
   

مع  تت�ضامن  الإم����ارات 
هايتي يف �ضحايا الزلزال

•• اأبوظبي-وام:

ع����رت دول�����ة الإم��������ارات عن 
ت�������ض���ام���ن���ه���ا م�����ع ه���اي���ت���ي يف 
�ضرب  الذي  الزلزال  �ضحايا 
بحياة  واأودى  البالد،  جنوب 
ال���ع���دي���د م����ن الأ����ض���خ���ا����ص، 
اإ�ضابات.  وق����وع  ع���ن  ف�����ض��ال 
اخلارجية  وزارة  واأع����رب����ت 
والتعاون الدويل عن خال�ص 
تعازيها وموا�ضاتها للحكومة 
وذوي  ولأه���������ايل  ال���ه���اي���ت���ي���ة 
امل�ضاب  ه�����ذا  يف  ال�����ض��ح��اي��ا 
بال�ضفاء  ومتنياتها  اجل��ل��ل، 

العاجل جلميع امل�ضابني.

ختام التدريب امل�ضرتك اجلوي 
3 زايد-  امل�ضري  الإماراتي 

•• اأبوظبي-وام:

التدريب  فعاليات  اختتمت 
الإماراتي  امل�ضرتك  اجل��وى 
امل�ضري )زايد 3-( مب�ضاركة 
اجلوية  القوات  من  عنا�ضر 
والذي  وامل�ضرية  الإماراتية 
اأر��������ص  ع����ل����ى  ت���ن���ف���ي���ذه  مت 
اأي���ام. ع��دة  وا�ضتمر  ال��دول��ة 

)التفا�ضيل �ص2(

النا�ص يتجمعون بينما يت�ضاعد الدخان حيث انفجر خزان الوقود ، �ضمال لبنان.  )ا ف ب( 

الأفغان ي�ضطفون لتقدمي طلبات احل�ضول على جوازات �ضفر يف كابول

بايدن يعتربه �سراعا اأهليا واملروحيات الأمريكية جتلي الدبلوما�سيني!

طالبان تدخل كابول والرئي�س غني غادر اأفغان�ضتان 
انهيار دفاعات اجلي�ش الأفغاين واحلركة تطالب احلكومة بت�سليم ال�سلطة

ع�ضرات ال�ضحايا بانفجار �ضهريج وقود بعكار �ضمال لبنان
•• بريوت-وكاالت:

اأفاد ال�ضليب الأحمر، مبقتل 20 
انفجار  يف  الأق�����ل  ع��ل��ى  ���ض��خ�����ض��ا 
بعكار  تليل  ببلدة  وق��ود  �ضهريج 
���ض��م��ال ل��ب��ن��ان، ل��ي��ل ال�����ض��ب��ت اإىل 
الأحمر  ال�ضليب  وق���ال  الأح�����د. 
اإىل  ون��ق��ل��وا  اأ���ض��ي��ب��وا  ���ض��ب��ع��ة  اإن 
حاجة  يف  واإن���ه  حملي  م�ضت�ضفى 

ما�ضة ملترعني بالدم.
و���ض��ج��ل ع����دد م���ن امل��ف��ق��ودي��ن يف 
اخل������زان قذفهم  م���وق���ع  حم��ي��ط 
ع�ضف النفجار وتوتر كبري رافق 
و�ضول اأهايل ال�ضحايا واجلرحى 
احلادث  وموقع  امل�ضت�ضفيات  اإىل 

بحثاً عن اأبنائهم.
هذا ووجه الأهايل نداء اإىل اآليات 
املتواجدة يف عكار  امل��دين  ال��دف��اع 
ل��ل��ت��وج��ه اإىل م��ك��ان الن��ف��ج��ار يف 

بلدة تليل.
اللبناين  ال�������وزراء  رئ��ي�����ص  وق����ال 
الأ�ضبق �ضعد احلريري اإن جمزرة 
عكار ل تختلف عن جمزرة املرفاأ 
اللبنانيني  ح��ي��اة  اأن  اإىل  م�ضريا 

واأمنهم اأولوية الأولويات.
ت���وي���رت،  ع���ل���ى  ل����ه  ت���غ���ري���دة  ويف 
ق�����ال احل�����ري�����ري: م����ا ح�����ض��ل يف 

املحروقات  عن  الدعم  رف��ع  عقب 
م�ضيطرة وقد انعك�ضت تداعياتها 
ع�����ل�����ى خم�����ت�����ل�����ف ال�����ق�����ط�����اع�����ات 
اأف��ران وم�ضت�ضفيات  احليوية من 
والالفت  وم��ت��اج��ر.  و���ض��ي��دل��ي��ات 
ي�ضمى  ما  اخلبز يف  ربطة  دخ��ول 
�ضعر  تخطى  اإذ  ال�ضوداء،  ال�ضوق 
األف  الع�ضرين  ال��واح��دة  الربطة 

لرية.
ودخ����ل اجل��ي�����ص ال��ل��ب��ن��اين وقوى 
الأم������ن ال���داخ���ل���ي م��ب��ا���ض��رة ويف 
خ���ط���وة لف���ت���ة ع���ل���ى خ����ط اأزم�����ة 
واأعلن اجلي�ص  البالد.  الوقود يف 
وحداته  اأن  ال�ضبت،  الأول  اأم�����ص 
املقفلة  ال��وق��ود  ت��داه��م حم��ط��ات 
مل���������ض����ادرة ك���م���ي���ات امل����ح����روق����ات 
اأن  اإىل  واأ����ض���ار  ل��دي��ه��ا.  امل��خ��زن��ة 
امل�������ض���ادرة �ضيتم  ال���وق���ود  ك��م��ي��ات 
املواطنني  على  مبا�ضرة  توزيعها 

دون مقابل.
عنا�ضره  اأن  ت��وي��رت  ع��ل��ى  وك��ت��ب 
حمطات  ده���م  عمليات  �ضتبا�ضر 
تعبئة الوقود املقفلة و�ضت�ضادر كل 
كميات البنزين التي يتم �ضبطها 
اأن  املحطات على  ه��ذه  خمّزنة يف 
على  مبا�ضرة  توزيعها  اإىل  ُي�ضار 

املواطن دون بدل.

اجل�����رمي�����ت�����ني ل������و ك��������ان ه���ن���اك 
الإن�����ض��ان ل�ضتقال  دول���ة حت���رتم 
برئي�ص  ب��������دءا  م���������ض����وؤول����وه����ا، 
م�ضوؤول  اآخ�����ر  اإىل  اجل��م��ه��وري��ة 
ع��ن ه���ذا الإه���م���ال، ط��ف��ح الكيل. 
اأولوية  واأمنهم  اللبنانيني  حياة 

الأولويات.
املن�ضقة  ع������رت  ذل������ك  وق���ب���ي���ل 

الأمم��ي��ة ل��ل�����ض��وؤون الإن�����ض��ان��ي��ة يف 
ل��ب��ن��ان جن���اة ر����ض���دي، ع���ن القلق 
الدولية،  املنظمة  ل��دى  ال�ضديد 
م��ن ام��ت��داد ت��اأث��ري اأزم����ة الوقود 
ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  اإىل 
ع��ل��ى ماليني  ت��وؤث��ر  واأن  وامل���ي���اه، 
اللبنانيني. ودعت ر�ضدي اجلهات 
املعنية اإىل اإيجاد حلول م�ضتدامة 

الأرواح،  لإن���ق���اذ  للم�ضت�ضفيات 
املتحدة  الأمم  ا���ض��ت��ع��داد  جم���ددة 

املتوا�ضل لتقدمي الدعم.
اللبنانية  امل����دن  م��ع��ظ��م  وت�����ض��ه��د 
ح������الت ق���ط���ع ط�����رق وحت���رك���ات 
احتجاجية ب�ضبب تفاقم الأزمات 
الق��ت�����ض��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة. ول 
والغ�ضب  ال���ق���ل���ق  ح����ال����ة  ت�������زال 

م�سلحون يقطعون املياه عن اأجزاء وا�سعة يف البالد

اللجنة الع�ضكرية تتفق على خطة لإخراج مرتزقة ليبيا

ان�سحاب اأمريكي قد ي�سبه الهروب:

جو بايدن ا�ضتعد ل� »ماأ�ضاة« يف اأفغان�ضتان!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

رغم التقدم ال�ضريع لطالبان، قال الرئي�ص الأمريكي 
 31 ق��وات��ه بحلول  ق���راره ب�ضحب  ل��ن يندم على  اإن��ه 

اأغ�ضط�ص... ان�ضحاب قد ي�ضبه الهروب.
ل�ضت نادما على قراري، اأكد جو بايدن هذا الثالثاء، 
وحتا�ضره  ال�ضحافة  تهاجمه  بينما  اأغ�ضط�ص،   10
امل��ذه��ل حل��رك��ة ط��ال��ب��ان، التي  ال��ت��ق��دم  باأ�ضئلة ح��ول 
بعد  ال��ب��الد،  يف  ث��اين مدينة  قندهار،  زحفها  جت��اوز 
الأمريكي  الن�ضحاب  اإع���الن  م��ن  فقط  واح���د  �ضهر 
ل  الرئي�ص  اأغ�ضط�ص.  �ضهر  بنهاية  اأفغان�ضتان  م��ن 
يتح�ضر عن اأي �ضيء، لكن �ضمته منذئذ، طيلة عطلة 

ديالوير  بولية  معقله  يف  الطويلة،  الأ�ضبوع  نهاية 
ات�ضايل،  ن��دم  اإىل  ي�ضري  ديفيد،  كامب  اإق��ام��ة  ومقر 
املوجهة  املتفائلة  للر�ضالة  املحرج  التطابق  وهو عدم 
ب�ّضرت  والتي  يوليو،  الثامن من  العام يف  ال��راأي  اإىل 
التاريخ  يف  ح��رب  لأط��ول  ومنظمة  حمرتمة  بنهاية 

الأمريكي.
من  الآن  امل��رك��زي��ة  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة  تخ�ضى  بينما 
اح��ت��م��ال ���ض��ق��وط ك��اب��ول يف غ�����ض��ون ���ض��ه��ري��ن، يوؤكد 
احلكومة  ق��وات  �ضمود  حول  �ضكوكه  الأبي�ص  البيت 
تفوقها  رغ��م  طالبان،  ف��رق  تهزمها  التي  الأفغانية، 
�ضنوًيا خ�ض�ضتها  80 مليار دولر  ال�ضالح، ورغم  يف 

وا�ضنطن ل� ميزانية الدولة.  )التفا�ضيل �ص11(

تعرت�س  ال�ضعودية  الدفاعات 
حوثيًا بالي�ضتيًا  ���ض��اروخ��ًا 

•• الريا�ض-وكاالت:

اأع���ل���ن حت���ال���ف دع����م ال�����ض��رع��ي��ة يف 
ال�ضعودية،  ت���ق���وده  ال����ذي  ال��ي��م��ن، 
للمملكة  اجل���وي���ة  ال���دف���اع���ات  اأن 
اعرت�ضت ودمرت �ضاروخاً بالي�ضتياً 
اأط���ل���ق���ه احل���وث���ي���ون جت����اه جن���ران 

جنوب غربي اململكة.
الأحد،  له  بيان  يف  التحالف،  واأك��د 
احلوثية  امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات  ا����ض���ت���م���رار 
ا�ضتهداف  مب����ح����اولت  ال���ع���دائ���ي���ة 

املدنيني والأعيان املدنية.
واأ���������ض��������اف: ن���ت���خ���ذ الإج��������������راءات 
املدنيني  حل���م���اي���ة  ال���ع���م���ل���ي���ات���ي���ة 
املحاولت  م���ن  امل��دن��ي��ة  والأع����ي����ان 
العدائية. وتاأتي املحاولت احلوثية 
وقت  يف  اململكة  ل�ضتهداف  املتكررة 
اإر�ضاء  امل��ت��ح��دة  الأمم  ف��ي��ه  حت���اول 
وق��ف لإط���الق ال��ن��ار يف اليمن، من 

اأجل اإعادة اإطالق املفاو�ضات.
هذا واأحبطت قوات اجلي�ص اليمني، 
وحتركات  ه��ج��م��ات  ع����دة  ال�����ض��ب��ت، 
مل��ي��ل��ي�����ض��ي��ا احل���وث���ي الن��ق��الب��ي��ة يف 
اأط�����راف حم��اف��ظ��ة م�����اأرب، �ضمايل 

�ضرق البالد.

•• عوا�شم-وكاالت:

ت�ضبب اقتحام م�ضلحني قبليني ملراكز اإمدادات باملياه 
للمطالبة بالإفراج عن �ضهر الزعيم الليبي الراحل 
معمر القذايف، يف حرمان اأجزاء وا�ضعة من ليبيا من 

املياه منذ ليل ال�ضبت.
واأع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة ال��ن��ه��ر ال���ض��ط��ن��اع��ي ال��ك��ب��ري وهي 
م�ضروع نفذته يف ظل نظام القذايف لري جزء كبري 
الغربي  الإم��داد للغرب واجلنوب  البالد، توقف  من 
اأقارب  قبل  من  تخريب  باأعمال  التهديدات  ب�ضبب 
طرابل�ص،  يف  وامل�ضجون  املحكوم  ال�ضنو�ضي  اهلل  عبد 

للمطالبة بالإفراج عنه.
 ،5+5 امل�ضرتكة  الع�ضكرية  اللجنة  اأعلنت  ذلك،  اإىل 
م�ضتعجلة  وخطة  تدابري  حول  لتفاق  تو�ضلها  عن 
لإخراج املرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا يف اأ�ضرع 
وقت ممكن، يف خطوة تعتر هامة لتنفيذ اتفاق وقف 
اإطالق النار ولتحقيق ال�ضتقرار يف البالد وتوحيد 

املوؤ�ض�ضات الع�ضكرية.
الأول  اأم�ص  ال��ذي عقد  جاء ذلك يف ختام اجتماعها 
ملف  وب��ح��ث  ليبيا،  و���ض��ط  ���ض��رت  م��دي��ن��ة  يف  ال�ضبت 
جانب  اإىل  املحتجزين  وت��ب��ادل  الأج���ان���ب  امل��رت��زق��ة 

تعيني �ضخ�ضية توافقية على راأ�ص وزارة الدفاع.
ال�ضلطات  ب���ي���ان،  يف  ال��ع�����ض��ك��ري��ة،  ال��ل��ج��ن��ة  وط��ال��ب��ت 

موجة جديدة
تقدم طالبان: نحو اأزمة هجرة جديدة؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين

بعد ان�ضحاب الوليات املتحدة من اأفغان�ضتان، عادت حركة طالبان بقوة 
اإىل البالد. يوم اخلمي�ص املا�ضي ا�ضتعادت املدينة الثالثة يف البالد، ويف 
اليوم التايل ا�ضتولت على قندهار، واليوم هي على اأبواب كابول ... ويف 
اإىل  الأفغانية  للهجرة  الغرب عودة هائلة  يتوقع  التقدم،  مواجهة هذا 

حدوده.
اإميانويل دوبوي، رئي�ص معهد ال�ضت�ضراف والأمن يف اأوروبا، واملتخ�ض�ص 
يف ق�ضايا الأمن الأوروب��ي والعالقات الدولية، وكان م�ضت�ضاًرا �ضيا�ضًيا 
بارًزا للقوات الفرن�ضية يف اأفغان�ضتان، واملندوب العام للو�ضطيني املكلف 
يف  الأو�ضاع  تطّور  اأتالنتيكو  ملوقع  يفكك  والأمنية،  الدولية  بالق�ضايا 

احلوار التايل:                              )التفا�ضيل �ص13(

التفاقيات  ك��اف��ة  ب��ت��ج��م��ي��د  ال���ب���الد  يف  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 
الع�ضكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة كانت، وذلك 
لوقف �ضخ مزيد من املرتزقة والقوات الأجنبية اإىل 

ليبيا، كما طلبت منها �ضرعة تعيني وزير للدفاع.
اأن�����ه مت الت���ف���اق ك���ذل���ك ع��ل��ى تبادل  ك��م��ا اأ����ض���اف���ت 
العمليات  اع��ت��ق��ال��ه��م خ���الل  ال��ذي��ن مت  امل��ح��ت��ج��زي��ن 
اإعداد  مت  اأن  بعد  القادمة،  الأي��ام  خ��الل  الع�ضكرية، 
يف  للبدء  الرتتيبات  و�ضع  جانب  اإىل  بذلك،  قوائم 
ا�ضتكمال املرحلة الثانية من اإزالة الألغام من جانبي 
م�����ض��رات��ة( وت�ضديد   - )���ض��رت  ال�����ض��اح��ل��ي  ال��ط��ري��ق 

الإجراءات الأمنية على م�ضتعملي هذا الطريق.
كذلك طالبت جلنة ملتقى احلوار ال�ضيا�ضي، بتحمل 
وتغليب  ال�ضيقة  امل�ضالح  والبتعاد عن  م�ضوؤولياتها 
القاعدة  اع��ت��م��اد  �ضرعة  اأج���ل  م��ن  ال��وط��ن  م�ضلحة 
اإج��راء النتخابات يف موعدها  اأجل  الد�ضتورية، من 

املحدد يوم 24 دي�ضمر املقبل.
النتخابات،  موعد  من  اأ�ضهر   4 وقبل  اليوم  وحتى 
التو�ضل  يف  ال�ضيا�ضي  احل���وار  ملتقى  اأع�����ض��اء  ف�ضل 
�ضتجرى  التي  الد�ضتورية  القاعدة  ح��ول  اتفاق  اإىل 
حول  اخل��الف��ات  وح�ضم  الن��ت��خ��اب��ات،  اأ�ضا�ضها  على 
�ضروط الرت�ضح، وهو ما بات يهدد بن�ضف هذا املوعد 
النتخابي الذي ينتظره كل الليبيني لإنهاء املراحل 

النتقالية وحتقيق ال�ضتقرار.

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

مواقــيت ال�صالة
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ق�ضاء اأبوظبي متنح تراخي�ص الدفعة 
الثانية من كتاب العدل اخلا�ص

اأخبار الإمارات

حظوظ �ضقيقة كيم جونغ 
اأون يف خالفته �ضعيفة...!

عربي ودويل

احتاد الكرة و رابطة املحرتفني ي�ضمحان 
للجماهري بح�ضور املباريات بن�ضبة 60 %

الفجر الريا�ضي

مليون مربمج عربي تدعو خريجيها 
للم�ضاركة مب�ضاريعهم يف جائزة املليون دولر

•• دبي- وام:

اأعلنت موؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل بدء ا�ضتقبال طلبات امل�ضاركة يف حتدي مليون مرمج 
عربي، الذي يتيح خلريجي املبادرة من خمتلف اأنحاء العامل فر�ضة امل�ضاركة باأفكارهم 

املبتكرة والتناف�ص للفوز بجوائز تتجاوز قيمتها مليون دولر.
وميكن خلريجي املبادرة اإر�ضال م�ضاريعهم القائمة على تقنيات وتطبيقات الرجمة 
التي اكت�ضبوها خالل م�ضاركتهم يف املبادرة الأكر من نوعها يف املنطقة عر املوقع 
الإلكرتوين: arabcoders.ae حتى 30 اأكتوبر 2021، وي�ضرتط يف امل�ضاركات، 
�ضواء كانت مواقع اإلكرتونية اأو تطبيقات ذكية، اأن تكون جاهزة لال�ضتخدام بالكامل.
و�ضتعمل جلنة حتكيم ت�ضم نخبة من اخلرات الوطنية والعاملية يف خمتلف جمالت 
الرجمة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، على تقييم امل�ضاريع امل�ضاركة واختيار اأف�ضل 
20 م�ضروعا للتاأهل اإىل املرحلة النهائية للتناف�ص على اجلائزة الأوىل بقيمة مليون 
دولر، اإ�ضافة اإىل 50 األف دولر لأ�ضحاب اأف�ضل خم�ضة م�ضاريع، كما �ضيتم منح 25 

األف دولر لأف�ضل 4 مدربني.                                                )التفا�ضيل �ص2(

مقاتلو طالبان يحكمون �ضيطرتهم على جالل اآباد. )ا ف ب( 

•• كابول-وكاالت:

اأكد م�ضوؤول يف وزارة الداخلية الأفغانية 
اأن مقاتلي حركة طالبان دخلوا العا�ضمة 
ال��ذي جتلي فيه  الوقت  اأم�ص يف  كابول 
من  الدبلوما�ضيني  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

�ضفارتها با�ضتخدام طائرات هليكوبرت.
وق�����ال امل�������ض���وؤول ال��ك��ب��ري ل����روي����رتز اإن 

طالبان تتقدم من جميع اجلهات.
ويف تطور جديد غادر الرئي�ص الأفغاين 
اأ����ض���رف غ��ن��ي اأف��غ��ان�����ض��ت��ان ح��ي��ث حركة 
ط��ال��ب��ان ع��ل��ى و����ض���ك الإ����ض���ت���ي���الء على 
الرئي�ص  ن��ائ��ب  اأع��ل��ن  م��ا  على  ال�ضلطة 

ال�ضابق عبداهلل عبداهلل.
باخلارجية  ك��ب��ري  م�������ض���وؤول  ق����ال  ك��م��ا 
الأفغانية: الرئي�ص غني غادر اأفغان�ضتان 
لكن ل ُيعرف البلد الذي و�ضل اإليه لكن 
م�ضوؤول كبري بوزارة الداخلية الأفغانية 

ذكر اأن غني غادر اإىل طاجيك�ضتان.
ومل ت��رد تقارير ع��ن ق��ت��ال. وق��ال ذبيح 
يف  طالبان  با�ضم  املتحدث  جماهد  اهلل 
ب��ي��ان اإن احل��رك��ة جت��ري حم��ادث��ات مع 
احلكومة من اأجل ت�ضليم كابول �ضلميا.

اىل ذلك اأفادت م�ضادر الأحد، باأن وفداً 
من طالبان بداأ مفاو�ضات داخل الق�ضر 
اأنباء  ورود  اإىل  بكابل، م�ضرية  الرئا�ضي 
عن تخلي الرئي�ص الأفغاين عن ال�ضلطة 

وت�ضكيل حكومة موؤقتة.

اأكد التزام قواته بالدفاع عن العا�ضمة.
�ضي�ضمح  اإن�����ه  ط���ال���ب���ان  ح���رك���ة  وق���ال���ت 
لالأجانب مبغادرة العا�ضمة كابول عر 
ال��راغ��ب��ني من  م��ط��اره��ا، وع��ل��ى جميع 
عليهم  اأفغان�ضتان  يف  ال��ب��ق��اء  الأج��ان��ب 

جناحات  ب��ع��د  العا�ضمة  دخ���ول  وي��اأت��ي 
اأطاحت  التي  احلركة  حققتها  خاطفة 
ب��ه��ا ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م��ن احل��ك��م بعد 
 .2001 اأي��ل��ول  �ضبتمر   11 هجمات 
احلكومة  دف�����اع�����ات  ان���ه���ي���ار  واأ������ض�����اب 
بالده�ضة  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ني  الأف��غ��ان��ي��ة 
اأن  امل����خ����اب����رات الأم����ري����ك����ي����ة  وق��������درت 
ال�ضمود  ميكنها  الأف��غ��ان��ي��ة  العا�ضمة 

ثالثة اأ�ضهر على الأقل.
مقاتلي  اأن  ل��ل��ح��رك��ة  ب���ي���ان  يف  وج������اء 
على جميع  ال�ضتعداد  و�ضع  طالبان يف 
مداخل كابول حلني التفاق على انتقال 

ال�ضلطة �ضلميا وب�ضكل مر�ص.
اأف���غ���اين يف ج���الل اباد  وق����ال م�����ض��وؤول 
حاليا  ا���ض��ت��ب��اك��ات  ت���وج���د  ل  ل���روي���رتز 
ا�ضت�ضلم  احل���اك���م  لأن  اب�����اد  ج����الل  يف 
ل���ط���ال���ب���ان...ف���ت���ح امل���ج���ال اأم������ام م���رور 
طالبان كان ال�ضبيل الوحيد لإنقاذ حياة 

املدنيني.
ودافع بايدن دافع عن خطة الن�ضحاب 
وقال الوجود الأمريكي بال نهاية و�ضط 
����ض���راع اأه���ل���ي ب��ب��ل��د اآخ�����ر غ���ري مقبول 

عندي.

اإىل  ومع و�ضول مقاتلي حركة طالبان 
اأعلنت  كابل،  الأفغانية  العا�ضمة  مطار 
كابل،  العا�ضمة  دخول  الأح��د،  احلركة، 
للعودة  الأفغاين  اجلي�ص  عنا�ضر  داعية 
اإىل منازلهم. لكن وزير الدفاع الأفغاين 

الت�ضجيل لدى احلركة.
كما اأ�ضارت اأنه لن ي�ضمح ملقاتلي احلركة 
حاليا،  احتفالية  مظاهر  ب���اأي  بالقيام 
امل�ضت�ضفيات  يف  ال��ع��م��ل  ب�����اأن  م��ت��ع��ه��دة 
والإمدادات الطبية لن تتوقف يف كابل.

اأكر  ع��ل��ى  ط��ال��ب��ان  �ضيطرت  ه���ذا،  اإىل 
�ضراح  واأط��ل��ق��ت  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان  ���ض��ج��ن يف 
ال�ضجناء، حيث مت ت�ضليم قاعدة باغرام 
لطالبان مبا يف ذلك ال�ضجن الذي ي�ضم 
اأعلن م�ضوؤول  ما  �ضجني، وفق  اآلف   5

اأفغاين.
كان م�ضوؤول اأفغاين، اأعلن يف وقت �ضابق 
على  الآن  ت�ضيطر  ط��ال��ب��ان  اأن  الأح����د 
موؤكدا  للبالد،  احل��دودي��ة  املعابر  كافة 
اأن مطار كابل هو املخرج الوحيد الباقي 

حتت �ضيطرة قوات احلكومة.
الأع�ضاء  اإن  اأمريكي  فيما قال م�ضوؤول 
ال���ف���ري���ق الأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����ض��ي��ني يف 
ي��ب��ا���ض��رون ع��م��ل��ه��م م���ن م���ط���ار كابول 
�ضمال  ب��ح��ل��ف  م�������ض���وؤول  ذك����ر  ح���ني  يف 
اأن عددا من موظفي الحتاد  الأطل�ضي 
الأوروبي انتقلوا اإىل مكان اأكرث اأمنا يف 

العا�ضمة.

عيوبه لي�ست جديدة
ملاذا ينحني اجلي�س الأفغاين بهذه ال�ضهولة؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين:

انهارت القوات الأفغانية يف جميع اأنحاء البالد يف وقت ق�ضري جدا يف 
مواجهة هجوم طالبان. ومع ذلك، يف عام 1994، ا�ضتغرق الأمر عامني 
قبل هزميتها  ال�ضلطة  على  ا�ضتولت طالبان  الأهلية حتى  احل��رب  من 
عام 2001. هذه املرة، ا�ضتغرق الأمر 45 يوًما فقط لال�ضتيالء على 
كثري من الأرا�ضي والقرتاب من كابول. يف غ�ضون اأ�ضبوع، ا�ضت�ضلمت 
قوات الأمن الأفغانية يف اأكرث من 15 بلدة. ويف 13 اأغ�ضط�ص، �ضقطت 
املدينتان الأكرث اأهمية بعد كابول، قندهار وهرات يف اأيدي طالبان، واأدت 
وال�ضتيالء  اجلماعي،  ال�ضت�ضالم  �ضور  ظهور  اإىل  املختلفة  الهجمات 

على املعدات الأمريكية.                   )التفا�ضيل �ص10(

طالبان يف قندهار ، 13 اأغ�ضط�ص 2021

العراق يعلن القب�س على 7 اإرهابيني من داع�س
•• بغداد-وكاالت:

القب�ص  الأح��د،  العراقية،  ال�ضتخبارات  وكالة  اأعلنت 
على �ضبعة اإرهابيني خطرين من قيادات تنظيم داع�ص 

الإرهابي يف حمافظة نينوى �ضمال البالد.
العملية  ب���اأن  ب��ي��ان  الأم��ن��ي يف  الإع����الم  واأف�����ادت خلية 
والتحقيقات  ال�ضتخبارات  وكالة  بجهود  متت  النوعية 
ذك���رت وكالة  م��ا  ال��داخ��ل��ي��ة، وف���ق  الحت���ادي���ة يف وزارة 

الأنباء العراقية )واع(.
كما اأو�ضحت اأن عنا�ضر الوكالة قاموا بعملية ا�ضتخبارية 

نوعية اأ�ضفرت عن اإلقاء القب�ص على 7 اإرهابيني �ضادرة 
واأ�ضافت  اإره���اب.   4 امل��ادة  بحقهم مذكرات قب�ص وف��ق 
باأنهم  التحقيق معهم  اإج��راء  املتهمني اعرتفوا بعد  اأن 
عملوا مع تنظيم داع�ص حتت كنى اأبو اأن�ص، اأبو �ضفيان، 
اأبو زينة، اأبو �ضيف، اأبو فهد، واأبو جماهد ، م�ضرية اإىل 

اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون.
العراق  يف  الإره����اب  مكافحة  جلهاز  تابعة  ق��وة  وك��ان��ت 
الثاين  يف  متكنت  الكردية  اأ�ضاي�ص  ق��وات  مع  بالتن�ضيق 
اإرهابيني  من ال�ضهر اجل��اري، من القب�ص على خم�ضة 

بينهم قيادات يف ال�ضليمانية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام: 

ملحاولت  ال�ضديدين  وا�ضتنكارها  اإدانتها  عن  الإم��ارات  دولة  اأعربت 
ميلي�ضيات احلوثي الإرهابية املدعومة من اإيران، ا�ضتهداف املدنيني 
ب��ط��ري��ق��ة ممنهجة وم��ت��ع��م��دة يف جنران  اأم�������ص،  امل��دن��ي��ة  والأع���ي���ان 
بالي�ضتي،  �ضاروخ  خ��الل  من  ال�ضقيقة،  ال�ضعودية  العربية  باململكة 
ب��ي��ان �ضادر  ال��ت��ح��ال��ف. واأك����دت دول���ة الإم�����ارات يف  اعرت�ضته ق���وات 
الهجمات  ه��ذه  ا�ضتمرار  اأن  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  عن 
الإرهابية جلماعة احلوثي يعك�ص حتديها ال�ضافر للمجتمع الدويل 

وا�ضتخفافها بجميع القوانني والأعراف الدولية.
اأن يتخذ موقفا فوريا وحا�ضما  وحثت ال��وزارة املجتمع الدويل على 

لوقف هذه الأعمال املتكررة التي ت�ضتهدف املن�ضاآت احليوية واملدنية 
العامليني،  الق��ت�����ض��اد  وا���ض��ت��ق��رار  ال��ط��اق��ة  واإم�����دادات  اململكة،  واأم���ن 
ت�ضعيدا  يعد  الأخ��رية  الآون��ة  الهجمات يف  ا�ضتمرار هذه  اأن  موؤكدة 
خطريا، ودلياًل جديداً على �ضعي هذه امللي�ضيات اإىل تقوي�ص الأمن 
الإم����ارات  دول���ة  ال����وزارة ت�ضامن  املنطقة. وج���ددت  وال���ض��ت��ق��رار يف 
الإرهابية، والوقوف معها يف  الهجمات  اإزاء هذه  اململكة  الكامل مع 
�ضف واحد �ضد كل تهديد يطال اأمنها وا�ضتقرارها، ودعمها يف كل ما 
تتخذه من اإجراءات حلفظ اأمنها و�ضالمة مواطنيها واملقيمني على 
اأرا�ضيها. واأكد البيان اأن اأمن الإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة 
العربية ال�ضعودية كل ل يتجزاأ واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة 

تعتره الدولة تهديداً ملنظومة الأمن وال�ضتقرار فيها.

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ضتهداف جنران ب�ضاروخ بالي�ضتي

ق�ضاء اأبوظبي متنح تراخي�س الدفعة الثانية من كتاب العدل اخلا�س

عاملية اجلودة.
الرتاخي�ص  م��ن��ح  اأن  واأو�����ض����ح    
العدل  ال���ك���ات���ب  م��ه��ن��ة  مل����زاول����ة 
حماماة،  م��ك��ات��ب  ع���ر  اخل���ا����ص 
مع تطبيق نظام موظفي اجلهات 
املرخ�ص لهم مبزاولة  احلكومية 
م��ه��ام ال��ك��ات��ب ال��ع��دل ال��ع��ام، اإىل 
الطلبات  ت��ق��دمي  اإمكانية  ج��ان��ب 

على  العمل  اإط��ار  يف  ياأتي  املهنة، 
الناجحة  التجربة  تلك  تطوير 
وحت��ق��ي��ق اأه��داف��ه��ا ال��رام��ي��ة اإىل 
الأعمال  مم��ار���ض��ة  ���ض��ه��ول��ة  دع���م 
اأبوظبي،  اإم��ارة  تناف�ضية  وتعزيز 
القيادة  ت���وج���ه���ات  م���ع  مت��ا���ض��ي��اً 
ا�ضتمرارية  ل�����ض��م��ان  ال��ر���ض��ي��دة 
التميز والريادة وتقدمي خدمات 

عر املوقع الإلكرتوين والتطبيق 
ال��ق�����ض��اء، يتيح  ل���دائ���رة  ال���ذك���ي 
املتعاملني  اأم���ام  متعددة  خ��ي��ارات 
ل��ل��ح�����ض��ول ع���ل���ى اخل����دم����ة، مبا 
واملتغريات  امل�����ض��ت��ج��دات  ي���واك���ب 
امل�ضاهمة  وي��ح��ق��ق  امل���ت�������ض���ارع���ة، 
روؤية  حتقيق  يف  للدائرة  الفاعلة 

حكومة اأبوظبي.

••  اأبوظبي-وام:

العدل  ك���ت���اب  م����ن  ت�����ض��ع��ة   اأدى 
اخلا�ص اجلدد، اليمني القانونية، 
اأمام �ضعادة امل�ضت�ضار يو�ضف �ضعيد 
الق�ضاء يف  دائ��رة  ال��ع��ري، وكيل 
يف  مهامهم  تاأدية  لبدء  اأبوظبي، 
 11 ب��ال��ق��ان��ون رق��م  اإط���ار العمل 
لعام 2017 ب�ضاأن الكاتب العدل 
اأب��وظ��ب��ي، وق����رار �ضمو  اإم�����ارة  يف 
ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان، 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير 
�����ض����وؤون ال��رئ��ا���ض��ة رئ��ي�����ص دائ����رة 
 ،2017 لعام   38 رقم  الق�ضاء، 
العدل  ال��ك��ات��ب  ب��اع��ت��م��اد لئ��ح��ة 
اجلهات  موظفي  ونظام  اخلا�ص 
املرخ�ص لهم مبزاولة  احلكومية 

مهنة الكاتب العدل العام.
امل�����ض��ت�����ض��ار يو�ضف  ���ض��ع��ادة    واأك�����د 
وترخي�ص  قيد  ق��رار  اأن  العري، 
العدل  كتاب  من  الثانية  الدفعة 
مكاتب  م�����ن  ع������دد  يف  اخل�����ا������ص 
املحاماة، بعد اجتيازهم الرنامج 
ال���ت���دري���ب���ي امل��خ�����ض�����ص مل���زاول���ة 

  واأ����ض���ار امل�����ض��ت�����ض��ار ال���ع���ري، اإىل 
بتاأهيل  ال��ق�����ض��اء  دائ�����رة  اه��ت��م��ام 
الكاتب  مهنة  ملمار�ضة  املر�ضحني 
العدل، من خالل تنظيم الرامج 
الهادفة  التخ�ض�ضية  التدريبية 
اإىل تزويدهم باملعارف والجتاهات 
وال�ضلوكيات والقدرات، وتاأهيلهم 
اإليهم  امل��وك��ل��ة  الأع���م���ال  لتنفيذ 
بدقة عالية، ف�ضال عن متكينهم 
وتطبيق  احل����ق����وق  ح���ف���ظ  م����ن 
الت�ضديقات  اإج��راء  على  القانون 
املهام  واأداء جميع  املحررات،  على 

العدلية بكفاءة واإتقان.
الرئي�ضة  املخرجات  اأن  واأ���ض��اف    
والتدريب،  ال��ت��ك��وي��ن  ل��رن��ام��ج 
على  امل�����ض��ارك��ني  ق����درة  يف  تتمثل 
ال�ضوابط  وف��ق  املعامالت  اإج��راء 
ومعرفة  امل��ن��ظ��م��ة،  وال��ت�����ض��ري��ع��ات 
اجلوانب الفقهية والقانونية ذات 
ال�ضلة، واكت�ضاب مهارات وتقنيات 
حترير الوثائق وتلقي ال�ضهادات، 
التقنيات  ا���ض��ت��خ��دام  ج��ان��ب  اإىل 
الأطراف  مع  للتوا�ضل  احلديثة 

املعنية وتوثيق الأعمال.

جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�ضطناعي تعني 
الربوفي�ضور فخرالدين كراي يف من�ضب عميد اجلامعة

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت جامعة حممد بن زايد للذكاء 
البحثية  اجل��ام��ع��ة  ال���ض��ط��ن��اع��ي، 
للدرا�ضات العليا املتخ�ض�ضة ببحوث 
ال���ذك���اء ال���ض��ط��ن��اع��ي، ع���ن تعيني 
ال���روف���ي�������ض���ور ف���خ���رال���دي���ن ك����راي 

عميداً جديداً للجامعة.
و���ض��ي��ع��م��ل ال��روف��ي�����ض��ور ك����راي عن 
اإريك  الروفي�ضور  جانب  اإىل  كثب 
لتطوير  اجل���ام���ع���ة  رئ���ي�������ص  زي����ن����غ، 
ال�ضرتاتيجية الأكادميية والبحثية 
يف اجلامعة وتنفيذ خططها الرامية 

لتحقيق روؤيتها ور�ضالتها.
كراي  فخري  الروفي�ضور  وين�ضم 
للذكاء  زاي��د  بن  حممد  جامعة  اإىل 
من�ضب  �ضغل  اأن  بعد  ال�ضطناعي 
امل��وؤ���ض�����ص وامل��دي��ر امل�����ض��ارك يف معهد 
التابع  ال�ضطناعي  للذكاء  وات��رل��و 
جل��ام��ع��ة وات���رل���و يف ك���ن���دا. وك����راي 
امل�ضارك  وامل��دي��ر  املوؤ�ض�ص  ه��و  اأي�����ض��اً 
الآلة  الأمن����اط وذك���اء  مل��رك��ز حتليل 
الكهربائية  ال���ه���ن���د����ض���ة  ق���ي���م  يف 
كما  واترلو،  جامعة  يف  واحلا�ضوبية 
الأبحاث  م��دي��ر  من�ضب  ���ض��غ��ل  اأن����ه 
ل��ل��ذك��اء ال���ض��ط��ن��اع��ي  امل���م���ول من 

�ضركة  "لوبلوز" العمالقة.
الروفي�ضور  ق��ال  املنا�ضبة،  وب��ه��ذه 
اإريك زينغ، رئي�ص جامعة حممد بن 
"ي�ضعدنا  زايد للذكاء ال�ضطناعي: 
فخرالدين  ال��روف��ي�����ض��ور  ان�����ض��م��ام 
بن  حممد  جامعة  فريق  اإىل  ك��راي 
زاي���د ل��ل��ذك��اء ال���ض��ط��ن��اع��ي؛ ونحن 
ب���اأن خ��رات��ه وم��ع��ارف��ه يف  على ثقة 
جمالت الذكاء ال�ضطناعي �ضت�ضهم 
قدراتنا  ت��ع��زي��ز  يف  م��ل��م��و���ص  ب����دور 
ال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والرت����ق����اء 

مبكانة جامعتنا. وياأتي هذا التعيني 
و�ضعناه  ال��ذي  الهدف  مع  ان�ضجاماً 
واملتمثل  البداية،  منذ  اأعيننا  ن�ضب 
يف ا���ض��ت��ق��ط��اب اأف�������ض���ل امل����ه����ارات يف 
جم����الت ال���ذك���اء ال���ض��ط��ن��اع��ي اإىل 

اأبوظبي".
وي����ع����ت����ر ال�����روف�����ي�����������ض�����ور ك������راي 
اأب���������رز ال���ب���اح���ث���ني يف ال���ع���امل  م�����ن 
الذكاء  ح��ول  اهتماماته  وتتمحور 
والآلت  ال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي،  ال���ض��ط��ن��اع��ي 
بني  الطبيعي  وال��ت��ف��اع��ل  امل��ع��رف��ي��ة، 
والأنظمة  والأمتتة  والآل��ة،  الإن�ضان 
بحوث  تطبيقات  وت�ضتمل  الذكية. 
الآلت  ع��ل��ى  ك�����راي  ال���روف���ي�������ض���ور 
املعرفية وذاتية الإدراك، والروبوتات، 
واملركبات، والتحليالت ال�ضتقرائية 
واأنظمة  ال��ت��وري��د  �ضال�ضل  اإدارة  يف 
يف  زميل  اأي�ضاً  وه��و  الذكية،  النقل 
الأكادميية الكندية للهند�ضة ومعهد 
مهند�ضي  ومعهد  الكندي  الهند�ضة 
كان  حيث  والإلكرتونيات  الكهرباء 

حما�ضراً مميزاً. 
م�����ن ج����ان����ب����ه ق�������ال ال���روف���ي�������ض���ور 
"اأت�ضرف  ك���������راي:  ف����خ����رال����دي����ن  
بن  حممد  جامعة  اإىل  بان�ضمامي 

تزامناً  ال���ض��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء  زاي����د 
املتنامي الذي تلعبه هذه  ال��دور  مع 
دف����ع عجلة  امل��ب��ت��ك��رة يف  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
والجتماعية  القت�ضادية  التنمية 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف 
للعمل  ق����دم����اً  واأت���ط���ل���ع  وال�����ع�����امل. 
م������ع اأع�����������ض�����اء ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������ص 
الرامية  اجل��ام��ع��ة  ر���ض��ال��ة  لتحقيق 
الذكاء  ودرا�����ض����ات  ب��ح��وث  ل��ت��ط��وي��ر 

ال�ضطناعي".
وت�ضم جامعة حممد بن زايد للذكاء 
يتاألف  اأم��ن��اء  جمل�ص  ال�ضطناعي 
واملتمر�ضني  اخل��راء  من  نخبة  من 
الذين يعملون على تر�ضيخ مكانتها 
الذكاء  ببحوث  متخ�ض�ضة  كجامعة 
معايل  وي�����رتاأ������ص  ال����ض���ط���ن���اع���ي. 
اأحمد اجلابر وزير  الدكتور �ضلطان 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�ضناعة 
ي�ضغل  ب��ي��ن��م��ا  الأم������ن������اء،  جم���ل�������ص 
الباحث  زي��ن��غ  اإري����ك  ال��روف��ي�����ض��ور 
ال�ضهري يف جمال الذكاء ال�ضطناعي 
ويت�ضمن  اجلامعة.  رئي�ص  من�ضب 
اأع�ضاء جمل�ص الأمناء: الروفي�ضور 
ت�ضوير  اأ�ضتاذ  ب��رادي  مايكل  ال�ضري 
يف  اأوك�������ض���ف���ورد  ج��ام��ع��ة  يف  الأورام 
والروفي�ضورة  امل���ت���ح���دة؛  امل��م��ل��ك��ة 
علوم  خمتر  مديرة  رو���ص،  دانييال 
يف  ال�ضطناعي  وال��ذك��اء  احلا�ضوب 
للتكنولوجيا  ما�ضات�ضو�ضت�ص  معهد 
الأمريكية؛  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف 
والروفي�ضور اأنيل جاين، الأ�ضتاذ يف 
الوليات  مي�ضيغان يف  ولية  جامعة 
كاي- والدكتور  الأمريكية؛  املتحدة 
ف����ويل، م�����ض��وؤول ت��ن��ف��ي��ذي يف جمال 
راأ�ضمايل  وم�ضتثمر  التكنولوجيا 
الرئي�ص  ت�����ض��او  وب��ي��ن��ج  ا���ض��ت��ث��م��اري؛ 

التنفيذي ملجموعة "جي 42".

موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل تبداأ ا�ستقبال امل�ساركات يف حتدي الربجمة الأكرب من نوعه

مليون مربمج عربي تدعو خريجيها للم�ضاركة مب�ضاريعهم يف جائزة املليون دولر
•• دبي- وام:

للم�ضتقبل  دب���ي  موؤ�ض�ضة  اأع��ل��ن��ت 
يف  امل�ضاركة  طلبات  ا�ضتقبال  ب��دء 
عربي"،  م��رم��ج  "مليون  حت���دي 
امل��ب��ادرة من  ال��ذي يتيح خلريجي 
فر�ضة  ال����ع����امل  اأن����ح����اء  خم��ت��ل��ف 
املبتكرة  ب����اأف����ك����اره����م  امل�������ض���ارك���ة 
تتجاوز  بجوائز  للفوز  والتناف�ص 

قيمتها مليون دولر.
اإر�ضال  امل��ب��ادرة  خلريجي  ومي��ك��ن 
تقنيات  على  القائمة  م�ضاريعهم 
وت����ط����ب����ي����ق����ات ال������رجم������ة ال���ت���ي 
م�ضاركتهم  خ�����الل  اك��ت�����ض��ب��وه��ا 
يف امل���ب���ادرة الأك����ر م��ن ن��وع��ه��ا يف 
الإلكرتوين:  املوقع  عر  املنطقة 
حتى   /arabcoders.ae/
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���ض��واء كانت مواقع  امل�����ض��ارك��ات،  يف 

اأعلنت موؤخراً اختتام اأكر مبادرة 
العامل  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  ت��دري��ب��ي��ة 
ل��ت��دري��ب اأك����رث م���ن م��ل��ي��ون �ضاب 
و�ضابة من نحو 80 بلداً على لغة 
الرجمة بنجاح، وذلك بعد ثالث 

�ضنوات من اإطالقها.
و�����ض����ارك م��ن��ت�����ض��ب��و ال���رن���ام���ج يف 
ن���ح���و 5 م���الي���ني ����ض���اع���ة درا����ض���ة 
األف ور�ضة تدريبية،  وعمل، و76 
م�ضروع  األ������ف   100 واأجن����������زوا 
ت��خ��رج ن��اج��ح. ك��م��ا مت م��ن��ح اأكرث 
دورات  يف  م���ن���ح���ة   1000 م����ن 
الرجمة املتقدمة "نانو ديجري" 
كما  املتميزة،  امل�ضاركات  لأ�ضحاب 
ل��ل��راغ��ب��ني بتعلم  ال���دع���م  ق��دم��ت 
الرجمة عر من�ضتها من خالل 
3600 مدرب  اأكرث من  م�ضاركة 
معتمد من خمتلف اأنحاء العامل، 
التقنية  اجل��وان��ب  يف  مل�ضاعدتهم 

يف  م�ضاهمتهم  ت��ع��زز  تكنولوجية 
عن�ضراً  وجتعلهم  املجتمع،  تنمية 

فاعاًل يف �ضناعة امل�ضتقبل.
جت�ضد  امل���ب���ادرة  اإن  ب��ل��ه��ول  وق����ال 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  اإمي�������ان 
نائب  اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ص جمل�ص  ال����دول����ة  رئ���ي�������ص 
"رعاه اهلل" ،  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
وقدرتهم  العربي  ال�ضباب  باأحالم 
ع���ل���ى امل�������ض���اه���م���ة الإي����ج����اب����ي����ة يف 

الأوىل  ع��ل��ى اجل���ائ���زة  ل��ل��ت��ن��اف�����ص 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  دولر،  مليون  بقيمة 
اأف�ضل  لأ�ضحاب  دولر  األف   50
منح  �ضيتم  كما  م�ضاريع،  خم�ضة 
25 األف دولر لأف�ضل 4 مدربني 
تاأهيل  ال��ب��ارز يف  ل��دوره��م  تقديراً 
ومتكينهم  ال����ع����رب  امل����رجم����ني 
مبهارات البتكار والإبداع. و�ضيتم 
ال��ف��ائ��زي��ن بتحدي  الإع�����الن ع��ن 
خالل  عربي"  م��رم��ج  "مليون 

ذكية،  ت��ط��ب��ي��ق��ات  اأو  اإل��ك��رتون��ي��ة 
لال�ضتخدام  ج����اه����زة  ت���ك���ون  اأن 

بالكامل.
و�ضتعمل جلنة حتكيم ت�ضم نخبة 
والعاملية  الوطنية  اخل���رات  م��ن 
الرجمة  جم������الت  خم��ت��ل��ف  يف 
الأعمال،  وري����ادة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل�ضاركة  امل�����ض��اري��ع  ت��ق��ي��ي��م  ع��ل��ى 
م�ضروعا   20 اأف�������ض���ل  واخ���ت���ي���ار 
النهائية  امل���رح���ل���ة  اإىل  ل��ل��ت��اأه��ل 

فعاليات "اإك�ضبو 2020 دبي".
واأكد خلفان جمعة بلهول الرئي�ص 
التنفيذي ملوؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل، 
اأن مبادرة "مليون مرمج عربي" 
بتمكني  ه��دف��ه��ا  بتحقيق  جن��ح��ت 
و�ضابة من  �ضاب  مليون  اأك��رث من 
ال��ع��امل مبهارات  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
املرجمني  واإع��داد  امل�ضتقبل،  لغة 
على  وت�ضجيعهم  العمل  لأ���ض��واق 
م�ضاريع  اإىل  اأف���ك���اره���م  حت���وي���ل 

م�ضرية التنمية والتطوير لدولهم 
حتدي  اأن  م��وؤك��داً  وجمتمعاتهم، 
�ضيوفر  ع���رب���ي  م���رم���ج  م���ل���ي���ون 
اأب���رز  ل���ض��ت��ع��را���ص  ع��امل��ي��ة  من�ضة 
املرجمون  اكت�ضبها  التي  املهارات 
التكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  جم���ال  يف 

احلديثة.
مرمج  "مليون  م���ب���ادرة  وك��ان��ت 
حممد  م���ب���ادرات  اإح����دى  عربي"، 
العاملية،  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ض����د  ب����ن 

والن�ضائح  الفني  الدعم  وتقدمي 
م�ضاريع  اإىل  اأف��ك��اره��م  ل��ت��ح��وي��ل 

عملية.
مرمج  "مليون  م��ب��ادرة  واأت��اح��ت 
لتعلم  ملنت�ضبيها  الفر�ضة  عربي" 
الرجمة  م����ه����ارات  م���ن  ال���ع���دي���د 
تطوير  جم�����الت  يف  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
وتطبيقات  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع 
الأج������ه������زة امل����ح����م����ول����ة، اإ����ض���اف���ة 
ال���ق���ط���اع���ات  م�����ن  ال����ع����دي����د  اإىل 
التكنولوجية الأخرى مثل البلوك 
ال�ضطناعي  وال������ذك������اء  ت�������ض���ني 

والبيانات واحلو�ضبة ال�ضحابية.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س جمهورية كوريا بيوم التحرير

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه 
اهلل" برقية تهنئة اإىل فخامة مون جيه اإن رئي�ص جمهورية كوريا مبنا�ضبة 
اآل مكتوم  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  التحرير. كما بعث �ضاحب  يوم 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ضاحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الأعلى للقوات امل�ضلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ص مون 
جيه اإن. وبعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم و�ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل 

كيم بو كيوم رئي�ص وزراء جمهورية كوريا.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س الهند بذكرى ا�ضتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه 
رئي�ص جمهورية  كوفيند  ناث  رام  الرئي�ص  اإىل فخامة  تهنئة  اهلل" برقية 
ال�ضمو  �ضاحب  بعث  كما  ب���الده.  ا�ضتقالل  ذك��رى  مبنا�ضبة  وذل��ك  الهند 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة برقيتي تهنئة مماثلتني 
اإىل فخامة رئي�ص جمهورية الهند. وبعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
اآل نهيان برقيتي  اآل مكتوم و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد  را�ضد 

تهنئة مماثلتني اإىل دولة ناريندرا مودي رئي�ص وزراء جمهورية الهند.

ختام التدريب امل�ضرتك اجلوي الإماراتي امل�ضري زايد - 3
•• اأبوظبي-وام:

اختتمت فعاليات التدريب اجلوى امل�ضرتك الإماراتي امل�ضري " زايد 3-" 
مب�ضاركة عنا�ضر من القوات اجلوية الإماراتية وامل�ضرية والذي مت تنفيذه 

على اأر�ص الدولة وا�ضتمر عدة اأيام.

ل�ضقل  والعملية  النظرية  املحا�ضرات  من  ع��دد  تنفيذ  التدريب  ت�ضمن 
القتال  اأ�ضاليب  مبختلف  امل�ضرتكة  العمليات  لإدارة  والتن�ضيق  امل��ه��ارات 
بتنفيذ  اجلانبني  م��ن  امل��ه��ام  متعددة  امل��ق��ات��الت  وق��ي��ام   ، احلديثة  اجل��وي 
الأهداف  مهاجمة  على  للتدريب  امل�ضرتكة  اجلوية  الطلعات  من  العديد 
اجلوي  والدعم   ، كامل  تناغم  يف  احليوية  الأه��داف  عن  والدفاع  املعادية 

التزود بالوقود يف  التدريب على  ، ف�ضال عن  القريب للت�ضكيالت الرية 
اجلو.

اإليه  و�ضلت  التي  العالية  والحرتافية  املتميز  امل�ضتوى  التدريب  واأظهر 
لكال  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التن�ضيق  وم��دى  امل�ضاركة  العنا�ضر 
اجلوي  القتال  عمليات  اإدارة  على  ال��ق��وات  ق���درة  م��ن  ي��ع��زز  مب��ا  البلدين 

امل�ضرتكة بكفاءة واقتدار.
ياأتي التدريب يف �ضوء تعزيز عالقات التعاون الع�ضكري امل�ضرتك والتن�ضيق 
من  ال�ضتفادة  لتعظيم  وامل�ضرية  الإماراتية  اجلوية  القوات  بني  امل�ضتمر 
القدرات الثنائية لكال اجلانبني ملواجهة كافة املخاطر والتحديات التي قد 

ت�ضتهدف امل�ضا�ص بالأمن وال�ضتقرار يف املنطقة.

خلريجي مليون مربمج عربي حتى 30 اأكتوبر 2021 متاحة  بالتحدي  • امل�ضاركة 
قيمة اجلائزة الكربى و50 األف دولر لأ�ضحاب اأف�ضل خم�ضة م�ضاريع دولر  • مليون 

يف تاأهيل املربجمني العرب لدورهم  تقديرًا  املتميزين  املدربني  لأف�ضل  دولر  األف   25 •

قائد �ضرطة الفجرية : ت�ضنيف النجوم اأ�ضهم يف بث روح التناف�س مبراكز اخلدمة على م�ضتوى الدولة
•• الفجرية-وام:

العام  القائد  الكعبي  غ��امن  بن  حممد  ال��ل��واء  �ضعادة  اأع��رب 
ل�ضرطه الفجرية عن �ضعادته بح�ضول مركز خدمات املرور 
والرتخي�ص ب�ضرطة الفجرية على ت�ضنيف �ضت جنوم لأول 

مرة �ضمن منظومة اخلدمات احلكومية يف الدولة.
اأن نظام النجوم  املنا�ضبة  اأكد الكعبي يف ت�ضريح له بهذه  و 
اأ�ضهم يف حتفيز فرق العمل و رفع روح املناف�ضة لدى مراكز 

نوعية  نقلة  �ضبيل حتقيق  الدولة يف  اخلدمة على م�ضتوى 
امل�ضتويات  اأف�ضل  اإىل  يف كفاءة اخلدمات احلكومية ورفعها 

العاملية.
الفجرية جاء  ال��ذي حققته �ضرطة  ه��ذا الجن���از  اإن  ق��ال  و 
نتيجة دعم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي 
ع�ضو املجل�ص الأعلى حاكم الفجرية و�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
حمد بن حممد ال�ضرقي ويل عهد الفجرية والفريق �ضمو 
ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 

ال�ضرتاتيجي  التخطيط  ث��م��رة  وي��ع��د  ال�����داخلية  وزي������ر 
ال�ضركاء  جميع  تعاون  و  تكاتف  و  الداخلية  ل��وزارة  املتميز 
�ضرطة  منت�ضبي  وج��م��ي��ع  م��وؤ���ض�����ض��ات��ه  و  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  و 

الفجرية.
وه��ن��اأ ف��ري��ق ع��م��ل م��رك��ز خ��دم��ات امل����رور وال��رتخ��ي�����ص على 
هذا الإجناز املبهر واأ�ضاد بجهود جميع العاملني يف القيادة 
العامة ل�ضرطة الفجرية و التي اأثمرت اإجنازا جديدا اأ�ضيف 

لجنازاتهم ال�ضابقة.



االثنني   16  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13315  
Monday    16   August   2021   -  Issue No   13315

03

اأخبـار الإمـارات
اأجرت 218,163 فح�سا ك�سفت عن 1,189 اإ�سابة

ال�ضحة تعلن �ضفاء 1,419 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 12,787 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل ال�ساعات الـ24 املا�سية

••   اأبوظبي-وام:

متا�ضيا مع خطة وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع لتو�ضيع وزيادة نطاق 
الفحو�ضات يف الدولة بهدف الكت�ضاف املبكر وح�ضر احلالت امل�ضابة 
بفريو�ص كورونا امل�ضتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 218،163 فح�ضا جديدا خالل ال�ضاعات 
ال� 24 املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث 

تقنيات الفح�ص الطبي.

  و�ضاهم تكثيف اإجراءات التق�ضي والفح�ص يف الدولة وتو�ضيع نطاق 
الفحو�ضات على م�ضتوى الدولة يف الك�ضف عن 1،189 حالة اإ�ضابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  من  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  جديدة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�ضحية  للرعاية  وتخ�ضع  م�ضتقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�ضجلة 701،776 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالت م�ضابة نتيجة تداعيات الإ�ضابة 
الدولة  يف  ال��وف��ي��ات  ع���دد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�ضتجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص 

حالة.  2،001

تعازيها  وخال�ص  اأ�ضفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزارة    واأعربت 
وم��وا���ض��ات��ه��ا ل����ذوي امل��ت��وف��ني، ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����ض��ف��اء ال��ع��اج��ل جلميع 
امل�ضابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�ضحية والتقيد 
و�ضالمة  ل�ضحة  �ضماناً  الجتماعي  بالتباعد  والل��ت��زام  بالتعليمات 

اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �ضفاء 1،419 حالة جديدة مل�ضابني بفريو�ص 
املر�ص  اأعرا�ص  من  التام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�ضتجد  كورونا 
بعد تلقيها الرعاية ال�ضحية الالزمة منذ دخولها امل�ضت�ضفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�ضفاء 679،760 حالة.
من جهة اخرى اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع تقدمي 12،787 
جرعة من لقاح "كوفيد19-" خالل ال�ضاعات ال� 24 املا�ضية ليبلغ 
جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�ص 17،376،128 جرعة 

ومبعدل توزيع للقاح بلغ 175.69 جرعة لكل 100 �ضخ�ص.
 "  19  - " كوفيد  ال���وزارة لتوفري لقاح  ذل��ك متا�ضيا مع خطة  ياأتي 
و�ضعيا اإىل الو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم والتي 

�ضت�ضاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�ضيطرة على الفريو�ص.

الإمارات لالأملنيوم.. جهود متوا�ضلة حلماية �ضالحف منقار ال�ضقر املهددة بالنقرا�س
•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت �ضركة الإمارات العاملية لالأملنيوم عن فق�ص بي�ص 
�ضالحف منقار ال�ضقر على ال�ضاطئ القريب من م�ضهر 
الطويلة التابع لل�ضركة. تعتر �ضالحف منقار ال�ضقر 
اأنواع ال�ضالحف البحرية املهددة بالنقرا�ص التي  من 

تزور �ضواطئ الإمارات كل عام لو�ضع بي�ضها.
وتراقب �ضركة الإمارات العاملية لالأملنيوم ال�ضاطئ طوال 
ال�ضناعية  عملياتها  اأن  م��ن  للتاأكد  التع�ضي�ص  مو�ضم 
املجاور  لل�ضاطئ  البيئي  للنظام  اأ���ض��رار  اأي  ت�ضبب  ل 
مل�ضهر الطويلة التابع لها مع التاأكد من تقليل خماطر 
جتري  و  ال�ضالحف.  لهذه  برية  حيوانات  اأي  افرتا�ص 
ال�ضركة عمليات تفتي�ص يومية، وتتبع اأمناط التع�ضي�ص 
اأمن  على  للحفاظ  واقية  م�ضدات  تركيب  على  وتعمل 
حمالت  تنظيم  ج��ان��ب  اإىل  اأذى..  اأي  م��ن  الأع�����ض��ا���ص 
لإزالة النفايات التي تقذف اإىل ال�ضاطئ للحفاظ على 
على  ع���الوة  التع�ضي�ص..  مو�ضم  ط���وال  امل��وق��ع  نظافة 
توفري الرعاية لأي �ضالحف مري�ضة اأو �ضغرية احلجم 
اإعادة  ال�ضاطئ، من خالل م�ضروع مركز  موجودة على 
تاأهيل ال�ضالحف يف دبي التابع ملجموعة جمريا والذي 
اأعاد يف وقت �ضابق من هذا العام تاأهيل ثالث �ضالحف 
مري�ضة من نوع منقار ال�ضقر مت اإنقاذها على يد فريق 
لالأملنيوم..  العاملية  الإم��ارات  ل�ضركة  التابع  ال�ضتدامة 

مرة  واأطلقت  املركز  يف  متاما  ال�ضالحف  تلك  وتعافت 
اأخرى يف البحر على �ضاطئ موقع الطويلة.

و قال �ضلمان عبد اهلل نائب الرئي�ص التنفيذي لقطاع 
الأعمال  وتطوير  والبيئة  والأم���ن  وال�ضالمة  ال�ضحة 
اإن حماية الرتاث  يف �ضركة الإم��ارات العاملية لالأملنيوم 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ل���دول���ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اليوم 
ول��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة م�����ض��وؤول��ي��ة ن��اأخ��ذه��ا ع��ل��ى حممل 
اجلد.. وي�ضرنا اأن تتاح لنا الفر�ضة لدعم هذه الأنواع 
ا�ضتقبالها  اإىل  ونتطلع  اآخر  ملو�ضم  بالنقرا�ص  املهددة 

مرة اأخرى يف �ضاطئ موقع الطويلة العام املقبل.
و يرتاوح متو�ضط عمر �ضالحف منقار ال�ضقر ما بني 
اأن ت�ضع ما بني 100  30 و50 عاما، وميكن لالإناث 
و 150 بي�ضة خالل كل مو�ضم للتع�ضي�ص.. ومنذ عام 
ال�ضقر  منقار  �ضلحفاة   100 نحو  و�ضعت   ،2011
بي�ضها ع��ل��ى ال�����ض��اط��ئ ال��ت��اب��ع مل��وق��ع ���ض��رك��ة الإم�����ارات 
اإىل تفقي�ص نحو  اأدى  العاملية لالأملنيوم يف الطويلة ما 

تلك الفرتة. خالل  �ضغرية  �ضلحفاة   7،000
ال��ت��اب��ع ل�ضركة  ال���ض��ت��دام��ة  ف��ري��ق  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
الإم��ارات العاملية لالأملنيوم اأنقذ اأكرث من 40 �ضلحفاة 
من �ضالحف منقار ال�ضقر بالقرب من موقع ال�ضركة 
يف الطويلة هذا املو�ضم، ومتت اإعادة اإطالقها يف البحر 
والظروف  املد  ارتفاع  ب�ضبب  اأع�ضا�ضها  ت�ضررت  اأن  بعد 

اجلوية ال�ضعبة.

با�ستخدام تقنية الكمبيوتر املالحي املحمول باليد

مدينة ال�ضيخ �ضخبوط الطبية ُتنجز بنجاٍح جراحًة معقدًة ل�ضتبدال الركبة
•• اأبوظبي-الفجر:

�ضخبوط  ال�����ض��ي��خ  م��دي��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
م�ضت�ضفيات  اأك��ر  اإح��دى  الطبية، 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
ال����رع����اي����ة  خ������دم������ات  ت�����ق�����دمي  يف 
ال�������ض���ح���ي���ة ل����ل����ح����الت احل����رج����ة 
امل�ضرتك  وامل���������ض����روع  وامل����ع����ق����دة، 
للخدمات  اأب���وظ���ب���ي  ���ض��رك��ة  ب���ني 
و"مايو  "�ضحة"  ال�������ض���ح���ي���ة 
جراحة  فريق  جن��اح  عن  كلينك"، 
ال���ع���ظ���ام يف امل�����ض��ت�����ض��ف��ى ب����اإج����راء 
الركبة  مف�ضل  ل�ضتبدال  جراحة 
كمبيوترية  ت��ق��ن��ي��ة  ب���ا����ض���ت���خ���دام 
التدخل اجل��راح��ي لأول  حم��دودة 

م���ع م�ضكلة  ال��ت��ع��ام��ل  اجل���راح���ني 
الدعامة  وج�������ود  وه�����ي  اأخ���������رى، 
امل��ع��دن��ي��ة يف داخ�����ل ع��ظ��م��ة فخذ 
ت��ت��ط��ل��ب جراحة  امل��ري�����ض��ة، ح��ي��ث 
اأجزاء  زرع  ع��ادة  الركبة  ا�ضتبدال 
كدليل  ل���ض��ت��خ��دام��ه��ا  م��ع��دن��ي��ة 
حالة  ويف  ال���ع���ظ���م.  ق���ن���اة  داخ������ل 
اأي�ضاً  تعاين  كانت  التي  املري�ضة 
من ه�ضا�ضة العظام، مل تكن اإزالة 
ال��دع��ام��ة امل��ع��دن��ي��ة مم��ك��ن��ة، خوفاً 
قد  العظم  يف  بك�ضر  الت�ضبب  م��ن 
اإىل  ب��ع��د  ف��ي��م��ا  خل�ضوعها  ي����وؤدي 
عملية جراحية ثانية، وهو اأمٌر مل 
ُين�ضح به نظراً لتقدمها يف ال�ضن، 

وتعقيد حالتها ب�ضكل عام.

متت  وتعقيدها،  احلالة  ل�ضعوبة 
ال�ضيخ  م��دي��ن��ة  اإل��ي��ن��ا يف  اإح��ال��ت��ه��ا 
ال��ط��ب��ي��ة، ح��ي��ث كانت  ���ض��خ��ب��وط 
تعاين من �ضعوبة يف امل�ضي ناجمة 
عن اآلم �ضديدة يف ركبتيها اليمنى 
التهاب  اإىل  بالإ�ضافة  والي�ضرى، 
اليمنى،  رك��ب��ت��ه��ا  مف�ضل  يف  ح����اّد 
معدنية  دع����ام����ة  ل���دي���ه���ا  وك����ان����ت 
ك�ضر  لعالج  �ضنوات  منذ  م��زروع��ة 
يف داخل عظم الفخذ، الأمر الذي 
جراحة  اإج������راء  ���ض��ع��وب��ة  م���ن  زاد 

ا�ضتبدال ملف�ضل الركبة".
اأم�����ا ال���ت���ح���دي ال���ث���اين يف اإج�����راء 
املري�ضة  تقّدم  اإىل  فيعود  العملية 
اأمرا�ص  م��ن  ومعاناتها  ال�ضن،  يف 

اأب��وظ��ب��ي، ل��ع��الج مري�ضة  م��رة يف 
وتعاين  عاماً   85 العمر  من  تبلغ 

من حالة �ضحية معقدة.
مت اإجراء اجلراحة با�ضتخدام نظام 
ك��م��ب��ي��وت��ري حم��م��ول ب��ال��ي��د، وهو 
يف  ي�ضاعد  للتوجيه  ق��ي��ا���ص  ن��ظ��ام 
مفا�ضل  ا�ضتبدال  اإج��راء جراحات 
اإجنازها  وت�ضهيل  والركبة،  الورك 

بكفاءة يف اأق�ضر وقت ممكن.
يعي�ص،  ف����را�����ص  ال���دك���ت���ور  وق������ال 
ا����ض���ت�������ض���اري ج����راح����ة ال���ع���ظ���ام يف 
الطبية:  �ضخبوط  ال�ضيخ  مدينة 
اإج����راء  اإىل  امل��ري�����ض��ة  "احتاجت 
ا�ضتعادة  يف  ت�����ض��اع��ده��ا  ج���راح���ة 
وبالنظر  احل���رك���ة.  ع��ل��ى  ال���ق���درة 

���ض��اب��ق��ة م�����ض��اح��ب��ة، م���ث���ل  نق�ص 
الرئة  واأم��را���ص  القلبية  ال��رتوي��ة 
والف�ضل الكلوي. ول�ضمان حتقيق 
اأق�����ض��ى ف��ائ��دة ممكنة م��ن اإج���راء 
حقن  ال���ب���داي���ة  يف  مّت  ال��ع��م��ل��ي��ة، 
اآلمها  لتخفيف  امل��ري�����ض��ة  رك��ب��ة 
الأمر  وه��و  موؤقتاً،  اأ�ضابيع  ب�ضعة 
قدرتها  ا�ضرتجاع  يف  �ضاعد  ال��ذي 
جزئية.  ب�������ض���ورة  احل����رك����ة  ع���ل���ى 
قدرة  حت�ضنت  الأمل،  تراجع  وم��ع 
امل��ري�����ض��ة ع��ل��ى امل�����ض��ي، وك���ان ذلك 
موؤ�ضراً رئي�ضياً اإىل فعالية جراحة 
ا�ضتبدال الركبة واإمكانية حت�ضني 

حركتها ب�ضكل عام.
ك���ان على  ذل����ك،  اإىل  وب��الإ���ض��اف��ة 

دقائق. ومع تطبيقنا لهذا الإجراء 
ع��ل��ى ال��رك��ب��ة، اع��ت��م��دن��ا ع��ل��ى هذه 
العظم  حم���اذاة  �ضبط  يف  التقنية 
الذي يجب قطعه بدون اخرتاقه. 
الناجحة  ج��راح��ت��ن��ا  وا���ض��ت��غ��رق��ت 
ك��ام��ل��ة م���دة ���ض��اع��ة وع�����ض��ر دقائق، 
الت�ضميد.  الق�ص وحتى  من  بدءاً 
املري�ضة  ك��ان��ت  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  ويف 
قادرة متاماً على الوقوف، وال�ضري 

يف اليوم الذي بعده".
خ�������ض���ع���ت امل����ري���������ض����ة لإ�������ض������راف 
دق��ي��ق حت��ت رع��اي��ة ف��ري��ق متعدد 
ال�ضيخ  م��دي��ن��ة  يف  ال��ت��خ�����ض�����ض��ات 
�ضخبوط الطبية، وهي الآن قادرة 
مع  م�ضتقلة،  ب�ضورة  ال�ضري  على 

وتابع الدكتور يعي�ص: "بالنظر اإىل 
حالة املري�ضة، كان اخليار الأف�ضل 
بالن�ضبة لها اإجراء ا�ضتبدال الركبة 
مع الإبقاء على الدعامة املعدنية. 
وحفزنا ذلك على ا�ضتك�ضاف تقنية 
املحمولة  ال��ك��م��ب��ي��وت��ري��ة  امل���الح���ة 
املف�ضل  و���ض��ع��ي��ة  ل��ت��ح��دي��د  ب��ال��ي��د 
بالأبعاد الثالثة وبالن�ضبة ملف�ضلي 
ال��ورك والكاحل، والتي ل تتطلب 
اخ�����رتاق�����اً ل���ل���ع���ظ���ام، وه�����ي اأك����رث 
ل��ل��م��ر���ض��ى، وخ��ا���ض��ة كبار  اأم����ان����اً 
ال�����ض��ن. ك��م��ا اأث��ب��ت��ت الأب���ح���اث اأن 
دقيقاً  قطعاً  ت�ضمن  التقنية  ه��ذه 
وحم��اذاة فائقة للعظام، وع��ادًة ما 
اأرب���ع  ح����وايل  تطبيقها  ي�����ض��ت��غ��رق 

ال���ض��ت��ع��ان��ة ب������اأداة م�����ض��اع��دة على 
امل�ضي.

تقنية  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  وم���ن 
املحمولة  ال��ك��م��ب��ي��وت��ري��ة  امل���الح���ة 
ال�ضيخ  م��دي��ن��ة  م��ت��وف��رة يف  ب��ال��ي��د 
�ضخبوط الطبية، و�ضيتم اعتمادها 
العمليات  اإج����راء  يف  ل��ال���ض��ت��خ��دام 
املعقدة لدى املر�ضى الذين يعانون 

من حالت م�ضابهة.

معلنا عن انطالق الكوجنر�ش العاملي لالإعالم 2022 

من�ضور بن زايد : الإمارات حا�ضنة عاملية ومن�ضة فاعلة لقطاعات الإعالم املتنوعة
•• اأبوظبي - وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد 
رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأن  الرئا�ضة  �ضوؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
الإم�������ارات ح��ا���ض��ن��ة عاملية  دول����ة 
ومن�ضة فاعلة لقطاعات الإعالم 
البنية  ب��ت��ك��ام��ل  تت�ضم  امل��ت��ن��وع��ة، 
والت�ضهيالت  الرقمية  التحتية 
الداعمة،  والقانونية  الت�ضريعية 

ملوؤ�ض�ضات الإعالم املختلفة لبحث 
ال�ضراكات و�ضبل التعاون يف تعزيز 
اآل���ي���ات ت��ط��وي��ر ر���ض��ائ��ل الإع����الم 
الهادفة  والإن�����ض��ان��ي��ة  احل�ضارية 
و�ضمان  ال��ب�����ض��ري��ة  خ���دم���ة  اإىل 
عر  املجتمعات  وتنمية  �ضعادتها 
حم���ت���وى ر����ض���ني وم�����وث�����وق ذي 

م�ضداقية عالية.
العاملي  ال��ك��وجن��ر���ص  يف  ي�����ض��ارك 
رواد  م�������ن  ن����خ����ب����ة  ل��������الإع��������الم 

حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال����وزراء 
اهلل" و�ضاحب  "رعاه  دب��ي  حاكم 
اآل  ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 

القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة .
من�ضور  ال�����ض��ي��خ  ���ض��م��و  اأع���ل���ن  و 
ب���ن زاي�����د ع���ن ان���ط���الق ال�����دورة 
العاملي  "الكوجنر�ص  من  الأوىل 

والإذاع����ة  ال�ضحافة  جم���الت  يف 
والإعالم  والإنرتنت  والتلفزيون 
العامليني.. واملوؤثرين  الجتماعي 

كما يوفر من�ضة مثالية لل�ضركات 
ال���ع���امل���ي���ة ال����راغ����ب����ة ب���ال���دخ���ول 
الإع������الم  ���ض��ن��اع��ة  اأ������ض�����واق  اإىل 
وال�ضرق  اخل���ل���ي���ج  م��ن��ط��ق��ت��ي  يف 

الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.
العاملي  "الكوجنر�ص  ي���ع���د  و 
لالإعالم " من�ضة ملهمة للتعرف 

ال�ضتثنائية  امل��ع��ي�����ض��ي��ة  وال��ب��ي��ئ��ة 
وال�ضركات  اجل��ن�����ض��ي��ات  جل��م��ي��ع 
قطاعات  يف  امل�����وؤث�����رة  ال���دول���ي���ة 
الثقافية  وال�����ض��ن��اع��ات  الإع�����الم 
واملحتوى الإخباري عر خمتلف 
واحلديثة،  التقليدية  ال��و���ض��ائ��ل 
وذلك يف ظل التوجيهات احلكيمة 
واملتابعة احلثيثة ل�ضاحب ال�ضمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ 
اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������ص 

واملتخ�ض�ضني  الإع����الم  �ضناعة 
بالإ�ضافة  ال��ع��امل��ي��ني  وامل���وؤث���ري���ن 
وطلبة  وال�ضباب  الأك��ادمي��ني  اإىل 

اجلامعات.
الكوجنر�ص  حم�����اور  وت��ت�����ض��م��ن 
الت�ضال  ت�ضمل  ع��دة  مو�ضوعات 
ال�ضطناعي  وال���ذك���اء  ال��رق��م��ي 
والإبداع  املتقدمة  والتكنولوجيا 
بالإ�ضافة  الإع��الم��ي  القطاع  يف 
اإىل عدد من اجلل�ضات املتخ�ض�ضة 

اأبوظبي  العا�ضمة  يف  لالإعالم" 
 17 15 اإىل  خ��الل ال��ف��رتة م��ن 
تنظمه  ال��ذي  و   2022 نوفمر 
�ضركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ص 
ا�ضرتاتيجية  ب�ضراكة  "اأدنيك" 
م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم�����ارات / وام 
ال���ف���ري���د من  احل�����دث  وه����و   ..  /
املنطقة وي�ضمل موؤمترا  نوعه يف 
قطاع  يف  متخ�ض�ضني  ومعر�ضا 
���ض��ن��اع��ة الإع�����الم، وي��ت��ي��ح فر�ضا 

الإع�������الم يف  اإىل واق�����ع ���ض��ن��اع��ة 
امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل و ب��ل��ورة روؤي���ة 
ا�ضت�ضرافية مل�ضتقبل هذه ال�ضناعة 
التي باتت حمفزا رئي�ضيا للتنمية 

امل�ضتدامة يف املجتمعات.

الإمارات �ضند للعامل يف مواجهة الكوارث الطبيعة
•• اأبوظبي-وام:

الم��ارات ح�ضورها  دولة  وا�ضلت 
�ضعيد  ع���ل���ى  ال���ف���اع���ل  ال��������دويل 
الطبيعية  الكوارث  اإغاثة �ضحايا 
الدول  من  العديد  �ضهدتها  التي 
والأقاليم حول العامل منذ بداية 
العام اجلاري واأ�ضهمت امل�ضاعدات 
ال��ت��ي قدمتها  وال��ع��ي��ن��ي��ة  امل���ادي���ة 
حياة  اإن����ق����اذ  يف  امل����ج����ال  ه�����ذا  يف 
والتخفيف  الب�ضر  م��ن  امل��الي��ني 

من معاناتهم.
الأ�ضا�ص  ح��ج��ر  الإم������ارات  ت��ع��د  و 
العاملية ملواجهة  املنظومة  بناء  يف 
الطبيعية  ال����ك����وارث  ت���داع���ي���ات 
اجلريئة  مبادراتها  بف�ضل  وذلك 
الذي  املتفرد  الإن�����ض��اين  ونهجها 
يقوم على تقدمي العون والإغاثة 
جلن�ص  مت��ي��ي��ز  دون  مل�ضتحقيها 
جعلت  ب���ع���دم���ا  ودي������ن  ع�����رق  اأو 
احلاجة .. املعيار الوحيد لتقدمي 

امل�ضاعدة.
بداية  م��ن��ذ  الم������ارات  ت��غ��ب  ومل 
ال�������ض���اح���ات  ع�����ن   2021 ع�������ام 

التقارير  ع���ل���ى  ب����ن����اء  ط���م���وح���اً 
الإن�ضانية  وال���ن���داءات  امل��ي��دان��ي��ة 
املنكوبة  اجل���زي���رة  م���ن  ال�������واردة 
كبرية  كميات  خالله  من  قدمت 
م��ن م�����ض��ت��ل��زم��ات الإي�����واء وامل����واد 
الغذائية وال�ضحية والحتياجات 
ال�ضرورية الأخرى، والتي ا�ضتفاد 
اآلف املت�ضررين يف املناطق  منها 

الأكرث تاأثرا بتداعيات الكارثة.
ثوران  �ضكل  امل��ا���ض��ي،  يونيو  يف  و 
يف  "نرياجوجنو"  ج��ب��ل  ب���رك���ان 
الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 
اإن�ضانية كبرية بعدما �ضرد  كارثة 
من  ���ض��خ�����ص  األ������ف   450 ن���ح���و 
الن�ضاء  م��ن  معظمهم  م��ن��ازل��ه��م 

والأطفال.
وك���ال���ع���ادة ك���ان���ت الم��������ارات من 
لنداءات  ا�ضتجابة  ال���دول  اأوائ����ل 
ال�ضتغاثة التي اأطلقتها احلكومة 
م�ضاعدات،  اأر�ضلت طائرتي  حيث 
من  طناً   51 نحو  حملت  الأوىل 
املواد الإغاثية والغذائية العاجلة، 
الثانية  ال���ط���ائ���رة  ح��م��ل��ت  ف��ي��م��ا 
العاملية  امل���دي���ن���ة  ���ض��ريت��ه��ا  ال���ت���ي 

للمناطق  الإن�ضانية  الحتياجات 
الأكرث ت�ضررا بالتن�ضيق والتعاون 
مع حكومة ولية بهاجن واجلهات 
املاليزية املخت�ضة.. ونفذت الهيئة 
برناجما خا�ضا على عدة مراحل 
منه  ا�ضتفاد  امل�����ض��اع��دات  لتقدمي 
اأك���رث من  امل��رح��ل��ة الأوىل  خ��الل 

مت�ضرر. األف   50
هيئة  وا����ض���ل���ت  ال���������ض����ودان،  يف  و 
ال����ه����الل الأح�����م�����ر الإم������ارات������ي، 
امل�ضاعدات  م���ن  امل���زي���د  ت���ق���دمي 
الإن�ضانية للمتاأثرين من ال�ضيول 
والفي�ضانات، التي اجتاحت عددا 
ال�����ض��ودان��ي��ة العام  ال���ولي���ات  م��ن 
���ض��م��ن جهودها  وذل����ك  امل��ا���ض��ي، 
الكارثة  ل���ت���داع���ي���ات  ل��ل��ت�����ض��دي 
تزال ماثلة ويعاين منها  التي ل 

املت�ضررون يف بع�ص املناطق.
و �ضريت الهيئة يف مار�ص املا�ضي 
جديدة  م�ضاعدات  ق��واف��ل  ث��الث 
اإىل وليات النيل الأبي�ص وك�ضال 
�ضكان  م�����ض��ت��ه��دف��ة  واخل����رط����وم، 
امل���ن���اط���ق الأك������رث ت�������ض���ررا، ففي 
الهيئة  ق��دم��ت  ال�����ض��ح��ي  امل���ج���ال 

مل��ك��اف��ح��ة ح���رائ���ق ال���غ���اب���ات على 
اأطراف عا�ضمة اليونان اأثينا.

ال���دك���ت���ور حممد  ����ض���ع���ادة  اأك�����د  و 
العام  الأم������ني  ال���ف���الح���ي  ع��ت��ي��ق 
الإماراتي  الأحمر  الهالل  لهيئة 
اليونان  م�����ض��اع��دات  ب��رن��ام��ج  اأن 
ب��ن��اًء على  م��راح��ل  ع��دة  يت�ضمن 
الإن�ضانية  الأو������ض�����اع  ت����ط����ورات 
اأن����ه �ضيتم  وامل��ي��دان��ي��ة، م��و���ض��ح��ا 
على  الأوىل  املرحلة  يف  الرتكيز 
واأدوات مكافحة احلرائق  معدات 
وم�����ض��ت��ل��زم��ات الإي�������واء، وم���ن ثم 
تت�ضمن  اأخ����رى  م��راح��ل  تتبعها 
الأخ�����رى مبختلف  الح��ت��ي��اج��ات 
والغذائية  ال�����ض��ح��ي��ة  اأن���واع���ه���ا، 

والإن�ضانية ب�ضفة عامة.
املنظمة  اأن  اإىل  الإ�����ض����ارة  جت���در 
عرفت  املدنية  للحماية  الدولية 
ال����ك����ارث����ة ب����اأن����ه����ا ح���������وادث غري 
متوقعة ناجمة عن قوى الطبيعة 
وترتتب  الإن�����ض��ان  فعل  ب�ضبب  اأو 
عليها خ�ضائر يف الأرواح وتدمري 
تاأثري  ذات  وت��ك��ون  امل��م��ت��ل��ك��ات  يف 
الوطني  الق��ت�����ض��اد  ع��ل��ى  ���ض��دي��د 

للكوارث  تعر�ضت  التي  واملناطق 
الفي�ضانات  م���ث���ل  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
واحلرائق  وال���راك���ني  وال�����زلزل 
وك��ان��ت ح��ا���ض��رة ب��ق��وة م��ن خالل 
وم�ضاندتها  الإغ�����اث�����ات  ت���ق���دمي 
ودعمها للمت�ضررين واملنكوبني.. 
ومتيزت برامج الدولة الإن�ضانية 
املناطق  ت���ل���ك  يف  ل���ل���م���ت���اأث���ري���ن 
بالتنوع واجلودة والو�ضول املبكر 

للم�ضتهدفني.
فعلى �ضعيد الفي�ضانات، �ضارعت 
م�ضاعدات  ت��ق��دمي  اإىل  الإم����ارات 
من  للمتاأثرين  عاجلة  اإن�ضانية 
ولية  اجتاحت  التي  الفي�ضانات 
املا�ضي  يناير  يف  املاليزية  بهاجن 
وت�ضببت باأ�ضرار ج�ضيمة يف اأكرث 
للولية  تابعة  حمافظة   11 من 
كميات  امل�������ض���اع���دات  وت�����ض��م��ن��ت 
ك��ب��رية م���ن م�����ض��ت��ل��زم��ات الإي�����واء 

واملواد الغذائية وال�ضحية.
واأر�ضلت الإم��ارات وفدا من هيئة 
ال��ه��الل الأح���م���ر الإم���ارات���ي اإىل 
لالإ�ضراف  امل��ال��ي��زي��ة،  ال��ع��ا���ض��م��ة 
واإي�ضال  الإغاثية  العمليات  على 

دبي نحو  الإن�ضانية يف  للخدمات 
امل�ضاعدات  م��ن  مرتيا  طنا   93
املياه  تنقية  ملجموعات  ال�ضاملة 
للماأوى  الالزمة  الإغاثية  واملواد 

ومعدات الوقاية ال�ضخ�ضية.
و منذ 5 اأيام .. توا�ضل الإمارات 
للمتاأثرين  م�ضاعداتها  ت��ق��دمي 
جمهورية  يف  الغابات  حرائق  من 
اليونان ال�ضديقة وتعزيز احلماية 
احتياجاتهم  وت��وف��ري  للمدنيني 
ال�ضرورية اإ�ضافة اإىل م�ضاهمتها 

يف اإخماد احلرائق.
ذراعها  ع��ر  الإم������ارات  ���ض��ريت  و 
الأحمر"  "الهالل  الإن�����ض��ان��ي��ة 
م�ضاعدات  ل��ن��ق��ل  ج���وي���ا  ج�����ض��را 
حماية  لتعزيز  ع��اج��ل��ة  اإن�����ض��ان��ي��ة 
احلرائق  م��ن  املتاأثرين  املدنيني 
يف اليونان ت�ضمنت كميات كبرية 
وال�ضحية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  م���ن 
لالأطفال  غ���ذائ���ي���ة  وم���ك���م���الت 
و م�����واد م��ك��اف��ح��ة احل���رائ���ق من 
م����الب���������ص اإط������ف������اء وم�������ض���خ���ات 
كما  وملحقاتها،  مياه  وخراطيم 
ت�ضارك الإمارات بطائرة عمودية 

مل�ضت�ضفى  طبية  وم��ع��دات  اأج��ه��زة 
يف  احل���ك���وم���ي  قا�ضم"  "اأحمد 
اخلرطوم بحري، واملتخ�ض�ص يف 
جراحة القلب وزراعة الكلى، كما 
ق��دم��ت ���ض��م��ن ه���ذه امل��رح��ل��ة من 
ومعينات  م�ضتلزمات  امل�ضاعدات 
يف  امل���دار����ص  م���ن  ل��ع��دد  تعليمية 

ولية اخلرطوم.
تداعيات  مواجهة  �ضعيد  على  و 
ال�������زلزل، ل��ع��ب��ت الإم�������ارات دورا 
معاناة  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  يف  ب�����ارزا 
امل��ت�����ض��رري��ن م���ن ال���زل���زال الذي 
����ض���رب ج����زي����رة �����ض����ولوي����زي يف 
املا�ضي  يناير  اأواخ���ر  اإندوني�ضيا 
درجة   6.2 ق��وت��ه  بلغت  ال���ذي  و 
على مقيا�ص ريخرت ونتجت عنه 
في�ضان  يف  ت�ضببت  غزيرة  اأمطار 
نهر كاريونغ بي�ص ما اأدى اإىل غمر 
اجلزيرة  يف  املناطق  م��ن  العديد 
وت�ضريد اآلف الأ�ضر من منازلها، 
من  كبري  ع��دد  انهيار  جانب  اإىل 
واملدار�ص  وامل�ضت�ضفيات  امل�ضاكن 
وامل���راف���ق اخل��دم��ي��ة الأخ������رى. و 
اإغاثيا  برناجما  الإم���ارات  نفذت 

وتفوق  الج���ت���م���اع���ي���ة  واحل����ي����اة 
املوارد  قدرة  مواجهتها  اإمكانيات 
الوطنية وتتطلب م�ضاعدة دولية. 
الكوارث  اأن����واع  قائمة  وتت�ضمن 
الأر�ضية مثل  الكوارث  الطبيعية 
والنهيارات  وال���زلزل  ال��راك��ني 
الطبيعية  وال����ك����وارث  ال��ث��ل��ج��ي��ة 
وال����ت���������ض����ون����ام����ي والأع�����ا������ض�����ري، 
اجلفاف  مثل  املناخية  وال��ك��وارث 
وال��زواب��ع واحلرائق  والأع��ا���ض��ري 
والأوبئة  احل����راري  والح��ت��ب��ا���ص 

واملجاعات.
و حتتل الإم��ارات مركزاً متقدماً 
�ضعيد  ع���ل���ى  وع���امل���ي���اً  اإق���ل���ي���م���ي���اً 
متكاملة  وط��ن��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ب��ن��اء 
روؤية  متثل  والأزم�����ات  ل��ل��ط��وارئ 
م�ضرتكة ملواءمة وان�ضجام اأهداف 
الدولة مع الأهداف التي حددتها 
املتحدة  الأمم  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال��دول��ي��ة للحد م��ن ال���ك���وارث يف 
»اإطار �ضنداي« للحد من خماطر 
الكوارث للفرتة 2030-2015 
وبناء قدرة الأمم واملجتمعات على 

مواجهة الكوارث.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية بعنوان التحدي الريا�ضي لتنمية املهارات والت�ضجيع على التناف�س ال�ضريف

نادي دبي لأ�ضحاب الهمم يختتم اأن�ضطته ال�ضيفية

•• اأبوظبي - الفجر:

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، 
من خالل مركز بلدية الوثبة فعالية ريا�ضية عن ُبعد بعنوان 
حدود"،  بال  "ريا�ضة  م��ب��ادرة  �ضمن  الريا�ضي"،  "التحدي 

وذلك بالتعاون مع فوروارد لالإدارة الريا�ضية.

تنمية  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ت�ضجيع  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وه��دف��ت 
ل�ضحة  الريا�ضة  باأهمية  الوعي  وتعزيز  الريا�ضية،  مهاراتهم 
الفرد، وكذلك التعريف باأهمية التناف�ص الريا�ضي ال�ضريف يف 
امل�ضابقات الريا�ضية، بالإ�ضافة اإىل ت�ضليط ال�ضوء على اهتمام 
وتهيئتها  املجتمعية  امل��راف��ق  بتفعيل  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 

لت�ضتوعب كافة �ضرائح املجتمع.

وت�ضمنت الفعالية تنظيم ور�ضة عن ُبعد، مت خاللها ا�ضت�ضافة 
ممثلي جمموعة من اجلهات وال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني لعر�ص 
عليها،  التغلب  وكيفية  الريا�ضي  املجال  يف  التحديات  بع�ص 
املجتمعية  امل��راف��ق  يف  وامل��م��ا���ض��ي  ب��امل��الع��ب  التعريف  وك��ذل��ك 
وتاأثرياتها  م��ن��ه��ا،  ال���ض��ت��ف��ادة  وكيفية  وف��وائ��ده��ا  واأه��م��ي��ت��ه��ا 

الإيجابية على حياة و�ضحة كافة اأفراد املجتمع.

•• دبي - وام: 

الهمم  لأ���ض��ح��اب  دب��ي  ن���ادي  اختتم 
الن�ضخة اخلام�ضة للن�ضاط ال�ضيفي 
�ضعار  حتت  اأقيم  ال��ذي  الفرتا�ضي 
الهمم"  اأ���ض��ح��اب  ي��ا  ال��ق��م��م  "اإىل 
مب�ضاركة 200 من اأ�ضحاب الهمم 
7 من�ضات  املختلفة عر  الفئات  يف 
وثقافية  ري��ا���ض��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ة  و74 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  وترفيهية  واجتماعية 
اليوم  وا�ضتمل  الور�ص.  من  العديد 

اخلتامي على عر�ص من الفعاليات 
الذي  ال�ضيفي  للن�ضاط  املختلفة 
ا�ضتمر ملدة 21 يوما، وكلمة األقاها 
جمل�ص  رئي�ص  بالرقاد  جمعة  ثاين 
اإدارة النادي اأعرب فيها عن �ضعادته 
الن�ضخة  ح��ق��ق��ت��ه  ال�����ذي  ب��ال��ن��ج��اح 
الهدف  اأن  اإىل  م�����ض��ريا  اخل��ام�����ض��ة، 
من اإقامتها لي�ص فقط �ضغل اأوقات 
العطلة  يف  ال��ه��م��م  اأ����ض���ح���اب  ف����راغ 
طاقات  ا�ضتثمار  واإمن����ا  ال�ضيفية، 
ال�������ض���ب���اب ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل م����ن خالل 

التوا�ضل  وو�ضائل  احلديثة  النظم 
اأ�ضبحت  التي  الجتماعي اجلديدة 
اأ�ضا�ضيا يف  ونهجا  الواقع  ج��زءا من 
"حاولنا  بالرقاد:  وق��ال  امل�ضتقبل. 
املختلفة يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  م��ن 
ال������دورة اخل��ام�����ض��ة ت��ع��زي��ز ق����درات 
اأ�ضحاب الهمم الإلكرتونية ون�ضعى 
للم�ضتقبل  ال�ضباب  ه��وؤلء  لتجهيز 
ق��در كبري من  ي�ضتحوذ على  ال��ذي 
الأهمية، ومما ل �ضك فيه اأن النتائج 
حيث  التفاوؤل  على  وتبعث  مر�ضية 

جنحت الن�ضخة اخلام�ضة يف تفجري 
طاقات اأ�ضحاب الهمم ليكونوا رقما 
بناء  يف  ي�ضهم  اأن  ميكنه  �ضحيحا 

نه�ضة الوطن".
النجاح  ل�ضركاء  �ضكره  ع��ن  واأع���رب 

الهمم  واأ�����ض����ح����اب  وامل���ت���ط���وع���ني 
ال�ضيفي  الن�ضاط  �ضاركوا يف  الذين 
النادي  اإدارة  جمل�ص  اأن  ..م���وؤك���دا 
���ض��ي��ك��ون م��ع��ه��م دائ���م���ا ع��ل��ى طريق 

التحدي والإجنازات.
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العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/نوفمر 

CN للحدادة  رخ�ضة رقم:2526083 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافترييا 

CN �ضومي موتو هاو�ص  رخ�ضة رقم:2843018 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/م�ضبار 

CN الأمل لزينة ال�ضيارات  رخ�ضة رقم:3707798 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ال�ضقر 

الذهبي للمواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2753919 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/

فونتني لل�ضوكلت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2716613 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضولفوتيك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3673791 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/داينمك 

لل�ضفر واخلدمات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2831963 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضينك  بان  التنمية القت�ضادية  دائ���رة  تعلن 

للت�ضميم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3949448 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ا�ص تو 

لينك لالنظمة التكنولوجية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2643273 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/مل�ضات  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

من الورد للوجبات اخلفيفة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2898766 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطبخ 

اأماية للماأكولت ال�ضعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2460974 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
لل�ضيانة  ال�ض�����ادة/تركيز  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN العامة والديكور  رخ�ضة رقم:1851742 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
ا�ضافة عبدالرحيم ح�ضني يو�ضف %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف زينل عبدالرحيم ح�ضني يو�ضف

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
اأم غافة  ال�ض�����ادة/�ضالون  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للحالقة  رخ�ضة رقم:1131519 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
ا�ضافة احمد علي �ضامل حممد العي�ضائي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف حمد �ضعيد �ضامل خمي�ص ال�ضام�ضي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
للحدادة  رمان  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN والنجارة امل�ضلحه  رخ�ضة رقم:1705649 

قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضيد اهلل مو�ضى خيل  %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�ضافة خليفه �ضامل عبداهلل �ضامل النعيمى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف خليفه �ضامل عبداهلل النعيمى

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

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

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضاك�ضي�ص لتجارة 

CN املواد البناء ذ.م.م  رخ�ضة رقم:4021645 
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�ضب ال�ضركاء 

جنم احلق خمتار احمد من 25% اىل %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف حممد بارك حاجي فاروق احمد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
الرحمه  ال�ض�����ادة/مالك  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للحمام املغربي ذ.م.م   رخ�ضة رقم:1230579 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
ا�ضافة عبداهلل ح�ضني حممد دردقه احلمادي %5

تعديل ن�ضب ال�ضركاء 
فاطمه حممد خليفه الرميثي من 51% اىل %46

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
العني  امييج  ال�ض�����ادة/�ضركه  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للمقاولت العامه ذ م م  رخ�ضة رقم:1156610 
قد تقدموا الينا بطلب
 تعديل ن�ضب ال�ضركاء 

 هارجيندر �ضينغ كريبال �ضينغ من 25 % اإىل %76
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف �ضرور احمد �ضرور �ضلطان الظاهرى
 تعديل ن�ضاط / حذف �ضيانة املباين  4329901

تعديل ن�ضاط  حذف مقاولت �ضبكات ال�ضرف ال�ضحى الرئي�ضية  4220303
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
واحلدادة  النجارة  لعمال  نيل  ال�ض�����ادة/�ضيتي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب امل�ضلحة    رخ�ضة رقم:2767225 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضيتي نيل لعمال النجارة واحلدادة امل�ضلحة

CITY NILE CARPENTRY AND IRON WORKS

 اإىل/ �ضتى نيل لأعمال اجلب�ص
  CTY NILE FOR GYPSUM WORK

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة اأعمال اجلب�ص  4330010
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة اأعمال الطالء والدهانات للمباين  4330003

 تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال النجارة امل�ضلحة  4390004
 تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال حديد الت�ضليح  4390005

 تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال تبليط الأر�ضيات واجلدران 4330019 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
امل�ضتعملة  الغيار  لقطع  واىل  ال�ض�����ادة/جرين  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�ضيارات ذ.م.م    رخ�ضة رقم:2874355 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عبيد عتيق عبيد ثانى الرميثى  %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل احمد جمعه عبداهلل احلو�ضني

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضيد حممد معني الدين �ضيد امداد ال�ضالم
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة null * null اىل 1*1 

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ جرين واىل لقطع الغيار امل�ضتعملة لل�ضيارات ذ.م.م

GREEN VALLEY USED AUTO SPARE PARTS L.L.C

اإىل / جرين واىل لقطع الغيار امل�ضتعملة لل�ضيارات - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
 GREEN VALLEY USED AUTO SPARE PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/م�ضبغة �ضيكون

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:3694346 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ م�ضبغة �ضيكون

CICON LAUNDRY

اإىل/ �ضيكون كافيه
  CICON CAFE 

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة م�ضروبات باردة و �ضاخنة  5630004
 تعديل ن�ضاط / حذف كي املالب�ص  9601001 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأم القيوين-وام:

 "2 "نرد عليهم  التطوعي تنفيذ مبادرة  ال�ضعادة  وا�ضل فريق �ضفراء 
املقامة حتت رعاية ال�ضيخ حميد بن عمار النعيمي بالتعاون مع من�ضة 
تنظم  والتي  املجتمع  تنمية  وزارة  مع  وبال�ضراكة  الإم���ارات  متطوعني 
اأبناء  م��ن  فعالة  مب�ضاركة  ال�ضيف  ف�ضل  نهاية  حتى  اأ�ضبوعي  ب�ضكل 
الوطن وفق الإجراءات الإحرتازية. وتهدف املبادرة اإ�ضعاد الفئة العاملة 
يف املواقع الإن�ضائية ور�ضم الب�ضمة على وجوههم وتخفيف معاناة حرارة 
ف�ضل ال�ضيف عليهم وذلك تقدريراً جلهودهم املبذولة ، بال�ضافة اإىل 
تعك�ص  التي  والإن�ضانية  الرحمة  معاين  تر�ضيخ  على  امل�ضاركني  حر�ص 
قام  الأ�ضيل،حيث  وجمتمعها  احلكيمة  وقيادتها  الإم����ارات  دول��ة  قيم 

امل�ضاركون يف املبادرة بتوزيع امل�ضروبات الباردة واملياه واملاأكولت اخلفيفة 
تنفيذ  �ضارك يف   . عامل   3000 اأك��رث من  على  والكمامات  املثلجات  و 
املبادرة مع الفريق يف حمطتها الرابعة باإمارة اأم القيوين �ضعادة حممد 
ال�ضعادة  �ضفراء  فريق  وقائد  الإحت��ادي  الوطني  املجل�ص  ع�ضو  الك�ضف 
روؤية  ل�ضبكة  التنفيذي  الرئي�ص  ال�ضحي  عبداهلل  امل�ضت�ضار  و   ، التطوع 
الإمارات الإعالمية، وال�ضيد �ضيف الرحمن رئي�ص فريق �ضكراَ لعطائك 
ال��ت��ط��وع��ي، وم��دي��ر ف��ري��ق ���ض��ف��راء ال�����ض��ع��ادة �ضعيد احل��و���ض��ن��ي، و�ضريك 
ال�ضعادة امل�ضت�ضار ب�ضار علي ع�ضو جمعية الإمارات للمحامني وعدد من 
الإعالميني والنا�ضطني الجتماعيني، بالإ�ضافة اإىل عدد من امل�ضاركني 
من فريق �ضفراء ال�ضعادة ومن�ضة متطوعني الإمارات ومتطوعي فر�ضان 

ال�ضعادة الأطفال .

ال�ضعادة التطوعى يوا�ضل تنفيذ )نربد عليهم 2( فى حمطته الرابعة يف اأم القيوين

•• عجمان - وام:

اأ����ض���اد ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع��م��ار ب���ن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان بالعالقات 
ال��ق��ائ��م��ة ب��ني دول����ة الإم������ارات ودولة 
ا���ض��ت��ون��ي��ا وال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي يف كافة 
التقنية  جم�����ال  وخ���ا����ض���ة  امل����ج����الت 
العامل  اأن  �ضموه  م��وؤك��دا   .. الرقمية 
يتطور ول بد من مواكبة هذا التطور 
وقيادة المارات الر�ضيدة تويل اأهمية 
احلكومية  املوؤ�ض�ضات  لتطوير  خا�ضة 
مبا  خا�ضة  عجمان  ام���ارة  ويف  ع��ام��ة 
والتقدم  ال�����ض��ام��ل��ة  ال��ن��ه�����ض��ة  ي��ح��ق��ق 
وخا�ضة  ك��اف��ة  امل���ج���الت  يف  امل��ن�����ض��ود 
للمجتمع  املقدمة  الرقمية  اخلدمات 
م����ن اف��������راد وم�����ض��ت��ث��م��ري��ن ورج������ال 
ال�ضرتاتيجيني  ال�����ض��رك��اء  او  اأع��م��ال 

اواملتعاملني معنا.
جاء ذلك خالل ا�ضتقبال �ضموه اأم�ص 
بديوان احلاكم �ضعادة توما�ص هندريك 

ال�ضابق  ا�ضتونيا  دول��ة  رئي�ص  اإيلف�ص 
بالده  يف  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  وموؤ�ض�ص 
البالد  ي��زور  ال��ذي  له  املرافق  والوفد 
حاليا ومت خالله تبادل وجهات النظر 
امل�ضرتكة  الهتمامات  من  ع��دد  ح��ول 

واآخر  امل�ضاريع  من  ع��دد  وا�ضتعرا�ص 
التوجهات ال�ضرتاتيجية لال�ضتخدام 

التكنولوجي والتقنية الرقمية .
واأكد �ضموه ان المارات ت�ضعى جاهدة 
اىل حتويل جميع اخلدمات احلكومية 

اإىل خدمات رقمية معربا عن اأمله فى 
حكومة  يف  اخل��دم��ات  جميع  ن��رى  اأن 
وهيئاتها  وموؤ�ض�ضاتها  كذلك  عجمان 
قد حتولت اإىل خدمات رقمية باأ�ضرع 

وقت ممكن.

" ن��ري��د لم���ارة عجمان  �ضموه  وق���ال 
تقدمي  تناف�ضية  يف  رائ����دة  ت��ك��ون  اأن 
�ضباقة  تكون  واأن  الرقمية  اخل��دم��ات 
التطور  يف  وم�ضاهمة  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
ت�ضهده  ال���ت���ي  وال��ت��ق��ن��ي  احل�������ض���اري 

حكومة  يف  ن���ع���م���ل  ل������ذا  الإم�������������ارات 
ع��ج��م��ان ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��راف��ق البنية 
خا�ضة  ال��ع��ام��ة  واخل���دم���ات  التحتية 
اخلدمات الرقمية والتقنية للو�ضول 
اخلطة  خ�������الل  م�����ن  اجل����م����ي����ع  اإىل 

حكومة  تتبناها  التي  ال�ضرتاتيجية 
عحمان .

وقدم ال�ضيف نبذة عن اآخر التوجهات 
ال�ضرتاتيجية ل�ضتخدام التكنولوجيا 
وخطة التحول الرقمي واملراحل التي 

و�ضلت اإليه بالده يف هذا املجال.
ال�ضابق  ا�ضتونيا  رئي�ص  �ضعادة  واأثنى 
البلدين  ب��ني  امل�ضرتك  ال��ت��ع��اون  على 
التقنية  وخ��ا���ض��ة  ك��اف��ة  امل���ج���الت  يف 
الرقمية .. م�ضيدا بالتطور احل�ضاري 
الذي ت�ضهده دولة الإمارات يف خمتلف 

امليادين.
ح�ضر اللقاء .. �ضعادة عبداهلل حممد 
املويجعي رئي�ص جمل�ص غرفة جتارة 
الدكتور  و���ض��ع��ادة  ع��ج��م��ان  و���ض��ن��اع��ة 
���ض��ع��ي��د ����ض���ي���ف امل���ط���رو����ض���ي الم����ني 
و�ضعادة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�ص  ال��ع��ام 
دائ���رة عجمان  ع��ام  ف��ار���ص مدير  دينا 
�ضيف  �ضامل  و�ضعادة  بالنابة  الرقمية 
احلاكم  ديوان  نائب مدير  املطرو�ضي 
الغمال�ضي  اب��راه��ي��م  اأح��م��د  و���ض��ع��ادة 
و�ضعادة  ال��ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����ص 
ي��و���ض��ف حم��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر عام 
الت�ضريفات وال�ضيافة وعدد من كبار 

امل�ضوؤولني.

•• عجمان-وام:

املجل�ص  رئي�ص  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�ضيخ  �ضمو  اأ�ضدر 
التنفيذي املر�ضوم الأمريي رقم / 4 / ل�ضنة 2021 ب�ضاأن اإعادة تنظيم جامعة 

عجمان.
على  وال�ضتف�ضارات  التعريفات  بعد   - م��ادة   19 ي�ضم  ال��ذي   - املر�ضوم  ون�ص 
املر�ضوم  اأح��ك��ام  مب��وج��ب  اأن�ضئت  ال��ت��ي  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ض�ضة  تنظيم  اإع���ادة 
اجلامعية  عجمان  كلية   " م�ضمى  حت��ت   1988 ل�ضنة   /  4 رق���م/  الأم����ريي 
عجمان" وظلت  "جامعة  ليكون  ا�ضمها  تغيري  مت  " ثم  والتكنولوجيا  للعلوم 
قائمة يف اإمارة عجمان حتى تاريخ نفاذ هذا املر�ضوم .. كما ت�ضتمر اجلامعة يف 
تاأدية اأعمالها من خالل مقرها الرئي�ضي يف مدينة عجمان ومن خالل الفروع 

والكليات واملعاهد واملوؤ�ض�ضات واملرافق الأخرى التابعة لها .
تاأدية  اأج���ل  م��ن  ال��ق��ان��وين  وو�ضعها  اجلامعة  ا�ضتقالل  اإىل  امل��ر���ض��وم  وت��ط��رق 
ال�ضارية يف  الت�ضريعات  اأحكام  بكل  والتقيد  اأهدافها  لتحقيق  وال�ضعي  اأعمالها 
ال��وزارة واأحكام اللوائح  الدولة وال�ضيا�ضات والإج��راءات املعتمدة للجامعة من 
والنظم املالية والإدارية التي ي�ضدرها جمل�ص الأمناء من وقت لآخر ومعايري 
تقا�ضي  اأن  للجامعة  وي��ج��وز  اجلامعة  لها  تخ�ضع  التي  الأك��ادمي��ي  العتماد 
كمدعية واأن تقا�ضى كمدعي عليها با�ضمها وب�ضفتها العتبارية. وحدد املر�ضوم 
اأهمها الإ�ضهام يف دعم وتعزيز  اأه��داف يجب حتقيقها من  الأم��ريي جمموعة 
العلمية  الأن�ضطة  وتوفري  الأكادميية  البحوث  واإع��داد  الفعال  العايل  التعليم 
لها  ب�ضرية  م��وارد  تطوير  بهدف  واملهني  الأكادميي  التدريب  ومراكز  املبتكرة 
كفاءات مهنية وذات مهارات عالية لتلبية احتياجات ومتغريات �ضوق العمل يف 
مع  املثمرة  والتعليمية  العلمية  وال�ضراكات  الثقافية  الروابط  وتوثيق  الدولة 
داخل  الأخ��رى  العايل  التعليم  ومراكز  ومعاهد  وموؤ�ض�ضات  وهيئات  اجلامعات 
الدولة وخارجها ون�ضر وتنمية املعارف الإن�ضانية والإ�ضهام يف النهو�ص بحركة 
التاأليف والرتجمة وحتفيز ثقافة التميز والأبتكار والتطوير العلمي وتاأهيل 
اأ�ضاتذة اجلامعة  طاقات ومهارات الطالب الذاتية وا�ضتغالل خرات وكفاءات 
يف  والإجتماعية  القت�ضادية  التنمية  خطط  مواكبة  بغر�ص  املجالت  �ضتى  يف 
الدولة ومبا يوؤدي لزدهارها ورفاهية مواطنيها واملقيمني فيها وتطوير بيئة 

الإدارية  املعايري  اأعلى  مع  وتن�ضجم  بال�ضمولية  لتت�ضم  اجلامعة  يف  احلوكمة 
والأكادميية حملياً ودولياً.

لإ�ضدار  الأم��ن��اء  جمل�ص  املر�ضوم  دع��ا  للجامعة  ال�ضرتاتيجية  اخلطة  وح��ول 
اخلطة ال�ضرتاتيجية على اأن تت�ضمن :

- توفري الإمكانيات والقدرات املادية والب�ضرية املطلوبة لتاأهيل اجلامعة لتكون 
مثال متميزا ملوؤ�ض�ضة التعليم العايل النموذجية وو�ضع اخلطط لتحقيق مكانة 
التزام  املرموقة وذلك عن طريق  العاملية  رائ��دة للجامعة فيما بني اجلامعات 
الأكادميي  العتماد  موؤ�ض�ضات  ومعايري  وت�ضريعات  باأ�ض�ص  الدقيق  اجلامعة 
املتنوعة  �ضوؤونها  بت�ضريف  اإل��ت��زام��ه��ا  بجانب  وال��دول��ي��ة  والإقليمية  املحلية 

باأ�ضاليب تتميز بالو�ضوح وال�ضفافية وامل�ضداقية والنزاهة.
- و�ضع منهجية متكاملة تت�ضمن تخطيط واإدارة ن�ضاطات اجلامعة الأكادميية 
واملجتمعية والعمل على تطويرها كما ونوعا وب�ضورة �ضمولية بغر�ص �ضمان 
اأن تكون خمرجاتها التعليمية عالية اجلودة وتغطي احتياجات الدولة والإمارة 
املوارد  وتطوير  والتعليمية  وال�ضحية  والجتماعية  القت�ضادية  املجالت  يف 

الب�ضرية.
- �ضمان منح الدرجات الأكادميية وال�ضهادات املهنية والفخرية والرتب العلمية 
الت�ضريعات  واأح��ك��ام  للجامعة  املعتمدة  والإج�����راءات  واملعايري  للقواعد  وف��ق��اً 

ال�ضارية يف الدولة.
- قيام اجلامعة بتنظيم الندوات واملوؤمترات والدورات التدريبية ون�ضر البحوث 
العلمية وتقدمي ال�ضت�ضارات واملعلومات واخلدمات يف كافة املجالت الأكادميية 
والعلمية. - التن�ضيق والتعاون امل�ضتمر مع اجلامعات وموؤ�ض�ضات التعليم العايل 
املحلية والإقليمية والدولية مع الهتمام ب�ضفة خا�ضة بتعزيز ح�ضوراجلامعة 
اجلامعات  فيها  ت�ضارك  التي  واملحلية  والإقليمية  الدولية  املحافل  كافة  يف 

وموؤ�ض�ضات التعليم العايل املرموقة.
املح�ضة  الأك��ادمي��ي��ة  لر�ضالتها  ت��اأك��ي��داً  اجل��ام��ع��ة  ا�ضتقاللية  على  ال��ت��اأك��ي��د   -

و�ضفافية وو�ضوح اأهدافها التعليمية واملجتمعية.
- احرتام املبادئ الإن�ضانية عند توزيع املنح الدرا�ضية والإعانات املالية للطالب 

املحتاجني لها .
- تنمية ال�ضعور بامل�ضئوليات املجتمعية لدى طالب اجلامعة وتعزيز روح التعاون 

والتكافل فيما بينهم مع ال�ضعي اجلاد اإىل تنمية الإمكانيات الذاتية لكل منهم 
ليكون عن�ضرا فعال يف املجتمع وقادرا على م�ضاعدة نف�ضه واأهله وغريهم.

ي��ت��وىل جمل�ص الأم���ن���اء الإ����ض���راف الكامل  اأن  امل��ر���ض��وم الأم����ريي ع��ل��ى  ون�����ص 
وال�ضالحيات  وامل��ه��ام  ال�ضلطات  كامل  ول��ه  اجلامعة  على  التامة  وال�ضيطرة 
والإدارية  الأكادميية  �ضوؤونها  وجميع  ون�ضاطاتها  اجلامعة  اأعمال  جميع  على 
اأي  اأو لحقة من  اأي موافقة م�ضبقة  اإىل  دون احلاجة  وذل��ك  والفنية  واملالية 

جهة اأخرى.
تعديل  اأو  واعتماد  ال�ضالحيات  وممار�ضة  املهام  ت��اأدي��ة  الأم��ن��اء  ملجل�ص  ويحق 
وال�ضيا�ضات  ال��دول��ة  وق��وان��ني  ب��اأح��ك��ام  والتقيد  للجامعة  ال��ع��ام��ة  ال�ضيا�ضات 
والإجراءات املعتمدة من الوزارة.. واعتماد خطة العمل ال�ضنوية للجامعة التي 
اجلامعة  اأعمال  ب�ضاأن  املدير  تقرير  واعتماد   .. الأمناء  ملجل�ص  املدير  يرفعها 
املدير  تعيني  ب�ضاأن  القرارات  واإ�ضدار   .. اجلامعية  والر�ضوم  العامة  والأنظمة 
والقرارات ب�ضاأن اإن�ضاء اأو اإلغاء اأي كلية اأو معهد اأو مركز اأو �ضركة اأو موؤ�ض�ضة اأو 
مرافق اأخرى تابعة للجامعة .. واعتماد معايري قبول الترعات والهبات لدعم 
ت�ضكيل  ب�ضاأن  ال��ق��رارات  واإ���ض��دار   .. واملجتمعية  الأكادميية  ن�ضاطاتها  ورعاية 
اللوائح  واإ���ض��دار   .. الأخ��رى  التخ�ض�ضية  اللجان  وت�ضكيل  التنفيذية  اللجنة 
واملالية  والإداري����ة  الأك��ادمي��ي��ة  ال�ضئون  ول��وائ��ح  التنظيمي  للهيكل  املت�ضمنة 

ولئحة املوارد الب�ضرية.
وخول املر�ضوم رئي�ص جمل�ص الأمناء ملمار�ضة جمموعة من ال�ضالحيات منها 
رئا�ضة الجتماعات واحلق يف دعوة اأي خبري اأو م�ضت�ضار ح�ضبما قد يراه مالئما 
اأية م�ضاألة مطروحة  اأي اجتماع ملجل�ص الأمناء لال�ضتئنا�ص براأيه يف  حل�ضور 
اأمام املجل�ص وتوقيع كافة اللوائح والأنظمة والقرارات التي يتخذها اأو يعتمدها 
جمل�ص الأمناء ومتابعة تنفيذها عر التقارير املرفوعة له من اجلهات املخت�ضة 
الدولية  اللقاءات  اأمام اجلهات الأخرى ويف  بتنفيذها ومتثيل جمل�ص الأمناء 
واإ�ضدار   .. التي تتعامل معها اجلامعة  امل�ضارف  والإقليمية واملحلية وحتديد 
القرارات لت�ضوية اأي ديون اأو التزامات اأخرى يف ذمة اجلامعة واقرتاح املبادرات 
الأمناء لإعتمادها  املالية ورفعها ملجل�ص  لتنمية مواردها  اأو  لتطوير اجلامعة 
اإىل  اأي من �ضالحياته املمنوحة له  ب�ضفة نهائية .. ويجوز للرئي�ص تفوي�ص 
بال�ضروط  يكون  واأن  للمدير.  اأو  الأم��ن��اء  جمل�ص  اأع�ضاء  م��ن  اأك��رث  اأو  واح��د 

وللمدة التي يراها منا�ضبة .. واإ�ضدار لئحة جديدة لتنظيم اجتماعات جمل�ص 
واإنهاء  اأدائ��ه  وتقييم  خدمته  �ضروط  وحتديد  وتعيينه  املدير  واختيار  الأمناء 

خدماته وقبول ا�ضتقالته بقرارات ي�ضدرها جمل�ص الأمناء.
الر�ضوم  امل��ال��ي��ة للجامعة م��ن  امل����وارد  ت��ك��ون  اأن  الأم����ريي على  امل��ر���ض��وم  ون�����ص 
اجلامعية والترعات واملنح والهبات املتفقة مع اأهداف اجلامعة التي تقدمها 
دعم  بغر�ص  اأخ���رى  موؤ�ض�ضة  اأو  �ضركة  اأو  هيئة  اأو  منظمة  اأو  حكومة  اأي  لها 

اجلامعة اأو رعاية اأي من م�ضروعاتها اأو براجمها .
ومنح املر�ضوم جمموعة من المتيازات للجامعة منها اعفاء اجلامعة واملعاهد 
على  اجلمركية  الر�ضوم  جميع  من  لها  التابعة  الأخ���رى  واملوؤ�ض�ضات  وامل��راك��ز 
املفرو�ضة  املحلية  والر�ضوم  ال�ضرائب  جميع  ومن  باأعمالها  املتعلقة  وارداتها 
من حكومة الإم��ارة ويجوز حلاكم الإم��ارة بناء على تو�ضية خطية يرفعها له 
جمل�ص الأمناء م�ضفوعة مبررات كافية يقتنع بها ا�ضتثناء اجلامعة من تطبيق 

اأي ت�ضريع حملي �ضاري املفعول يف الإمارة.
للجامعة  الداخلية  اللوائح  باإ�ضدار  الأمناء  الأم��ريي جمل�ص  املر�ضوم  وطالب 
العمل  وم�ضار  اجلامعة  يف  الإدارة  لأجهزة  التنظيمي  الهيكل  تت�ضمن  اأن  على 
واملراكز  واملعاهد  والكليات  للجامعة  العليا  الإدارة  اأجهزة  بني  فيما  املوؤ�ض�ضي 
التي  والنظم  اللوائح  بجانب  للجامعة  التابعة  الأخ��رى  وامل��راف��ق  واملوؤ�ض�ضات 
حتكم ال�ضئون الأكادميية واملالية والإدارية للجامعة واأنظمة اإ�ضتخدام اأع�ضاء 
ملجل�ص  وي��ج��وز  اجلامعة  يف  الآخ��ري��ن  والعاملني  وامل��وظ��ف��ني  التدري�ص  هيئة 
اأية  الداخلية وباإ�ضدار  اللوائح  اأحكام  اأن يقوم من وقت لآخر بتعديل  الأمناء 

لوائح اأو اأنظمة اأو قرارات اأخرى لتنظيم اأعمال اجلامعة .
ويلغي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا املر�ضوم .. املر�ضوم الأمريي رقم /4/ ل�ضنة 
كلية عجمان اجلامعية للعلوم والتكنولوجيا واملر�ضوم  تاأ�ضي�ص  ب�ضاأن   1988
الأمناء  جمل�ص  ت�ضكيل  اإع����ادة  ب�����ض��اأن   2017 ل�ضنة   /21/ رق��م  الأم����ريي 
جامعة  م�ضمى  ا�ضتبدال  ب�ضاأن   2018 ل�ضنة   /6/ رق��م  الأم���ريي  وامل��ر���ض��وم 
نفاذ  تاريخ  ق��رارات �ضدرت قبل  اأي  عجمان وذلك بدون م�ضا�ص ب�ضحة ونفاذ 

هذا املر�ضوم وفقا لأحكام املرا�ضيم امللغاة مبوجب اأحكام هذه املادة.
اجلريدة  يف  وين�ضر  عليه  التوقيع  ت��اري��خ  م��ن  الأم����ريي  امل��ر���ض��وم  ب��ه��ذا  يعمل 

الر�ضمية لالإمارة ويعمم على جميع اجلهات املعنية به لتنفيذه.

عمار النعيمي ي�ضيد بتعزيز ومتانة العالقات مع ا�ضتونيا والتعاون يف جمال التقنية الرقمية

بلدية ال�ضارقة توفر مما�ضي واأر�ضيات مطاطية يف عدد من احلدائق

عمار النعيمي ي�ضدر مر�ضوما ب�ضاأن اإعادة تنظيم جامعة عجمان

•• ال�شارقة -وام:

هناأ �ضعادة اللواء �ضيف الزري ال�ضام�ضي قائد عام �ضرطة 
ال�ضارقة مراكز اخلدمة وفرق العمل مبنا�ضبة ح�ضولهم 
على ت�ضنيف خم�ص جنوم واأربع جنوم وذلك بعد اعتماد 
�ضاحب  عنها  اأعلن  احت��ادي��اً  خدمة  مركز   69 وت�ضنيف 
رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 

الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل".
جاء ذلك خالل زيارة �ضعادته ام�ص لكل من مركز خدمات 
ت�ضنيف  على  حل�ضوله  ال�ضارقة  يف  والرتخي�ص  امل���رور 
ومركز خورفكان ال�ضامل  مركزاً   14 بني  من  جنوم   5
ال�ضامل ومركز  الغرب  ال�ضامل ومركز  ال�ضناعية  ومركز 
من  جن��وم   4 ت�ضنيف  على  حل�ضولها  ال�ضامل  البحرية 
والتفاين  املتوا�ضلة  اجلهود  اأن  ..م��وؤك��داً  32 مركزاً  بني 
الواحد  الفريق  ب��روح  والعمل  اخل��دم��ات  اأف�ضل  لتقدمي 

اأثمر عن حتقيق هذا  يف القيادة العامة ل�ضرطة ال�ضارقة 
العاملي  النجوم  الكبري ملراكز اخلدمة وفق نظام  الإجن��از 

لت�ضنيف اخلدمات.
وتقديره  �ضكره  ع��ن  ال�ضارقة  �ضرطة  ع��ام  ق��ائ��د  واأع����رب 
بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  قبل  من  واملتابعة  للدعم 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية 
وحر�ضه على الرتقاء باخلدمات املقدمة للمتعاملني وفق 
اأف�ضل املعايري التي ت�ضتجيب لطموحات الدولة والقيادة 
الر�ضيدة يف تعزيز الأداء احلكومي املتميز وحتقيق اأف�ضل 

امل�ضتويات يف مراكز اخلدمة.
عليه  ح�ضلت  ال���ذي  التقدير  اأن  ال�ضام�ضي  ال��ل��واء  واأك���د 
للم�ضي  وح��اف��زاً  دافعاً  �ضي�ضكل  ال�ضارقة  ب�ضرطة  املراكز 
قدماً يف حتقيق مزيد من التقدم والتطوير ودعم البداع 
اأف�ضل  يلبي  املتعاملني مب��ا  والب��ت��ك��ار يف جم��ال خ��دم��ات 

طموحات القيادة الر�ضيدة يف هذا املجال.

•• ال�شارقة-وام:

الإفرتا�ضي  ال��رن��ام��ج  للتعليم  ال�����ض��ارق��ة  جمل�ص  اأط��ل��ق 
م�ضتهدفا  ���ض��ه��را  ي�ضتمر  ال����ذى  ك��ي��ف��ك(  ع��ل��ى  )���ض��ي��ف��ك 
الأطفال و يت�ضمن اأن�ضطة اأ�ضبوعية متكاملة من الور�ص 
البتكارية واحلرف والأن�ضطة الفنية و الثقافة و القراءة 
اىل جانب التمارين الريا�ضية. واأ�ضار �ضعادة حممد اأحمد 
اأن برنامج  املال الأمني العام ملجل�ص ال�ضارقة للتعليم اىل 
اإطار  ياأتي يف  هو برنامج نوعي   " كيفك  على  �ضيفك   "

التفاعل  من  م�ضاحة  الأط��ف��ال  ملنح  املجل�ص  ا�ضرتاتيجية 
الالفت مع برامج �ضيقة وهادفة خالل عطلتهم ال�ضيفية 
وتتيح ا�ضتفادة ب�ضكل فاعل مع تلك الرامج املنفذة والتي 
تتالقى مع الروؤى التعليمية واملجتمعية . واأو�ضح املال اأن 
امل�ضاركني  وتاأهيل  لتدريب  كبرية  فر�ضاً  يوفر  الرنامج 
ب�ضكل  وتنمية مهاراتهم ومواهبهم ل�ضتثمارها  لكت�ضاف 
اإبداعية حقيقية من  اأعمال  اإىل  علمي وحتويل هواياتهم 
يف  املجل�ص  وجهود  روؤي��ة  �ضمن  املتخ�ض�ضة  الور�ص  خالل 

ا�ضتثمار اأوقات الأطفال.

حاكم ال�ضارقة ي�ضدر مر�ضوما اأمرييا ب�ضاأن تعيني 
رئي�س ملجمع القراآن الكرمي يف اإمارة ال�ضارقة

•• ال�شارقة - وام: 

ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ���ض��در 
2021م  ل�ضنة   29 رقم  الأم��ريي  املر�ضوم  ال�ضارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ص 

ب�ضاأن تعيني رئي�ص ملجمع القراآن الكرمي يف اإمارة ال�ضارقة.
ون�ص املر�ضوم على اأن ُيعنّي �ضعادة الدكتور خليفة م�ضبح بن اأحمد الطنيجي 

رئي�ضاً ملجمع القراآن الكرمي يف اإمارة ال�ضارقة.
وُيعمل بهذا املر�ضوم من تاريخ �ضدوره، وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كلٌّ فيما 

يخ�ضه، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

ويل عهد ال�ضارقة ي�ضدر قرارا ب�ضاأن ترقية وتعيني 
مدير للديوان الأمريي يف منطقة احلمرية

•• ال�شارقة-وام:

اأ�ضدر �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي ويل العهد نائب 
حاكم ال�ضارقة رئي�ص املجل�ص التنفيذي قرار املجل�ص رقم  ل�ضنة 2021م 

ب�ضاأن ترقية وتعيني مدير للديوان الأمريي يف منطقة احلمرية.
اأن يرقى ال�ضيد �ضعيد عبيد �ضيف ال�ضام�ضي اإىل درجة  ون�ص القرار على 
مدير دائرة على نظام الوظائف اخلا�ضة يف حكومة ال�ضارقة، ويعني مديراً 

للديوان الأمريي يف منطقة احلمرية.
كلٌّ  تنفيذه  املعنية  اجلهات  وعلى  �ضدوره،  تاريخ  من  القرار  بهذا  وُيعمل 

فيما يخ�ضه، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

•• ال�شارقة - وام:

اأجنزت بلدية مدينة ال�ضارقة مما�ضي واأر�ضيات مطاطية يف حدائق القرائن 
3--4 5 والنهدة وال�ضفيا والنوف 1وفق اأف�ضل املوا�ضفات واملعايري العاملية 
خالل الن�ضف الأول من العام اجلاري وذلك تنفيذاً لروؤى وتوجيهات �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�ص الأعلى حاكم 
الريا�ضة  ملمار�ضة  املنا�ضبة  البيئة  وتوفري  �ضحي  حياة  منط  باتباع  ال�ضارقة 

ومتا�ضياً مع ا�ضرتاتيجيتها يف حتقيق ال�ضتدامة وجودة احلياة.
اأن  وامل�ضاريع  امل��راف��ق  اإدارة  مدير  حديد  بن  بطي  �ضو�ضن  املهند�ضة  واأك���دت 
ال�ضارقة  ال�ضمو حاكم  �ضاحب  وتوجيهات  روؤى  تنفيذ  على  البلدية حتر�ص 
يف توفري البيئة املنا�ضبة ملمار�ضة الريا�ضة وتوفري خدمات ذات جودة عالية 
ملمار�ضة  مق�ضداً  املدينة  حدائق  جعل  على  حتر�ص  كما  وال���زوار  للقاطنني 
اجلذب  تعزيز  يف  ا�ضرتاتيجيتها  مع  توافقا  ممتعة  اأوق��ات  وق�ضاء  الريا�ضة 
جعل  يف  ي�ضاهم  خدمات  من  توفره  فما  وال�ضكني  وال�ضتثماري  ال�ضياحي 

الإمارة البا�ضمة مكاناً جاذباً تتحقق به رفاهية العي�ص.
بطول   4 القرائن  حديقة  يف  مطاطيا  مم�ضى  نفذت  البلدية  اأن  واأو�ضحت 
مرتا حيث مت   1040 بطول   5 القرائن  حديقة  يف  واآخ��ر  اأمتار   1106
العتماد على جمموعة من املعايري الفنية عند التنفيذ �ضملت مطابقة املواد 
لتاأمني  الكافية  واملرونة  املعتمدة  العاملية  واملوا�ضفات  للمعايري  امل�ضتخدمة 
الظروف اجلوية  ب�ضبب  لونها  لتغرّي  املما�ضي  تعر�ص  �ضهولة احلركة وعدم 
بالبيئة  اأو غ��ازات م�ضرة  اأي��ة روائ��ح منها  انبعاث  اأو كرثة ال�ضتخدام وع��دم 

وامل�ضتخدمني.
حديقة  يف  الأط��ف��ال  األ��ع��اب  منطقة  بتغطية  قامت  البلدية  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
وحديقة  مربعا  م��رتا   535 م�ضاحة  على  املطاطية  بالأر�ضيات   3 القرائن 
النهدة على م�ضاحة 960 مرتا مربعا وحديقة ال�ضفيا على م�ضاحة 870 
مع  متا�ضياً  مربعا  مرتا   875 م�ضاحة  على  النوف1  وحديقة  مربعا  مرتا 
جهودها يف توفري عوامل الأمان وال�ضالمة بكافة مرافقها وحماية الأطفال 

خالل ممار�ضة اللعب.

اللواء ال�ضام�ضي يهنئ املراكز احلا�ضلة على 
ت�ضنيف خم�س جنوم واأربع جنوم ب�ضرطة ال�ضارقة

جمل�س ال�ضارقة للتعليم يطلق برنامج )�ضيفك على كيفك(
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اإعــــــــــالن
مياه  وتوزيع  لتجارة  ال�ضماء  ال�ض�����ادة/ماء  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�ضرب رخ�ضة رقم:1694655 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ماء ال�ضماء لتجارة وتوزيع مياه ال�ضرب

SKY WATER DRINKING WATER DISTRIBUTION

اإىل/ ماء ال�ضماء لتجارة املواد الغذائية
MAA ALSAMA FOODSTUFF TRADING 

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة حمم�ضة  4711006
 تعديل ن�ضاط / حذف جتارة املياه املعدنية - باجلملة  4630204

 تعديل ن�ضاط / حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة  4721033 
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
لأعمال  البادي  علي  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN البال�ضرت   رخ�ضة رقم:1128614 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة علي البادي لأعمال البال�ضرت

ALI AL BADI FOR PLASTER WORKS EST

اإىل/ موؤ�ض�ضة ازالية فالور لالعمال ال�ضحية
AZALIA FLOWER SANITARY WORKS EST 

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة تركيب الأدوات والتمديدات ال�ضحية 4322002
 تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال التطيني للمباين )البال�ضرت(  4330009 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
الواحدى  �ضلطان  ال�ض�����ادة/مكتب  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالإ�ضت�ضارات القانونية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2992787 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عادل على احمد ابراهيم احلمادى %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضلطان �ضالح عو�ص حم�ضن الواحدى

تعديل اإ�ضم جتاري من/ مكتب �ضلطان الواحدى لالإ�ضت�ضارات القانونية
SULTAN AWADH LEGAL CONSULTING OFFICE

اإىل/ مكتب الفي�ضل لال�ضت�ضارات القانونية
 ALFAISAL LEGAL CONSULTING OFFICE 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
الفطيم  ماجد  من  فرع   ( ت�ضيلدرن  ال�ض�����ادة/مون�ضون  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالك�ض�ضوارات - �ص ذ م م ( - فرع اأبو ظبي 2
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:2069868 

تعديل مدير / اإ�ضافة جون ايريك نيك�ضون
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة مون�ضون اك�ض�ضورايز ام اإي هولدينج ليميتد

Monsoon Accessories ME Holding Limited
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة اك�ضي�ضورايز ايلند�ص ليمتد

Accessorize Islands Limited
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف اك�ضي�ضورايز ايالند ليمتد

accessorize island limited
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ماجد الفطيم فا�ضن - ذ م م

majid al futtaim fashion - l l c
تعديل راأ�ص املال / من null اىل 300000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 5*0.70 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل فرع

تعديل اإ�ضم جتاري من/ مون�ضون ت�ضيلدرن ) فرع من ماجد الفطيم لالك�ض�ضوارات - �ص ذ م م ( - فرع اأبوظبي 2
MONSOON CHILDREN ) BR OF MAJID AL FUTTAIM ACCESSORIES - L L C  - BRANCH OF ABU DHABI 2

 اإىل/ مون�ضون ت�ضيلدرن فرع من مون�ضون لالك�ض�ضووارات ذ م م فرع 1 - فرع اأبو ظبي 1
 MONSOON CHILDREN BRANCH OF MONSOON ACCESSORIZE LLC BRANCH 1 - BRANCH OF ABU DHABI 1    

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل اأربعة 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/تارجت 

لدارة الندية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2648941 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/اأفكار  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للت�ضويق التقني
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3684782 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

ال�ضلطان لتجارة الدوات الكهربائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1006956 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضي�ضرتز 

للوجبات اخلفيفة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2936195 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
ديزاين  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للمقاولت العامة  رخ�ضة رقم:2270948 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
ا�ضافة لطيفه عبداهلل نايف م�ضعل املريخي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف �ضلطان احمد علي ابراهيم املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جلوبال بينيوي لت�ضليح 

CN ال�ضيارات  رخ�ضة رقم:2742254 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة رومان رامون ايجينيو رونا�ص %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�ضافة فاطمه �ضى ديل روزاريو
تعديل وكيل خدمات / حذف فاطمه �ضى ديل روزاريو

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف فين�ضنت نول ا�ضيبار ما�ضيكا
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

 اإعـــالن �شطب قيد
انكوربوريتيد  ارينك  ال�ضادة/�ضركة  باأن  القت�ضاد  وزارة  تعلن 
فرع  قيد  �ضطب  بطلب  تقدمت  قد  املتحدة(  )اجلن�ضية:الوليات 
�ضمو   - ال�ضياحي  النادي  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�ضركة 
ال�ضيخ �ضرور بن حممد خليفة ال نهيان - �ص.ب:54154( واملقيدة 
حتت رقم )4776( يف �ضجل ال�ضركات الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا 
ال�ضركات  �ضاأن  ل�ضنة 2015 يف  القانون الحتادي رقم )2(  لحكام 
2010م  ل�ضنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية 
املن�ضاآت  دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب  اعتماد  �ضاأن  يف 
ال�ضادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ض�ضة 
ا�ضحاب احلق يف العرتا�ص ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة 
التايل:  العنوان  على  الن�ضر  تاريخ  من  �ضهر  يتجاوز  ل  ميعاد  يف 
وزارة القت�ضاد اإدارة الت�ضجيل التجاري �ص.ب:)901( - ابوظبي.

 ادارة الت�شجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / �ضبي�ضاليزد  خلدمات العالمات التجارية 

  Fine feather : بطلب لت�ضجيل بيانات  العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 355454  بتاريخ:  12  / 7 / 2021
بيانات الأولوية : 

با�ض��م :    تيك اأوبيت للتجارة ) �ص. ذ.م.م.(.
ب��ن رب��اح اخل��ريي��ة ، ���ص، ب 20652 هاتف،  – دي��ره ، حم��ل ملك مدر�ضة ب��الل  وع��ن��وان��ه: حمي�ضنة 

2587000 -04 ، فاك�ص 2856600 – 04  الإمارات العربية املتحدة. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�ضوجات ومنتجات الن�ضيج غري الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�ص واملوائد.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 24 (

م�ضتطيل  ر�ضم  خلفية  على  مميز  ب�ضكل  لتينية  "  بحروف    Fine feather  " :و�ضف العالمة
مظلل باللون الأزرق. 

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اأعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / �ضبي�ضاليزد خلدمات العالمات 

HUAXIZI : التجارية بطلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 354494  بتاريخ:  29 / 6 / 2021
بيانات الأولوية: 

با�ض��م :    ت�ضجيانغ ييجي  اإنرتبري�ص ماناجيمنت جروب كو.، ال تي دي.
وعنوانه: يونت 8 ، 6 / اأف ، بيلدينج 5 ، 2 كيجيوان رود، باياجن �ضيب – دي�ضرتيكت ، هانغت�ضو اإكونوميك اأند 

تيكنولوجيكال ديفولومبنت اإريا ، جيانغجان  دي�ضرتيكت ، هانغت�ضو ، ت�ضجيانغ  بروفين�ص ، ال�ضني.  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

مالب�ص ، اأحذية ، مالب�ص حمبوكة ، الأو�ضحة ، و�ضاحات ، زي م�ضرحي ، مالب�ص اإطفال ، قبعات ، م�ضدات 
للن�ضاء ، قفافيز )مالب�ص( ، معاطف واقية  من املطر ، مالب�ص للمواليد ، اأثواب اإ�ضتحمام ، اأثواب �ضباحة ، 

قبعات اإ�ضتحمام ، اأقنعة نوم ، عباءات ت�ضفيف ال�ضعر ، ف�ضاتني الزفاف ، نطق .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

و�ضف العالمة:  "  HUAXIZI  "  بحروف لتينية و �ضينية ب�ضكل مميز .
ال�ض��رتاطات:  

القت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

 منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل  / �ضبي�ضاليزد  خلدمات العالمات التجارية

  HUAXIZI : بطلب لت�ضجيل بيانات  العالمة التجارية 

 املودعة حتت رقم: 354496  بتاريخ:  29 / 6 / 2021
 بيانات الأولوية: 

با�ض��م :    ت�ضجيانغ ييجي  اإنرتبري�ص ماناجيمنت جروب كو.، ال تي دي.
وعنوانه: يونت 8 ، 6 / اأف ، بيلدينج 5 ، 2 كيجيوان رود، باياجن �ضيب – دي�ضرتيكت ، هانغت�ضو اإكونوميك اأند 

تيكنولوجيكال ديفولومبنت اإريا ، جيانغجان  دي�ضرتيكت ، هانغت�ضو ، ت�ضجيانغ  بروفين�ص ، ال�ضني.  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

�ضبكة  على  الإن��رتن��ت  ع��ر  الإع���الن   ، بالتجزئة  البيع  لأغ��را���ص  الت�����ض��ال  و�ضائط  على  الب�ضائع  عر�ص 
بيانات  املعلومات يف قواعد  ، تنظيم  والت�ضدير  ال�ضترياد  وك��الت   ، الأعمال  اإدارة  امل�ضاعدة يف   ، الكمبيوتر 
الكمبيوتر ، توفري �ضوق عر الإنرتنت مل�ضرتي وبائعي ال�ضلع واخلدمات ، توفري املعلومات التجارية عر 

موقع على �ضبكة الإنرتنت ، ترويج املبيعات لالآخرين ، البحث عن كفالة ، ت�ضويق . 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�ضف العالمة:  "  HUAXIZI  "  بحروف لتينية و �ضينية ب�ضكل مميز .
ال�ض��رتاطات:  

القت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اأعلنت موا�ضالت الإمارات عن تكثيف 
ا���ض��ت��ع��دادات��ه��ا ل��ت��وف��ري خ��دم��ات النقل 
املدر�ضي وم�ضريف النقل وال�ضالمة عر 
للمدار�ص  مدر�ضية  حافلة   6،629
للعام  املتعاقدة  واخل��ا���ض��ة  احلكومية 
 2022-2021 اجل��دي��د  ال��درا���ض��ي 
وال������ذي ���ض��ي��ن��ط��ل��ق ق��ب��ل ن��ه��اي��ة �ضهر 

اأغ�ضط�ص احلايل.
ال�ضركة  اأجن������زت  الإط��������ار،  ه����ذا  ويف   
اأ�ضطولها  ت����اأه����ي����ل  خ���ط���ط  م���ع���ظ���م 
املخ�ض�ص للنقل املدر�ضي والتعليمي يف 
عمليات  النتهاء من  �ضيما  ل  الدولة، 
والتاأكد  وال��دوري��ة،  الوقائية  ال�ضيانة 
و�ضالمة  اأم���ن  منظومة  جاهزية  م��ن 
الطلبة يف احلافالت، عالوًة على تلبية 
كافة الإجراءات الحرتازية والوقائية 
يف  املعنية  اجل��ه��ات  قبل  م��ن  املطلوبة 
بكوفيد19-،  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ال���دول���ة 
عمليات  خالل  الطلبة  ل�ضحة  �ضماناً 
مواقع  واإىل  م����ن  ال���ي���وم���ي���ة  ن��ق��ل��ه��م 

الدرا�ضة.
ل�ضمان  ال��رام��ي��ة  اجل���ه���ود  اإط�����ار  ويف 
اآثار  م��ن  و�ضالمتهم  الطلبة  ح��م��اي��ة 
ج��اٍر ح�ضب اخلطة  فالعمل  اجلائحة؛ 

املنقولني  ال��ط��ل��ب��ة  حل��م��اي��ة  ال�����ض��ام��ل��ة 
ي��ح��ق��ق �ضالمة  ال���ف���ريو����ص، مب���ا  م���ن 
املدر�ضي  امل���ج���ت���م���ع  ع���ن���ا����ض���ر  ور�����ض����ا 
ب���اأك���م���ل���ه، وب��خ��ا���ض��ة اأول����ي����اء الأم�����ور 
اأ�ضطول  منت  على  املنقولني  والطلبة 
حافالت ال�ضركة، علماً اأن هذه اخلطة 
تخ�ضع للتحديث الدوري وفق اأحدث 
التي  الإر���ض��ادي��ة  والأدل����ة  الت�ضريعات 
�ضدرت بخ�ضو�ص الوقاية، حيث ي�ضمل 
نطاق العمل بهذه اخلطة خدمات نقل 
الطلبة يف خمتلف القطاعات الدرا�ضية 

والتعليمية ولكافة املراحل العمرية.
وتت�ضمن هذه اخلطة تفا�ضيل �ضاملة 
ل������الإج������راءات ال���ت���ي ي���ت���م ال���ق���ي���ام بها 
الطلبة  نقل  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ل�ضمان 
عملياً  املمكنة  املمار�ضات  اأف�ضل  وف��ق 
وامل��ط��ب��ق��ة حم��ل��ي��اً وع���امل���ي���اً، ب�����دءاً من 
مرحلة التخطيط والإعداد والتجهيز 
للعام الدرا�ضي، مروراً بعملية الت�ضغيل 
وتقدمي اخلدمة، حتى مرحلة الرقابة 
والقيا�ص، كما تت�ضمن حتديداً وا�ضحاً 
املعنيني  جلميع  وامل�ضوؤوليات  ل���الأدوار 

بتقدمي اخلدمات.
تاأهيل  م���ن  اأي�������ض���اً  الن���ت���ه���اء  ك��م��ا مت 
وتقدمي  ب���اإدارة  املكلفني  العمل  اأطقم 
اليومي  والتعامل  الطلبة  نقل  م��ه��ام 

ال�ضائقني  جميع  يخ�ضع  حيث  معهم، 
ل�����دورات  دوري  وب�����ض��ك��ل  وامل�������ض���رف���ات 
متنوعة  واإر���ض��ادي��ة  تدريبية  وب��رام��ج 
وم���ك���ث���ف���ة ����ض���م���ن م���ن���اه���ج م���درو����ض���ة 
وتنفيذها  اإع����داده����ا  ج���رى  و���ض��ام��ل��ة، 
م��ن ق��ب��ل م��رك��ز م��وا���ض��الت الإم����ارات 
وبالتعاون مع جمموعة من  للتدريب 
اجلهات احلكومية، ومبا ي�ضمن تقدمي 
اخل��دم��ات ب�����ض��ورة اح��رتاف��ي��ة ترتجم 
اأهم  اإحدى  اأهمية ال�ضالمة باعتبارها 
يف  �ضيما  ل  وقيمها  ال�ضركة  اأول��وي��ات 
التاأكد  يجري  حيث  الراهنة،  املرحلة 
من قدرة فرق العمل على التعامل مع 
الناجمة  وال��ظ��روف  احل���الت  خمتلف 
على  ع���الوًة  كوفيد19-،  انت�ضار  ع��ن 
الأمثل  ال����ض���ت���خ���دام  ع��ل��ى  ال���ت���دري���ب 
املتقدمة  وال�����ض��الم��ة  الأم���ن  ملنظومة 
من  تت�ضمنه  مبا  ال�ضركة  يف  املعتمدة 
مزايا تقنية وفنية تعتر من اأحدث ما 
املجال  ه��ذا  يف  التقنيات  اإليه  تو�ضلت 

عاملياً.
اأنظمة  ت��ط��ب��ي��ق  م��ت��اب��ع��ة  اإط�������ار  ويف 
والتقنية  الفنية  واجلاهزية  ال�ضالمة 
وال����رق����م����ي����ة لأ������ض�����ط�����ول احل����اف����الت 
اأن حافالتها  ال�ضركة  اأك��دت  املدر�ضية، 
مزودة بالعديد من الأنظمة والتقنيات 

احل��دي��ث��ة ال���ت���ي ت��ك��ف��ل اأع���ل���ى درج����ات 
للطلبة  وال���راح���ة  والأم�����ن  ال�����ض��الم��ة 
متطلبات  جميع  تلبي  كما  املنقولني، 
اجل���ه���ات ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة ذات ال�����ض��ل��ة يف 
ت�ضجيل  الأنظمة  تتيح  حيث  ال��دول��ة، 
ك��ل م��ا ي��ح��دث يف احل��اف��ل��ة وحميطها 
واإ�ضدار تقارير فورية لغرفة العمليات 
التتبع،  اأنظمة  ذل��ك  يف  مبا  والتحكم، 
الداخلية  ال��ك��ام��ريات  م��ن  وجمموعة 
واخلارجية التي تت�ضل ب�ضا�ضة رئي�ضية 
 360 حميطية  روؤي����ة  لل�ضائق  تتيح 
لالإ�ضعافات  و�ضندوق  للحافلة،  درجة 
�ضامل  ا���ض��ت�����ض��ع��ار  ون����ظ����ام  الأول�����ي�����ة، 
الطلبة  ن�ضيان  مينع  امل��راح��ل  متعدد 
"قف"  داخل احلافلة، ف�ضاًل عن ذراع 
وغريها من و�ضائل احلماية. كما يتم 
ر�ضد احلركة اليومية للحافالت عر 
يتيح  ال��ذي  الذكي  "حافلتي"  تطبيق 
لأولياء الأمور واإدارات املدار�ص متابعة 
كافة حركات احلافالت والطلبة خالل 
�ضعود  ذل��ك  يف  مبا  املدر�ضية،  الرحلة 
احلافلة،  واإىل  م���ن  ال��ط��ل��ب��ة  ون�����زول 
وت���ت���م م��ت��اب��ع��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق م���ن خالل 
غ��رف��ة م��راق��ب��ة م��رك��زي��ة، ك��م��ا ت�ضمل 
الطلبة  بيانات  حتديث  ال���ض��ت��ع��دادات 
بالتوا�ضل  �ضكناهم  م��واق��ع  وحت��دي��د 

"اآمنة"  الأم��ور عر خدمة  اأولياء  مع 
ن��ظ��ام حم��ادث��ة عر  تتمثل يف  وال��ت��ي 
"وات�ضاب"،  الهاتفية  الدرد�ضة  تطبيق 
والتنفيذ  التخطيط  لت�ضهيل  وذل���ك 

للعمليات الت�ضغيلية و�ضمان دقتها.
التطعيم  عمليات  بتقّدم  يت�ضل  وفيما 
امل�ضتهدف  م����ن  كوفيد19-؛  ����ض���د 
جميع  ت���ط���ع���ي���م  ع���م���ل���ي���ات  اك����ت����م����ال 
العاملني يف هذا القطاع، والذين يبلغ 
األ����ف موظف   11 اأك����رث م���ن  ع���دده���م 
نقل  وم�ضرفات  �ضائقني  من  وموظفة 
 100% بن�ضبة  واإداري������ني  و���ض��الم��ة 
قبل انطالق العام الدرا�ضي، بينما مت 
بن�ضبة  ال��ط��ل��ب��ة  ن��ق��ل  ح��اف��الت  تعقيم 
تعقيمها  لإع���ادة  خطة  م��ع   ،100%
اإ�ضافًة  ال���درا����ض���ي،  ال���ع���ام  ب���دء  ق��ب��ي��ل 
اأثناء  ال���دوري  للتعقيم  خطط  لو�ضع 
ت��ق��دمي اخل���دم���ة، وذل����ك مب����واد اآمنة 

على الطلبة و�ضديقة للبيئة.
ال�ضركاء  ب������دور  ال�������ض���رك���ة  واأ������ض�����ادت 
واملتعاملني  واملوردين  ال�ضرتاتيجيني 
لتعزيز  امل�����ض��ت��م��ر  ت���ع���اون���ه���م  م��ث��م��ن��ًة 
�ضري  ���ض��م��ان  اإىل  ال���رام���ي���ة  اجل���ه���ود 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ال���دول���ة على 
النحو الأمثل، وتاأمني �ضالمة الطلبة 

وراحتهم وفق اأعلى املعايري املعتمدة.

•• اأبوظبي-وام:

�ضهد معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�ص  الت�ضامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
رئي�ص جمل�ص اإدارة �ضندوق الوطن 
نظمه  اف�����رتا������ض�����ي  ت����خ����رج  ح����ف����ل 
ال�������ض���ن���دوق جل��م��ي��ع امل�������ض���ارك���ني يف 
الرامج ال�ضيفية ملبادرتي موهبتنا 
2021 والتي  الإم��ارات��ي  وامل��رم��ج 
وطالبة  ط��ال��ب   800 فيها  ���ض��ارك 

من مدار�ص الدولة.
ح�������ض���ر احل����ف����ل م����ع����ايل ع���م���ر بن 
للذكاء  دول��ة  وزي��ر  العلماء  �ضلطان 
الرقمي  والق��ت�����ض��اد  ال���ض��ط��ن��اع��ي 
و�ضعادة  بعد  ع��ن  العمل  وتطبيقات 
هند باقر مدير عام �ضندوق الوطن 
امل�ضوؤولني  من  جمموعة  جانب  اإىل 
وال�ضركات  اجل����ه����ات  م����ن  ع�����دد  يف 
الداعمة لهذه الرامج الرامية اإىل 
عدد  يف  امل�ضتقبل  ق���ادة  جيل  تاأهيل 
من املجالت احليوية وذات الأهمية 

ال�ضرتاتيجية يف امل�ضتقبل.
معايل  ق���ال  احل��ف��ل  اإىل  كلمته  ويف 
نهيان:  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ 
“اإن اأبناء وبنات الإمارات، هم اأ�ضا�ص 
..هم  الدولة  الب�ضري يف  امل��ال  راأ���ص 
اأمل امل�ضتقبل، علينا جميعاً م�ضوؤولية 
تنمية الطاقة والعزم، والقدرة على 
اهلل  ب��ع��ون  ليكونوا  لديهم  الإجن����از 
اأداة تطوير نحو الأف�ضل يف الدولة 

واملنطقة والعامل«.

كثرياً  اأعتز  “اإنني  معاليه:  واأ�ضاف 
“موهبتنا”  م��ب��ادرت��ا  ت��ظ��ه��ره  مب���ا 
اأن  م���ن  الإماراتي”،  و”املرمج 
واعدون  اأذك��ي��اء  الدولة  وبنات  اأبناء 
البتكار  على  فائقة  ق���درة  ول��دي��ه��م 
وع���زٍم ق��وي ل���الأداء والإجن����از وعلى 
تاأكيد  وب��ك��ل  ..ه���م  امل�ضتويات  اأع��ل��ى 
على قدر اآمال وتوقعات قيادة الدولة 
ال�ضمو  �ضاحب  يف  ممثلة  الر�ضيدة 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
ل��ل��ق��وات امل�����ض��ل��ح��ة، ال����ذي ي��وؤك��د لنا 
الإب��داع والبتكار والإجناز  اأن  دائما 
م�����ض��وؤول��ي��ة اجلميع،  ال��دول��ة ه��و  يف 
واأن ال�ضتثمار يف الب�ضر اأمر اأ�ضا�ضي 
املعرفة  جم��ت��م��ع  ل��ب��ن��اء  و�����ض����روري 

بالدولة«.
ويف  ال���ي���وم،  “اإننا  م��ع��ال��ي��ه:  وق�����ال 
ب���ه���وؤلء اخلريجني  ه���ذا الح��ت��ف��ال 
والوطن  اهلل  ن��ع��اه��د  واخل���ري���ج���ات 
كافة اجلهود يف  بذل  والقيادة، على 
ر�ضالتنا  الوطن، كي نحقق  �ضندوق 
اأن تكون دولة  الإ�ضهام يف  املقررة يف 
الإمارات، دائماً وبا�ضتمرار، منوذجاً 
الناجح،  البتكار  يف  ورائ����داً،  ف��ري��داً 
يكون  واأن  امل����رم����وق����ة،  وال��ت��ن��م��ي��ة 
الإن�ضان  لبناء  وو�ضيلة  �ضبياًل  ذل��ك 
اأف�ضل  ح���ي���اٍة  اأج�����ل  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه 
ل��ن��ف�����ض��ه ومل��ج��ت��م��ع��ه ول��ل��ع��امل ال���ذي 
جناح  اأن  دائماً  ولنتذكر  فيه  يعي�ص 
اإمنا  امل�ضعى  الوطن يف هذا  �ضندوق 

مواجهة  على  املجتمع  ق���درة  ي��دع��م 
ما  ك��ل  واط����الق  ال��ع�����ض��ر  متطلبات 
وهبه اهلل لأبنائه وبناته من طاقات 

واإمكانات«.
معايل  ت����ق����دم  ك���ل���م���ت���ه  خ����ت����ام  ويف 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�ضيخ 
واخلريجات  للخريجني  بالتهنئة 
“موهبتنا”، و”املرمج  يف مبادرتي 
جميعاً،  ل��ه��م  ومت��ن��ى  الإماراتي”، 
النجاح والتوفيق، كما توجه بال�ضكر 
لكل من كان له دور يف تنفيذ هاتني 

املبادرتني.
اأك��د معايل عمر �ضلطان  من جهته، 
ال��ع��ل��م��اء اأه���م���ي���ة ت��ع��زي��ز امل����ب����ادرات 
ال��وط��ن��ي��ة ال���ه���ادف���ة ل��ب��ن��اء ق����درات 
ومتكينهم  ال�ضابة  الوطنية  املواهب 
ال���الزم���ة  وامل�����ه�����ارات  الأدوات  م���ن 
ملواكبة املتغريات املت�ضارعة التي متر 

لتزايد  نتيجة  وال��ع��امل  ال��دول��ة  بها 
العتماد على التكنولوجيا املتقدمة 
وحلول واأدوات الذكاء ال�ضطناعي، 
الوطن” يف  “�ضندوق  ب��دور  واأ���ض��اد 
الإماراتية  امل��واه��ب  ورع��اي��ة  ت��اأه��ي��ل 

واإعدادها للم�ضتقبل.
دول����ة  ح���ك���وم���ة  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 
تو�ضيع  ع��ل��ى  ح��ري�����ض��ة  الإم���������ارات 
جمالت توظيف الذكاء ال�ضطناعي 
واحللول التكنولوجية التي يوفرها 
مبا  احلياة،  نواحي  خمتلف  لت�ضمل 
ويعزز  املجتمع،  على  اإيجاباً  ينعك�ص 
الإم���ارات عاملياً، م�ضرياً  ري��ادة دول��ة 
التطور  ع��ل��ى  ال����دول  ق����درة  اأن  اإىل 
وامل�ضاركة الفاعلة يف م�ضرية التنمية 
م�ضتدامة  من����اذج  ت�ضميم  تتطلب 
ل��ب��ن��اء ال����ق����درات وت��ع��زي��ز امل���ه���ارات، 
واإمكانات  ط��اق��ات  م��ن  وال���ض��ت��ف��ادة 

واإب����داع����ات ال�����ض��ب��اب وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
ق����وة داف���ع���ة ن��ح��و امل�����ض��ت��ق��ب��ل. ومن 
“ت�ضاف  ب��اق��ر:  هند  ق��ال��ت  جانبها 
هذه الكوكبة من الكفاءات واملواهب 
اإجن��ازات �ضندوق الوطن  اإىل �ضجل 
امل�ضتقبل  ق��ادة  من  اأجيال  تاأهيل  يف 
عاتقهم  ع��ل��ى  ����ض���ي���اأخ���ذون  ال���ذي���ن 
والتقدم  التنموية  امل�ضرية  موا�ضلة 
م�ضتقبل  اإىل  و����ض���وًل  والزده��������ار، 
لأجيالنا  واأف�����ض��ل  ل��دول��ت��ن��ا  م�����ض��رق 

القادمة«.
ج��ي��ل من  ت��اأه��ي��ل  “ن�ضع  وت��اب��ع��ت: 
رئي�ضية  اأول���وي���ة  وال���ق���ادة  ال��ع��ل��م��اء 
ل��ن��ا، ومت��ك��ن��ا ح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه���ذا من 
مرمج   4900 م���ن  اأك����رث  ت��اأه��ي��ل 
�ضمن مبادرة “املرمج الإماراتي”، 
وط����ورن����ا ق������درات اأك�����رث م���ن 200 
م����وه����ب����ة، وع��������امل، ورائ��������د اأع����م����ال 

ليكونوا م�ضاهمني فاعلني يف تطور 
دولتنا يف جميع القطاعات وتقدمها 
على كافة املوؤ�ضرات خالل اخلم�ضني 
عاماً القادمة”. واأ�ضادت باقر بدعم 
الذين  ال����وط����ن  ����ض���ن���دوق  ����ض���رك���اء 
ج�ضدوا منوذجاً يف ال�ضراكة الفاعلة 
ل���ب���ن���اء ق����درات����ن����ا و����ض���ق���ل م���ه���ارات 
يف  الرئي�ص  املحرك  لتكون  م��واردن��ا 
اقت�ضاد  اإىل  انتقالنا  وت��رية  ت�ضريع 
املعرفة  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م  امل�����ض��ت��ق��ب��ل 
والإبداع والبتكار، وهو النهج الذي 
دولتنا  وتتبناه  قيادتنا  عليه  ت�ضري 
وم�ضتقبل  م�������ض���رق  غ����د  ل�����ض��ن��اع��ة 

م�ضتدام لالأجيال القادمة.
وا���ض��ت��م��ل��ت ق��ائ��م��ة اخل��ري��ج��ني على 
600 م�ضارك من املرحلة املتو�ضطة 
والتي  الإماراتي”  “املرمج  ملبادرة 
امل�ضاركني  ت���زوي���د  خ��الل��ه��ا  ج����رى 

وذلك  ال�ضطناعي  الذكاء  مبهارات 
جيل  وت��اأه��ي��ل  اإع����داد  يف  للم�ضاهمة 
م��ت�����ض��ل��ح ب��ل��غ��ة ال��ع�����ض��ر وق�����ادر على 

�ضناعة م�ضتقبل م�ضرق للدولة.
اأكرث  “موهبتنا”  مبادرة  وت�ضمنت 
من 200 م�ضارك والتي تهدف على 
ذوي  املوهوبني  الطالب  ا�ضتك�ضاف 
القدرات الذهنية العالية لتزويدهم 
التي  املتنوعة  وال���ق���درات  ب��امل��ه��ارات 
ت�����ض��ه��م يف ت��ع��زي��ز ق���درات���ه���م وذل���ك 
م���ن خ����الل ب���رام���ج م��ت��ن��وع��ة تركز 
والتعلم  امل�����ض��ت��م��ر  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع���ل���ى 
التجريبي متعدد التخ�ض�ضات التي 
والتفكري  والب������داع  الب��ت��ك��ار  ت��ع��زز 

امل�ضتقبلي.
الذيابي،  اأّك����د ط���الل  ج��ه��ت��ه،  وم���ن 
الدار  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص 
توؤديه  الذي  الدور  اأهمية  العقارية، 
ال��ك��ف��اءات ال�����ض��اب��ة يف ر���ض��م مالمح 
وتعزيز  الإم�������ارات،  دول����ة  م�ضتقبل 
التكنولوجيا  جم����ال  يف  م��ك��ان��ت��ه��ا 

والذكاء ال�ضطناعي.
الر�ضيدة  قيادتنا  “ر�ضخت  واأ�ضاف: 
اأجيال  ب��ن��اء  ن��ح��و  وا���ض��ح��اً  ط��ري��ق��اً 
م���ت���م���ّك���ن���ة، مت���ت���ل���ك م����ن اخل������رات 
واملعرفة ما يلزمها ملواكبة التغرّيات 
العامل  ي�����ض��ه��ده��ا  ال���ت���ي  امل��ت�����ض��ارع��ة 
املواهب  تظهر  كهذه  مبادراٍت  ..واإن 
ال�ضباب  التي ميتلكها جيل  الواعدة 
راية  رف��ع  على  وقدرتهم  الإم��ارات��ي 
الإمارات عالياً يف خمتلف القطاعات 

..وه����ن����ا ي���اأت���ي دورن������ا يف دع����م هذه 
املواهب ورفدها بالرامج واملبادرات 
امل��ن��ا���ض��ب��ة ل�����ض��ق��ل��ه��ا وت��ن��م��ي��ت��ه��ا على 
النحو الأف�ضل، وهو ما نفخر باأدائه 
�ضندوق  يف  �ضركائنا  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اأفراد  كافة  عن  ..وبالنيابة  الوطن 
���ض��رك��ة ال�����دار، اأب�����ارك لأب��ن��ائ��ن��ا من 
واأهنئهم  واخل��ري��ج��ات،  اخل��ري��ج��ني 
على هذا الإجناز املهم يف م�ضريتهم 
نحو  ب����ادرًة  ي��ك��ون  اأن  ع�ضى  املهنية، 

م�ضتقبل م�ضرق«.
وبدوره قال علي بن خلفان الظاهري 
رئي�ص وموؤ�ض�ص �ضركة علي و اأولده 
الداعمة  امل����ب����ادرات  ه����ذه  م��ث��ل  اإن 
على  حت��ر���ص  وال��ت��ي  وطننا  ل�ضباب 
مت��ك��ي��ن��ه��م م���ن م���واك���ب���ة ك���ل جديد 
وال������ذك������اء  ال������رجم������ة  جم��������ال  يف 
ال�ضطناعي وخمتلف املجالت، هي 
ال��ت��ي ���ض��رتق��ى ب��ه��ذا ال��وط��ن لأعلى 
امل�ضتويات و توا�ضل م�ضرية احلفاظ 
ن�ضاأنا  ال��ذي  الأول  امل��رك��ز  اإرث  على 
ال���دول���ة، واإن  ق��ي��ام ه���ذه  عليه م��ن��ذ 
الهتمام الذي يحظى به امل�ضاركون 
يعك�ص �ضورة الفكر القيادي الر�ضيد 
ب���ال����ض���ت���ث���م���ار يف ع���ق���ول الأج����ي����ال 
الوطن  ه��ذا  و���ض��ع  ملتابعة  ال��ق��ادم��ة 
يف الواجهة العاملية من بني كل دول 
اأن نكون  واإنه ل�ضرف عظيم  العامل، 
التي تدعم  املبادرات  ج��زءا من هذه 
اأنها  الب��داع والبتكار والتي ل �ضك 

�ضتعود بالنفع على اجلميع.

•• دبي- وام: 

ح�ضلت هيئة الطرق واملوا�ضالت بدبي على جائزة "اأف�ضل 
م���ن جمل�ص  ال��دول��ي��ة  ال�����ض��الم��ة  فريق" ���ض��م��ن ج���وائ���ز 
باللقب  تتويجها  2021 ومت  لعام  الريطاين  ال�ضالمة 
القارات  ع��امل��ي��ة مت��ث��ل خمتلف  م��وؤ���ض�����ض��ة   292 ب��ني  م��ن 
والدول التي ت�ضمل اململكة املتحدة واأفريقيا واآ�ضيا والهند 
واأوروبا وال�ضرق الأو�ضط لي�ضبح فريق الهيئة هو الوحيد 

املتّوج بهذا اللقب.
وجاء ح�ضول الهيئة على تقييم امتياز يف جائزة ال�ضالمة 
ال���ري���ط���اين تقديراً  ال�����ض��الم��ة  م���ن جم��ل�����ص  ال���دول���ي���ة 
للتزامها باحلفاظ على �ضحة و�ضالمة العاملني ومقار 
اأ���ض��ب��ح��ت الهيئة  2020 وب��ال��ت��ايل  ال��ع��ام  ال��ع��م��ل خ���الل 
واحدة من بني 86 موؤ�ض�ضة حت�ضل على مرتبة المتياز 

يف جوائز ال�ضالمة الدولية 2021.
وقالت ندى جا�ضم مدير اإدارة تنظيم وتخطيط ال�ضالمة 
يف  املوؤ�ض�ضية  واحلوكمة  ال�ضرتاتيجية  بقطاع  واملخاطر 
"الفوز باجلوائز العاملية يظل  هيئة الطرق واملوا�ضالت: 
منوذج  لتطبيق  والثقة  ال�ضعادة  على  يبعث  اأم���ًرا  دائ��ًم��ا 
التميز يف الأعمال الذي تتبناه هيئة الطرق واملوا�ضالت 
امل�ضتوى  اإىل  تطلعاتنا  مبدى  يرتقي  ذلك  اىل  بالإ�ضافة 
هيئة  يف  ..اإن��ن��ا  امل�ضتمر  والتح�ضني  الل��ت��زام  يف  الأع��ل��ى 
والر�ضاقة  املرونة  مببادئ  ملتزمون  واملوا�ضالت  الطرق 
على  للحفاظ  املمكنة  اجل��ه��ود  اأق�ضى  ون��ب��ذل  املوؤ�ض�ضية 
قيم  اأن  م��وؤك��دي��ن  وموؤ�ض�ضتنا  موظفينا  و�ضالمة  �ضحة 
يف  املطلقة  ب��الأول��وي��ة  حتظى  �ضتظل  وال�ضالمة  ال�ضحة 

جميع اأعمالنا".
كّرم  اإط��الق��ه��ا  على   63 ب��ال��ذك��رى  الح��ت��ف��ال  ومبنا�ضبة 
ال��ع��امل��ي��ة التي  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ال��ري��ط��اين  ال�����ض��الم��ة  جمل�ص 
والأمرا�ص  العمل  اإ�ضابات  من  بالوقاية  التزاًما  اأظهرت 
املنظمات  لتكرمي  بالإ�ضافة  ال�ضابق  العام  خ��الل  املهنية 
يف  النف�ضية  وال�ضحة  بالرفاهية  ال��ت��زاًم��ا  اأظ��ه��رت  ال��ت��ي 

العمل.
جلوائز  عاملية  منظمة   532 تقدمت  ال����دورة  ه��ذه  ويف 
/ والقطاعات  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  من  الدولية  ال�ضالمة 

مع متثيل كبري لقطاعات البناء والت�ضنيع والنفط والغاز 
والتعدين والطاقة واملرافق/ ..ومت اختيار الفائزين من 
فقط  موؤ�ض�ضة   86 ف��ازت  حيث  العامل  ح��ول  دول��ة   37

بتقييم امتياز.
وتقدم مايكل روبن�ضون الرئي�ص التنفيذي ملجل�ص ال�ضالمة 
واملوا�ضالت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  اإىل  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ال��ري��ط��اين 
ال�ضالمة  مل��ج��ل�����ص  "يطيب  ق����ائ����اًل:  ف���وزه���ا  مب��ن��ا���ض��ب��ة 
الطرق واملوا�ضالت لتحقيقها  الإ�ضادة بهيئة  الريطاين 
الواقع مبثابة تقدير  هذا الإجن��از وهذه اجلائزة تعّد يف 
واأماكن  موظفيهم  حلماية  اجل���اد  وعملهم  لل��ت��زام��ه��م 

العمل لديهم من الإ�ضابات والأمرا�ص املهنية".
وقال روبن�ضون: "تتمثل روؤية جمل�ص ال�ضالمة الريطاين 
لأي  مهنية  اأمرا�ص  اأو  اإ�ضابات  ح��دوث  دون  احليلولة  يف 
�ضخ�ص اأثناء تاأدية العمل يف اأي مكان يف العامل ويتطلب 
للت�ضريعات  الم��ت��ث��ال  على  ع���الوة  ال��روؤي��ة  ه��ذه  حتقيق 
جودة  على  واحلر�ص  وال�ضالمة  بال�ضحة  اجلاد  اللتزام 
اأن يحذوا  اإىل  الآخ��ري��ن  العمل ما يدفع  احلياة يف مكان 
للفائزين بجوائز  الطويلة  "القائمة  واأ�ضاف:  حذوهم". 
املوؤ�ض�ضات  م��ن  ك��ب��رًيا  ع���دًدا  اأن  ت��وؤك��د  ال��دول��ي��ة  ال�ضالمة 
تعد  وال�ضالمة  ال�ضحة  الفعالة ملخاطر  الإدارة  اأن  يدرك 
تقت�ضر  ول  التجارية  الأع��م��ال  م��ن ممّكنات من��و  واح���دة 
اأي�ضاً  ت�ضمل  ب��ل  فح�ضب  املوظفني  على  منها  ال�ضتفادة 
الحتفال  خ��الل  ..وم���ن  ع��ام  ب�ضكل  واملجتمع  املنظمات 
للعام  الدولية  ال�ضالمة  بجوائز  ف��ائ��ًزا   387 ب��اإجن��ازات 
عقود من عمل جمل�ص  �ضتة  من  اأك��رث  وُم�ضي   2021
ال���ري���ط���اين ع��ل��ى حت�����ض��ني م��ع��اي��ري ال�ضحة  ال�����ض��الم��ة 
الأخرى  املنظمات  ن�ضجع  زلنا  ل  العامل  حول  وال�ضالمة 
املوظفني و�ضالمتهم  النهج وو�ضع �ضحة  تبني هذا  على 

ورفاههم يف اأولويات اهتماماتهم".

•• ال�شارقة-الفجر:

للخدمات  الإم���ارات  موؤ�ض�ضة  ك�ضفت 
م�ضت�ضفى  جن������اح  ع�����ن  ال�������ض���ح���ي���ة 
والأطفال  وال��ولدة  للن�ضاء  القا�ضمي 
ب��ال�����ض��ارق��ة ب���اإج���راء اأك���رث م��ن 415 
الأطفال  ط���ب  يف  ج��راح��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة 
لأطفال  م��ع��ظ��م��ه��ا  اأج����ري����ت  وال���ت���ي 
حديثي الولدة ويعانون من ت�ضوهات 
خ��ل��ق��ي��ة، وذل����ك م��ن��ذ ظ��ه��ور جائحة 
التحديات  م��ن  بالرغم  كوفيد19- 
ال��ت��ي راف��ق��ت ه���ذه امل��رح��ل��ة، وبن�ضبة 
با�ضتخدام   100% اإىل  ت�ضل  جناح 
اأح����دث ال��ت��ج��ه��ي��زات ال��ط��ب��ي��ة وحتت 

اإ�ضراف طاقم طبي متميز. 
وي��اأت��ي ه��ذا الإجن����از يف اإط���ار خطط 
وجهود املوؤ�ض�ضة لتقدمي رعاية �ضحية 
التميز  معايري  اأف�ضل  وفق  متكاملة 

تزويد  خ�����الل  م����ن  والإح�����رتاف�����ي�����ة، 
ال�ضحية  وم��راف��ق��ه��ا  م�ضت�ضفياتها 
الت�ضخي�ضية  الأج�����ه�����زة  ب�����اأح�����دث 
العالية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ذات  وامل�����ع�����دات 
العاملية  اجل��ودة  مقايي�ص  اأعلى  وف��ق 
الطبي،  ل��ل��ك��ادر  امل�ضتمر  وال��ت��دري��ب 
العمليات  لإج�����راء  ق���درات���ه  وت��ع��زي��ز 
اجلراحية النادرة التي تتطلب خرة 
ع��ال��ي��ة، حيث ت�ضهم  وك��ف��اءة  ودراي����ة 
املحلية  الثقة  تعزيز  يف  النتائج  هذه 
ال�ضحية  اخلدمات  بكفاءة  والدولية 
القطاع  ومكت�ضبات  مكانة  وتر�ضيخ 

ال�ضحي بالدولة.

وحتويلها  التحديات  مع  التكيف 
لفر�ش جناح

حممد  يو�ضف  الدكتور  �ضعادة  واأ�ضار 
ال�ضركال مدير عام موؤ�ض�ضة الإمارات 

اأهمية  اإىل  ال�����ض��ح��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
للن�ضاء  القا�ضمي  م�ضت�ضفى  اإجن����از 
ير�ضخ  ال�����ذي  والأط����ف����ال  وال��������ولدة 
معايري  تطبيق  يف  امل��وؤ���ض�����ض��ة  ك��ف��اءة 
ا����ض���ت���م���راري���ة اخل����دم����ات والأع����م����ال 
الوطنية  امل���رون���ة  اأه������داف  وحت��ق��ي��ق 
وحتويلها  التحديات  م��ع  التكيف  يف 
ل��ف��ر���ص جن����اح، ول��ف��ت ���ض��ع��ادت��ه اإىل 
تزويد  ع��ل��ى  امل��وؤ���ض�����ض��ة  ح���ر����ص  اأن 
الطبية  التقنيات  باأحدث  امل�ضت�ضفى 
لتطور  اأدى  ال���ع���امل،  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
والعالجية  ال�����ض��ح��ي��ة  اخل�����دم�����ات 
وخا�ضة يف جمال جراحات الأطفال، 
مما اأ�ضهم بنجاح امل�ضت�ضفى يف اإجراء 
بكفاءة  الدقيقة  اجلراحية  العمليات 
ومهنية، عادت بال�ضفاء على الأطفال 

املر�ضى واأ�ضعدت اأهاليهم. 
النوعي  التطور  اأن  اإىل  ونّوه �ضعادته 

ياأتي حتقيقاً  العمليات اجلراحية  يف 
الهادفة  امل��وؤ���ض�����ض��ة  وب���رام���ج  خل��ط��ط 
لتقدمي اأف�ضل اخلدمات الت�ضخي�ضية 
والعالجية، وتطبيق معايري اجلودة 
والتميز يف امل�ضت�ضفيات، موؤكداً حر�ص 
املر�ضى  ث��ق��ة  تر�ضيخ  ع��ل��ى  امل��وؤ���ض�����ض��ة 
ب��ك��ف��اءة اخل���دم���ات ال�����ض��ح��ي��ة، والتي 
متثل موؤ�ضرات اإيجابية على الدخول 
يف مرحلة التعايف التدريجي، يف ظل 
الإجن����ازات ال��ت��ي حققتها ال��دول��ة يف 
اح���ت���واء ت���داع���ي���ات اجل��ائ��ح��ة ح�ضب 

التقارير واملوؤ�ضرات العاملية.

اعتماد اأحدث �سبل العالج
البلو�ضي  ك��ل��ث��وم  ال���دك���ت���ورة  واأث���ن���ت 
اأداء  ع��ل��ى  امل�ضت�ضفيات  اإدارة  م��دي��ر 
بلغته  ال��ذي  والنجاح  الطبي  الفريق 
عمليات اجلراحة العامة لالأطفال يف 

والولدة  للن�ضاء  القا�ضمي  م�ضت�ضفى 
كفاءة  ي����وؤك����د  وال�������ذي  والأط������ف������ال، 
التعامل  يف  وال�ضت�ضاريني  الأط��ب��اء 
م��وؤك��دة حر�ص  املعقدة،  مع احل��الت 
املوؤ�ض�ضة على تعزيز البتكار والتميز 
العالجات  ���ض��ب��ل  اأح������دث  واع���ت���م���اد 
لتخفيف  و����ض���وًل  م�ضت�ضفياتها  يف 
وت��غ��ي��ري ح��ي��ات��ه��م نحو  امل��ر���ض��ى  اآلم 
الأف�ضل، بالعتماد على توفر اأف�ضل 
الإمكانات واملوارد مع الرتقاء بجودة 
املعايري  وف����ق  ال�����ض��ح��ي��ة  اخل����دم����ات 

العاملية.

التجهيزات  اأفــ�ــســل  ا�ــســتــخــدام 
التقنية املتطورة

اخلاجة  �ضفية  ال��دك��ت��ورة  واأ����ض���ارت 
للن�ضاء  القا�ضمي  م�ضت�ضفى  م��دي��رة 
والولدة والأطفال اإىل اأن التجهيزات 

املتطورة �ضاهمت يف حتقيق بيئة عمل 
تخ�ض�ص  يف  لال�ضت�ضاريني  اإيجابية 
جراحة الأطفال والتقليل من �ضاعات 
نظراً  العمليات  اإج��راء  خ��الل  العمل 
ل�ضتخدام املناظري يف حوايل 50% 
لالأطفال،  اجلراحية  العمليات  م��ن 
تقلي�ص  يف  ب��دوره��ا  �ضاهمت  وال��ت��ي 
امل�ضت�ضفى  يف  امل��ري�����ص  اإق���ام���ة  م���دة 
بن�ضبة 50 % ، وحتقيق ن�ضبة جناح 
بن�ضبة  اأق���ل  اآث����ار جانبية  م��ع  ع��ال��ي��ة 
الأطفال  ل���دى  وب��الأخ�����ص   30%
ت�ضتدعي  وال���ت���ي  ال�������ولدة  ح��دي��ث��ي 
حالتهم التدخل اجلراحي ال�ضريع.  
كما اأ�ضادت بجهود الطاقم الطبي من 
بدورهم  متكنوا  وال��ذي��ن  اجل��راح��ني 
م��ن نقل خ��رات��ه��م ل��الأط��ب��اء اجلدد 
للمناظري  الأم��ث��ل  ال�ضتخدام  ح��ول 
يف العمليات اجلراحية والتي حققت 

اأف�ضل النتائج، وجعلت من م�ضت�ضفى 
والأطفال  وال��ولدة  للن�ضاء  القا�ضمي 
امل�ضت�ضفيات  اأب���������رز  م�����ن  واح�����������داً 
املرجعية التي تقدم الرعاية الطبية 
ت��خ�����ض�����ص ج����راح����ة الأط�����ف�����ال.  يف 
الهند�ضي  ال��ف��ري��ق  ق��ي��ام  اإىل  ولفتت 
احتياجات  ب��ت��ل��ب��ي��ة  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى  يف 
اجل��راح��ني م��ن خ��الل جتهيز غرفة 
عمليات متكاملة الكرتونياً خم�ض�ضة 

جلراحة الأطفال.

اعتماد اأحدث التقنيات للعالج
خلفان  خ����ال����د  ال����دك����ت����ور  واأ�������ض������ار 
الفنية  ل��ل�����ض��وؤون  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  �ضبت 
مب�ضت�ضفى القا�ضمي للن�ضاء والولدة 
الغرفة  ت���زوي���د  اأن  اإىل  والأط����ف����ال 
يف  ي�ضهم  الطبية  التقنيات  ب��اأح��دث 
العمليات  بني  الزمنية  امل��دة  تقلي�ص 

تنظيم  ع�����ن  ف�������ض���اًل  اجل�����راح�����ي�����ة، 
اإىل  العمليات،  غرفة  داخ��ل  احل��رك��ة 
الهواء  تدفق  بنظام  تزويدها  جانب 
اأح���ادي الجت��اه مما يحد من دخول 
وي�ضاهم  وال���ف���ريو����ض���ات  ال��ب��ك��ت��ريي��ا 
ال�ضت�ضفاء  وق���ت  ت�����ض��ري��ع  يف  ب����دوره 
وتقليل مكوث املري�ص حتت املالحظة 
اإىل  وال��ع��ودة  امل�ضت�ضفى،  يف  الطبية 
مم��ار���ض��ة ح��ي��ات��ه ب�����ض��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي يف 
اأ�ضرع وقت ممكن، عالوة على حماية 
ال����ك����ادر ال���ط���ب���ي وال��ت��م��ري�����ض��ي من 

الإ�ضابة بالعدوى.

ا�ستكمال تطعيم ال�سائقني وامل�سرفني و�سيانة جميع اأ�سطول احلافالت

موا�ضالت الإمارات تكثف ا�ضتعدادتها لتوفري خدمات النقل املدر�ضي للعام الدرا�ضي اجلديد

نهيان بن مبارك ي�ضهد احلفل الفرتا�ضي لتخريج 800 م�ضارك يف برامج �ضندوق الوطن ال�ضيفية

طرق دبي تتوج بلقب اأف�ضل فريق يف جوائز جمل�س ال�ضالمة الربيطاين الدولية 2021

•• راأ�ض اخليمة - وام:

رئي�ص  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  اهلل  عبد  علي  ال��ل��واء  ت��راأ���ص 
راأ���ص اخليمة،  الدائمة - قائد عام �ضرطة  الُعليا  اللجنة 
 ،2021 ل��ع��ام  ال��ث��ام��ن  ال��دائ��م��ة  الُعليا  اللجنة  اج��ت��م��اع 
براأ�ص  الدائمة  الُعليا  اللجنة  اأع�ضاء  بح�ضور  ُبعد،  عن 

اخليمة.
وا�ضاد رئي�ص اللجنة الُعليا الدائمة براأ�ص اخليمة بجهود 
نتائج  حتقيق  يف  �ضاهمت  ال��ت��ي  العمل  وف���رق  الع�����ض��اء 
الإم�����ارة، خالل  ال�����ض��رط��ي والأم���ن���ي يف  ل����الأداء  متميزة 

الن�ضف الأول من عام 2021.
وت��ن��اول الج��ت��م��اع، جمموعة م��ن امل��ح��اور ال��ه��ام��ة التي 
قطاعات  لكافة  املوؤ�ض�ضي  الأداء  وحت�ضني  تطوير  تدعم 
ال�ضرطة، م�ضلطاً ال�ضوء على ا�ضتعرا�ص نتائج املوؤ�ضرات 
 ،2021 الأول  الن�ضف  ع��ن  والإ�ضرتاتيجية  الوطنية 
وفقاً للتوجهات احلكومية، ومناق�ضة نتائج ال�ضكاوى على 
م�ضتوى القيادة العامة ل�ضرطة راأ�ص اخليمة، والطالع 
على نتائج تقارير مركز ال�ضرطة يف هاتفك، الهادف اإىل 
وحتقيق  اجل��م��ه��ور،  لبالغات  ال�ضتجابة  �ضرعة  تعزيز 
�ضمان ا�ضتدامة حت�ضني م�ضتوى اخلدمات ال�ضرطية يف 

الإمارة، مبا يكفل ن�ضر وتعزيز الأمن والأمان على نطاق 
وا�ضع، �ضعياً نحو حتقيق تطلعات وزارة الداخلية، الرامية 

اىل تعزيز ال�ضعور بالأمن والأمان.
واأكد اللواء علي بن علوان، على كافة الأع�ضاء، �ضرورة 
الداخلية، يف جعل  التي تطمح لها وزارة  الروؤية  حتقيق 
دول��ة الإم����ارات م��ن اأف�ضل دول ال��ع��امل يف جم��ال الأمن 
والأمان وال�ضالمة العامة، وبالتايل علينا جميعا العمل 
واملبادرات  اخل��دم��ات  وا�ضتحداث  ال��واح��د  الفريق  ب��روح 
التطويرية التي تدعم حت�ضني وتطوير الأداء وت�ضاهم يف 

حتقيق ال�ضتدامة والريادة لكافة القطاعات ال�ضرطية.

موؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�سحية حتقق نتائج متميزة يف جراحة الأطفال بالرغم من حتديات كوفيد-19

م�ضت�ضفى القا�ضمي للن�ضاء والولدة ُيجري 415 عملية جراحية ناجحة لأطفال حديثي الولدة 

حاكم راأ�س اخليمة ي�ضتقبل القن�ضل الكوري
•• راأ�ض اخليمة-وام:

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�ص الأعلى حاكم راأ�ص اخليمة ، يف ا�ضرتاحة �ضموه 
�ضموه،  لل�ضالم على  الذي قدم  دبي،  �ضعادة مون بيوجن جون، قن�ضل عام جمهورية كوريا يف  اأم�ص،  يف جبل جي�ص 

مبنا�ضبة ت�ضلمه مهام عمله.
ورحب �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�ص اخليمة، بقن�ضل كوريا، متمنياً له التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله، مبا ي�ضهم يف 

تعزيز العالقات ال�ضرتاتيجية بني البلدين على خمتلف ال�ضعد.
املزيد من  �ضاأنها حتقيق  والتي من  كوريا،  الإم��ارات وجمهورية  دول��ة  تربط  التي  ال�ضداقة  بعالقات  �ضموه  واأ�ضاد 

التقدم والرخاء لل�ضعبني.
كرم  على  اخليمة  راأ���ص  ال�ضمو حاكم  ل�ضاحب  وتقديره  �ضكره  بالغ  ج��ون عن  بيوجن  م��ون  �ضعادة  ع��ّر  من جانبه، 

ال�ضيافة وح�ضن ال�ضتقبال، مثنياً على العالقات ال�ضرتاتيجية القوية التي تربط بني البلدين.

اللجنة العليا الدائمة براأ�س اخليمة تبحث دعم تطوير الأداء املوؤ�ض�ضي لقطاعات ال�ضرطة
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / �ضبي�ضاليزد  خلدمات العالمات 

where Dubai goes for beauty : التجارية بطلب لت�ضجيل  بيانات  العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 350922 بتاريخ:  11 / 5 / 2021
بيانات الأولوية: 

با�ض��م :    رادميال لوكيان.
وعنوانه:  �ص.ب  214260  دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات طبية، خدمات بيطرية، خدمات العناية ب�ضحة وجمال الكائنات الب�ضرية واحليوانات، خدمات 

الزراعة والب�ضتنة والغابات.
.الواق�عة بالفئة   : رقم ) 44 (

مميز.  ب�ضكل  لتينية  "  بحروف     where Dubai goes for beauty " :و�ضف العالمة
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / �ضبي�ضاليزد  خلدمات العالمات التجارية 

G  : بطلب لت�ضجيل بيانات  العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 352533  بتاريخ:  4 / 6 / 2021
 بيانات الأولوية: 

با�ض��م :    �ضاجال جارج .
وعنوانه:  الدور 3 بي ، �ضقة رقم بي -308 ، ذا فوج ، �ضارع الأ�ضايل ،ىاخلليج التجاري ، دبي ، الإمارات 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

التبغ واأدوات املدخنني والثقاب.
.الواق�عة بالفئة   : رقم )34 (

و�ضف العالمة: �ضكل   حرف " G  "   الالتيني  ب�ضكل مميز.. 
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / �ضبي�ضاليزد  خلدمات العالمات التجارية 

  GOLD PIN : بطلب لت�ضجيل  بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 352534  بتاريخ:  4 / 6 / 2021
بيانات الأولوية: 

با�ض��م :    �ضاجال جارج .
وعنوانه:  الدور 3 بي ، �ضقة رقم بي -308 ، ذا فوج ، �ضارع الأ�ضايل ،ىاخلليج التجاري ، دبي ، الإمارات 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

التبغ واأدوات املدخنني والثقاب.
.الواق�عة بالفئة   : رقم )34 (

و�ضف العالمة:   " GOLD PIN  "  بحروف لتينية ب�ضكل مميز.
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / �ضبي�ضاليزد  خلدمات العالمات التجارية 

M : بطلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 352535  بتاريخ:  4 / 6 / 2021
بيانات الأولوية: 

با�ض��م :    �ضاجال جارج .
وعنوانه:  الدور 3 بي ، �ضقة رقم بي -308 ، ذا فوج ، �ضارع الأ�ضايل ،ىاخلليج التجاري ، دبي ، الإمارات 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

التبغ واأدوات املدخنني والثقاب.
.الواق�عة بالفئة   : رقم )34 (

و�ضف العالمة:   �ضكل رباعي الإ�ضالع   اأ�ضفله  حرف " M  "   الالتيني  ب�ضكل مميز.
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / �ضبي�ضاليزد  خلدمات العالمات التجارية 

   BIZEX INDUSTRIES  بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية : بيزك�ص لل�ضناعات

 املودعة حتت رقم: 353378  بتاريخ:  15 / 6 / 2021
بيانات الأولوية :

با�ض��م :    ملبار جولد �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب. 90320 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي.

.الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35  (
و�ضف العالمة"  بيزك�ص لل�ضناعات  BIZEX INDUSTRIES   "  بحروف عربية و لتينية 

ب�ضكل مميز .
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل  / �ضبي�ضاليزد  خلدمات العالمات التجارية 

  BIZEX SMART SOURCING   بطلب لت�ضجيل  بيانات العالمة التجارية :  بيزك�ص للتمويل الذكي

 املودعة حتت رقم: 353379   بتاريخ:  15 / 6 / 2021
  بيانات الأولوية: 

با�ض��م :    ملبار جولد �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب. 90320 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي.

.الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35  (
  "    BIZEX SMART SOURCING ال��ذك��ي    للتمويل  "  بيزك�ص  ال��ع��الم��ة:   و�ضف 

بحروف عربية و لتينية ب�ضكل مميز .
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / �ضبي�ضاليزد خلدمات 

CAPELINE : العالمات التجارية بطلب لت�ضجيل بيانات  العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 353664  بتاريخ:  20 / 6 / 2021
بيانات الأولوية:

با�ض��م :    كيبالين لل�ضحن �ص.ذ.م.م.    
وعنوانه: �ص.ب.  50732 دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
النقل وتغليف وتخزين ال�ضلع وتنظيم الرحالت وال�ضفر، توزيع الكهرباء  ، معلومات ال�ضفر ، توفري 

اأماكن وقوف ال�ضيارات.
.الواق�عة بالفئة   : رقم ) 39  (

و�ضف العالمة:  " CAPELINE "  بحروف لتينية ب�ضكل مميز بالألوان الأزرق و الأحمر ي�ضكل 
مميز. 

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضاليزد

  Z & Zaimus : خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية 

 املودعة حتت رقم: 354295  بتاريخ:  28 / 6 / 2021
 بيانات الأولوية. 

با�ض��م :    زاميو�ص اإنرتنا�ضيونال برايفيت ليمتد..    
 ،  641004 ، ن��ادو  تاميل   ، ، كوميباتوري  بيالميدو   ، رود  اأفينا�ضي   ، ب��ورام  اآر  بي   ،  311 وعنوانه: دي منر 

الهند. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�ضرية واأجهزة واأدوات قيا�ص الوزن والقيا�ص والإ�ضارة واملراقبة )الإ�ضراف( والإنقاذ والتعليم، 
اأجهزة واأدوات لو�ضل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�ضجيل 
اأو اإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور، حامالت بيانات مغناطي�ضية، اأقرا�ص ت�ضجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات 
ملعاجلة  حا�ضوبية  واأج��ه��زة  معدات  حا�ضبة،  اآلت  النقد،  ت�ضجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 

البيانات، اأجهزة اإخماد النريان. 
.الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�ضف العالمة:  " Z & Zaimus  "    بحروف لتينية ب�ضكل مميز.
ال�ض��رتاطات:  

القت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

 منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / �ضبي�ضاليزد  خلدمات العالمات 

MAGNATE : التجارية بطلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 352536 بتاريخ:  4 / 6 / 2021
بيانات الأولوية: 

با�ض��م :    �ضاجال جارج .
وعنوانه:  الدور 3 بي ، �ضقة رقم بي -308 ، ذا فوج ، �ضارع الأ�ضايل ،ىاخلليج التجاري ، دبي ، الإمارات 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

التبغ واأدوات املدخنني والثقاب.
.الواق�عة بالفئة   : رقم )34 (

و�ضف العالمة:   " MAGNATE  "  بحروف لتينية ب�ضكل مميز.
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل  الت�ضجيل  / �ضبي�ضاليزد  خلدمات العالمات 

  Kit & Kaboodle : التجارية بطلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 353268  بتاريخ:  14 / 6 / 2021
 بيانات الأولوية:

با�ض��م :    كيت اأند كبوديل  خلدمات الت�ضميم .
وعنوانه: �ص.ب 643549  دبي ،  الإمارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي.

.الواق�عة بالفئة   : رقم )35 (
و�ضف العالمة:   " Kit & Kaboodle  "  بحروف لتينية ب�ضكل مميز يعلوها احلرف التيني 

مميز. ب�ضكل  " مرتني   K "
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / �ضبي�ضاليزد  خلدمات العالمات 

HUAXIZI : التجارية بطلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 353283   بتاريخ:  14 / 6 / 2021
بيانات الأولوية: 

با�ض��م :    ت�ضجيانغ ييجي اإنرتبري�ص ماناجيمنت  جروب ،  كو األ تي دي.     
وعنوانه: يونت 8 ، 6 / اف ، بيلدينج 5 ، 2 كيجيوان رود ، باياجن �ضيب ، - دي�ضرتيكت ، هانغت�ضو اإكونوميك اأند 

تيكنولوجيكال ديفولومبنت اإريا ، جيانغجان دي�ضرتيكت هانغت�ضو ، ت�ضجيانغ بروفن�ص ، ال�ضني. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ضتح�ضرات جتميل ، زيوت اأثريية ، عطور ، اأطقم جتميل ، اأقنعة جتميلية ، م�ضتح�ضرات تنظيف، طالء 
قطني  غ��زل   ، �ضقل  اأحمر   ، احل��واج��ب  اأق��الم   ، )ع��ط��ور(  تبخري  م�ضتح�ضرات   ، اأ�ضنان  منظفات   ، ال�ضفاه 
لأغرا�ص التجميل ، حليب منظف لغايات التواليت ، م�ضاحيق مكياج ، م�ضتح�ضرات مكياج ، م�ضتح�ضرات 
الوقاية من ال�ضم�ص ، كرميات جتميل ، خال�ضات اأثريية ، م�ضتح�ضرات اإزالة املكياج ، جل التدليك ، بخالف 
الأغرا�ص الطبية ، مناديل ورقية لإزالة املكياج ، م�ضتح�ضرات تعطري الهواء ، غ�ضولت داخليه  لالأغرا�ص 

ال�ضحية ال�ضخ�ضية اأو مزيل العرق ، �ضامبو ، م�ضتح�ضرات جتميل لال�ضتحمام ، ِقطع من �ضابون الزينة.
.الواق�عة بالفئة   : رقم ) 3  (

. مميز  ب�ضكل  لتينية  "  بحروف   HUAXIZI "   :و�ضف العالمة
ال�ض��رتاطات:  

القت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل  / �ضبي�ضاليزد  خلدمات 

HOLFORD : العالمات التجارية بطلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 353377  بتاريخ:  15 / 6 / 2021

بيانات الأولوية:

با�ض��م :    هولفورد للت�ضميم الداخلي ذ.م.م.   

وعنوانه: �ص.ب. 13232 اأبو ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�ضميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�ضناعية، 

تركيب و�ضيانة   ، ، برجمة احلا�ضوب  والرجميات احلا�ضوبية  العتاد احلا�ضوبي  ت�ضميم وتطوير  خدمات 

واإ�ضالح برامج الكمبيوتر ، خدمات ا�ضت�ضارات الكمبيوتر ، ت�ضميم ور�ضم وكتابة بتكليف من اأجل جتميع 

مواقع الويب، اإن�ضاء و�ضيانة وا�ضت�ضافة مواقع الويب اخلا�ضة بالآخرين ، خدمات الت�ضميم.

.الواق�عة بالفئة   : رقم ) 42  (

و�ضف العالمة:  "  HOLFORD  "  بحروف لتينية ب�ضكل مميز .

ال�ض��رتاطات:  

القت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / �ضبي�ضاليزد  خلدمات

Z & ZAIMUS : العالمات التجارية بطلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية 

 املودعة حتت رقم: 354296  بتاريخ:  28 / 6 / 2021
بياناتىالأولوية: 

با�ض��م :    زاميو�ص اإنرتنا�ضيونال برايفيت ليمتد..    
وعنوانه: دي منر 311 ، بي اآر بورام ، اأفينا�ضي رود ، بيالميدو ، كوميباتوري ، تاميل نادو ، 641004 

، الهند. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي.
.الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

مميز. ب�ضكل  لتينية  "    بحروف   Z & ZAIMUS " :و�ضف العالمة
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل  / �ضبي�ضاليزد خلدمات العالمات

Z & Zaimus : التجارية بطلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية 

 املودعة حتت رقم: 354297 بتاريخ:  28 / 6 / 2021
بيانات الأولوية:

با�ض��م :    زاميو�ص اإنرتنا�ضيونال برايفيت ليمتد..    
وعنوانه: دي منر 311 ، بي اآر بورام ، اأفينا�ضي رود ، بيالميدو ، كوميباتوري ، تاميل نادو ، 641004 

، الهند. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص
.الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

مميز. ب�ضكل  لتينية  "    بحروف   Z & Zaimus " .:و�ضف العالمة
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضاليزد

ZAIMUS : خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 354298   بتاريخ:  28 / 6 / 2021
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ض��م :    زاميو�ص اإنرتنا�ضيونال برايفيت ليمتد..    
 ،  641004 ، ن��ادو  تاميل   ، ، كوميباتوري  بيالميدو   ، رود  اأفينا�ضي   ، ب��ورام  اآر  بي   ،  311 وعنوانه: دي منر 

الهند. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�ضرية واأجهزة واأدوات قيا�ص الوزن والقيا�ص والإ�ضارة واملراقبة )الإ�ضراف( والإنقاذ والتعليم، 
اأجهزة واأدوات لو�ضل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�ضجيل 
اأو اإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور، حامالت بيانات مغناطي�ضية، اأقرا�ص ت�ضجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات 
ملعاجلة  حا�ضوبية  واأج��ه��زة  معدات  حا�ضبة،  اآلت  النقد،  ت�ضجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 

البيانات، اأجهزة اإخماد النريان. 
.الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�ضف العالمة:  " ZAIMUS "    بحروف لتينية ب�ضكل مميز.
ال�ض��رتاطات:  

القت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضاليزد

ZAIMUS : خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية 

 املودعة حتت رقم: 354299  بتاريخ:  28 / 6 / 2021
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ض��م :    زاميو�ص اإنرتنا�ضيونال برايفيت ليمتد..    
وعنوانه: دي منر 311 ، بي اآر بورام ، اأفينا�ضي رود ، بيالميدو ، كوميباتوري ، تاميل نادو ، 641004 

، الهند. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص. 
.الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

و�ضف العالمة:  " ZAIMUS "    بحروف لتينية ب�ضكل مميز.
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضاليزد

ZAIMUS : خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية 

 املودعة حتت رقم: 354300  بتاريخ:  28 / 6 / 2021
 بيانات الأولوية: 

با�ض��م :    زاميو�ص اإنرتنا�ضيونال برايفيت ليمتد..    
وعنوانه: دي منر 311 ، بي اآر بورام ، اأفينا�ضي رود ، بيالميدو ، كوميباتوري ، تاميل نادو ، 641004 

، الهند. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي.
.الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35  (

و�ضف العالمة:  " ZAIMUS "    بحروف لتينية ب�ضكل مميز.
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / �ضبي�ضاليزد  خلدمات 
HUAXIZI : العالمات التجارية بطلب لت�ضجيل بيانات  العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 354491  بتاريخ:  29 / 6 / 2021
بيانات الأولوية : 

با�ض��م :    ت�ضجيانغ ييجي  اإنرتبري�ص ماناجيمنت جروب كو.، ال تي دي.
وعنوانه: يونت 8 ، 6 / اأف ، بيلدينج 5 ، 2 كيجيوان رود، باياجن �ضيب – دي�ضرتيكت ، هانغت�ضو اإكونوميك اأند 

تيكنولوجيكال ديفولومبنت اإريا ، جيانغجان  دي�ضرتيكت ، هانغت�ضو ، ت�ضجيانغ  بروفين�ص ، ال�ضني.  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ضتح�ضرات بيطرية ، م�ضتح�ضرات اإ�ضتحمام طبية ، اأدوية لالأغرا�ص الب�ضرية ، امل�ضتح�ضرات ال�ضيدلنية 
للعناية بالب�ضرة ، مراهم م�ضكنة ، �ضمادات كتانية لغايات طبية ، م�ضتح�ضرات تعقيم ، م�ضتح�ضرات تنظيف 
، فوط  الطبي  ، مواد حمية معدة لالإ�ضتخدام  الدقيقة  للكائنات احلية  ، مواد مغذية  الال�ضقة  العد�ضات 
�ضحية ، م�ضتح�ضرات اإزالة الروائح من الهواء ) طبية ( ، اأدوية لغايات بيطرية ، مبيدات ح�ضرات ، قطن 
معّقم  ، ل�ضقات عيون لغايات طبية ، لكيه لالأ�ضنان ، حفا�ضات للحيوانات الأليفة ، اأك�ضجني لغايات طبية.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 5 (
و�ضف العالمة:  "  HUAXIZI  "  بحروف لتينية و �ضينية ب�ضكل مميز .

ال�ض��رتاطات:  
القت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / �ضبي�ضاليزد  خلدمات 
HUAXIZI : العالمات التجارية بطلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 354492  بتاريخ:  29 / 6 / 2021
بيانات الأولوية: 

با�ض��م :    ت�ضجيانغ ييجي  اإنرتبري�ص ماناجيمنت جروب كو.، ال تي دي.
وعنوانه: يونت 8 ، 6 / اأف ، بيلدينج 5 ، 2 كيجيوان رود، باياجن �ضيب – دي�ضرتيكت ، هانغت�ضو اإكونوميك اأند 

تيكنولوجيكال ديفولومبنت اإريا ، جيانغجان  دي�ضرتيكت ، هانغت�ضو ، ت�ضجيانغ  بروفين�ص ، ال�ضني.  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

مل�ضتح�ضرات  ، حقائب �ضغرية  �ضفرية(  ثياب )حقائب  �ضناديق   ، ت�ضوق  ، حقائب  ، حقائب  �ضناعية  جلود 
التجميل غري جمهزة ، حواف جلدية لالأثاث ، بطاقات الأمتعة ، بطاقات احلقائب ،  مالءة  ق�ضر جلدية  ، 
�ضيور جلدية ، مظالت ، ع�ضي خيزران ، مالب�ص للحيوانات الأليفة ، احلقائب والأظرف واحلقائب اجللدية 

للتغليف.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 18 (

و�ضف العالمة:  "  HUAXIZI  "  بحروف لتينية و �ضينية ب�ضكل مميز .
ال�ض��رتاطات:  

القت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / �ضبي�ضاليزد خلدمات 
HUAXIZI : العالمات التجارية بطلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 354493  بتاريخ:  29 / 6 / 2021
بيانات الأولوية :

با�ض��م :    ت�ضجيانغ ييجي  اإنرتبري�ص ماناجيمنت جروب كو.، ال تي دي.
وعنوانه: يونت 8 ، 6 / اأف ، بيلدينج 5 ، 2 كيجيوان رود، باياجن �ضيب – دي�ضرتيكت ، هانغت�ضو اإكونوميك اأند 

تيكنولوجيكال ديفولومبنت اإريا ، جيانغجان  دي�ضرتيكت ، هانغت�ضو ، ت�ضجيانغ  بروفين�ص ، ال�ضني.  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

الفنية  الأعمال   ، ، خزف منزيل  لغايات منزلية  ، خزفيات  الزجاجية  الأواين   ، اأواين طهي غري كهربائية 
من البور�ضلني اأو اخلزف اأو الفخار اأو الطني اأو الزجاج ، اأطقم خدمات ال�ضاي )اأدوات املائدة( ، علب توزيع 
املنا�ضف الورقية ، نا�ضرات الزيوت العطرية ، بخالف الق�ضب ديف ، مربى داخلي لالأحياء الرية )لرعاية 

النباتات( ، اأجهزة كهربائية جلذب وقتل احل�ضرات . 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 21 (

و�ضف العالمة:  "  HUAXIZI  "  بحروف لتينية و �ضينية ب�ضكل مميز .
ال�ض��رتاطات:  

القت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 16 اأغ�شط�س 2021 العدد 13315
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 دعا البابا فرن�ضي�ص  اأم�ص الأحد اإىل احلوار من اأجل اإنهاء ال�ضراع 
واحرتام  واأم��ن  �ضالم  يف  احلياة  ل�ضعبها  يت�ضنى  لكي  اأفغان�ضتان  يف 

متبادل.
ال��ظ��ه��رية م��ع دخول  ل��ه وق��ت  ب��اب��ا الفاتيكان يف كلمة  ج���اءت دع���وة 
املتحدة  الوليات  واإج��الء  كابول  العا�ضمة  طالبان  حركة  متمردي 

الدبلوما�ضيني من �ضفارتها بطائرة هليكوبرت.
وقال للزوار يف �ضاحة القدي�ص بطر�ص “اأ�ضم �ضوتي لالأ�ضوات التي 
اأطلب  اأفغان�ضتان.  يف  الو�ضع  اإزاء  القلق  عن  جماعي  ب�ضكل  ع��رت 
ويتم  ال�ضالح  �ضجيج  يتوقف  ك��ي  ال�ضالم  لإل��ه  معي  ال��دع��اء  منكم 

التو�ضل حللول بطريق احلوار«.
اأ�ضاف “بهذه الطريقة وحدها يتمكن املقهورون يف هذا البلد ،من 
الرجال والن�ضاء والكبار والأطفال، من العودة اإىل ديارهم والعي�ص 

يف �ضالم واأمن يف ظل احرتام تام متبادل«.

النم�ضا تعتزم عقد  اإن  الأح���د  اأم�����ص  ق��ال م�����ض��وؤول��ون يف احل��ك��وم��ة  
اأيلول لدعم دول  اأوائ��ل �ضبتمر  اأو  موؤمتر يف نهاية ال�ضهر اجلاري 

اآ�ضيا الو�ضطى املجاورة لأفغان�ضتان.
وقال م�ضوؤول يف وزارة الداخلية الأفغانية اإن مقاتلي طالبان دخلوا 
كابول اأم�ص الأحد بعد اأن �ضيطروا �ضريعا على معظم اأنحاء البالد.

وقالت وكالة الأنباء النم�ضاوية نقال عن وزارة اخلارجية اإن املوؤمتر 
اآخ��ري��ن مل  اأع�����ض��اء  اأي�����ض��ا  �ضي�ضم  الإن���رتن���ت  �ضينعقد ع��ر  ال���ذي 

حتددهم يف الحتاد الأوروبي.
�ضالنرج  األ��ك�����ض��ن��در  النم�ضا  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  ق���ول  ال��وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
“امل�ضاعدة على الأر�ص ميكن اأن تنجح فقط بالعمل مع �ضركاء على 
�ضت�ضل  املنطقة  يف  ال�ضتقرار  وع��دم  “ال�ضراع  واأ���ض��اف  الأر�ص”. 

اآثاره عاجال اأو اآجال اإىل اأوروبا وبالتايل اإىل النم�ضا«.
اأع�����ض��اء يف الحت���اد الأوروب���ي  وك��ان��ت النم�ضا واح���دة م��ن �ضت دول 
اأ�ضرت هذا ال�ضهر على حقها يف الرتحيل الق�ضري لطالبي اللجوء 
الأفغان املرفو�ضة طلباتهم. واتخذت النم�ضا هذا املوقف على الرغم 
من اأن بع�ص الدول الأخرى غريت �ضيا�ضتها يف �ضوء التطورات يف 

اأفغان�ضتان.

كابول،  يف  �ضفارتها  اإخ���الء  ق��ررت  اأن��ه��ا  الت�ضيكية  احلكومة  اأعلنت 
مقاتلي  اق���رتاب  م��ع  الأف��غ��ان  ملوظفيها  امل�����ض��اع��دة  ت��ق��دمي  متعهدة 
حركة طالبان من العا�ضمة.واأو�ضحت احلكومة اأن عملية الإجالء 
ت�ضمل دبلوما�ضَيني ت�ضيكَيني اثنني اإ�ضافة اإىل موظفني حمليني يف 
ال�ضفارة.وقال وزير اخلارجية جاكوب كولهانك يف بيان “نتخذ كل 

اخلطوات مل�ضاعدة دبلوما�ضيينا على مغادرة اأفغان�ضتان باأمان«.
)ما  غ��رار  على  املحليني،  ال�ضفارة  مبوظفي  اأي�ضا  “�ضنهتم  اأ�ضاف 
الأ�ضخا�ص خدموا اجلمهورية  ه��وؤلء  الأوروبية.  ال��دول  فعلت( كل 

الت�ضيكية ونحن نتحمل م�ضوؤوليتهم بالكامل«.
كذلك، كررت احلكومة تعهدها م�ضاعدة املرتجمني الأفغان الذين 

عملوا مع اجلي�ص الت�ضيكي اأثناء انت�ضاره يف اأفغان�ضتان.
و�ضارك اجلي�ص الت�ضيكي يف العملية الع�ضكرية الأجنبية يف اأفغان�ضتان 

منذ عام 2002 حتى الن�ضحاب يف حزيران/يونيو.
�ضنهتم  املرتجمني.  عمل  “اأقّدر  متنار  لوبومري  الدفاع  وزير  وقال 
باملرتجمني وعائالتهم«.وقالت احلكومة اإن رحالت الإجالء �ضتتم 
يف الأيام املقبلة، لكنها رف�ضت الإدلء مبزيد من التفا�ضيل، بحجة 

وجود خماوف اأمنية.

عوا�شم

روما

براغ

فيينا 

ارتفاع عدد قتلى ال�ضيول
 يف �ضمال تركيا اإىل 58 

•• اأنقرة-رويرتز

التي اجتاحت بلدات يف  ال�ضيول  اإن  اأم�ص الأح��د  ال�ضلطات الرتكية   قالت 
كارثة  ث��اين  يف  �ضخ�ضا،   58 بحياة  اأودت  بالبالد  الأ���ض��ود  البحر  منطقة 

طبيعية ت�ضرب تركيا هذا ال�ضهر.
وت�ضببت ال�ضيول يف فو�ضى بالأقاليم ال�ضمالية يف الوقت الذي اأعلنت فيه 
ال�ضلطات ال�ضيطرة على حرائق الغابات بعد اأن اجتاحت املناطق ال�ضاحلية 

اجلنوبية ملدة اأ�ضبوعني.
وقالت اإدارة مكافحة الكوارث والطوارئ اإن 48 �ضخ�ضا لقوا حتفهم نتيجة 
الفي�ضانات يف مقاطعة كا�ضتامونو وُقتل ت�ضعة اآخرون يف �ضينوب وواحد يف 

بارتني.
يف  ج�ضيمة  اأ�ضرار  ظهرت  لرويرتز،  م�ضرية  طائرات  التقطتها  �ضور  ويف 
بلدة بوزكورت يف اإقليم كا�ضتامونو. ويبحث عمال الطوارئ عن املفقودين 

يف املباين املهدمة.
وجرفت ال�ضيول ع�ضرات ال�ضيارات واأكوام الأنقا�ص ودمرت مباين وج�ضورا 

واأغلقت الطرق فيما انقطعت الكهرباء عن مئات القرى.
وقالت اإدارة مكافحة الكوارث والطوارئ اإنه مت اإجالء اأكرث من األفني من 

املناطق املت�ضررة، وبع�ضهم مب�ضاعدة طائرات هليكوبرت وقوارب.

م�ضوؤول عراقي:ح�ضلنا 
على معلومات غنية 
جدا حول اآلية عمل 

داع�س
•• بغداد-وكاالت

امل�ضرتكة  العمليات  ق��ي��ادة  ك�ضفت 
نتائج  عن  الأح��د  اأم�ص  العراقية  
�ضحراء  وت��اأم��ني  تطهري  عمليات 
ق�������ض���اء ال���رط���ب���ة احل���������دودي مع 

الأردن، يف الأنبار، غربي البالد.
ال��ر���ض��م��ي با�ضم  امل��ت��ح��دث  واأع���ل���ن 
اخلفاجي،  حت�ضني  اللواء  القيادة 
“�ضبوتنيك”  ل��وك��ال��ة  ت�ضريح  يف 
العراقية  ال���ق���وات  اأن  ال��رو���ض��ي��ة، 
دم��رت ع���دداً ك��ب��رياً م��ن امل�ضافات 
واملواقع التي كان تنظيم “داع�ص” 
الإرهابي يحتلها يف �ضحراء جنوب 

غربي الرطبة غربي الأنبار.
القوات  اأن  اخل���ف���اج���ي،  واأ�����ض����اف 
ال��ع��م��ل��ي��ة معدات  ���ض��ب��ط��ت خ���الل 
ن��ق��ال��ة تعود  واأ����ض���ل���ح���ة وه����وات����ف 
يف  الإره���اب���ي  “داع�ص”  لعنا�ضر 

�ضحراء الرطبة.
حققت  العملية  اأن  ال���ل���واء،  واأك����د 
اأهدافها مببداأ املباغتة واملالحقة، 
على  “ح�ضلنا  ب���ق���ول���ه:  م��ف��ي��دا ً 
م��ع��ل��وم��ات غ��ن��ي��ة ج���دا ح���ول اآلية 
املنطقة  تلك  يف  الإره��اب��ي��ني  عمل 

واأعدادهم وتواجدهم«.
با�ضم  ال��ر���ض��م��ي  امل��ت��ح��دث  واأ����ض���ر 
ق���ي���ادة ال��ع��م��ل��ي��ات امل�����ض��رتك��ة، اإىل 
مهمة  �ضتكون  ال��ق��ادم��ة  الأي����ام  اأن 
من  الإره��اب��ي��ني  ل�ضتئ�ضال  ج��دا 

�ضحراء الرطبة.

لقيادة كوريا ال�سمالية

حظوظ �ضقيقة كيم جونغ اأون يف خالفته �ضعيفة...!

رئي�س وزراء ماليزيا يقدم ا�ضتقالته اليوم
•• كواالملبور-اأ ف ب

يقدم رئي�ص الوزراء املاليزي حمي الدين يا�ضني 
اجتماعه  بعد  الث��ن��ني  ال��ي��وم  امل��ل  اإىل  ا�ضتقالته 
مع اأع�ضاء حكومته للمرة الأخرية، وفق ما ذكر 

م�ضوؤول حكومي لوكالة فران�ص بر�ص .
“�ضيجتمع  يو�ضف  ر���ض��وان  حممد  ال��وزي��ر  ق��ال 
الثنني  الأخ��رية  للمرة  احلكومة  )اأع�ضاء(  مع 
كتاب  لت�ضليم  ال��ق�����ض��ر  اإىل  ذل���ك  ب��ع��د  وي��ت��وج��ه 

ا�ضتقالته«.
اأبلغ  اأن رئي�ص احلكومة  املاليزي  واو�ضح الوزير 

قراره لنواب حزبه يف الرملان خالل اجتماع عقد 
اإقناعه  “حاولنا  واأ���ض��اف  الأح���د.  ك��والمل��ب��ور  يف 
ك��اف من  ع��دد  لدينا  لي�ص  اأج���اب:  لكنه  بالبقاء 

امل�ضوؤولني املنتخبني يف الرملان«.
وقال رئي�ص الوزراء اإن الأمر يعود الآن اإىل امللك 
اأن انتقد حكومته علناً - يف قبول  ال��ذي �ضبق   -

ا�ضتقالته اأو رف�ضها.
وكان حمي الدين يا�ضني حاول اجلمعة البقاء يف 
ال�ضلطة عندما اقرتح على نواب املعار�ضة دعمه 

مقابل تبني عدة اإ�ضالحات، لكنه ف�ضل يف ذلك.
وطالب نواب املعار�ضة واخل�ضمان على ال�ضاحة 

ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة امل���ال���ي���زي���ة، م��ه��ات��ري حم��م��د واأن�����ور 
با�ضتقالة رئي�ص  ال�ضهر اجلاري  اإبراهيم، مطلع 

الوزراء الذي �ضعف �ضيا�ضياً.
كورونا  بفريو�ص  الإ�ضابات  من  ع��دد  ر�ضد  بعد 
الأخرية  اجلل�ضة  األغيت  الت�ضريعي  املجل�ص  يف 
يف  اآ�ضيا  �ضرق  جنوب  يف  الواقعة  الدولة  لرملان 

وقت �ضابق من هذا ال�ضهر.
با�ضتخدام  اتهموه  ال��وزراء  لكن معار�ضي رئي�ص 
على  ت�����ض��وي��ت  ل��ت��ج��ن��ب  ذري����ع����ة  كوفيد-19 
املحا�ضرة  بحكومته  ي��ودي  اأن  �ضاأنه  م��ن  الثقة 

بالأزمات.

وزعيم  ال�ضابق  ال��وزي��ر  الأب����رز،  خ�ضمه  واع��ت��ر 
الدين  اأن حكومة حمي  اإبراهيم،  اأنور  املعار�ضة 
يحظى  يعد  ومل  بالكامل”  �ضرعيتها  “فقدت 

بدعم الغالبية يف الرملان.
يف اأواخر ت�ضعينات القرن املا�ضي وخالل وليته 
من  اأن��ور  مهاتري  اأق��ال  للحكومة  رئي�ضا  الأوىل 
احلكومة قبل اأن ُيدان بتهمة اللواط وا�ضتغالل 
دوافع  ذات  اع��ُت��رت  ق�ضية  يف  وُي�ضجن  ال��ن��ف��وذ 
�ضيا�ضية. بعدها تنا�ضيا ال�ضغائن من اأجل قيادة 
يف  م�ضبوق  غ��ري  ف��وز  لتحقيق  معار�ص  ائ��ت��الف 

2018، لكنهما اختلفا من جديد.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ت�ضّكك  الأخ������رية،  الآون�����ة      يف 
�ضحة  يف  ال�ضائعات  من  العديد 
الأعلى  القائد  اأون،  جونغ  كيم 
ال�ضمالية،  ل����ك����وري����ا  احل�������ايل 
ال��ك��ث��ري م��ن وزنه  ف��ق��د  اأن  ب��ع��د 
���ض��اب��ق م��ن ه���ذا العام.  يف وق���ت 
ال���ع���ام���ة، يبدو  وع��ل��ى ال�����ض��اح��ة 
ي��و ج��ون��غ، تتوىل  اأخ��ت��ه كيم  اأن 
زم��ام الأم���ور.   مع ت�ضريحاتها 
ال���دويل  امل��ج��ت��م��ع  اإىل  امل��وج��ه��ة 
اأغ�ضط�ص،   3 ال���ث���الث���اء  -ي�����وم 
الكوريني  امل�������ض���وؤول���ني  ات��ه��م��ت 
“خونة”  ب���اأن���ه���م  اجل���ن���وب���ي���ني 
-اإنها تت�ضرف اأكرث فاأكرث مثل 
�ضقيقها الأكر، وفًقا لنيوزويك.   
وح�����ض��ب غ��اب��ي��ال ب��رن��ال، حمللة 
من  �ضيول،  يف  الكورية  ال�ضوؤون 
يو  ك��ي��م  ت�ضبح  اأن  امل��رج��ح  غ��ري 
 33 العمر  م��ن  البالغة  ج��ون��غ، 
للبالد.  القادمة  الرئي�ضة  عاًما، 

هذا  اأن  ويبدو  ام���راأة...  اإنها  “اأوًل، 
املجتمع  ه��ذا  نظر  يف  م�ضكلة  ميثل 
الأب���������وي. ال�������ض���يء ال���وح���ي���د ال����ذي 
ت�ضتفيد منه هو ن�ضبها، الذي بدونه 
ما كان للمراأة اأن يكون لها مثل هذا 
البلد”.  ه��ذا  يف  ال�ضيا�ضي  ال��ت��اأث��ري 
وهكذا، تعتقد غابيال برينال، اأنه اإذا 

حدث �ضيء ما لكيم جونغ اأون، فمن 
امل�ضتوى،  رفيع  ع�ضكريا  اأن  امل��رج��ح 
موالًيا لعائلة كيم، �ضيتوىل املن�ضب 
ب�ضفة ر�ضمية، بينما �ضتلعب كيم يو 

جونغ دوًرا رمزًيا اأكرث.

اأداة ات�سال
جمرد  امل�ضاألة  للمحللة،  بالن�ضبة     

اأن  “رغم  ات�������ض���ال.  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
ك���ي���م ي����و ج����ون����غ غ����ال����ًب����ا م����ا ت���ديل 
حكومة  ع����ن  ن���ي���اب���ة  ب��ت�����ض��ري��ح��ات 
يعني  ه��ذا ل  ف��اإن  ال�ضمالية،  ك��وري��ا 
وقالت  ال�����ض��ي��ط��رة.  م��وق��ع  اأن���ه���ا يف 
هو  اأون  ج��ون��غ  “كيم  ل��ن��ي��وزوي��ك: 
دائ��ًم��ا من يعطي الأوام���ر، على حد 
كيم  اأن  ��ا،  اأي�����ضً واأ���ض��اف��ت  علمنا”. 

جونغ اأون كان ي�ضتخدم على الأرجح 
للتعبري  با�ضمه  كمتحدثة  �ضقيقته، 
وال��ت��ه��دي��دات �ضد  الغ�ضب  ك��ل  ع��ن 
املتحدة.  والوليات  اجلنوبية  كوريا 
“وبهذه الطريقة، ل تقع التعليقات 
ع���ل���ي���ه م���ب���ا����ض���رة، ومي���ك���ن���ه دائ����ًم����ا 
ت�����ض��ري��ح��ات��ه��ا لحًقا  ال���رتاج���ع ع��ن 
اأم��ام �ضكل من  لإع��ادة فتح الطريق 

اأ�ضكال الدبلوما�ضية اأو املحادثات«.
ت���وم ف����ودي، م��ن ت�ضوليما  ي��ق��ول     
املجتمع  اإن  نيوزويك،  ملجلة  ريبور، 
الن��ف��ع��ال عندما  اإىل  ال���دويل مييل 
يتعلق الأمر ب�ضحة الزعيم الكوري 
ت�ضتند  الإع��الن��ات  ان  مع  ال�ضمايل، 
تكهنات.  اأو  ���ض��ائ��ع��ات  اإىل  غ���ال���ًب���ا 
لقادة  ال�ضحية  “احلالة  اأن  واأ�ضاف 

�ضرا  دائ��م��ا  ك��ان��ت  ال�ضمالية  ك��وري��ا 
خا�ضعا حلرا�ضة م�ضددة، وجمهورية 
ك���وري���ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال�����ض��ع��ب��ي��ة ل 
تريد اأب��دا الع���رتاف ب��اأدن��ى عالمة 

على �ضعف قادتها«.
جونغ،  ي��و  كيم  اإىل  بالن�ضبة  اأم���ا     
ال�ضلطة  اإىل  �ضعودها  اأن  فيو�ضح 
دويل.  دبلوما�ضي  تكتيك  يف  يتنّزل 
لنقل  ي�ضتخدم  ثانوي  �ضوت  “اإنها 
مهًما،  حم���ت���واه���ا  ي��ع��ت��ر  ر����ض���ائ���ل 
ول��ك��ن��ه��ا ل��ي�����ض��ت ج���دّي���ة، وه���ي نغمة 
اأون  جونغ  لكيم  ح�ضرًيا  خم�ض�ضة 
�ضخ�ضًيا، يقول توم فودي، وميكنها 
دون  ورف�ضه،  ا�ضتيائه  عن  التعبري 
التي  املناق�ضات  اإىل  الو�ضول  قطع 

ينظمها �ضقيقها ».
   اإذا مل تكن وراثة العر�ص يف كوريا 
اىل  الأخ  اوتوماتيكية من  ال�ضمالية 
اإىل  الأب  م��ن  ف��ه��ي ممكنة  الأخ����ت، 
البن. من هنا، �ضيكون لدى كيم يو 
جونغ مناف�ضون. ورغم اأنه ل ُيعرف 
لكيم  اأن  ورد  ن�ضله، فقد  الكثري عن 
اأون ثالثة اأطفال من زوجته  جونغ 
ت���زوج���ا عام  اأن  م��ن��ذ  ���ض��ول ج���و  ري 
“�ضي  2017، قالت  2009. وعام 
من  الأق���ل  على  واح���ًدا  اأن  اإن”،  اإن 

هوؤلء اخللفاء املزعومني �ضبي.
--------------------------

عن �سالت اف ار

خمطط تركي لل�ضيطرة على موؤ�ض�ضات ليبيا املالية.. واملركزي اأبرزها
•• عوا�شم-وكاالت

ك�ضفت م�ضادر بالداخل الليبي عن معلومات 
املوؤ�ض�ضات  على  لل�ضطو  تركي  خمطط  ح��ول 
بحجة  وذل���ك  ليبيا،  يف  والقت�ضادية  املالية 
لأنقرة على  مزعومة  “م�ضتحقات”  حت�ضيل 
غري  ال�ضراج  فائز  حكومة  ف��رتة  خ��الل  ليبيا 
ال�ضرعية.وقال الباحث ال�ضيا�ضي الليبي فرج 
زيدان ل�”�ضكاي نيوز عربية” اإن تركيا بقيادة 
رجب طيب اأردوغان، ت�ضعى اإىل ا�ضتمرار ب�ضط 
وعلى  طرابل�ص  يف  املوؤ�ض�ضات  على  �ضيطرتها 
واحتياطات  املركزي”  ليبيا  “م�ضرف  راأ�ضها 
ال��ن��ق��د الأج���ن���ب���ي وك���ذل���ك م��وؤ���ض�����ض��ة النفط 
ال��ن��ف��ط��ي��ة ل��ه��ذا البلد،  ال�����رثوات  وا���ض��ت��غ��الل 
حمذرا من اأن ا�ضتمرار هذا الأمر هو تكري�ص 
واح���دة. ك��دول��ة  ليبيا  ت��ع��ود  ول��ن  لالنق�ضام، 

واأ�ضاف زيدان، اأن الف�ضاد املمنهج ا�ضت�ضرى يف 
ال�ضديق  اإدارة  حتت  الليبي  املركزي  امل�ضرف 
ال��ن��ق��د الأجنبي  ال��ك��ب��ري م���ن خ���الل ت��ه��ري��ب 
اإيرادات  فذهبت  امل�ضتندية،  العتمادات  عر 
للمرتزقة  كمرتبات  اأنقرة  اإىل  الليبي  النفط 
ال�ضوريني، ومقابل الطائرات امل�ضرية الرتكية 
���ض��د اجلي�ص  احل�����رب  ا���ض��ت��خ��دم��ت يف  ال���ت���ي 

الوطني الليبي.
با�ضم  الليبي  النا�ضط  اأك��د  ذات��ه،  ال�ضياق  ويف 
اأم��وال الليبيني يف امل�ضرف املركزي  اإن  النمر 
واملرتزقة”،  امليلي�ضيات  دع��م  على  “�ضرفت 
م��ردف��ا اأن���ه ي��ج��ب اإق��ال��ة ال��ك��ب��ري مل��ا فعله من 
و”تورطه  املا�ضية،  ال�ضنوات  ط��وال  جت��اوزات 
بالتواطوؤ  والإداري”  املايل  الف�ضاد  ق�ضايا  يف 
مع دول اأجنبية، ما انعك�ص بال�ضلب على و�ضع 

الليبيني املعي�ضي.

املايل  الف�ضاد  �ضبهات  اأ���ض��واأ  اأن  النمر  وت��اب��ع 
التي ارتبطت ب�”الكبري” هي “فتح اعتمادات 
م�ضتندية وهمية” كان لها الأثر ال�ضلبي على 
اقت�ضاد البالد، حممال اإياه م�ضوؤولية اختفاء 
امل���ل���ي���ارات، اإ���ض��اف��ة اإىل ال��ت��الع��ب ب���الأم���وال 

املجمدة.
فيما قالت م�ضادر مطلعة، اإن جماعة الإخوان 
توحيد  اإج������راءات  تنفيذ  تعطيل  وراء  ت��ق��ف 
يف  عليها  املن�ضو�ص  امل��رك��زي،  ليبيا  م�ضرف 
امل�ضرف،  حل�ضابات  الدولية  املراجعة  تقرير 

ال�ضادر يف مطلع �ضهر يوليو املا�ضي.
واأو���ض��ح��ت امل�����ض��ادر اأن اجل��م��اع��ة ت��وؤخ��ر من 
م�ضاحلها،  ي���خ���دم  مب���ا  ال��ت��و���ض��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ 
راأ�ضهم  وعلى  امل�ضرف  يف  لها  التابعني  وبقاء 
الكبري يف منا�ضبهم، وهو  ال�ضديق  حمافظه 

ما يخدم امل�ضالح الرتكية.

ودعت الإدارة العامة لفرع امل�ضرف يف بنغازي، 
اإىل البدء الفعلي يف تنفيذ خطة العمل املعدة 
فرق  ت�ضكيل  يف  الدولية  املراجعة  �ضركة  من 
ما  �ضمن  “املركزي”،  توحيد  لإع���ادة  العمل 
ذلك  التاأخر يف  و”عدم  اأع��م��ال،  به من  كلفوا 
بيان  الإدارة يف  مهما كانت احلجج«.وانتقدت 
اخلمي�ص املا�ضي، تخ�ضي�ص مبالغ زهيدة من 
امل�ضرف املركزي يف بنغازي، فيما و�ضفته باأنه 
تكرار لنف�ص ال�ضيا�ضية التي اتبعت يف العامني 
م�ضكلة  اأن  اإىل  م��ن��ب��ه��ة  و2016،   2015
ال�ضيولة “�ضتبداأ يف املنطقة ال�ضرقية، وتنتهي 
زيارة  الغربية«.وخالل  املنطقة  يف  بج�ضامة 
الوطنية عبد احلميد  الوحدة  رئي�ص حكومة 
تفاو�ص  م����وؤخ����را،  اإ���ض��ط��ن��ب��ول  اإىل  ال��دب��ي��ب��ة 
معه  اأردوغ�����ان  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�ص 
حول “م�ضتحقات” لبالده على حكومة فائز 
ال�ضراج منتهية الولية تقدر بنحو 5 مليارات 
تعوي�ضات  م��ل��ف  ت��ن��اول��ه  اإىل  اإ���ض��اف��ة  دي���ن���ار، 
ليبيا،  يف  تعمل  كانت  التي  الرتكية  ال�ضركات 
لها  “خطابات �ضمان”  اإىل ا�ضت�ضدار  اإ�ضافة 
م��ن ق��ب��ل امل�����ض��رف امل���رك���زي، وف���ق م��ا ك�ضفته 
“تعوي�ضات”  م��ل��ف  م���ط���ل���ع���ة.ويف  م�������ض���ادر 
ال�����ض��رك��ات ال���رتك���ي���ة، ����ض���رح رئ��ي�����ص جمل�ص 
العالقات  جلنة  يف  الليبي  ال��رتك��ي  الأع��م��ال 
ال��رتك��ي��ة، مرت�ضى  الق��ت�����ض��ادي��ة اخل��ارج��ي��ة 
�ضت�ضرع  ال��ل��ي��ب��ي��ة  احل���ك���وم���ة  ب�����اأن  ق��رن��ف��ي��ل، 
لل�ضركات  دولر  مليار   1.1 �ضرف  اإج���راءات 
امليزانية  اإق��رار  بعد  اإجراءاتها  ك��اأول  الرتكية 
الأنباء  ل��وك��ال��ة  ح��دي��ث��ه  ال��ع��ام��ة.واأ���ض��اف يف 
 100 اأن  املا�ضي،  يوليو  الر�ضمية،  الرتكية 
ليبيا  يف  عملها  لرتك  ا�ضطرت  تركية  �ضركة 
دون اإمتام م�ضروعات مقدرة بنحو 19 مليار 
اخلا�ضة  ال�ضمان  خطابات  قيمة  واأن  دولر، 
بينما  دولر،  مليار   1.7 يبلغ  امل�ضاريع  بتلك 
تبلغ قيمة الأ�ضرار اخلا�ضة بالآلت واملعدات 

1.3 مليار دولر، ح�ضب قوله.

•• وار�شو-وكاالت

م�ضاريع  لأح��د  اإ�ضرائيل  اأبدتها  التي  ال�ضديدة  النتقادات  من  الرغم  على 
اأندريه دودا على تعديل مثري  القوانني يف بولندا، وقع الرئي�ص البولندي 

للجدل يف القانون الإداري داخل بالده.
وذكر دودا �ضاحب التوجهات الوطنية املحافظة اأن هذا من �ضاأنه اأن ينهي 

“حقبة من الفو�ضى القانونية” و”مافيا اإعادة اخل�ضخ�ضة«.
ا�ضتئناف �ضد القرارات  اأنه ل ي�ضح تقدمي  التعديل القانوين على  وين�ص 

الإدارية بعد مرور 30 عاماً على اأ�ضدارها.
ت��خ�����ض��ى احل��ك��وم��ة يف اإ���ض��رائ��ي��ل م���ن اأن ي��ح��ول ه���ذا ال��ق��ان��ون دون اإع����ادة 
املطالبات  اأن يحول دون  اأو  اأخذت منهم فيما م�ضى  التي  اليهود  ممتلكات 

بالتعوي�ضات.
ورف�ص دودا النتقادات ب�ضدة، وقال اإن بولندا لن ت�ضمح با�ضتخدام املحرقة 

لأغرا�ص �ضيا�ضية.
كما اأ�ضار اإىل اأن �ضتة ماليني بولندي ماتوا يف احلرب العاملية الثانية خالل 

الحتالل الأملاين لبالده.
من  واح����داً  تقريباً  بولندية  اأ���ض��رة  ك��ل  “فقدت   : ع��ام��اً،   49 دودا،  وق���ال 

اأفرادها«.
اأن  لأم��ر م�ضني  اإن��ه  كانتور  لليهود، مو�ضيه  الأوروب���ي  املوؤمتر  رئي�ص  وق��ال 

يحرم الناجون من املحرقة من حقهم يف العدالة.
بهذا تنتهك بولندا الع�ضو بالحتاد الأوروبي وفق روؤية كانتور التزاماتها 

الدولية.

احتاد بارز يف احلركة املوؤيدة للدميقراطية
 يف هونغ كونغ يحل نف�ضه 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب

اأعلنت اجلبهة املدنية حلقوق الإن�ضان، وهي حتالف �ضارك يف تنظيم احتجاجات 2019 الكرى يف هونغ 
املنطقة ذات  املوؤيدة للدميوقراطية يف هذا  ال�ضلطات للحركة  اأم�ص الأحد ب�ضبب قمع  كونغ، حل نف�ضها 
احلكم الذاتي.قالت احلركة يف بيان “اإن املجتمع املدين يواجه حتديات �ضعبة غري م�ضبوقة«.لعبت اجلبهة 
املدنية حلقوق الإن�ضان التي تاأ�ض�ضت يف عام 2002 وتدعو اإىل الالعنف، دورا رئي�ضيا يف قيام العديد من 
من  اأك��رث  اأحياناً  فيها  �ضارك  التي   2019 عام  احتجاجات  وبينها  كونغ،  هونغ  يف  ال�ضخمة  التظاهرات 
يف  ال�ضخمة  الحتجاج  حركة  على  ن�ضمة.رداً  مليون   7،3 �ضكانها  عدد  البالغ  املدينة  يف  �ضخ�ص  مليون 
2019، اأطلقت بكني حملة وا�ضعة لقمع املعار�ضة وفر�ضت يف عام 2020 قانونا �ضارما لالأمن القومي 
يجيز يف الواقع جترمي التعبري عن اأي �ضكل من اأ�ضكال املعار�ضة يف هونغ كونغ. مت توقيف اأكرث من �ضتني 

�ضخ�ضاً مبوجب هذا الن�ص.

الرئي�س البولندي يوقع قانونًا يغ�ضب اإ�ضرائيل

الوراثة امل�ضتحيلة بني الأخ واخته
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الآلف يتظاهرون يف مونرتيال �ضد ت�ضريح كوفيد 
•• مونرتيال-اأ ف ب

تظاهر الآلف يف مونرتيال احتجاًجا على ت�ضريح الأمان ال�ضّحي اخلا�ّص بكوفيد الذي �ضيبداأ 
ح�ضب م�ضاهدات �ضحايف يف وكالة  العمل به قريًبا، هاتفني “حّرية” و”ل�ضنا فئران جتارب”، 
اإىل  التوّجه  يف  الراغبني  ال�ضّكان  اأّن  اأّي��ام  قبل  كيبيك  مقاطعة  �ضلطات  بر�ص.واأعلنت  فران�ص 
اعتباًرا  عليهم  �ضيتوّجب  اأو ح�ضور مهرجانات،  الريا�ضّية  الألعاب  و�ضالت  واحلانات  املطاعم 

من الأّول من اأيلول/�ضبتمر اإبراز دليل على تلّقيهم التطعيم �ضّد كوفيد.
تكون  اأن  “يجب  عائلتها،  مع  التظاهرة  يف  �ضاركت  التي  عاًما(   31( وول��ني  فريونيك  وقالت 
هناك حّرية لكّل فرد يف ما يتعّلق بتلّقي اللقاح”، معترة اأّن العمل بت�ضريح الأمان ال�ضّحي هو 

“و�ضيلة لفر�ص” اللقاحات على ال�ضّكان.
م�ضرية اإىل اأّنها لي�ضت معتادة  واأ�ضافت “اأنا هنا من اأجل اأولدي، واأخ�ضى عليهم. اإّنه متييز”، 

على التظاهرات.
مدينة  و�ضط  يف  بهدوء  للتظاهر  عائالتهم  مع  كثريون  اأف���راد  ح�ضر  فريونيك،  غ��رار  وعلى 

مونرتيال.
ال�ضّحي”  العن�ضري  وب�”الف�ضل  ب�”الدكتاتورّية”  تنّدد  ولفتات  كيبيك  اأع��الم  احل�ضد  ورفع 

وبعملّية احتيالّية تتعّلق بالتلقيح.
وحملت ن�ضاء كثريات مل�ضقات ُكتبت عليها عبارة “ج�ضدي خياري«.

وقال متظاهر يدعى جاك “اأريد اأن اأمتلك اخليار. اإّنه لقاح جتريبي، ول يحّق لأحد اأن يفر�ضه 
علّي”، معتًرا اأّنه “عندما ُيعار�ص املرء الفكر الأوحد، ي�ضبح م�ضتهدًفا«.

ا لل�ضوت اإّن “و�ضائل الإعالم تكذب علينا، ل ت�ضتمعوا اإليها«. وقال رجل اآخر م�ضتخدًما مكّرً
اأ�ضبح  بينما  امل�ضاّدة لكوفيد،  اللقاحات  اأوىل من  �ضّكان كيبيك جرعة  %84 من  وتلّقى نحو 

%70 مطّعمني بالكامل.

جنود اأفغان يبحثون عن 
متمردي طالبان... طلبا للعفو

•• هرات-اأ ف ب
ه��رات يف غرب  الأف��غ��ان يف مكتب احلاكم يف مدينة  اآلف اجلنود  احت�ضد 

البالد بحثا عن متمّردي طالبان، لي�ص ملحاربتهم بل لطلب العفو.
�ضقطت ثالث اأكر املدن الأفغانية دون قتال اخلمي�ص املا�ضي مع ان�ضحاب 
ال�ضهري يف هرات  احل���رب  اأم���ري  امل��ت��م��ردي��ن  واح��ت��ج��از  احلكومية  ال��ق��وات 

اإ�ضماعيل خان.
من  طالبان  اق��رتاب  مع  عنيفة  انتقامية  اأعمال  من  املخاوف  تزايد  وم��ع 
معظمهم  ه���رات  يف  اأف��غ��ان  ج��ن��ود  جتمع  ال��ب��الد،  على  الكاملة  ال�ضيطرة 

يرتدون مالب�ص مدنية، ال�ضبت يف حماولة للح�ضول على مذكرة عفو.
اأرائك  اأف��راد من طالبان على  ال�ضابق، جل�ص  داخ��ل مكتب حاكم ه��رات يف 
ُو�ضعت على بع�ضها بنادق ع�ضكرية اأمريكية، فيما كانوا يدونون الأ�ضماء 

ويراجعون قوائم مو�ضوعة على طاولة �ضطحها زجاجي.
وكان اأحدهم يكتب مذكرات العفو على اأوراق حتمل �ضعار طالبان، بع�ضها 

طويل الأجل وبع�ضها �ضالح لب�ضعة اأيام فقط.
كانت  وحدته  اأن  بر�ص  فران�ص  لوكالة  املكان  يف  كان  اأفغاين  جندي  وروى 

حما�ضرة من قبل طالبان قبل �ضقوط املدينة.
والآن، ل يريد �ضوى اأن يكون باأمان. وقال اأحمد �ضهيدي “جئت اإىل هنا 
للح�ضول على مذكرة عفو للخروج من املدينة حتى اأجد مكانا ميكنني اأن 

اأبقى فيه اآمنا يف امل�ضتقبل«.
اآلف  اإن ح��وايل ثالثة  اأف��راد طالبان،  اأح��د  ق��ال جنيب اهلل كاروخي وه��و 
اإىل  ينتمون  ال��ذي��ن  “الأ�ضخا�ص  اأن  واأ���ض��اف  عفو.  على  ح�ضلوا  �ضخ�ص 
اأي��ام حتى  مل��دة ثالثة  ت�ضلح  �ضيح�ضلون على مذكرة عفو  اأخ��رى  ولي��ات 
يتمكنوا من الو�ضول اإىل ولياتهم الأ�ضلية حيث �ضيحتاجون اإىل احل�ضول 

على مذكرة عفو اأخرى طويلة الأجل من م�ضوؤولينا هناك«.
يف اجلزء املظلل من الفناء يف املجمع، كان يجل�ص مئات ب�ضر فيما يحمل 

رجل خطابات عفو ينادي بالأ�ضماء الواحد تلو الآخر ل�ضتالمها.
ال�ضرعة  بعد  ب�ضال�ضة  ب��داأت  لطالبان  البريوقراطية  العملية  اأن  ويبدو 

اخلاطفة لهجماتها عر اأفغان�ضتان.
قبل اأ�ضابيع فقط، كان اإ�ضماعيل خان الذي حكم هرات بقب�ضة من حديد 
القوات  وي��دع��و  امل��دي��ن��ة مبيلي�ضياته  ع��ن  ب��ال��دف��اع  يعد  ع��ق��ود،  م��دى  على 

احلكومية اإىل اإظهار املزيد من ال�ضجاعة.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

    ان���ه���ارت ال���ق���وات الأف��غ��ان��ي��ة يف 
جميع اأنحاء البالد يف وقت ق�ضري 
ه��ج��وم طالبان.  م��واج��ه��ة  ج���دا يف 
ومع ذلك، يف عام 1994، ا�ضتغرق 
الأهلية  احل��رب  الأم��ر عامني من 
حتى ا�ضتولت طالبان على ال�ضلطة 
هذه   .2001 ع��ام  هزميتها  قبل 
يوًما   45 الأم�����ر  ا���ض��ت��غ��رق  امل�����رة، 
ف��ق��ط ل��ال���ض��ت��ي��الء ع��ل��ى ك��ث��ري من 
الأرا����ض���ي والق����رتاب م��ن كابول. 
اأ�ضبوع، ا�ضت�ضلمت قوات  يف غ�ضون 
 15 اأك��رث من  الأم��ن الأفغانية يف 
�ضقطت  اأغ�ضط�ص،   13 ويف  ب��ل��دة. 
املدينتان الأكرث اأهمية بعد كابول، 
طالبان،  اأي���دي  يف  وه���رات  قندهار 
اإىل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ه���ج���م���ات  واأدت 
ال�ضت�ضالم اجلماعي،  ظهور �ضور 
وال�ضتيالء على املعدات الأمريكية 

...
اأر�ضل     لكن خالل ع�ضرين عاًما، 
 83 اأك���رث م��ن  اجلي�ص الأم��ري��ك��ي 
مليار دولر )70 مليار يورو( من 
الأ�ضلحة واملعدات وقوات التدريب 
وعد  مايو،  ويف  الأفغاين.  للجي�ص 
الرئي�ص جو بايدن مبغادرة نهائية 
ل��ل��ق��وات الأم��ري��ك��ي��ة ب��ح��ل��ول 11 
�ضبتمر 2021، وهو تاريخ رمزي 
�ضبتمر   11 هجمات  منذ  للغاية 
التي اأدت اإىل التدخل الأمريكي يف 

اأفغان�ضتان.
  ويف ظل اإدارة اأوباما، كان الهدف 
م��ن ال��وج��ود الأم��ري��ك��ي ه��و تقوية 
قوياً  ل��ي��ك��ون  الأف����غ����اين  اجل��ي�����ص 
الوليات  ت���غ���ادر  ح��ت��ى  وم�����ض��ت��ق��اًل 
الوا�ضح  وم����ن  ال����ب����الد.  امل���ت���ح���دة 

الف�ضل كان عنوان عام 2021.
التدريجي     لقد �ضمح الن�ضحاب 
م���ن���ذ مايو  الأم���ري���ك���ي���ة  ل���ل���ق���وات 
العديد  على  بال�ضيطرة  لطالبان 
م������ن امل���������دن واإحل�������������اق ال���ه���زمي���ة 
ل��ك��ن عيوب  ب��اجل��ي�����ص الأف����غ����اين، 

ج���دي���دة. من  لي�ضت  الخ����ري  ه���ذا 
بكثري  اأق���ل  فهو  اول،  ال��ع��دد  حيث 
نيف،  جيبونز  توما�ص  يدعي.  مما 
فهيم عابد، و�ضريف ح�ضن، ثالثة 
كابول  يف  م���را����ض���ل���ني  ���ض��ح��ف��ي��ني 
قدموا  تاميز،  نيويورك  ل�ضحيفة 
ف���ارًق���ا م���ذه���اًل يف الأرق�������ام، حيث 
يزعم اجلي�ص اأنه يتكون من 300 
األف رجل، بينما هم يف الواقع 50 
الفا فقط -يقال اإن حركة طالبان 

تتكّون من 75 الفا على الأقل.
   ي�ضعر اجلنود الأفغان باأن قادتهم 

ملرا�ضلي  وفًقا  متاًما،  عنهم  تخلوا 
�ضحيفة نيويورك تاميز، كما اأنهم 

مرهقون وجائعون.
 وي�����������روون ك���ي���ف ان���ت���ه���ى الأم������ر 
ب��ال��ق��وات ال��ت��ي ك���ان م��ن املفرت�ص 
ال�ضت�ضالم  اأن حتمي قندهار، اىل 
ب�����ض��ب��ب ن��ق�����ص الإم�����������دادات. ومع 
الأ���ض��ل��ح��ة وال���ذخ���رية واملياه  ن��ف��اد 
اجلنود  ب��ع�����ص  ي����رتك  وال���ط���ع���ام، 
دي���اره���م  اإىل  ل���ل���ع���ودة  م���واق���ع���ه���م 

للدفاع عن عائالتهم.
حتدث  ذل������ك،  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة     

ال��ع��دي��د م��ن ال�����ض��ه��ود ع��ن م�ضكلة 
القادة  ج��م��ي��ع  ب���ني  ك���ب���رية  ف�����ض��اد 
وي�ضعر  والع�ضكريني.  ال�ضيا�ضيني 
اأو  وال��ت��ج��اه��ل،  بالن�ضيان  اجل��ن��ود 
حتى ال�ضخرية من �ضلطة ل توفر 
لهم ما يحتاجون اإليه اأبًدا. ووفًقا 
بولي�ضي،  ف��وري��ن  جملة  يف  مل�ضدر 
تعتر  “التي  ال�����ض��رط��ة  ق���وة  ف����اإن 
مل تتقا�ص رواتبها  مثل اجلي�ص” 

منذ عدة اأ�ضهر.
-------------------------

عن �سالت اف ار

عيوبه لي�ست جديدة

ملاذا ينحني اجلي�س الأفغاين بهذه ال�ضهولة...؟
- اإن التقدم ال�ضريع لطالبان يثبت اأنه رغم اجلهود الأمريكية لتغيري اجلي�س الأفغاين, اإل اأنه لي�س قويًا مبا يكفي

قتلى على الأقل يف هايتي اإثر زلزال   304
•• بور او برن�ض-اأ ف ب

اأ�ضفر زلزال قوّي �ضرب هايتي �ضباح  اأم�ص 
الأول ال�ضبت عن �ضقوط 304 قتلى على 
الأقّل ووقوع اأ�ضرار ج�ضيمة يف جنوب غرب 
الذكريات  الأذه����ان  اإىل  م��ع��ي��ًدا  اجل��زي��رة، 

املوؤملة لزلزال 2010 املدّمر.
 7،2 و���ض��رب ال���زل���زال ال���ذي بلغت ق��ّوت��ه 
درجات هايتي ال�ضبت قرابة ال�ضاعة 8،30 
من  ك��ل��م   12 ُب��ع��د  ع��ل��ى  غ(،  ت   12،30(
مدينة �ضان لوي دو �ضود التي تبعد بدورها 
160 كلم من العا�ضمة بور اأو برن�ص، وفق 

املركز الأمريكي لر�ضد الزلزل.
وحمال  كنائ�ص  انهيار  اإىل  ال��زل��زال  واأّدى 

ومنازل ومبان علق مئات حتت اأنقا�ضها.
وُيوا�ضل ال�ضّكان انت�ضال ال�ضحايا العالقني 
ة،  حتت الأنقا�ص، غالًبا   دون جتهيزات خا�ضّ
يف جهود اأ�ضادت بها احلماية املدنّية، قائلًة 
اإّن “عملّيات التدّخل الأوىل اأتاحت �ضحب 
ُتوا�ضل  الأنقا�ص، فيما  كثريين من حتت 

امل�ضت�ضفيات ا�ضتقبال جرحى«.
وقالت احلماية املدنّية اإّن ح�ضيلة �ضحايا 
الزلزال ارتفعت اإىل 304 قتلى على الأقّل، 
واملفقودين،  اجل��رح��ى  م��ئ��ات  اىل  اإ���ض��اف��ة 
�ضابقة عن  اأعلنت يف ح�ضيلة  كانت  بعدما 

وجود 227 قتياًل.
املدنّية جريي  امل�ضوؤول عن احلماية  وقال 
ال�ضبت  م�ضاء  �ضحايف  م��وؤمت��ر  يف  �ضاندلر 
ا يف اجلنوب،  “اأح�ضينا مقتل 160 �ضخ�ضً
منطقة  يف  و100  ِنيب،  منطقة  يف  و42 

ال�ضمال  يف  و���ض��خ�����ض��ني  اآن���������ص،  غ����ران����د 
الغربي«.

���ض��ان��دل��ر لوكالة  ال�����ض��ب��ت، ����ض���ّرح  وع�����ض��ر 
ا�ضت�ضفاء  مراكز  ثالثة  ب��اأّن  بر�ص  فران�ص 
اأق�ضى  بلغت  وروزو  وك����وراي  بي�ضتيل  يف 

قدراتها ال�ضتيعابّية.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأع��ل��ن رئ��ي�����ص ال������وزراء اأرييل 
ال�ضباح  يف  اأق�����ّرت  “احلكومة  اأّن  ه���ري 
ح��ال ال��ط��وارئ مل��ّدة �ضهر عقب وق��وع هذه 
الكارثة”، داعًيا ال�ضّكان اإىل “التحّلي بروح 

الت�ضامن” وعدم ال�ضت�ضالم للذعر.
وُي��رت��ق��ب اأن ي��ت��وّج��ه رئ��ي�����ص ال�����وزراء على 
راأ�ص وفد من امل�ضوؤولني املعنّيني اإىل املكان 
يف  ال��و���ض��ع  ل�”تقييم  املقبلة  ال�����ض��اع��ات  يف 

جممله«.
بايدن  ج��و  الرئي�ص  ع��ر���ص  وا���ض��ن��ط��ن،  يف 
بيان  يف  قائاًل  املتحدة،  الوليات  م�ضاعدة 
�ضرب  ال����ذي  امل���دّم���ر  ال���زل���زال  “اأحزنني 
�ضان لوي دو �ضود يف هايتي هذا ال�ضباح”، 
اأمريكّية  “ا�ضتجابة  اإع����داد  على  م�����ض��ّدًدا 
وم�ضاعدة  الأ�ضرار”  ل�”تقييم  فورّية” 

امل�ضابني.
الأب��ي�����ص مل ي�ضاأ  البيت  وك���ان م�����ض��وؤول يف 
بايدن  اإّن  ل�ضحافّيني  ق��ال  ه��ّوي��ت��ه  ك�ضف 
وكّلف  ف��ورّي��ة  اأم��ريك��ّي��ة  ا�ضتجابة  “اأجاز 
للم�ضاعدة  الأم���ريك���ي���ة  ال��وك��ال��ة  م���دي���رة 
الدولية )يو اإ�ص ايد( �ضامانتا باورز تن�ضيق 

هذا اجلهد«.
عند ال�ضاحل اجلنوبي لهايتي، انهار فندق 
“لو منغييه” املتعّدد الطبقات بالكامل يف 

ل�ص-كاي�ص، ثالث اأكر مدينة يف البالد.
الع�ضو  ال��ف��ن��دق  م���ال���ك  ج���ّث���ة  ��ل��ت  وان��ت�����ضِ
بهايتي،  ال�������ض���ي���وخ  جم��ل�����ص  يف  ال�������ض���اب���ق 
الأنقا�ص  ف���ورت���وين، م��ن حت��ت  غ��اب��ري��ي��ل 
ال��وزراء وفاته  واأّك��د رئي�ص  بح�ضب �ضهود. 

يف وقت لحق.
بالزلزال.  ال���ب���الد  جم��م��ل  ���ض��ّك��ان  و���ض��ع��ر 
يقطنها  التي  جريميي  مدينة  وتعّر�ضت 
الطرف  عند  ن�ضمة  األ���ف  مئتي  م��ن  اأك���رث 
لأ�ضرار  اجلزيرة،  ل�ضبه  الغربي  اجلنوبي 
اأ�ضا�ضية  ب�ضورة  امل��ك��ّون  و�ضطها  يف  كبرية 

من منازل ذات طبقة واحدة.
�ضّكان جريميي  اأح��د  وق��ال جوب جوزيف، 
ال�ضارع  ال���ك���ات���درائ���ّي���ة.  ���ض��ق��ف  “�ضقط 
ن�ضاط  ك��ّل  يرتّكز  هنا   ... مغلق  الرئي�ضي 

املدينة القت�ضادي«.
النا�ص.  “لقد جّن  واأورد تاما�ص جان بيار 
اأبناءهم وغادروا املدينة بعد  الأهل حملوا 

انت�ضار �ضائعات عن ت�ضونامي«.
وكان املركز الأمريكي للجيوفيزياء اأ�ضدر 
حتذيًرا من ت�ضونامي اإثر الزلزال، �ضرعان 

ما األغاه.

مدينة  با�ضم  ال�ضهرية  جريميي  ومدينة 
كون  البالد  عن  ن�ضبًيا  معزولة  ال�ضعراء، 
مل  اجلزيرة  تعر  التي  الوطنّية  الطريق 
هيلري  �ضان  كري�ضتيال  بعد.وقالت  تنجز 
مركز  ق�����رب  ت��ق��ط��ن  ال���ت���ي  ع����ام����ا(   21(
بداأ  عندما  م��ن��زيل  داخ���ل  “كنت  ال��زل��زال 
يهتّز، كنت قرب النافذة وراأيت كّل الأ�ضياء 
قطعة  “�ضقطت  ت���ت�������ض���اق���ط«.واأ����ض���اف���ت 
اأ�ضب  مل  لكّني  ظهري  على  احل��ائ��ط  م��ن 
“منازل  اأّن  اإىل  م�ضرية  خطرة”،  بجروح 

عّدة ُدّمرت بالكامل«.

اجتماع طارئ للربملان الربيطاين حول اأفغان�ضتان 
•• لندن-اأ ف ب

يعتزم رئي�ص الوزراء الريطاين بوري�ص جون�ضون دعوة الرملان املعلق حاليا ب�ضبب 
العطلة ال�ضيفية لعقد اجتماع طارئ خالل الأ�ضبوع ملناق�ضة الو�ضع يف اأفغان�ضتان 
حيث باتت حركة طالبان على م�ضارف كابول، كما اأفادت و�ضائل الإعالم الريطانية  

اأم�ص الأحد.
ودفع قرار الوليات املتحدة بالن�ضحاب من اأفغان�ضتان بعد 20 عاما من التدخل، 
الدول الأخرى يف حلف �ضمال الأطل�ضي مبا فيها بريطانيا، اإىل اأن حتذو حذوها. 

لكن لندن وجهت انتقادات �ضريحة اإىل حليفها الأمريكي يف الأيام الأخرية.
ونقلت وكالة “بر�ص اأ�ضو�ضيي�ضن” وقناة “�ضكاي نيوز” عن م�ضدر يف رئا�ضة الوزراء 

اأن حمادثات جتري مع رئي�ص جمل�ص العموم ليند�ضي هويل لتحديد اليوم الذي 
�ضُيدعى فيه النواب اىل الجتماع، على خلفية دعوات رئي�ص احلكومة للتدخل اإزاء 

التقدم ال�ضريع لطالبان.
ومل ترد رئا�ضة احلكومة على ا�ضتف�ضار لوكالة فران�ص بر�ص يف منت�ضف النهار.

وفيما اأ�ضبحت طالبان الآن على مداخل كابول، طلب زعيم املعار�ضة الريطانية 
كري �ضتارمر، انعقاد الرملان حتى تو�ضح احلكومة “كيف تنوي العمل مع حلفائها 
م��ن اأج���ل جت��ن��ب اأزم����ة اإن�����ض��ان��ي��ة وع���دم ال��ع��ودة اإىل ال��وق��ت ال���ذي ك���ان املتطرفون 

ي�ضتخدمون اأفغان�ضتان قاعدة«.
ودان �ضتارمر “�ضمت احلكومة بينما تنهار اأفغان�ضتان، وهو اأمر �ضتكون له عواقب 
تكون  اأن  يجب  الأول��وي��ة  اأن  معترا  املتحدة”  اململكة  يف  اإلينا  بالن�ضبة  وا�ضحة 

لإجالء “جميع املوظفني الريطانيني«.وبح�ضب �ضحيفة “�ضنداي تاميز” نقال 
وجميع  بري�ضتو  ل��وري  �ضفريها  نقل  املتحدة  اململكة  تعتزم  حكومية،  م�ضادر  عن 
موظفيها اإىل خارج كابول خالل هذه العملية، دون الإبقاء على اأي وجود دبلوما�ضي 
يف العا�ضمة الأفغانية.وقال اأحد امل�ضادر “لي�ص لدينا ثقة يف اأن طالبان �ضتحرتم 
تعهداتها«.وتعّهد رئي�ص الوزراء الريطاين بوري�ص جون�ضون اجلمعة “عدم اإدارة 
الظهر لأفغان�ضتان” التي تواجه تقدم طالبان، داعيا الدول الغربية اىل العمل مع 

كابول لتجنب “اأن ت�ضبح )البالد( جمددا تربة )خ�ضبة( لالإرهاب«.
واأعلن جون�ضون عر قنوات التلفزة الريطانية اإثر اجتماع اأزمة حكومي، اأن بالده 
عر القنوات الدبلوما�ضية وال�ضيا�ضية، م�ضتبعدا حتى  “ممار�ضة ال�ضغط”  تعتزم 

الآن فر�ضية “حل ع�ضكري«.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• نورمان لي�شرت*

   اإن هول التفكك احلايل للجي�ص الأفغاين و�ضعت 
15 ع��اًم��ا، مّر  اإح�����راج. طيلة  اأع��م��ق  ال��ب��ن��ت��اغ��ون يف 
اجلرالت، املتوجون واحلائزون على ميداليات، اأمام 
مرونة  لتمجيد  الإع���الم  وو�ضائل  الكونغر�ص  جل��ان 
وفعاليته. ويف  الأفغاين ومعنوياته  الوطني  اجلي�ص 

املواجهة الأوىل: اختفى!
   وم��ا زال���ت جمموعة ال��ك��ذاب��ني ت��ل��ك، ت��ل��وك نف�ص 
مبهمتها  ملتزمة  املتحدة  الوليات  تزال  ل  العبارة: 
عاقدة  م��اذا؟  فعل  على  العزم  عاقدة  اأفغان�ضتان.  يف 
ال��وج��ه. ل ميكن للجرالت  م��اء  ال��ع��زم على حفظ 
اإنهم  بالهزمية،  الع���رتاف  الأم��ري��ك��ي��ني  وال��روؤ���ض��اء 
نهاية  حتى  خ�ضروا  التي  احل���روب  اإط��ال��ة  يف�ضلون 

وليتهم.
ما  تعرف جيًدا  نف�ضها  املتحدة  ال��ولي��ات  تكن     مل 
كانت تفعله يف هذا البلد لأكرث من عقد من الزمان. 

عام 2002، فر اأ�ضامة بن لدن اإىل باك�ضتان.
   يف الأ�ضل، قاموا بغزو اأفغان�ضتان لالإطاحة بحركة 
موالية  بحكومة  وا�ضتبدالها  ال�ضلطة  م��ن  طالبان 
لأمريكا بقيادة حامد كرزاي وحا�ضيته من املهوو�ضني 

بال�ضرقة وجتار املخدرات.
اأفغان�ضتان،  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�ضرتاتيجية  ك��ان��ت     
املتاهة،  هاته  يف  انخرطت  التي  الناتو  دول  وتبّنتها 
اأن  ال��دولرات ميكن  اأن تريليونات  مبنية على فكرة 
تن�ضئ حكومة دميقراطية م�ضتقرة يف بلد مل يعرف 
لقد خلقت  ح��ًق��ا.  ي��ري��ده��ا  يكن  ال��دمي��ق��راط��ي��ة ومل 

املليارات طبقة حاكمة من الناهبني.
   ل��و ك���ان ال��ب��ن��ت��اغ��ون ق��د اأج����رى ت��دري��ب��ات مكثفة 
عندما  و2006،   2002 ب��ني  الأف���غ���اين  للجي�ص 
اختلفت  كانت طالبان �ضعيفة وغري منظمة، لرمبا 
الأم���ور. وب���دًل م��ن ذل��ك، ق��رر الأح��م��ق ب��و���ص، بدفع 
ح�ضني،  ب�ضدام  الإط��اح��ة  ورام�ضفيلد،  ت�ضيني  م��ن 
متجاهاًل اأفغان�ضتان لريّكز جهوده يف العراق. ميكن 
تف�ضري عودة ظهور طالبان يف اأوائل العقد الأول من 
اإىل حد كبري، من خالل  القرن احل��ادي والع�ضرين 
ان  �ضبق  باأنه  بلد كان فخورا  اأجنبية يف  وجود قوات 

طرد الريطانيني والرو�ص.
   تفوز حركة طالبان لأنها حتظى بتاأييد �ضعب هي يف 
داخله ت�ضبه ال�ضمك يف املاء، على حد تعبري ماو. ولكن 
ا، لأنها كانت قادرة على العتماد على املخابرات  اأي�ضً
الع�ضكرية الباك�ضتانية. نعم، نعم، باك�ضتان، احلليف 
الرئي�ضي للوليات املتحدة يف املنطقة، تدعم مقاتلي 

طالبان.
   كيف نف�ضر الف�ضل الذريع للوليات املتحدة يف اأطول 
 20000 قتيل،   2500 عاما،  ع�ضرين  لها؟  حرب 
من  جي�ص  ل��ت��ك��وي��ن  دولر  م��ل��ي��ار  و1000  ج��ري��ح، 
اإنها قبل كل  72 �ضاعة.  300000 رجل تفكك يف 
الغربية  القيم  الأفغان  رف�ص  ثقافة...  م�ضاألة  �ضيء 

التي اأرادوا فر�ضها عليهم.
البالد  لإبقاء  للموت  ا�ضتعداد  على  طالبان  كانت     
وف��ي��ة ل��دي��ن��ه��ا وط��ري��ق��ة ح��ي��ات��ه��ا وت��ق��ال��ي��ده��ا. وكان 
خونة.  يعترون  الأجانب  مع  وقفوا  الذين  الأفغان 
اإنهم يخ�ضون الآن على حياتهم وحياة اأفراد اأ�ضرهم. 
ومع طرد جيو�ص الحتالل الأجنبية، �ضتعيد طالبان 
اإن�ضاء اإمارة اإ�ضالمية: 99 باملائة من ال�ضكان الأفغان 
باملائة  و20  ال�ضنة،  باملائة منهم من   80 م�ضلمون، 

من ال�ضيعة.
اأج���ي���ال لتحويل  وا���ض��ن��ط��ن زوال ج��ه��ود  وت���واج���ه     
الغربي.  النمط  على  دمي��ق��راط��ي��ة  اإىل  اأفغان�ضتان 
ق��اب��ل��ة للتحقيق ع��ل��ى الإط�����الق.  وه���ي م��ه��م��ة غ���ري 
ذلك،  لإنهاء  ال�ضجاعة  لديه  كانت  الذي  بايدن،  جو 
الدميقراطيني  وللمحاربني،  للبنتاغون  ل  وليقول 
قبعة  ي��رت��دي  �ضوف  ���ض��واء،  ح��د  على  واجلمهوريني 

الهزمية.
   ان النك�ضات الع�ضكرية والإذلل الذي توّلده، ت�ضب 
يف م�ضلحة اليمني املحافظ ب�ضكل عام. ويف انتخابات 
اإذا كانت  2022، �ضرى ما  التجديد الن�ضفي لعام 
اإىل  الناخبني  وجهة  حتويل  يف  �ضت�ضاعد  اأفغان�ضتان 
اإدانة بايدن  احلزب اجلمهوري، الذي بداأ بالفعل يف 
“خل�ضارته” اأفغان�ضتان. لطاملا دافع اجلناح ال�ضعبوي 
ال�ضيا�ضات  ع��ن  اجل��م��ه��وري  للحزب  وامل��رب��ك  الغبي 
تخفي�ضات  باجتاه  يدفع  كان  بينما  دولًيا،  العدائية 

�ضريبية جذرية.

من امل�ضوؤول عن الكارثة الأفغانية...؟

الإجنليزية”,  لكندا  الأ�ــســود  “الكتاب  منها  النت�سار  وا�سعة  كتب  وموؤلف  �سحفي,  كاتب   *
و”�سجني يف  و”ق�سية جريار بول”  و”اأ�سرار خيار كندا”,  و”حتقيقات حول الأجهزة ال�سرية” 

بانكوك” “�سرية ذاتية«.
ترجمة خرية ال�سيباين

طالبان يف قندهار ، 13 اأغ�ضط�ص 2021
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املخابرات  وك��ال��ة  تخ�ضى  بينما     
�ضقوط  احتمال  من  الآن  املركزية 
���ض��ه��ري��ن، يوؤكد  ك��اب��ول يف غ�����ض��ون 
البيت الأبي�ص �ضكوكه حول �ضمود 
ق����وات احل��ك��وم��ة الأف��غ��ان��ي��ة، التي 
تهزمها فرق طالبان، رغم تفوقها 
80 مليار دولر  ال�ضالح، ورغم  يف 
����ض���ن���وًي���ا خ�����ض�����ض��ت��ه��ا وا����ض���ن���ط���ن ل� 

ميزانية الدولة.
   جو بايدن، الذي كان حتى يوليو، 
الأفغانية  العا�ضمة  �ضقوط  يعتر 
اأي  ويدح�ص  الحتمال”،  “بعيد 
الأمريكي  ال�ضت�ضالم  مع  مقارنة 
الآن،  ���ض��ك  دون  ي���رى  ف��ي��ت��ن��ام،  يف 
�ضورة  ع���ودة  ال�ضحف،  جميع  ويف 
تظهر  التي  ال�ضهرية،   1975 عام 
�ضايغون  م����ن  ال���ه���ارب���ني  ان����دف����اع 
ال�ضفارة  تغادر  مروحية  اآخ��ر  نحو 
الأمريكية. وقد اأعلن العودة املوؤقتة 
البحرية  م�������ض���اة  م����ن   5000 ل����� 
اإع����ادة  ب��ه��دف ���ض��م��ان  اإىل ك���اب���ول 
الغالبية العظمى من دبلوما�ضييه. 
قابل  غ��ري  ال��ق��وات  ك��ان رحيل  واإذا 
ل��ل��ن��ق�����ص، ف����اإن ت��زام��ن��ه م���ع حرب 
طالبان اخلاطفة يعطي، بالتاأكيد، 
مظهر  الأم��ري��ك��ي  “الن�ضحاب” 

الهروب اجلماعي.

اإذا  وا�ضنطن  غ�ضب  �ضتثري  واأن��ه��ا 
ا�ضت�ضافة  ب���ع���دم  ب���وع���ده���ا  ن��ك��ث��ت 
املكر�ضة  الإره����اب����ي����ة  اجل���م���اع���ات 

للجهاد �ضد اأمريكا.
   ع����ل����ى ه����ام���������ص ه�������ذا الإزع����������اج 
اأن العالقات  الدبلوما�ضي، ل يبدو 
م���ع ح��ل��ف��اء ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة قد 

تاأثرت بالن�ضحاب الأمريكي. 
من امل��ع��روف اأن��ه يف اأم��اك��ن اأخرى، 

يف العراق، 
تبقى القوات الأمريكية فقط لوقف 
اأفغان�ضتان  ان  الإي���راين...  اخلطر 

�ضيء اآخر... ق�ضية فا�ضلة.
اأثناء زي��ارة جو بايدن     يف يونيو، 
ل��روك�����ض��ل، م��ق��ر ال��ن��ات��و والحت���اد 

الأوروبي،
الذين  ال��رئ��ي�����ص،  موظفو  اأ���ض��ي��ب   
قرار  ع��ن  للدفاع  ي�ضتعدون  ك��ان��وا 
باأنيابهم  ال��ع�����ض��ك��ري  الن�����ض��ح��اب 

واأظافرهم،
 بالذهول من ا�ضتقالة وغياب اأ�ضئلة 
لالجتماع  امل��دع��وي��ن  ال�ضيا�ضيني 
مع ب��اي��دن.  لقد ح��دد ه��ذا الأخري 
اخ��ت��ي��اره وات��خ��ذ ق������راره... ويبدو 
هذه  م�ضوؤولية  لتحّمل  م�ضتعد  اأنه 

املاأ�ضاة.
عن ليربا�سيون

جو بايدن يخاطر

مقاتلو طالبان يقفون على جانب الطريق يف هرات، ثالث اأكر مدينة يف اأفغان�ضتان، والتي �ضيطروا عليها يوم اخلمي�ص املا�ضي

مقاتلو طالبان يف قندهار باأفغان�ضتان يوم اجلمعة

طالبان ت�ضتويل على بول اخلمري، عا�ضمة مقاطعة بغالن على بعد حوايل 200 كيلومرت �ضمال كابول

   لكن اىل حدود هذا الأ�ضبوع، كان 
الرئي�ص المريكي قد ك�ضب رهانا: 
الوطن  اإىل  ق���وات���ه  ع�����ودة  اأع���ط���ى 
ع�ضرين  بعد  العقل  انت�ضار  مظهر 
الع�ضكرية  امل���غ���ام���رات  م���ن  ع���اًم���ا 
وامل�ضيانية املزعومة املوالية للغرب، 
مما يرتك املجال مفتوًحا لأولوياته 
“نحو  الإع���م���ار  اإع����ادة  احلقيقية: 
جتّمدت  التي  لأم��ري��ك��ا  الأف�ضل” 
الرتامبية،  من  �ضنوات  اأرب��ع  طيلة 
ال�ضحي،  الإه������م������ال  م����ن  و����ض���ن���ة 
واملهددة اليوم من قبل متغرّي دلتا، 
التحتية،  بنيتها  ا�ضمحالل  ب�ضبب 

مقابل ازدهار املناف�ص ال�ضيني.

اإقامته  م��ق��ر  م���ن  اجل���م���ه���وري���ني، 
“كان  اأن����ه  اأ لغ����و، م��دع��ي��اً  يف م���ار 
تزال  ول  اأف�ضل”،  اأداًء  �ضيحقق 
ا���ض��ت��ط��الع��ات ال����راأي ال��وط��ن��ي��ة، يف 
اأغلبها  ال��وق��ت احل���ايل، م��وؤي��دة يف 

لقرار بايدن.
تتظاهر  ب���ي���ن���م���ا  ب����ال����ت����اأك����ي����د،     
املفاو�ضات مع طالبان بال�ضتمرار، 
اأكرث  م�ضممون،  الأمريكيني  ف��اإن 
م��ن اأي وق���ت م�����ض��ى، وع��ب��ًث��ا، على 
اإق��ن��اع احل��رك��ة ب��اأن��ه��ا ت��خ��اط��ر باأن 
ت�ضبح منبوذة من املجتمع الدويل 
وعدالتها  املراأة  ا�ضطهاد  اأعادت  اإذا 
الو�ضطى،  الع�ضور  اىل  تعود  التي 

الزمنية  ال���ف�������ض���ح���ة  ه������ذه  خ�������ّرب 
قريًبا  الأخبار  تركز  وقد  املطلوبة، 
على الأعمال النتقامية والفظائع 
وت���دم���ري امل����دار�����ص ال���ت���ي اأم�����ر بها 

ال�ضياد اجلدد لأفغان�ضتان.
   ل��ق��د راه����ن ب���اي���دن م��ن��ذ حملته 
الن��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ن��اق�����ص بني 
انعدام الح�ضا�ص الب�ضع عند دونالد 
عطوف  كرئي�ص  و�ضورته  ت��رام��ب، 
الر�ضمي،  اخلطاب  لكن  واإن�ضاين. 
الر�ضميون  املتحدثون  يكّرر  ال��ذي 
يدعو  وال���ذي  اأ�ضهر،  طيلة  طرحه 
القادة الأفغان اىل حتّمل م�ضوؤولية 
الدفاع عن اأنف�ضهم، يظهر الآن، مع 

»رواندا جو بايدن”؟
اأن  خمتلفة،  ت�ضريبات  وت��وؤك��د      
ا�ضت�ضلمت  الأم��ري��ك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
لح��ت��م��ال ا���ض��ت��ي��الء ط��ال��ب��ان على 
ال�����ض��ل��ط��ة. وك����ان اأم��ل��ه��ا ف��ق��ط، اأن 
لفرتة  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��وات  ت�ضمد 
بايدن  ت��ت��وف��ر جل���و  ك��اف��ي��ة ح��ت��ى 
م�ضطلح  )وه����و  لئقة”  “فجوة 
احلقبة  خ��الل  نيك�ضون  ا�ضتخدمه 
لتخفيف  يكفي  مب��ا  الفيتنامية( 
�ضقوط  ع��ن  امل��ب��ا���ض��رة  م�ضوؤولياته 
كابول، وليرتك لالأمريكيني متعة 
الجتماعية  ب�ضيا�ضاته  الع��ج��اب 
ال�ضراع  ت�ضارع  اإن  والق��ت�����ض��ادي��ة. 

اأن��ه ي�ضاري  الإع��الم املحافظة على 
حا�ضية  وت��ب��ق��ى  رخ�����و.  واإن�������ض���اين 
ال���رئ���ي�������ص م���ن���ا����ض���رة ب����الإج����م����اع 
لن�ضحاب القوات. ريت�ضارد فونتني، 
�ضابق يف فريق جون ماكني،  ع�ضو 
التحليل،  مل��رك��ز  وم��دي��ر ج��م��ه��وري 
على  يوافق  جديد،  اأمريكي  لأم��ن 
الدميقراطية:  احل��ك��وم��ة  دوك�����ض��ا 
لكنها  يعرتف،  ماأ�ضاوي،  اأمر  “اإنه 

لي�ضت ماأ�ضاتنا«.

اجلهاد املناه�ش لأمريكا
   ق��د ي��ت��دخ��ل ت���رام���ب، ع��ل��ى غرار 
املنتخبني  امل�����������ض�����وؤول�����ني  ب���ع�������ص 

حمتملة،  اإن�ضانية  ك��ارث��ة  اق���رتاب 
قا�ص وغري مبال مبعاناة ال�ضكان.

ان��دف��اع وزارة اخلارجية غري  اإن     
التاأ�ضريات لع�ضرات  الكايف لتقدمي 
امل���ه���ددة  ال���الج���ئ���ني  م����ن  الآلف 
تخفيف  اإىل  ي����ه����دف  ح���ي���ات���ه���م، 
من  العديد  ان  غ��ري  قلياًل،  اخل��ط 
بهم  ا�ضت�ضهدت  الذين  “اخلراء” 
ي���ث���ريون �ضبح  ن���ي���وي���ورك���ر،  جم��ل��ة 

“رواندا جو بايدن«.
اأي��ة عواقب للبيت الأبي�ص؟     مع 
تعزز هذه  اأن  �ضيء. ميكن  رمب��ا ل 
�ضورة  ال���ي���م���ني،  ع���ل���ى  ال���ق�������ض���وة، 
و�ضائل  ����ض���ّورت���ه  ال�����ذي  ال��رئ��ي�����ص 

- العديد من اخلرباء يف الإعالم الأمريكي, يثريون �ضبح »رواندا جو بايدن«

- ف�ضل الر�ضالة املتفائلة التي ب�ّضرت بنهاية حمرتمة ومنظمة لأطول حرب يف التاريخ الأمريكي

- توؤكد ت�ضريبات خمتلفة اأن احلكومة الأمريكية 
ا�ضت�ضلمت لحتمال ا�ضتيالء طالبان على ال�ضلطة

-  تعزز هذه الق�ضوة, �ضورة الرئي�س جو بايدن على اليمني, 
هو الذي مت ت�ضويره على اأنه ي�ضاري واإن�ضاين رخو

مع احتدام هجوم طالبان يف اأفغان�ستان

خطاأ تكتيكي: جو بايدن يتعر�س لق�ضف اإعالمي...!

ان�سحاب اأمريكي قد ي�سبه الهروب:

جو بايدن »ا�ضتعد« ل� »ماأ�ضاة« يف اأفغان�ضتان...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

على  يندم  لن  اإنــه  الأمريكي  الرئي�ش  قال  لطالبان,  ال�سريع  التقدم  رغم    

الهروب.   ي�سبه  قد  ان�سحاب  اأغ�سط�ش...   31 بحلول  قواته  ب�سحب  قــراره 
10 اأغ�سط�ش, بينما  »ل�ست نادما على قراري”, اأكد جو بايدن هذا الثالثاء, 
تهاجمه ال�سحافة وحتا�سره باأ�سئلة حول التقدم املذهل حلركة طالبان, التي 
جتاوز زحفها قندهار, ثاين مدينة يف البالد, بعد �سهر واحد فقط من اإعالن 

الن�سحاب الأمريكي من اأفغان�ستان بنهاية �سهر اأغ�سط�ش. الرئي�ش ل يتح�سر 
عن اأي �سيء, لكن �سمته منذئذ, طيلة عطلة نهاية الأ�سبوع الطويلة, يف معقله 
اإقامة كامب ديفيد, ي�سري اإىل ندم ات�سايل, وهو عدم  بولية ديالوير ومقر 
التطابق املحرج للر�سالة املتفائلة املوجهة اإىل الراأي العام يف الثامن من يوليو, 

•• الفجر –خرية ال�شيباين

   تربط ال�ضحف الأمريكية الخ��رتاق وال�ضتيالء املحتمل 
على كابول ب�ضقوط �ضايغون والهزمية يف فيتنام عام 1975. 
ال�ضتعداد  عدم  اإىل  التهام  باأ�ضابع  املحررون  ي�ضري  وهكذا، 
لن�ضحاب القوات الأمريكية من امليدان والقرار املت�ضّرع جلو 

بايدن.
   ع�ضرون �ضنة... عقدان ق�ضاهما الأمريكيون يف اأفغان�ضتان، 
�ضقطت جميع  اأ�ضهر،  �ضتة  اأق��ل من  يف  �ضيء.  ينجح  لكن مل 
املدن الأفغانية تقريًبا يف اأيدي طالبان. وكرد فعل، وكاأن هذا 
عودة  البنتاغون  اأعلن  كابول،  �ضقوط  مل�ضتقبل  م�ضبق  توّقع 

5000 ج��ن��دي لإج���الء رع��اي��ا ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة يف البالد 
بح�ضب  التاريخ،  �ضخرية  قمة  الدبلوما�ضيني.  وموظفيهم 
�ضحيفة نيويورك تاميز، يناق�ص دبلوما�ضيون اأمريكيون مع 

طالبان حماية ال�ضفارة الأمريكية اأثناء نهب العا�ضمة.
املقارنة  ف��اإن  الأمريكية،  الإع��الم  و�ضائل  لبع�ص  بالن�ضبة      
الرئي�ص  خ��ي��ارات  ت�ضاعد  ومل  وا�ضحة  �ضايغون  �ضقوط  م��ع 
بايدن على تفاديها. من خالل حتديد 31 اأغ�ضط�ص موعًدا 
ودعا  لطالبان،  العنان  اأط��ل��ق  اأم��ري��ك��ي،  جندي  اآخ��ر  لرحيل 
القادة الأفغان فقط اإىل “القتال باأنف�ضهم والقتال من اأجل 
ويف رد فعل، �ضحيفة وا�ضنطن بو�ضت، يف افتتاحية  اأمتهم”. 
اأو فقدت �ضتكون  بعنوان ملتب�ص “حياة الأفغان �ضواء دمرت 

ما:  حد  اإىل  بايدن  �ضيا�ضة  خد�ضت  بايدن”،  اإرث  من  ج��زًء 
اأنهم يقاتلون، لكن الوليات املتحدة دربتهم على  “احلقيقة 
الأمريكيني،  واملقاولني  امل�ضت�ضارين  مب�ضاعدة  بذلك  القيام 

وفجاأة، مت �ضحب هذا الدعم«.
فريدريك  ي��وّق��ع   ، نف�ضها  املالحظة  ت��امي��ز،  نيويورك  ويف     
اأن  “كان ميكن  كاغان عموًدا يحكم فيه على �ضيا�ضة بايدن: 
ال�ضتعدادات  من  واملزيد  الوقت،  من  مزيًدا  الأم��ر  ي�ضتغرق 
“...” كان باإمكان بايدن اإيقاف طالبان... واختار عدم القيام 

بذلك«.
---------------------------------------------

عن اتالنتيكو 

حتليل اإخباري

طالبان على ابواب كابول
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العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/3660

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/08/18 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده اوميغا مارين )�ش.ذ.م.م( و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                الو�سف                  �سعر التقييم  

                                     معدات �سيانة ال�سفن واثاث مكتبي          30,800 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/10082

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
�سينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�ش  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �سده مطعم  لبيع   2021/08/18 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00

باثيك �ش.ذ.م.م + حممد جا�سم الدين عبداملالك و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                           الو�سف    �سعر التقييم  

                                                         معدات مطعم    3,580 
التف�سل  املعلومات  من  وللمزيد  �سمان  ب�سيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  له اعرتا�ش  . وعلى كل من   www.emiratesauction.ae املوقع اللكرتوين  بزيارة 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

لإعالناتكم
يرجى الت�سال على ف����ي 
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العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3924/2019/13 عمايل جزئي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة مب�ضتحقات عماليه قدرها )66738( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم 

 )MB193748415AE( ال�ضكوى
طالب الإعالن :  جريبريت بانوبيو ماجناى  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- جرين مودلينج للمقاولت �ص.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  يف   2019/7/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�ضوع 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ماجناى  بانوبيو  ل�ضالح/جريبريت  اأع��اله  املذكورة 
)47638( درهم �ضبعة واربعون الفا و�ضتمائة وثمانية وثالثون درهما ، والزمت املدعي عليها باملنا�ضب 
من الر�ضوم وامل�ضروفات واعفت املدعي من ن�ضيبه منها ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات ،   حكما 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن 

�ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اعالن بالن�شر 

 983/2021/208 تنفيذ مدين 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  في�ضل بن معتوق لو�ضاطة التمويل ملالكها في�ضل بن معتوق بن 

دواد ماقوله -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/حممد م�ضطفى ح�ضن فوده 

وميثله / فاطمه �ضامل علي بن النومان ال�ضام�ضي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)62508.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اعالن بالن�شر 

 5672/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضدهما/1-  �ضيف �ضعيد مطر بن بليلة 2- �ضاجنيف �ضاتبال �ضارما

  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�ضركة البحار ال�ضبع للتجارة ذ.م.م 

وميثله / اأمل عمري ال�ضبيعي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)1302343( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اعالن بالن�شر        
 3541/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليهما : 1- �ضركة عرمان ملقاولت البناء ذ.م.م 2- ه�ضام نبيل اأبو احل�ضن  

 جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�ضركة في�ضل جا�ضم التجارية ذ.م.م

وميثله:جو�ضلني �ضبلي خرياهلل 
طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/6/7 ناأمر بالزام 
الف  و�ضتون  ت�ضعة  دره��م   )69.764( وق���دره  مبلغا  للطالبة  ي��وؤدي��ا  ان  �ضدهما  املعرو�ص 
و�ضبعمائة واربعة و�ضتون درهما - م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�ضيطة قدرها 5% اعتبارا من 
تاريخ ا�ضتحقاق اخر �ضيك احلا�ضل يف:2020/9/30 والزمت املعرو�ص �ضدهما بامل�ضاريف  

ولكم احلق يف ا�ضتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اعالن بالن�شر        
 4521/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- عني بالره للنقليات �ص.ذ.م.م  

جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :باب املندب للنقليات العامة

طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/7/18 بالزام 
املعرو�ص �ضدها ان توؤدي للطالبة مبلغا وقدره )47.471.46( درهم �ضبعة واربعون الف 
قانونية  فائدة  اليه  - م�ضافا  فل�ضا  واربعون  و�ضتة  درهما  و�ضبعون  وواح��د  واربعمائة 
التام والزمت  ال�ضداد  الطلب وحتى  تاريخ تقدمي  تبداأ من  �ضنويا  ب�ضيطة قدرها %5 
اليوم  يوم من   15 الم��ر خالل  ا�ضتئناف  ولكم احلق يف  بامل�ضاريف   املعرو�ص �ضدها 

التايل لن�ضر هذا العالن. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اعالن بالن�شر        

 18/2021/828 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- كيه ام بروبرتيز �ص.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :الك�ضاندرو�ص جورجيو�ص ايكنوميد�ص

وميثله : جو�ضلني �ضبلي خري اهلل 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ اتفاقية ايجار اآجلة )ايجار مو�ضوفة بالذمة( املوؤرخة 23 مايو 
2008 املرمة بني املدعي واملدعي عليها الثالثة وكذا ف�ضخ اتفاقية بيع و�ضراء الوحدة العقارية واملوؤرخة 1 يونيو 
2008 وف�ضخ اتفاقية نقل حق امللكية وتعديل اتفاقية البيع وال�ضراء املوؤرخة 2008/7/23 والزام املدعي عليها الوىل 
بدفع ورد املبالغ التي قب�ضتها من ثمن الوحدة العقارية رقم 2005 مب�ضروع بارك لني تاور مبنطقة اخلليج التجاري 
بدبي وهو مبلغ وقدره )470368( درهما اربعمائة و�ضبعون الف وثالثمائة وثمانية و�ضتون درهما وما يرتتب عليه 
من فوائد بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام والزام املدعي عليهم جميعا بالت�ضامن بدفع مبلغ 
)1000000( درهما مليون درهما - تعوي�ضا عن ال�ضرار املادية وما فات املدعي من ك�ضب وما حلقه من خ�ضارة وما 
يرتتب عليه من فوائد بن�ضبة 12% من تاريخ احلكم وحتى ال�ضداد التام والزام املدعي عليها الثالثة برد وت�ضليم ما 
حتت يدها من �ضيكات عددها والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة  - وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�ضي عن  قاعة  09:30 �ضباحا يف  ال�ضاعة   2021/8/23

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اعالن حكم بالن�شر        
2002/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل حمكوم عليهما/ 1- بي اي كيه للمقاولت �ص.ذ.م.م 2- بي ايه كيه لدارة امل�ضاريع �ضركة ال�ضخ�ص الواحد 

�ص.ذ.م.م  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : عي�ضى خمي�ص عبداهلل رحمه املطوع

ل�ضالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2021/4/1 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املدعي  لباقي  عليها اخلام�ضة ومبثابة احل�ضوري  للمدعي  املطوع ح�ضوريا  عي�ضى خمي�ص عبداهلل رحمه 
قبول  بعدم  الدفع  ثانيا:برف�ص   - التحكيم  �ضرط  لوجود  الدعوى  قبول  بعدم  الدفع  عليهم:اول:برف�ص 
الدعوى على املدعي عليه اخلام�ضه لرفعها على غري ذي �ضفة - ثالثا:بالزام املعدي عليهم من الول اىل 
الرابع بالت�ضامن فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )410000( اربعمائة وع�ضره الف درهم والفائدة 
اتعاب  درهم مقابل  الف  ومبلغ  بامل�ضاريف  والزمتهم  التام  ال�ضداد  �ضنويا من 2020/6/8 وحتى   %9 بواقع 
املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اعالن بالن�شر        

 16/2021/2723 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- في�ضل احد ال�ضيخ ن�ضار ابراهيم ال�ضمري  
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :ابت�ضام ن�ضيب حمد عبداهلل 
وميثله : ليلى حمزة ا�ضماعيل املال 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )92.905( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�ضداد التام ، وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2021/8/22 ال�ضاعة 08:30 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�ضي عن  قاعة  �ضباحا يف 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اعالن بالن�شر        

 566/2021/11 مدين جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- كري�ص ماركفوكاج  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :كرمي �ضالمة جنيب ال�ضيد 
وميثله : عبيد �ضعيد علي عبيد ال�ضام�ضي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بف�ضخ عقد البيع بالعربون املوؤرخ 2021/1/6 والزام املدعي عليهما 
مت�ضامنني بالتعوي�ص عن الأ�ضرار املرتتبة على الف�ضخ من قبلهم مببلغ )145000( درهم قيمة ال�ضرط 
اجلزائي )مثل مبلغ العربون( املن�ضو�ص عليه مبوجب البند ال�ضابع من العقد �ضند التداعي مع الفائدة 
ليثبت  للتحقيق  الدعوى  احتياطيا:احالة   - التام  ال�ضداد  املطالبة وحتى  تاريخ  9% من  القانونية مبقدار 
املدعي بكافة طرق الثبات ومنها �ضهادة ال�ضهود قيامه بتنفيذ كافة التزاماته مبوجب عقد ال�ضراء بالعربون 
بامل�ضاريف  عليهما  املدعي  ال��زام  قبلهما  من  والف�ضخ  العقد  ببنود  عليهما  املدعي  واخ��الل  التداعي  �ضند 
والر�ضوم ومقابل اتعاب املحاماة  وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2021/8/18 ال�ضاعة 08:30 �ضباحا 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اعالن بالن�شر        

 2933/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهما : 1- اإبراهيم حممد فالح 2- علي مو�ضى العمور  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :خالد تي�ضري م�ضطفى ال�ضياح 

وميثله : حممد عبداهلل حم�ضن عبدالرحيم الريكي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها قيد الدعوى والعالن بها الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم 
ب�ضداد مبلغ وقدره )201.590( درهم مئتان وواحد الف وخم�ضمائة وت�ضعون درهم ، مقابل املبالغ التي مت 
حتويلها اىل املدعي عليهم ، الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�ضداد مبلغ )50.000( درهم خم�ضون 
املدعي عليهم والتح�ضل  التي اقرتفتها  باملدعي من خ�ضائر  التي حلقت  الأ�ضرار  الف درهم تعوي�ضا عن 
تاريخ رفع  التاأخريية وقدرها 12.5% من  بالفائدة  بالت�ضامن والت�ضامم  املدعي عليهم  الزام  امواله  على 
الدعوى وحتى تاريخ ال�ضداد التام الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بالر�ضوم وامل�ضاريف ،  وحددت 
لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2021/8/24 ال�ضاعة 08:30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6795(

رقم املحرر 79811/1/2021
املنذره : �ضركة الدانوب لتجارة مواد البناء

�ضيد  ا�ضامة م�ضطفى  و  م  ذ.م  الداخلي  الت�ضميم  تنفيذ  اوت لعمال  �ضيجن�ضري فيت   : اإليها  املنذر 
ال�ضياد ب�ضفته مدير ال�ضركة

املو�ضوع 
املنذرة من ح�ضابها لدى بنك الحتاد الوطني  اإليها ل�ضالح  املنذر  2020/7/29حررت  بتاريخ   -1
و  الفا و ثمامنائة و ثالثة  18،883،46 درهم )ثمانية ع�ضر  ال�ضيك رقم )000237( وقيمته 

ثمانون درهم و�ضتة واربعون فل�ص(
بتاريخ 2020/8/18 حررت املنذر اإليها ل�ضالح املنذرة من ح�ضابها لدى بنك الحتاد الوطني   -2
و  ثالثة  و  ثمامنائة  و  الفا  ع�ضر  درهم)ثمانية   18،883،46 وقيمته   )000236( رقم  ال�ضيك 

ثمانون درهم و �ضتة و اربعون فل�ص(.
املنذر اإليها ل�ضالح املنذرة من ح�ضابها لدى بنك الحتاد الوطني  2020/1/15 حررت  بتاريخ   -3
وثالثة  وثمامنائة  الفا  ع�ضر  )ثمانية  درهم   18،883،46 وقيمته   )000235( رقم  ال�ضيك 

وثمانون درهم و �ضتة واربعون فل�ص(.
كفاية  عدم  ب�ضبب   �ضرف  دون  ال�ضيكات  ارتد  لل�ضرف  للبنك  ال�ضيكات  املنذرة  تقدمي  وعند   .4

الر�ضيد، ومل تقم املنذر اإليها بالوفاء بقيمتها رغم تكرار املطالبة الودية.
لذلك ، فان املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليه�ا للوفاء بقيمة ال�ضيكات �ضالفة الذكر البالغ 
و  ثمانية  و  درهما  و خم�ضون  �ضتمائة  و  الفا  )�ضتة وخم�ضون  درهم   56،650،38 جمموع قيمتها 
الإجراءات  اتخاذ  طائلة  حتت  الإنذار  هذا  ت�ضلمها  تاريخ  من  اأيام  خم�ضة  خالل  فل�ضا(  ثالثون 

القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�ضوم الق�ضائية وامل�ضاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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عربي ودويل

الهجرة.  انطلق تدفق  لقد    -    
األف   20 بنحو  يقدر  م��ا  وي��غ��ادر 
اأ���ض��ب��وع عر  ك��ل  ال��ب��الد  �ضخ�ص 
بعد  تخ�ضع  مل  ح��دودي��ة  ن��ق��اط 
احلدود  ع��ل��ى  ط��ال��ب��ان  ل�ضيطرة 
مع اأوزبك�ضتان واإيران وباك�ضتان. 
نتوقع  اأن  بالطبع  علينا  وي��ج��ب 
نزوحا هائال لل�ضكان. يتم توجيه 
تدفقات الهجرة اإىل اإيران )حيث 
واإىل  اأف��غ��اين  مليون   1.5 يقيم 
ا  باك�ضتان(. وعلينا اأن نتوقع اأي�ضً
ن��زوًح��ا داخ��ل��ًي��ا م��ع ف��رار ال�ضكان 
الذي  تقدم طالبان  الأف��غ��ان من 

ل يرحم.
املا�ضيني،  الأ�����ض����ب����وع����ني  يف     
من   14 ع��ل��ى  ط��ال��ب��ان  �ضيطرت 
عددها  البالغ  املقاطعات  عوا�ضم 
احلركة  اعتادت  ال�ضابق  يف   .34
املناطق  ه�����ذه  ع���ل���ى  الل����ت����ف����اف 
وجت�������اوزه�������ا. وه��������ذا ت���غ���ي���ري يف 
ال�ضرتاتيجية لإظهار اأنها قادرة 

على خنق كابول.
1996، اعفت   تغيري اآخر: عام 
ط���ال���ب���ان ����ض���م���ال غ�����رب ال���ب���الد 
القوات  �ضيطرة  ك��ان حت��ت  ال��ذي 
دو�ضتوم  للمار�ضال  الطاجيكية 
مع�ضوم.  ت�����ض��اد  اأح��م��د  وال��ق��ائ��د 
من  ال�ضتعادة  عملية  ب��داأت  لكن 
املحتلة عام  الأرا���ض��ي غ��ري  ه��ذه 
تنوي  ل  امل�����رة،  ف��ه��ذه   ،1996
وبالتايل  اخل��ط��اأ،  ت��ك��رار  طالبان 
اه���ت���م���ام���ه���ا على  ك�����ل  ����ض���رتك���ز 
ال�����ض��م��ال ال��غ��رب��ي ل��ل��ق�����ض��اء على 
عودة  ن��رى  ول��ه��ذا  معار�ضة.  ك��ل 
الذاتي،  الدفاع  ظهور ميلي�ضيات 
اأحمد  ل�����ض��ل��ط��ة جن���ل  اخل��ا���ض��ع��ة 

ت�ضاد مع�ضوم.
   * من هم ال�ضكان الفارون؟

    - رك���ز ه��ج��وم ط��ال��ب��ان ب�ضكل 
التي  قندهار  مدينة  على  خا�ص 
يف  الأوىل  ارتكازهم  نقطة  كانت 

وب��ال��ط��ب��ع مع  اأوزب���ك�������ض���ت���ان،  يف 
باك�ضتان. كان عمران خان، رئي�ص 
عدة  منذ  يدعو  باك�ضتان،  وزراء 
بال�ضرعية  ل����الع����رتاف  اأ����ض���ه���ر 

الع�ضكرية وال�ضيا�ضية لطالبان.
   * هل يجب اأن نخ�ضى خماطر 
الهجرة  ت����دف����ق����ات  ا����ض���ت���غ���الل 
ثالثة؟  دول  قبل  من  امل�ضتقبلية 
من ميكنه ال�ضعي لال�ضتفادة من 

مثل هذا املوقف؟
ع���ل���ى وجه  دول����ت����ان  ه���ن���اك   -    

اخل�ضو�ص.
لعباً  �ضتظل  ال��ت��ي  اأوًل،  تركيا   
عملية  يف  القالئل  وم��ن  رئي�ضياً 
التي  ال����دع����م احل��������ازم،  ال���ن���ات���و، 
لتاأمني  البقاء  نّيتها  اإىل  اأ���ض��ارت 
م��ط��ار ك��اب��ول. وي��ع��رف اأردوغ����ان 
جيًدا كيف يلعب على نفاد �ضرنا 

جتاه ق�ضية الهجرة. 
لإدارة  مليارات  �ضتة  على  ح�ضل 
ال�ضراع  خ���الل  ال��ه��ج��رة  ق�ضية 
لعدم  �ضبب  يوجد  ول  ال�����ض��وري. 
الهجرة  ق�ضية  مع  بذلك  القيام 
الأف���غ���ان���ي���ة لأن�����ه مب���ج���رد عبور 
اإىل  �ضي�ضلون  اإي���ران،  املهاجرين 

اأوروبا عر تركيا.
   امل�ضتفيد الثاين �ضتكون اإيران. 
اإبراهيم رئي�ضي يريد العودة اإىل 
قوة  موقع  يف  املفاو�ضات  ط��اول��ة 
مقابل الوليات املتحدة. و�ضتقبل 
ه����ذه الأخ�������رية ب���ال ���ض��ك ال����دور 
الذي ميكن اأن تلعبه اإيران، وهو 
لي�ص  العتدال.  اأ�ضكال  �ضكل من 
يف  ك��ث��ريون  حلفاء  لالأمريكيني 
امل��ن��ط��ق��ة، وي��ب��دو م��ن امل��رج��ح اأن 
الإيرانيني �ضيلعبون هذه الورقة 
الرو�ضية  امل����واق����ف  اأن  خ���ا����ض���ة 
وال�����رتك�����ي�����ة والإي�������ران�������ي�������ة من 
متاًما  متناغمة  تبدو  اأفغان�ضتان 

ومت�ضقة مع املوقف ال�ضيني.
عن اأتالنتيكو

وقت اإمارة اأفغان�ضتان الإ�ضالمية 
لذلك  و2001.   1996 ب���ني 
من  الأوىل  ال����ه����ج����رات  ب��������داأت 
ه�����ذه امل���دي���ن���ة ب����اجت����اه احل�����دود 
الآخرون  ال�ضكان  الباك�ضتانية. 
ال�ضكان  ه��م  للهجرة  امل��ر���ض��ح��ون 
ال�ضيعة. كل التنظيمات الإرهابية 
وخا�ضة  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  امل����وج����ودة 
ت��ن��ظ��ي��م ال�����دول�����ة الإ����ض���الم���ي���ة، 
ل��ه��ا ه��دف��ان: ن��ظ��ام اأ���ض��رف غني 

وال�ضيعة.
التي  املدينة  ه���رات،  اأن  وات�ضح   
اح��ت��ل��ت��ه��ا ح���رك���ة ط���ال���ب���ان، هي 
ع��ا���ض��م��ة م��ق��اط��ع��ة ي��ق��ط��ن��ه��ا ما 
�ضيعي.  م��الي��ني   5 اإىل   3 ب���ني 
هروًبا  ن��ت��وق��ع  اأن  ي��ج��ب  ل��ذل��ك 
جماعًيا لهوؤلء ال�ضكان اإىل اإيران 
الأفغان  من  العديد  يوجد  حيث 
الذين فروا من هجمات طالبان 

ال�ضابقة.
والآن  اأملانيا وهولندا،  ق��ررت   *   
الرتحيل  عمليات  تعليق  فرن�ضا، 
القرار،  بعد هذا  اأفغان�ضتان.  اإىل 
هل نتوقع حترًكا اأوروبًيا من�ضًقا؟ 
الحتاد الأوروبي م�ضتعد اأن يفعل 

ماذا لالأفغان؟

الأم���ور  ���ض��ارت  اإذا  ال�����ض��يء  نف�ص 
ب�ضكل �ضحيح. علينا ان ن�ضع يف 
العتبار اأن طالبان نفذت هجوًما 
مو�ضكو  اإىل  بالذهاب  دبلوما�ضًيا 
وع�������ض���ق اأب��������اد وب���ك���ني وط���ه���ران 

وط�ضقند.
   * هل ي�ضتطيع الحتاد الأوروبي 

العرتاف ب�ضلطة طالبان؟
ب��وري��ل ك���ان ردا     - رّد ج��وزي��ب 
اإن  ق���ال  ح��ي��ث  ن�ضبًيا،  اإهليلجيا 
الحت�������اد الأوروب������������ي، ط���ب���ع���ا، ل 
ي�ضتطيع العرتاف بنظام يهاجم 
كل  ويرف�ص  الأ�ضا�ضية،  احلقوق 
ما يدافع عنه الحتاد الأوروبي. 
لكن يف الواقع، ال�ضيا�ضة الواقعية 

هي التي �ضتنت�ضر. 
27 ك��م��ا تريد  ���ض��ي��ع��رتف ب��ه ال���� 
بال  املتحدة  والوليات  بريطانيا 
املتحدث  يقل  مل  ل��و  حتى  ���ض��ك، 

ذلك. 
رمبا كانت ال�ضيا�ضة الواقعية هي 
التي ف��ازت اليوم يف اإي��ران، حيث 
هناك  اإن  الراي�ضي،  اإبراهيم  قال 
مناق�ضات  يف  ل��الن��خ��راط  ح��اج��ة 
وينطبق  ط��ال��ب��ان.  م��ع  �ضيا�ضية 
مريزيوييف  ع��ل��ى  ���ا  اأي�������ضً ه����ذا 

جوزيب بوريل..  موقف اأوروبي ملتب�ص مهاجرون افغان يف ايطاليا

الأفغان ي�ضطفون لتقدمي طلبات احل�ضول على جوازات �ضفر يف كابول

الهجرة واللجوء  ازمة جديدة يف الفق الوليات املتحدة ت�ضتعد لإجالء الآلف من كابول و�ضط تقدم قوات طالبان

على  تغيري،  اإىل  بحاجة  امل��وق��ف 
واأملانيا  العظمى  بريطانيا  عك�ص 
وفرن�ضا. لذلك هناك تنافر، وما 
ا  ينطبق على بلجيكا ينطبق اأي�ضً
واملجر  النم�ضا  ب�ضكل خا�ص على 
ال�  اإجماع بني  وبولندا. ل يوجد 

املن�ضق  ال���رد  ال��ك��ث��ري...  لي�ص   -   
ه����و م����ن ن�����ض��ج اخل����ي����ال. ق����ررت 
ب���ل���ج���ي���ك���ا ع�������دم ت�����اأج�����ي�����ل ط����رد 
وزيرها  ي�����زال  ول  امل���ه���اج���ري���ن. 
يعتقد  ال��ه��ج��رة،  بق�ضايا  املكلف 
باأن  �ضيء يعطي النطباع  اأن��ه ل 

من  ت��غ��ري��دة  اأن  اإل  ���ض��اأن��ه،  م���ن 
طالبان ت�ضهد على هذا الت�ضال. 
من  اأول  ال���ري���ط���ان���ي���ون  وك������ان 
العالقات  يقطعوا  لن  اإنهم  ق��ال 
طالبان  ع���ادت  اإذا  الدبلوما�ضية 
ال�ضني  واأع��ل��ن��ت  ال�����ض��ل��ط��ة.  اإىل 

27 حول هذه امل�ضاألة. ان املوقف 
ال�ضيء،  بع�ص  خجول  الأوروب����ي 
ه�ص.  اإن���ه  بب�ضاطة  ن��ق��ول  ل  ك��ي 
والتقت طالبان بوفد اأوروبي قبل 
اأي���ام، رغ��م اأن الحت���اد الأوروب���ي 
التقليل  اأو  ذل���ك  اإخ��ف��اء  ي��ح��اول 

- �ضرتكز طالبان على ال�ضمال الغربي للق�ضاء على كل معار�ضة

موجة جديدة

تقدم طالبان: نحو اأزمة هجرة جديدة...؟
•• الفجر –خرية ال�شيباين

اأفغان�ستان,  من  املتحدة  الوليات  ان�سحاب  بعد    
ــالد. يوم  ــب ال اإىل  بــقــوة  عـــادت حــركــة طــالــبــان 
اخلمي�ش املا�سي ا�ستعادت املدينة الثالثة يف البالد, 

ويف اليوم التايل ا�ستولت على قندهار, واليوم هي 
التقدم,  هذا  مواجهة  ويف   ... كابول  اأبــواب  على 
اإىل  الأفغانية  للهجرة  هائلة  عودة  الغرب  يتوقع 

حدوده.
   اإميانويل دوبوي, رئي�ش معهد ال�ست�سراف والأمن 

الأوروبي  الأمن  ق�سايا  يف  واملتخ�س�ش  اأوروبــا,  يف 
بارًزا  �سيا�سًيا  م�ست�ساًرا  وكان  الدولية,  والعالقات 
العام  واملندوب  اأفغان�ستان,  يف  الفرن�سية  للقوات 
والأمنية,  الدولية  بالق�سايا  املكلف  للو�سطيني 
احلوار  يف  الأو�ساع  تطّور  اأتالنتيكو  ملوقع  يفكك 

التايل:
   * تقود طالبان حالًيا هجوًما قوًيا يف اأفغان�ستان 
الإقليمية.  العوا�سم  من  العديد  على  وت�ستويل 
ويبدو اأن ال�سياق يوؤدي اإىل نزوح جماعي لل�سكان. 

هل نتوقع تدفق هجرة جديد من هذا البلد؟

- يغادر ما يقدر بنحو 20 األف �ضخ�س البالد كل اأ�ضبوع 
عرب نقاط حدودية مل تخ�ضع بعد ل�ضيطرة طالبان

- التقت طالبان بوفد اأوروبي قبل اأيام, رغم اأن الحتاد 
الأوروبي يحاول اإخفاء ذلك اأو التقليل من �ضاأنه

- اإذا عادت طالبان اإىل ال�ضلطة فلن تقطع 
بريطانيا وال�ضني العالقات الدبلوما�ضية

- املوقف الأوروبي خجول بع�س 
ال�ضيء, كي ل نقول ه�س
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•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع����ل����ن م�������ض���رف اأب���وظ���ب���ي الإ����ض���الم���ي، 
الإ�ضالمية  امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات  جم��م��وع��ة 
ال����رائ����دة، اأم�������ص ع���ن اإب������رام ���ض��راك��ة مع 
عاملياً،  مهنية  �ضبكة  اأك���ر  “لينكداإن”، 
ب��ه��دف مت��ك��ني م��وظ��ف��ي امل�����ض��رف البالغ 
عددهم 5000 �ضخ�ص من الو�ضول اإىل 
تها التعليمية، وذلك يف اإطار  برامج من�ضّ
جهود امل�ضرف املبذولة لتعزيز ح�ضيلتهم 

املعرفية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
ة لينكداإن التعليمية،  وانطالقاً من من�ضّ
اأبوظبي  م�������ض���رف  م���وظ���ف���و  ���ض��ي��ت��م��ّك��ن 
اإىل حمتويات  ال��و���ض��ول  م��ن  الإ���ض��الم��ي 
ت�ضم  �ضاملة  مكتبة  �ضمن  متخ�ض�ضة 
عر  ت���دري���ب���ي���ة  دورة   16000 اأك������رث 
ث���الث ف��ئ��ات رئ��ي�����ض��ي��ة، وه����ي: الأع���م���ال، 
والتحول  الأع���م���ال  حت��ل��ي��ل  ت�ضمل  ال��ت��ي 
والتطّور  والإدارة  والقيادة  ال�ضرتاتيجي 
املالية؛  واملعرفة  العمالء  وخدمة  املهني 
احلو�ضبة  ت�ضمل  التي  التكنولوجيا،  ثانياً 
ت��ط��ب��ي��ق��ات وبرامج  وت��ط��وي��ر  ال�����ض��ح��اب��ي��ة 
قواعد  واإدارة  املتحركة  والأج��ه��زة  الويب 
املعتمدة  ال����رام����ج  وث���ال���ث���اً  ال���ب���ي���ان���ات؛ 
املتخ�ض�ضة يف اإدارة امل�ضاريع واإدارة املوارد 
مهارات  ���ض��ه��ادات  م��ن  وغ��ريه��ا  الب�ضرية 

التكنولوجيا الأخرى.

وجتدر الإ�ضارة اأن مت تطوير هذا املحتوى 
من  جمموعة  يد  على  ال�ضامل  التعليمي 
م�ضرف  موظفي  ت��زوي��د  بهدف  اخل���راء 
الأ�ضا�ضية  ب��امل��ه��ارات  الإ���ض��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي 
بيئة  داخ���ل  النمو  حتقيق  يف  مل�ضاندتهم 
ب�����ض��ك��ل دائ�����م، وكذلك  امل���ت���ط���ّورة  ال��ع��م��ل 
���ض��ق��ل م����ه����ارات ال����ك����وادر امل���وه���وب���ة من 
قيادية  منا�ضب  ت��ويّل  اإىل  تاأهيلهم  اأج��ل 
م�ضاهدة  للموظفني  ومي��ك��ن  م�ضتقباًل. 
مقاطع الفيديو التعليمية املتوفرة ح�ضب 
والأجهزة  الكمبيوتر  اأجهزة  عر  الطلب 

الذكية، وهي متوفرة  والهواتف  اللوحية 
ب�ضبع لغات ت�ضمل الإجنليزية والفرن�ضية 

والأملانية والإ�ضبانية وغريها.
ال�ضحي،  ب�ضرى  قالت  املنا�ضبة،  ه��ذه  ويف 
رئي�ص ق�ضم املوارد الب�ضرية لدى م�ضرف 
“لطاملا  الإم��ارات:  الإ�ضالمي يف  اأبوظبي 
اأع�ضاء  متكني  يف  املبذولة  جهودنا  ت�ضكل 
روؤية  �ضمن  اأ�ضا�ضية  ركيزة  العمل  فريق 
اأبوظبي الإ�ضالمي، حيث نطمح  م�ضرف 
عمل  كبيئة  امل�����ض��رف  مكانة  تر�ضيخ  اإىل 
وط���ن���ي���ة م��ف�����ض��ل��ة ع���ل���ى م�����ض��ت��وى قطاع 

اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة. وم���ن ه��ن��ا، ع��ل��ي��ن��ا اأن 
ن�ضتقطب اأف�ضل الكوادر امل�ضرفية ونعمل 
ل��ت��ك��ون م���وؤه���ل���ة لتويّل  ت��ط��وي��ره��ا  ع��ل��ى 
م�����ض��ت��ق��ب��اًل، بجانب  ال��ق��ي��ادي��ة  امل��ن��ا���ض��ب 
املحلية.  ال����ك����وادر  ب��اأف�����ض��ل  الح���ت���ف���اظ 
ي�ضتدعى  ال���ه���دف  ه����ذا  اإىل  وال���و����ض���ول 
ال����ك����وادر بفر�ص  ت���زوي���د ه����ذه  �����ض����رورة 
وتنمية  مهاراتها  ل�ضقل  عاملية  تعليمية 
اإمكاناتها، وان�ضجاماً مع هذه الروؤية جاء 
بالتعاون  التعليمي  الرنامج  اإطالق هذا 
اأ�ضا�ضياً  وال��ذي ي�ضكل ج��زءاً  مع لينكداإن، 

امل��ب��ذول��ة يف  ب��ل وحم��وري��اً �ضمن جهودنا 
املوظفني من خالل منحهم فر�ضة  دعم 
مهاراتهم  ل��ت��ط��وي��ر  رق���م���ي���ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
املهنية  اأه���داف���ه���م  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وت��اأه��ل��ي��ه��م 
هذه  وتن�ضوي  ال�ضخ�ضية.  وطموحاتهم 
املبادرة حتت مظلة ال�ضرتاتيجية الأو�ضع 
التي يعتمدها م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي 
من اأجل حت�ضني اأوا�ضر التعاون وامل�ضاركة 
واإر�ضاء  العمل  ف��رق  اأع�ضاء  خمتلف  بني 

اأ�ض�ص بيئة عمل اإيجابية ودينامية«.
ومن جانبه، قال اأردا اأتالي، رئي�ص قطاع 

ح��ل��ول امل��واه��ب يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص لدى 
الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  “لينكداإن” 
اإطار روؤية لينكداإن  “يف  اأفريقيا:  و�ضمال 
كافة  مت��ك��ني  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اأنحاء  جميع  يف  العاملة  ال��ق��وى  اأع�����ض��اء 
مهاراتهم  تطوير  م��ن  ومتكينهم  ال��ع��امل 
القت�ضادية،  ال��ف��ر���ص  لغ��ت��ن��ام  ال��الزم��ة 
في�ضّرنا اإبرام �ضراكة مع م�ضرف اأبوظبي 
�ضندعم  مب��وج��ب��ه��ا  وال���ت���ي  الإٍ�����ض����الم����ي 
املنا�ضبة  امل���ه���ارات  اك��ت�����ض��اب  يف  م��وظ��ف��ي��ه 
لتحقيق اأهدافهم. وبف�ضل ما نقدمه من 

وجتربة  م��ت��ن��وع  وحم��ت��وى  ملهمة  اأف��ك��ار 
م�ضرف  ���ض��ي��ت��م��ّك��ن  ����ض���ام���ل���ة،  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اأ�ض�ص  اأب��وظ��ب��ي الإ���ض��الم��ي م��ن ت��ر���ض��ي��خ 
ث��ق��اف��ة ال��ت��ع��ّل��م وت��و���ض��ي��ع ن��ط��اق براجمه 
م�ضرف  ال��ت��دري��ب��ي��ة«.وي��ل��ت��زم  ودورات�������ه 
اأب��وظ��ب��ي الإ���ض��الم��ي ب��دع��م موظفيه من 
وبرامج  تعليمية  م��ب��ادرات  تد�ضني  خ��الل 
املهارات.  واك��ت�����ض��اب  لتطوير  خم�ض�ضة 
وكان امل�ضرف قد اأطلق اأكادميية م�ضرف 
�ضل�ضلة  ت�ضم  ال��ت��ي  الإ���ض��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي 
وا�ضعة من الرامج بالتعاون مع موؤ�ض�ضات 
التحّول  ع���ر جم����الت  ودول���ي���ة  حم��ل��ي��ة 
وم��ك��اف��ح��ة غ�ضيل  والم���ت���ث���ال  ال���رق���م���ي 
الإ�ضالمية  وال�ضريفة  والقيادة  الأم��وال 
واإدارة اجلّودة والعمليات امل�ضرفية. ويقدم 
ملوظفيه  الإ����ض���الم���ي  اأب���وظ���ب���ي  م�����ض��رف 
جمموعة من الأدوات التعليمية املتمّيزة، 
وخالل العام املا�ضي، تلّقى امل�ضرف ردود 
اأفعال اإيجابية بن�ضبة %99 بني اأو�ضاط 
براجمه  بتقييم  قيامهم  عقب  املوظفني 
الثمينة  جل���ه���وده  ال��ت��دري��ب��ي��ة.وت��ق��دي��راً 
م�ضرف  ح�����ض��ل  امل���ت���م���ي���زة،  وم����ب����ادرات����ه 
الذهبية  الفئة  على  الإ���ض��الم��ي  اأبوظبي 
وذلك  ل��الم��ت��ي��از،  خليفة  ال�ضيخ  جل��ائ��زة 
ي��ق��دم��ه م���ن ف��ر���ص تعليمية  مل���ا  ت��ث��م��ي��ن��اً 
وبرامج تدريبية بهدف الرتقاء مب�ضتوى 

قدرات موظفيه.

م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي يربم �ضراكة مع »لينكداإن«
لدعم موظفيه بتجربة تعليمية رقمية جديدة تعزز مهاراتهم

اأعلنت عن نتائجها املالية للربع الثاين من عام 2021

جلفار تتمكن من العودة اإىل الربحية وتعلن عن حتقيق �ضايف اأرباح بقيمة 73 مليون درهم خالل الربع الثاين
•• راأ�ض اخليمة-الفجر:

�ضركات  اأك��ر  اإح��دى  )جلفار(،  الدوائية  لل�ضناعات  اخلليج  �ضركة  اأعلنت 
ت�ضنيع الأدوية يف ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا، اأم�ص عن نتائجها املالية للربع 
العام،  هذا  من  الثاين  الربع  2021.وخالل  يونيو   30 يف  املنتهي  الثاين 
بلغت مبيعات ال�ضركة 221.3 مليون درهم اإماراتي اأي بزيادة قدرها 30% 
عن الربع الثاين من عام 2020. ومتكنت ال�ضركة من العودة اإىل الربحية 
خالل الربع الثاين من عام 2021 للمرة الأوىل منذ 3 �ضنوات. جاء هذا 
الربحية  الهوام�ص  ذات  املنتجات  اإي��رادات  بنمو  مدفوعاً  الإيجابي  التحول 

والتاأثريات  “حياة-فاك�ص”،  كوفيد-19  لقاح  ت�ضنيع  جانب  اإىل  املرتفعة 
العودة  اأن  ال�ضركة. كما  التي نفذتها  التكاليف  الإيجابية لإج��راءات خف�ص 
بنجاح اإىل الأ�ضواق الرئي�ضية مثل اململكة العربية ال�ضعودية و�ضلطنة ُعمان 
والبحرين والكويت توا�ضلت خالل الربع املا�ضي. و�ضاهم التقدم يف �ضحب 
ال�ضتثمارات من الأن�ضطة غري الأ�ضا�ضية بالإ�ضافة اإىل مكا�ضب حتققت ملرة 
واحدة من عملية ت�ضوية الأر�ضدة ال�ضابقة غري امل�ضددة مع املوزعني يف عودة 
اإىل ذلك، جنحت ال�ضركة يف تعزيز  ال�ضركة اإىل حتقيق الربحية.بالإ�ضافة 
 309 مبقدار  الدين  م�ضتويات  وخف�ص  كبري  ب�ضكل  العمومية  ميزانيتها 
العمالء  مع  ال�ضابقة  اللتزامات  ت�ضوية  عملية  بعد  اإماراتي  درهم  ماليني 

غري  الأن�ضطة  يف  ال�ضتثمارات  و�ضحب  امل�ضرفية  القرو�ص  هيكلة  واإع���ادة 
الأ�ضا�ضية. وبلغ �ضايف الأرباح نتيجة العمليات امل�ضتمرة يف هذه الفرتة نحو 
67.3 مليون درهم حيث حققت ال�ضركة اأرباحاً اإيجابية قبل خ�ضم الفوائد 

وال�ضرائب وال�ضتهالك واإطفاء الدين بقيمة 88.9 مليون درهم.
رئي�ص جمل�ص   - القا�ضمي  ال�ضيخ �ضقر حميد  �ضمو  قال  املنا�ضبة،  ويف هذه 
خالل  ا�ضتثنائياً  اأداًء  قّدمنا  باأننا  اأعلمكم  اأن  “ي�ضرين  جلفار:  �ضركة  اإدارة 
الن�ضف الأول من هذا العام. وكان م�ضار التعايف الذي خا�ضته جلفار ثابتاً 
ومت�ضقاً ومن امل�ضجع اأن ن�ضهد عودتنا اإىل حتقيق الربحية ما ي�ضكل �ضهادة 
مكانتنا  با�ضتعادة  فقط  لي�ص  الرا�ضخ  والتزامها  الإدارة  تركيز  على  دامغة 

عّلق  جهته،  للنمو.«من  ج��دي��دة  واآف���اق  فر�ص  بفتح  اأي�ضاً  ولكن  ال��ري��ادي��ة 
“يوؤكد  ق��ائ��اًل:  جلفار  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ص  حممد-  ع�ضام  الدكتور 
اأح��رزت��ه جلفار نحو حتقيق  اأداوؤن���ا امل��ايل خ��الل الربع الثاين التقدم ال��ذي 
التحول املايل وهو ما نعمل على حتقيقه كجزء من روؤيتنا لمتالك مكانة 
رائدة يف جمال امل�ضتح�ضرات ال�ضيدلنية وخدمة املر�ضى يف منطقة ال�ضرق 
الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا وخارجها. وبالإ�ضافة اإىل عودة جلفار اإىل اأ�ضواقنا 
كوفيد-19  لفريو�ص  �ضينوفارم  لقاح  ت�ضنيع  يف  بدورنا  نفتخر  الرئي�ضية، 
“حياة فاك�ص” ما ميثل م�ضاهمة كبرية يف تعزيز �ضحة النا�ص و�ضالمتهم، 

ودفع التعايف القت�ضادي امل�ضتدام على نطاق اأو�ضع.«

يف اإطار تعزيز قدرات الت�سنيع والت�سدير لل�سركات الإماراتية

ر املعتمد  يف برنامج املُ�ضِدّ لالن�ضمام  متقدما   118
-الكمايل: ن�سعى اإىل متكني ال�سناعة املحلية من مواكبة الجتاهات 

العاملية لتعزيز م�ساهمة قطاع ال�سناعة يف التجارة اخلارجية 
•• دبي-الفجر: 

اأعلنت موؤ�ض�ضة دبي لتنمية ال�ضناعة وال�ضادرات، اإحدى 
118 طلب  م��وؤ���ض�����ض��ات اق��ت�����ض��ادي��ة دب����ي، ع���ن ا���ض��ت��الم 
 36 امل��ع��ت��م��د، وح�����ض��ول  ر  املُ�����ض��ِدّ ب��رن��ام��ج  لالن�ضمام يف 
ر  “املُ�ضِدّ �ضركة من ع�ضرة قطاعات خمتلفة على �ضهادة 
 2019 ع��ام  الرنامج يف  اإط��الق  منذ  وذل��ك  املعتمد”، 
بهدف تعزيز مراحل تطوير القطاع ال�ضناعي وامل�ضانع 
املحلية من مرحلة النتاج و�ضوًل اإىل مرحلة الت�ضدير، 
امل�ضنعني  على  الإيجابي  الرنامج  تاأثري  اإىل  بالإ�ضافة 

ورفع القدرات لديهم يف جمال الت�ضدير اخلارجي.
مل�ضاعدة  حم��وري��ن  املعتمد”  ر  “املُ�ضِدّ ب��رن��ام��ج  يتبنى 
التايل،  امل�ضتوى  اإىل  النتقال  على  وامل�ضدرين  امل�ضنعني 
“الغري  حت��دي��ده��م   مت  وال��ذي��ن  امل�ضنعون  يتلقى  حيث 
الت�ضدير،  اإمكانات  لتحقيق  املطلوب  الدعم  م�ضدرين” 
مبراحل  ال��ت��ايل  امل�ضتوى  يف  ال�����ض��رك��ات  ه��ذه  مت��ر  بينما 
النهج  ه��ذا  وي�ضاعد  والع��ت��م��اد.  ال��ت��اأه��ي��ل  م��ن  خمتلفة 
من  جمموعة  ومت��ك��ني  تهيئة  على  ال��رن��ام��ج  يف  املتبني 
امل�����ض��دري��ن ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى اخ����رتاق الأ����ض���واق املتنوعة 

مبنتجاتهم امل�ضنعة حملياً اإىل العاملية.
وتعقيباً قال حممد علي الكمايل، نائب املدير التنفيذي 
ملوؤ�ض�ضة دبي لتنمية ال�ضناعة وال�ضادرات: “اأثبتت برامج 
تنمية القدرات فعاليتها يف تعزيز ال�ضناعات والقطاعات 
املتنوعة يف دبي ب�ضكل عام، وهذا ما مل�ضناه خالل جتربتنا 

مر  على  وال�ضادرات  الت�ضنيع  تعزيز  يف 
وق���د مت ت�ضميم  امل��ا���ض��ي��ة،  ال�����ض��ن��وات 
على  بناًء  املعتمد”  ر  “املُ�ضِدّ برنامج 
برنامج  اإىل  واحل��اج��ة  التجربة  ه��ذه 
واإمكانيات  ق��درات  لتطوير  خم�ض�ص 
ال�ضغرية  وخا�ضة  النا�ضئة،  ال�ضركات 
الت�ضدير.  جم����ال  يف  وامل���ت���و����ض���ط���ة، 
امل�ضجلة  وال�ضركات  امل�ضانع  وتخ�ضع 
م�ضتمر  ت��ق��ي��ي��م  اإىل  ال����رن����ام����ج  يف 
كما  احتياجاتها  حتديد  يف  ي�ضاعدنا 
نركز على تطوير ال�ضركات الإماراتية 

ب�ضكل خا�ص«.

املعتمد”  ر  “املُ�ضِدّ ���ض��ه��ادة  “توفر  ال��ك��م��ايل:  واأ����ض���اف 
التفا�ضيل  ي�ضم  ر  للُم�ضِدّ حمدثاً  �ضخ�ضياً  ملفاً  اأي�ضاً 
الأ���ض��واق اخلارجية، مبا يف  بامل�ضتوردين يف  الأك��رث �ضلة 
لوجود  ن��ظ��راً  العمليات  وملخ�ص  الإن��ت��اج  خطوط  ذل��ك 
م�ضانع و�ضركات ت�ضدير تركز على اأ�ضواق معينة فقط. 
و�ضت�ضكل ال�ضهادة نقطة مرجعية جلميع هذه املعلومات 
للت�ضدير،  وا�ضتعدادها  املحلية  وال�ضركات  امل�ضانع  عن 
مع  يتما�ضى  مب��ا  املحلية  ال�ضناعة  ت��ط��ور  �ضتدعم  كما 
الجتاهات العاملية، مما يعزز جتارتنا اخلارجية والتنمية 
مدير  امل��رزوق��ي،  حممد  ق��ال  جانبه،  القت�ضادية«.ومن 
ال�ضنوات  خالل  “ا�ضتلمنا  امل�ضدرين:  خدمات  اإدارة  اأول 
من  للرنامج  لالن�ضمام  طلب   118 املا�ضية  ال��ث��الث 
خمتلف القطاعات، ومت تقييم 72 �ضركة �ضمن معايري 
العتماد املتنوعة والتي تنق�ضم اإىل عدة م�ضتويات ركزنا 
من خاللها على تهيئة ال�ضركات وجهوزيتها للتوجه نحو 
اإماراتية  �ضركة   36 ال�  �ضمن  ومن  اخلارجية.  الأ���ض��واق 
الأغذية  ق��ط��اع  م���ن  م��ن��ه��م   11 ك��م�����ض��دري��ن،  م��ع��ت��م��دة 
الباقي  توزيع  ويتم  البناء،  قطاع  من  و10  وامل�ضروبات 
املوا�ضفات  م��ن  ل��ع��دد  تخ�ضع  خمتلفة  ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى 

الدقيقة وال�ضرتاطات املتنوعة«.
وال�ضادرات  ال�ضناعة  لتنمية  دب��ي  موؤ�ض�ضة  تكليف  ومت 
موؤخراً بالإ�ضراف على تطوير القطاع ال�ضناعي وترويج 
ال�ضادرات مع اأهداف التجارة اخلارجية لالإمارة جتارياً 
خالل  اخلارجية  دب��ي  جت��ارة  اأن  اإىل  وي�ضار  واقت�ضادياً. 
الربع الأول من عام 2021 كانت اأعلى 
من  ال��ف��رتة  ن��ف�����ص  ع��ن   %10 بن�ضبة 
انتعا�ص  اإىل  ي�ضري  مما   ،2020 ع��ام 
اأظهرت  كما  الوباء.  قوي من مرحلة 
عام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف  ال�������ض���ادرات 
 50.5 قيمتها  بلغت  والتي   ،2021
اإم���ارات���ي، زي����ادة بن�ضبة  م��ل��ي��ار دره���م 
عام  م��ن  الأول  بالربع  مقارنة   %25
ال�ضادرات من  2020. وو�ضل حجم 
اأعلى  م��الي��ني ط��ن  ع��ن��د خم�ضة  دب���ي 
نف�ضها  بالفرتة  مقارنة   %20 بن�ضبة 

من العام ال�ضابق.

انطالقة جديدة ملركز دبي التجاري العاملي 
ل�ضتقبال عام اخلم�ضني بالتزامن مع »اإك�ضبو 2020«

•• دبي-وام:

رئي�ضيا  دورا  العاملي  التجاري  دبي  مركز  لعب 
اأثرا  خلق  على  وع��م��ل  دب��ي  اقت�ضاد  تنويع  يف 
دب���ي مركزا  م��ك��ان��ة  اأو���ض��ع مر�ضخا  اق��ت�����ض��ادي��ا 

عامليا للتجارة و�ضياحة الأعمال .
وي��ف��ت��ح امل���رك���ز - ال����ذي ت��اأ���ض�����ص ع���ام 1979 
املعار�ص  ���ض��ن��اع��ة  اأم�������ام  امل��ن��ط��ق��ة  اأب��������واب   -
دبي  مدينة  قلب  واأ�ضبح  العاملية  وامل��وؤمت��رات 
ة  كمن�ضّ من��وه  يوا�ضل  حيث  باحلياة  الناب�ص 
من  به  يتمتع  ملا  والتوا�ضل  والإب���داع  للفر�ص 
للفعاليات  الرائد  املركز  بو�ضفِه  مكانة فريدة 

واملعار�ص واملوؤمترات يف املنطقة.
لالحتفال  املركز  وحت�ضريات  ا�ضتعدادت  وعن 
مع  ي���ت���زام���ن  وال�������ذي  ل���ل���دول���ة  ال�50  ب���ع���ام 
ماهر  اأك��د   .. دبي”   2020 “اإك�ضبو  معر�ص 
التنفيذي  الرئي�ص  نائب  جلفار  ال��ك��رمي  عبد 
وامل���وؤمت���رات يف مركز  امل��ع��ار���ص  ق��اع��ات  لإدارة 
دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي يف ح���وار ل��وك��ال��ة اأنباء 
الإم����ارات “وام” اأن جن��اح دول��ة الإم����ارات هو 
نتاج لروؤية قيادتها الر�ضيدة وانتهاجها للفكر 
املنفتح والتقدمي يف جمال التجارة والأعمال.. 
م�ضيفا اأنه بينما ت�ضتعد دبي ل�ضت�ضافة العامل 
يف معر�ص اإك�ضبو 2020 دبي فاإن مركز دبي 
دبي  م��رك��ز  لت�ضغيل  ي�ضتعّد  العاملي  ال��ت��ج��اري 
دبي   2020 اإك�ضبو  يف  موقع  اأك��ر  للمعار�ص 
ال�ضتيعابية  القدرة  زي��ادة  يف  �ضي�ضاهم  وال��ذي 
مل�ضاحة املعار�ص الداخلية يف دبي بن�ضبة 45 يف 
القت�ضادي  للنمّو  فر�ضاً جديدة  املائة مقّدماً 
الجتماعات  ق���ط���اع  يف  ال��ت��و���ّض��ع  خ����الل  م���ن 

واحلوافز واملوؤمترات واملعار�ص.
قيمة  ميثل  للمعار�ص  دب��ي  مركز  اأن  واع��ت��ر 
عاملية  م�ضاحات عر�ص  ُيقدمه من  فريدة مبا 
امل�ضتوى ومبا ميّثله كمركز لالأعمال والتجارة 
التجارية  امل��ع��ار���ص  و�ضي�ضت�ضيف  ال��دول��ي��ة 
الأعمال  وفعاليات  وامل��وؤمت��رات  والجتماعات 
الدولية والإقليمية خالل فرتة اإك�ضبو 2020 

دبي املمتدة على مدار 6 اأ�ضهر.
�ضيعزز  ل��ل��م��ع��ار���ص  دب���ي  م��رك��ز  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ومن  دب��ي  يف  املعار�ص  لقطاع  التحتية  البنية 
جاذبيتها لل�ضركات العاملية وقد مت بناء املركز 
لل�ضركات  الكرى  الفعاليات  ا�ضت�ضافة  بهدف 

م�ضتوى  على  التاأثري  ذات  املهّمة  وال�ضناعات 
العامل.

ال�ضيافة  ق���ط���اع  يف  امل����رك����ز  اإجن���������ازات  وع�����ن 
واملعار�ص خالل ال�ضنوات املا�ضية .. اأكد جلفار 
اأن مركز دبي التجاري العاملي ُيعد داعماً عاملياً 
الوجهة  ي�ضبح  لأن  ويهدف  الدولية  للتجارة 
ال��ع��امل لإق��ام��ة جميع  ع��ل��ى م�ضتوى  ال���رائ���دة 
الكرى  والفعاليات  واملوؤمترات  املعار�ص  اأنواع 
وب��الإ���ض��اف��ة اإىل ك��ون��ه م�����ض��اه��م��اً م��ب��ا���ض��راً يف 
اقت�ضاد دبي فقد منح املركز دائماً امل�ضتثمرين 
تقّدمه  اأن  مُيكن  ما  لروؤية  الفر�ضة  الأج��ان��ب 
كبري  وع���دد  متمّيزة  حتتية  بنية  م��ن  الإم����ارة 
الدعم  بجانب  النمو  �ضريعة  ال�ضناعات  م��ن 
املالئمة  التنظيمية  والبيئة  الكبري  احلكومي 
ل��الأع��م��ال م��ع ق��درة كبرية على ال��و���ض��ول اإىل 
الأ�ضواق ذات الإمكانات العالية ومعدلت النمو 

ال�ضكاين ال�ضريعة والحتياجات املتنامية.
املركز  ا�ضتطاع  ال���ذي  احل��ي��وي  ال���دور  وب�����ض��اأن 
مركز  اأن  اأو���ض��ح   .. دب��ي  اقت�ضاد  يف  يلعبه  اأن 
عاما  ال�40  خ��الل  لعب  العاملي  التجاري  دب��ي 
املا�ضية دوراً رئي�ضياً يف تنويع اقت�ضاد دبي كما 
اقت�ضادياً  اأثراَ  عمل يف الوقت نف�ضه على خلق 
اأو�ضع مر�ضخاً مكانة دبي كمركز عاملي للتجارة 
اأن دبي ُتعّد اليوم  و�ضياحة الأعمال .. م�ضيفاً 
النمو  �ضريعة  القت�ضادات  اإىل  الو�ضول  بوابة 
واأفريقيا  واآ���ض��ي��ا  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق  منطقة  يف 
لل�ضركات  لة  املف�ضّ ال��وج��ه��ة  اأن��ه��ا  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

الأوروبية.
وذكر اأن مركز دبي التجاري العاملي يقوم بدور 
القارات  بني  والتنمية  التجارة  تي�ضري  يف  ه��ام 
الت�ضدير  اأبعد من ت�ضجيع  وميتد دوره ملا هو 
اإقليمياً  ُيعّد بحق مركزاً  اإذ  وال�ضترياد املحلي 
العامل  يجمع  للنمو  وحمفزاً  لالأعمال  وعاملياً 
يف  املحتملة  الفر�ص  لتحقيق  التوا�ضل  ويتيح 
الفعاليات  منظمي  جميع  وي�ضاهم  مكان  ك��ل 
والعار�ضني والزّوار ب�ضكل مبا�ضر وغري مبا�ضر 
على الإنفاق يف جميع اأنحاء دبي ويغّطي الأثر 
القطاعات  من  جمموعة  املبا�ضر  القت�ضادي 
والنقل  وال��ت��ج��زئ��ة  وامل��ط��اع��م  ال��ف��ن��ادق  ت�ضمل 

واخلدمات احلكومية والتجارية.
�ضكل  ي��اأت��ي يف  املبا�ضر  غ��ري  الأث���ر  اأن  واأو���ض��ح 
ال�����ض��ن��اع��ات ال��ت��ي ت��وّف��ر امل����واد اخل����ام وال�ضلع 

امل�����ض��ّن��ع��ة واخل����دم����ات الإ����ض���اف���ي���ة مل���رك���ز دبي 
التجاري العاملي والتي ت�ضهد جميعها ارتفاعاً يف 
الطلب على منتجاتها كنتيجة مبا�ضرة لإقامة 
بتنظيمها  ن��ق��وم  ال��ت��ي  وامل����وؤمت����رات  امل��ع��ار���ص 
 - هذه  التوريد  �ضل�ضلة  ومتتلك  وا�ضت�ضافتها 
املرافق  العالية مثل  والتي تتميز مب�ضرتياتها 
اأثرا   - وال��ب��ن��اء  والت�ضييد  وال�ضلع  والأغ���ذي���ة 
دبي  اأن��ح��اء  جميع  يف  يت�ضاعف  مبا�ضر  غ��ري 
ويوّلد  ال��ن��م��و  بعجلة  ي��دف��ع  مم��ا  و�ضناعاتها 
اإ�ضافية يف القت�ضاد وي�ضاهم هذا الأثر  قيمة 
امل�ضاعف يف املجال الثالث والأخري من منوذج 
الأثر  امل�ضتحث وه��و  الأث���ر  بنا  الأث���ر اخل��ا���ص 
القت�ضادي للزيادة يف دخل الأ�ضرة الناجت عن 
الأثر  و  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  اأن�ضطة 
الناجم عن ال�ضتهالك ويظهر يف زيادة الإنفاق 
على الأغذية واملنتجات ال�ضتهالكية والتجزئة 
والتمويل  وال�����ض��ك��ن  وامل���وا����ض���الت  وال��رتف��ي��ه 

وال�ضلع واخلدمات املتنوعة الأخرى.
وذكر اأن مركز دبي التجاري العاملي �ضاهم باأكرث 
من 200 مليار درهم كاإجمايل ناجت اقت�ضادي 
العقود  خ��الل  لدبي  املحلي  الناجت  اإجمايل  يف 
 5 لنحو  ل�ضت�ضافته  كنتيجة  املا�ضية  الأربعة 
وفعالية متنوعة جذب  اآلف معر�ص وموؤمتر 
اإل��ي��ه��ا اأك���رث م��ن 30 م��ل��ي��ون زائ���ر م��ن رجال 
الأعمال اإىل دبي منهم 12 مليوناً من الأ�ضواق 
اأ�ضهم يف تعزيز مكانة دبي كمركز  الدولية ما 
عاملي لريادة الأعمال والإبداع وهو الإرث الذي 
�ضيقوم معر�ص اإك�ضبو 2020 دبي مبوا�ضلته.

التجاري  التي مكنت مركز دبي  املميزات  وعن 
اأه��م مراكز  م��ن  واح���داً  ي�ضبح  اأن  م��ن  العاملي 
املعار�ص واملوؤمترات يف املنطقة .. اعتر جلفار 
اأن التزام املركز امل�ضتمر بتقدمي الفعاليات التي 
تعزز التجارة الدولية وت�ضهم يف تنمية اقت�ضاد 
الرئي�ضي  ال�ضبب  ُيعّد  املعرفة  القائم على  دبي 
املكانة  ع��ل��ى  ا���ض��ت��م��رار جن��اح��ه وح��ف��اظ��ه  وراء 
الرائدة وتقدمي قيمة اقت�ضادية م�ضتدامة يف 

اإجمايل الناجت املحلي لدبي.
ال��ت��ج��اري العاملي ملا  وح���ول خطط م��رك��ز دب��ي 
اأو�ضح   .. ل��ل��دول��ة  ال�50  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ب��ع��د 
ُي��ع��د م��وق��ع��اً عاملي  اأن م��رك��ز دب���ي ل��ل��م��ع��ار���ص 
الإرث  يف  حم���وري���اً  دوراً  و���ض��ي��ل��ع��ب  امل�����ض��ت��وى 
اأنه  �ضك  ول  دب��ي.  لإك�ضبو2020  امل�ضتقبلي 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  بقيادة �ضاحب 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” �ضيكون اإك�ضبو 
2020 دبي مركزاً ح�ضرياً جديداً كجزء من 
و�ضُيمثل   .2040 ل��دب��ي  احل�����ض��ري��ة  اخل��ط��ة 
يف  هامة  خطوة  للمعار�ص  دب��ي  مركز  افتتاح 
ريادة دبي العاملية يف قطاع املعار�ص واملوؤمترات 
اأعمال مكتفية  وهي متكني تطوير بيئة ريادة 

ذاتياً مع اقت�ضاد قائم على املعرفة.
وقال اإن مركز دبي للمعار�ص ُيعّد معلماُ رئي�ضياً 
يف د�ضرتكت 2020 امل�ضروع احل�ضري متعدد 
ال�ضتخدامات الذي يهدف اإىل اإعادة ا�ضتخدام 
دبي   2020 اإك�ضبو  مباين  م��ن  امل��ائ��ة  يف   80
اقت�ضادية  قيمة  �ضيوّفر  ال���ذي  امل�����ض��روع  ذل��ك 

م�ضتدامة لدبي.
واأ�ضار اإىل اأن د�ضرتكت 2020 �ضيكون مركزاً 
ح�ضرياً ذكياً وم�ضتداماً يوفر منظومة اأعمال 
التي  العقول  وي�ضتقطب  البتكار  على  ترتكز 
لتحقيق  والب��ت��ك��ار  التكنولوجيا  على  تعتمد 
د�ضرتكت  و�ضريّكز  املجالت  خمتلف  يف  النمو 
عديدة  ق��ط��اع��ات  يف  الب���ت���ك���ار  ع��ل��ى   2020
ال�ضطناعي  والذكاء  النظيفة  الطاقة  ت�ضمل 
جممعاً  و�ضي�ضم  ال��ق��ي��ادة  ذات��ي��ة  وامل��وا���ض��الت 
ويقوم  املبتكرين  يجمع  ال�ضتخدامات  متعدد 
ل���ل���ت���ع���اون يف جمال  ب���ت���وف���ري ف���ر����ص ف����ري����دة 

التقنيات املتطّورة.

ارتفاع اأرباح »الحتاد العقارية« بن�ضبة 483 باملائة خالل الربع الثايناجلامعة الأمريكية يف ال�ضارقة تفتتح متجرها عرب النرتنت
••ال�شارقة-وام:

افتتحت اجلامعة الأمريكية يف ال�ضارقة متجراً لب�ضائعها عر النرتنت لإتاحة 
املجال لطلبتها وخريجيها لقتناء جمموعة متنوعة من الهدايا والإك�ض�ضوارات 
واملالب�ص التي حتمل العالمة التجارية للجامعة حيث يعد هذا املتجر هو املتجر 

الوحيد ل�ضراء �ضلع حتمل عالمة اجلامعة التجارية.
وي�ضاهم متجر اجلامعة الأمريكية يف ال�ضارقة يف دعم الطلبة الذين يواجهون 
�ضعوبات مالية، حيث �ضيتم الترع بن�ضبة ثمانية باملائة من املبلغ الإجمايل لكل 
اجلامعة  ملجتمع  العام يف اجلامعة.وميكن  الطلبة  دعم  ل�ضندوق  �ضراء  عملية 

واجلمهور الدخول على ال�ضفحة اخلا�ضة باملتجر والختيار من بني جمموعة 
متنوعة من القبعات وقم�ضان البولو والبلوزات والقم�ضان واحلقائب واأكواب 
اأينما كانوا.  اإىل بيوتهم  القهوة وال�ضاي والدفاتر والأقالم واملظالت لت�ضلهم 
ال�ضارقة:  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ميت�ضل،  كيفن  ال��روف��ي�����ض��ور  وق���ال 
“منذ ف���رتة، ط��ال��ب طلبة وخ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة وغ��ريه��م م��ن اأع�����ض��اء جمتمع 
حتمل  التي  الب�ضائع  ل�ضراء  طريقة  اي��ج��اد  ال�ضارقة  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة 
الطالبي  املجل�ص  مع  كثب  عن  اجلامعة  فعملت  للجامعة.  التجارية  العالمة 
الأ�ضا�ضية،  الب�ضائع  لختيار  اجلامعة  خريجي  ورابطة   2021-2020 لعام 

و�ضي�ضتمر خط املنتجات يف التطور والتو�ضع مبرور الوقت«.

•• دبي -وام:

ارتفعت اأرب��اح �ضركة “ الحت��اد العقارية “ املطور العقاري يف اإم��ارة دبي 
بن�ضبة 483 باملائة خالل الربع الثاين من العام احلايل لتبلغ 26.83 
مليون درهم مقارنة بالربع الأول من العام نف�ضه وذلك �ضمن نتائجها 
والتي   2021-6-30 يف  املنتهية  ال�ضتة  الأ�ضهر  لفرتة  املجمعة  املالية 

اأعلنت عنها .
وذكرت ال�ضركة يف بيان لها اإن اإجمايل اأرباحها املتحققة بلغ حوايل 32.4 

مليون درهم يف حني ارتفعت الإيرادات من عقود العمالء لتبلغ 197.5 
مليون درهم تقريبا.. فيما ارتفعت قيمة اأ�ضول ال�ضركة لتبلغ 6 مليارات 

درهم.
الأداء  اإن  الإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  احل��م��ادي  ح�ضن  خليفة  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
للربع  التابعة  �ضركاتها  وجمموعة  العقارية  الحت��اد  ل�ضركة  الإيجابي 
الإدارة  م�ضاعي  اإط���ار  يف  باملالحظة  ج��دي��ر  اأم���ر  وه��و  متوا�ضل  ال��ث��اين 
وتنفيذا لإ�ضرتاتيجيتها وروؤيتها للحفاظ على حقوق امل�ضاهمني وحتقيق 

اأف�ضل النتائج.
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تعتمد الدراجات الكهربائية لتقدمي خدمات التو�ضيل خالل اإك�ضبو 2020 دبي   UPS
•• دبي- وام:

حلدث  اللوج�ضتية  للخدمات  الر�ضمي  ال�ضريك   UPS ك�ضفت 
اإك�ضبو 2020 دبي عن تعزيز اأ�ضطولها من املركبات العاملة على 

اأر�ص املوقع خالل احلدث مبجموعة من الدراجات الكهربائية.
اإك�ضبو  ملعر�ص   UPS �ضركة  رئي�ص  ويليامزنائب  اآلن  وق���ال 
املمار�ضات  اأف�ضل  توظيف  على   UPS حتر�ص   : دب��ي   2020
عمليات  لتوفري  ب�ضغف  نتطلع  2020كما  اإك�ضبو  ح��دث  خ��الل 
التو�ضيل اللوج�ضتية على اأر�ص املوقع بوا�ضطة الدراجات واأ�ضاف 
التو�ضيل  ح��ل��ول  حمفظة  على  اجل��دي��دة  امل��رك��ب��ات  ه��ذه  تعتمد 
بتح�ضني  والكفيلة   UPS اأ���ض��ط��ول  بها  يزخر  التي  امل�ضتدامة 
جودة الهواء واحلد من الزدحام وخف�ص النبعاثات الكربونية 

الدائري يف  القت�ضاد  �ضيا�ضة  ب�ضكل كبري مع  تن�ضجم  يف خطوة 
الإمارات  لدولة  اخل�ضراء  والأجندة   2031-2021 الإم��ارات 
املثايل  احل��ّل  تعد  الكهربائية  ال��دراج��ات  ه��ذه  ان  2030.وذكر 
للتنقل يف املناطق املزدحمة للغاية كما �ضتتيح ل�ضائقي الدراجات 
املدربني الو�ضول اإىل خم�ضة نقاط جهزتها UPS م�ضبقاً خلدمة 
عمالئها خالل احلدث ف�ضاًل عن الأجنحة الوطنية وامل�ضتودعات 
املجهزة يف املوقع لتو�ضيل الطرود والوثائق والب�ضائع لأغرا�ص 

جتديد املخزونات. ومُتثل املركبات �ضفرية النبعاثات.
ومت ت�ضميم الدراجات الكهربائيةالتي جرى تطويرها بالتعاون 
وبيئة  ال�ضائقني  ك��ف��اءة  لتح�ضني  ورايتلخ�ضي�ضاً  فرينهاي  م��ع 
عملهم اإ�ضافًة اإىل تعزيز �ضرعة العمليات ومرونتها �ضمن املوقع 

بالتزامن مع احلد من الأثر البيئي قدر الإمكان.

ومن جانبه قال لوك ويكنائب الرئي�ص ل�ضوؤون �ضيانة وهند�ضة 
اأ�ضطولنا  حت�����ض��ني  »ُن���وا����ض���ل   UPS ���ض��رك��ة  ل����دى  الأ����ض���ط���ول 
بتعزيز  الكفيلة  املبتكرة  احل��ل��ول  م��ن  جمموعة  على  بالعتماد 
املتوا�ضل  ا�ضتثمارنا  خالل  ومن  امل�ضتقبلية.  ال�ضتخدام  ح��الت 
م��زي��د من  ال��ع��امل نحو  ل��ق��ي��ادة  ن�ضعى  ال��ب��دي��ل  ال��وق��ود  بتقنيات 
ن��ظ��اف��ًة واأماناً  اأك���رث  اأع��م��ال  ال��ت��ط��ور ع��ن ط��ري��ق ت��ط��وي��ر �ضبكة 
 UPS للحفاظ على ا�ضتدامة الكوكب«.واجلدير ذكره تاأ�ض�ضت
ع���ام 1907 ع��ل��ى ي��د م��راه��ق��ني ت��ن��اوب��ا ع��ل��ى ا���ض��ت��خ��دام دراجة 
هوائية واحدة لإجناز املهام التجارية ونقل املالحظات والرقيات 
�ضركتهما  ازده��رت  اأن  اإىل  املنازل  اإىل  التو�ضيل  وتوفري خدمات 
التي  العاملية   UPS �ضركة  لُت�ضبح  املطاف  نهاية  يف  ال�ضغرية 

نعرفها اليوم.

لرت�سيخ مكانة الإمارات كمركز اإقليمي وعاملي ل�سناعة العالقات العامة 

اأكادميية العالقات العامة الرائدة يف اململكة املتحدة تطلق عملياتها يف دبي بخربة تتخطى ال� 100 عام 
جمموعة ات�ضالت تعني رئي�ضا 

تنفيذيا لعمليات ات�ضالت الإمارات
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت “جمموعة ات�ضالت” يف بياٍن ر�ضمي ام�ص عن تعيني م�ضعود حممد 
وُيعتر هذا  �ضريف حممود رئي�ضاً تنفيذياً لعمليات “ات�ضالت الإمارات”. 
املن�ضب اجلديد، والذي يتبع وظيفياً للرئي�ص التنفيذي ملجموعة ات�ضالت، 
جزءاً من ا�ضرتاتيجية التحول املرنة وامل�ضتمرة وزيادة الرتكيز على تنوع 
الأعمال وا�ضتك�ضاف الفر�ص اجلديدة، يف الوقت الذي ت�ضعى فيه املجموعة 
اجلغرايف  النت�ضار  وتو�ضيع  الرقمي  امل�ضمار  يف  الأعمال  تطوير  لت�ضريع 

وحتقيق اأف�ضل كفاءة ت�ضغيلية.
اجلهود  تعك�ص  اخلطوة  ه��ذه  اأن  بيانها  يف  ات�ضالت”  “جمموعة  واأك��دت 
التحول الرقمي وموا�ضلة  الريادية على �ضعيد  امل�ضتمرة لتعزيز مكانتها 
اأجود اخلدمات واحللول املبتكرة لعمالئها وم�ضتخدمي خدماتها  تقدمي 

من جهة، وال�ضتثمار يف الكوادر الوطنية ومتكينها من جهة اأخرى.
ات�ضالت”:  ل�”جمموعة  التنفيذي  الرئي�ص  دوي��دار،  املهند�ص حامت  وقال 
لعمليات  تنفيذيا  رئي�ضا  �ضريف حممود  ان�ضمام م�ضعود حممد  “ي�ضعدنا 
النابعة  ب��الإجن��ازات  املهنية  م�ضريته  تزخر  حيث  الإمارات”،  “ات�ضالت 
..و�ضيكون  امللمو�ضة  النتائج  لتحقيق  و�ضغفه  ال��ق��ي��ادي��ة  �ضخ�ضيته  م��ن 
“ات�ضالت  بعمليات  الرتقاء  موا�ضلة  يف  كبري  دور  اجلديد  املن�ضب  لهذا 
خالل  من  عملياتها  وتنمية  الت�ضغيلية  الكفاءة  حتقيق  عر  الإمارات” 
اإقباًل  ي�ضهد  وال���ذي  ال��راه��ن  الو�ضع  ..ويف  التطويرية  ال�ضرتاتيجيات 
كثيفاً على اخلدمات الرقمية والذكية، ت�ضري ات�ضالت بخطى ثابتة نحو 
ا�ضتقطاب ومتكني الكفاءات الوطنية البارزة على ال�ضعيد الرقمي مدعمًة 
ب�ضتى اخلدمات واحللول الذكية والتي ُتعد من الأكرث تقدماً يف املنطقة 
..وناأمل اأن ُتكلل مهام م�ضعود بالنجاح الدائم خالل هذا املن�ضب اجلديد 

يف ات�ضالت؛ �ضبكة الهاتف املتحرك الأ�ضرع يف العامل«.
ات�ضالت  اإىل  ان�ضمامي  “ي�ضرفني  حممود:  �ضريف  حممد  م�ضعود  وقال 
اإحدى جمموعات الت�ضالت الرائدة وامل�ضّنفة العالمة التجارية الأقوى 
يف ال�ضرق الأو�ضط واإفريقيا ..كما ي�ضرفني قيادة فريق عمل كفء، وقعت 
على عاتقه مهمة بناء اأحدث اخلدمات واملنتجات لعمالء وم�ضتخدمي �ضبكة 
والتكنولوجيا  احللول  لتطوير  معه  العمل  �ضي�ضعدين  وال��ذي  ات�ضالت، 
الأك������رث ت���ط���وراً والأذك�������ى يف ال���ق���ط���اع، ���ض��ع��ي��اً ل��ت��ح��ق��ي��ق ك���اف���ة الأه������داف 
ال�ضرتاتيجية لل�ضركة. وبالرتكاز على الدعم املتوا�ضل للقيادة الر�ضيدة 
يف دولة الإم��ارات، توا�ضل ات�ضالت حر�ضها على مواكبة اأحدث التقنيات 
مكانة  لتعزيز  واملجتمعات  لالأفراد  الرقمية  بالتجارب  والرتقاء  املبتكرة 

الدولة على املوؤ�ضرات العاملية يف قطاع الت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات«.
ومي��ت��ل��ك م�����ض��ع��ود خ���رة ط��وي��ل��ة مت��ت��د لأك����رث م��ن 20 ع��ام��اً يف قطاعي 
العملية  واخل���رات  ب��الإجن��ازات  حافل  و�ضجل  والتكنولوجيا،  الت�ضالت 
اإنتاجية  رف��ع  يف  اأ�ضهم  مبا  واملالية  الت�ضغيلية  العمليات  اإدارة  يف  واملكثفة 
التطويرية  ال�ضيا�ضات  املبتكرة، وو�ضع  العمل  بيئة  وتاأ�ضي�ص  العمل،  كوادر 
ع�ضوية جمال�ص  الأعمال.وي�ضغل م�ضعود حالياً  ب��اأداء  اأدت لالرتقاء  التي 
ووكالة  الإدارة يف كل من �ضركة الياه لالت�ضالت الف�ضائية “الياه �ضات”، 
الإمارات للف�ضاء، وجمموعة الحتاد للطريان.كما ت�ضمل م�ضريته املهنية 
العديد من املنا�ضب القيادية ال�ضابقة منها ولقرابة عقد من الزمن توىل 
مهام الرئي�ص التنفيذي ل�ضركة الياه لالت�ضالت الف�ضائية “الياه �ضات”، 
يف  والت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  التنفيذي  الرئي�ص  ونائب 
�ضركة  اإدارة  جمل�ص  ع�ضوية  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  لال�ضتثمار،  مبادلة  �ضركة 
خالل  اكت�ضبها  ال��ت��ي  واخل����رات  “دو”،  املتكاملة  لالت�ضالت  الإم����ارات 
عمله يف جمموعة دبي لال�ضتثمار، واملكتب التنفيذي حلكومة دبي.ح�ضل 
�ص  تخ�ضّ الأعمال  اإدارة  يف  على ماج�ضتري  �ضريف حممود  م�ضعود حممد 
ال�ضوؤون املالية من جامعة “مكغيل” يف كندا، وبكالوريو�ص يف هند�ضة نظم 

احلا�ضوب من جامعة “بو�ضطن” يف الوليات املتحدة.

م�ضرف ال�ضارقة الإ�ضالمي يطلق ح�ضاب SIB Digital الرقمي اجلديد
•• ال�شارقة-الفجر:

الوطنية  لالأجندة  وحتقيقاً  الرقمية  خلدماته  تعزيزاً 
يف اأن تكون دولة الإم��ارات العربية املتحدة الأوىل عاملياً 
يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات ال��ذك��ي��ة اإل��ك��رتون��ي��اً ع��ر الهواتف 
اإطالق  ال�ضارقة الإ�ضالمي عن  اأعلن م�ضرف  املتحركة، 
يتيح  ال��ذي  الرقمي اجلديد،   SIB Digital ح�ضاب 
ل��ل��ع��م��الء اإم��ك��ان��ي��ة ف��ت��ح ح�����ض��اب اإل���ك���رتوين ع��ن طريق 
�ضهلة  وب��اإج��راءات  ف��وري  ب�ضكل  الذكي،  امل�ضرف  تطبيق 

ودون احلاجة اإىل زيارة الفرع. 

تو�سيع خدماته الرقمية 
وقال وليد العمودي، رئي�ص اخلدمات امل�ضرفية الرقمية 
هذا  اإط���الق  “ياأتي   : الإ���ض��الم��ي  ال�����ض��ارق��ة  م�ضرف  يف 
اإطار  يف   ،»SIB Digital« اجلديد  الرقمي  احل�ضاب 
حر�ص م�ضرف ال�ضارقة الإ�ضالمي على تو�ضيع خدماته 
ال��رق��م��ي��ة، وت���وف���ري م���زي���د م���ن اخل����ي����ارات ال���ت���ي متنح 
التي  اخل��دم��ات  على  احل�ضول  يف  اأك��ر  مرونة  العمالء 
امليزات  من  اأمثل  ا�ضتفادة  لهم  وتتيح  تطلعاتهم،  تلبي 
وخ�ضو�ضاً  اخل��دم��ة،  ه��ذه  تت�ضمنها  التي  والت�ضهيالت 
اإمكانية فتح احل�ضاب عن ُبعد ودون حد اأدنى للر�ضيد«.

الرقمي  فتح احل�ضاب  �ضهولة  اإىل  العمودي  وليد  واأ�ضار 
واأي زم��ان دون  اأي مكان  املتحرك يف  الهاتف  من خالل 
تتطلب  ل  امل�ضرف، حيث  ف��روع  اي من  لزيارة  احلاجة 
بتحميل  تبداأ  ب�ضيطة  خطوات  �ضوى  الت�ضجيل  عملية 
ثم  وم��ن  العميل،  هاتف  يف  للم�ضرف  ال��ذك��ي  التطبيق 
وادخال  الرقمية”  جتربتك  “اإبداأ  راب��ط  على  ال�ضغط 
ب��ي��ان��ات الت�����ض��ال م��ن ب��ري��د ال���ك���رتوين ورق����م الهاتف 
بطاقة  م��ن م�ضح  املطلوبة  اخل��ط��وات  وات��ب��اع  امل��ت��ح��رك، 
الهوية الإماراتية، واأخذ �ضورة �ضخ�ضية، لتكتمل عملية 
ب�ضكل  احل�����ض��اب  رق��م  على  العميل  ويح�ضل  الت�ضجيل 

فوري. 
واأو�ضح العمودي اأنه فور اكتمال عملية الت�ضجيل �ضيتم 
خالل  العميل  ع��ن��وان  اإىل  امل�ضرفية  البطاقة  تو�ضيل 

باأن احل�ضاب الرقمي  اأيام عمل، علماً  اإىل ثالثة  يومني 
للم�ضرف يوفر خيارين من البطاقات امل�ضرفية، بطاقة 

اخل�ضم املبا�ضر، اأو البطاقة املدفوعة م�ضبقاً.
واأكد باأن م�ضرف ال�ضارقة الإ�ضالمي كان حري�ص على اأن 
يلبي احل�ضاب الرقمي اجلديد متطلبات وطبيعة احلياة 
الع�ضرية ليخدم كافة �ضرائح املجتمع، بتب�ضيط وت�ضهيل 
عملية الت�ضجيل وتوفري عن�ضر ال�ضرعة يف الإ�ضدار، مع 
اإلغاء الإ�ضرتاطات اخلا�ضة باحل�ضابات التقليدية، حيث 
ل ي�ضرتط احل�ضاب الرقمي اجلديد للم�ضرف احلاجة 

اإىل حد اأدنى للر�ضيد، اأو وجود عمل، اأو حتويل راتب.

مميزات احل�ساب اجلديد
 SIB« للم�ضرف  اجل��دي��د  ال��رق��م��ي  احل�����ض��اب  وي��ت��م��ّي��ز 
Digital«، باإمكانية احل�ضول على اأرباح �ضهرية ب�ضرط 
احلفاظ على حد اأدنى للر�ضيد بقيمة خم�ضة اآلف درهم 
يف احل�ضاب، اإىل جانب اإتاحة املجال لربط البطاقة من 
ويتمتع �ضاحب  و”اآبل باي”.  “�ضام�ضونغ باي”  خالل 
احل�ضاب بحق احل�ضول على خدمة “تي�ضري” )الراتب 
املقدم( يف حال مت حتويل راتبه اإىل امل�ضرف، اإ�ضافة اإىل 

حوالت حملية ودولية فورية. 
 

جوائز مرموقة 
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن امل�����ض��رف ف���از ب��ال��ع��دي��د م��ن اجلوائز 
املتميزة،  وخ��دم��ات��ه  املبتكرة  حللوله  ت��ق��دي��راً  امل��رم��وق��ة 
م��ك��ت��وم لبتكار  اآل  را����ض���د  ب���ن  وم��ن��ه��ا: ج���ائ���زة حم��م��د 
ال��رائ��دة يف جم��ال توطني  املوؤ�ض�ضات  الأع��م��ال، وج��ائ��زة 
اخلليجي،  التعاون  دول جمل�ص  م�ضتوى  على  الوظائف 
وجائزة بنك ويلز فارغو الأمريكي للتمّيز يف املعامالت 
الو�ضطاء  متّيز  “تقييم  وجائزة  للتحويالت،  امل�ضرفية 
ملوؤ�ض�ضة  اأف�ضل �ضفقة  وجائزة  فئة اخلم�ص جنوم”،   –

وغريها الكثري. مالية من جملة “جلوبال كابيتال”، 
ويحر�ص م�ضرف ال�ضارقة الإ�ضالمي على املحافظة على 
قيمة  حتقيق  وعلى  العمالء،  خدمة  من  م�ضتوى  اأعلى 
متخ�ض�ص،  ف��ري��ق  وج���ود  خ��الل  م��ن  ملنتجاته  م�ضافة 

اأي  ويف  مكان  ك��ل  يف  املختلفة  العمالء  احتياجات  يلبي 
وقت، اإ�ضافة اإىل توفري كافة اخلدمات امل�ضرفية العاملية 
قاعدة  ُم��ت��ط��لَّ��ب��ات  لتلبية  ��م��ت  ��مِّ ���ضُ ال��ت��ي  وال��ت�����ض��ه��ي��الت، 
ُعمالء التجزئة وال�ضركات خالل الفرتة احلالية لدعم 
جهود الدولة لحتواء فريو�ص كورونا حتت �ضعار “نلتزم 

ومتا�ضياً مع روؤية الإمارات 2021 الرامية  لننت�ضر”، 
للو�ضول اإىل اقت�ضاد تناف�ضي معريف مبني على البتكار، 
التحولت  م��واك��ب��ة  امل�����ض��رف يف  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  و���ض��م��ن 
القت�ضادية العاملية، وا�ضتخدام اأحدث التقنيات الرقمية 

يف العمل امل�ضريف املعتمدة عاملياً.

•• دبي-الفجر: 

ال�ضرق  العامة-   العالقات  اأكادميية  اأعلنت 
انطالق  ع����ن  اإف���ري���ق���ي���ا  و����ض���م���ال  الأو������ض�����ط 
اإفريقيا  ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال  اأن�ضطتها يف 
جديدة  ملرحلة  لتوؤ�ض�ص  دب��ي؛  من  وحت��دي��داً 
يف م�ضرية �ضناعة العالقات العامة، لي�ص يف 
الدولة وح�ضب، بل يف املنطقة ككل. ويتطلع 
الكيان اجلديد اإىل توفري موؤهالت اأكادميية 
 The Chartered معهد  م��ن  معتمدة 
 Institute of Public Relations
CIPR””، والتي �ضيتم تقدميها بال�ضراكة 
اأك���ادمي���ي���ة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة- اململكة  م���ع  

املتحدة.
مديرة  م�ضودة،  رمي  قالت  ال�ضياق،  ه��ذا  ويف 
قطاع الت�ضال والعالقات العامة يف اأكادميية 
و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق  العامة-   العالقات 
اإفريقيا: “نتحدث اليوم عن قطاع ي�ضل اىل 
3.7 مليار درهم يف املنطقة ومر�ضح للنمو اإىل 
اأكرث من 7 مليارات درهم حتى عام 2030، 
لنقلة  التخطيط  يف  ال��ف��ك��رة  ج���اءت  هنا  م��ن 
النمو املطرد،  اأخرى تتنا�ضب مع هذا  نوعية 
ف��ق��ررن��ا اأن ن��ب��داأ م��ن حيث و���ض��ل الآخ����رون. 

اأكادميية  لتمثيل  علينا  الخ��ت��ي��ار  وق��ع  وق��د 
العالقات العامة يف اململكة املتحدة وال�ضراكة 
معها، والتي تعد بدورها من اأهم مراكز ثقل 
هذه ال�ضناعة يف بريطانيا. وتتلخ�ص اأهداف 
هذه ال�ضراكة يف توفري فر�ص اأمام العاملني 
يف جمال العالقات العامة يف منطقة ال�ضرق 
�ضهادات  ل��ن��ي��ل  اإف��ري��ق��ي��ا  و���ض��م��ال  الأو�����ض����ط 

.«  CIPR معتمدة من معهد
املعتمدة  الأكادميية  الرامج  باكورة  وتنطلق 
مبنطقة  اخل���ا����ض���ة   »CIPR« م��ع��ه��د  م���ن 
اأكتوبر  يف  اإفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق 

2021؛ وت�ضمل:
•  دبلوم يف العالقات العامة املهنية

اأثناء  الت�������ض���ال  يف  م��ت��خ�����ض�����ص  دب���ل���وم    •
الأزمات

•  دبلوم متخ�ض�ص يف الت�ضال الرقمي
ال��دورات عر الإن��رتن��ت، لت�ضع بني  و�ضُتقام 
املوارد  م��ن  غنية  جمموعة  منت�ضبيها  اأي���دي 
الفرتا�ضية  املكتبة  ذل���ك  يف  مب��ا  ال��داع��م��ة، 
ال��ت��ي ت��ع��د مب��ث��اب��ة ك��ن��ز م��ع��ريف ي��وف��ر الإط���ار 
ال����ن����ظ����ري وال���ع���م���ل���ي لأف���������ض����ل مم���ار����ض���ات 
ال��دورات العديد  العالقات العامة. كما تتيح 
ميكن  التي  املتنوعة  التدريبية  الأدوات  من 

املزيد  اإىل  اإ���ض��اف��ة  م�ضمونها  على  الط���الع 
من املعلومات حول هذه ال��دورات من خالل 

 www.tpra.me املوقع الإلكرتوين
خ��الل ممار�ضاتنا  “من  م�����ض��ودة:  واأو���ض��ح��ت 
املهنية اليومية، تر�ضخ يف اأذهاننا كمخت�ضني 
يف جمال العالقات العامة باأن هذه ال�ضناعة 
�ضتبقى منقو�ضة عن اأداء وظيفتها على الوجه 
اأخالقية  منظومة  اإىل  ت�ضتند  مل  ما  الأمثل 
الأمر  حقيقية،  مهنية  وم��ع��اي��ري  متكاملة 
العاملة  الكوادر  بتاأهيل  اإل  الذي لن يتحقق 
ب��الأدوات املعرفية عن  يف القطاع وت�ضليحهم 
وا�ضتناداً  امل�ضتمر.  والتعليم  التدريب  طريق 
اأكادميية  يف  اخ��ت��ي��ارن��ا  وق���ع  ف��ق��د  ذل���ك،  اإىل 
الأكادميية  امل��وؤه��الت  على  العامة  العالقات 
واملعرتف   ،”CIPR“ معهد  م��ن  املعتمدة 
للمهنيني  تتيح  اإذ  العامل،  اأنحاء  �ضتى  بها يف 
تفكريهم  اآف�������اق  ل��ت��و���ض��ي��ع  ث��م��ي��ن��ة  ف���ر����ض���ة 
النهج  ات��ب��اع  لهم  ي�ضمن  م��ا  ال�ضرتاتيجي، 
عن  ف�ضاًل  قّيمة،  نتائج  لتحقيق  ال�ضحيح 
كون هذه املوؤهالت جميعها تركز على املهنية 

الأخالقية«. 
ال�ضريك  روك،  كيفن  ال��دك��ت��ور  لفت  ب���دوره 
العامة  العالقات  اأك��ادمي��ي��ة  وم��دي��ر  املوؤ�ض�ص 

ال�ضراكة،  “هذه  اأن:  اإىل  امل��ت��ح��دة  اململكة   -
امل���ع���ت���م���دة م����ن معهد  امل�����وؤه�����الت  ���ض��ت��ج��ع��ل 
ال�ضرق  منطقة  يف  ُي�����ض��راً  اأك��رث   ”CIPR“
متاماً  نعي  فنحن  اإفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط 
امل��رء على موؤهل مهني  اأهمية ح�ضول  مدى 
يف  وي�ضعه  الذاتية  �ضريته  من  يعزز  معتمد 
ال�ضفوف الأوىل يف قطاعه، ف�ضاًل عن اإ�ضهام 

ذلك يف الرتقاء باأداء فريق العمل برّمته«.
مل��ع��ط��ي��ات قطاع  ال��ت��ج��دي��د  اإط�����ار ح��ال��ة  ويف 
امل�ضتجدات  اأح��دث  واإدراج  العامة،  العالقات 
التي اأ�ضهمت يف خلقها التكنولوجيا املتطورة؛ 
ف���اإن اأك��ادمي��ي��ة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة-  ال�ضرق 
جانب  اإىل  �ضتقدم  اإفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط 
تدريباً  وال����ض���ت�������ض���ارات،  ال��ت��دري��ب  خ���دم���ات 
الرقمي  التوا�ضل  و�ضائل  على  عالياً  مهنياً 
والجتماعي، ف�ضاًل عن التدريب الإعالمي، 
والعالقات العامة يف اأوقات الأزمات، واأن�ضطة 

العالقات العامة.
وحما�ص  �ضغف  “لدينا  م�����ض��ودة:  واأو���ض��ح��ت 
ك��ب��ريان ب���اأن ن��ك��ون ق��ادري��ن على الإ���ض��ه��ام يف 
يف  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  �ضناعة  م�ضتوى  رف���ع 
اإع��داد كل من  اأن��ه مت  اإىل  م�ضريًة  املنطقة”، 
اأكادميية  يف  وال�ضت�ضارات  التدريب  عنا�ضر 

و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق  العامة-   العالقات 
مب�ضتوى  ال��ن��ه��و���ص  يف  للم�ضاعدة  اإف��ري��ق��ي��ا 
“وترتكز  امل��ن��ط��ق��ة.  يف  ال���ع���ام���ة  ال���ع���الق���ات 
م��ه��م��ت��ن��ا ع��ل��ى دع����م حم����رتيف الت�������ض���ال من 
خ����الل ال���رام���ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
التطبيق العملي، وتقدمي خدمات ا�ضت�ضارية 
خراتنا  م��ن  ���ض��ن��وات  اإىل  ا���ض��ت��ن��اداً  لعمالئنا 
 - العامة   العالقات  اأك��ادمي��ي��ة  م��ع  امل�ضرتكة 

اململكة املتحدة«.

•• اأبوظبي-وام:

واخلدمات،  لالإمداد  اأدن��وك  �ضركة  اأعلنت 
ذراع ال�ضحن واخلدمات اللوج�ضتية ل�ضركة 
برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” .. اأم�ص 
عن �ضراكة ا�ضرتاتيجية مع جمموعة رول، 
لتعزيز  لها،  مقراً  هولندا  من  تتخذ  التي 
املتكاملة،  اللوج�ضتية  وخدماتها  قدراتها 
اأدنوك  ل�ضركة  ال�ضراكة  ه��ذه  تتيح  حيث 
ل��الإم��داد واخل��دم��ات ت��وف��ري ح��ل��ول النقل 

الثقيل للم�ضاريع الرية والبحرية.
وقع اتفاقية ال�ضراكة القبطان عبد الكرمي 
امل�ضعبي، الرئي�ص التنفيذي ل�ضركة اأدنوك 
روندهوي�ص،  وبيرت  واخل��دم��ات،  ل��الإم��داد 
وذلك  رول،  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص 
ب��ح�����ض��ور ال��ق��ب��ط��ان حم��م��د ال��ع��ل��ي، نائب 
اأدنوك  �ضركة  يف  ال�ضفن  لإدارة  اأول  رئي�ص 
ل������الإم������داد واخل������دم������ات، وف����ران���������ص ف���ان 
امل��وؤ���ض�����ص ملجموعة  ال�����ض��ري��ك  ���ض��وم��ريي��ن، 

�ضتعمل  الت��ف��اق��ي��ة،  ب��ن��ود  رول.وب��ح�����ض��ب 
اأدنوك لالإمداد واخلدمات وجمموعة رول 
الثقيل  والنقل  ال��رف��ع  حلول  توفري  على 
الكامل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ذل���ك  ال�����ض��ام��ل��ة، مب���ا يف 
لعقود الهند�ضة وامل�ضرتيات والبناء، حيث 
�ضتعمالن معاً ب�ضكل متكامل لتلبية جميع 
خف�ص  وب��ال��ت��ايل  اللوج�ضتية  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
وحتقيق  للم�ضاريع  الإجمالية  التكاليف 

الوفورات للعمالء وملجموعة اأدنوك.
قواعد  ق�������درات  م����ن  الت���ف���اق���ي���ة  وت����ع����زز 
تديرها  ال���ت���ي  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ال��ل��وج�����ض��ت��ي��ات 
���ض��رك��ة اأدن�������وك ل����الإم����داد واخل����دم����ات يف 
�ضيتم  ح��ي��ث  وال��روي�����ص،  امل�����ض��ف��ح  منطقة 
ت��اأ���ض��ي�����ص ق��اع��دة دائ��م��ة مل��ج��م��وع��ة رول يف 
املعيارية  مقطوراتها  ونقل  امل�ضفح  قاعدة 
اأدن���وك لالإمداد  ال��دف��ع اإىل ق��اع��دة  ذات��ي��ة 
�ضتعمل  ك���م���ا  ال����روي���������ص.  يف  واخل�����دم�����ات 
ل���الإم���داد واخل���دم���ات وجمموعة  اأدن�����وك 
رول على درا�ضة ال�ضتثمار امل�ضرتك لتلبية 

احتياجات امل�ضاريع احلالية وامل�ضتقبلية يف 
املنطقة.

اإن  امل�ضعبي  ال��ك��رمي  عبد  القبطان  وق���ال 
خطوة  متثل  رول  جمموعة  م��ع  ال�ضراكة 
هامة يف منو عملياتنا اللوج�ضتية املتكاملة 
وخا�ضة يف قطاع النقل الثقيل، حيث تعد 
ك��ب��رياً من  ال��رف��ع الثقيل ج����زًءا  خ��دم��ات 
كما  وال��ب��ن��اء،  وامل�ضرتيات  الهند�ضة  عقود 
ت��ق��دمي حلول  ال���ق���درات  دم���ج  ل��ن��ا  ي�ضمن 
اقت�ضادية  ج���دوى  ذات  وم��ت��ط��ورة  �ضاملة 
جمع  �ضيمكننا  ك��ذل��ك  ل��ل��م�����ض��اري��ع.  اأك����ر 
خرات الطرفني من التغلب على العديد 
مل�ضاريع  ال���ت���وري���د  ���ض��ل�����ض��ل��ة  م���ن حت���دي���ات 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از، اإىل ج��ان��ب ال��ت��ق��ل��ي��ل من 
امل�ضاريع  اإجن�����از  يف  ال���ت���اأخ���ري  اح���ت���م���الت 

وجتاوز التكاليف املحددة.
واأ�ضاف اأن دولة الإمارات تعمل حالياً على 
التكرير  قطاع  يف  كبري  ب�ضكل  ال�ضتثمار 
ال�ضناعية  وامل���راف���ق  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 

وحت���دي���ث امل�����ض��ان��ع ال���ق���ائ���م���ة. ويف اإط����ار 
ال�ضحن  لقطاعات  ال�ضاملة  ا�ضرتاتيجيتنا 
واخلدمات اللوج�ضتية املتكاملة واخلدمات 
متكامل  مركز  بتاأ�ضي�ص  �ضنقوم  البحرية، 
واللوج�ضتيات  ال��ن��ق��ل  م��ت��ط��ل��ب��ات  لتلبية 

مل�ضاريع النفط والغاز الهامة.
وهنالك حالياً العديد من م�ضاريع النفط 
وال���غ���از يف م��رح��ل��ة ت��ق��دمي ال���ع���ط���اءات يف 
تنفيذها خالل  املقرر  الإم���ارات من  دول��ة 
اأن تتطلب  ال�ضنوات القادمة، ومن املتوقع 
الري  للنقل  �ضاملة  حلوًل  امل�ضاريع  هذه 
ال��ث��ق��ي��ل، وال���ن���ق���ل ال���ب���ح���ري، واخل���دم���ات 
التعاون  و�ضيمّكن  والهند�ضية.  البحرية 
ل���الإم���داد واخلدمات  اأدن�����وك  ���ض��رك��ة  ب��ني 
امل�ضاريع  ه���ذه  دع���م  م��ن  رول  وجم��م��وع��ة 
وت����ق����دمي ح���ل���ول م��ت��ك��ام��ل��ة داخ������ل دول����ة 

الإمارات ويف جميع اأنحاء املنطقة.
من جانبه قال نيمالن لوجي�ضواران مدير 
املبيعات الإقليمي ملجموعة رول يف منطقة 

“ �ضنقوم من   : واأفريقيا  الأو�ضط  ال�ضرق 
ب��ت��وح��ي��د خراتنا  ال�����ض��راك��ة  خ���الل ه���ذه 
الأ�ضواق  ل���ظ���روف  ال���ض��ت��ج��اب��ة  اأج����ل  م���ن 
فمن  عمالئنا.  متطلبات  وتلبية  املتغرية 
خالل توفري م�ضدر واحد �ضامل لتغطية 
لالإمداد  اأدن��وك  باإمكان  املتكاملة  احللول 
ت��ق��دمي نهج  واخل���دم���ات وجم��م��وع��ة رول 
العمالء  لح��ت��ي��اج��ات  واق��ت�����ض��ادي  ف��ع��ال 
والغاز.  ال��ن��ف��ط  م�����ض��اري��ع  يف  اللوج�ضتية 
عمالئنا  م�������ض���اع���دة  اإىل  ن���ه���دف  ون���ح���ن 
حيث  م��ن  وفعالة  مبتكرة  حلول  وت��ق��دمي 
ا�ضتك�ضاف  اإىل  يدفعنا  م��ا  وه��ذا  التكلفة، 
اجليل القادم من حلول الرافعات الثقيلة 
يف املنطقة.” اجلدير بالذكر اأن جمموعة 
عام  ه��ول��ن��دا  اأم�����ض��رتدام،  يف  تاأ�ض�ضت  رول 
اأحد  لت�ضبح  ال�ضركة  2006 ومت تطوير 
الثقيل  النقل  حللول  الرئي�ضيني  املزودين 
يف جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل مب��ا يف ذل��ك دولة 
دولة  وعلى �ضعيد عملياتها يف  الإم���ارات. 

بتنفيذ  رول  جم��م��وع��ة  ق��ام��ت  الإم������ارات، 
املقطورات  وت��وف��ري  ال��ه��ن��د���ض��ي��ة  الأع���م���ال 
امل��ع��ي��اري��ة ذات��ي��ة ال��دف��ع وت��رك��ي��ب وحدات 
تو�ضعة  م�������ض���روع  م���ن  الأوىل  ل��ل��م��رح��ل��ة 
تطوير الغاز املتكامل يف جزيرة دا�ص، كما 
املرحلة  لتنفيذ  ال�ضركة  م��ع  التعاقد  مت 
الثانية م��ن امل�����ض��روع. وع��ن��د الن��ت��ه��اء من 
قاعدتي  اإىل  رول  جمموعة  قاعدة  انتقال 
ل���الإم���داد واخل���دم���ات يف منطقة  اأدن�����وك 
ال�ضركتان عن  �ضتبحث  والروي�ص،  امل�ضفح 
وتنمية  معداتهما  وحتديث  لزيادة  فر�ص 
امل�ضاريع  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  اأ�ضاطيلهما 

احلالية وامل�ضتقبلية يف املنطقة.
وت����دي����ر اأدن����������وك ل������الإم������داد واخل����دم����ات 
وال����ف����ج����رية  ال�����روي�����������ص  ع���م���ل���ي���ات���ه���ا يف 
يف  اللوج�ضتية  ق��اع��دت��ه��ا  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
قاعدة  اأك���ر  تعتر  ال��ت��ي  امل�ضفح  منطقة 
اخلليج.  منطقة  يف  متكاملة  لوج�ضتية 
البحرية  املحطة  بت�ضغيل  ال�ضركة  وتقوم 

والتي  اأدن����وك،  ملجموعة  ال��ت��اب��ع  ال��وح��ي��دة 
تقوم من خاللها بتوفري خدمات متعددة 
للمواقع البحرية التي تعد من اخلدمات 
وتقوم  املنطقة.  يف  وال���ن���ادرة  املتخ�ض�ضة 
ل��الإم��داد واخل��دم��ات حالياً  اأدن���وك  �ضركة 
لتقدمي  ا�ضرتاتيجي  منو  برنامج  بتنفيذ 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  لعمالئها،  اأو���ض��ع  خ��دم��ات 
دع���م ومت��ك��ني من��و ال�ضعة الإن��ت��اج��ي��ة من 
النفط لأدنوك وتو�ضيع عملياتها يف جمال 
اإىل  بالإ�ضافة  والبرتوكيماويات.  التكرير 
البرتولية  واملنتجات  اخل��ام  النفط  �ضحن 
اأدنوك  اأع��م��ال  من��ت  الأخ����رى،  والب�ضائع 
ا عر قطاعيها  اأي�ضً واخل��دم��ات  ل��الإم��داد 
اللوج�ضتيات   - الآخ����ري����ن  الأ���ض��ا���ض��ي��ني 
العام  ويف  البحرية.  واخل��دم��ات  املتكاملة 
لالإمداد واخلدمات  اأدنوك  وقعت  املا�ضي، 
املوانئ  25 عاًما مع هيئة  اتفاقية مدتها 
يف  البحرية  اخل��دم��ات  لتوفري  البرتولية 

جميع املوانئ البرتولية يف اأبوظبي.

»اأدنوك لالإمداد واخلدمات« تتعاون مع جمموعة رول حللول النقل الثقيل املتكاملة
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•• راأ�ض اخليمة -وام:

راأ�ص  يف  احل��ر  التملك  لعقارات  الرئي�ص  املطور  “مرجان”،  �ضركة  رحبت 
اخليمة بافتتاح اأكر فندق يف العامل يحمل عالمة هامبتون من هيلتون يف 
جزيرة املرجان التي تعتر اأيقونة م�ضاريع ال�ضركة واأكرها و اأحد وجهات 
ال�ضياحة وال�ضتثمار املف�ضلة يف املنطقة. وبداأ فندق هامبتون من هيلتون 
515 غرفة تقدم اإطاللت خالبة  جزيرة املرجان ا�ضتقبال �ضيوفه �ضمن 

على مياه اخلليج العربي وجزيرة املرجان.
بان�ضمام  اإيذانا  املرجان  جزيرة  هيلتون  من  هامبتون  فندق  افتتاح  يعد  و 
رابع العالمات الفندقية العاملية اإىل اجلزيرة با�ضتثمار قدره 450 مليون 

درهم.
تقدمها  التي  وال�ضياحة  ال�ضيافة  جت��ارب  تعزيز  يف  الفندق  ه��ذا  و�ضي�ضهم 
اجلزيرة و�ضيدعم ا�ضرتاتيجية اإمارة راأ�ص اخليمة الرامية لتطوير قطاعها 
ال�ضياحي، ل�ضيما و اأن راأ�ص اخليمة هي املدينة الأوىل على م�ضتوى العامل 
وختم  فرييتا�ص”  “بريو  من  المتثال  مل�ضق  من  كل  على  ح�ضلت  التي 
وزراء  واخ��ت��اره��ا  وال�ضياحة  لل�ضفر  العاملي  املجل�ص  م��ن  الآمن”  “ال�ضفر 
اخلليجية  لل�ضياحة  عا�ضمة  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  يف  ال�ضياحة 

2021 للعام الثاين على التوايل.
و قال املهند�ص عبداهلل را�ضد العبدويل الرئي�ص التنفيذي ل�ضركة “مرجان 
“ ي�ضعدنا افتتاح فندق هامبتون من هيلتون جزيرة املرجان اجلديد   : “

اجلزيرة  يف  امل��ق��دم��ة  ال�ضيافة  جت���ارب  اإىل  متميزة  اإ���ض��اف��ة  يعتر  ال���ذي 
و�ضيرثي خيارات الزوار و�ضي�ضمن لهم خدمات عاملية امل�ضتوى واأمناط حياة 

�ضاطئية مفعمة بال�ضرتخاء«.
واأ�ضاف اإن هذا الفندق �ضيعزز من جاذبية جزيرة املرجان للزوار من دولة 
حد  على  طويلة  اأو  ق�ضرية  عطالت  بق�ضاء  الراغبني  وخارجها  الإم���ارات 
�ضواء.. و�ضنوا�ضل يف �ضركة مرجان تطوير البنية التحتية لقطاع ال�ضيافة 
يف اجلزيرة و دعم امل�ضاعي احلكومية الرامية لتعزيز اإمكانات راأ�ص اخليمة 

وتر�ضيخ مكانتها وجهة رائدة لال�ضتثمار وال�ضياحة يف املنطقة«.
من جهته قال املهند�ص حممد حنفي، ممثل �ضركة حممد رقيط العقارية 
هيلتون  من  هامبتون  فندق  افتتاح  عن  الإع��الن  :” ي�ضرنا  للفندق  املالكة 
الفندقية  ال�ضيافة  ن��وع��ه لعالمة  م��ن  الأك���ر  و  امل��رج��ان اجل��دي��د  ج��زي��رة 
و وقع  املرجان..  بالكامل يف جزيرة  �ضيقدم جتارب جديدة  وال��ذي  الرائدة 
املميز  ملوقعها  ن��ظ��راً  املميز  ال��ف��ن��دق  ه��ذا  اجل��زي��رة لف��ت��ت��اح  اخ��ت��ي��ارن��ا على 
والإمكانات العالية التي تتمتع بها وقدرتها الكبرية على ا�ضتقطاب الزوار 
ال��ف��ن��دق اجل��دي��د مثاًل  ال��ع��امل.. و�ضيقدم ه��ذا  اأرج����اء  وال�����ض��ي��اح م��ن �ضتى 
و�ضي�ضيف قيمة  ال�ضيافة  التحتية لقطاع  البنية  به م�ضاريع  تقتدي  رائ��داً 
راأ�ص اخليمة. ويتمتع فندق هامبتون من  اإمارة  اإىل اقت�ضاد  طويلة الأجل 
�ضاطئ خالب بطول  امتداد  على  ا�ضتثنائي  املرجان مبوقع  هيلتون جزيرة 
ال�ضتمتاع  التي متكن �ضيوفه من  امللهمة  بت�ضاميمه  ويتميز  750 مرتاً، 
اأمواج  الفندق من حركة  ت�ضميم  ا�ضتوحي  البحرية اخلالبة.  بالإطاللت 

البحر، ويحت�ضن م�ضاحات خ�ضراء وارفة يف الهواء الطلق وترا�ضات وا�ضعة..
كان الفندق قد فاز بالفعل بجائزتني مرموقتني هما جائزة اأف�ضل م�ضروع 
للرتفيه وال�ضيافة من جوائز �ضيتي �ضكيب، الأ�ضواق النا�ضئة 2018 وجائز 

“اإنرتنا�ضيونال بروبرتيز” دبي “2019-2018«.
وت�ضم  ا�ضتثنائية  ا�ضتثمارية  وجهة  ج��زر،  اأرب��ع  من  املكونة  امل��رج��ان،  تقدم 
7،8 كيلومرت من ال�ضواطئ اخلالبة، وواجهة بحرية بطول 23 كيلومرتاً، 
غرفة  و8000  �ضكنية،  وح��دة   6500 لإن�ضاء  عليها  القائمون  ويخطط 

فندقية، و400 غرفة للعافية و600 فيال للعطالت.

وت�����ض��م ج��زي��رة امل���رج���ان ال��ي��وم اأك���رث م��ن 2100 غ��رف��ة ف��ن��دق��ي��ة جاهزة 
ل�ضتقبال الزوار، مبا يف ذلك فندق هامبتون من هيلتون اجلديد بالإ�ضافة 
اإىل عالمات ريك�ضو�ص للفنادق وهيلتون للفنادق واملنتجعات واأكور للفنادق، 
واأكرث من 2000 وحدة �ضكنية يف كل من م�ضروع “ م�ضاكن باب البحر” 
و متتلك الإمارة خطة  وم�ضروع “با�ضيفيك” التابع ملجموعة “�ضيليكت”. 
اإ�ضافية  ال�ضتخدامات  ومتعددة  و�ضكنية  فندقية  وح��دة   2400 لتطوير 
بحلول العام 2025 وجتري يف الوقت الراهن عمليات مراجعة للت�ضاميم 

وهي يف مراحل خمتلفة من اأعمال الت�ضييد.

افتتاح اأكرب فندق لعالمة هامبتون من هيلتون 
بجزيرة املرجان با�ضتثمار قدره 450 مليون درهم

جمموعة دبي للذهب واملجوهرات توقع اتفاقية 
•• ال�شارقة-وام: �ضراكة مع املعهد الدويل لالأحجار الكرمية

ال�ضركال  جا�ضم  ب��ن  م���روان  �ضعادة  ا�ضتعر�ص 
لالإ�ضتثمار  ال�ضارقة  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص 
والتطوير �ضروق م�ضرية �ضروق يف رفد ال�ضارقة 
والرتفيهية  ال�ضياحية  امل�ضاريع  م��ن  بالكثري 

والإ�ضتثمارية.
من  بحلقة  ا�ضت�ضافته  خ��الل  ال�ضركال  وق��ال 
تلفزيون  على  يبث  ال��ذي  “ملهمون”  برنامج 
ال�����ض��ارق��ة ال���ت���اب���ع ل��ه��ي��ئ��ة ال�����ض��ارق��ة ل���الإذاع���ة 
العام  ب����داأت يف  ���ض��روق  اإن رح��ل��ة  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
2009 بو�ضفها جهة مهتمة بقطاعات عديدة 
اإىل  والبيئة  وال�ضياحة  والفنون  كال�ضتثمارات 
الدعم  اإىل  منوها  وغ��ريه��ا  امل��وا���ض��الت  جانب 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  من  �ضروق  تلقاه  ال��ذي 
ع�ضو  القا�ضمي  حم��م��د  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�ضارقة الذي تعلمنا منه 
ن�ضتطيع  باأننا  اإميانا  داخلنا  و كر�ص يف  الكثري 
فكان   .. و مميز  ه��و خمتلف  م��ا  بكل  ن��ق��وم  اأن 
�ضموه الداعم الأول لنا اإىل جانب الدور الذي 
لعبته ال�ضيخة بدور بنت �ضلطان القا�ضمي التي 
والإ�ضرتاتيجيات  اخل��ط��ط  خم��ت��ل��ف  ���ض��ان��دت 
و�ضاهمت بتاأ�ضي�ص �ضراكات مع قطاعات واعدة 

واآمنت باأن فريق العمل هو العن�ضر الرئي�ص يف 
جناح الهيئة.

اأن دخول  ال�ضركال  اأكد  الهيئة  وحول حمفظة 
ونوعيا  مهما  ك���ان  ال�ضيافة  م�����ض��اري��ع  ���ض��روق 
ر�ضالة  اإي�����ض��ال  ن��ري��د  :” ك��ن��ا  وق���ال   .. للغاية 
غني  ال�ضارقة  يف  ال�ضياحي  القطاع  اأن  مفادها 
���ض��يء خمتلف مع  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ل��ه��ذا حر�ضنا 
فندق البيت الذي ا�ضتقطبنا من خالله �ضركة 
عاملية مثل “ �ضيدي “ ودخلنا من خالله هذا 
باإرث  التعريف  على  فيه  رك��زن��ا  ال���ذي  امل��ج��ال 
معا�ضرة  مل�ضة  م��ع  الإم��ارات��ي��ة  للعمارة  املا�ضي 
اإىل جانب نزل “ الرفراف “ يف واحة البداير 
اللذين كان لهما  “ امل�ضروعان  “ الفاية  ون��زل 

اأثر كبري على القطاع ال�ضياحي يف ال�ضارقة«.
اأم��اك��ن خمتلفة عر  اإىل  “ دخ��ل��ن��ا   : واأ����ض���اف 
واج���ه���ة امل���ج���از امل��ائ��ي��ة ال��ت��ي غ���ريت م���ن �ضكل 
الطراز  ذات  ال���ن���ور  وج����زي����رة  خ���ال���د  ب���ح���رية 
امل��ع��م��اري ال��الف��ت واحل��ائ��زة على ال��ع��دي��د من 
اجل���وائ���ز ال��ع��امل��ي��ة وج���زي���رة ال��ع��ل��م ال��ت��ي جاء 
تاأ�ضي�ضها بفرتة قيا�ضية ترجمة لروؤية �ضاحب 
�ضياحيا  معلما  لتكون  ال�ضارقة  ح��اك��م  ال�ضمو 

فريدا يحت�ضن راية الدولة » .
قال  ا�ضتثماريا  ل��الإم��ارة  ال��رتوي��ج  مهمة  وع��ن 

لل�ضارقة  ال��رتوي��ج  ع��ل��ى  “ عملنا   : ال�����ض��رك��ال 
الأجنبي  ال�ضتثمار  ل�ضتقطاب  مهم  كموقع 
اأن  املا�ضية  ال��ف��رتات  خ��الل  لحظنا  و  املبا�ضر 
اإىل دول من  الإم���ارة ذهبت  وف��ود  م��ن  العديد 
خمتلف بلدان العامل و�ضاركت مبعار�ص عاملية 
الأعمال  رج����ال  م���ن  ال��ع��دي��د  ا���ض��ت��ق��ط��اب  ومت 
ال��ذي��ن روج����وا ل��ل�����ض��ارق��ة م��ا ���ض��اه��م يف توحيد 
الر�ضالة بني املوؤ�ض�ضات احلكومية بهدف تو�ضعة 
نطاق ح�ضور الإم��ارة وتعزيز جاذبيتها يف هذا 

اأن الإم�����ارات اليوم  اأك���د ال�����ض��رك��ال  ال��ق��ط��اع«.و 
لال�ضتثمارات  ا�ضتقطابا  الدول  اأهم  تعتر من 
نكون  اأن  منا  تتطلب  اإنها  ق��ال  التي  الأجنبية 
دوما على اأهبة ال�ضتعداد فامل�ضتثمر �ضيتوا�ضل 
معنا باأوقات غري حمددة نظرا لفارق التوقيت 
ما  اأف�ضل  نقدم  اأن  على  وحر�ضنا  ال���دول  ب��ني 
ال�ضارقة  يف  ا�ضتثمر  مكتب  من  جعل  ما  لدينا 
اأحد اأهم املوؤ�ض�ضات التي ت�ضجع على ا�ضتقطاب 

امل�ضاريع ال�ضتثمارية الأجنبية اإىل ال�ضارقة.

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة دب���ي ل��ل��ذه��ب وامل��ج��وه��رات، ع��ن توقيع 
لالأحجار  ال��دويل  املعهد  مع  ا�ضرتاتيجي  تعاون  اتفاقية 
 Knowledge« م��ع��ريف  ك�ضريك   ،)IGI( ال��ك��رمي��ة 
partner«. بناًء على مذكرة التفاهم الأوىل من نوعها 
والتي مت توقيعها هذا العام �ضن�ضهد العديد من احلمالت 
امل�ضرتكة بني ال�ضريكني خالل العامني القادمني. �ضتعمل 
ه���ذه ال�����ض��راك��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب���ي ك��وج��ه��ة العامل 
الكرمية  لالأحجار  ال���دويل  املعهد  �ضيوفر  للمجوهرات. 
واملجوهرات  الذهب  �ضناعة  يف  للعاملني  تفاعلية  ن��دوات 
واأع�ضاء جمموعة دبي للذهب واملجوهرات. يقدم الدوارت 
لالأحجار  ال���دويل  املعهد  م��ن  خ��راء  م��درب��ني  التدريبية 
اأع�ضاء  لتثقيف  التدريبية  ال��دورات  ت�ضميم  مت  الكرمية، 
جمموعة دبي للذهب واملجوهرات حول موا�ضيع الت�ضويق 
املرئي، وخ�ضائ�ص الأحجار الكرمية مثل جاذبية الياقوت 
والزمرد والياقوت وما اإىل ذلك ، والختالفات بني املا�ص 
الطبيعي وال�ضناعي، واأكرث من ذلك. �ضتعقد الندوات يف 

مراكز التدريب اخلا�ضة باملعهد اأو عر الإنرتنت.
ويف هذا ال�ضياق �ضرح �ضوناك �ضا�ضرتي، الع�ضو املنتدب يف 
املعهد الدويل لالأحجار الكرمية، ال�ضرق الأو�ضط، قائاًل: 
هي  وامل��ج��وه��رات  للذهب  دب��ي  جمموعة  م��ع  �ضراكتنا   “

�ضهادة على عزمنا اجلماعي على دعم �ضناعة املجوهرات، 
مما يتيح احللول التي حتافظ على معايري عالية لقطاع 
امل���ط���اف جتربة  ن��ه��اي��ة  امل���ج���وه���رات يف دب����ي وحت�����ض��ن يف 
 45 البالغ  املعهد  تاريخ  دبي. مع  املجوهرات يف  مت�ضوقي 
عاًما ك�ضركة رائدة يف جمال التعليم والدورات التدريبية 
املعلومات  من  مزيد  ملعرفة  الفر�ضة  للم�ضاركني  �ضتتاح   ،
الكرمية  الأح��ج��ار  وخ�ضائ�ص  امل��ج��وه��رات  �ضناعة  ح��ول 
الدويل  املعهد  �ضعار  لذلك.«�ضيتواجد  خم�ض�ضة  بيئة  يف 
لالأحجار الكرمية يف جميع احلمالت الت�ضويقية القادمة 
�ضركائها  م��ن  كع�ضو  وامل��ج��وه��رات  للذهب  دب��ي  ملجموعة 
الرئي�ضيني.من جانبها �ضرحت �ضعادة ليلى �ضهيل، ع�ضو 
دبي  جمموعة  يف  الت�ضويق  ق�ضم  ورئ��ي�����ص  اإدارة   جمل�ص 
ال�ضراكات  لقطاع  التنفيذي  واملدير  واملجوهرات،  للذهب 
التجاري  ال�����ض��ي��اح��ة وال��ت�����ض��وي��ق  ل���دائ���رة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
للذهب  دب��ي  جمموعة  “ي�ضر  قائلة:  وموؤ�ض�ضاتها،  بدبي 
لالأحجار  ال�����دويل  امل��ع��ه��د  م���ع  ت��ت��ع��اون  اأن  وامل���ج���وه���رات 
للمنظمتني  امل�ضرتكة  ال��روؤي��ة  اأن  نعتقد  لأن��ن��ا  ال��ك��رمي��ة 
�ضت�ضيف قيمة هائلة لأع�ضاء املجموعة من جتار الذهب 
واملجوهرات وكذلك امل�ضتهلكني. مع جمموعة دبي للذهب 
الكرمية  ل��الأح��ج��ار  ال���دويل  املعهد  �ضيقود  وامل��ج��وه��رات، 
العديد من املبادرات لزيادة ونقل املعرفة يف جمال الأملا�ص 

والأحجار الكرمية. 

مروان ال�ضركال ي�ضتعر�س م�ضرية �ضروق الناجحة خالل برنامج ملهمون 

••  دبي - وام: 

احتفت “موؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل” 
و”باملوود” باإبداعات 50 م�ضمماً 
اإم���ارات���ي���اً ���ض��اب��اً م���ن دب���ي ت���رتاوح 
عاماً  و28   18 ب���ني  اأع���م���اره���م 
م���ن خ����الل اإ�����ض����دار دل���ي���ل خا�ص 
الت�ضميمية  اإبداعاتهم  ي�ضتعر�ص 
على  تركز  رئي�ضية  جم��الت   5 يف 
وت�ضميم  ال��غ��راف��ي��ك��ي،  الت�ضم�يم 
الت�ضميم،  واإدارة  امل�������ض���اح���ات، 
وت�ضميم  امل���ت���ع���ددة،  وال���و����ض���ائ���ط 

واجهة امل�ضتخدم.
من  م�ضمم   50“ دل��ي��ل  وي��ه��دف 
اأمام  ال��ف��ر���ض��ة  اإت���اح���ة  اإىل  دبي” 
لإب���راز  ال�ضابة  الوطنية  امل��واه��ب 
ق���درات���ه���ا وم���ه���ارات���ه���ا واأف���ك���اره���ا 
فر�ضاً  ل��ه��ا  وي���وف���ر  الإب����داع����ي����ة، 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون 
الت�ضميم  جم����ال  يف  واخل���ا����ض���ة 
م�ضاهمتهم  ي��ع��زز  مب��ا  الإب���داع���ي، 
يف تعزيز ري���ادة دب��ي ك��واح��دة من 
لالإبداع  العاملية  الوجهات  اأف�ضل 

والبتكار.
ويت�ضمن الدليل ملحة موجزة عن 
واأ�ضلوبهم  امل�ضممني  تخ�ض�ضات 

اإ�ضافة  بهم،  اخلا�ص  الت�ضميمي 
املبا�ضر  الت�����ض��ال  م��ع��ل��وم��ات  اإىل 
الإلكرتونية  مواقعهم  ع��ر  بهم 
الإلكرتوين،  والريد  ال�ضخ�ضية، 
التوا�ضل  وو�����ض����ائ����ل  وال����ه����ات����ف، 

الجتماعي.
نائب  اجل��زي��ري  عبدالعزيز  واأك���د 
دبي  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�ص 
احت�ضان  اأه����م����ي����ة  ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل 
ال�ضابة،  ال���وط���ن���ي���ة  ال�����ك�����ف�����اءات 
ت�ضجعها  داع��م��ة  من�ضات  وت��وف��ري 
الت�ضميمية  قدراتها  تطوير  على 
واك��ت�����ض��اب م���ه���ارات ج��دي��دة تلبي 
اإبداعية  لأفكار  املتنامية  احلاجة 
امل�ضاهمة  ع��ل��ى  وق�������ادرة  ج���دي���دة 
ت�ضورات  ر����ض���م  يف  ف���اع���ل  ب�����ض��ك��ل 
الإبداعي  بامل�ضهد  ترتقي  مبتكرة 

يف دبي ودولة الإمارات.
الت�ضميم  اإن  اجل����زي����ري  وق������ال 
اقت�ضادياً  قطاعاً  اأ�ضبح  الإبداعي 
من  العديد  لنمو  وداعماً  حمورياً 
يوؤكد  م��ا  امل�ضتقبلية،  ال��ق��ط��اع��ات 
الإماراتي  ال�ضباب  متكني  اأهمية 
هذه  وتوظيف  امل�ضتقبل،  مبهارات 
خمتلف  يف  الإب���داع���ي���ة  ال����ق����درات 
املجالت املعنية بت�ضميم امل�ضتقبل، 

اأ�ضاليب  تطوير  على  وت�ضجيعها 
ت�ضميمية مبتكرة.

اأم���ل ب��ن �ضبيب  اأك���دت  م��ن جهتها 
ملوؤ�ض�ضة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ص 
امل��ب��ادرة تهدف  اإن ه��ذه  “باملوود” 
الإبداع  ت�ضجيع  اإىل  رئي�ضي  ب�ضكل 
الكوادر  لدى  البتكارية  واملواهب 
واإبراز  الإم����ارات،  دول��ة  يف  ال�ضابة 
اأه��م��ي��ة م���ه���ارات ال��ت�����ض��م��ي��م التي 
ت�ضكل اأداة رئي�ضية لتحويل الأفكار 
م�ضاريع  اإىل  امل���ت���ف���ردة  وال�������روؤى 

نوعية ومتكاملة.
�ضتوا�ضل  “باملوود”  اإن  وق���ال���ت 
القطاعني  يف  �ضركائها  مع  العمل 
لرت�ضيخ  واخل����ا�����ص  احل���ك���وم���ني 
ثقافة البتكار والروؤية امل�ضتقبلية 
العمل، م�ضرية  نواحي  يف خمتلف 
اإط��الق العديد من  اأن��ه �ضيتم  اإىل 
لإبراز  الهادفة  اجلديدة  املبادرات 
يف  املتخ�ض�ضة  الوطنية  امل��واه��ب 
وت�ضجيعها  امل�����ج�����الت،  خم��ت��ل��ف 
الإيجابية  امل�ضاهمة  موا�ضلة  على 
الإم����ارات  دول���ة  م�ضتقبل  ب��ن��اء  يف 

والعامل.
البيانات  اأب��رز  الدليل  وي�ضتعر�ص 
واملعلومات اخلا�ضة ل� 21 م�ضمماً 

الت�ضميم  ف���ئ���ة  يف  م��ت��خ�����ض�����ض��اً 
فئة  يف  م�ضمماً  و13  الغرافيكي، 
م�ضممني  و5  امل�ضاحات،  ت�ضميم 
و10  الت�ضميم،  اإدارة  جم���ال  يف 
الو�ضائط  فئة  يف  متميزة  مواهب 
م�ضممة  اإىل  بالإ�ضافة  امل��ت��ع��ددة، 
م��ت��خ�����ض�����ض��ة واح���������دة يف جم���ال 

ت�ضميم واجهة امل�ضتخدم.
وياأتي اإطالق هذه املبادرة يف اإطار 
للم�ضتقبل  دب���ي  م��وؤ���ض�����ض��ة  ج��ه��ود 
والبتكار  الإب���داع  ثقافة  لرت�ضيخ 
ال�ضابة،  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���وادر  ل���دى 
التفكري  ع����ل����ى  وت�������ض���ج���ي���ع���ه���م 
خراتهم  وت���ط���وي���ر  الب����ت����ك����اري، 
املبادرات  خمتلف  ودع��م  العملية، 
وتكرمي  ال���وط���ن���ي���ة،  وامل�������ض���اري���ع 
خمتلف  يف  ال�������ض���ب���اب  اإجن�����������ازات 
حتقيقاً  الإب����داع����ي����ة  ال���ق���ط���اع���ات 

لروؤية وتوجيهات القيادة.
 50“ دليل  على  الط��الع  وميكن 
زي����ارة  ع���ر  م���ن دبي”  م�����ض��م��م��ا 
www. الإل����ك����رتوين:  ال���راب���ط 
dubaifuture.ae/ar/
insights/passion-
for-design-at-the-

.heart-of-duba i

بهدف دعم املواهب الوطنية ال�سابة وت�سجيعها على موا�سلة البتكار يف ت�سميم امل�ستقبل

»موؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل« و»باملوود« حتتفيان 
باإبداعات 50 م�ضممًا اإماراتيًا من دبي •• اأم القيوين- وام:

مكانتها  امل��ت��ح��دة  العربية  الم����ارات  دول���ة  ر�ضخت 
ب��اع��ت��ب��اره��ا رائ����د اإق��ل��ي��م��ي��ا ل��ه��ا ت���اري���خ ح��اف��ل من 
الدخل  م�����ض��ادر  لتنويع  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ط 
الوطنية  الم���وال  ل��رووؤ���ص  جاذبة  تنظيمية  وبيئة 
امل�ضتقبلية  ال���روؤي���ة  ان��ه��ا مت��ل��ك  ك��م��ا  والأج��ن��ب��ي��ة، 
ي��وؤه��ل��ه��ا ملوا�ضلة  وامل��ت��ق��دم��ة وامل��ن��ف��ت��ح��ة وه���و م���ا 
القت�ضادي  والتنويع  النمو  نحو  بثبات  تقدمها 

امل�ضتدام. 
اأك��د امل�ضتثمر ورج��ل العمال  ويف هذا الإط��ار فقد 
الدارة  جمل�ص  ورئي�ص  املوؤ�ض�ص  ك��الو���ص  المل���اين 
برتوليوم  �ضي  �ضي  اإم  ملجموعة  التنفيذي  واملدير 
بعمليات  املتعلقة  املعاجلة  اأن�ضطة  يف  املتخ�ض�ضة 
وخطوط  اخل��زان��ات  وب��ن��اء  وت�ضنيع  النفط  قطاع 
ت�ضريح  ب��دب��ي يف  الق��ل��ي��م��ي  وم��ق��ره��ا  الن���اب���ي���ب 
المارات  اأن  )وام(  الم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  خا�ص 

تعتر اأف�ضل الدول جذبا لال�ضتثمارات من خالل 
ذلك  وف���وق  ت��وف��ره��ا،  ال��ت��ي  والت�ضهيالت  احل��واف��ز 
ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي والمني الذي تتمتع به وهذه 
عنا�ضر مهمة جلذب ال�ضتثمارات الجنبية وك�ضب 
حرية  اىل  ب��ال���ض��اف��ة  الج��ان��ب،  امل�ضتثمرين  ثقة 
املرتفعة يف  ال��رب��ح  روؤو�����ص الم����وال وع��وائ��د  تنقل 

ال�ضتثمار داخل الدولة.
وا����ض���ار اإىل م���ا ق���ام���ت ب���ه الم�������ارات م���وؤخ���را من 
امل�ضجعة  الت�ضريعات والقوانني  ا�ضدار العديد من 
المتيازات  من  العديد  وتقدمي  ال�ضتثمار  حلركة 
والجانب.  امل��واط��ن��ني  للم�ضتثمرين  واحل���واف���ز 
وقال اإن المارات متتلك بنية حتتية متطورة وفق 
التقنية  م�ضتويات  واأعلى  العاملية  املوا�ضفات  اأرق��ى 
احل��دي��ث��ة امل��ت��ط��ورة م���ن خ���الل ام��ت��الك��ه��ا موانئ 
باختالف  العمالقة  ال�ضفن  ت�ضتقبل  دولية  بحرية 
للتخزين  حديثة  م�ضتودعات  تنتظرها  حمولتها 
مطارات  اىل  بال�ضافة  الو�ضائل،  باأح�ضن  جمهزة 
الرية  والطرق  الطائرات  ت�ضتقبل خمتلف  دولية 
بالعامل،  ال��دول��ة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  واملنظمة  ال�ضريعة 
وك���ذل���ك وج����ود ن���اق���الت وط��ن��ي��ة ه���ي الف�����ض��ل يف 
ال��ع��امل م��ع اأح���دث �ضبكة ات�����ض��الت وان��رتن��ت وفق 
اأحدث املوا�ضفات العاملية واحلديثة. واأ�ضار اىل ان 
الت�ضريعات والقوانني الخرية التي �ضنتها المارات 
�ضوف تفتح الباب للم�ضتثمرين الجانب باجتاة �ضخ 
وامل�ضاريع  رووؤ�ص الموال وال�ضتثمارات  املزيد من 
يف هذا القطاع احليوي، لنها تدعم م�ضرية التنمية 
اأن الم��ارات �ضعت اىل  امل�ضتدامة. واأ�ضاف كالو�ص 
ان  ادرك����ت  لن��ه��ا  الت�����ض��الت  بيئة  وتنمية  ت��ع��زي��ز 
البيئة  ت��ط��وي��ر  الت�������ض���الت ع��ام��ل م��ه��م ج����دا يف 
ال�ضتثمارية اجلاذبة للم�ضتثمرين، وكذلك تطوير 
ملا  اأمام ال�ضتثمارات الجنبية  املال وفتحها  اأ�ضواق 
وت�ضهيل  ال�ضفافية  تعزيز  دور حم��وري يف  لها من 

دخ���ول ال�����ض��رك��ات الج��ن��ب��ي��ة خ��ا���ض��ة امل��ال��ي��ة منها، 
حيث تعتر اأ�ضواق املال من امل�ضادر املهمة لتمويل 
ال���ض��ت��ث��م��ارات وت��و���ض��ي��ع ن�����ض��اط ال�����ض��رك��ات املحلية 
فى  ذال��ك  ي�ضاهم  ذل��ك  اىل  بال�ضافة  والجنبية، 
الباحث  ال�ضباب  من  للعديد  العمل  فر�ص  توفري 

عن عمل.
وم�ضتثمرين  ال���ض��ت��ث��م��ار  يف  ك���خ���راء  اإن���ن���ا  وق����ال 
الت�ضريعات  بتلك  ن��رح��ب  وال��غ��از  النفط  ق��ط��اع  يف 
للدولة  الر�ضيدة  القيادة  و�ضعتها  التي  والقوانني 
للم�ضتثمرين الجانب، خا�ضة فيما يخ�ص القطاع 
ورئي�ص  املوؤ�ض�ص  واأو���ض��ح  وال�ضناعي.  القت�ضادي 
�ضي  اإم  ملجموعة  التنفيذي  واملدير  الدارة  جمل�ص 
�ضي برتوليوم اأن املجموعة رائدة يف جمال مقاولت 
خدمات  وت��ق��دم  واخل��دم��ات  وامل�ضرتيات  الهند�ضة 
الرتكيز  مع  الو�ضط  ال�ضرق  يف  البرتول  ل�ضناعة 
ال�ضرق  ودول  وال���ع���راق  وال��ك��وي��ت  الم������ارات  ع��ل��ى 
الو�ضط ..وتركز املجموعة يف خدماتها الن�ضائية 
وبناء  امليكانيكي، مبا يف ذلك ت�ضنيع  على اجلانب 
اخل���زان���ات وخ��ط��وط الن��اب��ي��ب م��ن خ���الل �ضركة 
والتي  للمجموعة  التابعة  الدولية  تك”  “�ضكال 
تعمل يف خدمة تخزين النفط اخلام وتخزين املياة 

وتخزين الغاز الطبيعي وغري ذلك.
ت�ضنيع  ور����ض���ة  مت��ت��ل��ك  امل��ج��م��وع��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ميكانيكي مع جميع املعدات املطلوبة لقطع اللواح 

ولفها وتغليفها وحلامها.
القيادة  واأعرب كالو�ص عن امتنانه لروية وحكمة 
الر�ضيدة للدولة، مثمنا دعمهم الكبري ومتابعتهم 
على  ال��وق��وف  خ��الل  م��ن  الأج��ان��ب  للم�ضتثمرين 
وتذليل  تواجههم  التي  والتحديات  احتياجاتهم 
ال�ضعوبات التي تعرت�ص اعمالهم وهم يعي�ضون يف 
هذه الر���ص الطيبة ار�ص اخلري والم��ن والمان 

يف ظل ال�ضيا�ضة احلكيمة للدولة.

اإم �ضي �ضي برتوليوم: المارات اأف�ضل 
الدول جذبا لال�ضتثمارات الأجنبية

طريان الإمارات تنال ثالثية ذهبية يف �ضالمة خدمات النقل بالدولة
•• دبي-وام:

عامليا  العاملة  الإم����ارات  ط��ريان  نالت 
اآخر  تكرمياً  اجل��وي  النقل  خدمات  يف 
ذهبية  �ضهادات  ث��الث  على  بح�ضولها 
للوقاية  امللكية  اجلمعية  جوائز  �ضمن 

. RoSPA من احلوادث
وتعد طريان الإمارات الناقلة الوحيدة 
ت���ن���ال ه����ذه اجل����وائ����ز يف عامني  ال���ت���ي 
يف  ال��ذه��ب  ع��ل��ى  ح�ضلت  اإذ  متتاليني 
الأ�ضطول  �ضالمة  ج��ائ��زة  فئات  ث��الث 

وال�����ض��الم��ة وجائزة  ال�����ض��ح��ة  وج���ائ���زة 
دليال  يعتر  م��ا  الرتفيهية  ال�ضالمة 
على حتقيقها نتائج ملمو�ضة يف اأنظمة 
الت�ضغيلية  ال�����ض��الم��ة  اأداء  ح��وك��م��ة 
وال�����ض��ح��ة وال�����ض��الم��ة ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
بحماية  املتعلقة  ال�ضاملة  الحتياطات 
ع��ام��ل��ي��ه��ا وع���م���الئ���ه���ا م����ن الإ����ض���اب���ة 
“كوفيد-19«.وت�ضغل  ب���ف���اي���رو����ص 
ط����ريان الإم�������ارات يف دول����ة الإم������ارات 
األ���ف مركبة  اأك���رث م��ن  اأ���ض��ط��ول ي�ضم 
الآخرين  وامل��وظ��ف��ني  اأط��ق��م��ه��ا  ل��ن��ق��ل 

 2.5 اأعمالهم ومبعدل  من واإىل مقار 
العادية  ال�ضنة  يف  ب��ري��ة  رح��ل��ة  م��ل��ي��ون 

عامة.
وبروتوكولت  معايري  ت�ضع  اأن��ه��ا  كما 
ملقدمي خدمات نقل عمالئها من واإىل 
امل��ط��ار ب��راح��ة واأم�����ان يف اإط����ار خدمة 
درجتي  ل���رك���اب  �ضائق”  م���ع  “�ضيارة 
اجلمعية  والأوىل.وت������رك������ز  الأع����م����ال 
ومقرها  احل��وادث  من  للوقاية  امللكية 
وت�ضهيل  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  اململكة 
امل��ه��ن��ي��ة و�ضالمة  وال�����ض��الم��ة  ال�����ض��ح��ة 

يف  والتعليم  والرتفيه  واملنازل  الطرق 
جميع اأنحاء العامل.

امل�ضتقلني  امل��ق��ّي��م��ني  وت��ق��وم جل��ن��ة م��ن 
التقدم  ل��ط��ل��ب��ات  ����ض���ارم���ة  مب���راج���ع���ة 
من  للوقاية  امللكية  اجلمعية  جل��وائ��ز 
احل�������وادث ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب اأدل������ة ميكن 
باأنظمة  يتعلق  فيما  وقيا�ضها  اإثباتها 
مبا  اخلا�ضة  وال�ضالمة  ال�ضحة  اإدارة 
يف ذلك جوانب مثل تقييمات املخاطر 
ال�����ض��الم��ة وم����ب����ادرات تعليم  وت��دق��ي��ق 

مناهج ال�ضالمة.

اأم�س دبي  عقارات  ت�ضرفات  درهم  مليون   717
•• دبي-وام:

بدبي  والأم����الك  الأرا���ض��ي  دائ���رة  يف  العقارية  الت�ضرفات  بلغت 
اأم�ص اأكرث من 717 مليون درهم حيث �ضهدت الدائرة ت�ضجيل 
مبايعة   31 دره��م منها  606.66 مليون  بقيمة  262 مبايعة 
لالأرا�ضي بقيمة 203.85 مليون درهم و231 مبايعة لل�ضقق 

والفلل بقيمة 402.81 مليون درهم.
 وجاءت اأهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة 32 مليون درهم يف منطقة 
دره��م يف منطقة  31 مليون  بقيمة  تليها مبايعة  الأوىل  النهدة 
دره��م يف منطقة  21 مليون  بقيمة  تليها مبايعة  الأوىل  النهدة 
من  املناطق  الأوىل  علي  جبل  منطقة  وت�ضدرت  الأوىل.  جمريا 
حيث عدد املبايعات اإذ �ضجلت 7 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم 

 14 6 مبايعات بقيمة  بت�ضجيلها  الثالثة  وتلتها منطقة احلبية 
مليون درهم وثالثة يف اليفرة 2 بت�ضجيلها 4 مبايعات بقيمة 5 
ماليني درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�ضقق والفلل جاءت 
كاأهم  ج��م��ريا  نخلة  مبنطقة  دره���م  مليون   29 بقيمة  مبايعة 
15 مليون درهم يف منطقة نخلة  تلتها مبايعة بقيمة  املبايعات 
جمريا واأخ��رياً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم يف منطقة نخلة 

جمريا. 
وت�ضدرت منطقة الر�ضاء جنوب الرابعة املناطق من حيث عدد 
مبايعات ال�ضقق والفلل اإذ �ضجلت 42 مبايعة بقيمة 24 مليون 
 24 33 مبايعة بقيمة  درهم وتلتها منطقة اجلداف بت�ضجيلها 
مليون درهم وثالثة يف نخلة جمريا بت�ضجيلها 20 مبايعة بقيمة 

94 مليون درهم. 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

الإماراتية  املحرتفني  رابطة  اأكملت 
ح��ف��ل جوائز  لإق����ام����ة  حت�����ض��ريات��ه��ا 
 ،2021-2020 الريا�ضي  املو�ضم 
املقرر اليوم، يف فندق ق�ضر الإمارات 
اأب��وظ��ب��ي، وه���ي الح��ت��ف��ال��ي��ة التي  يف 
تعد احلدث الأ�ضخم من نوعه �ضنوياً 
ال���دوري معاً  م��ن حيث يجمع جن��وم 
ل��الح��ت��ف��اء ب��ت��ك��رمي امل��ت��م��ي��زي��ن على 
�ضوء التقييم الفني وت�ضويت الأندية 

واجلماهري وو�ضائل الإعالم.
كافة  اإجن���از  على  ال��راب��ط��ة  وحر�ضت 
العر�ص  ي�ضمل  و���ض��وف  ال��رتت��ي��ب��ات، 
هذا  ع��ودة  مبنا�ضبة  احتفالية  فقرات 
احلفل للمرة الثامنة منذ انطالقه يف 
املو�ضم  2013، حيث مل يقم يف  عام 
كورونا،  جائحة  خلفية  على  املا�ضي 
ل��ي��ك��ون ال��ل��ق��اء جم����دداً ه���ذه امل����رة يف 

اأبوظبي لتكرمي جنوم املو�ضم.
امل�������ري، ع�ضو  واأك�������د ح�����ض��ن ط���ال���ب 
املحرتفني  راب����ط����ة  اإدارة  جم��ل�����ص 

اأن  الفنية،  اللجنة  الإماراتية ورئي�ص 
لختيار  بالت�ضويت  الكبري  التفاعل 
ال�ضغف  ح��ال��ة  يعك�ص  امل��و���ض��م  جن���وم 
وال���رتق���ب، ع��ل��م��اً ب���اأن ال��راب��ط��ة ومن 
قامت  متخ�ض�ص  ف��ن��ي  ف��ري��ق  خ���الل 
الأ�ضا�ضية  املر�ضحني  قائمة  باختيار 
والأداء  الإح�ضائيات  ت�����ض��دروا  مم��ن 
خالل املو�ضم املا�ضي، ثم مت تقلي�ضها 
للقائمة النهائية املكونة من 3 اأ�ضماء 
الت�ضويت،  ف���ئ���ات  م����ن  ف���ئ���ة  ك����ل  يف 
الأندية  مم��ث��ل��ي  اخ���ت���ي���ارات  ب��ح�����ض��ب 
الإعالم  وو�ضائل  واملدرب"  "القائد 
املتبعة  الطريقة  بنف�ص  واجل��م��اه��ري 
يف حفل جوائز الحت��اد ال��دويل لكرة 

القدم "الفيفا".
النهائية  امل��ر���ض��ح��ني  ق��ائ��م��ة  وت�����ض��ه��د 
الإماراتية  املحرتفني  رابطة  جلوائز 
الثالثي  ت���ن���اف�������ص  احل����ف����ل،  خ������الل 
مبخوت  وع����ل����ي  رم�������ض���ان  ع����ب����داهلل 
على  -الو�ضل  ليما  وفابيو  -اجلزيرة 
لعب  لأف�ضل  الذهبية  الكرة  جائزة 
جائزة  على  يتناف�ص  فيما  اإم���ارات���ي، 

اأجنبي،  الكرة الذهبية لأف�ضل لعب 
كل من جواو بيدرو -بني يا�ص ، وريان 
�ضرييرو  وت��ولين   ، -الن�ضر  مينديز 

-اجلزيرة .
لأف�ضل  القائد  جائزة  على  ويتناف�ص 
دانيل  ال�����روم�����اين  م����ن  ك����ل  م�������درب، 
والهولندي   ، ي��ا���ص  -ب��ن��ي  اإي�����ض��اي��ال 
م��ار���ض��ي��ل ك��اي��زر -اجل���زي���رة وامل����درب 
امل������واط������ن ع����ب����دال����ع����زي����ز ال���ع���ن���ري 

-ال�ضارقة.
الذهبي  القفاز  جائزة  على  ويتناف�ص 

لأف�����ض��ل ح��ار���ص م��رم��ى ك��ل م��ن علي 
الظنحاين  وفهد  -اجلزيرة،  خ�ضيف 
-بني يا�ص وعادل احلو�ضني -ال�ضارقة 
الفتى  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  يتناف�ص  ..ف��ي��م��ا 
اإماراتي  واعد  لعب  لأف�ضل  الذهبي 

م��اج��د را���ض��د -احت����اد ك��ل��ب��اء، واأحمد 
�ضالح  وع���ل���ي  -ال���ظ���ف���رة  احل����م����ادي 
-الو�ضل ..بينما يتناف�ص على جائزة 
مقيم  لع��ب  لأف�ضل  الذهبي  الفتى 
اأو من مواليد الدولة، كل من اإيجور 

واأحمد   ، الأه���ل���ي  -���ض��ب��اب  جي�ضو�ص 
تراوري  وعمر  يا�ص  -بني  اأبونامو�ص 

-اجلزيرة .
جائزة  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����ض��ة  وان���ح�������ض���رت 
اأف�����ض��ل لع��ب م��ن اخ��ت��ي��ار اجلمهور، 

ب��ني ك��ل م��ن: عمر خ��رب��ني -الوحدة 
واإ�ضماعيل  -ال��و���ض��ل  ل��ي��م��ا  ف��اب��ي��و   ،
مطر -الوحدة ، اأما قائمة املر�ضحني 
جلائزة اأجمل هدف يف املو�ضم، فت�ضم 
اأه��������داف ع���م���ر خ���رب���ني -ال�����وح�����دة ، 

واإ�ضماعيل مطر  -العني  نادر  ويحيى 
جائزة  على  يتناف�ص  فيما   ، -الوحدة 
من�ضة  من  كل  رقمية  من�ضة  اأف�ضل 
الريا�ضة  وح���دث  اأول،  ف���ور  ���ض��ب��ورت 
اأما اجلائزة التي �ضيتم  واأك�ضن نيوز. 
منحها يف احلفل وفق املعايري ولي�ص 
تراخي�ص  ج���ائ���زة  ف��ه��ي  ال��ت�����ض��وي��ت، 
الأندية املحرتفة للنادي الذي ي�ضتويف 
ن��ظ��ام ترخي�ص  امل���ح���ددة يف  امل��ع��اي��ري 
اإىل معايري �ضبط  بالإ�ضافة  الأندية 
اجلودة، والعقوبات الإدارية، والتعاون 
امل�ضابقات  جميع  يف  ال��ع��ام  والرتتيب 
ي�ضهد  كما  ال�ضوبر.  مباراة  با�ضتثناء 
باجلوائز  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي  احل��ف��ل 
بكل  وامل��ع��اي��ري،  الح�����ض��ائ��ي��ات  ح�ضب 
م��ن ج��ائ��زة احل����ذاء ال��ذه��ب��ي لهداف 
الف�ضي  احل�����ذاء  وج���ائ���زة  ال�������دوري، 
لهداف دوري حتت 21 عاما، وجائزة 
امل����دي����ر ال���ف���ن���ي ل��ف��ان��ت��ا���ض��ي دوري����ن����ا، 
فريق  ع���ن  الإع�����الن  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
الت�ضكيلة  ي�����ض��م��ن  ال�����ذي  الأح�������الم 

املثالية للمو�ضم.

•• مو�شكو-وام:

الوطني  منتخبنا  بعثة  مو�ضكو  اإىل  الأول  اأم�ص  و�ضلت 
كاأ�ص  بطولة  يف  للم�ضاركة  ا���ض��ت��ع��داداً  ال�ضاطئية  للكرة 
من  الفرتة  خ��الل  �ضتقام  التي  ال�ضاطئية  للكرة  العامل 
حيث يلعب منتخبنا   ، اجلاري  اأغ�ضط�ص   29 اإىل   19
 ، موزمبيق  منتخبات  ج��ان��ب  اإىل  الثانية  املجموعة  يف 
واإ�ضبانيا وتاهيتي. وت�ضم القائمة النهائية التي اختارها 
املونديال  يف  للم�ضاركة  امل��ازم��ي  حممد  الوطني  امل���درب 
14 لعباً هم : حممد عبداهلل ، وحميد جمال ، و�ضعيد 
عيد ، وعلي ح�ضن كرمي ، وه�ضام منت�ضر ، وعلي حممد 
وعبا�ص   ، ب�ضر  واأح��م��د   ، ب�ضر  وول��ي��د   ، حممد  وول��ي��د   ،
 ، علي  وك��م��ال   ، احل��م��ادي  وح�ضن   ، علي  وح�ضني   ، علي 
يف  مغلقاً  مع�ضكراً  اأق��ام  منتخبنا  وك��ان  الكعبي.  وهيثم 

وديتني  مباراتني  خالله  خا�ص  اأ�ضبوع  مل��دة  بيالرو�ضيا 
اأمام منتخب بيالرو�ضيا ، حيث حر�ص املدرب خاللهما 
م�ضتوياتهم  على  للوقوف  الالعبني  جميع  ا�ضراك  على 
وجاهزيتهم الفنية والبدنية بعد �ضل�ضلة من التجمعات 
من  العديد  وخ��و���ص  اخل��ارج��ي��ة،  واملع�ضكرات  الداخلية 
املباريات الودية وامل�ضاركة يف البطولت التجريبية اأهمها 
مب�ضاركة  ال��ك��رة  احت���اد  نظمها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  البطولة 
كاأ�ص  وبطولة  وال�ضنغال  وُع��م��ان   ، الإم����ارات  منتخبات 
وُعمان.  وتركيا  اأوك��ران��ي��ا  منتخبات  مب�ضاركة  اأوك��ران��ي��ا 
منتخب  مبواجهة  املونديال  يف  م�ضواره  منتخبنا  ويبداأ 
، فيما يواجه منتخب  اأغ�ضط�ص اجلاري   19 تاهيتي يف 
اأن  على  اأغ�ضط�ص   21 ي��وم  الثانية  امل��ب��اراة  يف  موزمبيق 
اإ�ضبانيا  منتخب  مبواجه  الأول  بالدور  مبارياته  يختتم 

يوم 23 من ال�ضهر ذاته .

•• اأبوظبي-وام:

للمالكمة  والآ���ض��ي��وي  الإم��ارات��ي  الحت��ادي��ن  رئي�ص  العتيبة  اأن�����ص  �ضعادة  اأك��د 
م�ضابقات  يف  الن�ضاط  لعودة  اآ�ضيا  دول  قيادة  يف  بامتياز  جنحت  الإم���ارات  اأن 
وال�ضيدات  للرجال  اآ�ضيا  بطولة  ا�ضت�ضافتها  خ��الل  من  املالكمة،  وب��ط��ولت 
للنا�ضئني  اآ�ضيا  بطولة  لتنظيم  تقدمها  خ��الل  من  وكذلك  املا�ضي،  مايو  يف 

وال�ضباب اعتبارا من 17 وحتى 31 اأغ�ضط�ص اجلاري.
وقال : يف ت�ضريحات لوكالة اأنباء الإمارات" وام" على هام�ص املوؤمتر ال�ضحفي 
 �� الر�ضمي للبطولة الذي عقد م�ضاء اأم�ص الأول بفندق هوليداي اإن اأبوظبي 
الظروف  ال�ضت�ضافات يف ظل  تلك  اآ�ضيا من خالل  عا�ضمة  اأ�ضبحت  دبي  اإن 

ال�ضحية ال�ضتثنائية التي مير بها العامل يف الوقت الراهن.
الر�ضيدة جنحت يف حتويل  القيادة  "الإمارات وبف�ضل دعم  العتيبة:  واأ�ضاف 
الإج�����راءات  اإىل ق�ضة جن���اح م��ن خ���الل  ك��ورون��ا  ال��ت��ح��دي اخل��ا���ص بجائحة 
واملمار�ضات التي طبقتها يف مواجهة اجلائحة، ونالت اإعجاب العامل يف اأعداد 
على  احلا�ضلني  ن�ضب  يف  وكذلك  واملقيمني،  للمواطنني  اليومية  الفحو�ضات 
تقدمت  عندما  اجلميع  ثقة  م�ضدر  كانت  وبذلك  دول��ي��ا،  املعتمدة  اللقاحات 
ل�ضت�ضافة البطولت وامل�ضابقات يف خمتلف الريا�ضات، وكان احتاد الإمارات 
الآ�ضيوية  البطولة  اأزم��ة  حلل  تدخلت  التي  الحت���ادات  طليعة  يف  للمالكمة 
للرجال وال�ضيدات التي كانت من املقرر اإقامتها يف نيو دلهي اإل اأن ذلك تعذر 
ا�ضتعدادها ل�ضت�ضافة  اأعلنت الإم��ارات  ب�ضبب العار�ص ال�ضحي العاملي، حيث 
با�ضبوعني فقط، وهو ما تطلب جهودا م�ضنية وعمل  انطالقه  احلدث قبل 

متوا�ضل ليل نهار من كل فرق العمل، وبرغم �ضيق الوقت اإل اأن ال�ضت�ضافة 
اإىل  الدويل للمالكمة  اإعجاب اجلميع، مما دفع الحتاد  كانت مبهرة، ونالت 

م�ضاعفة جوائزها املالية".
البنني  من  والنا�ضئني  لل�ضباب  بطولة  اأك��ر  ل�ضت�ضافة  جاهزة  دبي  اأن  واأك��د 
ال�ضهر  نهاية  وحتى  غد  بعد  من  اعتبارا  الأو���ض��ط  وال�ضرق  اآ�ضيا  يف  والبنات 
البطولة  لإخ���راج  و�ضاق  ق��دم  على  تعمل حاليا  العمل  ف��رق  كل  واأن  اجل���اري، 
العامل يف  املالكمة يف  لريا�ضة  الإم��ارات كقبلة  وتعزيز مكانة  باأف�ضل �ضورة، 

عام 2021.
وتابع: "النجاح الكبري يف ا�ضت�ضافة بطولة اآ�ضيا للرجال وال�ضيدات كان وراء 
ال�ضباب  بطولة  وتنظيم  ل�ضت�ضافة  لنا  الآ���ض��ي��وي��ة  ال���دول  خمتلف  مطالبة 
والنا�ضئني، واإذا حتدثنا عن متيز الإم��ارات يف تنظيم البطولة وقيادة القارة 
لعودة الن�ضاط للمالكمة يف اآ�ضيا والعامل، فاإن ذلك يعتر حمطة من حمطات 
جناح الإمارات يف قيادة الحتاد الآ�ضيوي منذ انتخابي رئي�ضا لالحتاد القاري 
الداخل،  من  البيت  ترتيب  ب��اإع��ادة  التاريخ  ه��ذا  منذ  قمنا  حيث   ،2018 يف 
5 مناطق،  اإىل  القارة  ن�ضاط جلانه، وتق�ضيم  واإع��ادة هيكلة الحت��اد، وتفعيل 
الحتادات  ودعم  العمرية،  الفئات  ملختلف  البطولت  من  العديد  وا�ضتحداث 
الوطنية الفقرية لوج�ضتيا وماليا وفنيا، وهو الأمر الذي �ضاهم يف ن�ضر اللعبة 
ال�ضغار  بالالعبني  خا�ص  اهتماما  اأولينا  اننا  خ�ضو�ضا  الأب��ط��ال،  واكت�ضاف 
بطولة  راأ���ض��ه��ا  على  لهم  ب��ط��ولت  وتنظيم  مبكرة  �ضن  يف  امل��واه��ب  واكت�ضاف 

الواعدين".
وعن الهتمام بالكوادر الفنية قال العتيبة: "خالل رئا�ضتي لالحتاد الآ�ضيوي 

جنحنا يف تنظيم العديد من ور�ص العمل ودورات ال�ضقل والتاأهيل، منها ما 
التحكيم  جم��الت  يف  الفعلي،  احل�ضور  طريق  عن  مت  ما  ومنها  بعد،  عن  مت 
املدربني  اأع���داد  ت�ضاعفت  وبالتايل  الفعاليات،  وتنظيم  والإدارة  وال��ت��دري��ب 
واحلكام واملنظمني املعتمدين دوليا يف املرحلة الأخرية، و�ضوف ن�ضتمر يف هذا 

املجال".
اأما بخ�ضو�ص م�ضتقبل املالكمة يف الإمارات فاأكد العتيبة اأن الإمارات و�ضعت 
ميكن  ال��ت��ي  امل��واه��ب  م��ن  كبري  ع��دد  ول��دي��ه��ا  اللعبة،  لتطوير  متينة  ق��اع��دة 
الهدف  واأن  املقبلة،  اخلم�ص  ال�ضنوات  يف  املالكمة  لريا�ضة  جم��دا  ت�ضنع  اأن 
ال�ضرتاتيجي لالحتاد يف الفرتة املقبلة هو تاأهل لعبي الإمارات اإىل نهائيات 
لو�ص  تقدير  اأق�����ض��ى  على  اأو   2024 ب��اري�����ص  يف  املقبلة  الأول��ي��م��ب��ي��ة  ال����دورة 

اجنلو�ص 2028.
وقام  اأم�ص  م�ضاء  م��وؤمت��را �ضحفيا  نظم  قد  للمالكمة  الإم���ارات  احت��اد  وك��ان 
بعر�ص اآخر ا�ضتعداداته ل�ضت�ضافة البطولة، وذلك بح�ضور �ضعادة ان�ص العتيبة 
رئي�ص الحتادين الإماراتي والآ�ضيوي للمالكمة، رئي�ص اللجنة املنظمة العليا 
اإدارة الحتاد رئي�ص اللجنة الفنية  للبطولة، وعبداهلل الزعابي ع�ضو جمل�ص 
بالحتادين الإماراتي والآ�ضيوي رئي�ص اللجنة الإعالمية بالبطولة، وعي�ضى 

الكردي كابنت منتخب الإمارات يف البطولة الآ�ضيوية للنا�ضئني وال�ضباب.
اأن جوائز البطولة الآ�ضيوية للنا�ضئني وال�ضباب  واأكد الزعابي خالل املوؤمتر 
بدبي تبلغ 600 األف دولر، واأنها اأكر جوائز �ضيتم منحها لالعبني يف تاريخ 
بالت�ضجيل  وق��ام��ت  الآن  حتى  تقدمت  التي  ال���دول  ع��دد  واأن  البطولة،  تلك 
للم�ضاركة يف البطولة بلغ 17 دولة هي الإمارات والبحرين والهند واندوني�ضيا 

والكويت والعراق و�ضوريا وايران وقرغيز�ضتان وكازاخ�ضتان ومنغوليا ونيبال 
وباك�ضتان وفل�ضطني و�ضريالنكا وطاجيك�ضتان واأوزبك�ضتان، بواقع 290 لعبا 
بالدولة  املعنية  اجلهات  مع  والتعاون  بالتن�ضيق  املنظمة  اللجنة  واأن  ولعبة. 
دبي،  لدخول  للمنتخبات  التاأ�ضريات  من  الأك��ر  الن�ضبة  ا�ضتخراج  يف  جنحت 
وجاري النتهاء من الباقي خالل ال�ضاعات القليلة املقبلة، متوجها بال�ضكر اإىل 
الهيئة العامة للريا�ضة واللجنة الوليمبية الوطنية وجمل�ص دبي الريا�ضي 

لدعمهم مل�ضاعي الحتاد يف هذا ال�ضدد.
وقال الزعابي: "منتخب البحرين و�ضل بالفعل على الإمارات، ويقيم مع�ضكرا 
اعتبارا  الو�ضول  يف  تبداأ  �ضوف  املنتخبات  وباقي  للبطولة،  لال�ضتعداد  حاليا 
من بعد غد، وحفل الفتتاح الر�ضمي �ضيقام يوم 19 اأغ�ضط�ص اجلاري بتمام 
ال�ضاعة الثامنة م�ضاء، و�ضي�ضبقه الجتماع الفني للفرق امل�ضاركة على اأن تبداأ 

املناف�ضات يوم 20 اجلاري يف �ضالة فندق لو مرديان مطار دبي".
من جانبه اأكد الالعب عي�ضى الكردى قائد منتخب الإمارات اأن احلالة الفنية 
الذي  الطويل  املغلق  املع�ضكر  بعد  املعنوية،  احلالة  وكذلك  للمنتخب ممتازة، 
اأقامه املنتخب حتت قيادة اجلهاز الفني اعتبارا من �ضهر يوليو املا�ضي، م�ضريا 
الأيام  دب��ي  يف  يتدربون  و�ضوف  جاهزية،  امت  يف  والالعبات  الالعبني  اأن  اإىل 
املقبلة، للدخول يف اأجواء البطولة واأن الهدف من امل�ضاركة هو ح�ضد امليداليات 
وحتقيق اإجنازات غري م�ضبوقة ملالكمة الإمارات على امل�ضتوى الآ�ضيوي. واأ�ضاد 
الكردي بدعم الحتاد الكامل لالعبني وتوفري الأجواء املثالية لهم من اجل 
حتقيق نتائج طيبة، واأن هناك ت�ضميم كامل على اأن تكون تلك البطولة نقطة 

حتول يف م�ضرية املالكمة الإماراتية على امل�ضتوى الآ�ضيوي.

منتخب الإمارات للكرة ال�ضاطئية ي�ضل مو�ضكو للم�ضاركة يف املونديال

الحتاد الآ�ضيوي للمالكمة: الإمارات جاهزة لتنظيم اأكرب بطولة لل�ضباب والنا�ضئني يف اآ�ضيا وال�ضرق الأو�ضط

)املحرتفني( تكمل ا�ضتعداداتها حلفل جوائز املو�ضم بق�ضر الإمارات

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اعالن حكم بالن�شر

                يف  ال�شتئناف رقم 2289/2020/305 ا�شتئناف جتاري  
مو�ضوع ال�ضتئناف : ا�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1524-2020 جتاري جزئي والر�ضوم 

وامل�ضاريف والتعاب 
 طالب الإعالن - �ضركة فلكروم للمعادن الثمينة ال�ضناعية والتجارة امل�ضاهمة  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف

وميثله : اآمنة خلفان �ضالح اجلالف - �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- البديع للمجوهرات �ص.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده 

 جمهول حمل الإقامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2021/7/29 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�ضوع 
باعالن  �ضرح  الط��الع  ببعد  امل�ضاهمة  والتجارة  ال�ضناعية  الثمينة  للمعادن  فلكروم  ل�ضالح/�ضركة  اأع��اله 
امل�ضتاأنف �ضدها باحلكم ال�ضادر �ضدها بالن�ضر يف �ضحيفتني احداهما �ضادرة بلغة اجنبية ،   حكما مبثابة 
التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم  اليوم  احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  الإ�شتئناف       

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
 اعالن بالن�شر

1359/2021/300 ا�شتئناف مدين  
مذكرة اإعالن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
املركز   -2 ����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  الرئي�ضية   -1/ �ضدهما  امل�ضتاأنف  اىل 
امل�ضتاأنف / �ضيكاندار  الطبي احلديث ذ.م.م - جمهويل حمل القامة مبا ان 
ادومي وميثله:اميان يون�ص حممد  الدين  ادومي حمي  الدين  �ضاحب حمي 
 2021/1212 رقم  بالدعوى  ال�ضادر  ا�ضتاأنف/احلكم  قد   - الرفاعي  ا�ضماعيل 
ال�ضاعة   2021/8/24 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�ضه  لها  وح��ددت  جزئي،   م��دين 
10.00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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•• اأبوظبي-وام:

مع النطالقة القوية للدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم الرمييري ليج 
يف جولته الأوىل التي �ضهدت الكثري من الإثارة والت�ضويق يف الأداء والنتائج 
مبختلف املباريات، حظيت مباراة نورويت�ص �ضيتي مع ليفربول التي اأقيمت 
على ملعب كارو رود م�ضاء اأم�ص الول ال�ضبت باأهمية ا�ضتثنائية، خ�ضو�ضا 
فيما يتعلق بالأرقام القيا�ضية التي �ضهدتها وت�ضب جميعها يف �ضالح فريق 

ليفربول.
وم��ن اب���رز تلك الأرق����ام جت���اوز ن���ادي ليفربول ل��رق��م ال��� 8000 ه��دف يف 
مرمى  يف  فريمينيو" الثاين  الالعب  ه��دف  حمل  حيث  ال���دوري،  م�ضابقة 
نوريت�ص �ضيتي" الرقم 8000 ل� الردز، لي�ضبح فريق ليفربول ثاين الندية 
الإجنليزية التي تتجاوز رقم 8000 هدف، بعد مان�ضي�ضرت يونايتد الذي 
جنح يف ت�ضجيل 8089 هدفا. كما اأن النجم امل�ضري حممد �ضالح لعب 
الفتتاحية  املباراة  يف  بالت�ضجيل  م�ضبوق  غري  قيا�ضيا  رقما  حقق  ليفربول 

للمو�ضم اخلام�ص على التوايل، حيث �ضجل الهدف الثالث لفريقه، بعد اأن 
نفذ متريرتني حا�ضمتني لزميليه دييجو جوتا وروبريتو فريمينيو �ضاهما 

يف حتقيق الهدفني الأول والثاين لفريقه.
ومن الأرقام املميزة اأي�ضا يف تلك املباراة ذلك الرقم اخلا�ص باملدرب الأملاين 
الفوز  يف  فريقه  لقيادة  جنح  ال��ذى  لليفربول  الفني  املدير  كلوب  يورجن 
املباريات الفتتاحية للدوري الإجنليزي للعام  اأه��داف فاأكرث يف   3 بنتيجة 

ال�ضاد�ص على التوايل.

اأ�ضفرت عن  " الرمييري ليج قد  وكانت نتائج اجلولة الأوىل من مباريات 
يونايتد  ومان�ضي�ضرت  �ضيء،  ل  مقابل  بهدفني  اأر�ضنال  على  برينتفورد  فوز 
كري�ضتال  على  وت�ضيل�ضي  مقابل هدف،  اه��داف  بخم�ضة  يونايتد  ليدز  على 
نظيف،  بهدف  وولفرهامبتون  على  �ضيتي  ولي�ضرت  نظيفة،  بثالثية  بال�ص 
على  وبرايتون  هدفني،  مقابل  اأه��داف  بثالثة  فيال  اأ�ضتون  على  ووات��ف��ورد 
برينلي بهدفني مقابل هدف، وايفرتون على �ضاوثهامبتون بثالثة اأهداف 

مقابل هدف، وليفربول على نوريت�ص �ضيتي بثالثية نظيفة.

•• راأ�ض اخليمة - وام:

تعاقد نادي الرم�ص الريا�ضي الثقايف مع املدرب الوطني جا�ضم عبدالرحمن الطنيجي 
لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك بح�ضور �ضعادة �ضامل �ضلطان بن ثاين 
الدرمكي رئي�ص جمل�ص الدارة و عبداهلل اأحمد الطنيجي رئي�ص اللجنة الريا�ضية. 
يتمتع الطنيجي ب�ضرية ذاتية عامرة بالإجنازات و اخلرة املهنية يف جمال التدريب و 
�ضبق له امل�ضاركة يف تدريب املنتخبات الوطنية كما عمل م�ضاعدا ملدرب الفريق الأول يف 
نادي الإمارات وقام بتدريب املراحل ال�ضنية يف كل من اأندية الرم�ص والإمارات و راأ�ص 

اخليمة لعدة موا�ضم وحقق خالل م�ضريته العديد من الألقاب والنتائج املميزة.
املواطن وقدرته على حتقيق  امل��درب  النادي لثقتها يف  اإدارة  وتاأتي هذه اخلطوة من 
بعد  الأوىل  ال��درج��ة  دوري  يف  الأوىل  للمرة  ي�ضارك  ال��ذي  للفريق  امل��رج��وة  النتائج 
الأول  الفريق  على  عاما  م�ضرفا  كا�ضني  حممد  جا�ضم  تكليف  مت  و  طويل.  انقطاع 

الأول  للفريق  مديراً  البحري  �ضامل  را�ضد  و  له  م�ضاعدا  الطنيجي  مو�ضى  جا�ضم  و 
و�ضالح اأحمد الطنيجي اإداريا للفريق. و �ضهد �ضتاد �ضقر الريا�ضي انطالق تدريبات 
الدرمكي  ث��اين  بن  �ضلطان  �ضامل  �ضعادة  من  كل  بح�ضور  القدم  لكرة  الأول  الفريق 
رئي�ص جمل�ص الدارة وهزاع اإبراهيم املن�ضوري النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الإدارة، 
ومنذر علي املزكي النائب الثاين و عبداهلل اأحمد الطنيجي رئي�ص اللجنة الريا�ضية، 
وعادل جا�ضم حلبي�ضي الرئي�ص املايل و جا�ضم حممد كا�ضني مدير النادي و حممد 
�ضعيد املن�ضوري مدير النادي امل�ضاعد وعلي عبداهلل بن نا�ضر رئي�ص اللجنة الثقافية. 
وقال رئي�ص جمل�ص الدارة اإن املجل�ص حري�ص على تقدمي كل الدعم للمدرب لإجناح 
مهمته واإن التوفيق مرهون بعملنا ككل من اإدارة وجهاز فني وطبي ولعبني .. فيما 
عر هزاع اإبراهيم املن�ضوري عن �ضعادته بعودة الفريق يف هذا اليوم والذي �ضي�ضجل 
اليوم بكواردنا  املزكي :نفتخر  النادي بعد غياب طويل. وقال منذر  الرم�ص   بتاريخ 

الوطنية موؤكدا اأنه ل جناح دون عمل ودون تكاتف اجلميع.

جا�ضم عبدالرحمن الطنيجي مدربا لنادي الرم�س

بحث جمل�ص دبي الريا�ضي اآفاق التعاون مع وزارة الريا�ضة الكوبية واإمكانية 
اإقامة مع�ضكرات للمنتخبات الريا�ضية الكوبية يف دبي خالل الفرتة القادمة 
لال�ضتفادة من توفر املن�ضاآت الريا�ضية وال�ضياحية احلديثة واملتطورة وجناح 

الإمارة يف عودة الن�ضاط الريا�ضي وفق الإجراءات الحرتازية الدقيقة.
الريا�ضي  دبي  اأم��ني عام جمل�ص  �ضعيد ح��ارب  �ضعادة  لقاء  جاء ذلك خالل 
مع �ضعادة راوؤول فورني�ص فالين�ضيانو النائب الأول لوزير الريا�ضة يف كوبا 
الذي عقد يف مقر جمل�ص دبي الريا�ضي بح�ضور الأ�ضطورة الأوملبية الرتو 
خوانتورين رئي�ص اللجنة الباراملبية الكوبية ونا�ضر اأمان اآل رحمة م�ضاعد 
الأمني العام للمجل�ص وماجد الع�ضيمي رئي�ص اللجنة الباراملبية الآ�ضيوية 
املدير التنفيذي لنادي دبي لأ�ضحاب الهمم وحممد جلفار نائب رئي�ص نادي 

دبي لأ�ضحاب الهمم.  
ورح���ب اأم���ني ع���ام جمل�ص دب���ي ال��ري��ا���ض��ي ب��ال��وف��د ال��ك��وب��ي ال���ذي ي�ضم 6 
ا�ضتعدادا  دب��ي  يف  يع�ضكرون  ال��ذي��ن  الهمم  اأ���ض��ح��اب  ل��ري��ا���ض��ات  منتخبات 
الفرتة  �ضتقام يف طوكيو خالل  التي  الباراملبية  الألعاب  دورة  للم�ضاركة يف 

من 233 اأغ�ضط�ص اجلاري وحتى 5 �ضبتمر املقبل، كما عر عن ا�ضتعداد 
املجل�ص لت�ضهيل ح�ضور املزيد من املنتخبات الكوبية يف خمتلف الريا�ضات 
لإقامة مع�ضكرات تدريبية يف دبي وامل�ضاركة يف البطولت املختلفة التي تقام 

هنا.
واأكد حارب اأن دبي تفتح اأبوابها ومن�ضاآتها الريا�ضية اأمام الفرق واملنتخبات 
تدريبية يف  مع�ضكرات  لإقامة  �ضنويا  التي حت�ضر  العامل  دول  من خمتلف 
خمتلف الريا�ضات وعلى مدار العام حيث ت�ضم دبي من�ضاآت ريا�ضية حديثة 
ومتنوعة ت�ضتفيد منها ع�ضرات الفرق واملنتخبات التي تع�ضكر يف دبي �ضنويا 
70 فريقا ومنتخبا وكان  2021 وحتى الآن  والتي بلغ عددها منذ يناير 
طوكيو  لأوملبياد  ا�ضتعدت  ال��دول  خمتلف  من  اأوملبية  منتخبات  بينها  من 

واأحرز عدد منها ميداليات اأوملبية.
اإعجابه  ع��ن  ال��ك��وب��ي  وال��ري��ا���ض��ة  ال�ضباب  ل��وزي��ر  الأول  ال��ن��ائ��ب  ع��ّر  فيما 
بالتطور احل�ضاري والريا�ضي الذي ت�ضهده دولة الإمارات العربية املتحدة 
والفعاليات وجناح دبي يف اأن ت�ضبح وجهة عاملية م�ضلة للريا�ضة، كما عر 

مع�ضكر  لإق��ام��ة  الهمم  اأ�ضحاب  م��ن  كوبا  ريا�ضيي  م��ع  بالتواجد  �ضعادته 
تدريبي يف دبي بف�ضل ما تتمتع به دبي من �ضمعة عاملية يف جمال ا�ضت�ضافة 
وال�ضياحية  الريا�ضية  من�ضاآتها  بف�ضل  التدريبية  واملع�ضكرات  البطولت 
وتطور وان�ضيابية حركة ال�ضفر والتنقل، واأكد اأن هذا هو التعاون الأول بني 
اجلانبني و�ضتكون هناك املزيد من املع�ضكرات التدريبية ملنتخبات كوبية يف 
املنتخبات  حققتها  التي  الكبرية  وال�ضتفادة  التجربة  ه��ذه  جن��اح  بعد  دب��ي 
الكوبية التي تع�ضكر يف دبي حاليا والتي ت�ضم 9 ريا�ضيا يف 6 ريا�ضات هي 
الأثقال  ورف��ع  القوى  والعاب  الطاولة  وتن�ص  الهوائية  وال��دراج��ات  اجل��ودو 
الريا�ضي  حمدان  وجممع  ال�ضبا  ند  يف  ب�ضعادة  يتدربون  حيث  وال�ضباحة 
املنتخبات  م��ن  امل��زي��د  م�ضتقبال  و�ضتح�ضر  ال��ه��م��م،  لأ���ض��ح��اب  دب��ي  ون���ادي 
الريا�ضية  املن�ضاآت  م��ن  وال���ض��ت��ف��ادة  تدريبية  مع�ضكرات  لإق��ام��ة  الأخ���رى 

الرائعة واجلواء اجلميلة يف دبي.
الألعاب  ت��اري��خ  يف  الوحيد  الريا�ضي  اأ�ضبح  ال��ذي  خوانتورين  ال��رت��و  اأم��ا 
الأوملبية الذي يحرز امليدالية الذهبية يف �ضباقي جري 400 و800 مرت  

حني حقق الإجناز يف اأوملبياد مونرتيال 1976 ومل ينجح اأي حد يف تكراره، 
فقد عر عن اعجابه مبا �ضاهده يف دبي خالل فرتة املع�ضكر التدريبي احلايل، 
وقال اأن دبي تظم من�ضاآت ريا�ضية رائعة ل�ضت�ضافة التدريبات والبطولت 

واأن الريا�ضيني الكوبيني ا�ضتفادوا كثريا من هذا املع�ضكر التدريبي.
دبي  وجمل�ص  كوبا  بني  التعاون  تعزيز  يف  رغبته  عن  خوانتورين  عر  كما 
الريا�ضي لإقامة املزيد من املع�ضكرات التدريبية م�ضتقبال وكذلك ال�ضتفادة 
امل�ضرتكة مما ميتلكه كل طرف من خرات ومن�ضاآت خلدمة الريا�ضيني يف 

كال البلدين.
ويف ختام الزيارة جتول الوفد الزائر يرافقه اأمني عام املجل�ص يف مقر املجل�ص 
لالطالع على عمل الإدارات، كما قدم حارب للوفد الزائر ن�ضخا من الطبعة 
الإجنليزية لكتاب ق�ضتي ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
دبي -رع��اه اهلل- وكذلك  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب 
�ضعار املجل�ص، فيما قدم الوفد الكوبي للمجل�ص قمي�ص البعثة الكوبية يف 

الدورة الباراملبية وعددا من الهدايا التذكارية.

كوبية تع�سكر يف دبي منتخبات   6

جمل�س دبي الريا�ضي يبحث زيادة املع�ضكرات التدريبية الكوبية
 الأ�سطورة الأوملبية األربتو خوانتورين معجب بالتطور الريا�سي واملن�ساآت التدريبية يف »دانة الدنيا«

اأرقام قيا�ضية لفريمينيو و�ضالح وكلوب يف اجلولة الأوىل من الربمييريليج

•• اأبوظبي-وام:

قرر احتاد المارات لكرة القدم و رابطة املحرتفني الإماراتية 
والأزمات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  مع  التن�ضيق  وبعد 
والكوارث ال�ضماح للجماهري باحل�ضور اإىل مدرجات املالعب 
يف مباريات م�ضابقات كاأ�ص �ضاحب ال�ضمو رئي�ص الدولة ودوري 
للمو�ضم  ال�ضوبر  وكاأ�ص  الرابطة  وكاأ�ص  للمحرتفني،  اأدن��وك 
الأوىل  ال���درج���ت���ني  ودوري   2022  –  2021 ال��ري��ا���ض��ي 
الزائرة،  املنتخبات  و  الوطنية  املنتخبات  ومباريات  والثانية، 
وذلك  ال�ضيدات  ومباريات  ال�ضالت،  وكرة  ال�ضاطئية،  والكرة 

بن�ضبة %60من ال�ضعة املتاحة يف كل ا�ضتاد.

ي��ظ��ه��ر ع��ر تطبيق احل�ضن  مل��ن  و���ض��ي��ك��ون احل�����ض��ور م��ت��اح��ا 
املعتمدة بالدولة  اللقاحات  الثالثة من  ح�ضوله على اجلرعة 
اأو من مل يكمل 6 �ضهور من ح�ضوله على اجلرعة الثانية مع 
 "48" PCR ملدة ل تتجاوز  ال�ضلبية  الفح�ص  نتيجة  اإب��راز 
بالإجراءات  التام  اللتزام  �ضرورة  و  املباراة  تاريخ  من  �ضاعة 
باأن  علما  اجل�ضدي،  والتباعد  الكمامات  وارت��داء  الح��رتازي��ة 

الفئة العمرية امل�ضمولة باحل�ضور هي 16 عاما فما فوق.
مع  التن�ضيق  ب��ع��د  ال��ك��رة  احت����اد  اع��ت��م��د  مت�ضل  �ضعيد  ع��ل��ى 
اجلهات املخت�ضة عودة ن�ضاط دوري ال�ضباب حتت 21 و حتت 
19 عاما، والنا�ضئني والراعم حتت 17 و 16، و15، و14، 

و13 �ضنة.

احتاد الكرة و رابطة املحرتفني ي�ضمحان للجماهري بح�ضور املباريات بن�ضبة 60 %
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 دعوي رقم 2021/258 جتاري م�شارف جزئي
 تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعى عليه/1_ اقبال اإبراهيم بيبال - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/ دمي للتمويل ذ.م.م.... )دنيا للتمويل ذ. م. م. �ضابقاً(

و ميثله /يو�ضف ح�ضني حممد �ضالح ال�ضهالوي
اإجمايل وقدره 90،427.65 درهم  املطالبة مببلغ  الدعوى ومو�ضوعها  اأقام عليك�   قد 
وفائدة اإتفاقية وقدرها 39.99% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى تاريخ ال�ضداد التام. مع 
جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اأتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليه  املدعى  اإل��زام 
لذا  الدعوى   اإدارة  ال�ضاعة 09:00 �ضباحا يف مكتب  املوافق 2021-08-15  الح��د  يوم 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة ب�ثالثة اأيام على القل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 16/ 8/ 2021  Issue No : 13315
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Ajman Court,
the Federal Civil Court of First Instance 

in Case No. AJCFICIREA2021/0002666 - Civil (Partial)
To the defendant : Shakir Ullah Zakim Khan
Unknown Place of residence : New Industrial Ajman, building No. 3 opposite 
to Industrial Police Station, ground floor, apartment No. 10, Makani No. 
4801607363, mobile No. 0509801990
You are assigned to attend the hearing 22/08/2021 in front of the Case 
Management Office of Ajman Court of First Instance Civil Court - Office 
No. (Case Manager Office No. 8) in person or authorized agent/ attorney, and 
to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, 
within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order 
to hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Note: Notification of Publication in Arabic & English
Judicial Service Office 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 16/ 8/ 2021  Issue No : 13315
Notification by Publication

In lawsuit No. 2861/2021/16 Commercial Partial
In the First Commercial Partial Circuit No. 11

Case Subject: To obligate the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 744.180.04 
(Seven hundred and forty-four thousand one hundred and eighty dirhams and four fils only) as 
well as the legal interest with 5% as from the date of the claim until full payment.
The Claimant : M A S H STEEL CONSTRUCTIONS CONTRACTING L.L.C
Address : United Arab Emirates, Emirate of Dubai - Business Bay-Bay Square - Building No. 
6 - First Floor Office No. (101) Makani No. 2667586607.
Represented by : Nasser Youssef Ali Nasser Al-Khamis
The Defendant :1- Ramky Enviro Engineers Middle East FZ LLC - Capacity as: the defendant
Notification Subject : Has filed a lawsuit against you. Its subject is to obligate the defendant to 
pay an amount of AED 744.180.04 (Seven hundred and forty-four thousand one hundred and 
eighty dirhams and four fils only) as well as the legal interest with 5% as from the date of the 
claim until full payment. A hearing is set on Sunday corresponding 22/08/2021 at 08:30 am 
at the Remote Litigation Hall BUILDING-DESC&. Therefore, you are required to attend or 
whoever represents you legally, and you must submit what you have of notes or documents to 
the court at least three days before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

يف الدعوى رقم 4138/2021/60 اأمر اأداء  
املنظورة يف : اأوامر الأداء وانفاذ العقود التجارية رقم  203 

مو�ضوع الدعوى : اإ�ضت�ضدار اأمر بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ 480000 درهم )اربعمائة 
والر�ضوم  التام   ال�ضداد  وحتى  �ضيك  كل  ا�ضتحقاق  تاريخ  5% من  بواقع  التاأخريية  والفائدة  درهما(  ال��ف  وثمانون 

وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعى : �ضركة تريد هاو�ص املحدودة - ذ م م عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �ضارع اخلليج 

التجاري 1- مبنى فيجن تاور - �ضقة الطابق 47 - بالقرب من �ضبين�ص هاير ماركت 
املطلوب اإعالنهما : 1- �ضركة الفجرية الوطنية للمقاولت - ذ م م   2- يو�ضف حنا زهره - �ضفتهما : مدعى عليهما

املدعي  ال��زام   2021/6/22 بتاريخ  الإبتدائية  اأداء فقد قررت حمكمة دبي  اأمر  ا�ضت�ضدار  الإع��الن : طلب  مو�ضوع 
عليهما بالت�ضامن والتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغا 480000 )اأربعمائة وثمانون الف درهما( ، والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ 2021/1/20 وحتى متام ال�ضداد مع الزامهما بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل 

اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

اأهدى املهاجم الفرن�ضي كرمي بنزمية مدربه العائد كارلو اأن�ضيلوتي فوزه الأّول 
األفي�ص  ال��دوري ال�ضباين لكرة القدم بفوزه على م�ضيفه  مع ريال مدريد يف 

الأوىل. املرحلة  مناف�ضات  �ضمن   1-4
نات�ضو  امل��داف��ع  اأ���ض��اف  فيما  و62،   48 الدقيقتني  يف  هدفني  بنزمية  و�ضجل 
فرناندي�ص هدفاً يف الدقيقة 56 واختتم البديل الرازيلي فيني�ضيو�ص جونيور 
الت�ضجيل )90+3(. فيما �ضجل اخلا�ضر هدف ال�ضرف عر مهاجمه خو�ضيلو 

)65 من ركلة جزاء(.
وبداأ املهاجم الدويل الفرن�ضي العائد اإىل منتخب "الديوك" بعد غيابه لفرتة 
-2021 اجلديد  املو�ضم  اأخالقية،  ق�ضية  خلفية  على  اإيقافه  ب�ضبب  طويلة 

ثنائية. واأثبت بنزمية الذي حمل �ضارة القيادة  مع  �ضابقه  اأنهى  كما   2022
يف ظل غياب الرازيلي مار�ضيلو امل�ضاب، جناعته 

املا�ضي  املو�ضم  اأنهى  التهديفية، بعدما كان 
كثاين اأف�ضل الهدافني يف "ل ليغا" مع 

23 هدفاً مت�ضاوياً مع جريار مورينو 
ليونيل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��ن��ج��م  وخ��ل��ف 

مي�ضي الذي غادر بر�ضلونة اإىل �ضان 
جرمان )30 هدفاً(.

غاريث  الويلزي  ع��اد  املقابل،  يف 
"البيت  ����ض���ف���وف  اإىل  ب����اي����ل 

القمي�ص  ل���ريت���دي  الأبي�ص" 

توتنهام  ال�ضابق  فريقه  م��ع  الإع����ارة  �ضبيل  على  ق�ضاه  ع��ام  بعد   18 ال��رق��م 
النكليزي، ولكن كان اأمام األأفي�ص الأقل بريقاً.

ويخو�ص ريال املو�ضم احلايل بحلة جديدة مع رحيل العديد من الوجوه التي 
اإىل  بنت اأجماد النادي، على غرار قلب دفاعه وقائده �ضريخيو رامو�ص املغادر 
باري�ص �ضان جرمان الفرن�ضي ومدافعه الآخر الفرن�ضي رافايل فاران الذي رحل 
اإىل مان�ض�ضرت يونايتد النكليزي، كما قرر مواطنه زين الدين زيدان التخلي 

عن مهامه التدريبية.
وعاد اأن�ضيلوتي الذي كان اأ�ضرف على تدريب رريال بني عامي 2013 و2015 
اأعوام  لثالثة  امللكي  النادي  تدريب  لت�ضلم مهمة  الأول من حزيران/يونيو  يف 
خلفاً لزيدان الذي ا�ضتقال من من�ضبه جمدداً، لكن هذه املرة على خلفية مو�ضم 
خاٍل متاماً من الألقاب اإن كان حملياً اأو قارياً، خالفاً للمرة الأوىل عام 2018 
حني ا�ضتقال بعد اأيام معدودة على قيادة ريال اىل لقبه الثالث توالياً يف دوري 

الأبطال.
مقابل هذه الغيابات، دعم نادي العا�ضمة �ضفوفه باملدافع النم�ضوي دافيد األبا 

قادما من بايرن ميونيخ الملاين بعد اإنتهاء عقده.
ومل يخ�ص ريال �ضوى مباراتني وديتني حت�ضرياً للمو�ضم اجلديد حيث خ�ضر 
اأمام ميالن الإيطايل  اأمام غال�ضكو رينجرز ال�ضكتلندي 1-2 وتعادل �ضلباً 

ال�ضبوع املا�ضي.
وبعد �ضوط اأّول عقيم، افتتح ريال الت�ضجيل يف الثاين بف�ضل بنزمية بعد لعبة 
م�ضرتكة بداأها لوكا�ص فا�ضكي�ص وتابعها بكعب قدمه البلجيكي اإدين هازار اإىل 
بت�ضديدة  با�ضيكو  فرناندو  احلار�ص  وخ��دع  الكرة  على  �ضيطر  ال��ذي  الفرن�ضي 

"على الطاير" بقدمه اليمنى )48(.
اأر�ضلها  اليمنى،  اجل��ه��ة  م��ن  ركنية  رك��ل��ة  بعد  ال��ث��اين  ال��ه��دف  نات�ضو  واأ���ض��اف 
الكرواتي لوكا مودريت�ص اأمام املرمى تابعها املدافع الدويل بقدمه اليمنى 

عند القائم الّول )56(.
هذه  يف  الثانية  للمرة  التهديفية  ب�ضماته  ل��ي��رتك  بنزمية  ي��ت��اأخ��ر  ومل 
الأم�����ض��ي��ة، ب��ع��د جم��ه��ود ف����ردي رائ����ع م��ن لع���ب ال��و���ض��ط الوروغ���وي���اين 
الذي  اإىل منطقة اجل��زاء وم��رر لزميله  ال��ذي دخل  فيديريكو فالفريدي 

�ضّجل يف حماولته الثانية بعد اأوىل �ضدها دفاع األفي�ص )62(.
ورّد الفريق امل�ضيف بح�ضوله على ركلة جزاء بعد متريرة خلفية �ضعيفة 
اإيدر ميليتاو حلار�ص مرماه البلجيكي تيبو كورتوا الذي  من الرازيلي 
ا�ضطر لرتكاب خطاأ على املهاجم ال�ضويدي جون غيديتي، نفذها خو�ضيلو 

بنجاح )65(.
من  ب��دًل  جونيور  فيني�ضيو�ص  ادخ��ال  منها  تبديالت،  ع��دة  اأن�ضيلوتي  واأج��رى 
التهديفي  املهرجان  باختتامه  مدربه  ظن  ح�ضن  عند  الرازيلي  فكان  ه��ازار، 
ب�ضربة راأ���ض��ي��ة م��ن الأم��ت��ار ال�ضتة بعد مت��ري��رة م��ن ال��واف��د اجل��دي��د األب���ا يف 

الدقيقة الثانية من الوقت املحت�ضب بدل ال�ضائع.
اإىل  اإ���ض��ارة  يف  ري���ال،  ال�ضحري يف  الثالثي  ع��ن  اإع���الم حملية  و�ضائل  وحت��دث 
الثالثي  ع��ن  التكلم  اأري���د  "ل  البلجيكي  ق��ال  ب��ن��زمي��ة-ه��ازار-ب��اي��ل،  الثالثي 

ال�ضحري، بل عن الفريق ال�ضحري".
 ،1  -  1 وليفانتي  قاد�ص  بني  امل��وق��ف،  �ضيد  التعادل  ك��ان  اأخ���رى،  مباريات  ويف 
وريال مايوركا اأمام ريال بيتي�ص بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل اأو�ضا�ضونا �ضلباً 

مع اإ�ضبانيول.
وتتابع مباريات املرحلة الأحد في�ضتقبل �ضلتا فيغو مناف�ضه 
حامل اللقب اأتلتيكو مدريد، فيما ي�ضت�ضيف بر�ضلونة يف 
اأّول مباراة له يف "ل ليغا" من دون جنمه مي�ضي للمرة 
الوىل منذ 21 عاماً مناف�ضه ريال �ضو�ضييداد، كما 

يلعب اإ�ضبيلية اأمام رايو فايكانو.

وا�ضل باري�ص �ضان جرمان حملته الطاحمة ل�ضتعادة اللقب من ليل بنجاح يف 
ال�ضابق  اأم��ام مدربه  نظيفة  برباعية  اأر�ضه  على  الأخ��ري  �ضقوط  �ضهدت  اأم�ضية 
 2-4 �ضرتا�ضبورغ  على  كبرياً  ف��وزاً  وحّقق  غالتييه،  كري�ضتوف  احل��ايل  وني�ص 
اأمام ناظري جنمه اجلديد النجم الأرجنتيني ليونيل مي�ضي املُنتقل حديثاً من 
الفرن�ضي لكرة  ال��دوري  الثانية من  املرحلة  اإط��ار  الإ�ضباين، وذلك يف  بر�ضلونة 

القدم .
ورفع �ضان جرمان ر�ضيده اىل �ضت نقاط من مباراتني يف �ضدارة الرتتيب موقتا 

بانتظار ا�ضتكمال مباريات املرحلة اأمام ني�ص ولوريان مع 4 نقاط لكل منهما.
النجوم  م�ضرح  اأ�ضبح  برين�ص" ال��ذي  دي  "بارك  ملعب  اىل  الن��ظ��ار  واجت��ه��ت 
وجود  مع  الكبرية  بالأ�ضماء  يعّج  الفريق  فاأ�ضبح  مي�ضي،  اإن�ضمام  بعد  بامتياز 

الرازيلي نيمار وكيليان مبابي.
الوافدين  جميع  مع  تقدميه  اأثناء  �ضاخباً  اإ�ضتقباًل  الأرجنتيني  النجم  ون��ال 
اجلدد من قبل اجلماهري الفرن�ضية العائدة اىل حديقة المراء للمرة الوىل 

منذ 17 �ضهراً على خلفية جائحة كوفيد19-.
وغاب الثنائي ال�ضارب املوؤّلف من مي�ضي ونيمار عن ت�ضكيلة النادي الباري�ضي، 

وتابعا اللقاء من املدرجات جنباً اىل جنب.
باريدي�ص  لياندرو  الأرجنتينيان  ماركينيو�ص،  الرازيلي  من  كل  اأي�ضاً  وغ��اب 
10 متوز/يوليو،  اأم��ريك��ا يف  ك��وب��ا  ن��ه��ائ��ي  ال��ذي��ن خ��ا���ض��وا  واأن��خ��ل دي م��اري��ا 
ماركو  الو�ضط  ولع��ب  دون��اروم��ا  جانلويجي  اجل��دي��د  احل��ار���ص  اإىل  بالإ�ضافة 
فرياتي اللذين خا�ضا نهائي كاأ�ص اأوروبا مع اإيطاليا وتّوجا على ح�ضاب اإنكلرتا، 

واملدافع الإ�ضباين �ضريخيو رامو�ص امل�ضاب.

ماوري�ضيو  الرجنتيني  امل��درب  فريق  اّن  اإل  الغيابات،  من  الهائل  العدد  ورغ��م 
بال�ضعي  تتمثل  والتي  مي�ضي  اإن�ضمام  بعد  كبرية  م�ضوؤولية  ينتظره  بوكيتينو 
اىل ح�ضد كل اللقاب املمكنة ويف طليعتها لقب دوري اأبطال اأوروبا الغائب عن 

خزانة النادي.
املهاجم  فتمكن  الهجومية  ع�ضالته  لعر�ص  طوياًل  جرمان  �ضان  ينتظر  ومل 
الأرجنتيني ماورو اإيكاردي من منح فريقه التقدم بعد مرور ثالث دقائق من 

�ضربة راأ�ضية اإثر متريرة عر�ضية رائعة من ال�ضنغايل عبدو ديالو.
اإمكانية رحيله اىل  املا�ضية حول  التكهنات يف اليام  و�ضاهم مبابي، الذي دارت 
بالعب  ارتطمت  عك�ضية  ت�ضديدة  بعد  فريقه  تقدم  يف  الإ�ضباين،  مدريد  ري��ال 
لتحت�ضب  داخل مرمى فريقه )25(،  مبا�ضرة  اأجورك  لودوفيت�ص  �ضرتا�ضبورغ 

بالنريان ال�ضديقة.
ووا�ضل الملاين يوليان دراك�ضلر مهرجان الأهداف باإ�ضافة الثالث بعد حلظات 
معدودة ومن جمهود اأي�ضاً لبطل مونديال 2018 بعد ان ارتطمت كرته باأحد 

مدافعي ال�ضيوف فتابعها الدويل الأملاين داخل املرمى )27(.
ال�ضيوف من ذلك  فا�ضتفاد  الثاين،  ال�ضوط  ال�ضيء يف  بع�ص  املباراة  اإيقاع  هداأ 
لتقلي�ص النتيجة عن طريق مهاجم �ضان جرمان ال�ضابق كيفن غامريو الذي 
فالن�ضيا  م��ن  ق��ادم��اً  عامني  مل��دة  ب�ضفقة  ال�ضيف  ه��ذا  �ضرتا�ضبورغ  اىل  ان�ضم 

الإ�ضباين )53(.
الالفتة  �ضحوته  املا�ضي  املو�ضم   15 املركز  احتل  ال��ذي  ال�ضيف  الفريق  وتابع 
راأ�ضية لأج��ورك الذي عو�ص هدفه العك�ضي،  النتيجة عر  ومتكن من تقلي�ص 

اإثر متريرة من دمييرتي لينارد )64(.

لكّن اآمال �ضرتا�ضبورغ تعّر�ضت لنك�ضة بعد طرد لعبه الغاين األك�ضندر دجيكو 
البطاقة  ل��ريف��ع احل��ك��م بوجهه  اإي��ك��اردي  ال��ق��وّي م��ن اخل��ل��ف على  اإث���ر تدخله 

ال�ضفراء الثانية )81(.
رائع  جمهود  اإث��ر  الرابع  الهدف  بت�ضجيله  جماهريه  الباري�ضي  النادي  وطماأن 
من مبابي الذي راوغ دفاع ال�ضيوف ومّرر للبديل الإ�ضباين بابلو �ضارابيا فتابع 

الكرة داخل املرمى )86(.
وّجه ني�ص �ضربة قا�ضية لليل حامل لقب الدوري بعدما اأحلق به هزمية ثقيلة 

على اأر�ضه برباعية نظيفة.
و64(   1( هدفني  �ضاحب  دول��رغ  كا�ضر  الدمناركي  اإىل  بفوزه  ني�ص  ويدين 

واجلزائري ه�ضام بوداوي )5( واأمني غويري )4+45(.
وتاأتي خ�ضارة ليل بعد بدايته املتعرثة عندما اكتفى بالتعادل اأمام م�ضيفه ميتز 
املا�ضي، فيما تعادل ني�ص اي�ضاً اأمام رين�ص  الأ�ضبوع  الإفتتاحية  املرحلة  3-3 يف 

.1-1
غالتييه  كري�ضتوف  امل��درب  اّن  ليل خ�ضو�ضاً  قا�ضية على  وقع اخل�ضارة  وج��اءت 

الذي قاده اىل اللقب املو�ضم املا�ضي بات ي�ضرف على ني�ص.
ويبدو اأّن تاأثري املدرب الفرن�ضي الذي ح�ضل على ا�ضتقبال الأبطال من جماهري 
ال�ضابق، ظهر �ضريعاً حيث هيمن ال�ضيوف ب�ضكل كبري وملحوظ، و�ضط  ناديه 

اإنعدام قدرة حامل اللقب على القيام باأي رّدة فعل.
غالتييه، الفائز بجائزة اأف�ضل مدرب يف الدوري الفرن�ضي ثالث مرات، اأ�ضرف 
على ليل بني العامني 2017 و2021، بعدما كان �ضبق اأن �ضارك معه كالعب 
1987 و1990، وهو انتقل هذا ال�ضيف اىل ني�ص بعد تتويجه  بني العامني 

بلقب ال� "ليغ 1".
وبعد نهاية املباراة، وّجه غالتييه التحية جلمهور فريقه ال�ضابق قائاًل "اأريد اأن 
اأ�ضكر امل�ضجعني. راأيت اأنه كان هناك لفتة جميلة، و�ضمعت الكثري من هتافات 

ال�ضكر".
دائًما  الرائع  فمن  ل��دّي،  كبري  تقدير  حمل  بي  اخلا�ص  الرتحيب  "كان  وتابع 
اأن اأح�ضر اىل هذا امللعب واأنال هذا النوع من الإحرتام. حاولت اأن اأكون باأعلى 
للغاية  ح�ّضا�ص  الأح��ي��ان  بع�ص  يف  فاأنا  امل�ضاعر،  تعرتيني  واأّل  ال��رودة  درج��ات 

واأردت اأن اأبقى مركًزا على اأداء فريقي".
يف املقابل، اإنهار ليل الذي ا�ضتهل املو�ضم بفوزه بكاأ�ص الأبطال على ح�ضاب باري�ص 
�ضان جرمان بنتيجة -1�ضفر، دفاعياً حيث تلقت �ضباكه 7 اأهداف يف مباراتني، 
اأي حوايل ثلث الهداف التي دخلت مرماه طوال 38 مرحلة يف املو�ضم املن�ضرم 

.)23(
ومتكن ني�ص من هّز �ضباك امل�ضيف مرتني يف اأول خم�ص دقائق من عمر املباراة 
اإ�ضرتاحة  اىل  ليل  ودخ��ل  ب���وداوي )5(.  دول���رغ )2( واجل��زائ��ري  ع��ن طريق 
ال�ضوطني متخلفاً بثالثية بعد هدف غويري من ركلة جزاء يف الدقيقة الرابعة 

من الوقت بدل ال�ضائع.
وعجز فريق املدرب جو�ضالن غوفرنيك عن التعوي�ص يف ال�ضوط الثاين، وزادت 
المور �ضوءاً بهدف رابع حمل توقيع دولرغ )64(، وهو الثاين ال�ضخ�ضي له 

يف تلك الأم�ضية.
وكاد بوداوي ي�ضّجل هدفه الثاين يف املباراة )70( لكّن احلكم األغى الهدف بعد 

العودة اىل تقنية احلكم امل�ضاعد )يف اآيه اآر( بداعي الت�ضّلل.

رباعية ل�ضان جرمان اأمام ناظري مي�ضي 

•• اأبوظبي - وام:

الدولة  يف  ال�ضودان  جمهورية  �ضفري  الكارب  عبداهلل  اأم��ني  حممد  �ضعادة  اأع��رب 
عن �ضكر بالده حكومة و�ضعبا لدولة المارات العربية املتحدة ملبادرتها الكرمية 
ا�ضت�ضافة مع�ضكر الفريق الوطني ال�ضوداين لكرة القدم بالمارات وخ�ص بال�ضكر 
العميق يف هذا ال�ضاأن �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
اإحتاد  رئي�ص  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ض��د  ال�ضيخ  و  الرئا�ضة  ���ض��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
الإم��ارات لكرة القدم للجهود املبذولة يف هذا ال�ضدد و التي جتد كل تقدير من 

الو�ضط الريا�ضي يف ال�ضودان.
جاء ذلك خالل لقاء �ضفري جمهورية ال�ضودان لدي الدولة مبكتبه اأم�ص �ضعادة 

حممد عبداهلل هزام الظاهري الأمني العام لالحتاد الإماراتي لكرة القدم الذي 
من  ال�ضوداين  املنتخب  لإ�ضتقبال  ال�ضتعدادات  جميع  اكتمال  جانبه  من  اأعلن 
حيث ال�ضت�ضافة و املالعب مبا يف ذلك مراعاة ال�ضرتاطات ال�ضحية اخلا�ضة 

بجائحة كورونا.
اإىل التن�ضيق الكامل مع احتاد كرة القدم ال�ضوداين لكي يخرج  و نوه الظاهري 
املع�ضكر يف اأف�ضل �ضورة ممكنة موؤكدا عمق العالقات الثنائية التي جتمع البلدين 

ال�ضقيقني وعر عن التطلع اإىل موا�ضلة التعاون يف املجالت الريا�ضية كافة.
النيجر  منتخب  مع  وديتني  مباراتني  ال�ضوداين  املنتخب  يلعب  اأن  املقرر  من  و 
يومي 22 و 26 اأغ�ضط�ص اجلاري خالل املع�ضكر الذي ي�ضتمر يف الفرتة من 20 

اإىل 30 من ال�ضهر نف�ضه.

�ضفري ال�ضودان يلتقي اأمني عام احتاد الإمارات لكرة القدم

ق����ال م���داف���ع ل��ي��ف��رب��ول ف��ريج��ي��ل ف����ان داي������ك، اإن���ه 
ذهنياً"  "�ضعبة  غ��ي��اب  ف��رتة  م��ن  ل��ل��ع��ودة  متحم�ص 
الهولندي  الالعب  �ضارك  اأن  بعد  الإ���ض��اب��ة،  ب�ضبب 
الدويل لأول مرة يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة 
انت�ضار فريقه  اأ�ضهر خالل  بعد غياب ع�ضرة  القدم 
الوافد اجلديد  �ضيتي  نوريت�ص  م�ضيفه  على   0-3

ال�ضبت.
وا�ضتهل ليفربول م�ضواره يف املو�ضم اجلديد بانت�ضار 
�ضهل بف�ضل اأهداف ديوغو جوتا وروبرتو فريمينو 

وحممد �ضالح.
ليفربول  ي���واج���ه  ومل 

تقريباً  م��ت��اع��ب  اأي 
رود  ك������ارو  ب���اإ����ض���ت���اد 
و��������ض�������ارك ����ض���خ���رة 

ال����دف����اع ف�����ان داي����ك 
لأول مرة يف الدوري 
تعر�ضه  ب��ع��د  امل��م��ت��از 
لإ����ض���اب���ة خ���ط���رية يف 

الأول(  )ت�ضرين  اأك��ت��وب��ر  يف  اإي��ف��رت��ون  اأم���ام  الركبة 
املا�ضي.

املا�ضي  املو�ضم  يف  مباريات  خم�ص  داي��ك  ف��ان  ولعب 
يف  ينجح  ومل  بغيابه  ليفربول  وت��اأث��ر  اإ�ضابته  قبل 

الدفاع عن لقبه واأنهى املو�ضم ثالثاً.
واأبلغ فان دايك �ضكاي �ضبورت�ص: "كان الأمر �ضعباً 
ت��ك��ون لئقاً  الأي����ام  اأح���د  ال��ذه��ن��ي، يف  ال�ضعيد  على 

متاماً، واليوم التايل يكون مليئاً بالأدوية والأمل".
املراكز  يف  الإ���ض��اب��ات  م��ن  مل��زي��د  "تعر�ضنا  وت���اب���ع: 
من  نتمكن  مل  ل��ذل��ك  امل��ا���ض��ي(  )امل��و���ض��م  الرئي�ضية 

اللعب باأ�ضلوبنا وبالطريقة التي نريدها".
الريطانية )بي.بي.�ضي( عن  الإذاع��ة  ونقلت هيئة 
املدافع الهولندي قوله: "اآمل اأن اأ�ضتمر يف م�ضاعدة 
الالعبني بعد عودتي، اأحتاج اإىل املباريات.. املدرب 
يعرف ذلك واأنا اأعلم ذلك، اإنها بداية جيدة، الآن 

لدينا الوقت للتعايف من اأجل الأ�ضبوع املقبل".
 21 ي��وم  برينلي  �ضد  اأر���ض��ه  على  ليفربول  ويلعب 

اأغ�ضط�ص -اآب.

فان دايك ي�ضتمتع بالعودة 
بعد غياب 10 اأ�ضهر

بنزمية يهدي اأن�ضيلوتي العائد 
فوزه الأول مع ريال 

غوارديول يدافع 
عن �ضيا�ضات 

�ضيتي التعاقدية
�ضيتي،  م��ان�����ض�����ض��رت  م����درب  داف����ع 
�ضيا�ضات  ع���ن  غ����واردي����ول،  ب��ي��ب 
فريقه التعاقدية واأكد اأن انفاقه 
اجلانب  ه�����ذا  يف  ك���ب���رية  م���ب���ال���غ 
ال��ل��ع��ب املايل  ي��خ��ال��ف ق���واع���د  ل 
لعب  مع  التعاقد  بعد  النظيف، 
الدويل جاك  الإجنليزي  الو�ضط 
غريلي�ص مقابل مبلغ قيا�ضي على 

م�ضتوى بريطانيا.
وك�������ان�������ت حم����ك����م����ة ال���ت���ح���ك���ي���م 
-متوز  يوليو  يف  األغت  الريا�ضية 
واملنع  الإي��ق��اف  املا�ضي  العام  من 
م��ن ال��ب��ط��ولت الأوروب���ي���ة الذي 
ف��ر���ض��ه الحت����اد الأوروب������ي لكرة 
مل����دة ع���ام���ني ع��ل��ى �ضيتي  ال���ق���دم 
اللعب  ل���وائ���ح  ب���دع���وى خم��ال��ف��ة 

املايل النظيف.
وم���رة اأخ���رى اأث���ار اإن��ف��اق النادي 
التعاقد  ب��ع��د  ج��دي��دة  ت�����ض��اوؤلت 
مع غريلي�ص مقابل 100 مليون 
 138.63( اإ���ض��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه 
فيال  اأ���ض��ت��ون  م��ن  دولر(  مليون 
ال�ضفقة  ب����رر  غ�����واردي�����ول  ل��ك��ن 
 60 على  ن��ادي��ه ح�ضل  اإن  ق��ائ��اًل 
بيع  من  اإ�ضرتليني  جنيه  مليون 

لعبني خالل اآخر 12 �ضهراً.
وق��ال امل��درب الإ���ض��ب��اين: "قواعد 
اللعب املايل النظيف تعني وجود 
نت�ضاوى  ذل���ك  ون��ح��ن يف  ق��ي��ود.. 
مع اجلميع ويف النهاية كل فريق 

يتخذ ما ينا�ضبه من قرارات".
يثبت  ع������ام  ك����ل  "يف  واأ�������ض������اف: 
على  املطبقة  بالقواعد  التزامنا 
خمالفة  اأي  تظهر  ومل  اجلميع 
اإن بع�ص  من جانبنا، �ضبق وقلت 
م�������الك الأن�������دي�������ة ي����رغ����ب����ون يف 
مالك  لكن  اأرب���اح  على  احل�ضول 
اخل�ضارة  يف  ي��رغ��ب��ون  ل  ن��ادي��ن��ا 
كان  اإذا  الأم����وال  ينفقون  لكنهم 

ذلك ممكناً".
وتقول و�ضائل اإعالم بريطانية اإن 
�ضيتي م�ضتعد لدفع 120 مليون 
جنيه اإ�ضرتليني مقابل احل�ضول 
على خ��دم��ات ه��اري ك��ني مهاجم 
ب��ع��د رحيل  ت��وت��ن��ه��ام ه��وت�����ض��ب��ري 
�ضريجيو اأغويرو يف نهاية املو�ضم 

املا�ضي.

اأعلن نادي اأتلتيكو مدريد اأن مهاجمه ال�ضابق دييغو كو�ضتا وّقع على 
ك�ضوفات نادي اأتليتكو مينريو مت�ضدر الدوري الرازيلي.

وو�ضل مهاجم نادي ت�ضل�ضي الإنكليزي ال�ضابق البالغ من العمر 32 
املا�ضي  حزيران-يونيو  يف  عقده  ف�ضخ  بعد  ح��راً  وك��ي��اًل  ب�ضفة  ع��ام��اً 
دييغو  الأرجنتيني  امل��درب  بقيادة  الإ�ضباين  ال���دوري  لقب  حامل  مع 
�ضيميوين. و�ضارك كو�ضتا يف �ضبع مباريات فقط املو�ضم املا�ضي و�ضجل 
هدفني. وكانت اآخر م�ضاركاته يف 22 كانون الأول-دي�ضمر 2020، 
عندما حل بدياًل لالأوروغوياين لوي�ص �ضواري�ص يف الدقيقة 87 من 
املباراة التي فاز فيها فريق العا�ضمة -2�ضفر على ريال �ضو�ضيداد يف 
من  قادماً   2007 ع��ام  م��رة  لأول  اأتلتيكو  اإىل  كو�ضتا  وو�ضل  الليغا. 

براغا الرتغايل لكنه مل يدافع عن األوان نادي العا�ضمة يف اأي مباراة، 
واألبا�ضيتي  فيغو  �ضلتا  اإىل  انتقل  ثم  ال�ضابق،  لفريقه  معاراً  اأبقاه  اإذ 

بنظام الإعارة اأي�ضاً، قبل اأن يوقع عام 2009 مع بلد الوليد.
 2014 اأتلتيكو وبقي معه حتى  2010 اإىل  لكنه �ضرعان ما عاد يف 
)اأعري عام 2012 لرايو فايكانو خالل هذه الفرتة(، قبل اأن يحل يف 
الدوري الإنكليزي املمتاز عام 2014 للدفاع عن األوان ت�ضل�ضي حيث 
توج بلقب ال��دوري مرتني وبكاأ�ص الرابطة مرة واح��دة، ما دفع نادي 

العا�ضمة اإىل التعاقد معه جمددا يف كانون الثاين-يناير 2018.
وخا�ص كو�ضتا مباراتني وديتني مع منتخب الرازيل، موطنه الأ�ضلي، 

قبل اأن يغري جن�ضيته ويلعب 24 مباراة مع اإ�ضبانيا.

دييغو كو�ضتا اإىل اأتلتيكو مينريو الربازيلي 



خنف�ضاء تعي�س يف اأمعاء مري�س
دم الأطباء الذين اأجروا تنظرياً لقولون مري�ص يبلغ من العمر  �ضُ

59 عاًما لكت�ضاف خنف�ضاء �ضغرية تزحف داخل اأمعائه.
و�ضعر الأطباء باحلرية اأثناء عملية تنظري روتينية للقولون لأحد 
ما  لكن  اأورام،  اأو  ق��روح  اأو  ندبات  عن  بحثاً   2019 ع��ام  يف  املر�ضى 
وج��ود خنف�ضاء حية  للغاية، حيث لحظوا  كان غريباً  عليه  ع��رثوا 
تزحف داخل اأمعاء املري�ص. وت�ضاءل الأطباء كيف دخلت اخلنف�ضاء 
اإىل اأمعاء الرجل يف املقام الأول؟ لكنهم ي�ضتبهون يف اأنها قد تكون 
دخلت عر فمه اأثناء نومه. وفيما يتعلق بكيفية متكنها من البقاء 
على قيد احلياة يف جهازه اله�ضمي، يعتقدون اأن الأمر قد يكون له 
القولون  يكون  اأن  يجب  حيث  القولون،  لتنظري  بتح�ضريه  عالقة 
فارًغا ونظيًفا قدر الإمكان، مما يت�ضمن المتناع عن تناول الطعام. 
ومت اإعطاء املري�ص كوكتياًل يحتوي على البويل اإيثيلني جاليكول، 
وهو ملني تنا�ضحي ي�ضتخدم لعالج الإم�ضاك، والذي يعتقد الأطباء 
اله�ضمي للرجل،  ���ض��رع م��ن رح��ل��ة اخلنف�ضاء ع��ر اجل��ه��از  ق��د  اأن���ه 

و�ضمن مرورها باأمان على طول الطريق اإىل القولون.

فتاة تكت�ضف اأن قلبها يف مكان غري مكانه 
عانت كلري ماك البالغة من العمر 19 عاما من �ضيكاغو بالوليات 
حاولت  لكنها  ون�ضف،  �ضهرين  مل��دة  م�ضتمر  �ضعال  م��ن  املتحدة، 
�ضفاء نف�ضها با�ضتعمال بع�ص الأدوبة. وبعد مرور �ضهر، ا�ضطرت 
الفتاة اإىل الذهاب اإىل امل�ضت�ضفى للح�ضول على عالج لأنها اأ�ضابت 
نف�ضها عن طريق اخلطاأ بالأ�ضالك ال�ضائكة، ثم قررت يف الوقت 
اأنها على  الأمريكية  امل��راأة  الطبيب  واأخ��ر  �ضعالها.  نف�ضه فح�ص 
اأ�ضعة  واأر�ضلها لإجراء  الرئوية  العدوى  بنوع من  الأرجح م�ضابة 
�ضينية على ال�ضدر. هذا، وكانت نتائج الفح�ص غري متوقعة متاما 
حيث علمت كلري اأن قلبها لي�ص على الي�ضار، مثل معظم الأ�ضخا�ص 
الفتاة بهذا  الطبيب  اأخر  اليمني. وعندما  الآخرين، ولكن على 
اخلر، اعتقدت اأنه كان ميزح فقط، كما كتبت �ضحيفة "مريور" 
الريطانية. واأو�ضح الطبيب اأن هذا ي�ضمى "دك�ضرتوكارديا" واأن 

عليها اإبالغ طبيبها املعالج بحالتها.
وتقول الفتاة: "عندما �ضمعت عن هذا، ظللت اأكرر: هل اأنت جاد؟.. 

لقد �ضدمت ومل اأفهم ملاذا اكت�ضفت هذا فقط يف �ضن 19".
و"دك�ضرتوكارديا" هو �ضذوذ تطوري نادر للغاية، حيث يقع معظم 
اأقل من واحد يف  القلب على اجلانب الأمي��ن من ال�ضدر، ويولد 
امل��ائ��ة م��ن الأ���ض��خ��ا���ص برتتيب القلب ه���ذا، وع���ادة ل ت��ك��ون هذه 
احلالة مهددة للحياة. و�ضاركت الفتاة ق�ضتها على تطبيق "تيك 
توك"، وفوجئ العديد من امل�ضتخدمني كيف اأنه ويف غ�ضون 19 

عاما مل يكت�ضف اأي من الأطباء عن ذلك.

ين�ضب فخًا لبيع لقاح كورونا مزيف 
ون�ضف  �ضنوات   3 مل��دة  بال�ضجن  ع��ام��اً   33 يبلغ  رج��ل  على  ُح��ك��م، 
جنيهاً   140 وانتزاع  ت�ضعينية  �ضيدة  على  الحتيال  بتهمة  ال�ضنة 
اإ�ضرتلينياً )164 يورو( منها نهاية العام املا�ضي، من خالل جعلها 

تعتقد اأنه اأعطاها لقاحاً م�ضاداً لفريو�ص كورونا.
فتحت ال�ضحية البالغة 92 عاماً واملقيمة يف �ضوربيتون يف جنوب 
غرب لندن، بابها يف 30 دي�ضمر-كانون الأول للم�ضتبه به الذي 

تظاهر باأنه ع�ضو يف خدمة ال�ضحة العامة.
املبلغ  �ضت�ضرتد  اأنها  مدعياً  اإ�ضرتلينياً  140 جنيهاً  تدفع  وجعلها 
بنوع  و�ضفته  ذراعها مبا  بعدما حقن  العامة  ال�ضحة  من خدمة 
الأ�ضواأ  اجل��رمي��ة  تفا�ضيل  دق��ائ��ق..   6 يف   5 مقتل  ال�����ض��ه��ام.  م��ن 

بريطانيا منذ 10 اأعوام
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اكت�ضاف قدرات اجتماعية فريدة لدى القرود
ك�ضفت درا�ضة دولية جديدة اأن ال�ضمبانزي، مثل الب�ضر، ي�ضتخدم اإ�ضارات يف بداية ونهاية التفاعالت الجتماعية 

وهي قدرات اجتماعية فريدة.
باحثني  بقيادة  و�ضوي�ضرا،  وفرن�ضا  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  املتحدة  اململكة  من  العلماء  من  فريق  واأو���ض��ح 
لالإن�ضان  امل�ضرتك  ال�ضلف  �ضمات  من  "�ضمة  كان  ال�ضلوك  هذا  اأن  اإىل  ي�ضري  اكت�ضافهم  اأن  نو�ضاتيل،  جامعة  من 

."iScience" وال�ضمبانزي"، ُن�ضر مقال علماء الأحياء يف جملة
و�ضمحت القدرة على م�ضاركة نواياهم للنا�ص بتنفيذ الإجراءات مًعا واأدت تدريجياً اإىل ظهور التزامات اجتماعية 

م�ضرتكة.
ا �ضمة من �ضمات القردة.  ويف الآونة الأخرية، هناك دليل على اأن هذا ال�ضلوك هو اأي�ضً

ا من خالل التفاق املتبادل  واقرتح الفريق اأن اللتزامات امل�ضرتكة ل تن�ضاأ فقط من الإح�ضا�ص بالواجب، ولكن اأي�ضً
على الوفاء بها، وهذا يعني اأن اأحد الأمثلة على مثل هذا ال�ضلوك ميكن اأن يكون اتفاًقا ب�ضيًطا على حوار مع وجود 

ات�ضال مرئي يف البداية واإ�ضارة لإنهاء املحادثة يف النهاية.
وقرر الباحثون معرفة ما اإذا كان هذا ال�ضلوك موجوًدا لدى القردة، فقاموا بتحليل 1242 تفاعاًل بني ال�ضمبانزي 
والبونوبو )قرود ال�ضمبانزي الأقزام( يف اأربع حدائق حيوانات خمتلفة.  وجد العلماء اأن القرود تفاعلت مع بع�ضها 

البع�ص يف بداية ونهاية الت�ضال. 
البع�ص، و%92 من قرود  ببع�ضهم  ال�ضمبانزي رحبوا  و%69 من  البونوبو  %90 من قرود  اأن  العلماء  ولحظ 

البونوبو و%86 من ال�ضمبانزي قالوا وداعا.
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حمطة القطارات املن�ضية يف برلني.. 57 نوعا من العناكب 
60 عاما يف و�ضط برلني، رغم  منذ  من�ضي  �ضونهبريغر زودغلنده" مكان 

تاريخه الكبري واملركزي يف العا�ضمة الأملانية.
ولعقود طويلة، كانت قطارات امل�ضافات الطويلة تعمل يف هذا املوقع، وحتى 
مل  لكن  منه،  انطالقا  تعمل  كانت  الأملانية  احلديدية  ال�ضكك  هيئة  اإدارة 
فما   .1961 عام  "�ضونهبريغر" منذ  حمطة  ق�ضبان  فوق  قطار  اأي  مير 
الق�ضة؟ اأ�ضبحت املحطة من�ضية لدرجة اأن �ضكان برلني ميرون عليها دون 

اأن يالحظوها اأو يعرفوا تاريخها.
ولأن هذا املكان املفقود كان جزءا من نظام �ضكك حديدية كبريا، فاإنه يقع 
بني الطرق التي ل تزال القطارات تعمل عليها حتى اليوم. وميكن للمرء اأن 
يتفقد املحطة املن�ضية ب�ضكل عادي، وال�ضري عر بوابتها، وا�ضتك�ضاف نظام 
ال�ضكك احلديدية القدمي دون اأي م�ضاكل، لكن عليه احلذر لأن الأع�ضاب 
التي غطت الق�ضبان اأ�ضبحت مالذا ل�15 نوعا من اجلراد و57 نوعا من 
العناكب، وفق موقع ترافيل بوك الأملاين. وكانت املحطة يف ال�ضابق تعمل 
افتتاحها يف  وبالتحديد منذ  الطويلة،  امل�ضافات  بانتظام كمعر لقطارات 
عام 1841، قبل اإغالقها ب�ضكل مفاجئ يف عام 1961. على مدار 60 عاما، 
الأنواع  القطارات تدريجيا، وتعي�ص بع�ص  كانت الطبيعة ت�ضتعيد حمطة 

احليوانية والنباتية املهددة بالنقرا�ص يف املوقع.

مرمم اآلت بيانو يعر�س جمموعة نادرة يف مزاد
غري  جمموعة  املو�ضيقية  الآلت  اإ���ض��الح  يف  متخ�ض�ص  اأم��ري��ك��ي  ي��ط��رح 
طيلة  ال�ضبعيني  الرجل  جمعها  التي  البيانوهات  ع�ضرات  ت�ضم  اعتيادية 

حياته، بينها اآلت ل�ضوبان وبيتهوفن والعائلة امللكية الريطانية.
مر�ضوم  يلفت  اإجنلرتا"،  �ضرق  "جنوب  كنت  مبقاطعة  بيدندن  قرية  يف 
"مبوجب ق��رار من جاللة  اأب��واب الأبنية النتباه:  اأح��د  ملكي مثبت فوق 

امللكة، مرممو اآلت بيانو".
وي�ضم هذا املبنى كنوزاً حقيقية: 26 بيانو جمعها ديفيد وين�ضتون املتحدر 
من كاليفورنيا خالل حياته، و�ضتباع جمموعته الرائعة التي قد ي�ضل �ضعر 
بع�ضها اإىل 60 األف جنيه اإ�ضرتليني )71 األف يورو(، اعتبارا من الأول من 
�ضبتمر/اأيلول خالل مزاد من تنظيم دار "دريويت�ص" قبل اأن يتقاعد هذا 

احلريف يف البندقية.
تقريبا،  71 عاماً  اأبلغ  الآن  "فران�ص بر�ص" "اأنا  واأو�ضح وين�ضتون لوكالة 
املو�ضيقية  الآلت  "عدد من  واأع��اد هذا احل��ريف ترميم  الوقت".  لقد حان 
امللكية" مبا فيها اآلت بيانو تخ�ص امللكة اإليزابيث الثانية، رغم اأنه يبقى 

متحفظاً عن الكالم عن هذه الأعمال.
كان  "بلييل" الذي  الفرن�ضي  البيانو  ترميم  اأي�ضاً  احلافل  �ضجّله  وي�ضمل 
من  متكن  اأنه  هو  الأكر  فخره  لكن  �ضوبان،  يخ�ص "بطله" فريديريك 

ترميم "برودوود" لبيتهوفن واملحفوظ يف املتحف الوطني املجري.

�ضاعقة تقتل 550 
راأ�ضا من الأغنام

�ضربت  رع��دي��ة،  �ضاعقة  ت�ضببت 
جنوبي  ن��ي��ن��وت�����ض��م��ي��ن��دا  م��ن��ط��ق��ة 
اأم�ص  اأول  اأول  م�����ض��اء  ج��ورج��ي��ا، 
راأ���ض��ا من   550 نفوق  اجلمعة، يف 

الأغنام.
وق�����������ال ن������ائ������ب رئ�����ي�����������ص ب���ل���دي���ة 
ن����ي����ن����وت���������ض����م����ي����ن����دا، األ����ك���������ض����ن����در 
"كانت هناك �ضاعقة  ميكيالدزه: 
رعدية قوية يف الليل، ويف ال�ضباح 
م����زارع حملي  م��ن  م��ك��امل��ة  تلقيت 
اأبلغني ع��ن ن��ف��وق ع��دة م��ئ��ات من 

الأغنام".
ل�وكالة  م���ي���ك���ي���الدزه  واأ�������ض������اف 
"ب�ضراحة هذه اأول  "�ضبوتنيك": 
حالة من نوعها. مل ن�ضمع من قبل 
اأن �ضاعقة رعدية ميكنها قتل هذا 

العدد الهائل من الأغنام".
واأكد ميكيالدزه اأن مكتب العمدة 
معاينة  "بعد  ال����دع����م،  ���ض��ي��ق��دم 
�ضبب  وحت��دي��د  للحادثة  اخل���راء 

النفوق اجلماعي بدقة".
اخل���روف  م��ت��و���ض��ط   تكلفة  وي��ب��ل��غ 
من  )اأك������رث  لري   350 ال���واح���د 
ال�ضرف  ب�ضعر  دولرات(،   110
احلايل، وبهذا تبلغ اخل�ضارة اأكرث 

من 60 األف دولر.
اأح���د �ضكان  ���ض��اب��ق، لقي  ويف وق��ت 
اإقليم  يف  ت��اف��ري��ت�����ض��ان��ك��ا  ق���ري���ة 
برميور�ضكي حتفه ب�ضبب �ضاعقة 
قناديل  ا���ض��ط��ي��اد  اأث���ن���اء  رع���دي���ة 

البحر.

ماذا قالت والدة كويننت 
تارانتينو عن ابنها

امل���خ���رج الأم���ريك���ي  ق����رر  اأن  ب��ع��د 
اإرثه،  من  والدته  حرمان  ال�ضهري 
وتدعى  وال���دت���ه  م��ن  رد  اأول  ج���اء 
كوين زا�ضتوبيل وقالت:"اإن ابنها  
بحبها  يحظى  تارانتينو   كويننت 
ودع��م��ه��ا ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ق���راره 
جتاهها، واأ�ضافت اأنه "من ال�ضهل 
على  ال�ضادرة  للتعليقات  بالن�ضبة 
وتنت�ضر  ت�����دور  اأن  ال���ب���ودك���ا����ض���ت 

ب�ضرعة دون �ضياق كامل".
وتابعت: "فيما يتعلق بابني كويننت 
ب���ه واأحبه  اأوؤي�������ده وف���خ���ورة  ف���اأن���ا 
املتنامية،  اجلديدة  عائلته  واأح��ب 
عندما  كبرية  فرحة  منحني  لقد 
وتلقيت  زف���اف���ه  ح��ف��ل  يف  رق�����ض��ت 
واأكدت  خر ميالد حفيدي ليو"، 
"ل  اأن��ه��ا  تارانتينو  كويننت  وال���دة 
ترغب يف امل�ضاركة يف هذا اجلنون 
قد  ت��اران��ت��ي��ن��و  وك���ان  الإعالمي". 
ات��خ��ذ ق�����راره ال��ق��ا���ض��ي ه���ذا بحق 
وال���دت���ه���ا مل��ع��اق��ب��ت��ه��ا ب�����ض��ب��ب عدم 
طفال.  ك��ان  ح��ني  لكتاباته  دعمها 
وتبلغ  عاما،   58 البالغ  تارانتينو 
دولر،  مليون   120 ث��روت��ه  ���ض��ايف 
ك�����ض��ف يف ل��ق��اء اإذاع������ي م��ع��ه على 
بودكا�ضت "The Moment" يف 
وق���ت ���ض��اب��ق م��ن الأ���ض��ب��وع احلايل 
ع���ن وع���د ات���خ���ذه م���ع ن��ف�����ض��ه منذ 
والدته  اأن ل مينح  وه��و  الطفولة 
بامل�ضتقبل  جن��اح��ه  ح���ال  يف  امل����ال 
كتاباته  ����ض���اأن  م���ن  ق��ل��ل��ت  اأن  ب��ع��د 
وتذكر  �ضغريا،  طفال  كان  عندما 
البودكا�ضت  مقابلة  يف  تارانتينو 
وال��دت��ه لأنه  وب��خ��ت��ه فيها  حل��ظ��ة 
كان يكتب رواية له بدل من اأدائه 

الواجب املدر�ضي.

كيم كاردا�ضيان بت�ضريح 
مفاجئ عن طليقها 

حت��دث��ت جن��م��ة ت��ل��ف��زي��ون ال���واق���ع  كيم 
العاملي   النجم  طليقها  عن  كاردا�ضيان  

اأّل  "علمني كانيي  كانيي وي�ضت ، قائلة: 
اأهتم مبا يقوله النا�ص عني.. كانت هذه 

اأحد اأهم الأمور التي تعلمتها منه".
وك���ان���ت ك��ي��م ق���د ���ض��ارك��ت ك��ان��ي��ي و�ضت 
اأمام  األ��ب��وم��ه  ع��ن  النقاب  ك�ضف  عندما 
باأتالنتا  ري��ا���ض��ي  ا���ض��ت��اد  يف  اجل��م��ه��ور 
بالوليات املتحدة الأمريكية، الذي تبلغ 

�ضعته 71 األف �ضخ�ص.
انت�ضرت على  ب�ضور  كاردا�ضيان  وظهرت 
مواقع التوا�ضل الجتماعي مع اأطفالها 

الأربعة يف ال�ضتاد.
األ���ب���وم ك��ان��ي��ي اجل���دي���د عنوان  وي��ح��م��ل 
املتوفية عام  والدته  ا�ضم  وهو  "دوندا" 

.2007

اأب يحتجز ابنته ل�ضنوات حتت الأر�س
�ضهدت العا�ضمة ال�ضورية دم�ضق، موؤخرا، واقعة �ضادمة، 
منعزلة  غ��رف��ة  داخ���ل  ابنته  احتجاز  على  رج��ل  اأق���دم  اإذ 
فقد  ال�ضورية،  الداخلية  وزارة  ذكرت  وح�ضبما  ل�ضنوات. 
تلقى ق�ضم �ضرطة جديدة عرطوز يف ريف دم�ضق، بالغا 
عن اإقدام )عدنان( باحتجاز ابنته )نور( يف غرفة معزولة 

بجانب منزله، ن�ضفها حتت الأر�ص.
ووفق ال��وزارة، توجهت دوري��ة من �ضرطة ناحية جديدة 
العقد  يف  فتاة  فيه  وج��دت  وبتحريه  املكان،  اإىل  عرطوز 
عليها  وتبدو  املكان،  داخ��ل  حمتجزة  العمر،  من  الثالث 

عالمات ال�ضحوب والتعب النف�ضي واجل�ضدي.
اإىل  واإ�ضعافها  الفتاة، واإخراجها  الفور، مت حترير  وعلى 
اإلقاء  ومت  ال��الزم،  العالج  لإعطائها  طبية  نقطة  اأق��رب 

القب�ص على والدها.
وبالتحقيق مع الأب، اعرتف باإقدامه على احتجاز ابنته 

لعدة �ضنوات بحجة اأنها مري�ضة.
اإىل  واإح��ال��ت��ه  الأب،  ب��ح��ق  ال����الزم  ال�ضبط  تنظيم  ومت 
العالج  تتلقى  زالت  الفتاة ما  اأن  املخت�ص، علما  الق�ضاء 

يف م�ضفى قطنا الوطني، بريف دم�ضق.

طفاًل ل�ضرقة التوك توك  ي�ضنقون   3
اأ�ضخا�ص   3 بحب�ص  نيابة جنوب اجليزة يف م�ضر  اأم��رت 
يف واقعة قتل طفل �ضنقا واإلقاء جثته يف املقابر ل�ضرقة 

مركبة توك توك كان يقودها.
اإن تفا�ضيل  نيوز عربية  �ضكاي  اأمني ملوقع  وقال م�ضدر 
اأطفيح  ���ض��رط��ة  ت��ل��ق��اه م��رك��ز  ب���الغ  اإىل  ت��ع��ود  ال��واق��ع��ة 
عمره  طالب  جثة  على  بالعثور  اجل��ي��زة  اأم��ن  مبديرية 
داخ���ل منطقة  م��ل��ق��اة  امل���رك���ز،  ب���دائ���رة  ع��ام��ا، مقيم   11
اأكد  وال��ده  وب�ضوؤال  حبل،  رقبته  وح��ول  باأطفيح  املقابر 
للعمل  به  "التوكتوك" اخلا�ضة  مبركبة  خ��رج  جنله  اأن 
البالغ  مبحل  عليه  ُعرث  عنه  وبالبحث  يعد  ومل  عليها، 
واكت�ضف �ضرقة مركبة "التوك توك". واأو�ضح امل�ضدر اأن 
العام وم�ضاركة  الأمن  برئا�ضة قطاع  البحث  جهود فرق 
مرتكب  لتحديد  تو�ضلت  اجليزة  ملباحث  العامة  الإدارة 
الواقعة وتبني اأنه اأحد الأ�ضخا�ص، مقيم بدائرة املركز، 
اإعرتف  الإج��راءات مت �ضبطه، ومبواجهته  عقب تقنني 
اأنه  املتهم    واع��رتف  ال�ضرقة.  بق�ضد  الواقعة  باإرتكابه 
من  عليه  املجني  �ضحبة  توك"  "التوك  مركبة  ا�ضتقل 
بدائرة  املناطق  اإح��دى  اإىل  التوجه  بزعم  اأطفيح  موقف 
غافله  اجلثة  على  العثور  ملوقع  �ضولهما  ول��دى  امل��رك��ز، 
املتهم واأجهز عليه بحبل حتى فارق احلياة، واألقاه باملقابر 

وا�ضتوىل على مركبة "التوكتوك "، ولذ بالهرب .

كلب يذرف الدموع بعد اإنقاذه 
هزيال  كلبا  برميور�ضكي،  اإقليم  يف  رو�ضي  مواطن  اأنقذ 
"تا�ضكا" كان ي�ضري على طول  ب��اآذان ممزقة من ف�ضيلة 
الطريق ال�ضريع، م�ضريا اإىل اأن الكلب بداأ يذرف الدموع 
الرو�ضي  املواطن  ون�ضر  املنزل.  اإىل  الرجل  اأخ��ذه  عندما 
"اإن�ضتغرام"،  م��وق��ع  على  الكلب  لإن��ق��اذ  فيديو  مقطع 
وقال: "�ضارع فارغ. ال�ضاحنات وال�ضيارات تطري. وجتري 
مثل هذه املعجزة لوحدها.. الكلب بداأ بذرف الدموع، ل 
كل،  اخلا�ضة..  كالبي  مع  �ضداقات  �ضتكون  الآن  تبكي، 

ا�ضرب ودعنا نذهب اإىل املنزل".

اليوم العاملي مل�ضتخدمي اليد الي�ضرى.. متاعب واأ�ضاطري ومميزات
العاملي  اليوم  اأغ�ضط�ص،  �ضهر  من  ع�ضر  الثالث  يعتر 
لأ�ضحاب اليد الي�ضرى، ويف عامل ي�ضتخدم غالبيته اليد 
الأدوات  ت�ضميم  من  الأ�ضول،  ال�ضخ�ص  يعاين  اليمنى، 
الأغلبية  متطلبات  لتنا�ضب  والتكنولوجيا  وال��رام��ج 
عند  يعانون  الي�ضرى  اليد  فاأ�ضحاب  اليمنى،  اليد  ذات 
ال�ضراف الآيل لذا  اأو جهاز  التقليدي  املق�ص  ا�ضتخدام 
الي�ضرى.  اليد  باأ�ضحاب  لالحتفال  ي��وم  تخ�ضي�ص  مت 
ومت حتديد هذا اليوم لالحتفال باأ�ضحاب اليد الي�ضرى 
اليد  منظمة  موؤ�ض�ضة  كامبل  اآر  دين  به  احتفل  اأن  بعد 
 ،1976 اليوم يف عام  الدولية، لأول مرة بهذا  الي�ضرى 
للم�ضاعدة يف زيادة الوعي مبزايا وعيوب ا�ضتخدام اليد 
احلني،  ذل��ك  منذ  ع��ام  كل  به  الحتفال  ويتم  الي�ضرى، 
وا�ضتمرارا للتقليد واإ�ضفاء الطابع الر�ضمي عليه، اأطلق 
للي�ضار كجزء من منظمتهم  العاملي  اليوم  ال�ضول  نادي 
يف 13 اأغ�ضط�ص 1992. ومت تخ�ضي�ص اليوم لالحتفال 
ب��ال��ع�����ض��ب��ي��ة - امل�����ض��ط��ل��ح ال��ط��ب��ي ل��ع�����ض��ر ال��ي��د - وقوة 
امتالك اليد الي�ضرى املهيمنة، اإدراكا لكونه قوة فريدة 
باملئة من   12-10 بني  ما  ويعد  كونه غريبا.  بدل من 
العديد  ب�ضحبة  اأنف�ضهم  ويجدون  ع�ضر،  العامل  �ضكان 

الفرن�ضي  الزعيم  مثل  العظماء،  والن�ضاء  الرجال  من 
والعامل   ، بيكا�ضو  بابلو  وال��ر���ض��ام   ، ب��ون��اب��رت  نابليون 
وينفري،  اأوب��را  الإعالمية  وال�ضخ�ضية  نيوتن،  اإ�ضحاق 
اإىل  اإ�ضافة  اأوب��ام��ا،  ب��اراك  ال�ضابق  الأمريكي  والرئي�ص 
والفيل�ضوف  بيليه،  القدم  كرة  ولع��ب  غاندي،  املهامتا 
والإمراطور  اأرم�ضرتونغ،  نيل  الف�ضاء  ورائد  اأر�ضطو، 
هيري  الأمريكي  واملبتكر  قي�ضر،  يوليو�ص  الروماين 
والعبقري  دافن�ضي،  ليوناردو  الإيطايل  والفنان  ف��ورد، 
اليد  ت�ضتعمل  ال�ضخ�ضيات  تلك  فكل  اآين�ضتاين  األ��رت 
الي�ضرى. ويعاين اأ�ضحاب اليد الي�ضرى من عدة اأ�ضياء 
بع�ضها يتعلق بالثقافة العامة وبع�ضها يتعلق با�ضتخدام 
وبح�ضب  املثال  �ضبيل  فعلى  والرامج  والأدوات  الأ�ضياء 
"التلغراف"  كانت تعتر امل�ضافحة باليد الي�ضرى تنم 
الي�ضرى  اليد  ارتبط م�ضتخدمي  اح��رتام، كما  قلة  عن 
بال�ضحر،  كما يعاين الطالب م�ضتخدمي اليد الي�ضرى 
الناحية  م��ن  للكتابة  امل�ضممة  ال��درا���ض��ي��ة  امل��ق��اع��د  يف 
ال��ي��م��ن��ى، وي���ع���اين ���ض��ائ��ق��و ال�����ض��ي��ارات يف م��ع��ظ��م بلدان 
تنا�ضب  بحيث  ت�ضميمها  من  ع��دد  ت�ضميم  من  العامل 

م�ضتخدمي اليد اليمنى.

ا با�سم عيد احلب ال�سيني, يف بكني . ا ف ب  زوجان يقفان للتقاط �سور زفافهما خالل مهرجان Qixi, املعروف اأي�سً

عادات هايل بريي لب�ضرة ن�ضرة.. ال�ضر يف مرق العظم
دائم  و�ضباب  ال�55، بجمال طبيعي  التي حتتفل مبيالدها  الأمريكية هايل بريي  املمثلة  حتتفظ 

يثري ت�ضاوؤل الكثريات.
الدراما  فيلم  اأدائها يف  عن  لأف�ضل ممثلة  الأو�ضكار  على جائزة  احلا�ضلة  النجمة  ب�ضرة  ت��زال  ل 

الرومان�ضية كرة الوح�ص Monster's Ball  يف عام 2002، خالية من العيوب متاماً.
ويرجع الف�ضل يف ذلك اإىل امتالك بريي ملجموعة من عادات اجلمال التي متنحها ن�ضارة و�ضبابا 

دائما لب�ضرتها، والتي تعلمت بع�ضها اأثناء اإغالق فريو�ص كورونا امل�ضتجد.
 COVID-19�عندما اأغلقت �ضالونات التجميل واملنتجعات ال�ضحية خالل احلجر ال�ضحي ل
اأج��ر العديد من امل�ضاهري على الإب��داع يف ع��ادات وط��رق احلفاظ على جمالهم   ،2020 لعام 
من املنزل. وكانت هايل بريي واحدة من هوؤلء النجمات الالتي تعلمن كيفية تقدمي 

العناية باأظافرهن وب�ضرتهن ببع�ص حيل العناية الذاتية الرائعة اأثناء الإغالق.
عادات  التايل،  التقرير  يف  ن�ضتعر�ص  ال�55،  ميالدها  بعيد  الحتفال  ومبنا�ضبة 
وجملة   ،"hollywoodlife" مل��وق��ع  وف���ق���اً  ث��الث��ي��ن��ي،  مل��ظ��ه��ر  ب���ريي  ه���ايل 

."womenshealthmag"


