  حممد  �أن  يذكر 
�لربونزية يف �صباق 100م بالكر��صي �ملتحركة يف طوكيو 2020 لريفع بذلك 
ر�صيده �ل�صخ�صي �إىل 5 ميد�ليات، حيث �أنه حقق من قبل ف�صية وبرونزية يف 

دورة لندن 2012 وذهبية يف دورة ريو دي جانريو 2016.

اإعادة ت�صكيل جمل�س اإدارة نادي 
العني لل�صطرجن والألعاب الذهنية

•• �أبوظبي- و�م: 

�أ�صدر �صمو �ل�صيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أبوظبي �لريا�صي، 
�لذهنية  و�لألييعيياب  لل�صطرجن  �لعني  نييادي  �إد�رة  ت�صكيل جمل�س  بيياإعييادة  قيير�ر�ً 

برئا�صة �ل�صيخ �صلطان بن خليفة بن �صلطان بن �صخبوط �آل نهيان.
نائبا  �ليير��ييصييدي  حممد  ر��ييصييد  عييبييد�هلل  ميين  كييال  ع�صويته  يف  �ملجل�س  وي�صم 
وه�صام  �لكويتي،  �حمد  �صعيد  ويو�صف  مطر،  خلفان  حممد  وخالد  للرئي�س، 
علي حممد �لطاهر، وموزة حممد �صهيل �ل�صام�صي، و�صيخة عبد�هلل �صلطان 
�لعريف . ومتتد فرتة �ملجل�س �جلديد لثالث �صنو�ت من تاريخ �صدور �لقر�ر.



عالج ثوري يعيد لهما جزءًا من ب�صرهما 
�إثر تطوعهما يف جتربة ر�ئدة لتحرير �جلينات، متكن مكفوفان 
�أمريكيان من �لتعرف على �أفر�د �أ�صرتهما لأول مرة منذ �صنو�ت 

طويلة.
يعاين كل من مايكل كالبرير، 43 عاًما، وكارلني نايت، 54 عاًما، 
من مر�س يف �لعني غري قابل لل�صفاء، مما �أدى �إىل حرمانهما من 
ب�صرهما يف مرحلة �لبلوغ. ويف وقت �صابق من هذ� �لعام، كان مايكل 
وكارلني من بني �صبعة مر�صى �صمحو� للعلماء بتعديل حم�صهم 

�لنووي عن طريق حقنهم باأد�ة تعديل �جلينات "كري�صرب".
على �لرغم من عدم ��صتعادة ب�صرهما بالكامل، �إل �أنهما �أ�صبحا 
�ل�صور  و�إنيي�ييصيياء  �ملييميير�ت  و�لتنقل يف  �لألييييو�ن  روؤيييية  قييادرييين على 

�لظلية.
�إنييه كييان قييادر�ً على �لتعرف على  �آيييالنييد،  وقييال مايكل، من لونغ 
ل�صنو�ت  كان م�صتحياًل  �أمر  �بن عمه، وهو  �أقاربه يف حفل زفاف 
�لقوية  �لييدي جي  �أ�ييصييو�ء  �أرى  �أن  “ ��صتطعت  و�أ�ييصيياف:  طويلة. 
تلك  �أقاربي عن  �أخرب  وكنت  ب�صكل م�صتمر،  تتغري  �لتي  و�ألو�نها 

�لألو�ن. كانت حلظة ممتعة للغاية.
�أخييري�ً من  �إنها متكنت  �أوريييغييون، فقالت،  �أمييا كارلني، من ولييية 
و�أنها �صبغت  كانت طفلة،  �أن  بو�صوح لأول مرة منذ  �للون  روؤييية 

�صعرها بلونها �ملف�صل �لذي طاملا حلمت بروؤيته.
�أقيمت �لتجربة يف جامعة �أوريغون لل�صحة و�لعلوم يف مايو، حيث 
مت ��صتخد�م تقنية كري�صرب لأول مرة، و�لتي �أظهرت نتائج و�عدة 

يف عالج حالت عديدة �أهمها مر�س فقر �لدم �ملنجلي.
تت�صمن تقنية كري�صرب عادة، �إخر�ج �خلاليا من �جل�صم وتعديلها 
يف �ملخترب، ثم �إعادة حقنها يف �ملر�صى، �إل �أن هذه �لطريقة غري 
ه�صة  �ل�صبكية  خاليا  لأن  �لب�صر  فقد�ن  ملر�صى  بالن�صبة  ممكنة 

للغاية ول ميكن �إخر�جها وتعديلها و�إعادة �إدخالها.

ب�صبب ابتهال النق�صبندي.. اإيقاف مطرب راب م�صري
�صيد  لل�صيخ  �ل�صهري،  "مولي"  �بتهال  كلمات  يف  تالعب  ت�صبب 
�لنق�صبندي، يف حفلة مطرب �لر�ب �مل�صري مرو�ن بابلو، يف حالة 

غ�صب �صديدة يف �ل�صارع �مل�صري.
و�أثناء �إحياء مرو�ن بابلو حفال غنائيا م�صاء �جلمعة، يف منطقة 
�لذي  جديد"  "�صب  �لفل�صطيني  �ملطرب  قييام  �خلام�س،  �لتجمع 
قائال:  �ل�صهري  �لبتهال  كلمات  بتغيري  �ملن�صة،  على  بابلو  جيياور 

مرو�ن". يا  ببابك  وقفت  �إين  "مرو�ن 
�لجتماعي  �لييتييو��ييصييل  و�ييصييائييل  �لغ�صب  ميين  عا�صفة  و�جييتيياحييت 
منع  �ملو�صيقية  �ملهن  نقابة  لتقرر  �حلفل،  يف  حييدث  ما  ر�ف�صني 

�لتعامل مع مغني �لر�ب مرو�ن بابلو.
ثابتا  دينيا  �بتهال  حفلته  يف  تناول  "بابلو  �أن  "�لنقابة"  و�أكيييدت 
و��صتعان  �مل�صريني،  لدى  �صامية  وقيما  روحانية  معاين  ويحمل 
و�لأخييالقييي وجعله  �لدعائي  و�أفييرغييه من حمتو�ه  �لييدعيياء،  بهذ� 
وكاأنه عن ذ�ت �ملوؤدي، ف�صال عن تناول �لفيديو �ألفاظا خرجت عن 
�مل�صريني بخيبة  �أ�صاب  �لذي  �لأميير  �أخييالق وتقاليد حميدة،  كل 
�أمل". و�أو�صح وكيل نقابة �ملهن �ملو�صيقية يف م�صر عالء �صالمة 
�لييذي مت  "�لبتهال  نيوز عربية:  �صكاي  خييالل حديثه مع موقع 
حتريفه يف �حلفل عمل ديني حمرتم ومقد�س عند �مل�صريني، وما 
�لتعامل  عييدم  وقييررنييا  �لإ�صفاف  نييوع من  بابلو  �ملطرب  حييدث من 

�لنهائي معه".
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جائزة الطب تفتتح مو�صم نوبل 
ُيفتتح مو�صم نوبل مع ت�صدر رو�د �لبحوث �ملتعلقة باللقاحات �مل�صادة لكوفيد19- بتقنية �حلم�س �لنووي �لريبي 
�ملر�صال )�إم �آر �إن �إيه( و�لبحوث �ملرتبطة بعمل �جلهاز �ملناعي لئحة �ملر�صحني للفوز بجائزة �لطب، على �أن ي�صتمر 

�أ�صبوعا فيما ترخي �جلائحة بظاللها عليه.
و�كت�صاف �جلني  �ملناعي  �لتو��صل بني �خلاليا وعمل �جلهاز  رو�دهييا،  تكرمي  �لتي ميكن  �لأخييرى  �ملجالت  ومن 
�مل�صبب ل�صرطان �لثدي وعلم ما فوق �جلينات ومقاومة �مل�صاد�ت �حليوية، وفق ما قال خرب�ء لوكالة فر�ن�س بر�س. 
ونظر� �إىل ��صتمر�ر �لوباء يف �لنت�صار، برز هذ� �لعام ��صمان على وجه �خل�صو�س، هما كاتالني كاريكو من �ملجر 
ودرو و�ي�صمان من �لوليات �ملتحدة، �للذ�ن �أو�صلت �بحاثهما �لر�ئدة مبا�صرة �إىل �أول �للقاحات �لقائمة على تقنية 
�أمام تطوير لقاحي فايزر- 2005، �لطريق  �ملن�صورة يف �لعام  �حلم�س �لريبي �ملر�صال. وقد مّهدت �كت�صافاتهما 

بايونتيك وموديرنا �للذين �أعطيا لأكرث من مليار �صخ�س يف كل �أنحاء �لعامل. كذلك، �أظهرت هذه �لتكنولوجيا 
�أي�صا نتائج و�عدة ل�صتخد�مها يف مكافحة �أمر��س �أخرى.

وكان �ملخرتع �ل�صويدي �ألفريد نوبل، مبتكر �جلو�ئز، قال يف و�صيته �إن �جلو�ئز يجب �أن تقدم لأولئك �لذين عملو� 
من �أجل "خري �لب�صرية"، ما يجعل من هذ� �لثنائي خيار� و��صحا للبع�س.

وقالت �ل�صحافية �ل�صويدية �ملتخ�ص�صة بالعلوم �أولريكا بيورك�صنت لوكالة فر�ن�س بر�س "�صيكون من �خلطاأ عدم 
منح جلنة نوبل �جلائزة لتقنية �إم �آر �إن �إيه �خلا�صة باللقاحات".

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

الأمرية ديانا.. الطرف الثالث يف زواج هاري وميجان
منذ  تبد�أ  مل  �لربيطانية  �ملالكة  بالعائلة  ماركل  ميجان  عالقة  �أن  يبدو 

تعرفها على �لأمري هاري، بل منذ �أعو�م �صابقة لذلك بكثري.
�إذ كانت �لدموع تنهمر على وجه ميجان، �لبالغة من �لعمر 16 عاماً، وهي 
ت�صاهد و�صديقاتها، جنازة �لأمرية ديانا، �أمرية ويلز، وكان ذلك حتديد� يف 

�للحظة �لتي �لتقطت فيها �لكامري�ت �لتابوت �مللكي.
وهناك، مو�صوعاً بني �لزهور �لبي�صاء، كان هناك ظرف كتب عليه كلمة 
هاري  �لأمييري  كتبها  �آخيير مالحظة  وهييي  �أمي"،  �أو   Mummy" و�حيييدة، 

لو�لدته �ملتوفاة، وفقاً ل�صحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.
يف �لأيام �لتي �أعقبت وفاة ديانا يف �أغ�صط�س-�آب 1997، فكرت ميجان يف 
�أردكيياين مقاطع  �إذ �صاهدت مع �صديقتها �صوزي  حياة هذه �ملر�أة �لر�ئعة، 
فيديو قدمية حلفل زفاف �ل�صيدة ديانا �صبن�صر )كما كانت �آنذ�ك( و�لأمري 
ت�صارلز عام 1981. ومن حياة �لأمرية �لر�حلة، ��صتوحت �ل�صديقتان فكرة 

جمع �ملالب�س و�لألعاب لإهد�ئها لالأطفال �ملحتاجني و�لأقل حظاً.
�أزياء  باأ�صلوب  فقط  لي�س  مفتونة،  ميجان  كانت  �لعائلة،  لأ�صدقاء  ووفقاً 

ديانا، ولكن مبهمتها �لإن�صانية �مل�صتقلة، �إذ ر�أتها منوذجاً يحتذى به.

�صاعة ذرية واآلة حفر على املريخ
دبي"،   2020 "�إك�صبو  يف  بثقلها  �لإيييطييالييييية  "ليوناردو"  �ييصييركيية  �ألييقييت 
�إذ تعر�س �ل�صركة  عندما ك�صفت عن �بتكار�تها �لثورية يف جناح �إيطاليا؛ 
�لتي  منتجاتها،  �أحيييدث  و�لأمييين،  و�لييدفيياع  �لف�صاء  جمييال  يف  �ملتخ�ص�صة 
�صملت �آلة حفر على �ملريخ، و�أدق �صاعة ذرية للمالحة �لف�صائية، وطائرة 

هليكوبرت ثورية.
يف  �لإيطالية  �لبتكار�ت  تفا�صيل  ي�صتعر�س  عربية"  نيوز  "�صكاي  موقع 

�إك�صبو 2020 دبي.
�آلة �حلفر �لآلية، �لتي �صت�صتخدم يف مهمة  "ليوناردو"،  ت�صتعر�س �صركة 
ووكالة  �لأوروبييييية  �لف�صاء  وكالة  ببعثة  �خلا�صة   "Exomars 2022"
�لإيطالية،  �لف�صاء  وكالة  من  بدعم  �إنتاجها  مت  �لتي  �لرو�صية،  �لف�صاء 
وهي على و�صك ك�صر �لرقم �لعاملي عرب �حلفر لعمق مرتين يف تربة �ملريخ، 

مقارنة بعمق �صبعة �صنتيمرت�ت فقط �لذي مت �لتو�صل �إليه �صابقا.
�أقل بخم�س مر�ت  ��صتهالك للطاقة  �آلة �حلفر �جلديدة، مبعدل  وتتميز 

من �ملثقاب �مل�صتخدم يف �ملنازل )80 و�ط(، و60 دورة يف �لدقيقة.
تعّد �صاعة "ليوناردو" �لذرية )مايزر �لهيدروجني �ل�صلبي( �لأكرث دقًة يف 
�لعامل؛ �إذ ل يزيد تفاوت تقدمها �أو تاأخرها عن ثانية و�حدة يف كل ثالثة 
ا للعمل يف �لف�صاء لأكرث من 12 عاًما،  ماليني عام، ومت ت�صميمها خ�صي�صً
�لذرية  �ل�صاعة  دقيية  وتوفر  �لف�صاء.  يف  وحييدة   40 �أكييرث  يف  حالًيا  وتعمل 
��صتقر�ًر� ر�ئًعا ما يجعل نظام �ملالحة عرب �لأقمار �ل�صطناعية �لأوروبي 

فينوم: ليت ذير بي كارنيدج 
يت�صدر اإيرادات ال�صينما 

و�ملغامرة  �حليييركييية  فيييييلييم  تيي�ييصييدر 
"فينوم:  �لعلمي �جلديد  و�خليال 
كارنيدج" �إيييييير�د�ت  بييي  ذيييير  ليييييت 
يف  �ل�صمالية  �أمييريكييا  يف  �ل�صينما 
 90 �لأ�صبوع م�صجال  نهاية  عطلة 

مليون و100 �ألف دولر.
�صركي�س،  �آنييييييدي  �لييفيييييلييم  �أخييييييرج 
وبطولة كل من توم هاردي وودي 

هارل�صون ومايكل وليامز.
�ملتحركة  �لييير�يييصيييوم  فيييييلييم  وجيييييياء 
 "2 فيياميييييلييي  �آد�مييييييز  "ذ�  �جليييدييييد 
يف  �لثاين"  �جلييزء  �آد�ميييز  "عائلة 
�ملييركييز �لييثيياين بيياإييير�د�ت بلغت 18 

مليون و7000 دولر.
و�حلركة  �ملغامر�ت  فيلم  وتر�جع 
�أوف ذ�  �آند ذ� ليغيند  "�صاجن-�صي 
تن رينغز" "�صاجن- �صي و�أ�صطورة 
�خلو�مت �لع�صرة" من �ملركز �لأول 
بلغت  بيياإييير�د�ت  �لثالث  �ملركز  �إىل 
�صتة ماليني و37000 �ألف دولر.
ليو  �يييصيييييييميييو  بييييطييييوليييية  و�لييييفيييييييييلييييم 
و�أوكو�فينا وفال ت�صني وتوين لونغ 

ومن �إخر�ج دي�صتني كريتون.
ويف �ملركز �لر�بع جاء فيلم �جلرمية 
ميني  "ذ�  �جلييييديييييد  و�لييييييدر�مييييييا 
�صانت�س �أوف نيو�آرك" "�لكثري من 
باإير�د�ت  نيو�آرك"  يف  �لقدي�صني 
بلغت خم�صة ماليني دولر. �لفيلم 
من �إخر�ج �آلن تايلور ومن بطولة 
�أودوم  وليييييزيل  نيفول  �ألي�صاندرو 

جونيور وجون برينثال.

جزيرة بوكيت مفتوحة 
للم�صافرين امللّقحني بالكامل

�أنه  �لتايالندية  �حلكومة  �أعلنت 
�مللّقحني  لييلييميي�ييصييافييرييين  �صي�صمح 
بيييزييييارة جيييزييييرة بوكيت  بييالييكييامييل 
تعديالت  مبيييوجيييب  �ليي�ييصييييياحييييية، 
على خطة �صفر خالية من �حلجر 
�ل�صياحة  �ل�صحي. وتعر�س قطاع 
كييبييرية، حيث  هييزة  �إىل  تايالند  يف 
�أدى �لفريو�س و�لقيود ذ�ت �ل�صلة 
�إىل خف�س �أعد�د �لز�ئرين من 40 
حفنة  �إىل   2019 عيييام  يف  مييليييييونيياً 

قليلة خالل �لعامني �ملا�صيني.
�ليييفيييريو�يييس،  قيييبيييل  فيييييرتة مييييا  ويف 
دخل  ُخم�س  �ل�صياحة  قطاع  �صّكل 
قيود  �أدت  بينما  �لقومي،  تايالند 
�قت�صادي  �أد�ء  �أ�يييصيييو�أ  �إىل  �ل�صفر 

منذ �أكرث من عقدين.

خطة "�ساندبوك�ص"
خطة  �لآ�ييصيييييوييية  �ململكة  و�أطييلييقييت 
)متوز(  يوليو  يف  "�صاندبوك�س" 
�ييصييمييحييت لييلييميي�ييصييافييرييين �ليييذيييين مت 
�لبلد�ن  ميين  بييالييكييامييل  تلقيحهم 
�إىل  مييينيييخيييفييي�يييصييية  تيييعيييتيييرب  �ليييييتيييييي 
بالتجول  �خلييييطييييورة  مييتييو�ييصييطيية 
ملدة  �ل�صهرية  �جلييزيييرة  يف  بحرية 
�أ�صبوعني، ثم �ل�صفر بعد ذلك �إىل 
�لرب �لرئي�صي بدون �خل�صوع �إىل 

حجر �صحي.
خّف�صت  �ملييييا�ييييصييييي،  و�لأ�يييييصيييييبيييييوع 
�ملطلوبة  �لإقيياميية  فييرتة  �ل�صلطات 
�لتغيري�ت  مع  �أ�صبوع، متا�صياً  �إىل 
يف توجيهات �حلجر �ل�صحي على 
هيئة  و�أعييليينييت  �لييوطيينييي.  �مل�صتوى 
�لييتييايييالنييدييية يف وقت  �ليي�ييصييييياحيية 
تو�صيع  مت  �أنيييييه  �جلييمييعيية  مييتيياأخيير 
�لييعييدد ميين حييو�يل 80 دوليية كانت 

موؤهلة �أ�صا�صا مبوجب �خلطة.

كارينا كابور تف�صح هذه 
التفا�صيل عن عائلتها 

طريف  فيديو  كابور   �لهندية  كارينا  �لنجمة  ن�صرت 
�إعييالن �صورته يف �صفحتها �خلا�صة على موقع  من 
بالفيديو  كييارييينييا  وف�صحت  �لجييتييميياعييي.  �لييتييو��ييصييل 
تفا�صيل حياتها مع زوجها �صيف علي خان وولديهما 
و�ملو�قف  تييو�جييهييهييمييا  �ليييتيييي  �لييطييريييفيية  و�لييلييحييظييات 
و�جلدير  �لأطيييفيييال.  مييع  يعي�صونها  �لييتييي  �لطريفة 
وقد  �ملنتجات  لأحييد  �إعيييالن  هييو  �لفيديو  �أن  بالذكر 
�صورته كابور �لنجمة �لتي متتلك قاعدة جماهريية 
وكييانييت قد  �مليياليييني.  �أخييبييار حياتها  ويييو�كييب  و��صعة 
�لجتماعي  �لييتييو��ييصييل  ميييو�قيييع  يف  �يييصيييور�ً  تيي�ييصييدرت 
لكارينا، �ل �ن هذه �ل�صورة مل تكن حديث �ملتابعني 
�طاللتها،  ب�صبب  �و  �ملعروفة  �لنجمة  جمال  ب�صبب 
وقيامها  حديثها  خالل  لها  �لتقطها  �مل�صور  لأن  بل 
ينا�صبها  ل  ب�صكل  هييي  فظهرت  وجهها،  يف  بحركات 
�أب�صع  هييي  �ليي�ييصييورة  هييذه  �ن  �أكيييدو�  �ن حمبيها  حتى 

�صورة �لتقطت لكارينا كابور طو�ل م�صريتها.

�صنجاب يحول �صيارة اإىل م�صتودع للجوز 
�لأمريكية  فييوركيي�ييس  غيير�نييد  مدينة  �صكان  �أحيييد  ��صطر 
"�صيفروليه  �صيارته  من  �جلييوز  جمع  يف  يومني  لق�صاء 
بري  �صنجاب  طرف  من  ��صتعمالها  مت  حيث  �أفالن�س"، 

للتخزين �ل�صتوي.
وتنمو ثمرة جوز كبرية يف حديقة منزل �لرجل �صاحب 
�لعام. وحني مل  �لذي حقق ح�صاد� كبري� هذ�  �ل�صيارة، 
�ملكان  �أنها  �عتقد �حليو�ن  �أيييام،   4 �صيارته ملدة  ي�صتعمل 

�ملنا�صب لتخزين طعامه.
وبيييعيييد تيي�ييصييغيييييل �ملييييحييييرك، �ييصييمييع �ليييرجيييل �ييصييوتييا غريبا 
مليئة  وهييي  باأكملها  باحلجرة  ليتفاجاأ  �لييغييطيياء،  ففتح 

باملك�صر�ت.
"في�صبوك"  �لرجل يف من�صور له على �صفحته يف  وعلق 
�لأ�صود  �جلييييوز  عييلييى  و�حيي�ييصييل  تييعييال  "مرحبا،  قيييائيييال: 
لقد  طبيعي،  ب�صكل  منت  متاحة.  غالون   42 �لطبيعي! 

قطفها �صنجاب، �صنجاب �أحمر على وجه �لدقة".
لأنني  ب�صكل حمييدود  متوفر  فالعر�س  "�أ�صرع  و�أ�ييصيياف: 
قد  بجد  يعمل  �لييذي  �لفروي  �ل�صجرة  �صاكن  �أن  �صمعت 

يتقاعد قريبا لأ�صباب �صحية!".

منزل �صديق للبيئة مبني من 
الورق املعاد تدويره

�ييصييتييوري عيييبيييارة عييين مييبيينييى مييكييعييب مت ت�صييده  �يييصيييورت 
مو�د  ��صتخد�م  ل�صتك�صاف  معمارية  نظريات  با�صتخد�م 
على  �لتاأثري  منخف�صة  �لبناء  وطييرق  �مل�صتد�مة  �لبناء 

�لبيئة.
�لتي   Roundhouse من�صة  على  �ملبنى  ت�صميم  ومت 
�مليي�ييصيياركيية �لييعيياميية عيييرب �ييصيينيياعييات مييثييل �لهند�صة  تييعييزز 

�ملعمارية و�لأبحاث �لأر�صيفية وحفر �ملو�قع.
خالل  من  �حل�صري  �لتغيري   Roundhouse وحتقق 
و�لن�صر،  �لأر�ييصيييييف،  يف  و�لبحث  �لعامة  �مل�صاركة  بعثات 
و�ملعار�س. ويف �صربينغ فايل بولية نيفاد�، �أن�صاأ �لفريق 
�لعالقة  ل�صتك�صاف  بيينيياوؤه  مت  �أولييًيييا  مييعييمييارًيييا  منييوذًجييا 
مبنى  د�خيييل  و�مللم�س  و�لهيكل  �مل�صاحة  بييني  �ل�صياقية 
ملحق �صغري ي�صمى �صورت �صتوي، وهو م�صكن �صحر�وي 

بطول 2.4 مرت × 2.4 مرت.
بناء  �لعمل، مت  �أ�صابيع ميين  ثييالثيية  يييقييرب ميين  وبييعييد مييا 
مثل  �لإقليمي  �ملييعييميياري  �لييطيير�ز  بنف�س  �صتوري  �ييصييورت 
بناء م�صتد�مة وطريقة  با�صتخد�م مو�د  �ملجاورة  �ملباين 

بناء منخف�صة �لتاأثري.
�ملبنى مغطى بالورق �ملعاد تدويره و�للن، وي�صتخدم كاًل 
وبناوؤها  ت�صميمها  مت  �لتي  و�جليييدر�ن  �لعزل  مييو�د  من 
Raumplan ويتاألف �صورت �صتوري  با�صتخد�م نظرية 
من مكعب و�حد مع م�صاحة د�خلية مق�صمة �إىل طبقات 
للمبنى،  خمتلفة  زو�ييييا  وميين  خمتلفة.  خ�صبية  و�أربيييياع 
حيث  ميين  �ييصييتييوري  �ييصييورت  يف  �ملعي�صة  ميي�ييصيياحييات  تتغري 
ت�صبه  مدجمة  م�صاحات  ت�صم  حيث  و�لوظيفة،  �حلجم 

زو�يا �لنوم وحتى �لردهات ذ�ت �لأ�صقف �لعالية.

متحف ي�صلط ال�صوء على اأزمة املحيطات 
�أن�صاأ �أن�صار حماية �لبيئة يف �إندوني�صيا و�لذين 
�لأزمة  ر�صالة حول  يبعثو�  �أن  على  يحر�صون 
�لنفايات  ميين  بالتخل�س  �ملتعلقة  �ملييتييفيياقييميية 
متحفا  �لييعييامل  يف  �ملحيطات  يف  �لبال�صتيكية 
م�صنوعا بالكامل من �لبال�صتيك لإقناع �لنا�س 
�لأكيا�س  ورف�س  عاد�تهم  يف  �لتفكري  بيياإعييادة 

و�لزجاجات �لتي ت�صتخدم مرة و�حدة.
يف  �لطلق  �لهو�ء  يف  �ملعر�س  �إقامة  ��صتغرقت 
ثالثة  �ليي�ييصييرقييييية  جييياوة  يف  جري�صيك  مييدييينيية 
�ألييف قطعة   100 �أكييرث من  �أ�صهر ويتاألف من 
من �لنفايات �لبال�صتيكية �لتي مت جمعها كلها 

من �أنهار و�صو�طئ ملوثة.
لآلهة  متييثييال  �ملتحف  يف  �لأ�صا�صية  و�لقطعة 
جيييياوة.  �ييصييكييان  عيينييد  �صري"  "ديوي  �ليييرخييياء 
نعت تنورتها �لطويلة من �أكيا�س ت�صتخدم  و�صُ

مرة و�حدة لالأدو�ت �ملنزلية.

وقال موؤ�ص�س �ملتحف بريجي �أري�صاندي "نريد 
�إر�صال معلومات �إىل �لنا�س للكف عن ��صتهالك 

�لبال�صتيك �لذي ي�صتخدم ملرة و�حدة.
�لبال�صتيكية  �ملو�د  تدوير هذه  �إعادة  "ي�صعب 
... �عتبار� من �ليوم علينا �لكف عن ��صتهالك 
لأنه  و�حيييدة  ملييرة  ي�صتخدم  �لييذي  �لبال�صتيك 

ا م�صدر غذ�ئنا". �صيلوث حميطنا وهو �أي�صً
خا�س  ب�صكل  حييادة  �لبال�صتيك  م�صكلة  وتعد 
بعد  �لييثيياين  �ملييركييز  حتتل  �لييتييي  �إندوني�صيا  يف 
�ليي�ييصييني مييين حيييييث حييجييم �لييبييال�ييصييتيييييك �لذي 
�إىل  وبالإ�صافة  �لبحار.  يف  منه  �لتخل�س  يتم 
م�صوؤولة  �لأربيييع  �لييدول  فيياإن  وفيتنام  �لفلبني 
�مللقاة  �ملييو�د �لبال�صتيكية  �أكرث من ن�صف  عن 
�لإندوني�صية  �جلييهييود  �أدت  وقييد  �ملحيطات  يف 
�إىل  �لبال�صتيكية  �لعبو�ت  ��صتخد�م  لتنظيم 

نتائج خمتلطة.

ميج رايان خالل ح�سورها حفل افتتاح متحف االأكادميية لل�سور املتحركة يف لو�ص اأجنلو�ص, كاليفورنيا. ا ف ب

جورجينا رودريغز تنهار باكيًة
قبل �أيام قليلة �نت�صر على مو�قع �لتو��صل �لجتماعي و�ملو�قع 
�لإلكرتونية خرب �أن و�لدة لعب كرة �لقدم  كري�صتيانو رونالدو  
ترف�س زو�جه من عار�صة �لأزياء  جورجينا رودريغز  على �لرغم 
�إ�صافة �إىل �إجنابها منه  من عالقتهما �لتي بد�أت قبل �صنو�ت 
و�ل�صبب ح�صب �مل�صادر �ملطلعة �أن �ل�صيدة دولوري�س تعتقد �أن 

جورجينا مرتبطة بابنها لدو�ع مادية.
يف �ملقابل �نت�صر فيديو جلورجينا وهي جته�س بالبكاء و�أعتقد 
عالقتها  حييول  قيل  مييا  على  فعل  ردة  �ملقطع  هييذ�  �أن  �لبع�س 
حياتها  عن  �لوثائقي  فيلمها  من  مقطع  �أنه  ليت�صح  بحماتها 
توؤكد  ثانية  ناحية  ميين  �مليينيي�ييصييات.  �إحيييدى  على  يعر�س  �ليييذي 
ي�صودهما كل  �أن عالقة جورجينا ودولوري�س  م�صادر خمتلفة 
�حرت�م ول �صحة لالأقاويل �لتي مت ن�صرها و�لدليل على ذلك 

�أن كلتيهما تتابعان بع�صهما على مو�قع �لتو��صل �لجتماعي.


