
   

حممد بن ز�يد ي�صدر قر�رين بتعيني �أمني عام 
�ملجل�س �لتنفيذي ومدير عام هيئة �أبوظبي للإ�صكان

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أ���ش��در 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�أبوظبي،  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة 
عاماً  �أميناً  غبا�س  �شعيد  �شيف  �شعادة  بتعيني  ق��ر�ر�ً 

للمجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي.
�آل  كما �أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�أبوظبي،  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة 
�لهاملي  ر��شد  حممد  �لدكتور  �شعادة  بتعيني  ق��ر�ر�ً 

مدير�ً عاماً لهيئة �أبوظبي للإ�شكان.

�لإمار�ت تت�صامن مع باك�صتان يف �صحايا �لزلز�ل
•• اأبوظبي- وام:

م��ع جمهورية  ع��ن ت�شامنها  �لإم����ار�ت  دول���ة  ع��رت 
�لذي �شرب  �لزلز�ل  �لإ�شلمية يف �شحايا  باك�شتان 
�لبلد،  غ��رب��ي  ج��ن��وب  بلو�ش�شتان  �إق��ل��ي��م  يف  مناطق 
عن  ف�شل  �لأ���ش��خ��ا���س،  م��ن  �ل��ع��دي��د  بحياة  و�أودى 
و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  و�أع��رب��ت  �إ���ش��اب��ات.  وق��وع 
�لدويل عن خال�س تعازيها ومو��شاتها �إىل �حلكومة 
هذ�  يف  �ل�شحايا  وذوي  �أه����ايل  و�إىل  �لباك�شتانية 
جلميع  �لعاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  �جللل،  �مل�شاب 

�مل�شابني.

�أع�شاء بعثة مر�قبة �لنتخابات �لأوروبية يتفقدون �ل�شتعد�د�ت �للوج�شتية

حممد بن ز�يد خلل ح�شوره �إعلن �لإمار�ت عن هدفها �ل�شعي لتحقيق �حلياد �ملناخي بحلول عام 2050

بح�صور حممد بن ز�يد .. �لإمار�ت تعلن عن هدفها �ل�صعي لتحقيق �حلياد �ملناخي بحلول 2050
•• دبي-وام:

�أعلنت حكومة دولة �لإم��ار�ت بح�شور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
جناح  يف  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
لدولة  �ل�شرت�تيجية  �مل��ب��ادرة  ع��ن  دب��ي   2020 �إك�شبو  مبعر�س  �لإم����ار�ت 
�لإمار�ت لتحقيق �حلياد �ملناخي بحلول 2050، و�لتي تاأتي تتويجاً للجهود 
و�لعمل  �ملناخي،  �لتغري  ق�شية  يف  باإيجابية  �لإ�شهام  �إىل  �لهادفة  �لإمار�تية 

�لقادمة  للأجيال  ت�شمن  فر�س  �إىل  �لقطاع  هذ�  يف  �لتحديات  حتويل  على 
م�شتقبًل م�شرقاً.

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وق��ال 
�أعلنت   : �لإع���لن  بالتز�من مع  رع��اه �هلل  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
 2050 دولة �لإم��ار�ت �ليوم عن هدفها لتحقيق �حلياد �ملناخي بحلول عام 
.. منوذجنا �لتنموي �شري�عي هذ� �لهدف .. وجميع �ملوؤ�ش�شات �شتعمل كفريق 
600 مليار درهم يف  و�حد لتحقيقه .. ودول��ة �لإم��ار�ت �شت�شتثمر �أكرث من 

�لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة حتى 2050 .. و�شتقوم بدورها �لعاملي يف مكافحة 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��ال  جانبه  �مل��ن��اخ��ي.م��ن  �لتغري 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة : تو��شل دولة 
�لإم��ار�ت - مع �إعلنها �ليوم هدفها لتحقيق �حلياد �ملناخي بحلول 2050 
- دورها �لفاعل و�ملوؤثر عاملياً يف ق�شية �لتغري �ملناخي. ودعمها جهود �لعمل 
�لفر�س �لقت�شادية  �لدويل لل�شتفادة من جميع  �لتعاون  �ملناخي وتعزيز 

و�لجتماعية.                    )�لتفا�شيل �س2(

ع�شرات القتلى من احلوثيني بينهم قي�دات بجبه�ت م�أرب

ميلي�صيا �حلوثي ت�صّعد جر�ئمها �صد �ملدنيني
•• اليمن-وكاالت:

�جلي�س  ق���و�ت  ب��ني  �لعنيفة  �مل��ع��ارك  تو��شلت 
عدد  يف  �لنقلبية،  �حلوثي  وميلي�شيا  �ليمني 
ماأرب،  حمافظة  مبحيط  �لقتال  جبهات  م��ن 

�شمايل �شرق �لبلد.
�حلوثي  ميلي�شيا  �أن  ميد�نية  م�شادر  و�أك���دت 
تكبدت خلل �ل�شاعات �ملا�شية، خ�شائر ب�شرية 
�أي�����دي �جل��ي�����س �لوطني  وم���ادي���ة ك��ب��رية ع��ل��ى 

وغار�ت حتالف دعم �ل�شرعية.
متطابقة،  و�إعلمية  ميد�نية  م�شادر  وك�شفت 
�أ�شرة زعيم  ب��ارز من  عن م�شرع قيادي حوثي 
�مليلي�شيات، مع عدد من مر�فقيه و�إ�شابة و�أ�شر 

�آخرين يف هذه �ملعارك.
م�شطفى  �ملدعو  �حلوثي  �لقيادي  �أن  و�أف���ادت 
قائد  عميد  رتبة  منتحل  �ل��دي��ن  �شرف  حمود 
�ل���ت���دخ���ل �ل�����ش��ري��ع، ل��ق��ي م�����ش��رع��ه م���ع كافة 

مر�فقيه، يف جبهة مر�د، جنوب غربي ماأرب.
و�أو�شحت �مل�شادر �أن �لقيادي �شرف �لدين هو 

و�أك���دت  يف م��دي��ري��ة ح���ري�ن مبحافظة ح��ج��ة، 
حالة  يف  ي��ز�ل  ل  �جل��ري��ح  �أن  ميد�نية  م�شادر 

حرجة نظر�ً لتمزيق �للغم ج�شده.
وكان مركز� �ملعلومات و�لتاأهيل حلقوق �لن�شان، 
و�حل��ري��ات، طالبا فريق  لدعم �حلقوق  وحقي 
يف  بالتحقيق  و�لإقليميني  �لدوليني  �خل��ر�ء 
ترتكبها  �لتي  �لعن�شرية  و�لنتهاكات  �جلر�ئم 
ميلي�شيا �حلوثي بحق �ملدنيني ل�شمان �إن�شاف 
�لعقاب  م��ن  �ملجرمني  �إف���لت  وع��دم  �ل�شحايا 

و�آخرها �إعد�م 18 مدنياً.
و�أك����د رئ��ي�����س م��رك��ز ح��ق��ي ه���اين �لأ����ش���ودي يف 
 10 ب�شدة  عذبت  �مليلي�شيا  �أن  بجنيف،  موؤمتر 
م��دن��ي��ني ق��ب��ل �إع��د�م��ه��م، م��ا �أ���ش��ف��ر ع��ن مقتل 
بال�شلل  قا�شر  و�إ�شابة  �لتعذيب  حتت  �أحدهم 
�أثناء حماكمة �شورية مغلقة �شابتها خمالفات 
�أن  مبيناً  �ل��ع��ادل��ة،  �ملحاكمة  لقو�عد  ج�شيمة 
ع��م��ل��ي��ات �لإع�����د�م ت��ع��د مت��ي��ي��ز�ً ع��ن�����ش��ري��اً �شد 
�لتي ت�شيطر  �إىل منطقة تهامة  �أفر�د ينتمون 

�مليلي�شيا على جزء كبري منها.

�شهر زعيم �مليلي�شيا عبد�مللك �حلوثي.
�ل��ع�����ش��ر�ت م��ن ميلي�شيا �حل��وث��ي يف  ك��م��ا ق��ت��ل 
معارك �ل�شاعات �ملا�شية بجبهة �مل�شجح، غرب 

ماأرب.
وو�����ش����ط م���ط���ال���ب���ات ح��ق��وق��ي��ة ب���اإح���ال���ة ملف 
�لإعد�مات و�لنتهاكات �حلوثية �شد �لطفولة 
و�لن�شاء �إىل �ملحكمة �لدولية، �شّعدت ميلي�شيا 
�لنقلب �لإرهابية من جر�ئمها �شد �لأطفال، 
�لأحياء  على  مدفعي  ق�شف  يف  طفًل  وقتلت 

�ل�شكنية غرب حمافظة تعز.
باأن  ع��ك��اظ،  ل�شحيفة  ع�شكري  م�شدر  و�أف����اد 
ماتع  منطقة  ق��رى  ق�شفت  �حل��وث��ي  ميلي�شيا 
مبديرية جبل حب�شي، ما �أ�شفر عن مقتل طفل 
وتدمري عدد من �ملنازل بعد �شاعات من ف�شلها 
غرب  يف  �لغربية  �مل��و�ق��ع  على  هجوم  تنفيذ  يف 
 50 �إىل  ت�شل  ف��ادح��ة  خ�شائر  وتكبيدها  تعز 

قتيًل وجريحاً.
ومن جهة �أخرى، قتل مدين و�أ�شيب �آخر يوم 
�لثلثاء، يف �نفجار لغم �أر�شي زرعته �مليلي�شيا 

برملان �لعر�ق ينهي دورته.. و�لكاظمي يدعو للم�صاركة بالنتخابات

�إ�صر�ئيل حتذر بعثاتها حول �لعامل من تهديد�ت �إير�نية 

م�����ص��وؤول ���ص��ود�ين: خم��زون 
�لدقيق يكفي لأربعة �أيام فقط

•• اخلرطوم-وكاالت:

رفيع  ح���ك���وم���ي  م���������ش����وؤول  ق�����ال 
�مل�������خ�������زون  �إن  ب�������ال���������������ش�������ود�ن 
�لدقيق  م�����ن  �ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي 
وتوقع  فقط،  �أي���ام  لأرب��ع��ة  يكفي 
�إىل �تفاق بفتح �لطرق  �لو�شول 
وم����ي����ن����اء ب�����ورت�����������ش�����ود�ن خ����لل 

�ل�شاعات �ملقبلة.
ومنذ نحو 3 �أ�شابيع يغلق �أن�شار 
مر�فق  �ل��ه��دن��دوة  قبيلة  ن��اظ��ر 
�لبلد  ���ش��رق  وط����رق ح��ي��وي��ة يف 
�ل�شرق  م�شار  ب��اإل��غ��اء  للمطالبة 
وحل  لل�شلم  ج��وب��ا  �ت��ف��اق��ي��ة  يف 
�حلكم  وت�شليم  �ملدنية  �حلكومة 

للع�شكريني.
وح��������ذر جم���ل�������س �ل������������وزر�ء من 
�ملمتدة  �لإغ��لق  تد�عيات عملية 
على خمزون �ل�شلع �ل�شرت�تيجية 

و�لوقود و�لأدوية.
ونقل موقع �شود�ن تريبيون عن 
�ل�شيخ  �إب��ر�ه��ي��م  �ل�شناعة  وزي���ر 
�لقول: �إن �ملخزون �ل�شرت�تيجي 
�أيام،  لأرب��ع��ة  يكفي  �ل��دق��ي��ق  م��ن 
بورت�شود�ن  م��ي��ن��اء  ف��ت��ح  وت��وق��ع 
�ل�شاعات  خ��لل  �ملغلقة  و�لطرق 
�أثر  �لإغ��لق  �أن  و�أو���ش��ح  �ملقبلة، 
�أ�شا�شي  ب�شكل  �لنقل  حركة  على 

وكبري.

يف �شرية ذاتية من ت�أليف جريار اأرو:
دبلوما�صي �لقرن: �صخ�صية من �صوء وظلل!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

عن  كتاًبا  �خلمي�س،  �أم�����س  �أرو،  ج��ري�ر  �ل�شابق  �لفرن�شي  لل�شفري  ����ش��در 
هرني كي�شنجر، وزير �خلارجية �ل�شابق لريت�شارد نيك�شون وجري�لد فورد 
)1973-1977( وم�شت�شار �لأمن �لقومي �ل�شابق )1973-1969(...

بعد ثمانية و�أربعني عاًما من منح جائزة نوبل لل�شلم لهرني كي�شنجر، ل 
تز�ل ق�شة �لرجل ملتب�شة وغام�شة. ُينظر �إليه، عن حق �أو باطل، على �أنه 
�شلفادور  و�غتيال  ت�شيلي  1973 يف  �نقلب عام  ور�ء  �لذي وقف  �لرجل 
كمبوديا.  وق�شف  فيتنام  يف  فعله  ما  ب�شبب  لنتقاد�ت  وتعر�س  �أليندي، 
لدى  �ل�شابق  �لفرن�شي  �ل�شفري  �أرو،  ج��ري�ر  يو�شح  كما  �شيء،  كل  ورغ��م 
�لوليات �ملتحدة، فهو �أ�شطورة يف �لدبلوما�شية، لكنها �أ�شطورة يف �لأبي�س 
و�لأ�شود.يف �شن 98، ماز�ل هرني كي�شنجر يحّفز �لنا�س للكتابة و�حلديث 

عنه، كما يت�شح من �ل�شرية �لذ�تية �لتي كر�شها له جري�رد �أرو
 )�لتفا�شيل �س13(

•• بغداد-وكاالت:

و�لتوقعات  �ل��ت��ك��ه��ن��ات  �أب����رز  ت���دور 
�لفتح  قائمتي  �أن  تذهب للعتقاد 
و�شائرون �لتيار �ل�شدري �شتكونان 
�أعلى  على  للح�شول  حظاً  �لأوف���ر 
عدد من مقاعد �لرملان �لعر�قي، 
منهما من  و�ح��دة  �شتتمكن  وتالياً 
�لأكر،  �لرملانية  �لُكتلة  ت�شكيل 
�ملخولة بت�شكيل �حلكومة �لعر�قية 
�لد�شتورية  �ملحكمة  تف�شري  ح�شب 

�لعليا للد�شتور �لعر�قي.
قد  �ل�شيا�شيتان  �جل��ه��ت��ان  وك��ان��ت 
ح�����ش��دت��ا �أع���ل���ى �لأ�����ش����و�ت خلل 
يف  ج��رت  �لتي  �ملا�شية  �لنتخابات 
مقاعد   6 ب��ف��ارق   ،2018 �ل��ع��ام 
�ل�شدري،  �ل��ت��ي��ار  ل�����ش��ال��ح  ف��ق��ط 
ل��ك��ن ق��ائ��م��ة ف��ت��ح �ع��ت��رت نف�شها 
�شائرون  قائمة  �لأكر حجماً، لأن 
ك��ان��ت ت�����ش��م ط��ي��ف��اً م���ن �لأح�����ز�ب 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، وع��ل��ى ر�أ���ش��ه��ا �حلزب 

�ل�شيوعي �لعر�قي.
�لقائمتان  تز�ل  ما  �شنو�ت،   3 بعد 
�لأك����������رث �����ش����ط����وة وح�����������ش�����ور�ً يف 

•• القد�س-وكاالت:

جميع  يف  بعثاتها  �إ�شر�ئيل  ح��ذرت 
�إرهابي  تهديد  م��ن  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء 
لتقرير  وف���ق���ا  حم���ت���م���ل،  �إي��������ر�ين 
�ع���ت���ق���ال مو�طن  ب��ع��د  ت��ل��ف��زي��وين 
�أذربيجاين ب�شبب موؤ�مرة مزعومة 
�أو  �إ�شر�ئيلي  �أعمال  رج��ل  لغتيال 

�أكرث يف قر�س.
ووف�������ًق�������ا لأخ�������ب�������ار �ل�����ق�����ن�����اة 12 
�لإ�������ش������ر�ئ������ي������ل������ي������ة، ُط�������ل�������ب م���ن 
�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني يف 
يف  يظلو�  �أن  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع 

حالة تاأهب ق�شوى.
�إن ثلثة من  �أي�شا  �ل�شبكة  وقالت 
�لهجوم  حم��اول��ة  يف  ب��ه��م  �مل�شتبه 
�ل���ف���ا����ش���ل���ة يف ق����ر�����س و�ل����ت����ي مت 
�ل��ك�����ش��ف ع��ن��ه��ا يف وق���ت ���ش��اب��ق من 
هذ� �لأ�شبوع، ي�شتبه يف فر�رهم من 

مو�صكو ت�صت�صيف حمادثات دولية حول �أفغان�صتان
•• مو�شكو-وكاالت:

حمادثات  �إىل  طالبان  حركة  دع��وة  عزمها  �خلمي�س،  �أم�س  رو�شيا،  �أعلنت 
دولية حول �أفغان�شتان يف مو�شكو يف �لع�شرين من �ل�شهر �جلاري.

وك�شف عن �ملبادرة �لرو�شية، �ملمثل �خلا�س للرئي�س فلدميري بوتن ب�شاأن 
�لتفا�شيل حول  يقدم مزيد� من  و�ل��ذي مل  كابولوف،  ز�مري  �أفغان�شتان، 
�ملحادثات �ملزمعة. ورد� على �شوؤ�ل طرحه �شحفيون على كابولوف عما �إذ� 
منت�شف  كابل  يف  �حلكم  على  �شيطرت  �لتي  �حلركة  عن  ممثلون  �شيكون 
�أغ�شط�س، مدعوين �إىل مفاو�شات ت�شمل �ل�شني و�إير�ن وباك�شتان و�لهند، 

�أجاب ب�"نعم"، ح�شبما ذكرت »فر�ن�س بر�س«.
و��شت�شافت مو�شكو موؤمتر� دوليا ب�شاأن �أفغان�شتان يف مار�س �أ�شدرت خلله 
رو�شيا و�لوليات �ملتحدة و�ل�شني وباك�شتان بيانا م�شرتكا يدعو �لأطر�ف 

�لأفغانية �ملتحاربة �آنذ�ك �إىل �لتو�شل �إىل �تفاق �شلم وكبح �لعنف.
كما دعت طالبان �إىل عدم �شن �أي هجمات خلل �لربيع و�ل�شيف.

وبعدها �شحبت �لوليات �ملتحدة وحلفاوؤها قو�تهم من �أفغان�شتان بعد 20 
عاما من �حلرب، و��شتولت طالبان على �ل�شلطة يف تقدم خاطف و�نهارت 

�حلكومة �ل�شابقة.
و�إمكانية  �ملنطقة  يف  تد�عيات  ح��دوث  �حتمال  من  بالقلق  رو�شيا  وت�شعر 
�لو�شطى  �آ�شيا  يف  �ل�شابقة  �ل�شوفيتية  �جلمهوريات  �إىل  مت�شددين  ت�شلل 

و�لتي تعترها مو�شكو خط دفاعها �جلنوبي.

�ملحافظات  وكافة  بغد�د  �لعا�شمة 
�جلنوبية من �لعر�ق، حيث ثمة ما 
�أ�شل  م��ن  مقعد   200 على  يزيد 
خُم�ش�س  ب��رمل��اين،  مقعد   329

لتلك �ملناطق.
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  و�أعلن  هذ� 
�أم�س  �لكاظمي  م�شطفى  �لعر�قي 
�لنيابية  �ل��ف��رتة  �ن��ت��ه��اء  �خلمي�س 
�لعر�قيني  د�ع��ي��ا  �ل��ن��و�ب،  ملجل�س 
�لنتخابات  يف  �لتغيري  �شنع  �إىل 

م�شدر  �لقناة  ت��ذك��ر  ومل  ق��ر���س، 
�ملعلومات. 

�ل�����ع�����ام،  ه��������ذ�  م������ن  م������ار�������س  ويف 
ح������ذر جم���ل�������س �لأم��������ن �ل���ق���وم���ي، 
�لإ�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي����ني م������ن �ح���ت���م���ال 
�لنظام  ق���ب���ل  م����ن  �����ش���ت���ه���د�ف���ه���م 
�إي����ر�ن كانت  �إن  �لإي�����ر�ين. وق��ال��ت 
�ل�شفارة  ور�ء هجوم بالقنابل قرب 
يناير  يف  �ل��ه��ن��د  يف  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
كانون �لثاين مل ي�شفر عن �شقوط 

�شحايا.
و�ألقت �حلكومة �لإ�شر�ئيلية باللوم 
ع��ل��ى �لإره������اب �لإي������ر�ين يف خطة 
�مللياردير  لقتل  �مل��ا���ش��ي  �لأ���ش��ب��وع 
���ش��اغ��ي يف ق��ر���س. ويعتر  ت��ي��دي 
�شركة  �أعمال وموؤ�ش�س  �شاقي رجل 
�لتي   ،Playtech �لأل��ع��اب  ب��ر�م��ج 

لها مكاتب يف نيقو�شيا.
�لهجوم  �أن  �مل�شادر  بع�س  وزعمت 

�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة �مل����ق����ررة ي����وم �لأح����د 
�ملقبل.

وو�شف �لكاظمي عر ح�شابه على 
�مل�شار  ب��اأن��ه��ا  �لن��ت��خ��اب��ات  ت��وي��رت 
�لوطني لإنتاج جمل�س نو�ب جديد، 

وحلماية وطننا وبناء �لدولة.
�لعر�قيني  �ل��وزر�ء  رئي�س  وخاطب 
بحرية  ميثلكم  من  �ختارو�  قائل 
وعلى �أ�شا�س قيم �لعر�ق �لوطنية. 

��شنعو� �لتغيري باإر�دتكم.

حماولة  ك����ان  �إح���ب���اط���ه  مت  �ل�����ذي 
لغتيال �شاجي مرتبطة ب�شفقاته 
�ل������ت������ج������اري������ة. ل�����ك�����ن �حل����ك����وم����ة 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �أل���ق���ت ب��ال��ل��وم على 
�إي�������ر�ن ي����وم �لث����ن����ني، وق���ال���ت �إن 
رجل  لأن���ه  فقط  ��شتهدف  �شاجي 

�أعمال �إ�شر�ئيلي.
ومت �لقب�س على م�شتبه �أذربيجاين 
�لأ�����ش����ب����وع �مل���ا����ش���ي ل��ل���ش��ت��ب��اه يف 
�أعمال  رج���ل  مل��ه��اج��م��ة  �لتخطيط 

�إ�شر�ئيلي �أو �أكرث. 
�لقر�شية  �ل�����ش��ل��ط��ات  وك�����ش��ف��ت 
يجري  حم��ت��م��ل��ة  ت��ه��م��ة   11 ع���ن 
�ل��ت��ح��ق��ي��ق ف��ي��ه��ا م���ع �مل�����ش��ت��ب��ه به، 
مب���ا يف ذل����ك �ل��ن�����ش��اط �لإره����اب����ي، 
�إىل  و�لنتماء  �لقتل،  يف  و�ل�شروع 
منظمة �إجر�مية، و�لتاآمر لرتكاب 
جرمية، و�لتو�جد يف �لبلد ب�شكل 

غري قانوين.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان
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الإمارات وفنلندا تبحثان تعزيز 
التعاون يف قطاع الف�ضاء

اأخبار الإمارات

اإخفاق اأمريكا يف اأفغان�ضتان 
اأ�ضواأ مما يظن البع�ص

عربي ودويل

بطولة الإمارات الوطنية 
للجوجيت�ضو تنطلق اليوم يف اأبوظبي

الفجر الريا�ضي

حممد بن ز�يد يزور جناح �ل�صعودية �مل�صارك يف �إك�صبو 
�إبد�عي حمتوى  من  يقدمه  مبا  وي�صيد  دبي   2020

•• دبي-وام:  

ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أم�س جناح �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة �مل�شارك يف 

معر�س �إك�شبو 2020 دبي �لدويل.
كان يف ��شتقبال �شموه لدى و�شوله جناح �ململكة �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري تركي 
بن حممد بن فهد وزير دولة ع�شو جمل�س �ل��وزر�ء يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية 

وعدد من �مل�شوؤولني.
�أكر جناح يف معر�س  وتعرف �شموه خلل جولة له يف �جلناح - �لذي يعد ثاين 
�إك�شبو 2020 دبي مب�شاحة تبلغ 13.059 مرت مربع ويقع يف منطقة �لفر�س - 
على روؤية �ململكة �مللهمة مل�شتقبل م�شرتك وم�شاريعها �لطموحة �شمن �أربع ركائز 
رئي�شية ت�شمل : �ملجتمع �حليوي و�لطبيعة و�لرت�ث و�لفر�س �ل�شتثمارية �إ�شافة 
�إىل ما يج�شده �جلناح من تاريخ �ململكة �لعريق وما حباها �هلل من مناظر طبيعية 

متنوعة بجانب م�شاحات للطاقة و�ل�شتد�مة.                  )�لتفا�شيل �س3(

�لكرملني: طرد �لناتو لدبلوما�صيني 
رو����س ي��ق��و���س �آم����ال �حل���و�ر

•• مو�شكو-وكاالت:

�إق�����د�م  �إن  �أم�������س  �ل��ك��رم��ل��ني  ق����ال 
على  �لناتو  �لأطل�شي  �شمال  حلف 
�لرو�شية  �ل��ب��ع��ث��ة  ح���ج���م  خ��ف�����س 
عودة  �آم��ال  تقريبا  بالكامل  قّو�س 
و��شتئناف  طبيعتها  �إىل  �لعلقات 
�ل�����ذي تقوده  �حل������و�ر م���ع �حل���ل���ف 
وقال م�شوؤول يف  �ملتحدة.  �لوليات 
�حللف �إن �حللف طرد ثمانية �أفر�د 
م��ن �ل��ب��ع��ث��ة �ل��رو���ش��ي��ة ل��دي��ه كانو� 
�شباط خمابر�ت رو�س متخفني، يف 
�أحدث تدهور للعلقات بني �لغرب 
�إىل  بالفعل  و�شلت  و�لتي  ورو�شيا، 
�أدن��ى م�شتوياتها منذ فرتة ما بعد 

�حلرب �لباردة.
�ملتحدث  بي�شكوف  دم��ي��رتي  وق���ال 
�ليوم:  �لكرملني لل�شحفيني  با�شم 
هناك تناق�س و��شح بني ت�شريحات 
مم��ث��ل��ي �حل��ل��ف ب�����ش��اأن رغ��ب��ت��ه��م يف 
تطبيع �ل��ع��لق��ات م��ع ب��لدن��ا وبني 

ت�شرفاتهم �لفعلية.

ال�شي�شي لقي�س �شعيد:

م�صر م�صتعدة لت�صخري كل �إمكاناتها لتحقيق ��صتقر�ر تون�س
•• الفجر - تون�س

�أن  �مل�شرية  �لرئا�شة  با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث  �أك���د 
�لرئي�س عبد �لفتاح �ل�شي�شي �أعرب يف مكاملة هاتفية 
�ل��ت��ون�����ش��ي قي�س  ب��ال��رئ��ي�����س  �لأرب���ع���اء  م�����ش��اء  جمعته 
�لر�مية  لإج��ر�ء�ت��ه وجلهوده  دع��م م�شر  �شعيد عن 

وحتقيق  �لتون�شي  لل�شعب  �أف�شل  م�شتقبل  بناء  �إىل 
�ل�شتقر�ر يف �لبلد و��شتعد�د م�شر �لكامل لت�شخري 
كافة �إمكاناتها يف �شبيل تقدمي �مل�شاعدة �للزمة يف 
�ل�شقيق يف ظل متيز  �لتون�شي  للجانب  �لإط��ار  هذ� 

�لعلقات �لثنائية �لأخوية بني �لبلدين.
)�لتفا�شيل �س9(

كي�شنجر... مل يوؤثر فيه تقدم �ل�شّن
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اأخبـار الإمـارات

بح�صور حممد بن ز�يد .. �لإمار�ت تعلن عن هدفها �ل�صعي لتحقيق �حلياد �ملناخي بحلول 2050

تعزيز جهود  منها  �إج���ر�ء�ت عديدة 
 23.5% بن�شبة  خف�س �لنبعاثات 

بحلول 2030.
ودعمت دولة �لإمار�ت تنفيذ �لعديد 
من م�شاريع �لبنية �لتحتية و�لطاقة 
�ل��ن��ظ��ي��ف��ة ع���امل���ي���اً، ك��م��ا ت���ع���زز ن�شر 
�ملتجددة  �لطاقة  حلول  و��شتخد�م 
��شتثمرت  حيث  �لنامية،  �ل���دول  يف 
يف م�شاريع للطاقة �ملتجددة يف 70 
 16.8 تقارب  �إجمالية  بقيمة  دولة 

مليار دولر �أمريكي.
ومتتلك دولة �لإمار�ت �ليوم �لقدرة 
�لأقل  �ل�شم�شية  �لطاقة  �إنتاج  على 
تكلفة يف �لعامل، وهي موطن ثلث 
من حمطات توليد �لطاقة �ل�شم�شية 
�ل��ع��امل ..  �لأك����ر و�لأق����ل تكلفة يف 
ت�شتخدم  �ملنطقة  دول��ة يف  �أول  وهي 
�لكهرباء،  لتوليد  �لنووية  �لطاقة 
و�أول دولة يف �ملنطقة طّورت ونّفذت 
وتخزين  و��شتخد�م  �لتقاط  �آل��ي��ات 

�لكربون على نطاق �شناعي.
�لإمار�ت  �أن دول��ة  ذل��ك،  �إىل  ي�شاف 
ت��رك��ز ع��ل��ى زي�����ادة ����ش��ت��ث��م��ار�ت��ه��ا يف 
�ملبتكرة،  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة  م�����ش��ادر 
مثل �ل��ه��ي��دروج��ني، م��ن خ��لل بناء 
�لأخ�شر  للهيدروجني  م�شروع  �أول 
�ملنطقة  يف  ���ش��ن��اع��ي  ن���ط���اق  ع���ل���ى 
���ش��ه��ر مايو  �إط���لق���ه يف  و�ل�����ذي مت 
يف  �ل��ت��و���ش��ع  ج���ان���ب  �إىل   ،2021
لدعم  �لأزرق  �ل��ه��ي��دروج��ني  �إن���ت���اج 
جهود خلق مزيج متنوع من م�شادر 

�لطاقة.
�لبحث  �ل���ش��ت��ث��م��ار يف  وم���ن خ���لل 
�لبتكار  من  و�ل�شتفادة  و�لتطوير 
و�لتكنولوجيا، ت�شتمر دولة �لإمار�ت 
جديدة  �شناعية  ق��ط��اع��ات  دع���م  يف 
وم��ه��م��ة ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع �لأول����وي����ات 
�بتكار�ت  م���ن  وت�����ش��ت��ف��ي��د  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ت��ق��دم��ة، مب���ا فيها 
�لطاقة و�لغذ�ء و�لأدوية، و�شتتو�شع 
هذه �لعملية بتعزيز �لقيمة �مل�شافة 
جانب  �إىل  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 

ت�شريع �لعمل نحو �حلياد �ملناخي.
�ل�شرت�تيجية  �مل����ب����ادرة  وت���رت�ف���ق 
عام  بحلول  �ملناخي  �حلياد  لتحقيق 
2050 مع تطبيق حلوٍل ت�شتند �إىل 
غاز�ت  �نبعاثات  من  للحّد  �لطبيعة 
�لدفيئة و�لتكيف مع �لآثار �لقا�شية 
لتغري �ملناخ .. وكما �شتتم زر�ع��ة ما 
قرم  �شجرة  مليون   30 عن  يقل  ل 
حملية على م�شتوى �لدولة بحلول 
�أج��ل �حلفاظ على  2030 من  عام 
تنوعها  وت��ع��زي��ز  �ل�شاحلية  �ل��ب��ي��ئ��ة 
�لأ�شجار  ه����ذه  وت��ت��م��ي��ز  �حل����ي����وي، 
وتخزين  �ل���ت���ق���اط  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه��ا 

كميات كبرية من �لكربون.
�لإمار�ت  دول��ة  ��شرت�تيجية  وتركز 
حتقيق  ع���ل���ى  �مل���ن���اخ���ي  �ل���ع���م���ل  يف 
�لتنمية  م��ت��ط��ل��ب��ات  ب���ني  �ل����ت����و�زن 
تد�عيات  م���ن  و�حل�����د  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
معها.  �لتكيف  وت��ع��زي��ز  �مل��ن��اخ  تغري 

ح���������ش����ر �لإع�������������لن ع������ن �مل������ب������ادرة 
لتحقيق  ل��لإم��ار�ت  �ل�شرت�تيجية 
�حلياد �ملناخي بحلول 2050، �شمو 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل 
نائب رئي�س  مكتوم نائب حاكم دبي 
�ملالية، و�شمو  �ل��وزر�ء وزي��ر  جمل�س 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 

�شوؤون �لرئا�شة .
كما ح�شر �لإعلن عن �ملبادرة �أي�شاً 
ك��ل م��ن م��ع��ايل حم��م��د ب��ن عبد�هلل 
�����ش����وؤون جمل�س  �ل���ق���رق���اوي وزي�����ر 
�إبر�هيم  بنت  رمي  ومعايل  �ل���وزر�ء، 
ل�شوؤون  دول������ة  وزي�������رة  �ل���ه���ا����ش���م���ي 
�لعام ملكتب  �ل��دويل و�ملدير  �لتعاون 
�شهيل  ومعايل   ،2020 دبي  �إك�شبو 
ب���ن حم��م��د ف����رج ف���ار����س �مل���زروع���ي 
�لتحتية،  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  وزي�����ر 
�أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور  ومعايل 
�جلابر وزير �ل�شناعة و�لتكنولوجيا 
لدولة  �خل��ا���س  و�مل��ب��ع��وث  �ملتقدمة 
ومعايل  �مل��ن��اخ��ي،  للتغري  �لإم�����ار�ت 
ع�����ب�����د�هلل ب�����ن ط�������وق �مل��������ري وزي�����ر 
�لق����ت���������ش����اد، وم����ع����ايل م�����رمي بنت 
وزيرة  �ملهريي  ح��ارب  �شعيد  حممد 

�لتغري �ملناخي و�لبيئة.
و�أك�����د م��ع��ايل ���ش��ل��ط��ان �جل���اب���ر، �أن 
�ملبادرة  �إط�����لق  ع���ن  �ل���ي���وم  �إع�����لن 
لتحقيق  ����ش���ع���ي���اً  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
بحلول  �لإم���ار�ت  يف  �ملناخي  �حلياد 
بعيدة  �ل��روؤي��ة  يعك�س   ،2050 ع��ام 
�ل���ر����ش���ي���دة، وميثل  ل��ل��ق��ي��ادة  �مل�����دى 
�متد�د�ً لإرث �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
لدور  وتكري�شاً  ثر�ه"  �هلل  "طيب 
�إي���ج���اد حلول  �لإم������ار�ت �ل��ف��اع��ل يف 

للتحديات �لعاملية.
�إن��ه وم��ن خ��لل روؤية  وق��ال معاليه 
وتوجيهات �لقيادة، �شن�شعى لتحقيق 
�حل���ي���اد �مل��ن��اخ��ي م���ع �ل��رتك��ي��ز على 
جديدة  �ق���ت�������ش���ادي���ة  ف���ر����س  خ���ل���ق 
ت�شهم يف زيادة �لتناف�شية �ل�شناعية 
مركز�ً  �لإم���������ار�ت  م��ك��ان��ة  وت���ع���زي���ز 
�قت�شادياً عاملياً جاذباً لل�شتثمار�ت، 
�مل��ب��ادئ �لع�شرة  وذل���ك مت��ا���ش��ي��اً م��ع 
وت���وف���ر   .. �جل�����دي�����دة  ل��ل��خ��م�����ش��ني 
لتحقيق  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �مل����ب����ادرة 
بحلول  �لإم���ار�ت  يف  �ملناخي  �حلياد 
للتنمية  2050 فر�شاً جديدة  عام 
�لقت�شادي،  و�ل��ت��ق��دم  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�لدولة  مكانة  تر�شيخ  يف  ت�شهم  كما 
وجهًة مثالية للعي�س و�لعمل و�إن�شاء 

�ملجتمعات �ملزدهرة.
�لإم����ار�ت  م��ب��ادرة  �أن  معاليه  و�أك����د 
�ملناخي  ل��ل��ح��ي��اد  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
و�أولوياتنا  م�شاحلنا  م��ع  تتما�شى 
�إىل  ت����ه����دف  وب�����اأن�����ه�����ا  �ل����وط����ن����ي����ة، 
�لدخل،  م�شادر  تنويع  يف  �مل�شاهمة 
�لقت�شادي  ل��ل��ن��م��و  ف���ر����س  وخ���ل���ق 
و�لج��ت��م��اع��ي �مل�����ش��ت��د�م م��ع حتقيق 
�مل�شتد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ب���ني  �ل����ت����و�زن 

�لقطاعات  و�أول����وي����ات  �ح��ت��ي��اج��ات 
�لدولة،  يف  �حل��ي��وي��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
ودع������م ج���ه���وده���ا ل���ل����ش���ت���ف���ادة من 
�لأخ�شر.  �لقت�شادي  �لنمو  فر�س 
�جلهات  �شتقوم  �لإع����لن،  وبح�شب 
على  �ل��دول��ة  يف  �ملخت�شة  و�لهيئات 
باإعد�د  و�ملحلي  �مل�شتويني �لحتادي 
در������ش����ات ���ش��ام��ل��ة وم��ف�����ش��ل��ة بهدف 
�لإجر�ء�ت  و�تخاذ  �خلطط  تطوير 
�ملناخي  للحياد  للو�شول  �ل��لزم��ة 
بحلول عام 2050 مع �شمان �لنمو 

�لقت�شادي �مل�شتد�م.
�ملناخي  �حلياد  هدف  حتقيق  وياأتي 
�ملجتمع  مع  �لوثيق  بالتعاون  �أي�شاً 
�لدولية،  و�مل��ن��ظ��م��ات  و�حل���ك���وم���ات 
ومن �أبرزها �لوكالة �لدولية للطاقة 
من  تتخذ  �لتي  /�آيرينا/،  �ملتجددة 
دول����ة �لإم������ار�ت م��ق��ر�ً ل��ه��ا، وتعمل 

�لوكالة حالياً مع 184 دولة.
وميثل ن�شر و��شتخد�م حلول �لطاقة 
�لرئي�شة  �ل���رك���ائ���ز  �أح����د  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة 
يف من����وذج �لإم������ار�ت يف �ل��ع��م��ل من 
غاز�ت  �نبعاثات  وخف�س  �ملناخ  �أج��ل 
�ل���دف���ي���ئ���ة، ح���ي���ث ت�����ش��ت��ه��دف دول����ة 
�لإمار�ت �شمن ��شرت�تيجية �لطاقة 
من  م����زي����ج����اً   2050 ع������ام  ح���ت���ى 
و�لنووية  �ملتجددة  �لطاقة  م�شادر 
�لتو�زن  حتقيق  ل�شمان  و�لنظيفة، 
�لقت�شادية  �لح����ت����ي����اج����ات  ب�����ني 
�لبيئية با�شتثمار�ت تبلغ  و�لأه��د�ف 
 ،2050 حتى  دره��م  مليار   600
�لطاقة،  على  �لطلب  تلبية  ل�شمان 

�ملناخ،  ت��غ��ري  ت���د�ع���ي���ات  و�حل����د م���ن 
و�ل�شتفادة  �ملعرفة،  �قت�شاد  وب��ن��اء 
لتحقيق  �لنظيفة  �لتكنولوجيا  من 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة، وخ��ل��ق مزيج 
.. كما  �ل��ط��اق��ة  م�����ش��ادر  م��ن  متنوع 
خر�ت  تطوير  يف  �مل��ب��ادرة  �شت�شهم 
ر�أ��������س �مل������ال �ل���ب�������ش���ري يف جم����الت 
�لكفاء�ت  و����ش��ت��ق��ط��اب  م�شتقبلية، 

�لب�شرية �ملتميزة.
ت�شكل  �ملبادرة  �إن هذه  وق��ال معاليه 
دع��وة مفتوحة من �لإم��ار�ت للعامل 
�قت�شادية  ف��ر���س  خلق  يف  للتعاون 
�إي����ج����اد حلول  جم���دي���ة م���ن خ����لل 
وذلك  �ملناخ  تغري  لتد�عيات  عملية 
�لنوعية  �ل�شر�كات  من  بال�شتفادة 
ويتطلب   .. �ل��ت��ع��اون  ج�����ش��ور  وم���د 
حت��ق��ي��ق ه���ذه �مل���ب���ادرة �ل��ت��ع��اون عن 
�لقطاعات وتن�شيق  قرب بني جميع 
�جلهود يف ما بينها لتحقيق �لنتائج 
�قت�شادي  من��وذج  وخلق  �مل�شتهدفة 

جديد.
�أن  �شلطان �جل��اب��ر  م��ع��ايل  و�أ���ش��اف 
�لنهج �حلكومي �ملتكامل �لذي يجمع 
�ل�شرت�تيجي  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  ب��ني  م��ا 
�لقطاع �خلا�س،  وق��در�ت  ل��ل��وز�ر�ت 
�شي�شاعد على �ل�شتفادة من �لبتكار 
و�لتقنيات �ملتطورة للثورة �ل�شناعية 
ك���ذل���ك على  و���ش��ن��ع��م��ل   .. �ل���ر�ب���ع���ة 
تعزيز م�شاركة �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية 
و�ل�شركات  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  و�ل�����ش��رك��ات 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة للتعاون بهدف 

�إيجاد حلول خلف�س �لنبعاثات.

رفع  �إىل  �ل�شرت�تيجية  تهدف  كما 
كفاءة �ل�شتهلك �لفردي و�ملوؤ�ش�شي 
م�شاهمة  ورف������ع   ،40% ب��ن�����ش��ب��ة 
مزيج  �إج��م��ايل  يف  �لنظيفة  �لطاقة 
�إىل  �ل����دول����ة  �مل��ن��ت��ج��ة يف  �ل���ط���اق���ة 
%44 طاقة متجددة  %50 منها 
و%6 طاقة نووية، وحتقيق توفري 
عام  حتى  دره��م  مليار   700 يعادل 
خف�س  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،  2050
�لن��ب��ع��اث��ات �ل��ك��رب��ون��ي��ة م��ن عملية 
%70 خلل  �إنتاج �لكهرباء بن�شبة 
�لعقود �لثلثة �ملقبلة، فيما حتر�س 
جهاتها  مبختلف  �لإم���ار�ت  حكومة 
�إىل  �ل��ه��ادف��ة  �مل���ب���ادر�ت  تنفيذ  ع��ل��ى 
يتما�شى  مب��ا  �لنبعاثات،  م��ن  �حل��د 
وذلك  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  مع 
�ملبتكرة،  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ب��ن��ي  ع��ر 
وت��ط��وي��ر �حل��ل��ول �مل�����ش��ت��د�م��ة �لتي 

تدعم �لتحول �لأخ�شر.
دول����ة  �ع���ت���م���دت   2017 ع�����ام  ويف 
للتغري  �لوطنية  "�خلطة  �لإم���ار�ت 
و�لتي   ،"2050  -  2017 �ملناخي 
�نبعاثات  لإد�رة  ع��م��ل  �إط����ار  حت���دد 
غ��������از�ت �ل���دف���ي���ئ���ة، و�ل���ت���ك���ي���ف مع 
و�لبتكار  �ملناخي،  �لتغري  تد�عيات 

يف �لتنويع �لقت�شادي.
�شلمت   2020 دي���������ش����م����ر  ويف 
�لثاين  ت��ق��ري��ره��ا  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
للم�شاهمات �ملحددة وطنياً للأمانة 
للأمم  �لإط��اري��ة  للتفاقية  �لعامة 
�مل��ت��ح��دة ب�����ش��اأن �مل��ن��اخ، و�ل����ذي �شمل 
عر  �مل��ن��اخ��ي  للعمل  طموحها  رف��ع 

وق���ال���ت م��ع��ايل م���رمي �مل���ه���ريي، �إن 
�إع�����لن دول����ة �لإم��������ار�ت ع���ن هدف 
بحلول  �مل���ن���اخ���ي  �حل����ي����اد  حت��ق��ي��ق 
يف  ف���ارق���ة  ع���لم���ة  مي��ث��ل   2050
م�شريتها �لتنموية، ويوؤكد �لتز�مها 
��شتد�مة  �أكرث  �لد�ئم ل�شمان عامل 

وم�شتقبل �أف�شل للب�شرية.
�ل�����ش��ع��ي �إىل  و�أ����ش���اف���ت م��ع��ال��ي��ه��ا : 
���ش��ي�����ش��ه��م يف دعم  �مل���ن���اخ���ي  �حل���ي���اد 
�لبيئية و�أجند�ت  وتعزيز �لتوجهات 
�لعمل �حلكومية وم�شاركات �لقطاع 
�خل��ا���س م��ن خ��لل متكني �لبتكار 
�لتكنولوجيا  وت���ط���وي���ع  وت���ط���وي���ر 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل���دي���ث���ة يف جم���الت 
�لغذ�ئي و�ملحافظة  �لزر�عة و�لأمن 
و�شيكون  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  �مل������و�رد  ع��ل��ى 
كبري  دور  و�مل����ع����رف����ة  ل����لأب����ح����اث 
ملعاجلة حتدي �لتغري �ملناخي خلل 

�ل�شنو�ت �لقادمة.
�أن روؤية قيادة دولة  و�أك��دت معاليها 
�ل�شتباقية  ع��ل��ى  ت��رك��ز  �لإم��������ار�ت 
يف �ل��ع��م��ل �مل��ن��اخ��ي، ب��اع��ت��ب��اره ر�فد 
�لقطاعات  خمتلف  يف  للنمو  حيوي 
و�أه��م��ه��ا �لق��ت�����ش��اد، ون�����ش��ت��ه��دف يف 
ملبادر�ت  �لتحول  �لقريب  �مل�شتقبل 
�لتكنولوجيا  جمال  يف  تاأثري�ً  �أك��رث 
�لغذ�ئي  �لأم����ن  وت��ع��زي��ز  �ل��زر�ع��ي��ة 
�لنبعاثات  م����ن  و�حل������د  و�مل�����ائ�����ي، 
ب��ي��ئ��ي��ة جديدة  ���ش��ن��اع��ات  وت���وف���ري 

�شديقة للمناخ.
�لإم�������ار�ت مبادرة  �إع�����لن  وُي���ر�ع���ي 
�لوطني  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �حل���ي���ادي���ة 

•• دبي-وام:

�أع���ل���ن���ت ح���ك���وم���ة دول������ة �لإم���������ار�ت 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ح�����ش��ور 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  حممد بن 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة، يف جناح �لإمار�ت مبعر�س 
�ملبادرة  ع���ن  دب����ي   2020 �إك�����ش��ب��و 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل���دول���ة �لإم�������ار�ت 
بحلول  �مل���ن���اخ���ي  �حل���ي���اد  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
2050، و�لتي تاأتي تتويجاً للجهود 
�لإ�شهام  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�ملناخي،  �لتغري  ق�شية  يف  باإيجابية 
�لتحديات  حت���وي���ل  ع��ل��ى  و�ل���ع���م���ل 
ف��ر���س ت�شمن  �إىل  �ل��ق��ط��اع  يف ه��ذ� 
للأجيال �لقادمة م�شتقبًل م�شرقاً.

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وق��ال 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
بالتز�من  �هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
�أعلنت دولة �لإمار�ت  مع �لإعلن : 
�حلياد  لتحقيق  ه��دف��ه��ا  ع��ن  �ل��ي��وم 
 ..  2050 ع�����ام  ب���ح���ل���ول  �مل���ن���اخ���ي 
من��وذج��ن��ا �ل��ت��ن��م��وي ���ش��ري�ع��ي هذ� 
�لهدف .. وجميع �ملوؤ�ش�شات �شتعمل 
ودول���ة   .. لتحقيقه  و�ح����د  ك��ف��ري��ق 
�لإم��ار�ت �شت�شتثمر �أكرث من 600 
�لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  يف  دره����م  م��ل��ي��ار 
و�شتقوم   ..  2050 حتى  و�ملتجددة 
�لتغري  مكافحة  يف  �لعاملي  ب��دوره��ا 

�ملناخي.
من جانبه قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  حممد بن 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة : تو��شل دول��ة �لإم���ار�ت - 
�ل��ي��وم هدفها لتحقيق  �إع��لن��ه��ا  م��ع 
 2050 ب���ح���ل���ول  �مل���ن���اخ���ي  �حل����ي����اد 
- دوره����ا �ل��ف��اع��ل و�مل���وؤث���ر ع��امل��ي��اً يف 
ودعمها   .. �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري  ق�شية 
جهود �لعمل �ملناخي وتعزيز �لتعاون 
جميع  م����ن  ل���ل����ش���ت���ف���ادة  �ل��������دويل 

�لفر�س �لقت�شادية و�لجتماعية.
و�أ����ش���اف ���ش��م��وه: ن��ه��دف م��ن خلل 
�لإمار�ت  يف  �ملناخي  �حلياد  حتقيق 
تطوير  �إىل   ..  2050 ع��ام  بحلول 
�لنمو  ي�شمن  �شامل  حكومي  نهج 
�لدولة  يف  �مل�������ش���ت���د�م  �لق���ت�������ش���ادي 
ي��ح��ت��ذى للعمل  .. وي��ق��دم من��وذج��اً 
�أف�شل  م�شتقبل  ل�شمان  و�ل��ت��ع��اون 

للب�شرية.
وي�������ش���ك���ل �إع��������لن دول������ة �لإم���������ار�ت 
ع���ن ه���دف حت��ق��ي��ق �حل���ي���اد �ملناخي 
جلهود  ت��ت��وي��ج��اً   2050 ب��ح��ل��ول 
�ل���دول���ة وم�����ش��ريت��ه��ا يف �ل��ع��م��ل من 
�أج���ل �مل��ن��اخ ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وي��ني �ملحلي 
�لثلثة  �ل���ع���ق���ود  خ�����لل  و�ل���ع���امل���ي 
لتفاقية  �ن�شمامها  م��ن��ذ  �مل��ا���ش��ي��ة 
لتغري  �لإط�����اري�����ة  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
دولة  تبّنت  حيث   ،1995 يف  �مل��ن��اخ 
�لإمار�ت منذ ذلك �لوقت جمموعة 
وطبقت  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  م����ن  ك���ب���رية 
�إىل  �لهادفة  �لإج��ر�ء�ت  �لعديد من 
�حللول  وتقدمي  �لنبعاثات  خف�س 
�أف�شل  مع  يتما�شى  مبا  �مل�شتد�مة، 
�لقطاعات  ج��م��ي��ع  يف  �مل���م���ار����ش���ات 
�حليوية، مبا فيها �لطاقة و�ل�شناعة 

و�لزر�عة.
ل��ت��ح��ق��ي��ق �حلياد  �لإع�������لن  وي����اأت����ي 
"�تفاق  �أه��د�ف  مع  متو�ئماً  �ملناخي 
باري�س للمناخ" لتحفيز �لدول على 
�إعد�د و�عتماد ��شرت�تيجيات طويلة 
�ملدى خلف�س �نبعاث غاز�ت �لدفيئة 
و�حل����د م���ن �رت���ف���اع درج�����ات ح���ر�رة 
�لأر�س دون �لدرجة و�لن�شف مئوية 
ما  مب�شتويات  مقارنة  درجتني  �إىل 

قبل �لثورة �ل�شناعية.

�إع���لن �لإم�����ار�ت بتكثيف  وي��ت��و�ف��ق 
�ملناخي  �حل���ي���اد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �جل���ه���ود 
�أولويات  مع   2050 عام  مع حلول 
�ل���ن���م���و �لق���ت�������ش���ادي �مل�������ش���ت���د�م يف 
جهودها  م����ع  وي��ن�����ش��ج��م  �ل�����دول�����ة، 
�لدخل  م�شادر  تنويع  �إىل  �لهادفة 
و�لتحول  �مل��ع��رف��ة،  �ق��ت�����ش��اد  وب���ن���اء 
وتطبيق  �لأخ�����ش��ر،  �لقت�شاد  نحو 
م���ن���ظ���وم���ة �لق���ت�������ش���اد �ل�����د�ئ�����ري، 
�لأجنبية  �ل�شتثمار�ت  و��شتقطاب 
وخر�ت  كفاء�ت  وتطوير  �ملبا�شرة، 
�لنمو  جم���الت  يف  �لب�شرية  �مل����و�رد 

�مل�شتقبلي.
�حلياد  ع��ل��ى حتقيق  �ل��ع��م��ل  وي��ق��دم 
�ملناخي منوذجاً د�عماً لتوجهات دولة 
�لإمار�ت نحو حتقيق منو �قت�شادي 
�لبحث  �أن�������ش���ط���ة  ي����ع����زز  م�������ش���ت���د�م 
و�لتكنولوجيا  و�لبتكار  و�لتطوير 
�ل��ن��ظ��ي��ف��ة و���ش��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة حمفز 

لل�شتثمار وخلق فر�س �لعمل.
�ملناخي  �ل���ت���غ���ري  وز�رة  وت�����ت�����وىل 
و�لبيئة قيادة وتن�شيق جهود حتقيق 
�لتكامل  و�شمان  �ملناخية  �حليادية 
هذ�  لتنفيذ  �لوطني  �مل�شتوى  على 
�جلهات  ك���اف���ة  و����ش���ت���ق���وم  �ل�����ق�����ر�ر، 
�لرئي�شية،  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  �مل��ع��ن��ي��ة 
و�ل�شناعة  و�لقت�شاد  �لطاقة  مثل 
و�لنفايات  و�لنقل  �لتحتية  و�لبنية 
و�لزر�عة و�لبيئة، بتحديث �خلطط 
ذ�ت  و�ل�شيا�شات  و�ل�شرت�تيجيات 
و�مل�شاريع  �ملبادر�ت  وتنفيذ  �لعلقة 
�حليادية  حتقيق  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  �ل��ت��ي 
مبا   2050 ح���ل���ول  م����ع  �مل���ن���اخ���ي���ة 
ومتطلبات  �حتياجات  م��ع  يتما�شى 

�لنمو يف خمتلف �لقطاعات.
�مل��ب��ع��وث �خل���ا����س لدولة  وي�����ش��ت��م��ر 
�لإمار�ت للتغري �ملناخي بالعمل على 
�لأط����ر�ف  خمتلف  م�شاعي  تكثيف 
خلل  م��ن  �مل��ن��اخ��ي،  بالعمل  �ملعنية 
ودعم  و�إط���لق  �لدولية،  �ل�شر�كات 
�ل��ت��ي ت�شهم يف  �مل�����ش��رتك��ة  �مل���ب���ادر�ت 
وت�شتفيد  �مل��ن��اخ��ي.  �حل��ي��اد  حتقيق 
علقاتها  م�����ن  �لإم�������������ار�ت  دول��������ة 
�ملتميزة مع �ملجتمع �ل��دويل يف بناء 
�مل�شالح  لتحقيق  �ل��ت��ع��اون  ج�����ش��ور 
�لقت�شادي  �لنمو  ودع���م  �مل�شرتكة 
على  وتاأكيد�ً  �مل�شتد�م.  و�لجتماعي 
للعمل  �لقت�شادية  �لفو�ئد  �أهمية 
تقدمت  �مل�شرتك،  �لتكاملي  �ملناخي 
��شت�شافة  مب��ل��ف  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
�ل��دورة 28 ملوؤمتر �ل��دول �لأطر�ف 
�لإطارية  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  يف 
ب�شاأن تغري �ملناخ /COP 28/ يف 

�أبوظبي عام 2023.
و�إدر�ك��اً حلقيقة �أن �لقطاع �لزر�عي 
�لعاملية  �لنبعاثات  ربع  م�شوؤول عن 
�أي�شاً  �لإم���ار�ت  دول��ة  تقود  تقريباً، 
�جلهود لدعم �لبتكار يف �لتكنولوجيا 
�لزر�عية، ل �شيما من خلل تقليل 
�لقطاع  و�لكهرباء يف  �ملاء  ��شتهلك 
�ملبادر�ت  ه���ذه  وت��دع��م   .. �ل���زر�ع���ي 
��شرت�تيجية �لأمن �لغذ�ئي للدولة 
�ملحا�شيل  �إن��ت��اج  تو�شيع  خ��لل  م��ن 
�لعتماد  وتقليل  �ملحلية  �ل�شحية 
على �لو�رد�ت �لغذ�ئية، وي�شمل ذلك 
للمناخ"  �ل��زر�ع��ي  "�لبتكار  م��ب��ادرة 
ل���زي���ادة �لبحث  م��ت��ع��ددة �لأط������ر�ف 
�لقطاع  يف  و�لب���ت���ك���ار  و�ل���ت���ط���وي���ر 
�ل�����زر�ع�����ي، و�ل���ت���ي مت �إط���لق���ه���ا يف 
�أبريل �ملا�شي بالتعاون مع �لوليات 
�أعمال  خ���لل  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 
"قمة �لقادة حول �ملناخ" �لتي �شارك 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  فيها 
�هلل،  رع�����اه  م���ك���ت���وم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لعا�شمة  يف  �ف��رت����ش��ي��اً  و�ن��ع��ق��دت 

�لأمريكية و��شنطن.

 حممد بن را�شد : 
و�حد  كفريق  �صتعمل  �ملوؤ�ص�صات  وجميع   .. �لهدف  هذ�  �صري�عي  �لتنموي  منوذجنا   ..  2050 عام  بحلول  �ملناخي  �حلياد  لتحقيق  هدفها  عن  �لإمار�ت  دولة  •  �أعلنت 

لتحقيقه .. و دولة �لإمار�ت �صت�صتثمر �أكرث من 600 مليار درهم يف �لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة حتى 2050 .. و�صتقوم بدورها �لعاملي يف مكافحة �لتغري �ملناخي

 حممد بن زايد : 
 .. �ملناخي  �لتغري  ق�صية  يف  عامليًا  و�ملوؤثر  �لفاعل  دورها   -  2050 بحلول  �ملناخي  �حلياد  لتحقيق  هدفها  �إعلنها  مع   - �لإمار�ت  دولة  •  تو��صل 

ودعمها جهود �لعمل �ملناخي وتعزيز �لتعاون �لدويل لل�صتفادة من جميع �لفر�س �لقت�صادية و�لجتماعية

�لقت�صادي  �لنمو  ي�صمن  �صامل  حكومي  نهج  تطوير  �إىل   ..  2050 عام  بحلول  �لإمار�ت  يف  �ملناخي  �حلياد  حتقيق  خلل  من  • نهدف 
�مل�صتد�م يف �لدولة .. ويقدم منوذجًا يحتذى للعمل و�لتعاون ل�صمان م�صتقبل �أف�صل للب�صرية

�ملناخي �حلياد  لتحقيق  هدفها  عن  تعلن  �أفريقيا  و�صمال  �لأو�صط  �ل�صرق  يف  دولة  �أول  •  �لإمار�ت 
�لإجمايل �ملحلي  �لناجت  على  �إيجابيًا  وتوؤثر  م�صتد�م  �قت�صادي  منو  لتحقيق  �حليوية  �لإمار�ت  منظومة  تعزز  •  �ملبادرة 

2050 عام  حتى  �لنظيفة  �لطاقة  م�صاريع  تطوير  يف  درهم  مليار   600 عن  يزيد  ما  �لإمار�ت  • ت�صتثمر 
2023 عام  �أبوظبي  يف   COP 28 ملوؤمتر   28 �لدورة  ��صت�صافة  بطلب  �لإمار�ت  تقدمت  �ملناخي،  للعمل  �لقت�صادية  �لفو�ئد  �أهمية  على  • تاأكيدً� 
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي- وام:

متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق �لفحو�شات 
يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد 
"كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 264،452 
�ملجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  �ملا�شية   24 �ل���  �ل�����ش��اع��ات  خ��لل  ج��دي��د�  فح�شا 
با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.   و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي 
�لك�شف  يف  �لدولة  م�شتوى  على  �لفحو�شات  نطاق  وتو�شيع  �لدولة  يف  و�لفح�س 
خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  �إ�شابة  حالة   144 عن 
وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �للزمة، وبذلك يبلغ جمموع 

�حلالت �مل�شجلة 737،373 حالة.    كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة حالتني م�شابتني 
ونتيجة تد�عيات �لإ�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف 

�لدولة 2،109 حالت.
ومو��شاتها  تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  عن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة    و�أعربت 
لذوي �ملتوفني، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع 
�لجتماعي  بالتباعد  و�للتز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية  �جلهات  مع  �لتعاون 
�شماناً ل�شحة و�شلمة �جلميع.   كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 221 حالة جديدة 
�أعر��س  من  �لتام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  مل�شابني 
�ملر�س بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �للزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت �ل�شفاء 730،530 حالة.

اأجرت 264,452 فح�ش� ك�شفت عن 144 اإ�ش�بة

�ل�صحة تعلن �صفاء 221 حالة جديدة من كورونا

•• دبي-وام:  

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ز�ر 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�أم�س جناح �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�إك�شبو  �ل�شقيقة �مل�شارك يف معر�س 

�لدويل. دبي   2020
كان يف ��شتقبال �شموه لدى و�شوله 
�مللكي  �ل�شمو  �شاحب  �ململكة  جناح 
�لأم����ري ت��رك��ي ب��ن حم��م��د ب��ن فهد 
وزير دولة ع�شو جمل�س �ل��وزر�ء يف 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية وعدد من 

�مل�شوؤولني.
وت��ع��رف ���ش��م��وه خ���لل ج��ول��ة ل��ه يف 
�أكر جناح  � �لذي يعد ثاين  �جلناح 
دبي   2020 �إك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س  يف 
مرت   13.059 ت��ب��ل��غ  مب�������ش���اح���ة 
�ل��ف��ر���س -  م��رب��ع وي��ق��ع يف منطقة 
مل�شتقبل  �مللهمة  �ململكة  روؤي���ة  على 

�لطموحة  وم�����ش��اري��ع��ه��ا  م�����ش��رتك 
 : ت�شمل  رئي�شية  ركائز  �أرب��ع  �شمن 
�ملجتمع �حليوي و�لطبيعة و�لرت�ث 
�إىل  �إ�شافة  �ل�شتثمارية  و�لفر�س 

ما يج�شده �جلناح من تاريخ �ململكة 
مناظر  من  �هلل  حباها  وم��ا  �لعريق 
م�شاحات  بجانب  متنوعة  طبيعية 
و��شتمع  و�ل�����ش����ت����د�م����ة.  ل��ل��ط��اق��ة 

�شموه من �لقائمني على �جلناح من 
حول  �شرح  �إىل  �ل�شعوديني  �ل�شباب 
وتقنياته  وحمتوياته  �جلناح  �أق�شام 

�ل�شوئية �لتفاعلية �ملتقدمة.

بزيارة  �شعادته  ع��ن  �شموه  و�أع����رب 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  ج��ن��اح 
�ل���ذي ي��ق��دم حم��ت��وى �إب��د�ع��ي��ا ثرياً 
�ململكة  �إل����ي����ه  و����ش���ل���ت  م����ا  ي��ج�����ش��د 

م���ن ت��ق��دم و�زده�������ار ..م�������ش���ري� �إىل 
�ململكة  ب��ت��اري��خ  ي���زه���و  �جل���ن���اح  �أن 
وروؤيتها  �مللهمة  وم�شاريعها  �لعريق 

�لطموحة �إىل �مل�شتقبل.

���ش��ع��ادت��ه بروؤية  ���ش��م��وه  �أب�����دى  ك��م��ا 
�ملتميزة  �ل�شعودية  �لوطنية  �لكو�در 
�لقائمني  و�ل�����ش��اب��ات  �ل�����ش��ب��اب  م���ن 
على �جلناح �لذين ي�شتقبلون �لزو�ر 

..م�شري�  �لعامل  لغات  من  بالعديد 
مبدع  �ل�����ش��ع��ودي  �ل�����ش��ب��اب  �أن  �إىل 
ومتمكن يف جميع �مليادين وميثلون 
متثيل  خ��ري  �لأ���ش��ي��ل��ة  �ململكة  ق��ي��م 
وي��ن��ق��ل��ون ���ش��ورت��ه��ا �مل�����ش��رق��ة �إىل 
�أن جناح  �إىل  �شموه  و�أ���ش��ار  �ل��ع��امل. 
�ململكة ي�شكل �إ�شافة نوعية متميزة 
دبي   2020 �إك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س  �إىل 
..متمنيا �لتوفيق مل�شاركة �ململكة يف 

هذ� �حلدث �لدويل.
ر�ف����ق ���ش��م��وه خ���لل �ل���زي���ارة �شمو 
ر��شد  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  �ل�شيخ 
دب���ي نائب  ن��ائ��ب ح��اك��م  �آل م��ك��ت��وم 
�ملالية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
�ل�شيخ  و�شمو  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر 
ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د ب����ن ز�ي������د �آل 
و�ل���وزر�ء  �ل�شيوخ  م��ن  وع��دد  نهيان 

و�مل�شوؤولني.

•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت جلنة �شوؤون �لتعليم و�لثقافة 
و�ل�����ش��ب��اب و�ل��ري��ا���ش��ة و�لإع�����لم يف 
برئا�شة  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
رئي�س  �ل���ي���م���اح���ي  حم���م���د  ن���ا����ش���ر 
�ملو�فق  �لأرب����ع����اء  م�����ش��اء  �ل��ل��ج��ن��ة، 
نقا�شية  حلقة   2021 �أك��ت��وب��ر   6
�لقطاع  "تنمية  بعنو�ن  �فرت��شية 
وذلك  �لدولة"،  يف  و�لفني  �لثقايف 
�شمن خطة عملها ملناق�شة مو�شوع 

�شيا�شة وز�رة �لثقافة و�ل�شباب.
�أع�شاء  �لنقا�شية  �حللقة  يف  �شارك 
�للجنة �شعادة كل من: �شارة حممد 
فلكناز مقررة �للجنة، و�شذى �شعيد 
عبي��د  �شيخة  و�ل��دك��ت��ورة  �ل��ن��ق��ب��ي، 
بالهول،  حميد  و���ش��ر�ر  �لطنيجي، 

وعف��ر�ء بخي��ت �لعليل�.
�ملجل�س  �أع�������ش���اء  م���ن  ����ش���ارك  ك��م��ا 
من:  ك��ل  �شعادة  �لحت���ادي  �لوطني 
و�شمية  �ل�����ش��ح��ي،  ع���ب���د�هلل  �أح���م���د 
ع������ب������د�هلل �ل�����������ش�����وي�����دي، ون���اع���م���ة 

عبد�لرحمن �ملن�شوري.
وقال نا�شر حممد �ليماحي رئي�س 
�ملخت�شني  م�������ش���ارك���ة  �إن  �ل��ل��ج��ن��ة 
�حللقة  يف  �جلمهور  من  و�ملهتمني 
مناق�شة  �إث���ر�ء  يف  �شاهم  �لنقا�شية 
حم�����اور �حل��ل��ق��ة �ل���ت���ي رك�����زت على 
و��شتغلل  �مل��و�ط��ن��ني  ع��م��ل  ت��ع��زي��ز 
�ل�شناعات  جم�����ال  يف  م���و�ه���ب���ه���م 
�لهيئات  ودور  و�لإبد�عية،  �لثقافية 
تنمية  يف  �ل���ث���ق���اف���ي���ة  و�ل�������دو�ئ�������ر 
�لثقافية و�لفنية، وتعزيز  �لأن�شطة 
عمل �ملو�طنني و��شتغلل مو�هبهم 
�لثقافية  �ل�������ش���ن���اع���ات  جم�����ال  يف 
�لثقايف  )�ل���رت�ث  مثل  و�لإب��د�ع��ي��ة 
و�لطبيعي و�مل�شرح و�لفكر و�لبتكار 
و�لإنتاج و�لتوزيع و�لن�شر و�لرتويج، 
و�ل�شحافة  �ل��ك��ت��ب  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
وفنون �لأد�ء و�لحتفالت و�لإعلم 
�لب�شرية  و�لفنون  و�ملرئي  �مل�شموع 

و�لت�شميم و�خلدمات �لإبد�عية(.
وتابع يقول �إن �لنقا�س تطرق كذلك 
و�لفنية،  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �لأن�����ش��ط��ة  �إىل 
�لثقافة  وز�رة  جهود  على  و�لتعرف 
�ملو�طنني  عمل  تعزيز  يف  و�ل�شباب 
�إن�شاء  �لثقايف من خلل  يف �لقطاع 
و�ملتو�شطة  �ل�������ش���غ���رية  �مل�������ش���اري���ع 
�ل�شناعات  جم������ال  يف  �ل���ع���ام���ل���ة 
�لثقافية و�لإبد�عية، بالإ�شافة �إىل 
�لتعرف على دور �لوز�رة يف ��شتغلل 
�ل�شباب، منوها  و�هتمامات  مو�هب 
بتفعيل  ط���ال���ب���و�  �مل�������ش���ارك���ني  ب������اأن 
�ملوهوبني  �لهمم  �أ�شحاب  م�شاركة 
�مل�شرحية  �لأن�����ش��ط��ة  يف  و�مل��ب��دع��ني 
�لفعاليات  وخم��ت��ل��ف  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�ل����وز�رة،   تنظمها  �ل��ت��ي  و�لأن�����ش��ط��ة 
كما طالبو� بتوفري �لدعم �ملايل لهم 
ولغريهم من �ملوهوبني لت�شجيعهم 
ع��ل��ى مم��ار���ش��ة �لأع����م����ال و�حل����رف 

�لفنية و�لثقافية. 
زيادة  �أهمية  على  �مل�����ش��ارك��ون  و�أك���د 
و�لفعاليات  و�لأن�����ش��ط��ة  �مل����ب����ادر�ت 
�لثقافية و�لفنية يف جميع �لإمار�ت، 

و�إعادة تنظيم �لأن�شطة �مل�شرحية يف 
م�شارح �لدولة ويف �لن�شاط �مل�شرحي 
للمد�ر�س لأهميتها يف رفع م�شتوى 
�مل���و�ه���ب وخا�شة  و�إب������ر�ز  �ل��ث��ق��اف��ة 
تطوير  وك����ذل����ك  �ل���ط���ل���ب���ة،  ل�����دى 
بالتعاون  �لثقافية  �مل��ر�ك��ز  �أن�شطة 
�لرتبية  وز�رة  م����ع  و�ل���ت���ن�������ش���ي���ق 
�أق�����ش��ام ثقافية  و�إن�����ش��اء  و�ل��ت��ع��ل��ي��م، 
لكت�شاف  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  يف 
�لطلبة �ملوهوبني و�ملبدعني وتنمية 
عمل  �مل�شاركون  و�ق���رتح  ق��در�ت��ه��م، 

م���ر�ك���ز ت��دري��ب��ي��ة لأ����ش���ح���اب �ملهن 
�لطلبة،  لتعليم  �لرت�ثية  و�حل��رف 
وع����م����ل م�����ب�����ادر�ت وم�������ش���اب���ق���ات يف 

�ملجالت �لفنية و�لثقافية.
بالهتمام  �مل�شاركون كذلك  وطالب 
�ملهرجانات  وع���ودة  �لطفل  مب�شرح 
�لطفل  م���ه���رج���ان  م��ث��ل  �ل�����ش��ن��وي��ة 
�لقر�ءة،  ع��ل��ى  �لأط���ف���ال  لت�شجيع 
و�أهمية وجود �شر�كات ��شرت�تيجية 
و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �ملوؤ�ش�شات  ب��ني 
�لأدو�ر  وتن�شيق  �جل��ه��ود  لتوحيد 

قنو�ت  و��شتغلل  �ملوهوبني،  ب�شاأن 
مبادر�ت  لعمل  �حلديثة  �لتو��شل 
و�لفنون  �ل��ث��ق��اف��ة  لن�شر  م�شتمرة 
و�ملوروث �ل�شعبي يف نفو�س �لأطفال 
�لقطاع  م��ع  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  و�ل�����ش��ب��اب، 
�لثقافية  �لأن�شطة  لتعزيز  �خلا�س 

و�لفنية يف �لدولة.
�لتعليم  �����ش����وؤون  جل���ن���ة  وت���ن���اق�������س 
و�لريا�شة  و�ل�������ش���ب���اب  و�ل���ث���ق���اف���ة 
�لوطني  �مل���ج���ل�������س  يف  و�لإع�����������لم 
���ش��ي��ا���ش��ة وز�رة  �لحت�����ادي م��و���ش��وع 
�لثقافة و�ل�شباب �شمن عدة حماور 
رئي�شية تتعلق با�شرت�تيجية �لوز�رة 
�لوطني  و�لنتماء  �لهوية  تعزيز  يف 
�ل�شناعات  ق����ط����اع����ات  وت����ط����وي����ر 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�لإب���د�ع���ي���ة مب���ا يحقق 
ودور  �مل�����ش��ت��د�م��ة،  �لتنمية  �أه����د�ف 
�ملر�كز  ودع�����م  �إن�������ش���اء  يف  �ل��������وز�رة 
ومو�هب  ق��در�ت  وتطوير  �ل�شبابية 
روؤية  م�شتهدفات  لتحقيق  �ل�شباب 
تطوير  يف  �لوز�رة  وجهود   ،2071
مبا  �لوطنية  �لإع��لم��ي��ة  �ملنظومة 

يحقق روؤية 2071.

حممد بن ز�يد يزور جناح �ل�صعودية �مل�صارك يف �إك�صبو 2020 دبي وي�صيد مبا يقدمه من حمتوى �إبد�عي

يف اإط�ر خطته� ملن�ق�شة مو�شوع �شي��شة وزارة الثق�فة وال�شب�ب

جلنة بالوطني �لحتادي تنظم حلقة نقا�صية �فرت��صية 
حول تنمية �لقطاع �لثقايف و�لفني يف �لدولة

•• اأبوظبي-وام:

�أعربت دولة �لإمار�ت عن �إد�نتها و��شتنكارها �ل�شديدين ملحاولت 
يف  �ل���دويل  �أب��ه��ا  مطار  ��شتهد�ف  �لإره��اب��ي��ة،  �حل��وث��ي  ميلي�شيات 
�ل�شعودية من خلل طائرة بدون طيار مفخخة،  �ململكة �لعربية 

�عرت�شتها قو�ت �لتحالف.
ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن وز�رة �خلارجية  و�ع��ت��رت دول���ة �لإم�����ار�ت - يف 
و�لتعاون �لدويل - �أن ��شتهد�ف �ملطار يعد ت�شعيد� خطري� وعمل 
جبانا، يهدد �أمن و�شلمة وحياة �ملدنيني و�مل�شافرين، وهو مبثابة 

�ل��لزم��ة حلماية  �لإج����ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  ت�شتدعي  ح��رب  جرمية 
�لأعيان �ملدنية من تهديد�ت �حلوثيني. وجددت �لوز�رة ت�شامن 
�لإرهابية،  �لهجمات  ه��ذه  �إز�ء  �ململكة  مع  �لكامل  �لإم���ار�ت  دول��ة 
و�ل����وق����وف م��ع��ه��ا يف ���ش��ف و�ح����د ���ش��د ك���ل ت��ه��دي��د ي��ط��ال �أمنها 
و��شتقر�رها، ودعمها يف كل ما تتخذه من �إج��ر�ء�ت حلفظ �أمنها 
�أمن  �أن  �لبيان  و�أكد  �أر��شيها.  على  و�ملقيمني  و�شلمة مو�طنيها 
كل ل  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  و�أم��ن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
يتجز�أ و�أن �أي تهديد �أو خطر يو�جه �ململكة تعتره �لدولة تهديد�ً 

ملنظومة �لأمن و�ل�شتقر�ر فيها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أع���ل���ن���ت د�ئ������رة �ل���ب���ل���دي���ات و�ل���ن���ق���ل ع���ن ت���وف���ري خدمة 
خارج  �ل�����ش��ي��ار�ت  م��و�ق��ف  م��ظ��لت  لتنظيم  خم�ش�شة 
�أبوظبي، بهدف توفري وقت  �ل�شكنية يف  �لق�شائم  حدود 
وجهد �ملتعاملني، وتنظيم مظلت مو�قف �ل�شيار�ت وفق 
و�لتنظيمية  �لتخطيطية  �لأدل���ة  ومعايري  ����ش��رت�ط��ات 
و�ل��ب��دء بتطبيق خدمة ت�شريح  �ل��د�ئ��رة،  �ل�����ش��ادرة ع��ن 
�ملظلت �جلديدة �عتبار�ً من 7 �أكتوبر �حلايل مع فرتة 
�شماح لت�شحيح �أو�شاع �ملظلت �لقائمة مبوعد �أق�شاه 7 

�أكتوبر 2022.
د�ئرة   ��شرت�تيجية  من  كجزء  �جلديدة  �خلدمة  وتاأتي 
�لبلديات و�لنقل لتطوير �ملظهر �لعام للإمارة، وتنظيم 
�لتنمية  يف  ي�شهم  مبا  �لعمليات  و�إد�رة  �لتحتية  �لبنية 

�مل�شتد�مة للمجتمعات �ل�شكنية و�ملر�فق �خلا�شة بها. 
وُتَطبق �شروط هذه �خلدمة ب�شكل �إلز�مي على مظلت 
مو�قف �ل�شيار�ت �لقائمة �أو �ملر�د تركيبها )خارج حدود 
�إمارة  يف  �ل�شكنية  �لأر����ش��ي  لكافة  �ل�شكنية(  �لق�شائم 
�أبوظبي. وتتيح �خلدمة �ملتوفرة على �ملوقع �لإلكرتوين 
مو�قف  مظلت  ت�شريح  طلب  على  �لتقدمي  ل��ل��د�ئ��رة، 
�لق�شيمة  ح���دود  خ���ارج  �مل�شاحة  �شمن  ج��دي��دة  ���ش��ي��ار�ت 
�ل�����ش��ك��ن��ي��ة، ب��ع��د ق������ر�ءة �ل�������ش���روط، م���ن خ����لل من�شة 
هاب(  �شمارت   -  Smart Hub( �لرقمية  �خلدمات 
و�لذي ي�شاعد بتنفيذ �خلدمة ب�شرعة و�شهولة تامة، بعد 
�ملقرتحة،  �ل�شيار�ت  ر�شومات ومو��شفات مظلة  حتميل 
وتقدمي ر�شم بياين يحدد موقعها، بالإ�شافة �إىل خطاب 
ب�شاحب  �خلا�س  �لبنك  تنفيذ من جانب  �شمان ح�شن 

�لطلب.  
ويجب تقدمي �لطلب من قبل ملك �لأر��شي و�لعقار�ت 
�ل�شيار�ت.  مل��و�ق��ف  تخطيطي  �ع��ت��م��اد  على  �حلا�شلني 
وت��ل��زم �خل��دم��ة م���لك �لأر�����ش���ي ب��ال��ت��ق��دمي ع��ل��ى طلب 
�لقائمة �شمن  �شيار�ت  جتديد ت�شريح مظلت مو�قف 
�نتهاء  ق��ب��ل  �ل�شكنية  �لق�شيمة  ح����دود  خ����ارج  �مل�����ش��اح��ة 

�شلحية �لت�شريح �ل�شابق.
�ملظلت  ت�شريح  ر�شوم  و�لنقل  �لبلديات  د�ئ��رة  وح��ددت 
للمظلة  �إم��ار�ت��ي  دره���م  �أل���ف   1،000 �جل��دي��دة مببلغ 
�لو�حدة، وجتديد ت�شريح مظلة قائمة مببلغ 200.00 
مائتي درهم �إمار�تي، ويعفى �شاحب �لت�شريح من �شد�د 
�لر�شوم �ملذكورة يف حال �حل�شول على �لت�شريح �لنهائي 
خلدمة �أعمال �لزر�عة �لتجميلية خارج حدود �لق�شيمة 

�ل�شكنية.
ب�شو�بط  �لل���ت���ز�م  �إىل  �ملجتمع  �أف����ر�د  �ل���د�ئ���رة  ودع���ت 
وم���ع���اي���ري �خل���دم���ة �مل����وف����رة ل��ل��ح��د م���ن �مل���ظ���لت غري 
�ملرخ�شة و�مل�شوهة للمظهر �لعام، وذلك جتنباً لتعر�شهم 
�إىل حترير خمالفات تنفيذ� لأحكام �لقانون رقم )16( 
ل�شنة 2009 ب�شاأن تنظيم �أعمال �لبناء يف �إمارة �أبوظبي 

ح�شب �لنظم حفاظاً على �ملظهر �لعام و�شلمة �ملارة.
وحتدد �خلدمة جمموعة من �ملعايري �لعامة و�خلا�شة 
يف تخطيط و ت�شميم مظلت مو�قف �شيار�ت  وحتديد 
�شلمة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  �إىل  ت���ه���دف  و�ل���ت���ي  م��وق��ع��ه��ا، 
وت�شري  ل��لإم��ارة.  �ل��ع��ام  �ملظهر  على  و�حل��ف��اظ  �ملجتمع 
�إمكانية ��شتخد�م جمموعة من �لت�شاميم  �إىل  �خلدمة 
للبيئة،  و�ل�شديقة  �لتقليدية  �ملظلت  با�شتخد�م  ت�شمح 

بالإ�شافة �إىل �ملظلت �ملبتكرة. 

للحف�ظ على املظهر الع�م وتوحيد املع�يري

د�ئرة �لبلديات و�لنقل تطلق خدمة تنظيم مظلت 
�ل�صيار�ت خارج حدود �لق�صائم �ل�صكنية

�لإمار�ت تدين حماولة �حلوثيني ��صتهد�ف 
مطار �أبها بطائرة بدون طيار مفخخة
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�لفرفارة لعمال �لملنيوم و�لزجاج
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1758561 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�حة �لنور للخ�شار و�لفو�كة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3675635 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

بيت �جلودة لتجارة �لثاث
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1127398 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/روغاين 

للتجارة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2980063 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بيت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شيف للحلويات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3761216 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بلد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شام لتجارة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4188649 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/فيلنق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

فا�شن
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4152724 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/عرب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتجارة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2931405 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مغ�شلة بي كلني

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1550836 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة �شيف ر��شد �شيف �ل�شاعر �ل�شويدي %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف مو�شى �شامل ر��شد عبيد �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
بي�شاور  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب للدهانات رخ�شة رقم:2687770 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة حممد ح�شن عبيد ح�شن �لزعابي %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف عتيق جميل �حمد حممد

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
�خلطوط  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملتعددة �لفنية ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1017825 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة عادل �شم�س �لدين �شم�س �لدين يو�شف %9 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف �بو حممد �شيخ باو� �شاحب

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
�مل�شفح  �ل�ش�����ادة/خليج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمفرو�شات �مل�شتعمل ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:3787700 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة �حمد علي غلوم مو�شى �لعبيديل %51 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف متعب �شعيد علي �ل�شام�شي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بينز �شلفر للنقليات 

و�ملقاولت �لعامه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:3970681 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة �شيف ��شعد �شيف �شعيد �ل�شهومي %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد �شيف �شعيد �شعيد �ل�شهومي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
�شيتي  �ل�ش�����ادة/بروكر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعقارية  رخ�شة رقم:2931268 
 تعديل �شركاء 

حذف حممد �شالح جريبه ح�شني 
تعديل �شركاء 

��شافة يو�شف �شالح جريبه ح�شني
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم و�حة �حلنني  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1417016 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة فاطمه ر��شد عبد�هلل ر��شد �لعليلي %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف �مل �بر�هيم �شعيد �لعجال �ل علي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:ز��س لل�شفريات ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �أبوظبي - �شرق 0.11 - مبنى �ل�شيد �حمد حممد 

حجي �شخري و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 3003870 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

  ، �حل�شابات  لتدقيق  �لو�شط  �ل�شرق  �ل�شادة/مكتب  تعيني   -  2
قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/10/3  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر 

تاريخ �لتعديل:2021/10/7    - بالرقم:2105029848 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لينكو للتجهيز�ت 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لمنية  رخ�شة رقم:1065773 

تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �لينكو للتجهيز�ت �لمنية

ELENCO SECURITY SYSTEMS ESTABLISHMENT

�إىل/ �شركة �لينكو للتجهيز�ت �لمنية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م

ELENCO .SECURITY SYSTEMS COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
لل�شيانه    �لينكو  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2139761 

تعديل �إ�شم جتاري من/ مركز �لينكو لل�شيانه

ELENCO MAINTENANCE CENTER

�إىل / مركز �لينكو لل�شيانة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

ELENCO MAINTENANCE CENTER SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �شوفت فود

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1468883 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة م�شطفى تريونيلى حممد تريونيلى %100
تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة حممد على مثنى �حمد �حلربى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد على مثنى �حمد �حلربى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حملت �بويا�شر - 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب فرع   رخ�شة رقم:1116737 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �حمد عبد�هلل �بر�هيم �لظاهرى %100
تعديل وكيل خدمات / حذف �شامل جمعه عيد على �ل�شام�شى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف رحيم نظر فر�شوده
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

مع  للف�شاء  �لإم�����ار�ت  وك��ال��ة  بحثت 
وف����د ف��ن��ل��ن��دي رف���ي���ع �مل�����ش��ت��وى �شبل 
بني  �لف�شاء  قطاع  يف  �لتعاون  تعزيز 

�لبلدين �ل�شديقني.
مقر  ز�ر  �ل��ذي  �لفنلندي  �لوفد  �شم 
���ش��ع��ادة ماريانا  �أب��وظ��ب��ي  �ل��وك��ال��ة يف 
فنلند�  ج��م��ه��وري��ة  ���ش��ف��رية  ن��ي�����ش��ي��ل 
باملروث  و�لدكتورة مينا  �لدولة  لدى 
للتميز يف  �ل��ف��ن��ل��ن��دي  �مل��رك��ز  م��دي��رة 

�أبحاث �لف�شاء �مل�شتد�م.
وناق�س �جلانبان جمموعة و��شعة من 
�مل�شرتك يف  �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام 
و�لبحث  �لف�شاء  وتكنولوجيا  علوم 

و�لتطوير وغريها.
���ش��ب��ل تعزيز  �أي�����ش��ا  �ل��ل��ق��اء  وت���ن���اول 
قطاع  يف  �لبتكار  لتحفيز  معا  �لعمل 
�ل��ف�����ش��اء وت��ب��ادل �مل��ع��ارف و�خل���ر�ت 
يف ه��ذ� �ل�شاأن.  وي��اأت��ي ه��ذ� �للقاء يف 
�إط��ار حر�س وكالة �لإم��ار�ت للف�شاء 

على تعزيز علقات �لتعاون و�ل�شر�كة 
بالقطاع  �ملهتمة  �جلهات  خمتلف  مع 
�لف�شائي حول �لعامل، �شمن جهودها 
�لتنظيمية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ج��اذب��ي��ة  ل���زي���ادة 
�لوطني  �لف�شاء  لقطاع  و�لت�شريعية 

ل�شمان تطوره و��شتد�مة منوه.
وفنلند�  �لإم����������ار�ت  دول������ة  وت��ت��م��ت��ع 
ب�شر�كة ثنائية قوية مبنية على عقود 
مبا  متعددة  جم��الت  يف  �لتعاون  من 

و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جم��ال  ذل��ك  يف 
و�لف�شاء.

للف�شاء  �لإم������ار�ت  وك��ال��ة  وحت��ر���س 
ثنائية متميزة مع  بناء علقات  على 
�لعاملية  �لف�شاء  وموؤ�ش�شات  وك���الت 
ل��ت�����ش��ه��ي��ل ت����ب����ادل �مل����ع����ارف و�ل�������روؤى 
و�خل��������ر�ت مم����ا ���ش��ي��دع��م �لأب����ح����اث 
�لتقنيات  �أح��دث  يف  و�لتقدم  �ل��ر�ئ��دة 
�لبلدين  يف  �لف�شائي  �لقطاع  ومن��و 

�ل�����ش��دي��ق��ني. وت��ع��د دول����ة �لإم������ار�ت 
�أكر �شريك جتاري لفنلند� يف �ل�شرق 
�لأو����ش���ط وي��رت�ف��ق ذل���ك م��ع �هتمام 
�لفنلندية  �ل�������ش���رك���ات  م���ن  م���ت���ز�ي���د 
لدخول �ل�شوق �لإمار�تية. كما تتمتع 
تناف�شية  ف�شائية  ب�شناعة  ف��ن��ل��ن��د� 
م���ع خ����رة يف �لأب����ح����اث �مل���ت���ط���ورة يف 
جم����ال �ل��ف�����ش��اء و�ل����غ����لف �جل����وي، 

و�لإلكرتونيات، و�لرجميات.

�لبحثية  �مل���ن���ظ���م���ات  ����ش���ارك���ت  وق�����د 
و�ل�������ش���رك���ات �مل��ح��ل��ي��ة يف ف��ن��ل��ن��د� يف 
�لأقمار  م��ن  �لكثري  و�إع����د�د  ت�شميم 
�لف�شاء  لوكالة  و�لنانوية  �ل�شناعية 
�لأوروبية مبا يف ذلك بيبي كولومبو 
مت  �ل������ذي   BepiColombo
�إط���لق���ه يف �لآون�����ة �لأخ�����رية - وهو 
و�مل�شمم  ت���ق���دم���ا  �لأك�������رث  �مل�������ش���ب���ار 

ل�شتك�شاف كوكب عطارد.

•• اأبوظبي-وام:

�ل��ه��ي��ئ��ة �لحت���ادي���ة للهوية  �أط��ل��ق��ت 
و�جل��ن�����ش��ي��ة �لإ�����ش����د�ر �جل���دي���د من 
 SDK برنامج قارئ بطاقة �لهوية
�لن�شخة  م�����ش��روع  �إط����ار  يف  وذل����ك   ،
بطاقة  م����ن  و�مل�����ط�����ورة  �جل�����دي�����دة 

�لهوية �لإمار�تية.
و�أك�����د ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء ���ش��ه��ي��ل �شعيد 
�خلييلي مدير عام �لهيئة �لحتادية 
حر�س  بالإنابة،  و�جلن�شية  للهوية 
�لأعمال  جمتمع  دع��م  على  �لهيئة 
�حلديثة  و�لأدو�ت  ب���ال���ت���ق���ن���ي���ات 
�ل�شخ�شية  �ل��ه��وي��ة  م���ن  ل��ل��ت��ح��ق��ق 
برنامج  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  ل����لأف����ر�د، 
بطاقة  م��ن  �مل��ط��ورة  �لن�شخة  ق���ارئ 
و�ل��ذي مت مو�ءمته   SDK �لهوية 
مع �لبطاقة �جلديدة يتيح ملوؤ�ش�شات 
�لقطاعني �لعام و�خلا�س يف �لدولة 
�مل��ط��ورة بكل  �ل��ه��وي��ة  ق���ر�ءة بطاقة 
�ل�شريحة  خ��لل  من  وي�شر  �شهولة 
�لإل����ك����رتون����ي����ة وب�����ث�����و�ٍن م����ع����دودة. 
�لقارئ  ب��رن��ام��ج  �إن  �خلييلي  وق���ال 
�لإمار�تية  �لهوية  لبطاقة  �جلديد 
�ملوقع  بزيارة  عليه  �حل�شول  ميكن 

wwsw.ica. �لإل��������ك��������رتوين 
�ملرفق  �لنموذج  وتعبئة   ،gov.ae
�لإلكرتوين  �ل��ري��د  �إىل  و�ر���ش��ال��ه 
vgadmin@ica.gov.ae
ملعاجلة �لطلب وتقدمي رمز �لدخول 
للم�شتخدم. يذكر �أن �عتماد م�شروع 

�ل�شفر  ج���و�ز�ت  من  �جلديد  �جليل 
وب��ط��اق��ة �ل��ه��وي��ة �لإم��ار�ت��ي��ة يتمتع 
مبميز�ت �أمان عالية و�أنظمة ت�شغيل 
وتقنيات متطورة تقلل من �ملخاطر 
م��ن م�شتويات  ت��رف��ع  ك��م��ا  �لأم��ن��ي��ة 

�لأمن �لإلكرتوين.

•• العني-الفجر: 

�لعربية  �لإم�������ار�ت  ج��ام��ع��ة  �أط��ل��ق��ت 
�مل��ت��ح��دة، �جل��ام��ع��ة �ل��وط��ن��ي��ة �لأم يف 
�لدولة، و�لوحيدة �لتي ت�شارك بجناح 
 ، ب��دب��ي   2020 �إك�����ش��ب��و  يف م��ع��ر���س 
�لتي  �ل��ر�م��ج  فيه  ت�شتعر�س  دل��ي��ًل 

�شتقدمها خلل �ملعر�س . 
و�أكد �لدكتور �أحمد علي مر�د، �لنائب 
جامعة  يف  �لعلمي  للبحث  �مل�����ش��ارك 
نائب   ، �لر�شمي  �ملتحدث  �لإم����ار�ت، 
�ملفو�س �لعام جلناح �جلامعة باإك�شبو: 
يف  �لإم����ار�ت  جامعة  ج��ن��اح  "ي�شارك 
"تو��شل  دب��ي   2020 �إك�شبو  روؤي���ة 
خلل  من  �مل�شتقبل"  �لعقول و�شنع 
و�لتعاون  و�لب��ت��ك��ار  �لإب�����د�ع  ت��ع��زي��ز 
 6 م��د�ر  على  �ملتنوعة  �أن�شطته  ع��ر 
�أ�شهر.  وي�شتعر�س دليل بر�مج �شهر 
�أكتوبر جمموعة �لفعاليات و�ملعار�س 
و�ل���ت���ي تهدف  ل��ل��ج��ام��ع��ة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
�ل�شرت�تيجية  ب��روؤي��ت��ه��ا  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
و�أهد�فها وتطلعاتها عر هذه �ملن�شة 
�ل����زو�ر من  ت�شتقطب  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة 

كافة �أنحاء �لعامل".
و�أ����ش���ار �ل��دك��ت��ور م���ر�د ب���اأن �جلامعة 
�لفعاليات  م����ن  �ل���ع���دي���د  ���ش��ت��ن��ظ��م 
�لعلمية  و�مل������وؤمت������ر�ت  و�لأن�������ش���ط���ة 
�أجنحة  م����ع  و�ل����ت����ع����اون  ب���ال�������ش���ر�ك���ة 
�لأ�شهر  �ل�شتة  خلل  �مل�شاركة  �لدول 

�لتعاون  �أهمية  منطلق  من  �لقادمة 
�ل�شمعة  بناء  يف  �لدولية  و�ل�شر�كات 
�لدولية للجامعة و�لذي ينعك�س على 
مت  حيث  للجامعة،  �لعاملي  �لت�شنيف 
ت�شميم �جلناح �ملقرر �فتتاحه ر�شمًيا 
�أك��ت��وب��ر �جل����اري، حت��ت �شعار   10 يف 
يعك�س  �ل����ذي  �مل�شتقبل"  "جامعة 
تتبعه  �لذي  �ملبتكر  �ل�شتباقي  �لنهج 
�جلامعة يف جمال �لتعليم �لعايل. كما 
مت �إعد�د �جلناح ل�شت�شافة برناجًما 
�أكرث  مع  ومعر�شني،  و�ح��ًد�،  رئي�شًيا 
�شتة  م������د�ر  ع���ل���ى  ف��ع��ال��ي��ة   67 م����ن 
 2020 �إك�شبو  معر�س  خلل  �أ�شهر 
دبي." و تتوفر قائمة ر�شمية مف�شلة 
بالر�مج �لتي �شيقدمها جناح جامعة 
وتت�شمن  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم��ار�ت 
"�مل�شتك�شفني  برنامج  �ل��ر�م��ج  ه��ذه 

ا  ومعر�شً د�ئ���ًم���ا،  ��ا  وم��ع��ر���شً  ،"2.0
�لفعاليات  م����ن  وغ����ريه����ا  م����وؤق����ًت����ا 
"�مل�شتك�شفني  برنامج  ويعد  �ملميزة. 
جلناح  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �ل��رن��ام��ج   "2.0
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  ج��ام��ع��ة 
حمليني  م�������ش���ارك���ني  وي�������ش���ت���ق���ط���ب 
ودوليني �شيخ�شعون ملنهٍج مدته �شتة 
�أ�شهر يتخذ من موقع معر�س �إك�شبو 
عرها  يتم  تعليميًة  بيئًة   2020
تقدمها  م��ت��ن��وع��ة  حت���دي���ات  ت��خ��ط��ي 
�أما  �ل��دول.  ملختلف  �ملمثلة  �لأجنحة 
موقعه  يف  ف�شيقام  �ل��د�ئ��م  �مل��ع��ر���س 
جتربة  خو�س  ل���زو�ره  متيًحا  �ملحدد 
دقيقة   20 م��دت��ه��ا  ف��ري��دة  تفاعلية 

حتاكي رحلة �مل�شتك�شفني. 
رقمًيا  �مل�����وؤق�����ت  �مل���ع���ر����س  و����ش���ي���ق���ام 
�حلياة" �خلا�شة  "�شجرة  ا  م�شتعر�شً
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت  بجامعة 
روؤي�����ة  ور�ء  �ل��ق�����ش��ة  ت������روي  و�ل����ت����ي 
�لإ�شارة  وجتدر  وطموحها.  �جلامعة 
بالتعاون مع جمتمع جامعة  �أنه  �إىل 
و�أجنحة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
ت�������ش���ارك جامعة  �ل������دول �لأخ���������رى،  
�لإم�����ار�ت م��ن خ���لل دوره����ا �لهادف 
و�لعرو�س  �مل��ن��اق�����ش��ات  ��شت�شافة  يف 
�لفعاليات  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  �لتقدميية 
�لأ�شابيع  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن  ت��ق��ام  �ل��ت��ي 
لإك�شبو  �لرئي�شية  للمو��شيع  �ملمثلة 

.2020

•• ال�شارقة-وام:

برعاية كرمية من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ، �فتتح �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن 
�لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان 
�شلطان  بن  �أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  وبح�شور  �خلمي�س،  �أم�س  �شباح 
�ل�شارقة  لإم��ارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  �أعمال   ، �ل�شارقة  حاكم  نائب  �لقا�شمي 

لدور �نعقاده �لعادي �لثالث من �لف�شل �لت�شريعي �لعا�شر.
وكان يف مقدمة م�شتقبلي �شموه لدى و�شوله �إىل مقر �ملجل�س �ل�شيخ خالد 
بن عبد �هلل �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �ملو�نئ �لبحرية و�جلمارك، و�ل�شيخ �شامل 
بن  حممد  و�ل�شيخ  �حل��اك��م،  �شمو  مكتب  رئي�س  �لقا�شمي  �لرحمن  عبد  بن 
حميد �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �لإح�شاء و�لتنمية �ملجتمعية، وعدد من �أع�شاء 

�ملجل�س �لتنفيذي روؤ�شاء �لدو�ئر �حلكومية وكبار �مل�شوؤولني يف �لإمارة.
�شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  بو�شول  �حل��ف��ل  مر��شم  ب���د�أت 
لي�شتمع  �ل��وط��ن��ي  �ل�����ش��لم  وع���زف  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  ق��اع��ة  �إىل  �لقا�شمي 

�حلا�شرون بعدها �إىل تلوة عطرة من �آيات �لذكر �حلكيم.
�نعقاد  �لقا�شمي مبنا�شبة  �شلطان  بن  بن حممد  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  و�ألقى 
" تلبية لدعوة �لنعقاد �لكرمية من لُدن �شاحب  �ملجل�س كلمة، قال فيها : 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حاكم �ل�شارقة ، وهي فر�شة �أت�شرف بها لأبلغكم �شلم وحتيات �شموه �لكرمي 

ومتنياته لكم بدو�م �خلري و�لتوفيق و�ل�شد�د ".

�ملتغري�ت  م��ن  �ل�شابقة  �ل��ف��رتة  خ��لل  معكم  عاي�شنا  " لقد   : �شموه  وت��اب��ع 
و�ل��ت��ح��دي��ات م��ا ز�دن���ا �إ����ش���ر�ر�ً وث��ب��ات��اً وق���وة، وبف�شل وت��وف��ي��ق م��ن �هلل، ثم 
بالرعاية  �لقطاعات  خمتلف  �شملت  �لتي  قيادتنا  م�شوؤولية  م��ن  �ن��ط��لق��اً 
�لتحديات  مع  و�لتعامل  �ل�شعوبات  جت��اوز  من  متكّنا  �ل��لحم��دود،  و�لدعم 
فبوركت  للمثل،  م�شرباً  باتت  منوذجيٍة  وب�شورٍة  �لفخر  �إىل  يدعونا  ب�شكل 
و�أد�ء  �لوطن  خدمة  �شبيل  يف  وب��ذل  �شحى  من  لكل  و�شكر�ً  �جلميع،  جهود 

�لو�جب ".
ووجه �شموه حديثه �إىل رئي�س و�أع�شاء �ملجل�س �ل�شت�شاري قائًل : " نو�شيكم 
وجميع �جلهات �حلكومية يف �إمارة �ل�شارقة بالعمل �لدوؤوب و�لتعاون �مل�شتمر 
لتحقيق �لروؤى و�لأهد�ف �ملرجوة، و�ملحافظة على �ملكا�شب و�لإجن��از�ت، مبا 
ثقة  على  ونحن  �لر�شيدة.  و�لقيادة  و�ملو�طنني  �لوطن  وثقة  لآم���اِل  يرقى 
باأنكم �أهٌل للم�شوؤولية، و�أن جمل�شكم �شيكون كما عهدناه عوناً و�شند�ً حلاكم 
�لإمارة �لذي ت�شكن قلبه حمبة �لوطن، ويعمل دون كلٍل �أو ملل ليدوم �خلري 

و�لرخاء، وينعم �لنا�س بكرمي �لعي�س و�لأمن و�لأمان ".
ثم �أذن �شمو ويل �لعهد نائب حاكم �ل�شارقة بانعقاد �ملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة 
�ل�شارقة يف دورته �لثالثة من �لف�شل �لت�شريعي �لعا�شر، قائًل : " ب�شم �هلل 
وعلى بركة �هلل ونيابًة عن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ، ي�شعدنا �أن نعلن عن �فتتاح دور 
�لنعقاد �لعادي �لثالث من �لف�شل �لت�شريعي �لعا�شر للمجل�س �ل�شت�شاري، 

متمنني لكم �لتوفيق و�ل�شد�د ملا فيه خري �لبلد و�لعباد ".
بعد ذلك تل �لأمني �لعام للمجل�س لل�شت�شاري �شعادة �أحمد �شعيد �جلرو�ن 

�ملر�شوم �لأمريي رقم 36 ل�شنة 2021 ب�شاأن دعوة �ملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة 
�ل�شارقة للنعقاد يف دوره �لعادي �لثالث من �لف�شل �لت�شريعي �لعا�شر.

�ملجل�س �ل�شت�شاري كلمة رحب  �ل�شويدي رئي�س  �شعادة علي ميحد  �ألقى  ثم 
فيها ب�شمو ويل �لعهد نائب حاكم �ل�شارقة، مثمناً ت�شريف �شموه لفتتاح دور 
 "  : قائًل  للمجل�س،  �لعا�شر  �لت�شريعي  �لف�شل  من  �لثالث  �لعادي  �لنعقاد 
بت�شريف  �عتز�زه  عن  يعر  �أن  �ل�شارقة  لإم��ارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  يت�شرف 
ونائب حاكم  �لقا�شمي ويل عهد  �شلطان  بن  �شلطان بن حممد  �ل�شيخ  �شمو 
من  �لثالث  �ل��ع��ادي  �لنعقاد  دور  �فتتاح  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�شارقة 
�لف�شل �لت�شريعي �لعا�شر ليو��شل �ملجل�س �لعمل �لرملاين من خلل �لت�شاور 

و�لتكامل يف دعم م�شرية �لبناء و�لتنمية ".
وتابع :" ي�شعى �ملجل�س �ل�شت�شاري من خلل �أدو�ته �لرملانية و�لرقابية يف 
دفع عجلة �لتنمية بالإمارة من خلل تكامل �لأدو�ر مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية ، 
ليكون لتو�شيات �ملجل�س وفق روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
لنه�شة  م�شاهماً  دور�ً  �ل�شارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  حممد 
�أن يخطو خطو�ت  �إمارة �ل�شارقة يف حا�شرها وم�شتقبلها، و��شتطاع �ملجل�س 
�أروقة  ي��دور يف  ملا  ف��دوره لي�س حم��دود�ً  �لأ�شعدة  عملية ملمو�شة على كافة 
�ملجل�س بل �شعى من خلل �أدو�ته �لرملانية للرتقاء من �لنجاح �إىل �لتميز 
باملناق�شات يف �جلل�شات �لعامة ومناق�شة م�شاريع �لقو�نني، و�لتوجه للرتقاء 

مب�شتوى �لرفاهية و�لعي�س �لكرمي للمجتمع ".
و�أ�شاد رئي�س �ملجل�س �ل�شت�شاري بدور �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة و�شعيه 
لتحقيق �أف�شل �خلدمات �حلكومية و�حلر�س على �إعد�د �ملو�طن للم�شتقبل، 

ودعم �جلهود �ملبذولة لوقاية �ملجتمع و�شمان تعافيه جر�آء تد�عيات جائحة 
و�شمولية  �لتخطيط  يف  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  دور  على  م��وؤك��د�ً  كوفيد19-، 

�لطرح و�لروؤية �مل�شتقبلية لتعزيز مكانة �ل�شارقة يف كافة �ملجالت.
و�ختتم كلمته بقوله : " نعاهد �هلل ثم نعاهد �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
على مو��شلة �لعطاء و�لتميز و�مل�شاركة �لفاعلة لأد�ء مهامنا �لوطنية باأمانة 
و�إخل�س ومو�شوعية لتحقيق ما ي�شبو �إليه وطننا من عزة ورخاء، ون�شاأل 

�هلل �لعلي �لقدير �أن ي�شدد خطانا للنجاح ".
جل�شته  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  عقد  �جلل�شة  �فتتاح  حفل  مر��شم  �نتهاء  وبعد 
�لإجر�ئية �لأوىل برئا�شة �شعادة علي ميحد �ل�شويدي ناق�س �ملجل�س خللها 
ت�شكيل �للجان �لد�ئمة للمجل�س، وهي: جلنة �ل�شوؤون �لت�شريعية و�لقانونية 
و�ل��ط��ع��ون و�لق���رت�ح���ات و�ل�����ش��ك��اوى، وجل��ن��ة �ل�����ش��وؤون �مل��ال��ي��ة و�لقت�شادية 
و�لإعلم،  و�لثقافة  و�ل�شباب  و�لتعليم  �لرتبية  ���ش��وؤون  وجلنة  و�ل�شناعية، 
�ل�شوؤون  وجل��ن��ة  �لجتماعية،  و�ل�����ش��وؤون  و�لعمل  �ل�شحية  �ل�����ش��وؤون  وجل��ن��ة 
�لإ�شلمية و�لأوقاف و�لبلديات و�شوؤون �لأمن و�ملر�فق �لعامة، وجلنة �شوؤون 
�لأ�شرة، وجلنة �إعد�د �لتو�شيات، حيث و�فق �ملجل�س على ت�شكيل جلان �ملجل�س 

�لد�ئمة.
على  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  على  ب��ن��اّء  �ملجل�س  و�ف��ق  كما 
�إحالة ت�شريعات �ملجل�س �ل�شت�شاري /�لقانون و�للئحة �لد�خلية/ �إىل جلنة 
�ل�شوؤون �لت�شريعية و�لقانونية، �إىل جانب �ملو�فقة على �لإبقاء على �ملر�قبني 
�ل�شابقني يف دورة �لنعقاد �ل�شابق، وهما: �شعادة حممد على �حلمادي، و�شعادة 

حممد �شالح �آل علي.

ويل عهد �ل�صارقة يفتتح �أعمال دور �لنعقاد �لعادي �لثالث من �لف�صل �لت�صريعي �لعا�صر للمجل�س �ل�صت�صاري للإمارة

بعجمان �خلريية  �لإميان  منار  م�صاعد�ت  من  ت�صتفيد  �أ�صرة   1000

�لإمار�ت وفنلند� تبحثان تعزيز �لتعاون يف قطاع �لف�صاء

 SDK لهوية و�جلن�صية تطلق �لإ�صد�ر �جلديد لقارئ بطاقة �لهوية�
جامعة �لإمار�ت تطلق دليًل لرب�جمها يف �إك�صبو 2020 دبي 

•• عجمان- وام:

عجمان،  يف  �خل��ريي��ة  �لإمي����ان  م��ن��ار  موؤ�ش�شة  ت�شلمت 
مو�د عينية غذ�ئية من موؤ�ش�شة �ل�شيخ حميد �خلريية 
بني  �جلهود  وتكامل  و�لتن�شيق  �لتعاون  �إط��ار  يف  وذل��ك 
�جلهات �خلريية لتوفري �حلياة �لكرمية للم�شتفيدين 
. وقال �شعادة نا�شر بن علي �جلنيبي، �ملدير �لتنفيذي 

�مل�شاعد�ت  ه���ذه  �إن  �خل��ريي��ة  �لإمي�����ان  م��ن��ار  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�أ�شرة متعففة من   1000 ��شتفاد منها نحو  �لغذ�ئية، 
�ملحتاجني و�لأيتام و�لهيئة �لتدري�شية باملد�ر�س �لتابعة 

للموؤ�ش�شة.
و�أكد �أهمية �لتعاون بني �جلمعيات �خلريية �لذي �عتره 
نهج �لعمل �لإن�شاين يف �لإم��ار�ت، و�أحد عو�مل �لريادة 

�لتي تت�شم بها �لدولة يف جمال �لعطاء و�لتنمية.

•• راأ�س اخليمة- وام:

وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س 
�خليمة، مبنح موظفي حكومة ر�أ�س �خليمة، �إجازة ��شتثنائية مدفوعة �لأجر مدتها 
2020 دبي" و�لطلع على  "�إك�شبو  �أمامهم لزيارة  �لفر�شة  �إتاحة  بهدف  �أيام،   6
لتو��شل  باعتباره من�شة  �لعاملي  �لتي يقدمها هذ� �حلدث  و�لبتكار�ت  �لتجارب  �أهم 
�لعقول و�شنع �مل�شتقبل. ويعك�س توجيه �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة بخ�شو�س 
منح هذه �لإجازة �ل�شتثنائية حر�س �لقيادة �لر�شيدة يف دولة �لإم��ار�ت على حتقيق 
�لأهد�ف �ملرجوة من ��شت�شافة هذ� �حلدث �لعاملي و�ملتمثلة يف تعزيز �لتلقي �لثقايف 
و�حل�شاري مبا ين�شجم مع دور �لإمار�ت وروؤيتها لبناء ج�شور �لتعاون �لإن�شاين وبناء 

م�شتقبل �أف�شل لأجيالنا �ملقبلة.

�صعود �ملعل يوجه مبنح موظفي 
حكومة �أم �لقيوين �إجازة 8 �أيام 

لزيارة �إك�صبو 2020 دبي
•• اأم القيوين - وام: 

وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعل ع�شو 
�ل��ق��ي��وي��ن ، مب��ن��ح موظفي  �أم  �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��اك��م 
حكومة �أم �لقيوين ، �إجازة مدفوعة �لأجر مدتها 8 �أيام 
، لزيارة �إك�شبو 2020 دبي مع عائلتهم للم�شاركة يف 

�إثر�ء جتارتهم وخر�تهم يف �حلدث �لعاملي.

تنفيذي �ل�صارقة مينح موظفي 
حكومة �لإمارة 6 �أيام �إجازة 

لزيارة �إك�صبو 2020 دبي
•• ال�شارقة-وام: 

منح  ع��ن  �ل�شارقة  لإم����ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  �أع��ل��ن 
م��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة �ل�����ش��ارق��ة �إج�����ازة م��دف��وع��ة �لأجر 
2020 دب��ي مع  �إك�شبو  ل��زي��ارة  �أي���ام، وذل���ك   6 مل��دة 
�ملوظفني  ل�شتفادة  �لإج���ازة  ه��ذه  وت��اأت��ي  عائلتهم. 
�لتي  و�لعلمية  �لثقافية  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  وعائلتهم 

يطرحها �حلدث �لعاملي �لذي ت�شت�شيفه �لدولة.

حميد �لنعيمي يوجه مبنح 
موظفي حكومة عجمان �إجازة 6 
�أيام لزيارة �إك�صبو 2020 دبي

•• عجمان - وام:

�لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وجه 
موظفي  مبنح  عجمان  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
�أيام   6 �لأج��ر مدتها  �إج��ازة مدفوعة  حكومة عجمان 
ل���زي���ارة �إك�����ش��ب��و 2020 دب���ي م���ع ع��ائ��لت��ه��م لإث����ر�ء 
�لعاملي  �حل��دث  ه��ذ�  يف  و�ملعرفية  �لثقافية  جتربتهم 

�لذي متتد فعالياته حتى 31 مار�س 2022.

حمد �ل�صرقي يوجه مبنح موظفي 
حكومة �لفجرية �إجازة 6 �أيام 

لزيارة �إك�صبو 2020 دبي 
•• الفجرية - وام:

�ل�شرقي  �ل�شيخ حمد بن حممد  �ل�شمو  وجه �شاحب 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية ، مبنح موظفي 
حكومة �لفجرية ، �إجازة مدفوعة �لأجر مدتها 6 �أيام 
، لزيارة "�إك�شبو 2020 دبي" مع عائلتهم و�مل�شاركة 

يف �إثر�ء جتاربهم وخر�تهم يف هذ� �حلدث �لعاملي .

�صعود بن �صقر يوجه مبنح موظفي حكومة ر�أ�س �خليمة 
�إجازة ��صتثنائية مدتها 6 �أيام لزيارة �إك�صبو 2020 دبي
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

مركز�  �لإم����ار�ت  م��و����ش��لت  م��ع  بالتعاون  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  �فتتحت 
مبدينة  �لقوع  منطقة  يف  �لثقيلة  للمركبات  �لفني  للفح�س  جديد� 
خدمات  وت��ق��دمي  �ملتعاملني  على  للت�شهيل  جهودهما  �شمن  �ل��ع��ني 
ريادية بالقرب من �لتجمعات �ل�شكنية ويف �إطار خطة �لتو�شع باإقامة 

مر�كز �لفح�س �لفنية على م�شتوى �لإمارة.
ترخي�س  مديرية  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �ل��ظ��اه��ري  عبيد  مطر  �لعقيد  وق���ال 
�ملركز �جلديد يقدم  �إن  �ملركزية  �لعمليات  �ل�شائقني و�لآليات بقطاع 
كافة �خلدمات �للزمة لفح�س �ملركبات �لثقيلة ب�شورة توزع �جلهد 
�ل�شلمة  يعزز  مبا  �لطرق  على  �لثقيلة  �ملركبات  حركة  من  وتخفف 

تطلعات  حتقيق  و  للمتعاملني  �ملقدمة  �خل��دم��ات  وحت�شني  �مل��روري��ة 
�ملوؤ�ش�شات و�لأفر�د يف جمال خدمات �لفح�س �لفني.

�لفني  �لفح�س  وح���دة  م��دي��ر  �ل�شحي،  جمعة  ع��ام��ر  ذك��ر  جهته  م��ن 
�لتعاون  ثمار  �أح��دث  هي  �جل��دي��دة  �ملحطة  �أن  �لإم���ار�ت  مبو��شلت 
�أبوظبي منذ  و�شرطة  �لإم��ار�ت  �لقائم بني مو��شلت  �ل�شرت�تيجي 
�لتي  �ملحطات  �شل�شلة  �لعا�شرة �شمن  �لإ�شافة  ت�شكل  �إذ  �شنو�ت،  عدة 
�شمن  �لإم���ارة،  يف  �لفني  للفح�س  متقدمة  خدمات  لتقدمي  �أقيمت 
تقدمي  حمطات  ن�شر  �إىل  �لهادفة  �لإم���ار�ت  مو��شلت  ��شرت�تيجية 
�مل��زي��د من  �ل��دول��ة، مب��ا يتيح  ك��ل مناطق  خ��دم��ات �لفح�س �لفني يف 
�خليار�ت جلمهور �ملتعاملني و�مل�شتفيدين من ملك �ملركبات �لثقيلة 
و�شائقيها، وي�شمح لهم بتوفري �لوقت و�جلهد عر �خت�شار �مل�شافات، 

و�حل�شول على خدمات متميزة متو�فقة مع �أرقى �ملمار�شات و�ملعايري 
�لعاملية ، لفتاً �إىل تفعيل خدمة �حلجز �مل�شبق لل�شركات و�لأفر�د يف 
نظام خدمة �لعملء على موقع مو��شلت �لإمار�ت �لإلكرتوين، مع 

توفري خيار�ت �لدفع بالبطاقة �لئتمانية.
�لنظري،  للفح�س  م�شار  �أحدهما  للفح�س،  م�شارين  �ملحطة  وت�شم 
و�لآخر م�شار للفح�س من خلل �لأجهزة، �إ�شافًة �إىل مو�قف مريحة 
بالفح�س  و�لعاملني  �ملتعاملني  �إ�شعاد  ملوظفي  ومكاتب  للمتعاملني، 
�إىل جانب مكاتب جتارية خلدمة �ملتعاملني و�ل�شركات، ومن  �لفني، 
وتبلغ  لها،  �مل��ج��اورة  و�ملناطق  �لقوع  منطقة  �ملحطة  تخدم  �أن  �ملقرر 

طاقتها �ل�شتيعابية �ليومية نحو 150 مركبة ثقيلة.
"ت�شجيل  �مل��رك��ب��ات  فح�س  ت�شمل:  �خل��دم��ات  م��ن  جمموعة  وت��ق��دم 

و�ل�شلمة  ل��ل��زر�ع��ة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  ����ش��رت�ط��ات  وفح�س  وجتديد،" 
�لبيان،  "ت�شجيل جتديد،" وفح�س تغيري  �ملعد�ت  �لغذ�ئية، وفح�س 
د�خل  حتويل  وفح�س  حمملة  �ل��دول��ة  خ����ارج  ت�ش�����دي����ر  وفح�����س 
�لدولة وفح�س حتويل د�خل  �لدولة حمملة، وفح�س ت�شدير خارج 

�لدولة.
�إد�رة  مدير  نائب  �ل�شام�شي  عبيد  ر����ش��د  �لعقيد   .. �لف��ت��ت��اح  ح�شر 
 ، �ل�شباط  م��ن  وع��دد  �ل��ع��ني،  مبدينة  و�مل��رك��ب��ات  �ل�شائقني  ترخي�س 
كبار  مبكتب  ح�شاب  مدير  �ل�شاعر  جا�شم  �لإم���ار�ت  مو��شلت  وم��ن 
للخدمات  �أبوظبي  مركز  مدير  �لأن�شاري  وعبد�للطيف  �ملتعاملني، 
من  وع��دد  و�لت�شال،  �لت�شويق  �إد�رة  مدير  �لبلو�شي  وع��ارف  �لفنية، 

�لعاملني يف �ملحطة من �جلهتني.

�فتتاح مركز فح�س �ملركبات �لثقيلة �جلديد يف �لقوع بالعني

�صلطان بن �أحمد �لقا�صمي يزور قناة �ل�صرقية من كلباء وي�صيد بدور �لعاملني فيها
•• ال�شارقة - وام:

حاكم  نائب  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �أ���ش��اد 
�ل�����ش��ارق��ة رئ��ي�����س جمل�س �ل�����ش��ارق��ة ل���لإع���لم ب��ج��ه��ود �ل��ع��ام��ل��ني يف قناة 
وذلك  و�لتلفزيون  ل��لإذ�ع��ة  �ل�شارقة  لهيئة  �لتابعة  كلباء  من  �ل�شرقية 
"�شاهني" عر �لوقوف  خلل �لتغطية �خلا�شة �ملتميزة للحالة �ملد�رية 
�ل�شارقة،  �إم��ارة  يف  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  وجاهزية  ��شتعد�د�ت  كافة  على 

وتوعية �جلمهور بكافة �لإجر�ء�ت �لحرت�زية.
جاء ذلك خلل زيارة �شموه مقر �لقناة يف مدينة كلباء، حيث �أثنى على 
جهود كافة �لعاملني يف �لقناة �لذين كان لهم دور بارز يف تغطية �أو�شاع 

�لطق�س موؤخر�ً.
و�أكد �شمو نائب حاكم �ل�شارقة �أن �أغلب �مل�شاهدين من خلف �ل�شا�شات ل 
يدركون مدى �جلهد �لذي يتم بذله من قبل �لكادر �لذي يتمتع باأعلى 
تاأثري�ت  �لتعامل مع  و�لتي ظهرت جليا خلل  و�لكفاءة،  �ملهنية  معايري 
ونقلها  ع���ام،  ب�شكل  �ل�شرقية  �ملنطقة  ع��ل��ى  "�شاهني"  �مل���د�ري���ة  �حل��ال��ة 

ومتابعتها ب�شورة �حرت�فية كاملة.
و�لتلفزيون  للإذ�عة  �ل�شارقة  هيئة  عام  مدير  خلف  ح�شن  حممد  وق��دم 

�لقا�شمي  �شلطان  بن  �أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  وتقديره  �شكره 
على ه�����ذه �للفت�����ة �لكرمية من �شموه بزيارته ملقر �لقناة يف مدينة كلباء 
ولقائه �لعاملني بها، م�شيد�ً باجلهود �لتي يتم بذلها من قبل �ملوظفني 
�لهامة  �لأح����د�ث  ون��ق��ل  تغطية  عالية يف  ب��ك��ف��اءة  �أث��ب��ت��ت متتعهم  و�ل��ت��ي 

بالإمارة.
ع��ق��ب ذل���ك �ط��ل��ع �شمو رئ��ي�����س جمل�س �ل�����ش��ارق��ة ل��لإع��لم ع��ل��ى �ل���دورة 
�لر�جمية �جلديدة للقناة و�لتي �نطلقت منذ 3 �أكتوبر 2021 وتقدم 
19 برناجماً متنوعاً، تخاطب خللها �شر�ئح خمتلفة من �ملجتمع وتتابع 

حركة �لتنمية �لو��شعة يف �ملنطقة.
وتقدم �لقناة عدد� من �لر�مج �ملتنوعة لتلبي ذ�ئقة جمهورها، مبقاربة 

مو�شوعات ثقافية و�شبابية وريا�شية و�جتماعية وتر�ثية متنوعة.
ومتا�شيا مع حركة �لتنمية �لتي ت�شهدها �ملنطقة �ل�شرقية، تقدم �لدورة 
�لر�جمية �جلديدة للقناة جمموعة بر�مج حتر�س على متابعة �خلطو�ت 
ي�شلط  �ل���ذي  "خدمات"  برنامج  منها  �ملنطقة،  يف  �ملت�شارعة  �لتنموية 
�ل�شوء على خدمات �لدو�ئر �حلكومية �ملختلفة، وبرنامج "مو�رد" �لذي 
يقدم �إ�شاء�ت على �ملو�رد �لتي متتاز بها �ملنطقة �ل�شرقية، وبرنامج "�شنع 
"�أجندة  وبرنامج  �ل�شباب،  و�ملخرتعني  �ملبتكرين  لإب���ر�ز  �ل�شرقية"  يف 

�ل�شرقية" �لذي ير�شد �لفعاليات و�لأن�شطة �ملختلفة �لتي ت�شهدها مدن 
�ملنطقة �ل�شرقية على مد�ر �لأ�شبوع.

�لفرتتني  خ��لل  مبا�شرين  برناجمني  كلباء  م��ن  �ل�شرقّية  تعر�س  كما 

مو�شوعات  يتناولن  دقيقة،   50 برنامج  كل  مدة  و�مل�شائية،  �ل�شباحية 
�ل�����ش��ح��ي��ة و�لجتماعية  �ج��ت��م��اع��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة م���ن ع���دة ج���و�ن���ب، م��ن��ه��ا 

و�لقت�شادية.

بح�شور�شفرية الإم�رات

�صما بنت حممد بن خالد �آل نهيان تلتقي �لطلب �ملبتعثني و�أع�صاء �صفارة �لدولة بهولند�

جمل�س �صباب هيئة �لنقل يعقد حلقة �صبابية لتمكني �ل�صباب

•• اأبوظبي-الفجر:

بن  حممد  بنت  �شما  �لدكتورة  �ل�شيخة  ل��ق��اء�ت  �شمن 
�لإمار�ت  �أبناء  مع  عليها  �لتي حتر�س  نهيان  �آل  خالد 
منها  �إمي��ان��ا  �ل��وط��ن  ح��دود  خ��ارج  و�لعاملني  �ملبتعثني 
�ل��ق��وة �لناعمة �لتي  باأنهم ج��زء ه��ام ج��د� وم��وؤث��ر م��ن 
متتلكها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ��شت�شافت �شفارة 
�ل�شيخة �شما يف لقاء مع �لطلب  �لإم��ار�ت يف هولند� 
�ملبتعثني يف جامعات هولند� و�لعاملني بال�شفارة حيث 
كان يف ��شتقبالها �شعادة �لدكتورة ح�شة عبد�هلل �لعتيبة 
و�لتي  هولند�  ل��دى  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  �شفرية 
قدمتها للح�شور وعرت عن �شعادتها بوجود �ل�شيخة 
عليها  حتر�س  �لتي  للقاء�ت  وتقديرها  �شما  �لدكتورة 

مع �أبناء �لإمار�ت يف كل مكان حول �لعامل. 
���ش��م��ا ح���و�ره���ا م��ع��رة ع���ن �شعادتها  �ل�����ش��ي��خ��ة  وب�����د�أت 
عقد  على  حر�شها  موؤكدة  �لوطن  �أبناء  بني  بوجودها 
ل��ق��اء�ت باأبناء �ل��وط��ن بكافة �لأم��اك��ن د�خ��ل �ل��دول��ة و 
�أ�شعر بالفخر حني يجمعني لقاء  �إنني  خارجها وقالت 

ب�شباب �لوطن �لذي يبحثون عن �لعلم و�ملعرفة 
لبع�شنا  ن�شتمع فيه  ل��ق��اء  ه��و  �ل��ي��وم  ل��ق��اءن��ا  و�أ���ش��اف��ت 
من  �ل��وط��ن  م�شتقبل  ون�شت�شرف  عقولنا  �آف���اق  لنفتح 
خلل م�شتقبلكم فاأنتم كما قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ح��ف��ظ��ه �هلل �إن���ك���م �ل���رثوة 
�حلقيقية للوطن لأنكم �لرثوة �ملتجددة و�لباقية ولأن 
�لآباء �ملوؤ�ش�شني كان هدفهم �لأول هو بناء �لإن�شان قبل 

�لعمر�ن.
دعوين  قائلة  للنقا�س  ت�شاوؤل  �شما  �ل�شيخة  وطرحت   
�أبد�أ حو�ري معكم عن �ل�شوؤ�ل �لذي نتعر�س له كثري� 
يف رح��لت��ن��ا خ���ارج ح���دود �ل��وط��ن وه���و ك��ي��ف ��شتطاع 
ك��ب��ري� غري  ح�����ش��اري��ا  ف��ارق��ا  ي�شنعو�  �أن  �لإم���ار�ت���ي���ون 
خم�شني  ع��ن  تزيد  ل  ق�شرية  زمنية  ف��رتة  يف  م�شبوق 
�شنة؟  و�أ�شارت �إىل �نعكا�س ذلك من خلل روؤية �لعامل 

�لذي جاء معر�  �لفتتاح  2020 وحفل  دبي  لإك�شبو 
حققته  �ل��ذي  �لكبري  و�لتطور  و�حل��د�ث��ة  �لأ�شالة  عن 
�لإمار�ت وجاءت �لإجابات لتعر عن عمق �لعلقة بني 
�لقيادة و�ملجتمع �لتي كانت هي و�حدة من �أهم �لأ�شباب 
. و�أ�شافت ما متيزت به دولة �لإمار�ت هو قيادة حكيمة 
��شت�شرفت �مل�شتقبل و�آمنت بالتطور �حل�شاري وبقيمة 
�لإن�شان كرثوة حقيقية فو�شعت �خلطط و�لفكر �لذي 
�لتطور  يحقق  مبا  �لوطن  م��و�رد  تدير  �أن  من  مكنها 
و�لبناء ورفاهية �ملجتمع  فقد كان بني �لو�لد �ملوؤ�ش�س 
�آل  حل�شارة �لإم��ار�ت �حلديثة �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
نهيان طيب �هلل ثر�ه وبني �ملجتمع حمبة ر��شخة مكنت 
تاأ�شي�س �لوطن وبناء �حل�شارة �لإمار�تية  من تدعيم  
و�شار على خطاه من بعده قيادتنا �حلكيمة وعلى ر�أ�شهم 
نهيان رئي�س  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �شاحب 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و  �ل��دول��ة 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�شاحب  دبي 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة،  
�لإم��ار�ت حفظهم �هلل  �ل�شمو حكام  �أ�شحاب  و�إخو�نهم 
جميعا .  كما �أ�شارت �إىل دور �ملر�أة يف �لعمل �لدبلوما�شي 
خارج �لدولة وهذ� يجعلني �أ�شعر بالفخر بهم وخا�شة 
�أن �شعادة �لدكتورة ح�شة �لعتيبة �أول �شفرية للإمار�ت 
�ل�شيخة �شما بعد�  ..  وق��د طرحت  لنا  وك��م ه��ذ� فخر 
�آخر للحو�ر من خلل ت�شاوؤل قالت فيه : ماذ� غريت 
�لبتعاث  ���ش��ن��و�ت  و�أف��ك��ارك��م  وع��اد�ت��ك��م  مفاهيمكم  يف 
كطلب علم �أو �لعمل كدبلوما�شيني وخمالطة جمتمع 
وبع�س  ثقافتنا  عن  كبرية  �ختلفات  خمتلفة  بثقافة 
قيمنا لتاأتي �لآر�ء من �حل�شور وت�شري �إىل �أن �لثقافة 
هذ� ل مينع  ولكن  فيهم،  �لإمار�تية متجذرة  و�لهوية 
و�لذي  �لأخ���رى  �لثقافات  بني  �لإيجابي  �لتفاعل  من 
�لنهاية ل يغري من  ولكنه يف  للثقافة،  وي�شيف  يطور 

ملمح �لهوية �لإمار�تية �لر��شخة.

•• عجمان -الفجر:

من منطلق حر�س جمل�س �شباب هيئة 
�لنقل -عجمان على در��شة �هتمامات 
�ل�شباب عقد �ملجل�س حلقة �شبابية يف 
مقر �لهيئة �لرئي�شي بح�شور كل من 
�ل�شيد مرو�ن �لنعيمي رئي�س جمل�س 
�ل�����ش��ب��اب و �لع�����ش��اء ل��لط��لع على 
�لأفكار �مللهمة وتطلعاتهم �مل�شتقبلية 
�لدولة  ��شرت�تيجية  لتطبيق  ذلك  و 
�حللقة  ناق�شت   . �ل�شباب  متكني  يف 
�هتمامات �ل�شباب و �آليه توظيفها يف 
�جلانب �ملهني ، و متت مناق�شه هذه 
�لهتمامات على نطاق و��شع لت�شمل 
منطقتي  و  ع��ج��م��ان  �م������اره  ���ش��ب��اب 
، وو����ش���ع خطة  �مل��ن��ام��ة  م�����ش��ف��وت و 
، و  لتوعية �جلمهور بخدمات �لنقل 
م�شوؤولية  عاتقها  على  �لهيئة  �خذت 
تقدمي هذه �خلدمات بجودة عالية ، 
ومتما�شية  مع �خلطة �ل�شرت�تيجية 
 .2030 ل���لإم���ارة وروؤي������ة ع��ج��م��ان 
و��شار جمل�س �شباب �لهيئة با�شتعد�ده 

جمل�س  جهود  مع  للم�شاركة  �لد�ئم 
�شباب عجمان يف �ملبادر�ت و�لفعاليات 
�لقيادة  بدعم كبري من  �لتي حتظى 
�لر�شيدة  ملا لهم من دور  يف �حد�ث 

�لتغيري و�لنهو�س ب�شتى �ملجالت .
رئي�س  �لنعيمي  م��رو�ن  �ل�شيد  �كد  و 
مو�رد  �غلى  ه��م  �ل�شباب  �ن  �ملجل�س 
علينا  ي���ج���ب  و  �حل���ب���ي���ب���ة  دول����ت����ن����ا 
يف  ط��اق��ات��ه��م  و����ش��ت��ث��م��ار  م�شاندتهم 
ت��ط��وي��ر م��ه��ار�ت��ه��م وت��ر���ش��ي��خ مبادى 
��شر�كهم  و�لقيم من خ��لل  �لحت��اد 
�لوطنية  و  �لحت���ادي���ة  �مل���ب���ادر�ت  يف 

و �ل��دول��ي��ة ، ح��ي��ث �ن��ن��ا ن��ع��م��ل على 
ت�شجيع �ل�شباب و حثهم على �مل�شاركة 
يف معر�س �ك�شبو 2020 لدعم دولتهم 
��شاف مرو�ن  و   . �لعاملي  �حل��دث  يف 
�لنعيمي على �نه �شيتم عمل جل�شات 
جمال�س  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ح����و�ري����ه 
ذل���ك ل�شمان  و  �ل���دول���ة  �ل�����ش��ب��اب يف 
�ل����دع����م �ل���ك���ب���ري ل��ف��ئ��ة �ل�������ش���ب���اب، و 
�لدولة  توحيد �جلهود على م�شتوى 
و ذلك �شمن �جنده �ملجل�س  كما مت 
مناق�شة دعم م�شاريع �ل�شباب وتعزيز 

م�شاركتهم يف ��شرت�تيجية �لهيئة. 

�صرطة �أبوظبي و مو��صلت �لإمار�ت تفتتحان مركزً� جديد� لفح�س �ملركبات �لثقيلة بالعني

خ��دم��ات �ل��ف��ح�����س �ل��ف��ن��ي يف كل 
�ملزيد  يتيح  مبا  �ل��دول��ة،  مناطق 
من �خليار�ت جلمهور �ملتعاملني 
و�مل�شتفيدين من ملك �ملركبات 
لهم  وي�شمح  و�شائقيها،  �لثقيلة 
ب���ت���وف���ري �ل����وق����ت و�جل����ه����د عر 
و�حل�شول  �مل�����ش��اف��ات،  �خ��ت�����ش��ار 
متو�فقة  متميزة  خ��دم��ات  ع��ل��ى 
و�ملعايري  �مل��م��ار���ش��ات  �أرق�����ى  م���ع 
تفعيل  �إىل  لف�����ت�����اً    ، �ل���ع���امل���ي���ة 
لل�شركات  �مل�شبق  �حلجز  خدمة 
و�لأفر�د يف نظام خدمة �لعملء 
�لإمار�ت  مو��شلت  موقع  على 

�ل�شحي،  ج���م���ع���ة  ع����ام����ر  وذك�������ر 
�لفني  �ل��ف��ح�����س  وح������دة  م���دي���ر 
�ملحطة  �أن  �لإم���ار�ت  مبو��شلت 
�جل������دي������دة ه������ي �أح�����������دث ث���م���ار 
�لقائم  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �ل��ت��ع��اون 
بني مو��شلت �لإمار�ت و�شرطة 
�أب���وظ���ب���ي م��ن��ذ ع����دة ����ش���ن���و�ت، �إذ 
�شمن  �لعا�شرة  �لإ���ش��اف��ة  ت�شكل 
�أقيمت  �ل��ت��ي  �مل��ح��ط��ات  �شل�شلة 
متقدمة  خ������دم������ات  ل����ت����ق����دمي 
للفح�س �لفني يف �لإمارة، �شمن 
��شرت�تيجية مو��شلت �لإمار�ت 
�لهادفة �إىل ن�شر حمطات تقدمي 

خيار�ت  توفري  مع  �لإل��ك��رتوين، 
�لدفع بالبطاقة �لئتمانية.

وت�شم �ملحطة م�شارين للفح�س، 
�أحدهما م�شار للفح�س �لنظري، 
و�لآخ���������ر م�������ش���ار ل��ل��ف��ح�����س من 
خ�����لل �لأج�����ه�����زة، �إ�����ش����اف����ًة �إىل 
للمتعاملني،  م��ري��ح��ة  م���و�ق���ف 
ومكاتب ملوظفي �إ�شعاد �ملتعاملني 
�إىل  �لفني،  بالفح�س  و�لعاملني 
ج��ان��ب م��ك��ات��ب جت���اري���ة خلدمة 
�ملتعاملني و�ل�شركات، ومن �ملقرر 
�لقوع  منطقة  �ملحطة  تخدم  �أن 
وتبلغ  ل���ه���ا،  �مل����ج����اورة  و�مل���ن���اط���ق 

•• العني - الفجر:

�فتتحت �شرطة �أبوظبي بالتعاون 
م��ع م��و����ش��لت �لإم����ار�ت مركًز� 
جديًد� للفح�س �لفني للمركبات 
�لثقيلة يف منطقة �لقوع مبدينة 
للت�شهيل  جهودهما  �شمن  �لعني 
خدمات  وتقدمي  �ملتعاملني  على 
�لتجمعات  م��ن  ب��ال��ق��رب  ري���ادي���ة 
�لتو�شع  �إط��ار خطة  �ل�شكنية ويف 
�لفنية  �لفح�س  م��ر�ك��ز  ب��اإق��ام��ة 

على م�شتوى �لإمارة.
م���ط���ر عبيد  �ل���ع���ق���ي���د  و�أو������ش�����ح 
ن��ائ��ب م��دي��ر مديرية  �ل��ظ��اه��ري 
ت��رخ��ي�����س �ل�����ش��ائ��ق��ني و�لآل���ي���ات 
بقطاع �لعمليات �ملركزية �أن  �ملركز 
�خلدمات  ك��اف��ة  ي��ق��دم  �جل���دي���د 
�للزمة لفح�س �ملركبات �لثقيلة 
ب�شورة توزع �جلهد وتخفف من 
ح���رك���ة �مل���رك���ب���ات �ل��ث��ق��ي��ل��ة على 
�ل�شلمة  ي����ع����زز  مب�����ا  �ل�����ط�����رق 
�مل�����روري�����ة  وحت�����ش��ني �خل���دم���ات 
حتقيق  و  للمتعاملني  �مل��ق��دم��ة 
و�لأف�����ر�د يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  تطلعات 
�لفني.   �لفح�س  خ��دم��ات  جم��ال 

�ليومية  �ل���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ط��اق��ت��ه��ا 
نحو 150 مركبة ثقيلة.

�خلدمات  م��ن  جمموعة  وت��ق��دم 
ت�شمل: فح�س �ملركبات "ت�شجيل 
��شرت�طات  وفح�س  وجتديد،" 
هيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�شلمة 
�ل����غ����ذ�ئ����ي����ة، وف���ح�������س �مل����ع����د�ت 
وفح�س  جتديد،"  "ت�شجيل 
ت�شدير  وفح�س  �ل��ب��ي��ان،  تغيري 
�ل���دول���ة حم��م��ل��ة وفح�س  خ����ارج 
�ل���دول���ة حمملة،  د�خ����ل  حت��وي��ل 
�لدولة  ت�����ش��دي��ر خ���ارج  وف��ح�����س 

وفح�س حتويل د�خل �لدولة.
ح�����ش��ر �لف���ت���ت���اح  �ل��ع��ق��ي��د ر��شد 
عبيد �ل�شام�شي نائب مدير �إد�رة 
و�ملركبات  �ل�����ش��ائ��ق��ني  ت��رخ��ي�����س 
مبدينة �لعني، وعدد من �ل�شباط 
، ومن مو��شلت �لإمار�ت جا�شم 
�ل�����ش��اع��ر م���دي���ر ح�����ش��اب مبكتب 
وعبد�للطيف  �مل��ت��ع��ام��ل��ني،  ك��ب��ار 
�أبوظبي  مركز  مدير  �لأن�شاري 
ل����ل����خ����دم����ات �ل����ف����ن����ي����ة، وع�������ارف 
�لت�شويق  �إد�رة  م��دي��ر  �لبلو�شي 
و�لت�شال، وعدد من �لعاملني يف 

�ملحطة من �جلهتني.

بلدية دبي حتتفل باليوم �لعاملي للطيور �ملهاجرة
•• دبي-وام: 

حتتفل بلدية دبي يف �لتا�شع من �أكتوبر �جلاري باليوم �لعاملي للطيور �ملهاجرة، يف �إطار �شعيها للحفاظ على 
�لتنوع �لبيولوجي و�لنظم �لبيئية ودورها يف رفع �لوعي �لبيئي ملجتمع �لإمارة. ويف هذ� �ل�شدد تنظم �إد�رة 
�لبيئة يف �لبلدية عدد� من �لر�مج و�لأن�شطة �لتوعوية �لتي ت�شتهدف جميع فئات �ملجتمع لتثقيفهم حول 
�مل�شاهمة يف  للمجتمع  وكيف ميكن  تو�جهها  �لتي  و�لتهديد�ت  �ملختلفة  و�أنو�عها  �ملهاجرة  �لطيور  �أهمية 
�لتخفيف منها. وتركز �ملنا�شبة �لعاملية هذ� �لعام على ظاهرتي "�أ�شو�ت �لطيور" و"رحلة �لطيور" كو�شيلة 
لإلهام �لنا�س من جميع �لفئات �لعمرية و�لتو��شل معهم يف رغبتهم �مل�شرتكة للحتفال بالطيور �ملهاجرة 

و�لتوحد يف جهد عاملي م�شرتك حلماية �لطيور و�ملو�ئل �لتي حتتاجها للبقاء على قيد �حلياة.

�إيطاليا ت�صتعر�س �أحدث �حللول �ملبتكرة للت�صدي لتحديات �ملناخ يف ويتيك�س 2021 
•• دبي - وام: 

ملعر�س  �حل���ال���ي���ة  �ل�������دورة  ���ش��ج��ل��ت 
ويتيك�س، �ملعر�س �لر�ئد لتكنولوجيا 
�لعام،  ه��ذ�  و�لبيئة  و�ل��ط��اق��ة  �مل��ي��اه 
�لإيطالية  ل��ل��وف��ود  ح�����ش��ور  �أك����ر 
�إىل  ���ش��رك��ة ق��دم��ت   55 مب�����ش��ارك��ة 
�لإمار�ت حل�شور هذ� �حلدث �لذي 

تختتم فعالياته �ليوم.
�لإيطالية  �ل�����ش��رك��ات  وت�����ش��ت��ع��ر���س 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة و�لنا�شئة �أحدث 
�لتكنولوجيا  ن��ق��ل  يف  �لب���ت���ك���ار�ت 
مبا  �لبيئي،  �لنظام  مكونات  ودم��ج 
�لتنمية  ��شرت�تيجية  م��ع  يتما�شى 
�إيطاليا  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
لعام  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  خلطة  تنفيذ� 
�لتنمية  لأهد�ف  وحتقيقا   2030

�مل�شتد�مة.
وت�شهد دولة �لإمار�ت زيادة مطردة 
يف �أعد�د �ل�شركات �لإيطالية �مل�شاركة 
يف خمتلف �ملعار�س �لتجارية �شنويا 
�أحد هذه  .. ويعد معر�س ويتيك�س 
ت�شارك  و�ل��ت��ي  �ل��ه��ام��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
��شتك�شاف  مل��و����ش��ل��ة  �إي��ط��ال��ي��ا  فيها 
�ل�شر�كات وتبادل �خلر�ت و�لتبادل 
�لتجارية  �لعمليات  وزي���ادة  �مل��ع��ريف 
�لإيطايل  �لق��ت�����ش��اد  �أن  ول���ش��ي��م��ا 
غ��ن��ي ب��ال��ق��ط��اع��ات �حل���ي���وي���ة مثل 

�لطاقة �ملتجددة.
وق���ال ���ش��ع��ادة ���ش��ع��ادة ن��ي��ك��ول لينري 
لدى  �لإيطالية  �جلمهورية  �شفري 

�لدولة : متتد علقة طويلة �ملدى 
ب���ني �إي��ط��ال��ي��ا ودول�����ة �لإم�������ار�ت يف 
�أن  �إىل  ..م�شري�  �لقطاعات  غالبية 
مبنية  �لبلدين  بني  �لتعاون  فر�س 
�لبتكار  ق��ط��اع��ات  يف  �ل��ت��ب��ادل  على 
و�لطاقة �ملتجددة وحلول �ملحافطة 
و�لبنية  و�لتكنولوجيا  �مل��ي��اه  ع��ل��ى 
و�لقت�شاد  �لذكية  و�مل��دن  �لتحتية 
�أ�شا�شية  ع���و�م���ل  وك��ل��ه��ا  �ل����د�ئ����ري 
�إقت�شاد  ل��ب��ن��اء  �لإم�������ار�ت  روؤي�����ة  يف 
�مل�شتقبل. و�أ�شاف : مع كون �إيطاليا 
ثاين �أكر م�شنع يف �أوروبا و�شاد�س 
�مل�شتخدمة  للتقنيات  م�شدرة  دولة 
ح�شريا يف م�شادر �لطاقة �ملتجددة 
�ل�شركات  ت�����ش��ت��ع��ر���س  �ل����ع����امل  يف 
�لإي���ط���ال���ي���ة خ���ر�ت���ه���ا م����ن خلل 
من   23 �ل���  �لن�شخة  يف  م�شاركتها 
يف  ر�ئ���دة  وكونها  ويتيك�س  معر�س 

�لدولة �خلطة  �لقطاع ط��ورت  ه��ذ� 
و�ملناخ،  للطاقة  �ملتكاملة  �لوطنية 
ح�شتها  زي�����ادة  �إىل  ت��ه��دف  و�ل���ت���ي 
م��ن م�����ش��ادر �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة �إىل 
32 % بحلول عام 2030 وزيادة 
�لطاقة  �ملولدة من م�شادر  �لطاقة 
جانبه  م��ن   .%  65 �إىل  �مل��ت��ج��ددة 
قال �أميديو �شكاربا مفو�س �لتجارة 
تعك�س   : �ل���دول���ة  ل����دى  �لإي����ط����ايل 
�أرقام �لتبادل �لتجاري بني �إيطاليا 
�لثنائية  متانة علقاتنا  و�لإم��ار�ت 
�أكر  �لإم����ار�ت  وتعد  و�لقت�شادية 
لإيطاليا  خليجي  جت����اري  ���ش��ري��ك 
ب��ي��ن��م��ا ت���ع���د �إي���ط���ال���ي���ا ث�����اين �أك����ر 
�شريك �أوروبي لدولة �لإم��ار�ت كما 
�لإيطالية يف قطاع  �ل�شادر�ت  منت 
�ل��ط��اق��ة �مل���ت���ج���ددة ب��ن�����ش��ب��ة 11% 
 2021 ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�شف  يف 

مقارنة   4% بن�شبة  ق��درت  ب��زي��ادة 
�لوباء  ب���د�ي���ة  ق��ب��ل   2019 ب���ع���ام 
�ل�شوء  ن�شلط   : و�أ����ش���اف  �ل��ع��امل��ي. 
على �ل�شركات �لنا�شئة �ملبتكرة �لتي 
�لز�ئرة  لل�شركات  ت��وف��ر  �أن  مي��ك��ن 
�لبتكار  �ملهتمة جولة على عمليات 
�ل����ث����ورة  �مل���ف���ت���وح���ة و�لب����ت����ك����ار يف 
�حللول  وتنفيذ  �لر�بعة  �ل�شناعية 
نفخر  ونحن   .. �جل��دي��دة  �لرقمية 
�إرث  وتكمل  تو��شل  �لتي  بالأعمال 
�ملطبقة  �مليكانيكا  علم  يف  �إيطاليا 
و�ملنتجات  �ل�شناعية  �لعمليات  على 
�لتي حتمل �شعار "�شنع يف �إيطاليا" 
وت�شتخدم  �لأب��ح��اث  تدعمها  و�لتي 
م�������و�د ع���ال���ي���ة �جل���������ودة وت���ع���ززه���ا 

�لتقنيات �حلديثة.
�ل��ت��ج��م��ع ثماين  ه����ذ�  وت�������ش���ارك يف 
بجو�ر  م�����ش��ت��ق��ل  ج��ن��اح  ���ش��رك��ات يف 

وكالة �لتجارة �لإيطالية عن منطقة 
ذ�ت  ديناميكية  منطقة  وه��ي  بوليا 
موقع جغر�يف ��شرت�تيجي يف جنوب 
�شرق �إيطاليا و�ملعروفة كو�حدة من 
�أك���رث �مل��ن��اط��ق ع��م��ل ون�����ش��اط��ا. من 
نوت�شي  ديلي  �ألي�شاندرو  قال  جهته 
�لقت�شادية  �لتنمية  جمل�س  ع�شو 
منطقة  تعتر   : ب��ول��ي��ا  منطقة  يف 
��شرت�تيجية  �شوقا  �لأو�شط  �ل�شرق 
�أف�شل  "بوليا" ونحن نقدم  ملنطقة 
�لقت�شاد  خ���ر�ت يف  م��ن  لدينا  م��ا 
�لأخ�����ش��ر ل��ن��ع��ر���س م���ا ح��ق��ق��ن��اه يف 
و�لتقنيات  �ملتجددة  �لطاقة  قطاع 
�لبيئية و�لبناء �مل�شتد�م ومينح هذ� 
�لفر�شة  لدينا  �لعار�شني  �ملعر�س 
جتارية  لعلقات  �لطريق  لتمهيد 
�للعبني  م�����ع  ج�����دي�����دة  ن���اج���ح���ة 

�لإقليميني.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر

�شاعر  ب��رن��ام��ج  حتكيم  جلنة  ت�شتعد 
يف  �ل�شعر�ء  مقابلت  جلولة  �ملليون 
�شتنطلق  و�ل��ت��ي  �ل��ك��وي��ت،  �لعا�شمة 
�ل���ي���وم �جل��م��ع��ة 8 �أك��ت��وب��ر �جل����اري، 
تقنية  ع��ر  ي��وم��ني،  مل���دة  و�شت�شتمر 
م�شرح  م��ن  �ملبا�شر،  �مل��رئ��ي  �لت�شال 
ب��اأب��وظ��ب��ي يف مو�شم  �ل��ر�ح��ة  ���ش��اط��ئ 
�لرنامج   �إد�رة  فيه  ��شتثنائي وظفت 
�إبد�عية  بطريقة  �حلديثة   �لتقنيات 
عر  �لتحديات  ت��ذل��ل  �أن  ��شتطاعت 
�مل�شاركني،   ملقابلة  �أخ��رى  نو�فذ  فتح 
ملحتوى  �ل��رق��م��ن��ة  �أدو�ت  وت���ط���وي���ر 
�شاعر  برنامج  ليكمل  �لنبطي  �ل�شعر 
�ملليون م�شريته �لتي ��شتطاع خللها 

�حت�شان متذوقي �ل�شعر �لنبطي. 
وت��ق��دم ج��ول��ة �ل��ك��وي��ت يف ك��ل مو�شم 
و  ح�شورهم  �ثبتو�  مميزين  �شعر�ء 
�ملو��شم  خ���لل  �ل��ق��وي��ة  مناف�شاتهم 
�ل��ت�����ش��ع �مل��ا���ش��ي��ة، وق���د ح��م��ل��و� بريق 
�لر�بع  �ملو�شمني  �ملليون خلل  �شاعر 
نا�شر  �ل�شاعر  ح�شد  حيث  و�ل�شابع، 
�لثويني �لعجمي �ملركز �لأول  وحمل 
بريق �لن�شخة �لر�بعة من �لرنامج، 
وح���������ش����د �ل���������ش����اع����ر ر�ج���������ح ن������و�ف 
�حلميد�ين �ملركز �لأول وحمل بريق 

�لن�شخة �ل�شابعة. 
وكانت جلنة حتكيم �لرنامج قد بد�أت 
رحلة �لبحث عن حامل �لبريق �شمن 
جولت �ملقابلت �لتي �نطلقت يوم 5 
�لأردنية  �ململكة  عا�شمة  من  �أكتوبر 

على  و��شتمرت  "عمان"،  �لها�شمية  
مد�ر يومي �لثلثاء و�لأربعاء، و�شط 
م�شاركات كبرية ومميزة من �ل�شعر�ء 
�لذين قدمو� ن�شو�س قوية ونوعية، 
من  كبري  ع��دد  �مل�����ش��ارك��ات  وت�شمنت 
�لوجوه �جلديدة من �أ�شحاب �ملو�هب 
�ل�شابة، بالإ�شافة �إىل �شعر�ء �شاركو� 

باملو��شم �ل�شابقة.
و�لر�مج  �ملهرجانات  جلنة  و�أعلنت 
باأبوظبي، �جلهة  و�لرت�ثية  �لثقافية 
يف  �ملليون«،   »�شاعر  �ملنتجة لرنامج 
وقت �شابق، عن تنظيم خم�س جولت 
�ملرئي(  �لت�شال  )بو��شطة  بعد  عن 
من  كل  يف  �ل�شعر�ء  مقابلت  ملرحلة 
�مل��م��ل��ك��ة �لأردن����ي����ة �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة ودول���ة 
�ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة  �لكويت 
و���ش��ل��ط��ن��ة ُع���م���ان، وج���ول���ة �خل���ت���ام يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ملليون  �شاعر  وت�شهد جولت برنامج 
�لرنامج،  �نطلقة  منذ  م��رة  لأول 
يف  لل�شعر�ء  م��ق��اب��لت  ج��ول��ة  تنظيم 

"م�شقط"،  ُع��م��ان  �شلطنة  ع��ا���ش��م��ة 
وذل����ك ن���ظ���ًر� ل��لإق��ب��ال �ل���لف���ت من 
�لُعمانيني، �لأمر �لذي  �ل�شعر�ء  قبل 
�شلطنة  جت��ع��ل  �أن  �إىل  �ل��ل��ج��ن��ة  دع���ا 
ج��ولت مقابلت  قائمة  ُعمان �شمن 
ب��رن��ام��ج �شاعر  �ل�����ش��ع��ر�ء. و���ش��ي��ن��ق��ل 
�لتحكيم  جلنة  مقابلت  ببث  �ملليون 
���ش��م��ن �جل�����ولت �خلم�س  ل��ل�����ش��ع��ر�ء 
���ش��م��ن ح���ل���ق���ات م�����ش��ج��ل��ة ت���ب���ث قبل 
�مل��ب��ا���ش��رة، و�لتي  �ن���ط���لق �حل��ل��ق��ات 
مت  �لتي  �ل�شعر�ء  ق�شائد  �شتت�شمن 
وتفاعل  �لتحكيم  جلنة  �أم��ام  �إلقاءها 
من  �مل��زي��د  ب��الإ���ش��اف��ة  معها،  �للجنة 
�ل���ت���ف���ا����ش���ي���ل  وك���و�ل���ي�������س �جل�����ولت 

و�ملقابلت �مل�شاحبة لها.
�شاعر  ب��رن��ام��ج  وت�����ش��م جل��ن��ة حتكيم 
�لأ�شتاذ  من  كل  ع�شويتها  يف  �ملليون 
غ�شان  و�ل��دك��ت��ور  �لعميمي،  �شلطان 
�ل�شعيد،  ح��م��د  و�ل�����ش��اع��ر  �حل�����ش��ن، 
بدر  �ملكّونة من  �ل�شت�شارية  و�للجنة 

�ل�شفوق وتركي �ملريخي.

•• ابوظبي-الفجر:

�لعلقات  ���ش��ب��ك��ة  ت��و���ش��ي��ع  �إط�����ار  يف 
�ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية، متّكنت 
�ل�شرت�تيجي  �لت���������ش����ال  �إد�رة 
للبحوث  ت�����ري�����ن�����دز  "مركز  يف 
�أك��رث من  توقيع  و�ل�شت�شار�ت" من 
تعاون  ومذكرة  �شر�كة  �تفاقية   90
دعم  بهدف  �ملا�شية،  �ل��ف��رتة  خ��لل 
عر  و�مل��ع��ريف  �لعلمي  �لبحث  جهود 
ب��ن��اء ���ش��ر�ك��ات ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة وثيقة 
وف���ع���ال���ة م���ع خم��ت��ل��ف م���ر�ك���ز دعم 
�لدولية  و�ملنظمات  �لعاملية  �ل��ق��ر�ر 
و�مل����وؤ�����ش���������ش����ات �حل����ك����وم����ي����ة وغ����ري 

�حلكومية.
وي��اأت��ي ه��ذ� �لإجن���از �ل��ب��ّن��اء و�ملثمر، 
�لإجناز�ت  �شل�شلة  �إىل  ي�شاف  �لذي 
"تريندز"،  ح��ق��ق��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لعامة  �ملركز  ل�شرت�تيجية  مو�كبة 
�لروؤية  م���ن خ��لل��ه��ا  �ل��ت��ي حت��ول��ت 
��شت�شر�ف  م��ن  �جل��دي��دة  و�خل��ط��ط 
�مل�شاركة  �إىل  ب��امل��ع��رف��ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�إىل ج��ان��ب مد  �ل��ف��اع��ل��ة يف ���ش��ن��ع��ه، 
ج�شور �لتو��شل مع خمتلف �جلهات 

�لفاعلة �إقليمياً وعاملياً.
وتهدف �تفاقيات �ل�شر�كة ومذكر�ت 
�لتعاون �إىل تعزيز �نت�شار "تريندز" 
�إقليمياً ودولياً وتو��شله �ملُ�شتمر مع 
�لعاملية،  �لبحثية  �ملوؤ�ش�شات  خُمتلف 
مر�كز  م��ع  �شر�كاته  �شبكة  وتو�شيع 
�ل�ُشمعة  ل�شتثمار  �ل���ر�ئ���دة،  �لفكر 
�ملر�كز  �أح����د  ب��و���ش��ف��ه  حققها  �ل��ت��ي 
�لعاملية  �ل��ق�����ش��اي��ا  يف  �ملُ��ت��خ�����ش�����ش��ة 

و�لإقليمية و�لعربية.
وت���ن���وع���ت �لت���ف���اق���ي���ات و�مل����ذك����ر�ت 

للبحوث  تريندز  مركز  وقعها  �لتي 
و�ل�����ش����ت���������ش����ار�ت ب�����ني �ل�������ش���ر�ك���ات 
و�لتعاون، ومن �أبرزها توقيع �تفاقية 
�أور��شيا"  "بارومرت  م��ن��ظ��م��ة  م���ع 
�ل�شتق�شائية  ب��ال��در����ش��ات  �مل��ع��ن��ي��ة 
�ل��ن��م�����ش��ا، ك��م��ا وّقع  �لج��ت��م��اع��ي��ة يف 
�مل���رك���ز �مل�شري  ت���ع���اون م���ع  م���ذك���رة 
 ،)ECES( �لقت�شادية  للدر��شات 
توقيع  �أي�����ش��اً،  �ل�����ش��ر�ك��ات  وت�شمنت 
م���ذك���رة ت���ع���اون م���ع �مل��ع��ه��د �ل����دويل 
�إىل  دب��ي،  يف  �لثقافية  للدبلوما�شية 
ج���ان���ب ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة م���ع معهد 
�لعاملي  ل���لق���ت�������ش���اد  ب����رمي����اك����وف 
 IMEMO �ل��دول��ي��ة  و�ل��ع��لق��ات 
يف رو�شيا، كما وّقع "تريندز" مذكرة 
يف  للثقافة  �حلكمة  بيت  م��ع  ت��ع��اون 
م�شر، �إ�شافة �إىل �تفاقية مع معهد 
كرد�شتان  �لأو�شط يف  �ل�شرق  �أبحاث 
�تفاقية  توقيع  ع��ن  ف�شًل  �ل��ع��ر�ق، 
مع �شركة "حرف �آند فا�شلة ميديا" 

يف �أبوظبي.
�إد�رة  ع���ق���دت  م��ت�����ش��ل،  ����ش���ي���اق  ويف 

�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي يف مركز  �لت�����ش��ال 
و�ل�شت�شار�ت  ل��ل��ب��ح��وث  ت���ري���ن���دز 
�شل�شلة من �لجتماعات مع �ل�شركاء 
�لبحثية  و�مل������ر�ك������ز  و�مل����وؤ�����ش���������ش����ات 
خللها  ج��رى  و�لعاملية،  �لإقليمية 
ب��ح��ث ���ش��ب��ل �ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ة يف 
و�لبحثية  �لعلمية  �ملجالت  خمتلف 
لقاء�ت  "تريندز"  وعقد  و�ملعرفية. 
�أبرزها:  و�جتماعات مع جهات عدة، 
و�ملعهد  ل��ل��رت�ث،  �ل�شارقة  "معهد 
�لقانون،  و���ش��ي��ادة  ل��ل��ع��د�ل��ة  �ل����دويل 
ومنظمة بارومرت �أور��شيا، وموؤ�ش�شة 
�لعامة  و�لهيئة  �لأطل�شي،  �ملجل�س 
ل��ل�����ش��وؤون �لإ����ش���لم���ي���ة و�لأوق��������اف، 
و�مل�������رك�������ز �مل�����������ش�����ري ل����ل����در������ش����ات 
و�لقيادة   ،)ECES( �لقت�شادية 
وجامعة  �أب��وظ��ب��ي،  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 

حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�شانية".
وبهذه �ملنا�شبة، قال �لدكتور حممد 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لعلي،  ع��ب��د�هلل 
ملركز تريندز للبحوث و�ل�شت�شار�ت 
ومذكر�ت  �ل�����ش��ر�ك��ة  �ت��ف��اق��ي��ات  �إن 

�لتعاون �لبحثي و�لعلمي مع خمتلف 
�ملر�كز �لفكرية و�لبحثية و�ملوؤ�ش�شات 
�لأكادميية تندرج �شمن توجه �ملركز 
�ل�شر�كات  بتعزيز  �خل��ا���س  �ل��ع��امل��ي 
مر�كز  كرى  مع  و�لعلمية  �لبحثية 
�ل���ب���ح���وث و�ل����در������ش����ات و�أه���م���ه���ا يف 

�ملنطقة و�لعامل.
ومذكر�ت  �تفاقيات  �أن  �لعلي  و�أك���د 
لعلقات  توؤ�ش�س  و�لتفاهم  �لتعاون 
و�ملوؤ�ش�شات  "تريندز"  ب��ني  متميزة 
�لأخرى، كما تو�شع �لقاعدة �ملعرفية 
�لعلمية  �خل����ر�ت  م��ن  ل��ل���ش��ت��ف��ادة 
خمتلف  ل���دى  �مل��رت�ك��م��ة  و�لبحثية 
�ملذكر�ت  �أن هذه  �لأط��ر�ف، م�شيفاً 
و�لت��ف��اق��ي��ات ت��ع��زز �ل��ت��ع��اون �لعلمي 
و�لبحثي وتقوي �شبكات �لت�شال مع 

�ل�شركاء �لإقليميني و�لدوليني.
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  �ل��رئ��ي�����س  و�أ�����ش����ار 
�إىل  و�ل�شت�شار�ت  للبحوث  تريندز 
�لبحثية  �ملوؤ�ش�شات  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �أن 
�أ�شبح  و�جل���ام���ع���ي���ة  و�لأك����ادمي����ي����ة 
ة، لي�س لأنه يتيح  ميثل �شرورة ُملحَّ

�ل���ش��ت��ف��ادة �مل��ت��ب��ادل��ة م���ن �خل���ر�ت 
�لبحثية وقاعدة �لبيانات و�ملعلومات 
�مل���ت���و�ف���رة ل��دي��ه��م ف���ق���ط، ب���ل لأن���ه 
ي�شهم يف فهم �أعمق ملختلف �لق�شايا 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة وت��ن��اول��ه��ا من 

منظور �شمويل.
و�أو����ش���ح �ل��دك��ت��ور حم��م��د �ل��ع��ل��ي �أن 
ت��وق��ي��ع �مل���ذك���ر�ت و�لت��ف��اق��ي��ات مع 
�لفاعلة من مر�كز  خمتلف �جلهات 
وعلمية  �أكادميية  وموؤ�ش�شات  بحثية 
يهدف �إىل تعزيز �لتعاون يف �ملجالت 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل����در������ش����ات 
�لر�أي،  و��شتطلعات  �ل�شت�شر�فية، 
�إ�شافة �إىل تبادل �خلر�ت و�مل�شاركة 
�لعلمية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف  �ل��ت��ب��ادل��ي��ة 
�ملثمر  �لتعاون  �أن  مبيناً  و�لبحثية، 
م��ع ه��ذه �جل��ه��ات ي��اأت��ي ت��اأك��ي��د�ً على 
بحثية  كموؤ�ش�شة  "تريندز"  ب�  �لثقة 
�لبحث  م���ع���اي���ري  ت��ط��ب��ق  م�����ش��ت��ق��ل��ة 
�ل��ع��ل��م��ي �ل��ر���ش��ني، وت��ت��وخ��ى �لدقة 
�لبحثية  خمرجاتها  يف  و�ملو�شوعية 

و�لعلمية. 

•• دبي- وام:

تو�كب جمارك دبي �نطلق معر�س 
ت�شت�شيفه  �ل���ذي   2020 �إك�����ش��ب��و 
للعامل  خ���لل���ه  م����ن  ل���ت���ق���دم  دب�����ي 
�أحدث و�أهم �لبتكار�ت �لذكية من 
�إن�شانية  ت��ظ��اه��رة  يف  �ل����دول  ك��اف��ة 
تتوج �لتعايف �ل��دويل من �آث��ار �أزمة 
19 ح��ي��ث حققت  ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة 
�نطلق  م���ع  ب���ال���ت���ز�م���ن  �ل����د�ئ����رة 
�مل���ع���ر����س �إجن���������از�ً ع���امل���ي���اً ج���دي���د�ً 
و��شتطاعت  �لب���ت���ك���ار  جم�����ال  يف 
عاملياً  �لأول  "�ملركز  على  �حل�شول 
�لبلتيني  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف  م��وؤ���ش��ر  يف 
�لريطانية"  �لأف��ك��ار  منظمة  م��ن 
�عتماد�ً   12 على  ح�شلت  �أن  بعد 
ل��ل��ت�����ش��ن��ي��ف �ل���ب���لت���ي���ن���ي م��ن��ه��ا 9 
�عتماد�ت بالدرجة �لكاملة متفردة 
بذلك بني كافة �جلهات �حلكومية 
و�خلا�شة يف �لعامل. وعززت �لد�ئرة 
�لعام  بفكرة  ب��ف��وزه��ا  �لإجن����از  ه��ذ� 
�لكرى وت�شع جو�ئز دولية جديدة 
�لأمريكية  �لأف����ك����ار  م��ن��ظ��م��ة  م���ن 
2021 حيث ��شتطاعت �أن حت�شد 
�شت جو�ئز ذهبية وهي �ملرة �لأوىل 
�لتي حت�شل فيها جمارك دبي على 
هذ� �لعدد من �جلو�ئز �لذهبية يف 

نهائيات جائزة �لأفكار �لمريكية.
�لمريكية  �لأف��ك��ار  ج��و�ئ��ز  وت�شمل 
�ل���ت���ي ف�����ازت ب��ه��ا ج���م���ارك دب����ي يف 
�جلائزة  �حل�����ايل  �ل���ع���ام  ن��ه��ائ��ي��ات 
تنفيذي  م��دي��ر  لأف�����ش��ل  �ل��ذه��ب��ي��ة 
و�لتي  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  ل��لب��ت��ك��ار  د�ع�����م 
ح�شل علها �لدكتور عبد�هلل بو�شناد 
�لتفتي�س  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�لذهبية  و�جل������ائ������زة  �جل����م����رك����ي 
م�شتوى  على  �لكرى  �لعام  لفكرة 
�إعادة  منظومة  �ب��ت��ك��ار  ع��ن  �ل��ع��امل 
�فرت��شياً  �ملقلدة  �لب�شائع  تدوير 
�بتكار  لأف�شل  �لذهبية  و�جل��ائ��زة 
�ُعطيت  ح���ي���ث  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ����ش���دي���ق 
بكٍل  ممثلًة  �لد�ئرة  �إىل  �جلائزتان 
من من�شور �ملالك �ملدير �لتنفيذي 
و�لت�شريعات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  ل��ق��ط��اع 
�إد�رة  مدير  م��ب��ارك  عزير  ويو�شف 
�لفكرية  �مل��ل��ك��ي��ة  ح���ق���وق  ح���م���اي���ة 

بالإ�شافة �إىل �ملوظف �ملبتكر �شعيد 
�إد�رة  �ل��ع��م��ل م���ن  �ل��ك��ت��ب��ي وف���ري���ق 

حماية حقوق �مللكية �لفكرية.
دب���ي باجلائزة  ف����ازت ج��م��ارك  ك��م��ا 
�لأمن  يف  �ب��ت��ك��ار  لأف�����ش��ل  �لذهبية 
للعام  �لذهبية  و�ل�شلمة و�جلائزة 
و�حلماية  �لأم��ن  يف  �بتكار  لأف�شل 
وح�����ش��ل ع��ل��ي��ه��م��ا �مل��ه��ن��د���س ع���ادل 
�ل�شويدي مدير �إد�رة �لدعم �لفني 
وح�����ش��دت �ل��د�ئ��رة ك��ذل��ك �جلائزة 
للت�شال  من�شق  لأف�شل  �لذهبية 
عليها  وح�شلت  و�لب��ت��ك��ار  و�لتميز 
�مل���وظ���ف���ة م���ي���ث���اء خ���ل���ف و�جل����ائ����زة 
لأنظمة  من�شق  لأف�����ش��ل  �ل��ذه��ب��ي��ة 
�شامي  للموظف  �ملوؤ�ش�شي  �لبتكار 
للعام  �ل��ف�����ش��ي��ة  ع��ي�����ش��ى و�جل���ائ���زة 
�ملوؤ�ش�شي  ل��لب��ت��ك��ار  ق���دوة  لأف�����ش��ل 
للوظف ماجد �لزرعوين بالإ�شافة 
�خلا�شة  �ل�����ش��ن��وي��ة  �جل����ائ����زة  �إىل 
�لفكار  منظمة  من   2021 للعام 
�لأمريكية و�لتي �أُعطيت �إىل ح�شني 
�لبتكار  مركز  �أول  مدير  �ل��ف��رد�ن 
�جلائزة  وك���ذل���ك  دب���ي  ج���م���ارك  يف 
�ل�شنوية �خلا�شة لهذ� �لعام خلالد 

�لزرعوين �شابط �بتكار يف �ملركز.
وي�شهد تطوير �لبتكار�ت �جلديدة 
يف جمارك دبي �نطلقة قوية حيث 
�لثالثة  �مل��رح��ل��ة  �ل���د�ئ���رة  �أجن�����زت 
و�ل���ذي  �لأول  �لب��ت��ك��ار  دوري  م��ن 
تناف�شية  ب��ي��ئ��ة  خل��ل��ق  �إط���لق���ه  مت 

للبتكار عر �إقامة م�شابقة �شنوية 
�جلمركية  و�مل���ر�ك���ز  �لإد�ر�ت  ب��ني 
تطوير  على  خللها  م��ن  تتناف�س 
�أف�شل �لأفكار و�لبتكار�ت �جلديدة 
�لفرق  ت��ك��رمي  ���ش��ن��وي��اً  �شيتم  ح��ي��ث 

�لثلث �لأوىل �لفائزة بامل�شابقة.
م�شبح  حمبوب  �أحمد  �شعادة  وقال 
�لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �جلمارك 
�ملدير  �حل�����رة  و�مل��ن��ط��ق��ة  و�مل����و�ن����ئ 
�لبتكار�ت  �إن  دب��ي  �ل��ع��ام جل��م��ارك 
م�شاعفة  �أهمية  تكت�شب  �جلديدة 
�أ�شبحت دبي حتت�شن  �أن  �لآن بعد 
 2020 �ك�شبو  معر�س  خ��لل  من 
�لخ��رت�ع��ات و�لب��ت��ك��ار�ت �لكرى 
..موؤكد�ً  �ل��ع��امل  �أن���ح���اء  ك��اف��ة  م��ن 
ح��ر���س �ل��د�ئ��رة على م��و�ك��ب��ة هذ� 
�حلدث من خلل تنفيذ توجيهات 
�ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة وروؤي�����ة �شاحب 
ب���ن ر��شد  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  �ل�����ش��م��و 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
تطوير  على  بالعمل  �هلل"  "رعاه 
ب��ي��ئ��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل���لب���ت���ك���ار حتفز 
باأفكارهم  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  �جل��م��ي��ع 
مب�شتوى  �لرت��ق��اء  يف  و�بتكار�تهم 
و�لت�شهيلت  �خل���دم���ات  يف  �لأد�ء 
من  للمتعاملني  �مل��ق��دم  �حلكومية 
�لتي  �لتناف�شية  �مل��ز�ي��ا  تعزيز  �أج��ل 
و�مل�شتثمرين  للتجار  دب��ي  توفرها 
�لقت�شاد  يف  �لنمو  مل�شتويات  دعماً 

�ليوبيل  يف  ننطلق  ونحن  �لوطني 
�ل��ذه��ب��ي ل���دول���ة �لم������ار�ت يف عام 
�خلم�شني بعزم وثبات نحو حتقيق 
�ه����د�ف م��ئ��وي��ة �لم�����ار�ت 2071 
بخطو�ت  �ل�����دول�����ة  ����ش���رع���ت  وق�����د 
مهمة على هذ� �لطريق من خلل 
�طلقتها  �ل��ت��ي  �خلم�شني  م�شاريع 
�أحمد  و�أ���ش��اف   . �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة 
�إد�رة  �أول  مدير  كاظم  عبد�ل�شلم 
�ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  �ل�شرت�تيجية 
�أن �حل�شول على �ملركز �لأول عاملياً 
�لبلتيني من  �لت�شنيف  موؤ�شر  يف 
منظمة �لأفكار �لريطانية و�لفوز 
جو�ئز  وت�شع  �لكرى  �لعام  بفكرة 
�لأفكار  منظمة  من  جديدة  دولية 
على  يحفزهم   2021 �لمريكية 
�ملزيد  حتقيق  نحو  بقوة  �لنطلق 
�ل��ت��م��ي��ز و�لجن��������از يف جمال  م����ن 
�أ�شبحت  وق����د  و�لب���ت���ك���ار  �لب������د�ع 
�لأف�����ك�����ار و�لب�����ت�����ك�����ار�ت �جل���دي���دة 
منه  �لد�ئرة  تنطلق  �لذي  �لأ�شا�س 
على  �جلمركي  �لعمل  تطوير  �إىل 
ك��اف��ة �مل�����ش��ت��وي��ات م��ن �ج���ل �شمان 
وحتقيق  ملجتمعنا  ح��م��اي��ة  �ف�����ش��ل 

�أعلى م�شتويات �لتقدم لقت�شادنا.
وق����ال ح�����ش��ني �ل���ف���رد�ن م��دي��ر �أول 
م��رك��ز �لب��ت��ك��ار يف ج��م��ارك دب��ي �إن 
�لتي حققتها  �جل��دي��دة  �لإجن����از�ت 
تاأتي  �لب��ت��ك��ار  �ل���د�ئ���رة يف جم���ال 
ب��ف�����ش��ل �ل���دع���م �ل����لحم����دود من 

قبل فريق �لقيادة �لعليا يف �لد�ئرة 
�أح����م����د حمبوب  ����ش���ع���ادة  ب���رئ���ا����ش���ة 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  م�شبح 
�حلرة  و�ملنطقة  و�ملو�نئ  �جلمارك 
�مل��دي��ر �ل��ع��ام جل��م��ارك دب���ي ونحن 
�لبتكار  دوري  �جن�����از  يف  ن��ت��ق��دم 
�لكبري  �لف�شل  له  كان  �لذي  �لأول 
تقييم  م��ع��اي��ري  م��ع��ظ��م  ت��غ��ط��ي��ة  يف 
ع�شر  �ل��ث��اين  �لبلتيني  �لت�شنيف 
�لأفكار  م��ن��ظ��م��ة  م���ن  �ل���ع���ام  ل���ه���ذ� 
مبعاجلة  و�خل���ا����س  �ل��ري��ط��ان��ي��ة 
�لد�ئرة  تو�جهها  �لتي  �لتحديات 
تناف�س  خ����لل  م���ن  ذك���ي���ة  ب���ط���رق 
�لإع�����لن عن  �شيتم  ُم��ن��ظ��م، ح��ي��ث 
�ل����دوري بنهاية  �ل��ف��ائ��زي��ن يف ه���ذ� 
�ل��ع��ام �حل����ايل، وق���د �شهد �ل���دوري 
م�����ش��ارك��ة ب��ن�����ش��ب��ة م��رت��ف��ع��ة وغري 
خمتر�ت  �شملت  ح��ي��ث  م�شبوقة، 
�مل�شابقة  لهذه  �لتحديات"  "ر�شد 
400 موظف  �أك���رث م��ن  م�����ش��ارك��ة 
جمركيا  وم���رك���ز�  �إد�رة   25 م���ن 
ح���ل���وًل جذرية  ج��م��ي��ع��ه��م  ق���دم���و� 
متكاملة للتحديات �لتي مت ر�شدها 
حيث تعمل �لد�ئرة من خلل دوري 
�لتحديات  جميع  حل  على  �لبتكار 
و�مل����ر�ك����ز  �لإد�ر�ت  ت����و�ج����ه  �ل���ت���ي 
مع  ذكية  و�أدو�ت  بطرق  �جلمركية 
�خل���روج ب��اب��ت��ك��ار�ت وح��ل��ول نوعية 
�جلمركي  �لعمل  ت��خ��دم  خ��ارق��ة  �أو 
بروح  �لعمل  ع��ر  و�ل��ع��امل��ي  �ملحلي 
بالإ�شافة  ه����ذ�  �ل���و�ح���د  �ل��ف��ري��ق 
يف  �لبتكار  وثقافة  بيئة  تعزيز  �إىل 
�مل�شاركة  تعميم  خلل  من  �لد�ئرة 
جل���م���ي���ع �ل���������ش����رك����اء �ل���د�خ���ل���ي���ني 

و�خلارجيني.

جلنة حتكيم برنامج �صاعر �ملليون تقابل 
�صعر�ء �لكويت �ليوم.. عن بعد

تهدف اإىل تو�شيع �شبكة العالق�ت وتعزيز النت�ش�ر اإقليميً� وع�مليً�

مركز تريندز يوقع �أكرث من 90 �تفاقية �صر�كة ومذكرة تعاون دعمًا جلهود �لبحث �لعلمي

جمارك دبي حتقق �ل�صد�رة �لعاملية يف موؤ�صر�ت 
�لبتكار �لربيطانية و�لأمريكية لعام 2021

زو�ر �إك�صبو 2020 
يطلعون على خدمات مركز 

SPS ل�صرطة �لذكي�
•• دبي -وام:

�ل�����ش��رط��ة �لذكي  ����ش��ت��ق��ب��ل م��رك��ز 
�إك�شبو  معر�س  يف  "SPS" �ملقام 
�لعاملي  زو�ر �حل��دث  دبي   2020
للطلع على �خلدمات �ل�شرطية 
�ملجتمع  فئات  لكافة  يقدمها  �لتي 
تدخل  �أي  ودون  ذك��ي��ة،  ب��ط��ري��ق��ة 

�شاعة. ب�شري، وعلى مد�ر 24 
مف�شل  �شرح  �إىل  �ل���زو�ر  و��شتمع 
حول �خلدمات �لتي يوفرها مركز 
"SPS"، وكذلك  �ل�شرطة �لذكي 
ن��وع "ووك �إن" يف  م��ن  م��ر�ك��ز   3
معر�س �إك�شبو 2020 دبي لكافة 
7 لغات خمتلفة  �ملتعاملني، وعر 
�لذكية  �ل�شرطة  م��ر�ك��ز  وت��ق��دم   .
رئي�شية  خدمة   27 �إك�شبو  ل��زو�ر 
و�ملرورية  �جلنائية  �خلدمات  من 
تقدمي  و�إم���ك���ان���ي���ة  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
ت�شاريح  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  ط��ل��ب��ات 
�إىل  �حل��اج��ة  دون  وي�شر  ب�شهولة 
�ل�شرطة  م����ر�ك����ز  �إىل  �ل���ت���وج���ه 

�لتقليدية.
�لذكي  �ل�����ش��رط��ة  م���رك���ز  وي���وف���ر 
دبي،   2020 �إك�شبو  يف   "SPS"
دون  جنائي  بلغ  ت�شجيل  �إمكانية 
موظفني،  م��ق��اب��ل��ة  �إىل  �حل���اج���ة 
�لفيديو  ع��ر  �ملبا�شر  و�ل��ت��و����ش��ل 
يتحدثون  حت��ق��ي��ق  ����ش���ب���اط  م����ع 

بلغات عدة.

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  يف  �لطاقة  د�ئ��رة  رئي�س  �مل��رر  �ملهند�س عوي�شة مر�شد  �أك��د معايل 
 2050 �ملناخي  للحياد  �ل�شرت�تيجية  �لإم����ار�ت  م��ب��ادرة  ع��ن  �لإع���لن  �أن 
�مل�شتد�مة  �لقت�شادية  بالتنمية  �لطويل  �للتز�م  تعك�س  فارقة  علمة  هو 

ومبادئ �تفاقية باري�س لعام 2015 ب�شاأن تغري �ملناخ.
�أن  باأبوظبي  �أم�س- ي�شعدنا يف د�ئ��رة �لطاقة  وقال معاليه - يف ت�شريح له 
نكون جزًء� من هذه �ملبادرة متعددة �لأطر�ف، حيث جتتمع �أهم �لقطاعات 
�لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  و�لقت�شادية  �لجتماعية  �لأجندة  بتنفيذ  �ملعنية 
خلل  م�شتقبلنا  لت�شكيل  ��شرت�تيجية  ق��ر�ر�ت  وتتخذ  مًعا  لتعمل  �ملتحدة 

�خلم�شني عاٍم �لقادمة.

و�أ�شاف معاليه �أنه مع حتول �لعامل �إىل م�شادر طاقة نظيفة و�قت�شاد خال 
�لدقة  �ملزيد من  �ملناخي  للحياد  �لإم��ار�ت  مبادرة  لنا  �شتتيح  �لكربون،  من 
وتعزز من جهودنا يف ت�شريع حتول �لطاقة مع �مل�شاهمة يف �لت�شدي للتغري 
�ل�  �إىل  �ملناخي. و�أ�شار معاليه �إىل �أن �أبوظبي حققت خلل �ل�شنو�ت �ل� 10 
�لنظيفة وتنفيذ تد�بري  �لطاقة  ��شتخد�م  يف  ملحوظة  نتائج  �ملا�شية   15
تعزيز كفاءة �لطاقة وهما عن�شر�ن �أ�شا�شيان يف حتول �لطاقة، وركيزة هامة 
.. وقال  �ملناخي  �لتغري  �آث��ار  �مل�شتد�مة و�حلد من  �لتنمية  �أه��د�ف  لتحقيق 
: بالعتماد على م�شاريعنا للطاقة �ل�شم�شية �لكهرو�شوئية، ومنها م�شروع 
�ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة  وحم��ط��ة  ميجاو�ط"   1،177" �ل��ر�ئ��د  �أب��وظ��ب��ي  ن���ور 
�لكهرو�شوئية ذ�ت �ملوقع �لو�حد يف �لظفرة "2 جيجاو�ط" بالإ�شافة �إىل 
حمطة بر�كة للطاقة �لنووية �ل�شلمية، نتوقع يف عام 2025 �أن يتم �نتاج 

�لكهرباء يف �لإمارة بن�شبة 7 % من �لطاقة �ل�شم�شية و47 % من �لطاقة 
ما  �أبوظبي  �شتنتج  فقط  �شنو�ت  خم�س  غ�شون  يف  �أن��ه  يعني  ما   .. �لنووية 
% من �لكهرباء من م�شادر نظيفة، مما يخف�س �نبعاثات   55 يقرب من 

ثاين �أك�شيد �لكربون �ملرتبطة بقطاع �لطاقة �إىل �لن�شف.
وقال معاليه �إنه من �ملتوقع �أن تقلل ��شرت�تيجية �أبوظبي لإد�رة جانب �لطلب 
وكفاءة �لطاقة - حاليا قيد �لتنفيذ - من ��شتهلك �لإمارة للكهرباء بن�شبة 
22 %، و��شتهلك �ملياه بن�شبة 32 % بحلول عام 2030، مما يثمر يف 
جتنب �نبعاث �أكرث من 9 مليني طن من ثاين �أك�شيد �لكربون من �جلو. 
�أن مثل هذه �ملبادر�ت �جلادة لتعزيز �إجمايل �لقدرة �لإنتاجية من  و�أو�شح 
تنظيمي  و�إط��ار  روؤية م�شتقبلية  ذ�ت  �شيا�شات  ت�شتند على  �لنظيفة  �لطاقة 
مرن نقوم بتح�شينه با�شتمر�ر؛ للرتقاء بقطاع �لطاقة وتعزيز قدرته على 

بتكلفة  �لآمنة  �لإم���د�د�ت  وتوفري  و�لقت�شادي،  �لجتماعي  �لنمو  متكني 
معقولة، ودعم �ل�شتد�مة �لبيئية.

للحياد  �ل�شرت�تيجية  �لإم���ار�ت  مبادرة  �لإع��لن عن  �أن  �إىل  معاليه  ولفت 
�لدول  موؤمتر  فعاليات  �نطلق  ُقبيل  قويا  حافز�  ي�شكل   2050 �ملناخي 
"COP26" يف غل�شكو  �ملناخ  �لأط��ر�ف يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة لتغري 
�لعاملية  �جلهود  يف  رئي�س  كم�شاهم  دولتنا  مكانة  من  ويعزز  �ملقبل،  �ل�شهر 
للحد من �آثار �لتغري �ملناخي .. وقال : نحن نوؤمن بدورنا يف ت�شريع �لتحول 
�لبيئة،  وحماية  �لقت�شادية  �لتنمية  على  �لقائم  �لأخ�شر  �لقت�شاد  نحو 
و�شنو��شل ت�شخري مو�ردنا ومبادر�تنا لتوفري �حللول �مل�شتد�مة يف �لطاقة 
�أبوظبي ودولة �لإمار�ت  �إمارة  �أن تعود بالنفع على  و�ملياه و�لتي من �شاأنها 

و�لعامل �لذي نعي�س فيه.

عوي�صه �ملرر: مبادرة �لإمار�ت �ل�صرت�تيجية للحياد �ملناخي 2050 تعك�س �للتز�م بالتنمية �مل�صتد�مة

�صرطة �أبوظبي تد�صن نظام »�صات« 
�لتدريبي يف �أكادميية �صيف بن ز�يد

••  اأبوظبي-الفجر:

و�لأمنية  �ل�شرطية  للعلوم  ز�يد  بن  �شيف  �أكادميية  يف  �أبوظبي  �شرطة  د�شنت 
" "ت�شميم خطة �ل��دورة �لتدريبية" على دورة  "�شات  نظام �لتدريب �ملنهجي 

كبري �مل�شاعدين و�لتي نفذت بو��شطة تقنية �لت�شال �ملرئي عن ُبعد .
للعلوم  ز�ي��د  بن  �شيف  �أكادميية  �ل�شام�شي مدير  بطي  ث��اين  �ل��ل��و�ء  و�أو���ش��ح   
�ل�شرطية و�لأمنية خلل �فتتاحه �لدورة باإد�رة �ل�تاأهيل  �ل�شرطي يف مدينة 
�لتدريب  لنظام  وفقا  �مل�شاعدين  "كبري  دورة  ع��ق��دت   �لأك��ادمي��ي��ة   �إن  �لعني 
و�لرتقاء  �مل�شتجد�ت  مل��و�ك��ب��ة  ج��ه��وده��ا  �إط���ار  "  يف  "�شات  �مل��ت��ط��ور   �ملنهجي 

مبنظومة �لتدريب مبجالت �لعمل �ل�شرطي و�لأمني.   
ع��ل��ى موقعها   SAT �مل��ن��ه��ج��ي  �ل��ت��دري��ب  �لأك���ادمي���ي���ة من�شة  م��دي��ر  ود���ش��ن 
�لإلكرتوين �لد�خلي مت�شمناً 50 �شوؤ�ًل وجو�باً عن SAT و�لنماذج �جلديدة 
بالت�شميم  �مل��ادة  تاأهيل خ��ر�ء  وور���س  �لتدريبية،  �ل��دورة  �ملطبق عليها خطة 

وور�شة �أدو�ر �ملعنيني .
 ودعا جميع �لقطاعات لل�شتفادة من �ملعلومات �لتي وفرتها �لأكادميية من 
تقدم  و  �لتطبيق،  يف  �ملعنيني  �أدو�ر  تكامل  يحقق  مب��ا  �لنظام  بهذ�  �ملمار�شة 
بال�شكر و�لتقدير  للمتدربني ومتنى لهم �لتوفيق و�لنجاح و�لتميز يف �لدورة.

•• ال�شارقة-وام:

�ل�شارقة"  �ل�شير�ين حلكومة  �لأم��ن  "فريق  ت�شكيل  مت 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة ن����ور �ل���ن���وم���ان م��دي��ر د�ئ�����رة �حلكومة 
للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  من  كل  وع�شوية  �لإلكرتونية 
و  �لرقمية  �ل�شارقة  ومكتب  �ل�شارقة  لإم���ارة  �لتنفيذي 
�ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  و  �ملركزية  �ملالية  د�ئ��رة 

و�ملكتب �لإعلمي حلكومة �ل�شارقة.
�ل�شارقة"  حل��ك��وم��ة  �ل�����ش��ي��ر�ين  �لأم����ن  "فريق  وع��ق��د 
�ل�شارقة  ���ش��ري�ت��ون  و���ش��ب��ا  منتجع  يف  �ج��ت��م��اع��ات��ه  �أوىل 
�لفريق حيث متت  و�أع�شاء  �لنومان  نور  �شعادة  بح�شور 
�ل�شير�ين  �لأم���ن  فريق  وم�شوؤوليات  �أه���د�ف  مناق�شة 
و�ملتعلقة باحلوكمة و �لمتثال و �آلية ��شتمر�رية �لأعمال 

و�لتحديات �حلالية.
�أهمها على  �أ�شا�شية �رتكز  و تناول �لجتماع عدة حماور 
باإعد�د  و�خل��ا���ش��ة  �لتنفيذي  �ملجل�س  وق����ر�ر  ت��و���ش��ي��ات 
منظومة متكاملة من �لجر�ء�ت لإد�رة �لأمن �ل�شير�ين 
على  و�لإ���ش��ر�ف  �حلكومية  �جل��ه��ات  جلميع  و�ملعلومات 

بالأمن  و�لثقافة  �لوعي  م�شتوى  وتعزيز  ورفع  تنفيذها 
�ل�����ش��ي��ر�ين ب���ني �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع ك��اف��ة ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
بالأمن  �ملعنية  �لحتادية  �جلهات  مع  و�لتعاون  �لتن�شيق 
و�ملخاطر  للحو�دث  ��شتجابة  خطة  لتفعيل  �ل�شير�ين 
�لعمل  ف��رق  م�شتوى  رف��ع  على  نف�شه  �لوقت  �لعمل يف  و 
�خلا�شة بتقنية �ملعلومات و�لأمن �ل�شير�ين عر بر�مج 
قادر على  كادر وطني  لبناء  تدريبية تخ�ش�شية  وخطط 

مو�جهة �لتحديات �لأمنية يف ظل �لتطور �لتقني .
�ل�شير�ين  �لأم���ن  ف��ري��ق  �أه����د�ف  �لج��ت��م��اع  ناق�س  كما 
حلكومة �ل�شارقة �لقائمة على �تخاذ �لإجر�ء�ت �ملنا�شبة 
ملو�جهة �أية حتديات حمتملة للأمن �ل�شير�ين و�لإرتقاء 
ت�شتوجب  و�لتي  �ل�شفافية  وزي��ادة  �حلوكمة  مبمار�شات 
م�����ش��ادره��ا ومتطلباتها  و�ل��ت��ع��رف على  �مل��خ��اط��ر  در����ش��ة 
و�حلد من تاأثريها مع �شرورة عمل تقييم �شامل ودوري 
مدى  وقيا�س  �ل�شير�ين  �لأم���ن  يف  �ملتبعة  ل��لإج��ر�ء�ت 
على  �ل�����ش��وء  و���ش��ل��ط  �مل�شتقبلية  ل��ل��ت��ح��دي��ات  م��و�ك��ب��ت��ه��ا 
�لتحديات �لتي تو�جه �جلهات �حلكومية بالإمارة و�آلية 

�إيجاد �حللول �ملنا�شبة لها.

�ل�صارقة ت�صكل فريقها للأمن �ل�صيرب�ين

�ولو�توبيلوبا   / �مل��دع��و  فقد 
نيجرييا   ، �وج�����و  �ب���اي���وم���ي 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)A10451954( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  ن��ي��ج��ريي��ا  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �صفر
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العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ن �يه برودك�شنز خلدمات �لت�شوير

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3857233 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / نوره ح�شني �حمد عبد�هلل �حلمادى من مالك �إىل �شريك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / نوره ح�شني �حمد عبد�هلل �حلمادى من 100 % �إىل %50
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عائ�شه ح�شني �حمد عبد�هلل �حلمادى %50

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل لوحه �لإعلن / �إجمايل من م�شاحة null* null �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ �ن �يه برودك�شنز خلدمات �لت�شوير

NA PRODUCTIONS FOR PHOTOGRAPHY SERVICES
�إىل/ �ن �يه برودك�شنز خلدمات �لت�شوير ذ.م.م

N A PRODUCTIONS FOR PHOTOGRAPHY SERVICES L.L.C
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نك�شت �شتب للعقار�ت ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2769496 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حا�شر جمعه عيد حممد �ملريخى من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / حا�شر جمعه عيد حممد �ملريخى من 51 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ميت�شل جوماديل ي�شني

تعديل لوحه �لإعلن / �إجمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ نك�شت �شتب للعقار�ت ذ.م.م
NEXT STEP REAL ESTATE L.L.C

�إىل / نك�شت �شتب للعقار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
NEXT STEP REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/د�ميوؤند للنظار�ت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1014815 
تعديل �إ�شم جتاري من/ د�ميوؤند للنظار�ت

DIAMONDS OPTICS

�إىل/ دياموند للم�شتح�شر�ت �ل�شيدلنية
  DIAMOND PHARMACEUTICS SUPPLIES 

�أبو ظبي - �شارع حمد�ن بن حممد - بناية على بن مبارك  �أبوظبي  تعديل عنو�ن / من 
�ملن�شورى �إىل �أبوظبي �مل�شفح م 37 322281 322281 �ل�شيد �حلر حممد حمد و �خرين

تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة �مل�شتح�شر�ت �ل�شيدلنية غري �لدو�ئية - باجلملة  4649065
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة �ملعد�ت و�لجهزة �لطبيه - باجلمله  4659930

تعديل ن�شاط / حذف بيع �لنظار�ت �ل�شم�شية و�لعد�شات �لل�شقة �لغري طبية - بالتجزئة  4773106
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رويال دي�شتني�شنز خلدمات �ل�شيافة و�د�رة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ملطاعم  رخ�شة رقم:2140059 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة بدر ر��شد حمد ر��شد �ل�شاعدى %51

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ياد �شفيق زهر �لدين  %49
تعديل مدير / �إ�شافة �دهم موعد عامر

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �ياد �شفيق زهر �لدين
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد على حممد ح�شن باطوق

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ رويال دي�شتني�شنز خلدمات �ل�شيافة و�د�رة �ملطاعم

ROYAL DESTINATIONS HOSPITALITY SERVICES & RESTURANT MANAGEMANT
 �إىل/ رويال دي�شتني�شنز خلدمات �ل�شيافة و�إد�رة �ملطاعم ذ.م.م

ROYAL DESTINATIONS HOSPITALITY SERVICES & RESTAURANT  - MANAGEMENT LLC
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/يو �إي �م للعقار�ت ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:2298852 
تعديل مدير / �إ�شافة ق�شى حممد عادل خالد �حلجريى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة لينك�س �إكويوم للو�شاطة �لتجارية ذ.م.م
Links Equiom Commercial Brokers LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة مبادلة للرعاية �ل�شحية ذ.م.م
MUBADALA HEALTH L.L.C.

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف و�يت و�ي لل�شتثمار �لتجاري ذ.م.م
white way COMMERCIAL INVESTMENTS L.L.C.

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف جمموعة �ل�شرقية �ملتحدة  ذ م م
UNITED EASTERN GROUP - L L C

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف لينك�س �إكويوم للو�شاطة �لتجارية ذ.م.م
Links Equiom Commercial Brokers LLC

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ذ�  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

مي�شان�س للديكور
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2869647 

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
باتري�س  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للحلقه �لرجاليه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:4108977 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة حممد �شامل جمعه نا�شر �ملنذري %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف ر��شد �شامل خلفان ر��شد �لنعيمي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعــــــــــالن
لأعمال  �لغابات  �ل�ش�����ادة/زهرة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لتكييف �ملركزية
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1200536 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
�إ�شافة �شليم �حمد �شاهد �شامنى خان %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 عادل ح�شن عبد�هلل ح�شن �حلمودى من مالك �إىل وكيل خدمات

 تعديل ن�شب �ل�شركاء 
عادل ح�شن عبد�هلل ح�شن �حلمودى من 100 % �إىل %0

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 العدد 13361

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 العدد 13361

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 العدد 13361

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

كافترييا حديقة �ل�شاي
Tea Park CAFETERIA:طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية

بتاريخ:2021/9/20 �ملودعة بالرقم:360029 
بيانات �لولوية

با�شم: كافترييا حديقة �ل�شاي
�ملوطن:�لبحر �شقة حمد �شعيد ر��شد تري�س �لظاهري و�خرون

�شوةر العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفري �لطعمة و�مل�شروبات

كلمة   و�����ش���ف���ل���ه  ب�����ش��ك��ل مم���ي���ز   Tea Park ع��ل��ي��ه  م���ك���ت���وب  ك�����وب  �ل���ع���لم���ة:����ش���ك���ل  و����ش���ف 
�لحمر باللون  قلب  �شكل  �لكوب  من  ويخرج  �لحمر  باللون   CAFETERIA

�ل�شرت�طات
وز�رة  يف  �لتجارية  �لعلمات  لد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �ن  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 

�لقت�شاد �و �ر�شاله بالريد �ملج�شل وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 العدد 13361

منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 81520 بتاريخ: 2006/06/05
�مل�شجلة بالرقم: 80343 بتاريخ: 2007/03/18

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

  تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 العدد 13361

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 81521 بتاريخ: 2006/06/05
�مل�شجلة بالرقم: 81521 بتاريخ: 2013/07/15

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 العدد 13361

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 81522 بتاريخ: 2006/06/05
�مل�شجلة بالرقم: 90903 بتاريخ: 2008/07/29

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل :2021/10/07 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 85587 بتاريخ: 2006/06/21
�مل�شجلة بالرقم: 87273 بتاريخ: 2007/07/11

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 85940 بتاريخ: 2006/10/02
�مل�شجلة بالرقم: 85940 بتاريخ: 2008/04/08

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 86185 بتاريخ: 2006/10/10
�مل�شجلة بالرقم: 86185 بتاريخ: 2008/04/08

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 86186 بتاريخ: 2006/10/10
�مل�شجلة بالرقم: 86186 بتاريخ: 2008/04/08

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(     جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001994/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �لنظام �لأملنيوم و�لزجاج ذ م  

حيث �نه قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ حممد يا�شري علي �شاه مقدم - �جلن�شية باك�شتاين 

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف 44177.0  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعله خلل )15( يوما من 
تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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ق�شى �أكرث من 50 مهاجر� منذ بد�ية �لعام �أثناء حماولتهم عبور 
غابات بنما �شعيا للو�شول �إىل �لوليات �ملتحدة، وفق مكتب �ملدعي 
�لعام �لبنمي . و”�شجل معهد �لطب �ل�شرعي وعلوم �لطب �ل�شرعي 
د�ريان”  �إق��ل��ي��م  يف  خمتلفة  ظ���روف  يف  م��ه��اج��ر�   53 وف���اة  بنما  يف 

ح�شبما ذكر خو�شيه فين�شنتي با�شار لوكالة فر�ن بر�س.
�ملا�شية و�لعثور على ما بني  بال�شنو�ت  �أعلى بكثري مقارنة  و�لرقم 
�مل��ع��دل يف مم��ر د�ري���ن غ��اب، �ملمتد على م�شاحة  20 و30 جثة يف 

575،00 هكتار من �لغابات على �حلدود بني بنما وكولومبيا.
وممر �لغابات هذ� هو �أخطر مرحلة يف �لرحلة �إىل �لوليات �ملتحدة، 
حيث ل يو�جه �ملهاجرون فح�شب �لتهديد�ت �لطبيعية مثل �لثعابني 
�مل�شافرين  ي�شرقون  ما  غالبا  جمرمني  بل  �ل�شعبة،  و�لت�شاري�س 
ويغت�شبونهم. ونبه با�شار �إىل “�حتمال �رتفاع عدد �لوفيات” ب�شبب 

زيادرة وترية تدفق �ملهاجرين عر د�رين غاب يف 2021.
�أل���ف �شخ�س د�ري���ان غ���اب، وفق   70 �ل��ع��ام ع��ر ق��ر�ب��ة  منذ مطلع 
�ل�شنو�ت  يف  �أع���د�ده���م  ي����و�زي  ي��ك��اد  ع���دد  وه���و  �لبنمية،  �ل�شلطات 
�خلم�س �ل�شابقة جمتمعة. وبينما تر�جع عدد �ملهاجرين �لعابرين 
يعاود  كوفيد،  جائحة  من  �لأوىل  �لأ�شهر  يف  كبري  ب�شكل  ل��لأدغ��ال 
�أعلن مكتب �ملدعي �لعام يف  �أيلول/�شبتمر   24 �لرتفاع حاليا. يف 

بنما �لعثور على ع�شرة جثث، بينها لطفلني.
 

ق���ال �مل��م��ث��ل �خل���ا����س ل��ل��رئ��ي�����س �ل��رو���ش��ي ف���لدمي���ري ب��وت��ني ب�شاأن 
حمادثات  ��شت�شافة  تعتزم  مو�شكو  �إن  �خلمي�س  �أم�س  �أفغان�شتان 

دولية ب�شاأن �أفغان�شتان يف 20 �أكتوبر ت�شرين �لأول.
ومل يقدم �ملمثل ز�مري كابولوف مزيد� من �لتفا�شيل حول �ملحادثات 

�ملزمعة يف ت�شريحات نقلتها وكالت �لأنباء �لرو�شية.
�آذ�ر  مار�س  يف  �أفغان�شتان  ب�شاأن  دوليا  موؤمتر�  مو�شكو  و��شت�شافت 
بيانا  وباك�شتان  و�ل�شني  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  رو�شيا  خلله  �أ�شدرت 
م�شرتكا يدعو �لأطر�ف �لأفغانية �ملتحاربة �آنذ�ك �إىل �لتو�شل �إىل 
�أي  �شن  �إىل عدم  �لبيان طالبان  �لعنف. كما دعا  �تفاق �شلم وكبح 
�ملتحدة  �لوليات  �شحبت  وبعدها  و�ل�شيف.  �لربيع  خلل  هجمات 
وحلفاوؤها قو�تهم من �أفغان�شتان بعد 20 عاما من �حلرب، و��شتولت 

طالبان على �ل�شلطة يف تقدم خاطف و�نهارت �حلكومة �ل�شابقة.
 
 

ُمنحت جائزة �أملانية تكرم �ملد�فعني عن �لدميوقر�طية وحرية �لر�أي 
للمعار�س �لرو�شي �مل�شجون �أليك�شي نافالني وموؤ�ش�شته �إف.كي.بي 
ملحاربة �لف�شاد. وقال حليف نافالني ليونيد فولكوف �ملقيم يف �ملنفى 
برلني  ق��رب  بوت�شد�م  يف  �أو�رد  ميديا  �إم100  جائزة  ت�شلمه  ل��دى 
جانب  من  �لقمع  رغم  �أن��ه  و�أ�شاف  م�شريتنا«.  �شنو��شل  “بالطبع 
وحتظر  �إن�شان«.  حقوق  م�شكلة  ميثل  �لف�شاد  �أن  “�أثبتنا  �لكرملني 
�أو�مر ق�شائية موؤ�ش�شة نافالني ب�شكل كبري من مز�ولة ن�شاطها ومن 
�لرت�شح  �أو  تظاهر�ت  وتنظيم  �لنرتنت  على  حمتويات  ن�شر  بينها 
نافالني  ُي�شتهدف  �ملا�شي،  �أيلول-�شبتمر  �أو�خر  �نتخابات. منذ  يف 
حتقيق  يف  ملفقة،  �إنها  يقول  �حتيال  بتهم  �ل�شجن  يف  يقبع  �ل��ذي 
وجائزة �إم100 ميديا  ب�شبهة “تاأ�شي�س وقيادة منظمة متطرفة”. 
�و�رد، متنحها منذ 2005 هيئة ت�شم �شحافيني من �أنحاء �لعامل. 
وتكرم �أ�شخا�شا �أو موؤ�ش�شات حتارب من �أجل حرية �لتعبري وحرية 
�ل�شحافة. عولج نافالني يف �أملانيا بعد ت�شميمه يف �شيف 2020 يف 
عملية ن�شبها �لغرب �إىل �أجهزة �ل�شتخبار�ت �لرو�شية، وهو ما كان 

�شببا رئي�شيا يف تدهور �لعلقات بني برلني ومو�شكو.
 

�أن  �خلمي�س  �أم�س  تقرير  يف  ووت�س  ر�يت�س  هيومن  منظمة  �أعلنت 
�إىل  �ل�شاعني للعبور  �ملهاجرين  حيال  “�شيا�شة ردع”  فرن�شا تنتهج 
بعد  وذل��ك  يومية”،  وم�شايقات  “لإذلل  يعر�شهم  م��ا  بريطانيا 

ت�شجيل عمليات طرد يومية ومتزيق خيم وم�شادرة مقتنيات.
يف �شمال فرن�شا، يف كاليه وغر�ند-�شانت وحميطهما حيث ل يز�ل 
وم�شتودعات  حرجية  مناطق  يف  يعي�شون  �شخ�س  �أل���ف  م��ن  �أك���رث 
�ململكة �ملتحدة، تقوم  �إىل  �أمل �لعبور  مهجورة وحتت �جل�شور على 
�إ�شافة  “بعمليات طرد جماعية دورية”  �ملنظمة،  �ل�شرطة، بح�شب 
�إىل “عمليات روتينية” تدفع �ملهاجرين �إىل �لتنقل ب�شكل متو��شل، 
“فيما ي�شادر عنا�شر �لأمن �خليم �لتي مل يتمكن )�ملهاجرون( من 
�أخذها معهم - وغالباً ما ميّزقونها كي ت�شبح غري قابلة لل�شتعمال 
 Human Rights وكذلك �أغر��شاً �أخرى ُتركت«. وتقول منظمة -
متابعة  يف  �ملتخ�ش�شة  �أوب��زرف��رز(  ر�يت�س  )هيومن   Observers
و�شع �ملهاجرين على �ل�شاحل �ل�شمايل �لفرن�شي، �إن �ل�شرطة نّفذت 
عام 2020 �أكرث من 950 عملية طرد “روتينية” يف كاليه و90 
عملية يف غر�ند-�شانت، �شادرت خللها خم�شة �آلف خيمة وقطعة 

قما�س م�شّمع، �إ�شافة �إىل مئات �لبطانيات و�أكيا�س �لنوم.

عوا�شم

بنما

مو�ضكو

برلني

باري�ص

�حتمالت تفعيل �لتفاق �لنووي ترت�جع ... هذه خيار�ت خطة بديلة

�ليد �لطوىل لإ�صر�ئيل.. عمليتان للمو�صاد يف �صوريا ولبنان
طيار  م�شاعد  �أر�د،  رون  �أن  �إىل  وي�شار  �شوريا.  يف  و�لأخ���رى 
طائرته   ملغادرة  ��شطر  �جل��و  �شلح  من   69 �شرب  يف  فانتوم 
�أثناء مهمة ق�شف فيها �أهد�فاً يف منطقة �شيد� يف لبنان قبل 

35 عاماً، يف 16 �أكتوبر )ت�شرين �لول( 1986.
و�أنقذت مروحية �إ�شر�ئيلية ُهرعت �إىل �ملكان �لطيار �لذي كان 

معه، ولكن �أر�د �شقط يف يد حركة “�أمل” �ل�شيعية.
و�لعملياتية  �ل�شتخبارية  �جلهود  من  يح�شى  ل  عدد  ورغ��م 
نحو  بعد  عملياً  �آث���اره  �ختفت  �أر�د،  لتحرير  و�لدبلوما�شية 
�إل �شهاد�ت  ع��ن��ه  ذل���ك  ب��ع��د  ت��ظ��ه��ر  �أ����ش���ره، ومل  م���ن  ���ش��ن��ت��ني 
ومعلومات خمتلفة دون جناح يف تاأكيدها. و�أفادت تقارير باأن 
�لعملية �لأوىل �لتي نفذها �ملو�شاد يف �ل�شهر �ملا�شي كانت يف 

�شبعا يف �لبقاع �للبناين، حيث كانت �ملعلومة �ملوؤكدة �لأخرية 
ُي�شر  مل  تقارير  ح�شب  �ملو�شاد،  رج��ال  و�أخ��ذ  �أر�د.  وج��ود  عن 
كانت  جثة  م��ن  �ل��ن��ووي  �لريبي  �حلم�س  م�����ش��ادر،  �إىل  فيها 
�إ�شر�ئيل  �للبنانية لفح�شها يف  �شيت  �لنبي  مدفونة يف قرية 
بناًء على  �لعملية جاءت  �أن  �أر�د. ويبدو  �إذ� كانت جثة  ملعرفة 
قال  ن�شر�هلل،  �هلل ح�شن  �لعام حلزب  ت�شريح قدمي للأمني 
�أن  ويفرت�س  �آثارها �شاعت”،  “بحثنا عن �جلثة ولكن  فيه: 
�جلثة دفنت يف لبنان، و�أن قلة فقط تعرف بال�شبط مكانها. 
�أما �لعملية �لثانية، فكانت يف �شوريا، خطف فيها رجال �ملو�شاد 

جرن�ل �حتياط �إير�ين للتحقيق معه يف مو�شوع رون �أر�د.
�لذي  �لي���ر�ين،  �جل��رن�ل  �أن  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شحف  يف  وج��اء 

مل يذكر ��شمه، ُخطف على يد عملء �إ�شر�ئيليني رحلوه �إىل 
دولة �إفريقية، وحققو� معه فيها. ومل تك�شف هوية �جلرن�ل 
�أو متى بال�شبط جرت �لتحقيقات. وُعلم  �أين  �ملخطوف، ول 
�أنه �أُطلق يف نهاية �لتحقيقات. ون�شبت و�شائل �إعلم �أم�س �إىل 
“م�شادر �إ�شر�ئيلية رفيعة �مل�شتوى” �أن �لعمليتني مل تنجحا 

يف �لتو�شل �إىل جديد عن �أر�د.
“�لعملية  باأن  �مل�شتوى  �أمني رفيع  �أف��اد م�شدر  �إ�شر�ئيل،  ويف 
وعملياً،  �أر�د”.  ��شتثنائية، وهي حماولة حلل لغز رون  كانت 
�أر�د  ملعرفة م�شري  �جت��اه��ات حتقيق  ع��دة  �لأم���ن  ك��ان جلهاز 
�ملحتمل، ويبدو �أن �لعملية تعك�س �جتاهاً معيناً د�خل �جلهاز 

�لإ�شر�ئيلي.  

•• القد�س-وكاالت

�شمد�ر بريي  كتبت  لإ�شر�ئيل”،  �لطوىل  “�ليد  عنو�ن  حتت 
�لوزر�ء  رئي�س  ق��ر�ر  �أن  �ل�شر�ئيلية  “هاآرت�س”  �شحيفة  يف 
�ل�شتوية  للدورة  �لفتتاحي  خطابه  يف  �لك�شف  بينيت  نفتايل 
للح�شول على  �ملو�شاد  �أم�س عن عملية  �أول من  �لكني�شت  يف 
كان  �أر�د،  رود  �ملفقود  �لطيار  م�شاعد  عن  جديدة  معلومات 

من�شقاً مع رئي�س �ملو�شاد د�فيد بارنيع �لذي مل يعار�شه.
يف  �لفعل  ردود  م��ن  م��وج��ة  �أم�����س  بينيت  ت�شريحات  و�أث����ارت 
�ل�شهر  يف  �ملو�شاد،  عملية  �أن  علماً  �لعرية،  �لإع���لم  و�شائل 
لبنان،  و�ح��دة يف  “عمليتني خا�شتني”،  �ملا�شي، كانت عملياً 

•• عوا�شم-وكاالت

ب�شاأن  �مل��ح��ادث��ات  �نهيار  ي�شكلها  �لتي  �ملخاطر  �إىل  ن��ظ��ر�ً 
��شتعادة �لتفاق �لنووي �لإير�ين، ر�شمت كل�شي د�فنبورت، 
�أ�شو�شيي�شن”،  ك���ون���رتول  “�آرمز  منظمة  يف  �مل�����ش��وؤول��ة 
خيار�ت للخطة �لبديلة �لتي يجب �أن تعمل عليها �لوليات 
�مل��ت��ح��دة وغ���ريه���ا م���ن �مل��وّق��ع��ني ع��ل��ى �ل�����ش��ف��ق��ة. وكتبت 
�شريف�شيز”  يونايتد  “رويال  ملعهد  حتليل  يف  د�فنبورت، 
�لإير�ين  �لرئي�س  يعرب  بينما  �أنه   ،RUSI �لريطاين  
�جل��دي��د �إب��ر�ه��ي��م رئ��ي�����ش��ي ع��ن دع��م��ه ل���ش��ت��ع��ادة �لتفاق 
�لنووي لعام 2015 ، تنخف�س �حتمالت �إحياء �لتفاقية 
رئي�شي  �أن  �إىل  طهر�ن  ت�شريحات  وُت�شري  متز�يد.  ب�شكل 
�شريف�س �لتقدم �لذي �أحرزه �شلفه، كما ُتثري �لتحذير�ت 
لن  �ل�شفقة  لإح��ي��اء  �لدبلوما�شية  نافذة  ب��اأن  �لأمريكية 
تظل مفتوحة �إىل �أجل غري م�شمى، �ملخاوف من �أن جهود 
��شتعادة �لمتثال �لأمريكي و�لإير�ين للتفاق قد تف�شل.

على �لرغم من �أن ��شتعادة خطة �لعمل �ل�شاملة �مل�شرتكة 
�لعقوبات  �أزمة نووية وتخفيف  �لأف�شل لدرء  هي �خليار 
يف  �لتفكري  ت�شتلزم  �خلاطئة  �لتقدير�ت  ف��اإن  �إي���ر�ن،  عن 

خطة بديلة.
�إذ� �نهارت �ملحادثات لإعادة �حياء �لتفاق، ومل يكن هناك 

عن  �لتخّلي  يف  �لتفكري  �إىل  طهر�ن  �لنطاق  و��شع  هجوم 
�لتز�ماتها مبوجب معاهدة حظر �نت�شار �لأ�شلحة �لنووية، 
�ملزيد  �أجل ردع  �أ�شلحة نووية من  و�ل�شعي للح�شول على 

من �لهجمات.
نظر�ً للمخاطر �لتي يفر�شها �نهيار خطة �لعمل �ل�شاملة 
�مل�شرتكة، من �ملهم للوليات �ملتحدة وجمموعة دول 4+1، 
�ل�شني ورو�شيا وفرن�شا وبريطانيا و�أملانيا، �أن يكون لديهم 
خطة بديلة �إذ� ف�شلت �ملحادثات ل�شتعادة �لتفاق �لنووي.

من �ملحتمل �أن تاأخذ �لوليات �ملتحدة و�أوروبا يف �لعتبار 
ومع  �لدبلوما�شية.  جانب  �إىل  و�لعزلة  �لعقوبات  �شغط 
و�شت�شتغرق  �شعبة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ه���ذه  ���ش��ت��ك��ون  ذل����ك، 
ت�شاءلت  حيث  جزئياً.  ول��و  ت�شكيلها  لإع��ادة  طويًل  وقتاً 
ب�شبب  �لعقوبات  رفع  لناحية  �ملتحدة  �لوليات  م�شد�قية 
دون��ال��د تر�مب  �ل�����ش��اب��ق  �لأم��ري��ك��ي  �ل��رئ��ي�����س  �إد�رة  ق���ر�ر 
�لن�شحاب من خطة �لعمل �ل�شاملة �مل�شرتكة بينما كانت 
من  �لقليل  ���ش��وى  يتبق  مل  ك��م��ا  ل��لت��ف��اق.  متتثل  �إي����ر�ن 
رئي�شي  يبدو  بينما  �لقت�شادي،  �ل�شغط  لزيادة  �لفر�س 

�أقل �هتماماً بالعلقات مع �لغرب.
كما �شُت�شبح هذه �ل�شرت�تيجية �أكرث �شعوبة بدون �لدعم 
�لقوية  �لقت�شادية  لعلقاتهما  نظر�ً  و�ل�شيني،  �لرو�شي 
يدعم  كليهما  �أن  حني  ففي  عليها.  وتاأثريهما  �إي��ر�ن  مع 

كبرية.  �شتكون  �لتد�عيات  ف��اإن  �لتفاقية،  �إح��ي��اء  يف  �أم��ل 
�أ�شلحة  على  للح�شول  علناً  ت�شعى  ل��ن  ط��ه��ر�ن  �أن  ورغ��م 
نووية، فمن �ملرّجح �أن ت�شتمّر �إير�ن باتخاذ خطو�ت لزيادة 

نفوذها و�لرد على �أي ت�شعيد.
ومن �خلطو�ت �ملحتملة:

�ليور�نيوم  ت��خ�����ش��ي��ب  زي������ادة  ع��ل��ى  �إي�������ر�ن  ُت���ق���دم  �أن   •
�أك��رث كفاءة  �أج��ه��زة ط��رد مركزي  %60، و�إدخ���ال  بن�شبة 

للتخ�شيب.
�لدولية  �ل��وك��ال��ة  مهمة  �ل�شفافية  �نخفا�س  ي��ع��ّر���س   •
لتقييم  �لتعقيد�ت  ترتفع  بحيث  للخطر،  �لذرية  للطاقة 
�لوكالة  م��ن و���ش��ول مفت�شي  وب��ال��ت��ايل �حل��د  �لخ����رت�ق، 
�لدولية �إىل �لأن�شطة �لإير�نية، ما قد يوؤدي، بدوره، �إىل 
ت�شعيد �لتوتر�ت ويكون له تاأثري �شلبي على �أي �تفاقيات 

نووية م�شتقبلية.
• تتحّدى طهر�ن �لتقييمات حول خماطر �نت�شار �لأ�شلحة 
�لنووية �لإير�نية. وت�شتخدم جمموعة من �أن�شطة �لت�شّلح 
�مل�شرتكة،  �ل�شاملة  �لعمل  خطة  مبوجب  حالياً  �ملحظورة 
�أو �أغ��ر����س ع�شكرية  ب��ذري��ع��ة �ل�����ش��رورة �ل��ن��ووي��ة �مل��دن��ي��ة 
غ���ري ن���ووي���ة. مت��ن��ح ه���ذه �ل��ع��و�م��ل ط���ه���ر�ن ه��ي��م��ن��ة على 
و-  �لع�شكرية  �ل�شربات  خطر  من  وتزيد  �لق�شري،  �ملدى 
يدفع  قد  �لنووية.  من�شاآتها  �شد  �لتخريبية  �لهجمات  �أو 

ال�شي�شي لقي�س �شعيد:

م�صر م�صتعدة لت�صخري كل �إمكاناتها لتحقيق ��صتقر�ر تون�س
•• الفجر - تون�س

�لرئا�شة  با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث  �أكد 
�لفتاح  ع��ب��د  �ل��رئ��ي�����س  �أن  �مل�����ش��ري��ة 
هاتفية  م��ك��امل��ة  يف  �أع������رب  �ل�����ش��ي�����ش��ي 
بالرئي�س  �لأرب�����ع�����اء  م�����ش��اء  ج��م��ع��ت��ه 
�لتون�شي قي�س �شعيد عن “دعم م�شر 
لإجر�ء�ته وجلهوده �لر�مية �إىل بناء 
�لتون�شي  لل�شعب  �أف�����ش��ل  م�شتقبل 
وحتقيق �ل�شتقر�ر يف �لبلد و��شتعد�د 
م�شر �لكامل لت�شخري كافة �إمكاناتها 
�للزمة يف  �مل�شاعدة  �شبيل تقدمي  يف 
هذ� �لإطار للجانب �لتون�شي �ل�شقيق 
�لثنائية  �ل����ع����لق����ات  مت���ي���ز  ظ����ل  يف 

�لأخوية بني �لبلدين«.
و�أكد �ملتحدث با�شم �لرئا�شة �مل�شرية 
يف بيان �شادر عنه ن�شره على �شفحته 
�أجري  �ل�شي�شي  �ن  في�شبوك  مبوقع 
هاتفيا  �ت���������ش����ال  �لرب������ع������اء  م�������ش���اء 
ب��ال��رئ��ي�����س ق��ي�����س ���ش��ع��ي��د ت���ق���دم فيه 
�لتون�شي  ولل�شعب  للرئي�س  بالتعازي 
�شقوط  �إثر  وفاة ثلثة ع�شكريني  يف 
مروحية ع�شكرية �أثناء تنفيذ تدريب 

مبحافظة قاب�س.  و�أ�شارت �لرئا�شة �مل�شرية �ىل �ن �شعيد 
�لكرمية  �للفتة  لل�شي�شي على  بال�شكر  تقدم من جانبه 
من  مب�شر  يربطها  مب��ا  تون�س  �ع��ت��ز�ز  “�كد  �ن��ه  و�ىل 
رو�بط وعلقات وثيقة على �مل�شتويني �لر�شمي و�ل�شعبي 
وحر�شها على بذل �ملزيد من �جلهد للدفع قدماً باأطر 

�لأمن و�ل�شتقر�ر و�لتنمية«. و�أ�شاف �ملتحدث �لر�شمي 
�لثنائي بني  �لتعاون  �أطر  �ملكاملة تناولت �شبل تعزيز  �أن 
�مل�شرتكة  �جلهود  بحث  عن  ف�شًل  �ل�شقيقني  �لبلدين 
�ي�شا  �ن���ه مت  و�أك����د  ك���ورون���ا.  ف��ريو���س  �ن��ت�����ش��ار  ملكافحة 
ذ�ت  �لإقليمية  �مللفات  م��ن  ع��دد  ب�شاأن  �ل���روؤى  “تبادل 
�لهتمام �مل�شرتك خا�شًة �لأزمة �لليبية” لفتا �ىل �أن 

�لتعاون �لثنائي على �شتى �لأ�شعدة ل�شيما يف ما يتعلق 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  �ل��ت��و����ش��ل  ق��ن��و�ت  بتعزيز 
وزيادة  �لتجاري  �لتبادل  حجم  من  و�لرفع  �لقت�شادي 
�ل�شتثمار�ت �لبينية ف�شًل عن �ل�شتفادة من �خلر�ت 
و�لتجربة �مل�شرية يف �شوء ما حتقق من �إجناز�ت خلل 
جمالت  يف  �ل��د�خ��ل��ي  �ل�شعيد  على  �ملا�شية  �ل�����ش��ن��و�ت 

“�لرئي�شني �تفقا على �شرورة تكثيف 
تاأكيد  م��ع  �ل�����ش��دد  ه���ذ�  يف  �لتن�شيق 
�حل��ر���س �ل��ك��ام��ل على �إن��ه��اء �لأزم���ة 
�لطريق  ن��ح��و مي��ه��د  ع��ل��ى  �ل��ل��ي��ب��ي��ة 
و�ل�شيادة  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  �لأم���ن  ل��ع��ودة 
�ل�شقيق ل�شيما من خلل  �لبلد  �إىل 
عقد �لنتخابات �لرئا�شية و�لرملانية 
يف موعدها �ملقرر نهاية �لعام �جلاري 
�لليبيون  ع��ل��ي��ه  ت��و�ف��ق  مب��ا  �ل��ت��ز�م��اً 
يف خ��ارط��ة �ل��ط��ري��ق ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�لأجنبية  �لقو�ت  كافة  خ��روج  �أهمية 
للمقرر�ت  وفقاً  ليبيا  من  و�ملرتزقة 

�لدولية ذ�ت �ل�شلة«.
ي�شار �ىل �ن �لرئا�شة �لتون�شية كانت 
قد �علنت �لربعاء �ن �لرئي�س �أجرى 
جمهورية  رئي�س  م��ع  هاتفية  مكاملة 
�ل�شي�شي  �لفتاح  عبد  �لعربية  م�شر 
مبنا�شبة  بالتهنئة  خللها  له  توّجه 
و�لأربعني  �ل��ث��ام��ن��ة  �ل���ذك���رى  ح��ل��ول 

حلرب �أكتوبر 1973. 
فر�شة  م���ّث���ل���ت  �مل���ك���امل���ة  �ن  و�ك��������دت 
�ملتينة  �لأخ����وة  ع��لق��ات  ل�شتعر��س 
�لبلدين  ب����ني  �ل���ق���ائ���م���ة  و�مل���ت���م���ي���زة 
و�لتاأكيد على �لعزم �لثابت �مل�شرتك لتنويعها وتدعيمها. 
و��شافت �ن �شعيد جدد باملنا�شبة �شكره للرئي�س �مل�شري 
�أذن به ملعا�شدة جهود تون�س  على �جل�شر �جلوي �لذي 
يف جمابهة جائحة كوفيد 19 مبا ز�د يف تر�شيخ رو�بط 

�لت�شامن و�لتاآزر بني �ل�شعبني �ل�شقيقني. 

موقفهما  �أن  �إل  �مل�شرتكة،  �ل�شاملة  �لعمل  خطة  ��شتعادة 
يعتمد  وق��د  تلك �جل��ه��ود.  يف ح��ال ف�شلت  و��شح”  “غري 
فاإذ�  �مل��ح��ادث��ات.  فيها  تنهار  �لتي  �لطريقة  على  دعمهما 
�عُترت �إير�ن �لطرف �ملت�شّلب، و�شعت �إىل �إعادة �لتفاو�س 
�نطلقاً من �لتقدم �لذي مّت �إحر�زه قبل توقف �ملحادثات 
دعم  �إىل  و�ل�شني  رو�شيا  متيل  فقد  -ح��زي��ر�ن،  يونيو  يف 
�جلهود �لدولية لل�شغط على �إير�ن ل�شتئناف �ملحادثات. 
�مل��ت��ح��دة وجمموعة  �ل���ولي���ات  �أن  �ع��ت��ر�  �إذ�  ذل���ك،  وم���ع 
�إجر�ء�ت  تتخذ�ن  و�أملانيا(  وفرن�شا  �ملتحدة  )�ململكة   E3
�مل�شرتكة،  �ل�شاملة  �لعمل  خطة  ��شتعادة  يف  �لتقدم  تعيق 
على  ت��رك��ز  ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  دعمهما  �ح��ت��م��ال  �شينخف�س 
�لعقوبات. قد يكون �خليار �لأف�شل هو توجيه �ملفاو�شات 
نحو �تفاقية موؤقتة �أو ترتيب ُيقّلل من �لأن�شطة �لإير�نية 
يف مقابل تخفيف عقوبات معينة. وقد ي�شمل ذلك �تخاذ 
وتعليق  معينة،  مر�قبة  �أن�شطة  ل�شتعادة  خطو�ت  �إي��ر�ن 
تخ�شيب �ليور�نيوم بن�شبة تزيد عن %5، وتعليق تطوير 
�أج��ه��زة �ل��ط��رد �مل��رك��زي، وم��ع��دن �ل��ي��ور�ن��ي��وم. يف �ملقابل، 
للعقوبات  تخفي�س حم��دود  على  �إي��ر�ن  �أن حت�شل  ميكن 
مثل  ب�شرعة،  فو�ئد  توفر  �أن  �شاأنها  �لتي من  �ملجالت  يف 
و��شتئناف  �لنفط،  ومبيعات  �ملالية  �لأ���ش��ول  عن  �لإف���ر�ج 

�لتعاون �لنووي.

 •• وا�شنطن-اأ ف ب �لرئي�صان �لأمريكي و�ل�صيني يعتزمان عقد لقاء »�فرت��صي« 

�لبيت  يف  ك���ب���ري  م�������ش���وؤول  ق�����ال 
�لأمريكي  �لرئي�س  �إن  �لأب��ي�����س 
جو بايدن ونظريه �ل�شيني ت�شي 
ي��ع��ت��زم��ان ع��ق��د لقاء  ج��ي��ن��ب��ي��ن��غ 
�ل�شنة  نهاية  قبل  “�فرت��شي” 

�حلالية.
ت�شريح  يف  �مل���������ش����وؤول  و�أ�������ش������ار 
�لك�شف  ع��دم  طالبا  ل�شحافيني 
�تفاق  “وجود  �إىل  ه��وي��ت��ه  ع���ن 
“لقاء  ع����ق����د  ع����ل����ى  مبدئي” 
�أن  م�شيفا  �فرت��شي”  ث��ن��ائ��ي 
رغبته  ع����ن  �أع�������رب  “�لرئي�س 
ب��روؤي��ة �شي وه��و �أم��ر مل يح�شل 
يتمكنا  �أن  ونتوقع  �شنو�ت.  منذ 
�للق����اء حتى ولو كان  �إج��ر�ء  من 

�فرت��شيا«.

جم��م��وع��ة �ل��ع�����ش��ري��ن �مل��ق��ب��ل��ة يف 
لت�شكل فر�شة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  روم���ا 
�لأمريكي  �لرئي�شني  ب��ني  للقاء 

و�ل�شيني.
�للقاء  و�أت�����ى �لع�����لن ع���ن ه���ذ� 
�لتقى  ح�����ني  يف  �لف�����رت�������ش�����ي 
م�������ش���ت�������ش���ار �لأم������������ن �ل����ق����وم����ي 
�لأم����ريك����ي ج���اي���ك ���ش��ال��ف��ي��ان يف 
�لدبلوما�شيني  كبري  مع  زيوريخ 

�ل�شينيني يانغ جيت�شي.
�لكبري  �لأمريكي  �مل�شوؤول   وقال 
�شت  ��شتمرت  �ملباحثات  ه��ذه  �إن 

�شاعات.
ودعا يانغ خلل �للقاء �إىل تعاون 
ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن، وف��ق وك��ال��ة �أنباء 

�ل�شني �جلديدة )�شينخو�(.
ونقلت عنه �لوكالة قوله “عندما 
تتعاون �ل�شني و�لوليات �ملتحدة، 
���ش��ي�����ش��ت��ف��ي��د �ل����ب����ل����د�ن و�ل���ع���امل 
ت��ك��ون �ل�شني  ب���اأ����ش���ره، وع��ن��دم��ا 
مو�جهة،  �مل��ت��ح��دة يف  و�ل���ولي���ات 
ب�شدة،  �شتعانيان  �لدولتني  ف��اإن 

وكذلك �لعامل«.
�أهمية  “تويل  بكني  �أن  و�أ���ش��اف 
للت�شريحات �لإيجابية �لتي �أدىل 
بها حديثا �لرئي�س �لأمريكي جو 
�ل�شينية- �لعلقات  بايدن حول 

�لأمريكية«.
�إطار  ���ش��ال��ي��ف��ان يف  وت���اأت���ي زي����ارة 
م��و����ش��ل��ة �ل���ت���و�����ش���ل ب���ني بكني 

تقارير  �إىل  �مل���������ش����وؤول  و�أ������ش�����ار 
لن  ����ش���ي  �أن  ذك�������رت  ���ش��ح��اف��ي��ة 
دول  ق��������ادة  ق���م���ة  �إىل  ي���ح�������ش���ر 

بايدن  ي��ط��ال��ب  فيما  وو����ش��ن��ط��ن 
حماية”  “حو�جز  ب�����اإق�����ام�����ة 

للتناف�س �ملتز�يد بني �لقوتني.

و��شتد �لتوتر بني �لبلدين ب�شبب 
�شلوك �ل�شني حيال تايو�ن وقر�ر 
غو��شات  بيع  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات 
�أ�شرت�ليا  �إىل  �ل����دف����ع  ن����ووي����ة 
و�نتهاكات  �لتجارية  و�خللفات 
خ�شو�شا  �لن�����������ش�����ان  ح�����ق�����وق 
ت��ل��ك �ل���ت���ي ت���ط���ال �لأوي�����غ�����ور يف 

�شينجيانغ.
�لتجارة  ممثلة  �أعلنت  و�لث��ن��ني 
�أنها  ت����اي  ك���اث���ري���ن  �لأم���ريك���ي���ة 
���ش��ت��ج��ري ق��ري��ب��ا حم����ادث����ات مع 

نظريها �ل�شيني.
وق��د �أج���رى ب��اي��دن �ل���ذي يعرف 
�شنو�ت،  م��ن��ذ  �ل�شيني  �ل��رئ��ي�����س 
�ت�شالني هاتفني معه منذ توليه 
�لت�شال  ج���رى  وق���د  �ل��رئ��ا���ش��ة. 
دقيقة   90 ��شتمر  �ل��ذي  �ل��ث��اين 

�ل�شهر �ملا�شي.

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
 اعالن بالن�شر

   322/2021/1415 ا�شتئناف عقاري  
مذكرة �إعلن بالن�شر )�إ�شتئناف(

تفا�شيل �لإعلن بالن�شر 
�ىل �مل�شتاأنف �شده /1- لريز� كاتكوفا

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �مل�شتاأنف / موؤ�ش�شة عقار 

قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2021/1081 عقاري جزئي   
�شباحا   10.00 �ل�شاعة   2021/10/18 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت 
بقاعة �لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  - املحكمة الإبتدائية املدنية   

جزئي   عمايل   SHCFICILABMINO2021 /0005399 يف  الدعوى رقم

�إىل:�ملحكوم عليه/ �ملتكاملة ل�شيانة �ملولد�ت �لكهربائية 
باأنه بتاريخ:2021/8/31   قد حكمت عليك هذه �ملحكمة  نحيطكم علما 
ح�شني،  عا�شق  ح�شني  �شد�م  ل�شالح/  �أعله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
مبلغ  للمدعي  توؤدي  �ن  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:�حلكم 
من  �ملنا�شب  و�لزمتها   - درهم  و�شبعون  وو�حد  �لف  �شتة  درهم   )6071(

�مل�شروفات و�عفت �ملدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.
حكما غري لل�شتئناف.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
يف الدعوى رقم 2021/1039 عقاري جزئي

يعلن �خلبري/عامر علي �لقرقاوي �ملنتدب يف �لدعوى �ملذكورة �عله مبوجب �حلكم 
�ملرفوعة من  بتاريخ:2021/9/30  �ملوقرة  �ل�شادر عن عد�لة هيئة حمكمة دبي 
�ملدعي:موؤ�ش�شة عقار - يعلن �خلبري �ملحا�شبي:�ملدعي عليه/تيمور فاتاكور �حل�شور 
ظهر�   1 �ل�شاعة  �ملو�فق:2021/10/14  �خلمي�س  يوم  �ملحا�شبية  �خلرة  �مام 
فينيزيا  بلزو  مبنى   -  17 �شارع   -  3 �ل�شفا  و�دي  مبنطقة  �لكائن  مكتبا  مبقر 
توؤيد  �لتي  و�مل�شتند�ت  �لوثائق  كافة  و�ح�شار   201 رقم  مكتب   - ليمتد  هولدينج 
موقفكم يف �لدعوى حتى ن�شتطيع �د�ء �ملهمة �ملوكلة لنا وفقا للقو�عد و�لأ�شول ويف 

�لوقت �ملحدد - لل�شتف�شار �لت�شال على �لرقم:043344335
عامر علي القرقاوي
اخلبري املحا�شبي
رقم القيد لدى حماكم دبي:41 

اعالن حل�شور
اجتماع اخلربة املحا�شبة

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
اعالن بالن�شر        
 5124/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء ب�لن�شر
تف��شيل الإعالن ب�لن�شر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- باري�شا  �ن�شاء �له كودرزي   -  جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�لمار�ت دي�شرتيكت كولينج )�مييكول( �س.ذ.م.م 

طلب ��شت�شد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/8/11 �ول:بانفاذ 
�لعقد �لتجاري �ملرم بني طريف �لتد�عي - ثانيا:بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعية مبلغ 
)�ربعني �لف و�شبعمائة وت�شعة وخم�شني درهم وو�حد و�شبعني فل�شا( و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2021/8/5 وحتى متام �ل�شد�د وبالز�مه 
بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ،  ولكم �حلق يف ��شتئناف �لمر خلل 

15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



اجلمعة   8  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13361  
Friday    8   October   2021   -  Issue No   13361

10

عربي ودويل

على ن�شخة من تلك �لوثيقة، لأنني مل �أكن علم باأي منهم«.
و�أو�شح باأنه حتدث �إىل رئي�س �لوزر�ء �لإثيوبي �أبيي �أحمد �جلمعة، 
م�شيفا  �مل�شوؤولني  بطرد  متعلقة  �أدل��ة  �إر���ش��ال  مرتني  منه  وطلب 

“حتى �لآن مل �أتلق �أي رد على تلك �لطلبات«.
وقبل حديث غوتريي�س، خاطب �شفري �إثيوبيا لدى �لأمم �ملتحدة 
ت���اي �أت�����ش��ك��ي ���ش��ي��ل���ش��ي �جل��ل�����ش��ة ل��ت��ري��ر ق����ر�ر �ل���ط���رد ق��ائ��ل �إن 
و�ختلقو�  �ملفرت�شني  �ل�شحايا  �أرقام  �لأمميني �شخمو�  �مل�شوؤولني 
جممعات  �إىل  م�شلحني  متمردين  ودع��و�  �ملجاعة  ب�شبب  �لوفيات 

حممية للأمم �ملتحدة.
�لأمم  م��وظ��ف��ي  ع��ل��ى  �إن  ق���ال  متعددة”  “جتاوز�ت  �إىل  ولف���ت���ا 
�ملتحدة “�أل يطلبو� �أو يقبلو� تعليمات” من خارج �ملنظمة، كما ل 
منا�شبهم  ب�شبب  “يعرفونها  معلومات  �أي  م�شاركة  عليهم  ينبغي 

�لأمم  مليثاق  �نتهاكا  باعتباره  �مل�شبوق”  “غري  �لإث��ي��وب��ي  �ل��ق��ر�ر 
�ملتحدة. وح�س غوتريي�س �لذي �أعلن يف �ل�شابق �أن خم�شة مليني 
�لإثيوبية  �ل�شلطات  تيغر�ي،  يف  �إن�شانية  مل�شاعدة  بحاجة  �شخ�س 
على �إتاحة و�شول �مل�شاعد�ت �لإن�شانية “من دون عو�ئق، وت�شهيل 

ومتكني عملنا بالإحلاح �لذي يتطلبه هذ� �لو�شع«.
توما�س- ليند�  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ل��دى  و��شنطن  �شفرية  و�ع��ت��رت 
وجميع  �ملتحدة  ول��لأمم  �ملجل�س،  لهذ�  “�إهانة  �لطرد  غرينفيلد 
�لدول �لأع�شاء ومبادئنا �لإن�شانية �مل�شرتكة” م�شددة �أن على �لأمم 

�ملتحدة �أن تكون “حيادية” وباأن “ل مرر” للقر�ر �لإثيوبي.
�مل�شاعد�ت  و���ش��ول  لطلب  �ل�شتجابة  تتم  مل  م��ا  �أن��ه  م��ن  وح���ذرت 
�لإن�شانية، �شيكون على جمل�س �لأمن �لتحرك، مبا يف ذلك بقر�ر 

ملزم قانونيا.

••  االأمم املتحدة-اأ ف ب

�أنطونيو  �ملتحدة  �لعام للأمم  �نتقد �لأمني  يف خطوة قلما حتدث 
�ملنظمة  م�����ش��وؤويل  م��ن  �شبعة  ل��ط��رد  �إث��ي��وب��ي��ا  تف�شري  غ��وت��ريي�����س 
مطالبا  مليثاقها،  �نتهاكا  �ملتحدة  �لأمم  �عترته  و�ل��ذي  �لأمم��ي��ة، 

�أدي�س �أبابا باإثبات خطي ل�شلوكهم �ملزعوم.
�أ�شبوع،  �أقل من  وعقد جمل�س �لأمن �جتماعا طارئا هو �لثاين يف 
م��ن ت�شرفات  �أث���ار �خل�شية  �ل��ذي  �لإث��ي��وب��ي  �ل��ط��رد  ق��ر�ر  ملناق�شة 
مماثلة يف مناطق �أخرى ت�شهد نز�عات. و�شارك م�شوؤولون �إثيوبيون 
يف �جلل�شة. وقال غوتريي�س “�إذ� كان هناك �أي م�شتند خطي قدمته 
�أي  �ملتحدة حول  �أي موؤ�ش�شة تابعة للأمم  �إىل  �لإثيوبية  �حلكومة 
من �أع�شاء �لأمم �ملتحدة �ل�شبعة �لذين مت طردهم، �أود �حل�شول 

منا�شبهم  ��شتخد�م  “عدم  عليهم  يتحتم  باأنه  و��شاف  �لر�شمية«. 
 ... خا�شة  لأغ��ر����س  �لر�شمية  مهامهم  م��ن  �ملكت�شبة  �مل��ع��رف��ة  �أو 
تقدم  ب��اأن  وعد  ثم  ثالث”.  لأي طرف  مكا�شب خا�شة  لتحقيق  �أو 
حكومته لغوتريي�س م�شتند�ت خطية. كما حذر غوتريي�س من �أن 

�إثيوبيا ت�شهد “�أزمة �إن�شانية هائلة تتطلب �هتماما فوريا«.
ظروفا  يو�جهون  �لأ�شخا�س  �للف  مئات  يكون  �أن  �لأمم  وتقدر 

�أ�شبه باملجاعة يف �شمال �إثيوبيا ب�شبب �لنز�ع.
�لعام �ملا�شي تفاقم �لتوتر بني رئي�س �لوزر�ء وجبهة حترير �شعب 

تيغر�ي �إىل نز�ع م�شلح.
�أ�شدرته  �ل��ذي  �لإع���لن  م��ن  �لأم���ر يجعل  “هذ�  وق��ال غوتريي�س 
�أمميني  م�شوؤولني  �شبعة  ط��رد  ب�شاأن  �ملا�شي  �خلمي�س  �حلكومة 
منتقد�  غالبيتهم يعملون يف �ل�شاأن �لإن�شاين، �أمر� مقلقا للغاية”، 

غوتريي�س يطالب باأدلة تربر طرد م�صوؤويل �لأمم �ملتحدة من �إثيوبيا 

••وا�شنطن-وكاالت

و�ل�شحافية  �لإع�����لم�����ي�����ة  ن���ق���ل���ت 
جو�ئز  على  �حل��ائ��زة  �ل�شتق�شائية 
م�شادر  ع��ن  �أتكين�شون  �شاريل  �إمي��ي 
تفاجئ  �أن  مي��ك��ن  م��ع��ل��وم��ات  خ��ا���ش��ة 

مر�قبي �لو�شع �لأفغاين.
�أن  مدونتها  على  �أتكين�شون  وكتبت 
�إن �لن�شحاب  ق��ال  �مل�شادر  �أح��د ه��ذه 
مما  “�أ�شو�أ  �أفغان�شتان  م��ن  �لفا�شل 
كابول  �ن����زلق  م��ع  �لنا�س”.  ي��درك��ه 
وكالة  ����ش��ت��ط��اع��ت  �ل���ف���و����ش���ى،  ن��ح��و 
�ملخابر�ت �ملركزية �شي �آي �أي تدمري 
ج��م��ي��ع �مل�����و�د �حل�����ش��ا���ش��ة �ل��ت��ي كانت 

موجودة يف فندق �أريانا قبل �ملغادرة.
“نار  ع��ن��ا���ش��ره��ا خ���ي���ار  و�����ش���ت���خ���دم 
كيميائي  م���دم���ر  وه�����و  �لركان” 
�مل��ر�ح��ل ق�شى على  م��ت��ع��دد  ح����ر�ري 
�شقوطه  ع��دم  و��شنطن  �أر�دت  ما  كل 
بني �أي��دي �أع��د�ئ��ه��ا. مع ذل��ك، ُتركت 
منطقة  يف  وح�����ش��ا���ش��ة  م��ه��م��ة  م�����و�د 
�ل�شفارة  ع���ن  ق��ل��ي��ل��ة  م�����ش��اف��ة  ت��ب��ع��د 
�لأم���ري���ك���ي���ة. ت�����ش��م��ن ذل�����ك ع���ق���ود�ً 
م����ن �مل���ع���ل���وم���ات �ل���ب���ي���وم���رتي���ة عن 
�لأمريكيني:  �شاعدو�  �لذين  �لأفغان 
�لوجه،  �إىل  �لتعرف  بيانات  ب�شمات، 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  وم��ع��ل��وم��ات 
�لج��ت��م��اع��ي �خل��ا���ش��ة ب��ه��م. جمعت 
ب�شرعة.  �لبيومرتية  �مللفات  طالبان 
�أر���ش��ل��ت �حلركة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات،  وف��ق��اً 
ر���ش��ائ��ل �إل��ك��رتون��ي��ة خم��ادع��ة مدعية 
�خلارجية.  وز�رة  ع��ن  ���ش��درت  �أن��ه��ا 
و�أ�شدرت تعليمات �إىل هوؤلء �لأفغان 
كي يلجاأو� �إىل “بيوت �آمنة” مزيفة. 
ح���ني و����ش���ل �لأف����غ����ان �إل���ي���ه���ا، قامت 
يف  م�شدر  وق��ال  باإعد�مهم.  طالبان 
كابول: “�إنه لأمر جرمي عدم تدمري 
�لبيانات  ق��اع��دة  �خلارجية”  وز�رة 

•• عوا�شم-وكاالت

�لعاملية  �ل����وق����ود  �أزم������ة  ت��ت��ع��اظ��م 
كبري  بنق�س  مت�شببة  ت��دري��ج��ي��اً 
يف �إم����د�د�ت �ل��غ��از يف �أوروب����ا �لتي 
�لعتماد  م���ك���ر  وق�����ت  يف  ب�������د�أت 
يف  �مل��ت��ج��ددة  �لطاقة  م�شادر  على 
بريطانيا  خا�شة  �لكهرباء،  توليد 
�لتي ت�شهد نق�شاً حاد�ً يف �لطاقة 
و�رت���ف���اع���اً ك���ب���ري�ً يف �لأ����ش���ع���ار مع 
�ق��رت�ب �ل�شتاء وزي��ادة �لطلب مع 
م���ن جائحة  �ل��ت��دري��ج��ي  �ل��ت��ع��ايف 

كورونا.
�أم�س  ووف��ق �شحف عربية �شادرة 
�لطاقة  �أزم�������ة  ف������اإن  �خل���م���ي�������س، 
�أ���ش��ب��ح��ت م�����ش��در ق��ل��ق ع��امل��ي مع 
�ملخاوف من �رتفاع كبري يف �أ�شعار 
�لغذ�ئية  و�مل��و�د  �لبرتوكيماويات 
وك����ل �ل���ق���ط���اع���ات �مل��ع��ت��م��دة على 

�لنقل ب�شكل عام.

ارتف�ع�ت جنونية
�أكدت �شحيفة “�ل�شرق �لأو�شط”، 
�أع���ل���ى  ب���ل���غ���ت  �ل����غ����از  �أ�����ش����ع����ار  �أن 
دول  يف  �لإط���لق  على  م�شتوياتها 
�ل�����ذي ي�شم  �لأوروب���������ي  �لحت������اد 
�نتعا�س  يتز�من  حيث  دول���ة،   27
�ملحدودة  �لغاز  و�رد�ت  مع  �لطلب 
و�شط  و�ل������رنوي������ج،  رو����ش���ي���ا  م����ن 
توقعات با�شتمر�ر تكاليف �لطاقة 
مع  �ملقبلة  �لأ�شهر  يف  �لرت��ف��اع  يف 
دخول �أوروبا يف مو�شم �حلاجة �إىل 

�لتدفئة.
�رت���ف���اع  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة،  وق����ال����ت 
بد�أ  �ل��ذي  �لوقت  يف  ياأتي  �لأ�شعار 
فيه �لحتاد �لأوروب��ي �شّن �إ�شلح 
مبا  �لنبعاثات،  م��ن  للحد  �شامل 

لل�شندوق وللبنك �لدويل، “نحن 
�لوباء  يعوقه  عاملياً  تعافياً  نو�جه 
يتباطاأ  �أن  �لآن  نتوقع  وت���اأث���ريه. 
توقعناه  ع��م��ا   2021 يف  �ل��ن��م��و 
و�أو�����ش����ح����ت،  ي����ول����ي����و-مت����وز«.  يف 
�أن���ه ل��و ع���ادت �ل����دول �لأغ��ن��ى �إىل 
�مل�����ش��ت��وى �ل����ذي ك��ان��ت ع��ل��ي��ه قبل 
 ،2022 �ل����ع����ام  ب���ح���ل���ول  �ل����وب����اء 
و�لنامية  �لنا�شئة  “�لبلد�ن  ف��اإن 
عدة  �شنو�ت  �إىل  حاجة  يف  �شتبقى 
خلفها  �لتي  �لأزم���ة  من  للتعايف” 
فريو�س كورونا. ويف يوليو -متوز 
توقعاته  �ل�شندوق  ر�ج��ع  �ملا�شي، 
للنمو �لعاملي �شعود� �إىل %6 هذ� 
�لعام. لكّن ذلك كان قبل �أن تنت�شر 

�ملتحورة دلتا يف �أنحاء �لعامل.
وبح�شب جورجييفا فاإنه كلما طال 
�لتعايف  ي�����ش��ت��غ��رق��ه  �ل����ذي  �ل���وق���ت 
�زد�د �لتاأثري طويل �لأمد يف هذه 
يرتبط  م��ا  يف  خ�شو�شاً  �ل��ب��ل��د�ن 
يوؤثر  �ل�����ذي  �ل���وظ���ائ���ف  ب���ف���ق���د�ن 
و�لن�شاء  �ل�����ش��ب��اب  ع��ل��ى  خ�شو�شاً 

و�لعمال غري �لقانونيني.

ارتف�ع النفط
�لعبرييد،  ج��م��ال  �ل��ك��ات��ب  ي��ق��ول 
“�لوطن”  ب�شحيفة  ل��ه  م��ق��ال  يف 
تندفع  �لنفط  �أ���ش��ع��ار  �ل�شعودية، 
بقوة لتتجاوز 82 دولر�ً للرميل 
�شنو�ت   3 م��ن��ذ  �رت���ف���اع  �أع���ل���ى  يف 
وث��اين �أع��ل��ى �رت��ف��اع منذ 2014 
تاريخية  �رت���ف���اع���ات  ت�����ش��اح��ب��ه��ا 
لتعود  �لطبيعي  �ل��غ��از  �أ���ش��ع��ار  يف 
هذ�  م��ن  �لأول  �ل��ع��ق��د  مل�����ش��ت��وي��ات 

�إن  م�شدر  ي��ق��ول  �لإره����اب.  مكافحة 
 30 و����ش��ت��خ��دم��ت  “دربت  و����ش��ن��ط��ن 
عائلتهم”.  م��ع  منهم  عن�شر  �أل���ف 
�لوطني  ل��ل��ج��ي�����س  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �أم�������ا 
�لأفغاين �لنظامي �لذي �نهار �شريعاً 
“فهو مل يح�شل  ت��ق��دم ط��ال��ب��ان  م��ع 
بعدما مول  على رو�تبه طو�ل �شنة”. 
�جلنود  �لأمريكيون  �ل�شر�ئب  د�فعو 
�لأفغان ب�شخاء، تقول م�شادر عدة �إن 
�لف�شاد تف�شى د�خل �لقيادة �لأفغانية 
�إىل درجة �أن �ملال مل ي�شل �إىل �لقو�ت 
�ملقاتلة. علوة على ذلك، هدد عن�شر 
�أف��غ��ان��ي��اً ب�شلح  م��ن ط��ال��ب��ان ط���ي���ار�ً 
�أمريكي قائًل: “�أنت تعمل ل�شاحلنا 

�لآن، و�إل ف�شتقتل �أنت وعائلتك«.
م�شاعدون  بد�  �لف�شيحة،  تلك  عقب 
�مل��ت��ح��دة يف دول  ل���ل���ولي���ات  �آخ������رون 
ع�������دة ق���ل���ق���ني وم���������ش����ك����ك����ني. وق������ال 
�إىل  �أي  �آي  “جاء مدير �شي  �أحدهم: 
�أفغان�شتان كي يتحدث �إىل و�حد من 
قتلهم  حاولنا  مطلوبني  ع�شرة  �أب��رز 
�ملا�شية”.  �لع�شرين  �ل�شنو�ت  خلل 
ملاذ�  تت�شاءل،  �أخ��رى  “دول  و�أ���ش��اف: 
�لأك����ر�د  ذل���ك  ي�شمل  ���ش��ن�����ش��اع��دك��م؟« 
�لذين طلبت منهم و��شنطن �مل�شاعدة 
مثل  �شنكون  “هل  �ل��ع��ر�ق.  �شمال  يف 
م�شدر  ينقله  ما  ه��ذ�  �أفغان�شتان؟” 
نتيجة لذلك،  �لأك��ر�د.  ت�شاوؤلت  عن 
ت�شتطيع رو�شيا و�إير�ن �حل�شول على 
م��و�ط��ئ ق���دم ج��دي��دة يف م��ن��اط��ق مت 

حرمانهما منها �شابقاً.
وتخ�شع �لقيادة �لأمريكية للت�شكيك 
�أي�شاً. “�لآن �أنا �أعلم كيف “�شعر �آخر 
م�شدر.  ق��ال  فيتنام”،  حيال  جيل” 
هاربور،  ب���ريل  م���ن  �أم��ري��ك��ا  “عانت 
�لن�شحاب  ���ش��ب��ت��م��ر،   11 ه��ج��م��ات 
من  ج���ي���ل���ي،  و�لآن،  ����ش���اي���غ���ون  م����ن 

�أفغان�شتان«.

�ل�شفارة  �إخ�����لء  ق��ب��ل  �ل��ب��ي��وم��رتي��ة 
كان  �إذ�  ما  و��شحاً  لي�س  �لأمريكية. 
�مل��و�د �شببه  �لف�شل �ملزعوم يف تدمري 

�ل�شرعة �أو عو�مل �أخرى.
خلفية  نقطة  �إىل  �ل��ك��ات��ب��ة  �أ����ش���ارت 
�لع�شكرية  ب��ال��دع��وة  حت��ي��ط  �أخ�����رى 
�ل�شيئة ل�شتخد�م طائرة بل طيار كي 
ت�شتهدف �شيارة تبني لحقاً �أنها تقل 
بينهم  من  �أف��غ��ان   10 ُقتل  مدنيني. 
�شبعة �أطفال. مل يكن هنالك �أي من 
د�ع�����س يف عد�د  �أو  ع��ن��ا���ش��ر ط��ال��ب��ان 
�أن �مل�شوؤولني  �لقتلى على �لرغم من 
�إن  �ل���ب���د�ي���ة  ق���ال���و� يف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ني 
�ل�شحيحة.  �لأه���د�ف  �أ�شابت  �لغارة 
و�أعلن م�شوؤولون ع�شكريون يف �شهادة 

علمو�  �أنهم  �لكونغر�س  �أم��ام  حديثة 
مدنيني  �أن  ق�������ش���رية  ف�����رتة  خ�����لل 
قتلو� لكنهم مل يعرتفو� بذلك فور�ً. 
م�شوؤول  �أي  يحا�شب  مل  �ل��ي��وم،  حتى 
�ملدنيني.  ه����وؤلء  ل�����ش��ق��وط  �أم��ري��ك��ي 
قال م�شدر �أمريكي يف كابول مل يكن 
جزء�ً من �لفريق �مل�شوؤول عن �لغارة 
�لأمريكيني  �مل�شوؤولني  من  ع��دد�ً  �إن 
حددت  كيف  بعد  عن  ير�قبون  كانو� 
بها.  �مل�شتبه  �ل�شيارة  درون��ز  ط��ائ��ر�ت 
كانت �ملعلومات ت�شري �إىل �أن �ل�شيارة 
�لأمر  ك��ان  “�إذ�  ب��امل��ت��ف��ج��ر�ت،  مليئة 
ت��ف��ج��ريه��ا يف حي  ك����ذل����ك، ف���ل���م���اذ� 
بالقرب من جمموعة �أولد؟” �أ�شاف 
بده�شة  ر�قبو�  �مل�شوؤولني  �أن  �مل�شدر 

ط��ائ��ر�ت درون���ز وه��ي حت��دد �ل�شيارة 
وحتدث  لتفجريها.  �شريعاً  وتنتقل 
م�شدر �آخر عن معرفة �جلميع بعدم 
وجود متفجر�ت يف تلك �ل�شيارة، لأنه 

مل يكن هنالك �نفجار ثانوي.
قول  �إىل  �ل��ن��ظ��ر  �أت��ك��ي��ن�����ش��ون  ل��ف��ت��ت 
�إن���ه���ا ت��ب��ل��غ��ت رف�����س بايدن  م�����ش��ادر 
قتالية.  غ��ري  �إج����لء  عملية  �إع����لن 
ك���ان متوقعاً  �ل����ذي  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف  ه���ذ� 
على  �لفاعلني  بني  و��شع  نطاق  على 
يطلق  �أن  �أم���ك���ن  �لأف����غ����اين  �مل���ي���د�ن 
توجه  مع  خا�شة  ع�شكرية  ��شتجابة 
كابول  �إىل  منا�شبة  �أم��ري��ك��ي��ة  ق���و�ت 
ل��ل��م�����ش��اع��دة يف ع��م��ل��ي��ات �لإج�������لء. 
�أن  �ملمكن  من  كان  �ملثال،  �شبيل  على 

هذه  م��ن  عن�شر  �آلف   10 ي��ت��ح��رك 
�لقو�ت ويتوجهو� �إىل كابول وينزلو� 
�جلوية  باغر�م  قاعدة  �إىل  باملظلت 
ل�شالح  و�����ش���ت���خ���د�م���ه���ا  ل��ت��اأم��ي��ن��ه��ا 
�لتقارير  ل��ك��ن  �لإج��������لء.  ع��م��ل��ي��ات 
تظهر �أن بايدن مل يرد �أن يتوجه هذ� 
�أجل  من  حتى  �أفغان�شتان  �إىل  �لعدد 
�لأفغان  و�حللفاء  �لأمريكيني  �إنقاذ 
ب��ط��ري��ق��ة �آم���ن���ة. ع��ر ع���دم �لإع����لن 
كان  قتالية،  غ��ري  �إج���لء  عملية  ع��ن 
�ل��ع��م��ل مب��ا تي�شر ومل  ع��ل��ى �جل��ي�����س 
وفقاً  ��شتجابة  قيادة  على  ق��ادر�ً  يكن 
مل���ا مت��ل��ي��ه �ل���ظ���روف و�ل���ق���و�ع���د. من 
معلوماتهم  ُتركت  �لذين  �أولئك  بني 
فرق  �أف���غ���ان�������ش���ت���ان  يف  �ل���ب���ي���وم���رتي���ة 

�لوقود  على  �لعتماد  تقليل  يعني 
�لأح���ف���وري وزي����ادة �لع��ت��م��اد على 
�رتفاع  وم����ع  �مل���ت���ج���ددة.  �ل��ط��اق��ة 
�لأزمة، تعر�شت مو�شكو لنتقاد�ت 
باأنها حتّد من �إمد�د�ت �لغاز عمد�ً 
�إط���لق خط  لت�شريع  يف حم��اول��ة 
�شرتمي2«  »ن�����ورد  �ل���غ���از  �أن���اب���ي���ب 
�ل���ذي ي��رب��ط رو���ش��ي��ا ب��اأمل��ان��ي��ا. ورد 
�لرئي�س �لرو�شي فلدميري بوتني 
ع��ل��ى ت��ل��ك �لن���ت���ق���اد�ت ق���ائ���ًل، �إن 
�أخطاء”.  �رت��ك��ب��و�  “�لأوروبيني 
�لعو�مل  �أح������د  �إن  ب����وت����ني،  ق�����ال 
�نهاء  �لأ�شعار هو  �أث��رت على  �لتي 
ل�شالح  �لأجل”  ط��وي��ل��ة  “عقود 
�أن  �إىل  �ل��ف��وري��ة، م�����ش��ري�ً  �ل�����ش��وق 

“هذه �ل�شيا�شة خطاأ«.
�أزم����ة �ل��ط��اق��ة، طالبت  ومل��و�ج��ه��ة 
وجمهورية  و�إ����ش���ب���ان���ي���ا  ف��رن�����ش��ا 
بتبني  ورومانيا  و�ليونان  �لت�شيك 
“نهج م�شرتك” يف �أوروبا خلف�س 
�أ�شعار �لطاقة. ور�أت �لدول �خلم�س 
مو�جهة  يف  �أن��ه  م�شرتك،  بيان  يف 
�أ�شعار  يف  “�لكبرية”  �ل����زي����اد�ت 
�لغاز و�لكهرباء، يجب على �لدول 
�أدو�ت  “�شندوق  �إن�شاء  �لأوروب��ي��ة 
�ل�شتجابات  لتن�شيق  تنظيمي” 

�لوطني.

حتذيرات خميفة
ي��ق��ول �ل��ك��ات��ب �لأم��ري��ك��ي توما�س 
ب�شحيفة  م��ق��ال��ه  يف  ف���ري���دم���ان، 
جريدة  نقلته  تاميز”  “نيويورك 
�إن �أ�شعار �لفحم و�لغاز  “�لروؤية”، 
�لطبيعي يف �أوروبا و�آ�شيا، �رتفعت 

�ملت�شررة من نق�س �للقاحات.
وق���ال���ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة، ي��ه��دد نق�س 
�شل�شل  يف  و�ل�شطر�بات  �لوقود 
وتاأثري�ت  �للوج�شتية  �خل��دم��ات 
�لقطاعات  من  �لعديد  عودة  بطء 
�لإنتاجية يف عدة دول �إىل م�شتوى 
باإعاقة  �ل�شحية  �لأزم����ة  قبل  م��ا 
�ن��ت��ع��ا���س �لق��ت�����ش��اد �ل��ع��امل��ي �لذي 
ب����ات ي���ت���اأرج���ح يف ن��ط��اق �أق����ل مما 
يف  جورجييفا  وقالت  متوقع.  هو 
جامعة  يف  �فرت��شياً  �ألقتها  كلمة 
�ل���ث���لث���اء  ب�����وك�����وين يف م���ي���لن���و 
�خلريف  �ج��ت��م��اع��ات  قبل  �مل��ا���ش��ي 

�لقيا�شية،  م�شتوياتها  �أع��ل��ى  �إىل 
�لوليات  يف  �لنفط  �أ�شعار  �أن  كما 
مل  م�شتوى  �إىل  �رت��ف��ع��ت  �مل��ت��ح��دة 
7 �شنو�ت، فاأ�شعار  �إليه منذ  ت�شل 
مبقد�ر  ز�دت  �ل��ب��ن��زي��ن،  غ���ال���ون 
دولر و�حد، مقارنة بالعام �ملا�شي، 
بال�شكل  �مل��ق��ب��ل  �ل�����ش��ت��اء  ج���اء  و�إذ� 
بع�س  ي���ت���وق���ع���ه  �ل��������ذي  �ل�������ش���ي���ئ 
�خل��ر�ء، مع ع��دم ق��درة �لطبقات 
�ل��ف��ق��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة م���ن توفري 
�أخ�شى  مل��ن��ازل��ه��م، ف��اإن��ن��ي  �ل��ت��دف��ئ��ة 
�أننا �شرنى رد فعل من �لنا�س �شد 
�لتغري  ملو�جهة  �حلركة �خل�شر�ء 

�مل��ن��اخ��ي.. و�أ����ش���م ذل���ك ي��ح��دث يف 
فريدمان،  وت�����ش��اءل  ب��ري��ط��ان��ي��ا«. 
�لو�شع؟  ه���ذ�  �إىل  و�شلنا  “كيف 
هناك �أخبار �شيئة و�أخرى �إيجابية 
حول ذلك.. �أما �لأخبار �لإيجابية 
تبنت  قد  �لقت�شاد�ت  كل  �أن  فهي 
�جتاه خف�س �لنبعاثات �لكربونية 
و�لفحم،  �لوقود  ��شتخد�م  بتقليل 
�أن معظم  �ل�شيئة فهي  �لأنباء  �أما 
غاب  بطريقة  ذل���ك  تفعل  �ل����دول 
توفر  �أن  وق��ب��ل  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق،  ع��ن��ه��ا 
ك��اف��ي��ة للطاقة  �لأ����ش���و�ق م�����ش��ادر 
�مل����ت����ج����ددة، م���ث���ل ط����اق����ة �ل����ري����اح 

و�لطاقة  �ل�����ش��م�����ش��ي��ة  و�ل���ط���اق���ة 
�لكهرومائية«.

تراجع النمو الع�ملي
�شحيفة  ن���ق���ل���ت  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 
�لعامة  �مل����دي����رة  ع���ن  “�لعرب” 
ل�����������ش�����ن�����دوق �ل�����ن�����ق�����د �ل����������دويل 
�إن  قولها،  جورجييفا  كري�شتالينا 
“قليًل”  �شيرت�جع  �لعاملي  �لنمو 
�لت�شاوؤم  بع�س  مبدية  �ل��ع��ام،  ه��ذ� 
خا�شة مع �ت�شاع �لهوة بني �لدول 
�لنتعا�س  م��ن  �مل�شتفيدة  �لغنية 
�لفقرية  و�ل��������دول  �لق���ت�������ش���ادي 

مقتل 9 ع�صكرين يف �لهجوم و�صط مايل 
•• باماكو-اأ ف ب

�آخ��رون جرحو� يف  �أن ت�شعة ع�شكريني قتلو� و11  �مل��ايل  �أعلن �جلي�س 
�لهجوم �لذي وقع يف و�شط مايل �لأربعاء، بينما حتدثت م�شادر �أمنية 

وطبية عن مقتل 16 جنديا.
وقالت هيئة �أركان �جلي�س يف بيان �إن قافلة تابعة للجي�س كانت “متر 
بد�ئية  نا�شفة  بعبوة  بهجوم  ��شُتهدفت  وب��ن��دي��اغ��ار�  ك��ورو  بلدتي  ب��ني 
�ل�شنع �أعقبته نري�ن كثيفة” حو�ىل �ل�شاعة 11،25 بالتوقيت �ملحلي 

وتوقيت غرينت�س.
جريحا  و11  قتلى  “ت�شعة  بلغت  �لولية  �حل�شيلة  �أن  �لبيان  و�أ�شاف 

وتدمري ثلث �آليات«.
و�أكدت هيئة �لأركان �لعامة �أن �جلنود �ملاليني “ردو� بفاعلية” وطاردو� 
و��شتعادو�  �إرهابية م�شلحة  �أع�شاء جماعات  15 من  �ملهاجمني وقتلو� 
نحو ع�شرين در�جة نارية. ولتاأكيد ح�شيلة �خل�شائر يف �شفوف �لعدو 
مل ين�شر �جلي�س �ملايل على �لفور �شوى �شورة و�حدة تظهر فيها ع�شر�ت 

�لدر�جات �لنارية م�شطفة.
�لهجوم  ه��ذ�  ح�شيلة  �أن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ذك��ر  �أمني  م�شدر  وك��ان 
من �لع�شكريني “بلغت 16 قتيل وع�شرة جرحى، عدد منهم �إ�شاباتهم 

خطرية«.
�إىل  و�أك��د هذه �حل�شيلة م�شدر يف مركز �شحي يف باندياغار�، م�شري�ً 

وجود 16 جثة يف م�شرحة هذه �لبلدة.
�أمن كانو� يتولون مو�كبة  ُقتل خم�شة عنا�شر  �أيلول/�شبتمر،   28 يف 
قافلة ل�شركة تعدين ��شتهدفها هجوم يف غرب مايل. وتبّنت هذ� �لهجوم 

يف وقت لحق جماعة �لن�شرة �ملرتبطة بتنظيم �لقاعدة.
�أيلول/�شبتمر   20 يف  وق��ع  �آخ��ر  هجوماً  �أي�شاً  �جلماعة  ه��ذه  وتبّنت 
لدى مرور  �لبلد  و�شط  ماليني يف  ع�شكريني  �أربعة  مقتل  و�أ�شفر عن 
�ملنطقة  يف  �أيلول/�شبتمر   12 يف  كميناً  وكذلك  طبي،  �إج��لء  قافلة 

نف�شها، �أدى �إىل مقتل خم�شة جنود.
�آلف  �لأوج���ه خلفت  �مل��ت��ع��ددة  �لعنف  �أع��م��ال  وت�شهد م��ايل م��وج��ة م��ن 
�نف�شاليون  ق����اده  مت���رد  �ن����دلع  م��ن��ذ  م��دن��ي��ون،  معظمهم  �ل�����ش��ح��اي��ا 
تابعة  ق��و�ت  2012، وذل��ك رغم تدخل  �لبلد يف  وجهاديون يف �شمال 

للأمم �ملتحدة وقو�ت فرن�شية و�أخرى من بلد�ن �إفريقية.
وتفاقم �لعنف ب�شبب نز�عات حملية و�أعمال نهب يف و�شط �لبلد حيث 
ت�شّجل غالبية �لعتد�ء�ت يف حق �ملدنيني، بح�شب �لأمم �ملتحدة. و�ّت�شع 

نطاق �أعمال �لعنف هذه �إىل بوركينا فا�شو و�لنيجر �ملجاورتني.

 10-5 بني  ت��رددت  عندما  �لقرن 
دولر�ت لكل مليون وحدة حر�رية 
�رتفاع  م���ع  م��ت��ز�م��ن��ة  ب��ري��ط��ان��ي��ة 
�لعبرييد،  وي�شيف  �لنفط.  �أ�شعار 
�أ�شعار  �رت���ف���اع  ع��ن��د  ع�����ام،  ب�����ش��ك��ل 
�أ�شعار  ���ش��ك  ب��ل  �شرتتفع  �ل��ن��ف��ط 
و�ملو�د  �لبرتوكيميائية  �ملنتجات 
�ملعتمدة على “�لنافثا” مع �زدياد 
بالت�شاوي،  و�لنقل  �ل�شحن  كلفة 
و�شتكون �لأ�شعار ذ�ت هام�س �أكر 
عندما تكون �أ�شعار �لغاز منخف�شة 
�إنتاج  يف  �خل���ام  �مل����ادة  يعتر  لأن���ه 
�ملو�د �لكيميائية. لكن عندما تكون 
�حلالة كما هي عليه �ليوم، �أي �أن 
بالتو�زي مع  ترتفع  �لنفط  �أ�شعار 
�أ���ش��ع��ار �ل��غ��از، ف��اإن��ه ي��ك��ون خا�شعاً 
�لطلب  ل���ع���ام���ل  م���ب���ا����ش���ر  ب�����ش��ك��ل 
ك���ب���ري يف  ت��غ��ي��ري  دون  و�حل�����اج�����ة 
هو�م�س �لربحية. وبزيادة �لطلب 
تكون عو�مل توفر �ملو�د �للقيم من 
�لو�شول  و�شهولة  �لطبيعي،  �لغاز 
�أكرث عامل موؤثر  ونقله، هي  �إليه 
�لبرتوكيماوية  �ل�شركات  قدرة  يف 
�ل��رب��ح��ي��ة وت��ع��ظ��ي��م �حل�شة  ع��ل��ى 

�ل�شوقية.
ت���وق���ع���ات  �إن  �ل�����ك�����ات�����ب،  وق���������ال 
�إىل  ت�شري  “قولدمان-�شاك�س” 
�أن �لنفط من �ملرجح �أن ي�شل �إىل 
�لربع  خلل  للرميل  دولر�ً   90
�جل����اري م��ن 2021 ي�����ش��ان��ده يف 
للأبحاث  �أم��ري��ك��ا  بنك  �لتوقعات 
 100 بلوغ  يرّجح  حيث  �لدولية، 
منت�شف  ق��ب��ي��ل  ل��ل��رم��ي��ل  دولر 
2022 �ملقبل كما ت�شري �لتوقعات 
�لرتفاع  �أن مي�شي  للغاز  بالن�شبة 
قدماً �إىل 10 دولر�ت لكل مليون 

وحدة حر�رية بريطانية.

�إخفاق �أمريكا يف �أفغان�صتان �أ�صو�أ مما يظن �لبع�س

�صحف عربية : �أزمة �لطاقة تتف�صى بعد �جلائحة وتنذر ب�صتاء قا�س

�صنجار.. �نتخابات حتت �صيطرة �لف�صائل و�ل�صر�ع �لإقليمي
مقاتلي �لُعمال �لُكرد�شتاين رف�شو� مغادرة تلك �ملنطقة، مذكرين 
�إن �ملقاتلني �ملرتبطني بها �أمنا ُهم من �ل�ُشكان �ملحليني، �ملتخوفني 
�لعر�قي،  �جلي�س  وق��وى  �لأمنية  �لأج��ه��زة  �إىل  �ملنطقة  ت�شلم  من 
جديد.  من  عليها  لل�شيطرة  �ملُتطرفة  �لتنظيمات  تعود  �أن  خ�شية 
حيث مل تتمكن �حلكومة �ملركزية وحكومة �إقليم ُكرد�شتان �لعر�ق 
من �إعادة �شيطرتها على تلك �ملنطقة �حليوية، بالرغم من �تفاق 

�أمني �شيا�شي ُم�شرتك بينهما ب�شاأن �ملو�شوع، منذ �أكرث من عام.
ويعتر �ملر�قبون �إن �لنتخابات �لرملانية �حلالية ذ�ت �أهمية كبرية 
يف تلك �ملنطقة، لأنها �شتحدد �جلهة ذ�ت �ل�شرعية �ملبا�شرة للتعبري 
يف  ف��و�ز  همبار  �لباحث  ي�شرح  كما  �ملحليني،  �ل�ُشكان  تطلعات  عن 
�أحد �ل�ُشكان �ملحليني من تلك  حديث مع �شكاي نيوز عربية، وهو 
من  �أك��رث  منذ  �ملنطقة  تلك  يف  �ل�شرعية  يف  ثنائية  “ثمة  �ملنطقة 

�أربعة �شنو�ت.

ب�����ش��اأن منع ُمر�شحيه من  ب��ي��ان��اً خ��ا���ش��اً  �أ���ش��درت  �ل��ُك��رد���ش��ت��اين ق��د 
“غري  ع�شكرية  وق��وى  �أح��ز�ب��اً  متهماً  �ملنطقة،  تلك  �إىل  �لو�شول 
وتنظيم  �لو�شول  من  �ل�شلح”  ب�”قوة  ُمر�شحيه  مبنع  عر�قية”، 

موؤمتر �نتخابية خا�س باحلزب يف تلك �ملنطقة.
لف�شائل  موجهة  كانت  �لُكرد�شتاين  �لدميقر�طي  �حلزب  �تهامات 
ُم�شلحة ُمرتبطة بحزب �لُعمال �لُكرد�شتاين PKK، �لذي ُي�شيطر 
�لديانة  �أبناء  من  �ل�ُشكانية  �لأغلبية  ذ�ت  �ملنطقة  تلك  على  فعلياً 
�لعر�قي،  �ل�شعبي  �حل�شد  من  ف�شائل  مع  و�ملتحالف  �لي��زي��دي��ة، 

�ملُقربة من �إير�ن.
�إىل  ُمقاتليه  من  �ملئات  �أر�شل  قد  �لُكرد�شتاين  �لُعمال  ح��زب  وك��ان 
تلك �ملنطقة �عتبار�ً من �أو��شط �لعام 2014، بعد �أن غز� تنظيم 
د�ع�س �لإرهابي تلك �ملنطقة، ونفذو� جمزرة ُكرى باأبناء �لديانة 
�ليزيدية هناك. لكن بعد حترير تلك �ملناطق يف �لعام 2017، فاإن 

•• بغداد -وكاالت:

حقبل �شاعات من �إجر�ء �لنتخابات �لرملانية �لعر�قية �لعامة، ما 
يز�ل �لو�شع �ل�شيا�شي و�لأمني يف د�ئرة منطقة �شنجار �شمال غربي 
خُمتلف  تتبادل  حيث  �لتوتر،  �شديد  “�ملو�شل”  نينوى  حمافظة 
من  �لأح���ز�ب  ُمر�شحي  منع  ب�شاأن  �لت��ه��ام��ات  �ملُتناف�شة  �لأح���ز�ب 
�لعملية  على  خا�شة  �شروط  وفر�س  �لنتخابية،  �لدعاية  مز�ولة 

�لنتخابية بقوة �ل�شلح.
�حل���دودي  �مل��ث��ل��ث  يف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لأه��م��ي��ة  ذ�ت  �ملنطقة  فتلك 
م��زي��ج من  ِق��ب��ل  م��ن  ُم�شيطر عليها  �ل��رتك��ي،  �ل�����ش��وري  �ل��ع��ر�ق��ي 
�لقو�ت  ل�شيطرة  ف��ع��ل��ي��اً  خ��ا���ش��ع��ة  ول��ي�����ش��ت  �ملُ�����ش��ل��ح��ة،  �لتنظيمات 

�لنظامية �لعر�قية، �شو�ء �جلي�س �أو �لأجهزة �لأمنية.
�لدميقر�طي  �حل�����زب  يف  ل��لن��ت��خ��اب��ات  �ل��ُع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  وك���ان���ت 
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 ولكن �لآن، مت �نتخاب �ل�شكرتري 
�لأول �ل�شابق للحزب �ل�شرت�كي 
 ،1981 ع��ام  للجمهورية  رئي�ًشا 
وكان �أول رئي�س ي�شاري للدولة يف 

�جلمهورية �خلام�شة.

�شنوات موؤملة للي�ش�ر
    �لنا�شر جاك �شيغيل، كان ور�ء 
�ل��ت��ق��اء �ل��رج��ل��ني. ����ش��رتى تابي 
�أوملبيك مر�شيليا ب�شعر زهيد قبل 
��شًما  عام، و�شبق �ن �شنع لنف�شه 
يف �لريا�شة، مع �شباق �لدر�جات، 
فر�ن�س،  دو  وت����ور  ه��ي��ن��و  ب���رن���ارد 
�لتجارية.  �لأع���م���ال  يف  وك��ذل��ك 
م����ن ج���ان���ب���ه، ي��ف��ك��ر م����ي����رت�ن يف 
لعام  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة  �لن����ت����خ����اب����ات 

1988 ... و�إعادة �نتخابه.
    ب��د�أت �شعبيته يف �لرت��ف��اع مع 
�شري�ك  ج����اك  -ك�����ان  �ل��ت��ع��اي�����س 
�ليمني  ف��وز  منذ  ل��ل��وزر�ء  رئي�ًشا 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة عام  يف �لن��ت��خ��اب��ات 
عرف  �لرئي�س  �ن  –�ل   1986
خفوت جنمه منذ �لن�شف �لثاين 
من عام 1982، بعد تخفي�شني 
لقيمة �لفرنك يف �أكتوبر 1981 
ويونيو 1982، و�لثالث �شيتم يف 

مار�س 1983.
�لقادمة  �ل�شنو�ت  �شتكون  �ذن،    
تتز�يد  ول��ل��ب��ل��د.  ل��ل��ي�����ش��ار  م���وؤمل���ة 
�ل���ب���ط���ال���ة، ت����رت�ك����م �ل���ت���وت���ر�ت 

�لجتماعية، و�لي�شار يرتّنح.
   ترك �لوزر�ء �ل�شيوعيون �لأربعة 
بعد   ،1984 يوليو  يف  �حلكومة 
�لأوروبية  �لن��ت��خ��اب��ات  م��ن  �شهر 
�ل�����ت�����ي ع�����رف�����ت ف���������ش����ل �حل������زب 
 8 ف���ا����ش���ل   20( �ل������ش�����رت�ك�����ي 
 43 مقابل  �لأ���ش��و�ت  من  باملائة 
باملائة لليمني(. �جلبهة �لوطنية 
ع��ل��ى ق����دم �مل�������ش���او�ة م���ع �حل���زب 
�ملتطرف  �ل���ي���م���ني  �ل�������ش���ي���وع���ي: 
يو��شلون  و�ل�شيوعيون  يرت�ّشخ، 
ت��ر�ج��ع��ه��م �لن��ت��خ��اب��ي �ل���ذي بد�أ 

عام 1981.

اأول تر�ّشح ني�بي ع�م 1988
�لرنامج  م���ن  �ل��ي�����ش��ار  �ن��ت��ق��ل     
�لتق�شف.  ب��رن��ام��ج  �إىل  �مل�����ش��رتك 
�أعيد  �ل�����ذي  م����ي����رت�ن،  وي�����ش��ع��ى 
�شد   1988 م��اي��و  يف  �ن��ت��خ��اب��ه 
�أغلبيته  ت��و���ش��ي��ع  �إىل  �����ش����ري�ك، 
�آخ���ذة يف  �أن قاعدتها  ي��رى  �ل��ت��ي 

�لنح�شار.
 �إنه يبحث عن �شخ�شيات للنفتاح 
خ����������ارج �حل����������زب �ل������ش�����رت�ك�����ي، 
وبالأحرى غري �شيا�شية... هناك 
طلب على رجال و�شيد�ت �لأعمال 

يف �لإليزيه.
    تابي يفي بهذه �ملعايري، لكنها 
�ملعتمدة  �مل��ع��اي��ري  م��ع  ت��ت��و�ف��ق  ل 

د�خل �حلزب �ل�شرت�كي.
لعبة  يف  كلب  مثل  ��شُتقبل  لقد   
�لبولينج، من قبل عدد كبري من 

�جلهاز �لإد�ري.
 ومع ذلك، كان ل بد من �لتعاي�س 
م��ع �لأو�م����ر �ل��ق��ادم��ة م��ن �أعلى. 
وملا كان �شاحب �أوملبيك مر�شيليا، 
ف�شيكون مر�شًحا يف بو�س دو رون، 
�لرئا�شية.  �لأغلبية  ت�شمية  حتت 
ومت منحه د�ئرة �نتخابية ر��شخة 
بقوة يف �ليمني وتعتر “منيعة”. 
“تابي”  ل����  ي����روق  م���ا  ب��ال�����ش��ب��ط 

و�أ�شاليبه.

�لو��شح،  وم��ن  �ن��ط��لق.  كنقطة 
ذوق  ينا�شب  �لحتمال ل  ه��ذ�  �أن 
�لرئي�س �لذي يغذي عد�وة عنيدة 

�شد عازف “�لي�شار �لثاين«.
   متثل هذه �لنتخابات �لأوروبية 
�أجنحته.  ل��ق��ط��ع  ذه��ب��ي��ة  ف��ر���ش��ة 
�لنتخابية  �ملحطات  عك�س  وعلى 
)م���ع   1979 ع������ام  �ل�������ش���اب���ق���ة 
)مع   1984 ك��زع��ي��م(،  م��ي��رت�ن 
و1989  ج���و����ش���ب���ان(  ل���ي���ون���ي���ل 
)م���ع ل�����ور�ن ف��اب��ي��و���س(، مل تعد 
�لي�شارية  �ل��ر�دي��ك��ال��ي��ة  �حل��رك��ة 
ترغب يف تكوين قائمة م�شرتكة 
م���ع �حل�����زب �ل����ش���رت�ك���ي، و�من���ا 
وفعل،  مبفردها.  �ل�شباق  خو�س 
يف  ع�شو  �أي  ولي�س  ع�شو،  ت��اب��ي 
�لي�شارية،  �ل��ر�دي��ك��ال��ي��ة  �حل��رك��ة 
�ل��ت��ي ي��ح��اف��ظ رئ��ي�����ش��ه��ا يف ذلك 
�ل��وق��ت على ع��لق��ات مم��ت��ازة مع 

�لإليزيه.

نه�ية احلي�ة 
ال�شي��شية ع�م 1996

كان  �إذ�  م���ا  �ل��ت��اري��خ  ي��ق��ول     ل 
م����ي����رت�ن �أ�����ش����رف ع���ل���ى �مل����ن����اورة 
�لح���و�ل،  ك��ل  يف  لكنه،  بالكامل، 
بالن�شبة  ملنعها.  �شيًئا  يفعل  مل 
لأن�������ش���ار م��ي�����ش��ي��ل روك�������ار، لي�س 
هناك �شك، يف �أن �ل�شاروخ �نطلق 
�حلركة  ق���ائ���م���ة  �ل���ق�������ش���ر:  م����ن 
�لطاقة  �ل��ي�����ش��اري��ة،  �ل��ر�دي��ك��ال��ي��ة 
�لر�ديكالية، يقودها برنارد تابي، 
�لعابر لفر�ن�شو� ميرت�ن،  �لوزير 
و�مل�����ش��ت�����ش��ار �ل���ع���ام �جل���دي���د منذ 

مار�س 1994. 
م�شاحة  �أو�����ش����ع  ت��ك��ت�����ش��ح  وح���ت���ى 
ممكنة، �شمت �لقائمة �أحد رموز 
و�لنقابي  م��ام��ري،  ن��وي��ل  �خل�شر 
�أندريه  ت��ي  ���ش��ي ج��ي  �ل�����ش��اب��ق يف 
�لر�ديكالية  و�لن�شوية  �شاينجون، 

�أنطو�نيت فوك.
هذه  ح�شلت  �ل�شباقات،  نتائج     
�ل��ق��ائ��م��ة �ل��ب��ال�����ش��ت��ي��ة ع��ل��ى 12 
باملائة من �لأ�شو�ت و13 مقعًد� 
يف �لرملان �لأوروبي، فيما ح�شلت 
قائمة روكار �ل�شرت�كية على 14 

فا�شل 5 باملائة و15 مقعًد�.
�لرئا�شي  �ل����زخ����م  ُق���ط���ع  ل���ق���د   
ل��ك��ن م�شرية  ل���روك���ار مت����ام����ا... 

ا. تابي �ل�شيا�شية �شتنتهي �أي�شً
   يف �ل��ع��ام �ل��ت��ايل، ع��ام 1995، 
و�شلت حماكمة ق�شية فالن�شيان 
ويف  م���ر����ش���ي���ل���ي���ا.  �أومل�����ب�����ي�����ك   --
�لنجم  ع��ل��ى  ُح���ك���م  �ل���ش��ت��ئ��ن��اف، 
بعامني  �مل���ي���رت�ن���دي���ة*  �ل�����ش��ه��اب 
���ش��ج��ن��ا، ث��م��ان��ي��ة م��ن��ه��ا ح���ازم���ة، 
�لأهلية.  �شنو�ت من عدم  وثلث 
�شتة  �ل��ق�����ش��ب��ان  ور�ء  ���ش��ي��ب��ق��ى 
يف  �لبوميت  يف  منها  ج��زء  �أ�شهر، 

مر�شيليا، م�شقط ر�أ�شه.
  بالن�شبة لهذ� �جلانب �ل�شيا�شي 
�لذي يوؤثث حياة من �ألف حيو�ته، 
تاأتي �شافرة �لنهاية عام 1996، 
بعد ت�شع �شنو�ت يف �حللبة، عندما 
مت جت��ري��ده م��ن ولي��ت��ه كنائب. 
غ��ادر �لرملان �لأوروب���ي يف بد�ية 
�لعام �لتايل، ثم با�شر و�حدة من 

حيو�ته �لعديدة �لأخرى ...
*ن�شبة اإىل تي�ر الرئي�س 
الفرن�شي الأ�شبق الراحل 
فرن�شوا ميرتان –املرتجم-

بع�س  فعل يف  كما  ه��ن��اك  فعل     
َح���َي���و�ت���ه �لأل�����ف �لأخ������رى. ذهب 
و�لقناعات،  و�ل��رثث��رة،  ل��ل��خ��د�ع، 
ما،  ح����د  �ىل  �ل����ق����وي  و�لإق�����ن�����اع 
����ش���غ���ري. لكنه  وت����لع����ب  ب������رتدد 
�نهزم  ف�شل بفارق �شئيل ج��د�... 
�مام غي تي�شييه، مر�شح �ليمني: 
 50 9 باملائة، مقابل  49 فا�شل 
�شوًتا   84 �أي  ب��امل��ائ��ة،   1 فا�شل 
�شوت   44000 م���ن  �أك����رث  م���ن 
مت �لإدلء بها، يف يونيو 1988. 
�ملجل�س  �أب���ط���ل  ح���ظ���ه،  وحل�����ش��ن 

�لد�شتوري �نتخاب تي�شييه. 

»اأنت متبجح وخم�دع«
   دع���ي���ت �ل����د�ئ����رة �ل�����ش��اد���ش��ة يف 
ثانية  للت�شويت  رون  دو  ب��و���س 
يناير  يف  ج��زئ��ي��ة  �ن���ت���خ���اب���ات  يف 

 .1989
بفارق  ت��اب��ي  �نتخب  �مل���رة،  وه���ذه 
باملائة   9 ف��ا���ش��ل   50( ي��ذك��ر  ل 
من �لأ�شو�ت( �شد كل �لتوقعات، 
و���ش��د ن��ف�����س �خل�����ش��م. وم���ن ثّم، 
يعرتف  ل  كمقاتل  ���ش��ورت��ه  ع���ّزز 

�إطلقا بالهزمية.
�شتزدهر  �ل�شيا�شية  هالته  لكن   
بعد �أحد ع�شر �شهًر�، يف دي�شمر، 
مثله،  م�شرح  حيو�ن  مو�جهة  يف 
ل���وب���ان، ع��ل��ى �شا�شة  ج���ان م����اري 

�لتلفزيون.
   ب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت ق���ن���اة ت���ي �ف 1 
�شيا�شي  ن��ق��ا���س  لتنظيم  ت�شتعّد 
ب���ني �لأح������ز�ب �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة، يعلم 
ممثلو �لي�شار )�حلزب �ل�شرت�كي 
�لفرن�شي(  �ل�����ش��ي��وع��ي  و�حل�����زب 
ومم��ث��ل��ي �ل��ي��م��ني )�ل��ت��ج��م��ع من 
�ج���ل �جل��م��ه��وري��ة و�لحت�����اد من 
�لفرن�شية(  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �أج���ل 
حا�شًر�  �شيكون  �لب  ل��وب��ان  �أن 

فتخلو� جميعا عن �مل�شاركة. 
بقيت �إد�رة �لقناة يف حرج �شديد... 
بالو�شع،  �إبلغه  مت  �ل��ذي  تابي، 

“يف �ملرة �لأوىل، كانت هفوة، ويف 
�لثانية، �إنها خطاأ«.

كيف تقطع
 اأجنحة مي�شيل روك�ر

   وم���ع ذل����ك، ف����اإن �ل��ف��رتة �لتي 
كانت  �مل��دي��ن��ة  وز�رة  يف  ق�����ش��اه��ا 
���ُش��ح��ق يف  �ل��ي�����ش��ار  ���ش��ري��ع��ة، لأن 
مار�س  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات 
نائباً   275 ب��ني  وم���ن   .1993
م���ن���ت���ه���ي���ة ولي�����ت�����ه م�����ن �حل�����زب 
نائباً   218 �شقط  �ل���ش��رت�ك��ي، 
على �لب�شاط، ومل تعد �ملجموعة 
�ل�شرت�كية يف �جلمعية �لوطنية 

ت�شم �ل 57 ع�شو�ً فقط. 
   �أع��ي��د �ن��ت��خ��اب ت��اب��ي ك��ن��ائ��ب يف 
�مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع��ا���ش��رة م���ن ب��و���س دو 
�أخرى،  مرة  ثلثية،  بف�شل  رون 
و�شينكر  ل����وب����ان.  م����ع  ت���ف���او����س 
�لوقائع  من  �لن�شخة  ه��ذه  د�ئ��ًم��ا 
�ل��ت��ي �أك��ده��ا �ل��ع��دي��د م��ن �أبطال 
�لنتخاب  �إع��ادة  �لرتتيبات. متت 
فالن�شيان  ق�����ش��ي��ة  رغ������م  ه������ذه 
�شبهة  �إن��ه��ا  مر�شيليا:  -�أومل��ب��ي��ك 
ك��رة قدم  م��ب��ار�ة  ف�شاد يف تنظيم 
فالن�شيان  ن����ادي����ي  ب����ني  م�������زورة 
�شتعرف  ق�����ش��ي��ة  وم���ر����ش���ي���ل���ي���ا، 

خامتتها عام 1995.
   لن متنعه هذه �لق�شة �ل�شيا�شية 
خو�س  من  �ملظلمة،  -�لريا�شية 

مناورة جديدة من �لليزيه. 
ب�����ع�����د ه�������زمي�������ة �لن�����ت�����خ�����اب�����ات 
�لت�شريعية، عرف ميرت�ن تعاي�ًشا 
يف  ب�������الدور  �إدو�رد  ك����ان  ث���ان���ًي���ا: 

ماتينيون.
�أنه  �ل���ذي يعلم  �ل���دول���ة،   رئ��ي�����س 
م�شاب بال�شرطان، يفكر يف نهاية 

وليته ... وخلفته.
�ل�شكرتري  �أ���ش��ب��ح  �ل���ذي   روك����ار، 
�لأول للحزب �ل�شرت�كي، ي�شتعد 
�لنتخابات  �����ش���ت���خ���د�م  وي���ري���د 
 1994 ي���ون���ي���و  يف  �لأوروب������ي������ة 

تابي نائب �وروبي 1997-1994 �لرئي�س �ل�شابق ل� �وملبيك مر�شيليا يغادر �ملحكمة نوفمر 1995، حيث �شدر �شده حكم بال�شجن �أربعة وع�شرين �شهًر�

تابي، مر�شح للت�شريعية �جلزئية يف يف �جتماع �نتخابي مر�شيليا دي�شمر 1988

وزير �ملدينة برنارد تابي يف 8 �أبريل 1992 يف ق�شر �لإليزيه بعد �أول جمل�س وزر�ء للحكومة �جلديدة برئا�شة بيري برييغوفو� مكان رمزي يف مر�شيليا �شيحمل ��شم برنارد تابي

و�ق��رتح مو�جهة  �ملوقف:  �شينقذ 
�ملتطرف  �ليميني  �حل��زب  رئي�س 

�لذي ظل وحيًد� يف �ل�شباق.
بتحقيق  �شعرت  �لتي   ،1 �ف  تي   
�مل�شاهدة،  ن�شبة  يف  ق��وي��ة  �شربة 

�شفقت بحما�س.
   وف��ع��ل، حت��ق��ق رق���م قيا�شي يف 
ن�شبة �مل�شاهدة، ويف ر�أي �ملر�قبني 
يف ذلك �لوقت، فاز تابي بالنقاط 
�شو�رع  ب��ق��ت��ال  �أ����ش���ب���ه  ب����د�  ف��ي��م��ا 
متح�شرة.  لعبة  كونه  م��ن  �أك��رث 
خم����ادع،  م������ّدع،  م��ت��ب��ّج��ح،  “�أنت 
بعيد�  ن�����رى،  �أن  ن��ن��ت��ظ��ر  ون���ح���ن 
على  تطلقها  �لتي  �جلعجعة  عن 
�ل�����ش��ا���ش��ات، م���ا مي��ك��ن��ك ف��ع��ل��ه يف 
ورد  ل��وب��ان...  �أط��ل��ق  �ل�شيا�شة”، 

تابي قائًل:
 “بذ�ءة ل�شانك، و�شر�خك ب�شوت 

ذلك، فاإن �لنجم �شيكون �شهابا يف 
�حلكومة!

   مت تعيينه يف 2 �أبريل، و��شتقال 
بني  م���اي���و.   23 يف  من�شبه  م���ن 
تعر�س  �ل�����ت�����اري�����خ�����ني،  ه�����ذي�����ن 
��شتخد�م  “�إ�شاءة  ب�شبب  للهجوم 
نائب  قبل  من  �ل�شركة”،  �أ�شول 
عن �لتجمع من �أجل �جلمهورية 

عمل معه �شابًقا.
 م��ت��ه��م، ���ش��ار جم���ر� ع��ل��ى ترك 
�شلوك  مل���دون���ة  وف���ًق���ا  �حل���ك���وم���ة، 

و�شعها رئي�س �لوزر�ء.
   م�شتفيد� من عدم �شماع �لدعوة، 
دي�شمر  يف  �حل��ك��وم��ة  �إىل  ع����اد 
لتويل حقيبته وز�رة �ملدينة. �أدى 
تقلبات مز�جية  �إىل  ه��ذ� جم��دد� 
يف �حل������زب �ل�����ش����رت�ك����ي. وق����ال 
�لكلمات:  ه��ذه  ه��ولن��د  فر�ن�شو� 

عاٍل، ل يعني �شّحة ما تقوله”... 
كل �شيء على ما ير�م.

وزير �شريع الزوال للمدينة
�ملو�جهة  يف  �مل��ن��ت�����ش��ر  �ع���ُت���ر     
مر�شيليا  ن���ائ���ب  ف����از  �مل���ب���ا����ش���رة، 
بطل  و�أ���ش��ب��ح  �شيا�شية،  بوجاهة 
�ملتطرف.  �ل��ي��م��ني  ���ش��د  �مل��ع��رك��ة 
ولن يتوقف عن حماربة �جلبهة 
م�����ع �حل�����ف�����اظ على  �ل����وط����ن����ي����ة 
زعيمها،  م���ع  م��ل��ت��ب�����ش��ة  ع���لق���ات 
حيث ي�شتخدم �لرجلن بع�شهما 

�لبع�س كنقطة �نطلق.
   �حل���دث �ل��ت��ايل، ك���ان يف يناير 
1992، خلل حملة �لنتخابات 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة. ق���ال ب���رن���ار ت��اب��ي يف 
�أن  �ع��ت��رن��ا  “�إذ�  ع����ام:  �ج��ت��م��اع 
ل��وب��ان غ��ري ���ش��رع��ي، ف���اإن �أولئك 

ا  �أي�شً ه���م  ل���ه  ي�����ش��وت��ون  �ل���ذي���ن 
مل متر �جلملة مرور  �أوغاد”... 

�لكر�م.
   يف �أب��ري��ل، ع��نّي م��ي��رت�ن رئي�س 
�لثانية،  لوليته  �لثالث  �ل���وزر�ء 
-1988 ب��ع��د م��ي�����ش��ي��ل روك�������ار  
�أول  ك��ري�����ش��ون،  و�إدي�����ث   1991
-1991 ل���ل���ح���ك���وم���ة   رئ���ي�������ش���ة 

بيري  ع��ل��ى  �ل�����دور  ك���ان   ،1992
برييغوفو�. 

فر�س رئي�س �جلمهورية تابي يف 
�لفريق �حلكومي �لذي مل ي�شنع 

�لعد�ء فقط. 
  لكن، �لك��ي��د، �ن م��ي��رت�ن يحب 
هذ� �لنوع من �ل�شخ�شية، وينوي 
�ل�شماء.  �إىل  �ل��ن��ج��م  ه����ذ�  رف����ع 
��شغاله،  �لأع�����م�����ال  رج�����ل  ت�����رك 
و�أ����ش���ب���ح وزي������ر�ً ل��ل��م��دي��ن��ة. ومع 

ميرت�ن يحب هذ� �لنوع من �ل�صخ�صية وكان يف نّيته رفع هذ� �لنجم �إىل �ل�صماء

مل يتوقف عن حم�ربة اجلبهة الوطنية مع احلف�ظ على عالق�ت ملتب�شة مع زعيمه�

»لربن�ر ت�بي األف حي�ة خ�رجة عن امل�ألوف... تتج�وز امل�شل�شالت... فقد ك�ن ك�تب ال�شين�ريو واملمثل«
كان من �ملمكن �أن يكون برنار تابي رجًل من �ليمني لو مل يقابل، عام 1987، فر�ن�صو� ميرت�ن

�شخ�شية معقدة وغريبة

فرن�صا: برنار تابي، �صهاب يف �صماء �مليرت�ندية...!
•• الفجر -اأوليفيييه بيفو 

ترجمة خرية ال�شيباين
رهيب  اأعــمــ�ل  رجــل  وغريبة,  معقدة  �شخ�شية     
ومه�ب, دخل ال�شي��شة يف خدمة اأول رئي�س ا�شرتاكي, 

�ش�عف, مثل معلمه, اجلوانب الغ�م�شة.

امل�ألوف...  عن  خ�رجة  حي�ة  األــف  ت�بي  لربن�ر   «    
خ�رج مدى كل امل�شل�شالت... لقد ك�ن ك�تب ال�شين�ريو 

واملمثل”. 
ب�ري�س  لن�دي  ال�ش�بق  الرئي�س  كتبه�  الكلم�ت  هذه 
تكرميً�  تويرت,  على  ديني�شو,  مي�شيل  جريم�ن,  �ش�ن 
لرئي�س �ش�بق لن�دي كرة قدم اآخر, اأوملبيك مر�شيلي�, 

 78 ين�هز  عمر  عــن  اأكتوبر   3 �شب�ح  تــويف  ــذي  ال
ع�ًم�.

اأعم�ل,  رجل  ممثل,  )مغني,  حي�ة  الألــف  بني  من     
يف  م�  بكل  اجلمع  ب�شيغة  مفرد  اإنــه  اأعم�ل,  ورائــد 
الكلمة من معنى, مقدم برامج يف التلف�ز, ودرو�س يف 
ون�ئب  ون�ئب,  ع�م,  وم�شت�ش�ر  ري��شية,  األع�ب  �ش�لة 

اوروبي, ووزير, ومنظم مب�ري�ت البوكر و ... �شجني(, 
�شرنكز هن� على التي �شنعت ج�نبه ال�شي��شي.

   ك�ن من املمكن اأن يكون برن�ر ت�بي رجاًل من اليمني 
لو مل يق�بل, ع�م 1987, فران�شوا ميرتان الذي اأق�م, 
هو نف�شه, �شداق�ت على اليمني, حتى اأكرث من ذلك, 

يف �شب�به.
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تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 185390 بتاريخ: 2013/01/20

�مل�شجلة بالرقم: 185390 بتاريخ: 2014/07/23
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 16
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07
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وزارة القت�شاد
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 185391 بتاريخ: 2013/01/20

�مل�شجلة بالرقم: 185391 بتاريخ: 2014/07/23
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 38
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 العدد 13361
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 185392 بتاريخ: 2013/01/20

�مل�شجلة بالرقم: 185392 بتاريخ: 2014/07/20
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 185393 بتاريخ: 2013/01/20

�مل�شجلة بالرقم: 185393 بتاريخ: 2014/07/23
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 16
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 العدد 13361
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 58600 بتاريخ: 2004/01/28
�مل�شجلة بالرقم: 49849 بتاريخ: 2004/12/29

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 21
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 59183 بتاريخ: 2004/03/06
�مل�شجلة بالرقم: 50059 بتاريخ: 2005/01/02

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

 تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل :2021/10/07 
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 59184 بتاريخ: 2004/03/06
�مل�شجلة بالرقم: 50058 بتاريخ: 2005/01/02

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 59185 بتاريخ: 2004/03/06
�مل�شجلة بالرقم: 50057 بتاريخ: 2005/01/02

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 21
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 185394 بتاريخ: 2013/01/20

�مل�شجلة بالرقم: 185394 بتاريخ: 2014/07/23
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 38
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 العدد 13361
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 185396 بتاريخ: 2013/01/20

�مل�شجلة بالرقم: 185396 بتاريخ: 2014/07/23
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل :  2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 العدد 13361
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 58598 بتاريخ: 2004/01/28
�مل�شجلة بالرقم: 57806 بتاريخ: 2006/02/12

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 العدد 13361

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 58599 بتاريخ: 2004/01/28
�مل�شجلة بالرقم: 49848 بتاريخ: 2004/12/29

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 العدد 13361

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 59187 بتاريخ: 2004/03/06
�مل�شجلة بالرقم: 50055 بتاريخ: 2005/01/02

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 76988 بتاريخ: 2006/01/24
�مل�شجلة بالرقم: 76988 بتاريخ: 2014/10/26

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل :  2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 76989 بتاريخ: 2006/01/24
�مل�شجلة بالرقم: 76989 بتاريخ: 2014/10/26

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 العدد 13361
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 79366 بتاريخ: 2006/04/04
�مل�شجلة بالرقم: 82879 بتاريخ: 2007/07/18

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 79367 بتاريخ: 2006/04/04
�مل�شجلة بالرقم: 82877 بتاريخ: 2007/07/18

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي   بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 العدد 13361

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 79368 بتاريخ: 2006/04/04
�مل�شجلة بالرقم: 82874 بتاريخ: 2007/07/18

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل :2021/10/07 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 العدد 13361

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 79369 بتاريخ: 2006/04/04
�مل�شجلة بالرقم: 82872 بتاريخ: 2007/07/18

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 العدد 13361

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 81519 بتاريخ: 2006/06/05
�مل�شجلة بالرقم: 80344 بتاريخ: 2007/03/18

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 العدد 13361

EAT 174791
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عربي ودويل

اأ�شطورة ب�لأبي�س والأ�شود, وقدرة على تلخي�س الق�ش�ي� يف ب�شع جمل

م��������ن��������ح
ك��ي�����ص��ن��ج��ر   
ج�������ائ�������زة 
ن�������وب�������ل 
ل���ل�������ص���لم، 
�ختياًر� ك��ان 
���ص��ي��ًئ��ا ح��ًق��ا  

ن��������ح��������ن 
ع������امل يف 
�لفو�صى  م��ن 
ي���������ص����ب����ه 
�ل�������ع�������امل 
ق���ب���ل ع���ام 
1 9 1 4

   *م�ذا ميكن اأن نقول عن 
ح�ش�د كي�شنجر؟

�شخ�شية  ك��ي�����ش��ن��ج��ر  ك�����ان   -    
ويبقى  ج�������د�،  ل���ل���ج���دل  م����ث����رية 
�ل��ولي��ات �ملتحدة، مل  ك��ذل��ك. يف 
يف  للتحدث  مطلًقا  دع��وت��ه  ت��ت��م 
�إحدى �جلامعات خوفا من ثورة 
�لطلب. �ّتهم بالإبادة �جلماعية 
ر�شيده  يف  وو������ش�����ع  و�ل����ق����ت����ل، 
ت�شيلي.  يف  �لن���ق���لب  �ل�����ش��ل��ب��ي 
كمبوديا  ق�����ش��ف  ه���ن���اك  وك������ان 
�أم���د �حل���رب يف فيتنام.  و�إط��ال��ة 
�إنه �شخ�شية م�شنوعة من �شوء 
�أكرث  يجعله  م��ا  وه����ذ�  وظ����لل، 
يرتبط  ك��م��ا  ل��له��ت��م��ام.  �إث�������ارة 
�أن ولد  �أوروب��ا منذ  بتاريخ  ا  �أي�شً
،1923 ومل يغادر  �أملانيا عام  يف 

�أملانيا �لنازية �ل عام 1938.

   *هل ك�نت ج�ئزة نوبل 
لل�شالم التي ح�شل عليه� 

ع�م 1973 عن عمله
 يف فيتن�م مربرة؟

   - ل��ق��د ك��ان��ت ف��ك��رة ���ش��ي��ئ��ة �أن 
كان  �ل���ذي  كي�شنجر  �ىل  تعطى 
جلفا ووقحا يف �إنهاء هذه �حلرب. 
ا لزعيم فيتنام  ولكن منحت �أي�شً
كان  بينما  ث��ني،  ليك  �ل�شمالية، 
�لديكتاتورية  ي��ف��ر���س  ن��ظ��ام��ه 
لقد  �جل��ن��وب...  على  �ل�شيوعية 

كان �ختياًر� �شيًئا حًقا.

   *م� هو الدور الذي 
لعبه كي�شنجر يف

 انقالب 1973 يف ت�شيلي؟
   - قام �لأمريكيون برفع �ل�شرية 
عن جميع �ملعلومات �ملتعلقة بهذه 
�لق�شية تقريًبا. ومن �لو��شح �أن 
كي�شنجر �بتهج ب�شقوط �أليندي. 
وك����ان����ت �ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة قد 
تعار�س  ل��ن  �أن��ه��ا  �جلي�س  �أبلغت 
�لنقلب، لكن مل تكن هي �لتي 

حر�شت عليه.

   *م� هي جن�ح�ت 
كي�شنجر؟

   - ك��ان��ت �إق��ام��ة �ل��ع��لق��ات بني 
�ل�����ش��ني و�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة، يف 
ذلك �لوقت، مبثابة زلز�ل �شخم، 
لن���ه ك���ان ي��ب��دو �ن �ل��ب��ل��دي��ن يف 
حالة حرب �فرت��شية على مد�ر 

عقدين من �لزمن.
�لثقافية  ول���ث���ورة  ���ش��ني  ك��ان��ت   
جتاوز�تها  ذروة  يف  �ل�����ش��ي��وع��ي��ة، 
على  و�فقت  �لتي  هي  �لي�شارية، 
�لر�أ�شمالية.  جنة  مع  �لتفاو�س 
هذ� هو �أف�شل مثال للو�قعية يف 
ُيح�شب،  ما  �خلارجية.  �ل�شيا�شة 
هو �لقوة ولي�س �لأيديولوجيا... 

عدو عدوي هو �شديقي.
دبلوما�شية  �أوق����ف����ت  ث���ان���ًي���ا،     
�ل�شرق  يف  �مل��ك��وك��ي��ة  ك��ي�����ش��ن��ج��ر 
�إ�شر�ئيل  ب��ني  �حل����رب  �لأو����ش���ط 
وم�شر.  �إ�شر�ئيل  وب��ني  و�شوريا 
كما مهد �لطريق لرحلة �لرئي�س 
�لتاريخية  �ل�شاد�ت  �أنور  �مل�شري 

�إىل �لقد�س عام 1977. 
�ل�شوفياتي  �لحت��اد  مع  �لنفر�ج 
�لف�شل  �إل���ي���ه  ُي��ن�����ش��ب  �أن  مي��ك��ن 
��ا. وك��ان��ت روؤي���ة نيك�شون يف  �أي�����شً

م�شهًد�   1972 ع����ام  م��و���ش��ك��و 
مذهل للغاية.

*ع��س كي�شنجر, وهو ال�ش�ب 

ما  حد  �إىل  ي�شبه  كي�شنجر  لقاء 
لقاء ميك جاغر بالن�شبة مل�شجع 
�أ�شطورة...  �إنه  مو�شيقى �لروك. 
لكن �أ�شطورة بالأبي�س و�لأ�شود. 

اليهودي, يف اأمل�ني� الن�زية.
 م� هو ت�أثري ذلك عليه؟

ك��ي�����ش��ن��ج��ر يف  ك������ان ه������رني   -   
و�شل  عندما  عمره  من  �لعا�شرة 
 .1933 ع��ام  �ل�شلطة  �ىل  هتلر 
ت�شاعد  عا�س  �شنو�ت،   5 وطيلة 
يف  لل�شامية  �مل��ع��ادي  �ل���ش��ط��ه��اد 
�شّن نفهم فيه �لأمور ون�شعر بها 
ب��ق��وة. و�ل��دت��ه ه��ي �ل��ت��ي �أنقذت 
�أغ�شط�س  يف  برتحيلها  �لأ���ش��رة 

1938، خلًفا لر�أي و�لده.
 ويف نوفمر 1938، كانت ليلة 
لليهود  �لرعب  ليلة  �لكري�شتال، 
�لأمل��������ان. ل���ن ي��ت��ح��دث ع���ن ذلك 
�أن تلك  �ل��و����ش��ح  �ب���د�، لكن م��ن 

�لأحد�ث �أثرت فيه.
���ش��ك��ه و�نعد�م  ي��ف�����ش��ر  م���ا   وه����ذ� 
�شري�فقه  �ل����ذي  �ل���د�ئ���م  �لأم�����ن 
�أ�شبح  ع��ام،  ب�شكل  ط��و�ل حياته. 

»�لدبلوما�شية”،  وكتابه  ك��ث��ري�، 
و�ية...  ر�ئعة  �مل��ث��ال،  �شبيل  على 
�لدبلوما�شية  ق��ائ��د  مب��ث��اب��ة  �إن���ه 
�لتوبيخ و�لثناء  �لأمريكية، يوزع 
ع��ل��ى خ��ل��ف��ائ��ه. م��ن ج��ه��ة �خرى، 
�أ�ش�س �شركة، و�أ�شبح م�شت�شاًر� يف 
�لظل تقريًبا لأغلب �حلّكام على 
�شي  �أو  بوتني  مثل  �لكوكب،  هذ� 
�إميانويل  ز�ر  عندما  بينغ.  جني 
�أب���ري���ل  م����اك����رون و�����ش���ن���ط���ن يف 
2018، حر�س على �للتقاء به 
مع  �ل�شني.  ب�شاأن  معه  للتحدث 
�ل�شني  �إىل  كي�شنجر  رح��ل��ة  �ن 
كانت عام 1971، وولد �لرئي�س 

�لفرن�شي عام 1977 ....

   *لقد ق�بلت كي�شنجر عدة 
مرات, كيف ك�ن �شعورك؟

فاإن  للدبلوما�شي،  بالن�شبة   -    

�ل���ي���ه���ود �لأمل�������ان �ل���ذي���ن غ�����ادرو� 
نف�س  يف  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �إىل 
�أجل  من  ن�شطاء  تقريًبا،  �لفرتة 
�لإن�شان  وح��ق��وق  �لدميقر�طية 
ومعاد�ة �لفا�شية. هو، على �لعك�س 

من ذلك، �أ�شبح حمافًظا.
تدمري  م���ع���ن���ى  م�����ا  ر�أى  ل���ق���د   
د�ئًما  ���ش��ريي��د  ل���ذل���ك  جم��ت��م��ع، 
“�أنبياء”  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع  ح��م��اي��ة 
جميع  م����ن  �لأي����دي����ول����وج����ي����ات 
�لأطياف.    * رغم كونه يهودًيا، 
�شعوبة  ك��ي�����ش��ن��ج��ر  ه����رني  وج����د 
للتفاهم مع �لقادة �لإ�شر�ئيليني 
يف ذلك �لوقت، خا�شة مع جولد� 

مئري ...
   - �شيحاول م���ر�ًر� وت��ك��ر�ًر� يّل 
ذر�ع �لإ�شر�ئيليني. لذلك يتهمه 
�لإ�شر�ئيليون �أحياًنا باأنه يهودي 
رئي�شة  وم�����ع  ل��ل�����ش��ام��ي��ة.  م���ع���اد 

�لوزر�ء �لإ�شر�ئيلية غولد� مئري، 
ف���ه���م عميق.  ����ش���وء  ه���ن���اك  ك�����ان 
ك��ان كي�شنجر يهودًيا  وم��ع ذل��ك، 
�لع�شرين،  �شن  حتى  �أرثوذك�شًيا 
�ملمار�شة عندما  وتخلى عن هذه 
ج���ّن���ده �جل��ي�����س �لأم���ري���ك���ي عام 

.1943

   *م� هو ت�أثري كي�شنجر 
على ال�شي��شة الدبلوم��شية 

الأمريكية بعد اأن ترك 
الإدارة ع�م 1977؟

   - �ىل �ليوم تتم ��شت�شارته كثرًي� 
رغ����م �أن����ه ي��ب��ل��غ م���ن �ل��ع��م��ر 98 
عاًما. هذه هي معجزة كي�شنجر. 
�ختفى  بينما  ع���اًم���ا،   40 ط��ي��ل��ة 
�لآخرين  �خلارجية  وزر�ء  جميع 
بعد تركهم �لإد�رة، ظل يف ن�شر�ت 
�لأخبار ويف قلب �لحد�ث. يكتب 

كل  على  �لتاأكيد  �لكتاب  ي��ح��اول 
�ل�شخ�شية.  و�ل��ت��ب��ا���س  غ��م��و���س 
�إن��ه ذك��اء ح��اد، ول��دي��ه ق��درة على 
تلخي�س �لق�شايا يف ب�شع جمل، 
ويجيد �لعبارة. �إنه يحب فرن�شا، 
بالفرن�شية،  ي����ق����ر�أ  ي������ز�ل  ول 
�شرط  �و  ق���ي���د  دون  وم���ع���ج���ب 
ب��اجل��رن�ل دي��غ��ول، وك��ان �شديًقا 
�لأ�شبق  �لفرن�شي  للرئي�س  كبري� 

فالريي جي�شكار دي�شتان.

   *م� هي الدرو�س 
اجليو�شي��شية التي

 تعلمته� من كي�شنجر؟
   - هناك عودة لأحد�ث كي�شنجر. 
بعد  �ل���ب���اردة  �حل���رب  ع�شنا  ل��ق��د 
�حلرب �لعاملية �لثانية مع قوتني 
ع��ظ��م��ي��ني ي��ح��ك��م��ان �ل���ع���امل. ثم 
مع  �أمريكية  حلظة  هناك  كانت 
قوة عظمى و�حدة. وندخل �ليوم 
�لتناف�س  ع�شر  ج��دي��دة،  حقبة 
و�ملتو�شطة.  �لعظمى  �لقوى  بني 
�أي  “كي�شنجر”،  حل��ظ��ة  �إن���ه���ا 
ميز�ن  فيها  يكون  �لتي  �للحظة 

�لقوى فقط هو �حلا�شم.
درو�شه  �إىل  ن��ل��ت��ف��ت  �أن  وع��ل��ي��ن��ا   
من  �أك�����رث  ت��ف��ك��ريه  �أو  ك��ت��ب��ه  �أو 

ممار�شته.

   *هل هذه حلظة 
“كي�شنجرية” ب�شبب 
التن�ف�س بني الولي�ت 

املتحدة وال�شني؟
مع�شكرين  ه���ن���اك  ي��ع��د  مل   -    
كما ك��ان �حل��ال يف حقبة �حلرب 
ت��وج��د ق���وة عظمى  �ل���ب���اردة، ول 
و�ح����دة ف��ق��ط. ن��ح��ن �أم����ام عامل 
وتبار حيث  تناف�س  ع��امل  جم��ز�أ، 
ل���ي�������ش���ت �ل���������ش����ني وح�����ده�����ا من 
وهذ�  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  يعار�س 

يذّكرنا باحلرب �لباردة.
��ا ق���وى م��ث��ل رو�شيا   ه��ن��اك �أي�����شً
و�ل���ه���ن���د و�ل������ر�زي������ل، و�ل���ق���وى 
و�ململكة  فرن�شا  مثل  �ملتو�شطة 
�لفو�شى  م��ن  ع��امل  �إن��ه  �ملتحدة، 

ي�شبه �لعامل قبل عام 1914.
   *غ�لب� م� يتم ربط 

كي�شنجر ب�لواقعية
 ال�شي��شة, فم�ذا يعني ذلك؟

�إن��ه لي�س  ق��د يقول كي�شنجر   -  
ما  هذ�  لكنه  و�قعًيا”.  “�شيا�شًيا 

يعتره �جلميع.
�لو�قعية  تنطلق  �لأ����ش���ا����س،  يف   
�أن ت����و�زن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة م���ن م���ب���د�أ 
�ل�شا�س  �ملعيار  هو  فقط  �لقوى 
يف �ل��ع��لق��ات ب��ني �ل����دول. تريد 
�أق�شى قدر من  كل دول��ة حتقيق 
�لأمن و�لزدهار و�إعلء مكانتها. 
با�شتخد�م قوتها  �إنها تفعل ذلك 

�إز�ء جري�نها. 
ولذلك فهي غابة ل يوجد فيها 
�شيء  وك�����ل  ����ش���رط���ي،  �أو  ق���ا����س 
ي��ت��وق��ف ع��ل��ى ق���وت���ك، �إن����ه عامل 
�أن  �أخ�شى  قا�س و�شر�س... لكنني 

عامل �ليوم هو هذ� �لعامل.
جريار اأرو, هرني كي�شنجر, 
دبلوم��شي القرن, من�شورات 
ت�لندير, 336 �شفحة, 
20.90 يورو, �شدر اأم�س7 
اأكتوبر.

هرني كي�شنجر وجري�لد فورد 7 �شبتمر 1977.

�للحظة كي�شنجرية ت�شتدعي �لعودة �ىل فكره كي�شنجر مل يوؤثر فيه تقدم �ل�شّن

كي�شنجر و�لزعيم �مل�شري �لر�حل �نور �ل�شاد�ت

غلف �لكتاب

ي�شت�شار �ىل �ليوم من عديد �لدول

يف �شرية ذاتية من ت�أليف جريار اأرو:

دبلوما�صي �لقرن: »�صخ�صية من �صوء وظلل«...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

اأم�س  اأرو   جــريار  ال�ش�بق  الفرن�شي  لل�شفري  �شدر     
وزيـــر  كي�شـــنجر,  هنـري  عن  كت�بـــــ�  اخلميــ�س  
وجريالد  نيك�شون  لريت�شـــ�رد  ال�ش�بق  اخل�رجيـة 
القومي  الأمن  وم�شت�شــــ�ر   1977-1973 فـــــــــورد  

ال�ش�بق  1973-1969.
نوبل  ج�ئزة  منح  من  ع�ًم�  واأربــعــني  ثم�نية  بعد     
الرجل  ق�شة  تـــزال  ل  كي�شنجر,  لــهــرني  لل�شالم 
ملتب�شة وغ�م�شة. ُينظر اإليه, عن حق اأو ب�طل, على 
يف   1973 ع�م  انقالب  وراء  وقف  الذي  الرجل  اأنه 
ت�شيلي واغتي�ل �شلف�دور األيندي, وتعر�س لنتق�دات 

ب�شبب م� فعله يف فيتن�م وق�شف كمبودي�.
ال�شفري  اأرو,  جــريار  يو�شح  كم�  �ــشــيء,  كــل  ورغــم   
فهو  املــتــحــدة,  الــوليــ�ت  لــدى  ال�ش�بق  الفرن�شي 
يف  “اأ�شطورة”  لكنه�  الدبلوم��شية,  يف  “اأ�شطورة” 
الدبلوم��شي  الفور  يو�شح على  والأ�شود”,  “الأبي�س 

ال�ش�بق.

يحّفز  كي�شنجر  هــرني  مـــ�زال  عــ�ًمــ�,   98 �شن  يف     
الن��س للكت�بة واحلديث عنه, كم� يت�شح من ال�شرية 
الذاتية التي كر�شه� له جريارد اأرو “هرني كي�شنجر, 
وفيم�  ت�لندير”.  من�شورات  الــقــرن,  دبلوم��شي 
بلوخ  م�يكل  اجــراه  املوؤلف,  مع  حلــوار  ترجمة  يلي 

ل�شحيفة لو جورن�ل دي دمي�ن�س:

�أبلغت �لوليات �ملتحدة �جلي�س �أنها لن تعار�س �لنقلب يف ت�صيلي

كي�شنجر, ن�شخة من الق�ئد الأزيل للدبلوم��شية الأمريكية
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املال والأعمال
�أبوظبي للتنمية و�لبنك �ملركزي �مل�صري يبحثان فر�س تعزيز �لتعاون �ل�صتثماري

و�لتقنية  �لتنظيمية  ب��امل��م��ار���ش��ات 
�ل�شارقة  �إك�����ش��ب��و  مل���رك���ز  �ل����ر�ئ����دة 
كبري  ع��دد  تنظيم  من  متكنه  �لتي 
�ملتخ�ش�شة،  �لدولية  �ملعار�س  من 
�ل�شرق  معر�س  �أب��رزه��ا  من  و�لتي 
و�ملجوهر�ت،  ل��ل�����ش��اع��ات  �لأو����ش���ط 
موؤكد�ً �أن حر�س �ل�شركات �لرو�شية 
�لقادمة  �ل���دور�ت  يف  �مل�شاركة  على 
�لنجاحات  ظ��ل  يف  ي��اأت��ي  للمعر�س 
�مل�شاركني  �لعار�شني  يحققها  �لتي 
وحجم �لإقبال �للفت من �لزو�ر، 
�ملمنوحة  �لت�شهيلت  ع��ن  ف�شل 
�إك�شبو  م��رك��ز  قبل  م��ن  للعار�شني 
�ل�شارقة ومكانة �ملعر�س �لر�ئدة يف 
عامل �شناعة �ملجوهر�ت و�أهميته يف 
�إي�شال �لعلمات �لتجارية �لعاملية 
�إىل �أ�شو�ق �ملنطقة وخا�شة �لأ�شو�ق 
�خلليجية و�ل�شوق �لإمار�تي �لذي 
يحظى مبكانة خا�شة لدى رو�شيا.

�جلدير بالذكر �أن “معر�س �ل�شرق 
و�ملجوهر�ت”،  لل�شاعات  �لأو���ش��ط 
�لذي ينظمه مركز �إك�شبو �ل�شارقة 
ب��دع��م م��ن غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة 
 9 يف  فعالياته  ويختتم  �ل�����ش��ارق��ة 
من �أكتوبر �جلاري، �شهد هذ� �لعام 
م�شاركة �أكرث من 350 عار�س من 
و�ليابان  وكند�  و�ل�شني  �لبحرين 
وباك�شتان  ول���ي���ت���و�ن���ي���ا  ول����ب����ن����ان 
�ل�شعودية،  �ل���ع���رب���ي���ة  و�مل���م���ل���ك���ة 
�ملتحدة،  و�ململكة  وتركيا،  و�ليمن، 
و�ل����ر�زي����ل، وم��ال��ط��ا، و�ل���ولي���ات 
�إىل  بالإ�شافة  �لأمريكية،  �ملتحدة 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

•• ال�شارقة-الفجر:

بحث مركز �إك�شبو �ل�شارقة مع وفود 
دولية م�شاركة يف فعاليات �لن�شخة 
�ل�شرق  م���ع���ر����س  “من   48 �ل������� 
و�ملجوهر�ت”،  لل�شاعات  �لأو���ش��ط 
لتعزيز  �ل��ت��ع��اون  �آف���اق  تنمية  �شبل 
م���������ش����ارك����ة وح���������ش����ور �ل�������ش���رك���ات 
و�ل�شتفادة  �مل��ع��ر���س،  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لكبرية  �لإمكانيات و�خل��ر�ت  من 
تنظيم  جم��ال  يف  �ل�شارقة  لإك�شبو 
و����ش��������������ت�����ش��اف��ة و�ح������د م����ن �أك����ر 
يف  �ملتخ�ش�شة  �لتجارية  �ملعار�س 
و�ل�����ش��اع��ات يف  �مل��ج��وه��ر�ت  �شناعة 

�ملنطقة.
ج���اء ذل���ك خ���لل �لج��ت��م��اع �لذي 
فعاليات  ه���ام�������س  ع���ل���ى  �ن���ع���ق���د 
معر�س “�ل�شرق �لأو�شط لل�شاعات 
�شيف  ���ش��ع��ادة  ب��ني  و�ملجوهر�ت”، 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �مل��دف��ع  حممد 
و�شعادة  �ل�����ش��ارق��ة،  �إك�����ش��ب��و  مل��رك��ز 
�إيطاليا  ����ش���ف���ري  ل���ي���ن���ري  ن���ي���ق���ول 
بحث  حيث  �لإم����ار�ت،  دول��ة  ل��دى 
�شهد  �ل��ذي  �للقاء  خلل  �جلانبان 
فينوكيارو  ج��ي��و���ش��ي��ب��ي  ح�������ش���ور 
و�آميديو  دب���ي،  يف  �ل��ع��ام  �لقن�شل 
�شكاربا �ملفو�س �لتجاري �لإيطايل 
و�شلطنة  �لإم����������ار�ت  دول������ة  ل�����دى 
�لتعاون  �آف�����اق  وب��اك�����ش��ت��ان،  ع��م��ان 
فعاليات  تنظيم  جم��ال  يف  �لثنائي 
ومز�يا  خ��دم��ات  وت��وف��ري  م�شرتكة 
�ملعار�س  وزو�ر  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
م���ن ك���ل �ل��ب��ل��دي��ن، و���ش��ب��ل تفعيل 

�ل�شركات  �ن�����ش��م��ام  تفعيل  �شعيد 
�ل�������دورة  �ل���رو����ش���ي���ة يف ف���ع���ال���ي���ات 
�لقادمة من �ملعر�س، حيث �شتكون 
جديدة  �أ�شو�ق  �إىل  للنفتاح  بو�بة 
من  و�شيعزز  ج��ه��ة،   م��ن  رو�شيا  يف 
م��ك��ان��ة ه���ذ� �حل���دث ع��ل��ى م�شتوى 
يجمع  �ل������ذي  و�ل�����ع�����امل  �مل���ن���ط���ق���ة 
ودور  م�شنعي  ك��رى  مظلته  حتت 
�ل��ذه��ب و�مل��ج��وه��ر�ت، م�����ش��ري� �إىل 
يحر�س  �ل�شارقة  �إك�شبو  مركز  �أن 
��شرت�تيجية  �ع��ت��م��اد  ع��ل��ى  د�ئ���م���ا 
�أ�شاليب  يف  و�لإب�����������د�ع  �لب����ت����ك����ار 
�ل����رتوي����ج و�ل��ت�����ش��وي��ق ل���لأح���د�ث 
ينظمها  �ل���ت���ي  و�ل����ك����رى  �مل���ه���م���ة 
�ملجالت،  خمتلف  يف  وي�شت�شيفها 
ومن بينها معر�س �ل�شرق �لأو�شط 
لل�شاعات و�ملجوهر�ت، بهدف تعزيز 
�لفعاليات  جن���اح���ات  و����ش��ت��ك��م��ال 
�أهم  وج��ذب  �لإم���ارة  ت�شهدها  �لتي 
�لعار�شني من �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات 
ورو�د �لأعمال و�لعلمات �لتجارية 
�لر�ئدة من �لإمار�ت وخمتلف دول 
�إىل جانب مو��شلة تقدمي  �لعامل، 
�ل���ت�������ش���ه���ي���لت و�أرق���������ى �خل����دم����ات 
�جلاذبة  و�ل���ع���رو����س  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
�أف�شل  �إىل حتقيق  و���ش��وًل  ل��ل��زو�ر 
�ملحلي  ل���لق���ت�������ش���ادي���ن  �ل����ع����و�ئ����د 

و�لوطني.

مك�نة رائدة
�أليك�شي  ���ش��ع��ادة  �أ����ش���اد  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�إك�شبو  م���رك���ز  ب��ت��ج��رب��ة  ب��و���ش��ي��ف 
�ل�شارقة يف �شناعة �ملعار�س، م�شيد�ً 

و�لفعاليات  �مل��ع��ار���س  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�جلانبان  ناق�س  كما  ط��رف،  كل  يف 
يو�جهها  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���دي���ات  �أه�����م 
قطاع �ل��ذه��ب و�مل��ج��وه��ر�ت يف ظل 
�لظروف �لر�هنة، و�شبل مو�جهتها 
جميع  م�������ش���ل���ح���ة  ي������خ������دم  مب�������ا 
�نتعا�س  بتعزيز  وي�شهم  �لأط���ر�ف، 

هذ� �لقطاع.

عالق�ت را�شخة
�ملدفع  حم��م��د  �شيف  ���ش��ع��ادة  و�أك����د 
�أهمية تعزيز �لتعاون بني �لفعاليات 
�لقت�شادية يف كل �لبلدين و�إقامة 
���ش��ر�ك��ات د�ئ���م���ة ب��ي��ن��ه��ا م���ن بو�بة 
�ملعار�س و�ملوؤمتر�ت ول �شيما �أنهما 
ر��شخة  ع��لق��ات  ق��اع��دة  مي��ت��ل��ك��ان 
�مل��ت��ب��ادل��ة يف  ع��ل��ى �شعيد �مل�����ش��ارك��ة 
�جلانبني  ينظمها  �ل��ت��ي  �مل��ع��ار���س 
�مل�شاركة  ح��ج��م  يج�شده  م��ا  وه���ذ� 
�ل��ك��ب��رية ل��ل�����ش��رك��ات �لإي��ط��ال��ي��ة يف 
لل�شاعات  �لأو�شط  �ل�شرق  معر�س 
و�مل����ج����وه����ر�ت و�ل����ت����ي ب��ل��غ��ت نحو 
�أن �شناعة  �إىل  �شركة، م�شري�ً   47
�ملجوهر�ت �لإيطالية ت�شتهر باإنتاج 
م�شغولت ذهبية وقطع جموهر�ت 
للعديد  خيار�ً  وتعد  �جل��ودة  عالية 
م�شتوى  ع���ل���ى  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني  م����ن 
�إك�شبو  مركز  وي�شتطيع  �لإم���ار�ت، 
�ل�����ش��ارق��ة م��ن خ���لل ه���ذ� �حلدث 
مت���ك���ني �ل�������ش���رك���ات و�ل���ع���ار����ش���ني 
خارطتهم  تو�شيع  من  �لإيطاليني 
يف  ت��و�ج��ده��م  وت��ع��زي��ز  �لت�شويقية 

�أ�شو�ق �ملنطقة. 

ك���ل ج��ان��ب وت�����ش��ه��م يف ب��ن��اء مزيد 
و�لتعاون  �ل��ت��و����ش��ل  ج�����ش��ور  م���ن 
�لبلدين  بني  �ل�شعد  خمتلف  على 
�جلانبان  ب��ح��ث  ك��م��ا  �ل�����ش��دي��ق��ني، 
�ل�شركات  م�����ش��ارك��ة  ت��ف��ع��ي��ل  ���ش��ب��ل 
من  �لقادمة  �ل���دور�ت  يف  �لرو�شية 
معر�س “�ل�شرق �لأو�شط لل�شاعات 

و�ملجوهر�ت«.

�أ�شواق جديدة 
�أهمية  �إىل  �مل���دف���ع  ���ش��ع��ادة  و�أ����ش���ار 
على  �لرو�شي  �جلانب  مع  �لتعاون 

منطقة  يف  �لإي�����ط�����ايل  ل����لإن����ت����اج 
�خلليج..

يعك�س   �للقاء  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�شري�ً   
رغبة �جلانبني يف تبادل �لآر�ء حول 
�لإمكانيات  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  كيفية 
و�خل���ر�ت �ملتاحة ل��دى ك��ل جانب 
لتعزيز جهودهما على �شعيد تبني 
للإرتقاء  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل 
بقطاع �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت وتعزيز 
�ل�شر�كة  فر�س  دع��م  يف  �إ�شهاماته 
�لإمار�تي  �لأع��م��ال  جمتمعي  ب��ني 

و�لإيطايل.

م�ش�ركة فع�لة
م���ن ج��ان��ب��ه �أع�����رب ���ش��ع��ادة نيقول 
باحل�شور  ����ش���ع���ادت���ه  ع����ن  ل���ي���ن���ري، 
�لكبري و�مل�شاركة �لفعالة لل�شركات 
�ل�شرق  “معر�س  يف  �لإي���ط���ال���ي���ة 
و�ملجوهر�ت”،  لل�شاعات  �لأو���ش��ط 
و�ل�������ذي ي��ع��ت��ر و�ح��������د�ً م����ن �أه����م 
�شناعة  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  �مل��ع��ار���س 
�ملنطقة،  يف  و�ل�شاعات  �ملجوهر�ت 
�ل�شارقة  �إمارة  ريادة  يعك�س  و�لذي 
وجتارة  ل�شناعة  �إق��ل��ي��م��ي  ك��م��رك��ز 
�ل��ذه��ب و�مل��ج��وه��ر�ت و���ش��وق مهم 

تفعيل م�ش�ركة
 ال�شرك�ت الرو�شية

ك��م��ا �ل��ت��ق��ى ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف حممد 
فعاليات  ه���ام�������س  ع���ل���ى  �مل�����دف�����ع 
�ملعر�س مع �شعادة �أليك�شي بو�شيف 
�لأعمال  ملجل�س  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
وناق�س  �لإم����ار�ت����ي،   _ �ل��رو���ش��ي 
�ل��ل��ق��اء ع���دد�ً م��ن �مل��و���ش��وع��ات ذ�ت 
يف  ت�شهم  �لتي  �مل�شرتك،  �لهتمام 
�ل�شارقة  �لتعاون بني  دفع علقات 
ورو�شيا �إىل مر�حل حتقق تطلعات 
ق��ط��اع �مل��ع��ار���س و�مل���وؤمت���ر�ت لدى 

خالل اجتم�ع�ت عقدت على ه�م�س فع�لي�ت املعر�س

»�إك�صبو �ل�صارقة« يبحث مع وفود دولية �صبل تعزيز �مل�صاركة يف معر�س �ل�صرق �لأو�صط لل�صاعات 

 ورحب �شعادة حممد �شيف �ل�شويدي مبحافظ �لبنك �ملركزي 
ت��رب��ط بني  �ل��ت��ي  �لثنائية  �ل��ع��لق��ات  بعمق  و�أ����ش���اد  �مل�����ش��ري، 
باأن زي��ارة �لوفد �مل�شري  �لبلدين يف خمتلف �ملجالت، و�أف��اد 
�آليات  تعزيز  حول  و�لتباحث  للت�شاور  فر�شة  تعد  لل�شندوق 
ذ�ت  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ف��ر���س  يف  و�ل��ن��ظ��ر  �مل�شتقبلي،  �ل��ت��ع��اون 

�لأولوية �لوطنية للحكومة �مل�شرية.
من  ع��ام��اً  نحو خم�شني  م��دى  وع��ل��ى  �ل�شندوق  �أن  و�أ���ش��اف   
�ل�����ش��ر�ك��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�ل��ع��م��ل �ل���ري���ادي م���ع �حلكومة 
�مل�شرية، �شاهمت يف تعزيز م�شرية �لتنمية مل�شر ودعم جهودها 
�أه��د�ف��ه��ا �لإمن��ائ��ي��ة م��ن خ��لل مت��وي��ل �لعديد من  يف تنفيذ 
�مل�شاريع �لتنموية و�ل�شتثمارية، و�لتي لعبت دور�ً حمورياً يف 
�إحد�ث تغري �إيجابي على خمتلف جو�نب �حلياة �لقت�شادية 

و�لجتماعية يف م�شر.
�لتنموي من خلل در��شة  �ل�شندوق �شيو��شل دوره  �أن  و�أكد 
ومناق�شة �لفر�س �ل�شتثمارية لدى �لبنك �ملركزي و��شتخد�م 
�لأدو�ت �ل�شتثمارية �ملتاحة لدعم م�شاعي �حلكومة �مل�شرية 

وحتقيق �أهد�فها وتطلعاتها �مل�شتقبلية.
باجلهود  �مل�شري  �مل��رك��زي  �لبنك  حمافظ  �أ���ش��اد  جانبه،  م��ن 
�أبوظبي  �لإم��ار�ت ممثلة ب�شندوق  �لتي بذلتها دولة  �لكبرية 
حالة  حتقيق  ع��ل��ى  �مل�����ش��ري��ة  �حل��ك��وم��ة  م�����ش��اع��دة  يف  للتنمية 
�لتي  �لود�ئع  �ل�شتقر�ر �لقت�شادي و�ملايل، وذلك من خلل 
يف  ل�شتخد�مها  �مل�شري  �ملركزي  �لبنك  يف  �ل�شندوق  �أودعها 
متويل م�شاريع تنموية �شمن قطاعات رئي�شية، حيث �شاهمت 

يف �لنهو�س بالقت�شاد �مل�شري.

•• اأبوظبي- وام:

بحث �شعادة حممد �شيف �ل�شويدي، مدير عام �شندوق �أبوظبي 
حمافظ  ع��ام��ر،  ح�شن  ط���ارق  م��ع��ايل  لقائه  خ��لل  للتنمية، 
�لبنك �ملركزي �مل�شري و�لوفد �ملر�فق له، �لعلقات �لثنائية 
يف خمتلف �ملجالت �لقت�شادية و�شبل تطويرها وخا�شة فيما 
يتعلق بتمويل �مل�شاريع �ل�شتثمارية، و�جلهود �لريادية لدولة 
�لإمار�ت �لتي �شاهمت يف تعزيز �لتنمية �لقت�شادية �مل�شتد�مة 

يف جمهورية م�شر �لعربية.
نائب مدير  �لقبي�شي،  �شعادة خليفة عبد�هلل  ح�شر �لجتماع 
�إد�رة  مدير  �لكعبي،  ر��شد  و  للتنمية،  �أبوظبي  �شندوق  ع��ام 

�ل�شتثمار�ت يف �ل�شندوق.

يهدف اإىل ربط ال�شرك�ت ال�شغرية واملتو�شطة مع خمتلف اجله�ت 

�صندوق خليفة يطلق من�صة »تر�يب «�ملتخ�ص�صة لزيادة �إنتاجية �ل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة يف �أبوظبي
مالية ر�أ�س �خليمة تنظم جل�صة توعية 

لعدد من موؤ�ص�صات �ملجتمع بالإمارة
•• راأ�س اخليمة-وام:

��شتهدفت عينة ممثلة  ر�أ���س �خليمة جل�شة توعية  �ملالية يف  د�ئ��رة  نظمت 
ملوؤ�ش�شات �ملجتمع يف �لإمارة. 

ت�شمنت �جلل�شة ��شتعر��س مكونات �خلطة �ل�شرت�تيجية �جلديدة لد�ئرة 
و�لغايات  و�لر�شالة  �ل��روؤي��ة  ت�شمل  �لتي   2026-2022 للفرتة  �ملالية 
لتوجهاتها  �ل��د�ع��م��ة  و�ل�شيا�شات  و�مل�����ش��اري��ع  �ل�شرت�تيجية  و�لأه�����د�ف 
�ل�شرت�تيجية �ملرتكزة على ��شت�شر�ف �مل�شتقبل لأهم �جلو�نب و�ملعطيات 

�ملوؤثرة على �لقطاع �ملايل و�ملحا�شبي على �مل�شتوى �لعاملي.
�شارك يف �جلل�شة - �لتي عقدت يف مقر جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية 
موؤ�ش�شات  ممثلي  م��ن  ع��دد   - �ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  �أح���د  باعتبارها 
�ملجتمع �مل�شتهدفة يف �لإم��ارة. وقال �شعادة يو�شف علي حممد مدير عام 
د�ئرة �ملالية يف ر�أ�س �خليمة �إن �لد�ئرة تتبنى �شمن توجهاتها �لعامة �أهمية 
�إ�شر�ك جميع �لأطر�ف �مل�شتفيدة يف دعم �شناعة �لقر�ر �مل�شتند �إىل ر�شم 
 2026-2022 للفرتة  �ملالية  لد�ئرة  �ل�شرت�تيجية �جلديدة  �خلارطة 
باعتبارها تبلور �مللمح �لرئي�شية خلارطة �لطريق لد�ئرة �ملالية من �أجل 
�شقل دورها �ل�شرت�تيجي �ملحوري خلل فرتة خم�س �شنو�ت قادمة يف ظل 
�لتقيد بتوجهات قيادتنا �لر�شيدة من �أجل تعزيز فر�س �لتنمية �مل�شتد�مة 
�لعام وتطبيق كفء لأهم  �مل��ال  �إد�رة  تناف�شيتها يف  �لإم��ارة عر �شمان  يف 
�لت�شريعات و�ل�شيا�شات �ملالية يف ظل �ملو�ئمة �لتامة ل�شمان تلبية خمتلف 

�لتوقعات �ملن�شودة لفئات �لأطر�ف �مل�شتفيدة ب�شكل �أمثل.

•• اأبوظبي=الفجر: 

لتطوير  خليفة  ���ش��ن��دوق  �أط��ل��ق 
�مل�شاريع من�شة “�أبوظبي تر�يب” 
و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  لل�شركات 
مبتكرة  رق���م���ي���ة  م��ن�����ش��ة  وه������ي 
للتو��شل �ملهني تهدف �إىل تقدمي 
وبناء  للم�شاريع  �مل��ع��ريف  �ل��دع��م 
رو�بط قّيمة مع جمتمع �لأعمال، 
ح��ي��ث ت��ع��د ه����ذه �مل��ن�����ش��ة �أح����دث 
�إ���ش��اف��ة مل��ب��ادر�ت ���ش��ن��دوق خليفة 
ل��ت��ط��وي��ر ب��ي��ئ��ة ري�������ادة �لأع����م����ال 

�ملحلية.
وت��ه��دف م��ب��ادرة ���ش��ن��دوق خليفة 
جمتمع  �إن���������ش����اء  �إىل  �جل����دي����دة 
�أعمال ملئم لل�شركات �ل�شغرية 
و�مل��ت��و���ش��ط��ة مي��ك��ن��ه��ا م���ن خلله 
م���ع خم��ت��ل��ف �جلهات  �ل��ت��و����ش��ل 
�خلدمات،  مقدمي  مثل  �لفاعلة، 

•• دبي-الفجر:

ن���ظ���م���ت غ�����رف�����ة دب�������ي م������وؤخ������ر�ً 
�شي  دب��ل��ي��و  “بي  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�فرت��شية  �لأو�شط”ندوة  �ل�شرق 
�لبيانات  خ�شو�شية  حماية  حول 
يف دول���ة �لإم������ار�ت، وذل���ك و�شط 
م����ن خمتلف  و�����ش���ع���ة  م�������ش���ارك���ة 
�لأعمال و�شلت  قطاعات جمتمع 

�إىل 277 م�شاركاً.
�لفرت��شية  �ل����ن����دوة  و���ش��ل��ط��ت 
�لعملية  �جل���و�ن���ب  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
خ�شو�شية  حل��م��اي��ة  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة 

عليها،  و�ملحافظة  �لع��م��ال  رّو�د 
وه�����و �أم������ر ح���ي���وي ل���ن���ج���اح هذه 
�ملن�شة �لرقمية �جلديدة ومل�شتوى 
ن�شعى  وقالت   “ فيها”.  �مل�شاركة 
�لتجربة  ه��ذه  م��ن خ��لل تقدمي 
�ملجتمعية �ملبتكرة، �ملليئة بالتعاون 
�لإبد�عية، جلعل من�شة  و�لأفكار 
“�أبوظبي تر�يب” مركز�ً رئي�شياً 
لرّو�د �لأعمال و�ملهنيني �لعاملني 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ل�شركات  يف 
�لكاملة  �إم���ك���ان���ات���ه���م  لإط��������لق 
و�ل��ت��ع��ام��ل مب���ه���ارة وح��رف��ي��ة مع 
يف  عملئهم  وتوقعات  متطلبات 
خمتلف �لقطاعات �لقت�شادية«. 

�أطلقت دول��ة �لإم����ار�ت ع���دد�ً من 
�ملبادر�ت �لرقمية �مل�شممة لإعد�د 
�أن  م���وؤك���د�  للم�شتقبل.  �ل���دول���ة 
قانون  عن  موؤخر�ً  �لدولة  �إع��لن 
�لبيانات �شمن م�شاريع �خلم�شني 
بيئة  �ل��دول��ة بخلق  �ل��ت��ز�م  يعك�س 
للمو�طنني  و�شفافة  �آمنة  بيانات 
ولذلك  و�ل�������ش���رك���ات.  و�مل��ق��ي��م��ني 
ف��اإن �ل��وق��ت ملئم مت��ام��اً للعمل 
وخ�شو�شية  ���ش��ري��ة  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى 
�لبيانات يف �لإمار�ت، وبناء �لثقة 
وحتقيق نتائج م�شتد�مة و�شفافية 
و�خلا�س  �ل��ع��ام  للقطاعني  �أك���رث 

و�لأفر�د.«
وتنظم غرفة دبي بانتظام �لعديد 
من �لور�س �لتدريبية و�لتعريفية 
�ل����ت����ي ت���ه���م ق����ط����اع �لأع������م������ال يف 
�لإمارة، وت�شاهم يف تعزيز وعيهم 
و�مل�شتجد�ت  �ل���ت���ط���ور�ت  ب���اآخ���ر 
�لقانونية و�لت�شريعية �لتي تنظم 
بيئة �لأعمال وت�شاهم بخلق بيئٍة 

حمفزٍة لها.

بيئة  يف  رئي�شياً  عن�شر�ً  �لأف��ك��ار 
ت�شّكل  �أن  �لأع��م��ال، وميكن  ري��ادة 
يف كثري من �لأحيان مفتاح جناح 
و�ملتو�شطة يف  �ل�شغرية  �ل�شركات 
�ملتطورة  �لحتياجات  مع  �لتكّيف 
و�مل���ت�������ش���ارع���ة مل��ج��ت��م��ع �لأع����م����ال 

ومتطلبات �لعملء. 
�ل�شغرية  �ل�شركات  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
قوي  ب��ت��اأث��ري  تتمتع  و�مل��ت��و���ش��ط��ة 
ع���ل���ى م�����ع�����دلت من�����و �لأع�����م�����ال، 
وم�����ن خ�����لل �جل���م���ع ب����ني �أب�����رز 
�ملهنية،  و�خل�����������ر�ت  �ل����ع����ق����ول 
�ل�شركات  خليفة  �شندوق  مي��ّك��ن 
تطوير  من  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
مهار�تها لتلبية تطلعات �لعملء، 
و�مل�شاعدة بالتايل يف بناء جمتمع 

�أعمال �أكرث �إنتاجاً و�زدهار�ً«. 
�شندوق  �أن  �ل��ن��ا���ش��ري  و�أك������دت 
بني  �لثقة  باكت�شاب  جن��ح  خليفة 

�لبيانات �لذي يعتر من �أولويات 
�مل���رح���ل���ة �مل��ق��ب��ل��ة، و���ش��ي�����ش��اه��م يف 
�����ش���ت���ق���ط���اب ك������رى �ل�������ش���رك���ات 
�لعاملية، ويعزز طريقة �لتحكم يف 

�لبيانات وم�شاركة �ملعلومات.
�ل�����ن�����دوة  �إن  ك�����اظ�����م  وذك�������������رت  
�لفرت��شية جاءت يف وقت مثايل 
تتحول فيه �لدولة نحو �لقت�شاد 
�ل��رق��م��ي، وت��ع��زز ري��ادت��ه��ا يف كافة 
�لبيانات  ت�شكل  ح��ي��ث  جم��الت��ه، 
�لتحول  �أ�شا�شياً من خطط  جزء�ً 
�ن������ه يجب  �ل����رق����م����ي، م����ع����ت����رًة 
بخطط  �لتفكري  �ل�����ش��رك��ات  ع��ل��ى 
وخ�شو�شية  �شرية  على  �حلفاظ 
�ل���ب���ي���ان���ات ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل���ن���ج���اح يف 

�مل�شتقبل. 
وقال فيل ميني، �ل�شريك �مل�شوؤول 
يف  �لبيانات  خ�شو�شية  ق�شم  عن 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط يف ���ش��رك��ة “بي 
دب��ل��ي��و ���ش��ي �ل�������ش���رق �لأو�����ش����ط “ 
وخ�شو�شية  �شرية  حماية  خطط 
حيث  ع��امل��ي��اً،  ب��ال��ت��ط��ور  م�شتمرة 

�جلناح �لإيطايل يعر�س �أبرز �لتجارب 
�لناجحة لل�صتد�مة يف »�إك�صبو 2020«

•• دبي - وام:

�أق�شام حتاكي  “ بعدة  دبي   2020 “ �إك�شبو  �لإيطايل يف  ي�شارك �جلناح 
وحمتويات  مر�فق  تدوير  �إع��ادة  ممار�شات  خ��لل  من  �ل�شتد�مة  مفهوم 
�لتاأثري  �مل��و�رد  دون  �جلناح و�ل��ذي يعك�س �لتجارب �لناجحة يف ��شتغلل 

على �لبيئة و�لنبعاثات �لكربونية.
جمهورية  �أن  �إىل  �إيطاليا  بجناح  �ل��ع��ام  �ملفو�س  جلي�شنتي  ب��اول��و  ول��ف��ت 
�إيطاليا ت�شارك يف �إك�شبو 2020? دبي بجناح م�شتد�م مت خلله ��شتخد�م 
من  جمعها  مت  بل�شتيكية  قنينة  مليني   4 ومنها  تدويرها  معاد  م��و�د 
�لبيئة  �إيجاد حلول مبتكرة للحفاظ على  �لبحر بطريقة فنية ما يعك�س 
و�بتكار �أفكار جديدة بهدف مو�كبة �أحد مو��شيع “ �إك�شبو 2020 دبي” 
وهي �ل�شتد�مة. وقال باولو “ حر�شنا يف م�شاركتنا على عر�س �بتكار�تنا 
وربطها بتاريخ وجتارب �ل�شابقة يف �شنع �إبد�عات جديدة وعر�شها يف هذ� 
�حلدث �لعاملي �لذي يقام يف �أجو�ء �آمنة ما يتيح فر�شا لإقامة �لفعاليات 
�لعاملية م�شتقبًل “. ويحتوي ق�شم �لنباتات يف �جلناح على �آخر ما تو�شل 
له من �كت�شافات يف جمال �لزر�عة �مل�شتد�مة من خلل ��شتخد�م كميات 
�لتحكم  وميكن  �ل�شم�س،  �أ�شعة  حتاكي  �إ���ش��اء�ت  و��شتخد�م  للماء  قيا�شية 
�لإلكرتونية، وتاأتي هذه �خلطوة بعد  �لأجهزة  �ملنظومة من خلل  بهذه 
عدة جتارب يف زر�عة خمتلف �أنو�ع �لنباتات يف خمتلف �ملو��شم طو�ل �لعام 
. ويتيح ق�شم خمتر �لأبحاث �ملتو�جد يف �جلناح فر�شة لفئة �ل�شباب من 
�لعلمية  طلبة �جلامعات من خمتلف دول �لعامل مل�شاهدة بع�س �لتجارب 
و�لتقاء  �لعقول  تو��شل  بهدف  جديدة  م��ه��ار�ت  وتعلم  �أ�شهر  �شتة  خ��لل 

�لثقافات يف �إك�شبو.

و���ش��ي��دع��م ����ش���ن���دوق خ��ل��ي��ف��ة من 
تر�يب”،  “�أبوظبي  من�شة  خلل 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  �ل�����ش��رك��ات 
توّفر  رئي�شية  �أرب��ع��ة حم��اور  عر 
م�����رك�����ز�ً ل���ل���ت���و�����ش���ل و�مل�������ش���ارك���ة 
و�لتعاون و�لتطّور و�لنمو، وفر�شاً 
لتعزيز �لعلقات مع �لفاعلني يف 
�لقت�شادية،  �لقطاعات  خمتلف 
و�لتفاعل مع �خلر�ء و�ل�شتفادة 
ف�شًل  وخ��ر�ت��ه��م،  جتاربهم  م��ن 
�ل���ع���م���لء  �إىل  �ل�����و������ش�����ول  ع�����ن 
ومناق�شة  وع���ر����س  �مل��ح��ت��م��ل��ني، 
و�لو�شول  �جل�����دي�����دة،  �لأف�����ك�����ار 
�لتكنولوجيا  م�شادر  �أح���دث  �إىل 

و�لبتكار. 
�لنا�شري،  ع��ب��ي��د  م����وزة  وق���ال���ت 
�ل���رئ���ي�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ب���الإن���اب���ة 
لتطوير  خ���ل���ي���ف���ة  ل���������ش����ن����دوق 
وتبادل  �مل�شاركة  “تعد  �مل�شاريع: 

�مل�شاركة قادرة على �ل�شتفادة من 
م�شورة �خلر�ء و�ملناق�شات �ملهنية 
وع��ر���س وت��ب��ادل �لأف��ك��ار �لهادفة 
لتطوير �لأعمال و�مل�شاريع. ومن 
عر  �لأول،  �ل��ل��ق��اء  ع��ق��د  �مل���ق���رر 
�أكتوبر،   18 يف  �لرقمية،  �ملن�شة 
يليه �للقاء �لثاين يف 15 نوفمر، 

و�لثالث يف 14 دي�شمر.
مناق�شة  �جل��ل�����ش��ات  و�شتت�شمن 
و�مل�شاعي  �لتي حتققت،  �لأه��د�ف 
ونوعية  �أف�����ش��ل،  ن��ت��ائ��ج  لتحقيق 
ح��ل��ول �لأع����م����ال �ل��ت��ي مي��ك��ن �أن 
�أك�������ر لدى  ت���ل���ق���ى �����ش���ت���ح�������ش���ان���اً 
ق�ش�س  وم���������ش����ارك����ة  �ل����ع����م����لء، 
�لفارقة، حيث  و�للحظات  �لنجاح 
�لتوجيه  �مل�شتوى من  يهدف هذ� 
�ل�شغرية  �ل�����ش��رك��ات  �إع��ط��اء  �إىل 
و�مل��ت��و���ش��ط��ة �أه����م �مل��ع��ط��ي��ات �لتي 

حتتاجها للنمو و�لزدهار.

و����ش���ان���ع���ي �ل�������ش���ي���ا����ش���ات، وق�����ادة 
�إمارة  يف  �لأولوية  ذ�ت  �لقطاعات 
�لطلع  فر�شة  ملنحهم  �أبوظبي، 
و�لآر�ء  �ل��ت��وج��ه��ات  �أح�����دث  ع��ل��ى 
و�لفر�س  ب��ال��ت��ح��دي��ات  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  �مل���ت���اح���ة 

�لقت�شادية يف �لوقت �حلايل.
وي���دع���م ����ش���ن���دوق خ��ل��ي��ف��ة روؤي����ة 
حكومة �أبوظبي �لقت�شادية، عر 
وفتح  �لكامنة  �لإم��ك��ان��ات  �إط���لق 
وت�شهيل  ل��لإب��د�ع،  �أب���و�ب جديدة 
�لنا�شئة،  لل�شركات  �لأعمال  بيئة 
لتحقيق  �أمامها  �لفر�شة  و�إتاحة 
�ملزيد من �لنمو وتعزيز �لإنتاجية 

يف جميع �أنحاء �لإمارة.
ومن خلل �شل�شلة من 3 لقاء�ت 
�ف���رت�����ش���ي���ة م����دة ك���ل م��ن��ه��ا 90 
�شتكون  ع��م��ل،  ور�����س  و4  دق��ي��ق��ة 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  �ل�����ش��رك��ات 

و  �لأو�شط”  �ل�����ش��رق  ���ش��ي  دب��ل��ي��و 
�ملدير  ت�����ش��ودزي��ن�����ش��ك��ي،  ري��ت�����ش��ارد 
�لبيانات  حماية  لق�شم  �لقانوين 
�شي  دبليو  “بي  يف  و�خل�شو�شية 

�ل�شرق �لأو�شط”..
�لروؤية  �حل�����ش��ور  ���ش��ارك��ا  ح��ي��ث   
�لبيانات  حماية  �أ�شا�شيات  ح��ول 
ل�شرية  �ل���ق���ان���ون���ي���ة  و�جل�����و�ن�����ب 
بعدم  �ملتعلقة  و�ملخاطر  �لبيانات 
تطبيق  وت������اأث������ري�ت  �لم����ت����ث����ال، 
���ش��ي��ا���ش��ات حل��م��اي��ة �ل���ب���ي���ان���ات يف 

�ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات. 
�إد�رة  مدير  كاظم،  جهاد  و�أ�شارت 
�خلدمات �لقانونية يف غرفة دبي 
و�شرية  �أن حماية خ�شو�شية  �إىل 
�أ�شا�شيات  م���ن  ي��ع��ت��ر  �ل��ب��ي��ان��ات 
لل�شركات،  �مل���وؤ����ش�������ش���ي  �ل���ع���م���ل 
�لعملء  ثقة  تعزيز  يف  وي�شاهم 
�حلري�شة  ب��ال�����ش��رك��ة  و�مل��ج��ت��م��ع 
�إن  على بيانات عملئها، م�شيفًة 
م�شاريع  و�شمن  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
قانون  ع����ن  �أع���ل���ن���ت  �خل���م�������ش���ني 

�أهمية  ب�������روز  م����ع  خ�������ش���و����ش���اً   ،
�لبيانات يف ع�شر �لتحول �لرقمي 

للأعمال.
كل  �لف���رت�����ش���ي���ة  �ل���ن���دوة  و�أد�ر 
�مل�شوؤول  �ل�شريك  فيل ميني،  من 
يف  �لبيانات  خ�شو�شية  ق�شم  عن 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط يف ���ش��رك��ة “بي 

، حيث  �لأع��م��ال  بيئة  �لبيانات يف 
�ل�شركات  م�����ش��اع��دة  �إىل  ه��دف��ت 
ع���ل���ى فهم  و�ل����ق����ط����اع �خل�����ا������س 
�مل�����ب�����ادئ �ل����ع����ام����ة و�جل����وه����ري����ة 
يف  �لبيانات  بخ�شو�شية  �ملتعلقة 
دولة �لم��ار�ت  و�لأث��ار �لقانونية 
�لمتثال  ل���ع���دم  ع���ل���ى  �مل���رتت���ب���ة 

نظمت ندوة افرتا�شية ح�شره� 277 م�ش�ركً� 

غرفة دبي ت�صتعر�س �أهمية �حلفاظ على خ�صو�صية �لبيانات يف جمتمع �لأعمال
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املال والأعمال

من�صتا كهرباء دبي يف ويتيك�س ودبي للطاقة �ل�صم�صية تركز�ن على �أبرز م�صاريع �لهيئة عامليا
•• دبي-وام:

من  �ملبتكرة  ومبادر�تها  م�شاريعها  �أب���رز  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ت�شتعر�س 
خلل من�شتيها يف �ملجمعني �ل�شمايل و�جلنوبي �مل�شاركتني يف �لدورة �لثالثة 
و�لع�شرين من معر�س تكنولوجيا �ملياه و�لطاقة و�لبيئة ويتيك�س ودبي للطاقة 

�ل�شم�شية �لتي تنظمها �لهيئة.
لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �لطاير  حممد  �شعيد  معايل  وق��ال 
�ل�شم�شية  للطاقة  ودب��ي  ويتيك�س  معر�س  ورئي�س  موؤ�ش�س  دبي  ومياه  كهرباء 
�إن تز�من “ويتيك�س” ودبي للطاقة �ل�شم�شية مع معر�س �إك�شبو 2020 دبي 
�ل��زو�ر كما  �أم��ام مليني  �لر�ئدة عامليا  �لهيئة  �إجن��از�ت  �لفر�شة لإب��ر�ز  يتيح 
يوفر من�شة مثالية لتعزيز �شر�كات �لهيئة وتطوير �أعمالها على �شعيد منطقة 
�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا. ومن �أبرز �مل�شاريع و�ملبادر�ت �لتي ت�شتعر�شها 

�ل�شتباقية  �مل�شتقبل وتطوير �خلطط  �لهيئة ل�شت�شر�ف  و�لذي يدعم جهود 
بعيدة �ملدى ملو�كبة �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة و�بتكار �لتقنيات �لإحللية �لتي 

تعمل على توفري خدمات عاملية �مل�شتوى تعزز جودة �حلياة يف دبي.
ومن �مل�شاريع �ملعرو�شة برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للف�شاء “�شبي�س دي” 
�لرئي�شي  �ل�شطناعي  للقمر  د�عمة  ��شطناعية  �أقمار  �إط��لق  يت�شمن  �ل��ذي 
�لبحوث و�لتطوير يف جممع حممد  �إمار�تية يف مركز  باأياد  و�شيتم ت�شنيعها 
�لأقمار  حمطة  على  �لنظام  وي�شتمل  �ل�شم�شية  للطاقة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل�شطناعية �لأر�شية /يف جممع حممد بن ر��شد �آل مكتوم للطاقة �ل�شم�شية/ 
وحمطات �إر�شال �أر�شية ت�شتخدم تقنيات �إنرتنت �لأ�شياء و�لذكاء �ل�شطناعي 
من خلل م�شت�شعر�ت موزعة على مو�قع خمتلفة من �ل�شبكة مبا يزيد كفاءة 
و�لنقل  ل��لإن��ت��اج  �لوقائية  و�ل�شيانة  و�لت�شغيل  �لتخطيط  �أع��م��ال  وفعالية 

و�لتوزيع و�ل�شبكات �لذكية وحمطات �شحن �ل�شيار�ت �لكهربائية.

�لهيئة يف من�شتيها: جممع حممد بن ر��شد �آل مكتوم للطاقة �ل�شم�شية �أكر 
جممع للطاقة �ل�شم�شية يف موقع و�حد على م�شتوى �لعامل و�لذي من �ملقرر 
�أن ت�شل قدرته �لإنتاجية �إىل 5000 ميجاو�ت بحلول عام 2030 وقد د�شن 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملرحلة  �شمن  �لأول  �مل�شروع  موؤخر�  �هلل”  “رعاه  دبي  حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س 
�خلام�شة من �ملجمع لرتتفع �لقدرة �لإنتاجية �لإجمالية للهيئة من �لطاقة 
�لنظيفة �إىل 1310 ميجاو�ت لت�شل ن�شبة �لقدرة �لإنتاجية للطاقة �لنظيفة 
�لقدرة  �رت��ف��ع��ت  %10 ح��ال��ي��ا ح��ي��ث  ن��ح��و  �إىل  دب���ي  �ل��ط��اق��ة يف  �شمن م��زي��ج 
�لإنتاجية للهيئة �إىل 13،200 ميجاو�ت من �لكهرباء و490 مليون جالون 
�ملجمع  �لبتكار �شمن  �لهيئة منوذجا ملركز  �ملحلة يوميا. وتعر�س  �ملياه  من 
و�لذي ر�شخ مكانته كمن�شة عاملية ت�شهم يف تعزيز م�شتقبل �لطاقة �مل�شتد�مة 
�إىل جانب ذلك تلقي �لهيئة �ل�شوء على مركز �لبحوث و�لتطوير �شمن �ملجمع 

م�صدر توقع �تفاقية لتطوير م�صاريع طاقة �صم�صية بطاقة �إجمالية تبلغ و�حد جيجاو�ط يف �لعر�ق

�شملت ت�شريع التحول الرقمي وحلول ري�دة الأعم�ل لدعم اأهداف وم�ش�ريع اخلم�شني الوطنية

�لقت�صاد و�إريك�صون تتفقان على خطة تعاون لتطوير �قت�صاد �ملعرفة وحتفيز �لبتكار وتكنولوجيا �جليل �خلام�س يف �لأعمال

منتدى �لتغرّي �ملناخي و�أمن �لطاقة يختتم فعالياته بنجاح يف 
�إك�صبو 2020 دبي مب�صاركة خرب�ء عامليني يف جمال �لطاقة

وز�رة �ملالية ت�صارك يف �لجتماع �لثالث و�لأخري لل�صر�كة 
�لعاملية لل�صمول �ملايل �صمن �مل�صار �ملايل ملجموعة �لع�صرين

هام�س  على  �لقريب  �مل�شتقبل  يف  �ملنتديات  م��ن  �مل��زي��د 
�لفورة  فاطمة  م.  �شعادة  وقالت  دب��ي«.    2020 �إك�شبو 
د�ئرة  يف  �لطاقة  ل�شيا�شة  �لتنفيذية  �ملديرة  �ل�شام�شي، 
�أمن  مو�شوع  “�إن  �مل��ن��ت��دى:  خ��لل  باأبوظبي،  �لطاقة 
�ل��ط��اق��ة ه���و �أم����ر ج���د ح��ي��وي وي���اأت���ي يف ���ش��ل��ب �أجندة 
�لنمو �لقت�شادي يف �لعامل. ويتعلق �أمن �لطاقة ب�شكل 
�شلم  �أوىل  يف  تكون  �أن  يجب  �لتي  �لطاقة  بكفاءة  كبري 
رّكز  �مل�شتد�مة«.  من جهته،  �لتنمية  لتعزيز  �لولويات 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ب��ي��رتز،  كري�س  �ملهند�س 
�لكهربائي  �لربط  هيئة  بني  �ل�شر�كة  �أهمية  على  �إليا 
وجمموعة �إليا، وقال: “تعود �شر�كتنا �ىل �أكرث من عقد 
من �لزمن ونحن نتطلع �ىل �ف�شل �لنتائج �مل�شتقبلية. 
�أمر جد  وتعتر عملية �لتحول نحو �لطاقة �مل�شتد�مة 
هام لنا يف �أوروبا يف وقت هناك جهود�ً حثيثة لتخفي�س 
�لنبعاثات �لكربونية للحد �لأدنى �مل�شتطاع. �إن �خلطوة 
ق��ادرة على  �أنظمة  �أدن��ى �شك تبني  �شتكون بل  �لقادمة 
ت��اأم��ني ����ش��ت��د�م��ة يف �ل��ط��اق��ة م��ن خ��لل �لع��ت��م��اد على 

مو�رد �لطاقة �ملتجددة«. 
“�أف. ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س  “بيار برنارد”،  ب��دوره، دعا 
و�شع  �ىل  �ل��ع��امل  يف  �ل���ق���ر�ر�ت  �شانعي  �أو.�أ�س.جيه” 
وتعزيز  �لطبيعية  �مل���و�رد  حماية  �ىل  ت��ه��دف  �شيا�شات 
�أهمية كفاءة ��شتهلك  وعي كافة �شر�ئح �ملجتمع حول 
نحو  �ل��ع��امل  دول  م��ن  �لكثري  تتجه يف  وق��ت  �لطاقة يف 

م�شادر �لطاقة �ملتجددة ل�شد �حتياجاتها من �لطاقة. 
�لدولية  �ل��ر�م��ج  رئي�س  نائب  ج��ون��ز،  لورن�س  د.  ودع��ا 
�ملتحدة  �لوليات   ،)EEI( �إلكرتيك  �إدي�شون  معهد  يف 
ملو�شوع  ومتكاملة  �شاملة  روؤي���ة  تبني  �ىل  �لأم��ري��ك��ي��ة 
و�لكفاءة  �ملكاملة  ق��و�م��ه��ا  �ل��ط��اق��ة  �أن��ظ��م��ة  يف  �ل��ت��ح��ول 
�لعتماد  يف  قدماً  للم�شي  و�لديناميكية  �لقت�شادية 

على مو�رد �لطاقة �ملتجددة بدًل من �لتقليدية. 
�ل�شرق  وم��دي��ر  �مل�����ش��روع  �أني�س دلج���ي، مدير  د.  ورّك���ز 
�لأو�شط يف مركز EDF لنظم �لطاقة وهند�شة �لنقل: 
موثوقة  طاقة  م�شادر  هو  �ليوم  �لعامل  �حتياجات  ب��اأن 
ب����ات من  وم�����ش��ت��د�م��ة وذ�ت ت��ك��ل��ف��ة م��ن��خ��ف�����ش��ة، ح��ي��ث 
للجيال  خدمة  �لكربون  �نبعثات  تخفي�س  �ل�شروري 

�مل�شتقبلية. 

�أ�شرع و�أرخ�س و�أكرث �أماناً، و�أحدث �ملمار�شات �ملبتكرة يف جمال حماية �مل�شتهلك 
�ملايل. و�شم فريق جمموعة �لع�شرين لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �مل�شارك يف 
�لجتماع كًل من مرمي �لهاجري نائب مدير �إد�رة �مليز�نية �لعامة يف وز�رة �ملالية، 
ماك�شيما  �مللكة  �لجتماع  �فتتح  �ملالية.  وز�رة  يف  م�شاريع  مدير  �لها�شمي  وثريا 
وزير  �ىل  بالإ�شافة  �مل��ايل  لل�شمول  �لعاملية  لل�شر�كة  �لفخري  �ل��ر�ع��ي  ب�شفتها 
�ملالية و�لقت�شاد �لإيطايل وحمافظ �لبنك �ملركزي �لإيطايل. وح�شر �لجتماع 
�لذي يعقد برئا�شة م�شرتكة من �إيطاليا ورو�شيا، �أع�شاء جمموعة دول �لع�شرين 
خارج  من  �مل��ايل  لل�شمول  �لعاملية  لل�شر�كة  �ملدعوين  و�لأع�شاء  �ملدعوة،  و�ل��دول 

جمموعة �لع�شرين، وممثلي �ملنظمات �لدولية و�ل�شركاء �لتابعني للمجموعة.

•• دبي -الفجر: 

�لتعاون  جمل�س  ل��دول  �لكهربائي  �لربط  هيئة  عقدت 
دول  ع�شوية  من  تتاألف  �لتي   ،)GCCIA( �خلليجي 
“تغرّي  جمل�س �لتعاون �خلليجي �ل�شت، بنجاح منتدى 
فعالياته يف جناح  �ختتم  و�ل��ذي  �لطاقة”،  و�أم��ن  �ملناخ 
جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات معر�س 
�إك�شبو 2020 دبي مب�شاركة مميزة من خر�ء عامليني 
و�ق��ل��ي��م��ي��ني يف جم���ال �ل��ط��اق��ة و�ل��ذي��ن ن��اق�����ش��و� ب�شكل 
على  �ملناخ  تغري  ملو�شوع  �مل�شتقبلي  �لتاأثري  م�شتفي�س 
�أمن �لطاقة يف �لعامل و�ملنطقة و�أهمية �لتكاتف �لعاملي 

لتخفي�س �لنبعاثات �لكربونية يف �لعامل.
�أحمد  �ملهند�س  �شعادة  �أد�ره  �ل��ذي  �ملنتدى  يف  و���ش��ارك 
�لكهربائي  �لربط  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لإبر�هيم، 
�ل�شام�شي،  �ل��ف��ورة  فاطمة  م.  �شعادة  من  كل  �خلليجي 
�ملديرة �لتنفيذية ل�شيا�شة �لطاقة يف د�ئرة �لطاقة باأبو 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  بيرتز،  كري�س  وم.   ، ظبي 
“�أف.�أو.�أ�س. ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س  برنارد،  وبيار   ، �إليا 
جيه” ود. لورن�س جونز، نائب رئي�س �لر�مج �لدولية 
�لأم��ري��ك��ي��ة، ود.   )EEI( إل��ك��رتي��ك� �إدي�����ش��ون  يف معهد 
�أني�س دلجي، مدير �مل�شروع ومدير �ل�شرق �لأو�شط يف 
و�لدكتور  �لنقل،  �لطاقة وهند�شة  لنظم   EDF مركز 
و�لتكنولوجيا  �لطاقة  �شيا�شة  م�شت�شار  �ل�شرفاء،  عمرو 
يف مركز �مللك عبد �هلل للدر��شات و�لبحوث �لبرتولية.  
�لرئي�س  �لإب����ر�ه����ي����م،  �أح���م���د  �مل��ه��ن��د���س  ���ش��ع��ادة  وق�����ال 
“�شّلط  �خلليجي:  �لكهربائي  �لربط  لهيئة  �لتنفيذي 
�أهمية تقييم دور قطاع �لطاقة يف  �ملنتدى �ل�شوء على 
�حلد من �لب�شمة �لكربونية و�نبعاثات �لكربون و�أهمية 
تكامل م�شادر �لطاقة �جلديدة و�ملتجددة. و�أ�شعدنا يف 
�لهيئة �ل�شتجابة �لقوية �لتي تلقيناها �ليوم يف �ملنتدى 
و�إن  �لطاقة.  �شارك فيه خ��ر�ء عامليون يف قطاع  �ل��ذي 
ق�شية تغري �ملناخ هي ق�شية عاملية وت�شتلزم تكاتفاً عاملياً 
�أنه من و�جبنا �مل�شاهمة يف  ملو�جهتها. ونرى يف �لهيئة 
تطوير حلول عملية ملو�جهة �لتغري �ملناخي و�لتخفيف 
�ملنتدى  ه��ذ�  �ملتحدثني يف  ن�شكر  �أن  ون��ود  ت��اأث��ريه.  من 
تنظيم  �ىل  ونتطلع  ووجهات نظرهم.  روؤ�ه��م  مل�شاركتنا 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لعاملية  لل�شر�كة  و�لأخ����ري  �ل��ث��ال��ث  �لج��ت��م��اع  يف  م���وؤخ���ر�ً  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  ���ش��ارك��ت 
حتت   )G20( �لع�شرين  ملجموعة  �مل��ايل  �مل�شار  �شمن   )GPFI( �مل��ايل  لل�شمول 
وكذلك  روم��ا  �لإيطالية  �لعا�شمة  يف  عقد  و�ل��ذي   ،2021 للعام  �إيطاليا  رئا�شة 
�ل�شتباقية  و�حللول  �مل�شتقبلية  �لتطور�ت  ملناق�شة  �ملرئي،  �لت�شال  تقنيات  عر 
للتعايف من �لتد�عيات �جلديدة و�لقدمية يف مرحلة ما بعد �نت�شار جائحة كورونا 
)كوفيد-19(، وتو�شيات �ل�شيا�شة �لعامة لرفع م�شتوى �ل�شمول �ملايل �لرقمي، 
حو�لت  �أنظمة  لتوفري  حتقيقها  مت  �لتي  �لإجن����از�ت  ��شتعر��س  �إىل  بالإ�شافة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لطاقة  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  �أع���ل���ن���ت 
�إح�����دى  “م�شدر”،  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
جمال  يف  عاملياً  �ل��ر�ئ��دة  �ل�شركات 
�لطاقة �ملتجددة، �ليوم عن توقيع 
�تفاقية ��شرت�تيجية مع جمهورية 
م�شاريع  خم�شة  لتطوير  �ل��ع��ر�ق 
ط��اق��ة ���ش��م�����ش��ي��ة ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة يف 
�إجمالية  �إن��ت��اج��ي��ة  ب��ق��درة  �ل��دول��ة 

تبلغ و�حد جيجاو�ط.
�تفاقية  “م�شدر”  وق��ع��ت  وق����د 
و�لهيئة  �لكهرباء  وز�رة  تنفيذ مع 
بالعر�ق  ل��ل���ش��ت��ث��م��ار  �ل��وط��ن��ي��ة 
ل��ت��ط��وي��ر خ��م�����ش��ة م�����ش��اري��ع طاقة 
من  خمتلفة  م��ن��اط��ق  يف  �شم�شية 
بقدرة  حم���ط���ة  ت�����ش��م��ل  �ل�����دول�����ة، 
م��ي��ج��او�ط مب��ح��اف��ظ��ة ذي   450
قار يف �جلنوب، وحمطتني بقدرة 
100 ميجاو�ط و250 ميجاو�ط 
مبدينة �لرمادي يف و�شط �لبلد، 
ميجاو�ط   100 بقدرة  حمطة  و 

تعزيز  ن��ح��و  �ل�شعي  يف  ت�����ش��رتك��ان 
�مل�شاهمة  وبالتايل  �لطاقة،  مزيج 

بفعالية يف جهود �لعمل �ملناخي. 
�شاهمت  “لقد  �ل���رحم���ي:  وق����ال 
�نت�شار  ت���ع���زي���ز  يف  “م�شدر” 
ح���ل���ول �ل���ط���اق���ة �مل���ت���ج���ددة ودف���ع 
�لتقنيات  جمال  يف  �لبتكار  عجلة 
�لنظيفة وتطوير م�شاريع يف �أكرث 
من 30 دولة حول �لعامل، و�شوف 
يف  �كت�شبناها  �لتي  خرتنا  ن�ّشخر 
تطوير هذه �مل�شاريع �لعاملية لدعم 
�جلهود �لعر�قية يف عملية �لتحّول 

�شمن قطاع �لطاقة«. 
�أع��ل��ن��ت يف  ق��د  “م�شدر”  وك��ان��ت 
�لبنود  توقيع  ع��ن  �مل��ا���ش��ي  يونيو 
�لتعاقد  لت���ف���اق���ي���ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
�لكهرباء  وز�رة  م���ع  م�����ش��ت��ق��ب��ًل 
لل�شتثمار  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ة 
طاقة  م�شاريع  لتطوير  ب��ال��ع��ر�ق 
�لدولة  يف  كهرو�شوئية  �شم�شية 
باإجمايل قدرة �إنتاجية ت�شل كحد 

�أدنى �إىل 2 جيجاو�ط.

بناء  �لإم��������ار�ت يف  م�����ش��اع��ي  دع����م 
�قت�شاد تناف�شي قائم على �ملعرفة 
وبنية  م�شتد�مة  وبيئة  و�لبتكار، 

حتتية متطورة ومتكاملة«.
و�أ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه: “ ن��ت��ط��ل��ع من 
�إىل  خ��لل ه��ذه �لت��ف��اق��ي��ة �ملهمة 
�لفر�س  م���ن  �مل���زي���د  ����ش��ت��ك�����ش��اف 
�ل���غ���ن���ي���ة مب����ور�ده����ا  �مل���ن���ط���ق���ة  يف 
مع  �شر�كتنا  وتوطيد  �لطبيعية، 
تعزيز  ب��ه��دف  �ل��ع��ر�ق  يف  �أ�شقائنا 
ت�شهدها  �ل���ت���ي  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة 
�أف�شل  م�شتقبل  ول�شمان  �ل��ب��لد 

وم�شتد�م للمنطقة«.
�أك������د حم���م���د جميل  م����ن ج���ان���ب���ه 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �ل����رحم����ي، 
هذه  ب������اأن  “م�شدر”،  ل�������ش���رك���ة 
�لعلقات  م���ن  ت���ع���زز  �لت���ف���اق���ي���ة 
�مل���ت���ي���ن���ة �ل���ت���ي ت���رب���ط ب����ني دول����ة 
�لإم����������������ار�ت �ل����ع����رب����ي����ة �مل���ت���ح���دة 
وجمهورية �لعر�ق، وت�شمح بتبادل 
�لبلدين.  ب��ني  �خل���ر�ت و�مل��ع��ارف 
و�لعر�ق  �لإم���ار�ت  �أن  �إىل  م�شري�ً 

�ل����ش���ت���ث���م���ار�ت و�ل���ع���ق���ود ب������وز�رة 
�لكهرباء �لعر�قية، وحممد جميل 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �ل����رحم����ي، 

ل�شركة “م�شدر«. 
وع�����ّر م���ع���ايل ���ش��ه��ي��ل ب���ن حممد 
�ل��ط��اق��ة و�لبنية  �مل���زروع���ي، وزي���ر 
�لتحتية يف �لإم��ار�ت، عن �شعادته 
بتعزيز �لتعاون �ملثمر ما بني دولة 
�لعر�قية  و�جل��م��ه��وري��ة  �لإم�����ار�ت 
هذه  �أهمية  على  موؤكد�ً  �ل�شقيقة، 
�لعر�ق  �لت��ف��اق��ي��ة يف دع���م ج��ه��ود 
�أه�����د�ف�����ه�����ا يف جم���ايل  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�لطاقة  و�حل��د من تبعات �لتغري 

�ملناخي.
�شهدت  “لقد  م���ع���ال���ي���ه:  وق�������ال 
مت�شارعاً  من��و�ً  �لأخ���رية  �ل�شنو�ت 
و�أثبتت  �مل��ت��ج��ددة  �لطاقة  لقطاع 
جدو�ها  م��دى  �لنظيفة  �لتقنيات 
�لقت�شادية، وقد ��شتطاعت �شركة 
يف  ري��ادت��ه��ا  ت��ر���ّش��خ  �أن  “م�شدر” 
ه���ذ� �ل��ق��ط��اع م��ن خ���لل حمفظة 
م�����ش��اري��ع م��ت��ن��وع��ة، ل��ت�����ش��اه��م يف 

وحمطة  �ل�������ش���م���ال،  يف  ب��امل��و���ش��ل 
100 ميجاو�ط يف مدينة  بقدرة 

�لعمارة يف �جلنوب �ل�شرقي.
وخلل مر��شم �أقيمت يف �لعا�شمة 
و بح�شور كل  ب���غ���د�د،   �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  دول���ة  م��ن 
م�شطفى  �ل���������ش����ي����د  �ل�����ع�����ر�ق�����ي 
�ل���ك���اظ���م���ي، وم����ع����ايل ���ش��ه��ي��ل بن 
حم���م���د ف�����رج ف����ار�����س �مل�����زروع�����ي، 
يف  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وزي��ر 
�لإم������ار�ت، و م��ع��ايل �ح�����ش��ان عبد 
�ملجل�س  رئي�س  ��شماعيل،  �جل��ب��ار 
يف  �لنفط  وزي���ر  للطاقة  �ل����وز�ري 
�لعر�ق، ومعايل عادل كرمي، وزير 
�لعر�ق، و�شعادة �شامل  �لكهرباء يف 
عي�شى �لقطام �لزعابي، �شفري دولة 
و�أع�شاء  �ل��ع��ر�ق،  ل��دى  �لإم�����ار�ت 
“م�شدر”،  �شركة  يف  �لإد�رة  م��ن 
مت توقيع �لتفاقية من قبل �شهى 
�لوطنية  �لهيئة  رئي�شة  �ل��ن��ج��ار، 
لل�شتثمار بالعر�ق، ومها حمودي 
ع��ب��د �جل����ب����ار، م���دي���ر ع����ام د�ئ����رة 

مركز  خ��لل  م��ن  �ملجموعة  توفر 
لرو�د  �ل��دع��م  لها  �لتابع  �لب��ت��ك��ار 
يف  �لدولة  يف  و�جلامعات  �لأعمال 
و�لتجارية.  �ل�شناعية  �مل��ج��الت 
�شبكة  يف  �أي�شاً  �ملجموعة  وت�شاهم 
لوز�رة  �لر�بعة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة 
و�لتي تعد �أحد م�شاريع �خلم�شني 
حلكومة دولة �لإمار�ت. �إىل جانب 
ذلك، ترتبط �إريك�شون ب�شر�كة مع 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  جامعة 
منظومة  ت���ط���وي���ر  يف  ل���ل���ت���ع���اون 
و�لقيادة  �ل��ذك��ي  �ل��ن��ق��ل  وت��ق��ن��ي��ات 

�لذ�تية يف �لدولة.

•• دبي-وام:

�أكد معايل عبد�هلل بن طوق �ملري 
�لإمار�ت  دولة  �أن  �لقت�شاد،  وزير 
�لعربية �ملتحدة تقود �ليوم جهود�ً 
م��ت��و����ش��ل��ة م�����ش��ت��ل��ه��م��ة م���ن روؤي����ة 
للم�شتقبل،  �ل��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا 
مر�حل  وت�شريع  ��شتكمال  بهدف 
�لتحول نحو منوذج �قت�شادي مرن 
وم�شتد�م يو�كب �أحدث �لجتاهات 
�لقطاعات،  خمتلف  يف  �مل�شتقبلية 
ويقوم على �أ�ش�س �ملعرفة و�لبتكار 

و�لتقنيات �لرقمية �ملتقدمة.
�ل�����روؤي�����ة  �أن  م���ع���ال���ي���ه  و�أ�������ش������اف 
�لقت�شادية لدولة �لإمار�ت خلل 
�ملرحلة �ملقبلة – متا�شياً مع �أهد�ف 
مئوية 2071 - تركز على تعزيز 
منو  يف  �حلديثة  �لتكنولوجيا  دور 
�لقت�شاد ومتكني �لتحول �لرقمي 

و��شتقطاب  �لأع����م����ال  ق���ط���اع  يف 
و�مل�شاريع  و�ل����ك����ف����اء�ت  �مل����و�ه����ب 
�أعمال  ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري  �ل���ري���ادي���ة، 
لل�شتثمار�ت  وج���اذب���ة  منفتحة 
�مل�شافة،  �ل��ق��ي��م��ة  وذ�ت  �ل��ن��وع��ي��ة 
وحتفيز �ل�شركات �لنا�شئة �لقائمة 
ع��ل��ى �لب��ت��ك��ار و�لأف���ك���ار �جلديدة 
وت���ب���دع وتنمو  ل��ت��ع��م��ل  و�ل����و�ع����دة 

�نطلقاً من دولة �لإمار�ت.
�لقت�شاد  وز�رة  �أن  معاليه  و�أك���د 
وتو�شيع  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ح��ري�����ش��ة 
�ل��ق��ط��اع �خلا�س  م���ع  ���ش��ر�ك��ات��ه��ا 
ومر�كز �خلرة و�ل�شركات �لعاملية 
�لر�ئدة وجميع �مل�شاهمني يف هذه 
�مل���ج���الت �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. ج���اء ذلك 
خلل �جتماع معاليه يف مقر وز�رة 
�لقت�شاد بدبي مع �شعادة بورجي 
�إكهومل �لرئي�س و�ملدير �لتنفيذي 
حيث  �لعاملية،  �إريك�شون  ملجموعة 

�ل��ت��ي ت��خ��دم �أج���ن���د�ت �ل������وز�رة يف 
جم��الت ري��ادة �لأع��م��ال و�لتحول 
�مل��و�ه��ب وتنويع  �ل��رق��م��ي وج���ذب 
�أن�شطة  وت���ن���م���ي���ة  �ل�����ش����ت����ث����م����ار 
و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
و�لتطوير  و�ل���ب���ح���ث  و�لب����ت����ك����ار 
وق��ط��اع��ات �لق��ت�����ش��اد �جل��دي��د يف 
�أهد�ف  ين�شجم مع  �ل��دول��ة، ومب��ا 

وم�شالح �لطرفني.
و�أكد معايل �بن طوق �أن �إريك�شون 
لديها �ليوم خرة عاملية ر�ئ��دة يف 
جمالت �لتحول �لرقمي وتقنيات 
تكنولوجيا  وب��الأخ�����س  �مل�شتقبل 
 ،5G ش��ب��ك��ات �جل���ي���ل �خل���ام�������س���
وتوجهات  خ��ط��ط  م���ع  وت�����ش��رتك 
دولة �لإمار�ت يف �لعديد من �لقيم 
و�ل��ق��و����ش��م �مل�����ش��رتك��ة �ل��ت��ي تعزز 
�آفاق �ل�شر�كة معها يف تنمية بيئة 
ودعم  م�شتقبلية  بنظرة  �لأع��م��ال 

ب���ح���ث �جل���ان���ب���ان ت���ط���وي���ر �أوج�����ه 
و�ملجموعة  �ل�����وز�رة  ب��ني  �ل��ت��ع��اون 
��شتعد�د�ت  لدعم  �لر�ئدة  �لعاملية 
عاماً  للخم�شني  �لإم������ار�ت  دول����ة 
�ملقبلة عر تعزيز ممكنات �قت�شاد 
تنموي  م��ن��ح��ى  وق����ي����ادة  �مل���ع���رف���ة 
بيئة  تطوير  يف  ي�شاهم  للبتكار 
م�شتويات  �إىل  �لدولة  يف  �لأعمال 
جديدة ويدعم م�شاريع �خلم�شني 
وي�شرع حتقيق م�شتهدفات مئوية 

�لإمار�ت 2021.
و�تفق �جلانبان على تطوير خطة 
تعاون م�شرتك ت�شاهم من خللها 
جمموعة �إريك�شون �لعاملية يف دعم 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات وخطط  وت�����ش��ري��ع 
�ملجالت  ه��ذه  يف  �لقت�شاد  وز�رة 
وتوفري  �ل��ط��م��وح��ة،  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�مل���م���ك���ن���ات و�حل������و�ف������ز و�أح��������دث 
�لتقنيات �لعاملية و�حللول �ملبتكرة 

يف  مب�شاهمتها  وت��ع��ت��ز  �لإم�������ار�ت 
دعم جهود �لدولة لتطوير بنيتها 
عر  ���ش��ي��م��ا  ول  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، 
و�إنرتنت  �خلام�س  �جليل  �شبكات 
�لرقمية  و�حل������ل������ول  �لأ������ش�����ي�����اء 
ل��ق��ط��اع��ات �لأع����م����ال، م����وؤك����د�ً �أن 
وز�رة  مع  لل�شر�كة  خطط  تطوير 
�ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  �لق��ت�����ش��اد خ���لل 
�ملجموعة  �أمام  �آفاقاً جديدة  يفتح 
لتنمية �أن�شطتها و�مل�شاهمة ب�شورة 
�أك���ر يف دف���ع م�����ش��رية �لب��ت��ك��ار يف 
�لدولة و�ملنطقة، ومبا يتو�فق مع 
�أهد�ف �إريك�شون يف تعزيز م�شاهمة 
�لتكنولوجيا يف �لتنمية �مل�شتد�مة 

يف �ل���دول���ة وت�����ش��ري��ع��ه��ا. ي��ذك��ر �أن 
�لتي  �لعاملية  �إريك�شون  جمموعة 
يف  ومدرجة   1876 ع��ام  تاأ�ش�شت 
دولة  يف  تعمل  ن��ا���ش��د�ك،  ب��ور���ش��ة 
�لإمار�ت منذ عام 1980 ولديها 
�شر�كات و��شعة يف جمالت �لبتكار 
و�لتكنولوجيا مع عدد من �جلهات 
�أطلقت يف  �ل��دول��ة، وق��د  �ملعنية يف 
�أب��ري��ل �مل��ا���ش��ي ب��دع��م ورع��اي��ة من 
“معاً  ه��اك��اث��ون  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة 
عن بعد” لتحفيز �لبتكار و�إتاحة 
لتقدمي  ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن  �ل���ف���ر����ش���ة 
و�أفكارهم  �لإب����د�ع����ي����ة  ح��ل��ول��ه��م 
كما  للتطبيق.  �ل��ق��اب��ل��ة  �ل��ري��ادي��ة 

�جلهود �لوطنية يف هذ� �لجتاه.
و�أ����ش���اف : “ ن��ح��ن ح��ري�����ش��ون يف 
مناذج  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  نف�شه  �ل��وق��ت 
�لقطاعني  بني  �لناجحة  �ل�شر�كة 
�حل����ك����وم����ي و�خل������ا�������س وت����وف����ري 
ت�شهل جن��اح ومنو  �لتي  �مل��ق��وم��ات 
�ل�شركات �لعاملية �لر�ئدة يف �أ�شو�ق 
�لإم��ار�ت وتو�شع م�شاهمتها  دول��ة 
و�لبتكار  �ل��ن��م��و  م�����ش��رية  دف���ع  يف 
�ل����دول����ة  �ل���ت���ق���ن���ي يف  و�ل����ت����ط����ور 

و�ملنطقة«.
من جانبه، قال بورجي �إكهومل �إن 
لديها  �لعاملية  �إريك�شون  جمموعة 
����ش���ر�ك���ة ط��وي��ل��ة �مل�����دى م���ع دول���ة 

- ابن طوق: النموذج القت�ش�دي ب�لإم�رات يقوم على البتك�ر واحللول 
الرقمية واملواهب وامل�ش�ريع الري�دية.. وحري�شون على بن�ء �شراك�ت 

ن�جحة مع القط�ع اخل��س لدعم هذا التوجه.
- بورجي اإكهومل: تطوير خطط ال�شراكة مع وزارة القت�ش�د تفتح اآف�قً� 
لتنمية اأن�شطة اإريك�شون وم�ش�همته� ب�شورة اأكرب يف دفع م�شرية البتك�ر 

والتكنولوجي� يف الإم�رات واملنطقة
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تنازل/ بيع
�إع�لن ب�الن��ش�ر

 - �شيد�لفى  تيكيتيل  مار�كار  �شيد�لفى  تيكيتيل  جا�شم  �ل�شيد/  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
�جلن�شية:�لهند يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )%100( وذلك �إىل �ل�شيد/ 
�خليار  )بقالة  �مل�شماه  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية:�لهند،    – تيابور�يل  بو  �لنكاندى  �لرحمن  خلق 

�جليد( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )749051(، 
�ل�شخ�س  �إىل)�شركة  خدمات(  )وكيل  من  للرخ�شة  �لقانوين  �ل�شكل  تغيري   - �أخرى:  تعديلت 
�لو�حد ذ،م،م(، - تغيري �ل�شم �لتجاري للرخ�شة من )بقالة �خليار �جليد( �إىل )بقالة �أمل �ملدينة 

ذ،م،م – �شركة �ل�شخ�س �لو�حد(،
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
MOJAU_2021- 0025430 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�علن بالن�شر

�حمد على �حمد �ملل �ل على - �جلن�شية: �لمار�ت ، يرغب يف �لبيع  �ل�شيد:  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن   •
و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�شيد: عبد�ل�شلم كوند�تيل مويدو – �جلن�شية : 
�لهند يف �لرخ�شة �مل�ش�ماه )�شالون �شمنان للحلقة �لرجالية ( تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 

)762469( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة،
تعديلت �خرى:  • تغيري �ل�شكل �لقانوين من ) موؤ�ش�شة فردية ( �ىل ) وكيل خدمات (

من ) ق�س وت�شفيف �ل�شعر و�حللقة للرجال ( لي�شبح )بقالة ( �لن�شاط  • تغيري 
�ل�شم �لتجاري من )�شالون �شمنان للحلقة �لرجالية ( لي�شبح ) بقالة نور �ملها ( • تغيري 

�لكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعملبن�س 
�لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني 
من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
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تنازل/ بيع
�إعلن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد : عبد�هلل علي ح�شن رجب �آل علي - �جلن�شية: �لإمار�ت، يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�شيد: نبيل رم�شان �ل�شيد زهريى 
- �جلن�شية: م�شر، يف �لرخ�شة �مل�شماه )�لفجر ملقاولت �لبناء( تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب 

رخ�شة رقم )547299( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة،
�لو�حد  �ل�شخ�س  )�شركة  �إىل  فردية(  )موؤ�ش�شة  من  �لقانوين  �ل�شكل  -تغيري  �خرى:  تعديلت   
)ذ،م،م((،  • تغيري �لإ�شم �لتجاري من )�لفجر ملقاولت �لبناء( �إىل )�لفجر ملقاولت �لبناء)ذ،م،م( 

- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد،
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
MOJAU_2021- 0025439 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد / مبارك فلح حمود جره �لقحطاين، �جلن�شية: �لمار�ت يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ش�ته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شادة / �م بي �ف لل�شتثمار – 
�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ، بالرقم CN-4173667 رخ�شة �شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
بالرخ�شة �مل�شماه )�ملركز �لكندي �لطبي للجر�حة و�لتجميل( تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة  – �بوظبي 

مبوجب رخ�شة رقم )738090( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقه، 
تعديلت �خرى : ل يوجد

وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
MOJAU_2021- 0025508 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إعلن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد: عبد�هلل حممد �حمد عبد�هلل �ملازمي - �جلن�شية: �لإمارت، يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�شيد: فهد �ل�شيخ - �جلن�شية: 
�ملغرب، يف �لرخ�شة �مل�شماه )�لفردو�س خلدمات �لفر�ح( تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة 

رقم )218808( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة،  
تعديلت �خرى:   تغيري �ل�شكل �لقانوين من )موؤ�ش�شة فردية( �إىل )وكيل خدمات(،

وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
MOJAU_2021- 0025458 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�علن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�شيد : ��شلم نادوفيلكان�دي عبد�هلل كوتي - �جلن�شية: �لهند ، يرغب 
�ل�شيد: عبد�ل�شلم كوند�تيل  �إىل  �لبالغة )100%( وذلك  و�لتنازل عن كامل ح�شته  �لبيع  يف 
�ل�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت   ) �ملا�س  نور  )حمم�شة  �مل�شماه  �لرخ�شة  يف  �لهند   : – �جلن�شية  مويدو 

مبوجب رخ�شة رقم )756965( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة،
 تعديلت �خرى: تغيري وكيل خدمات

وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
MOJAU_2021- 0024820 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إعلن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن: �ل�شيد/ عبد�هلل حممد عبد�هلل كرم �ملازمي - �جلن�شية:�لإمار�ت يرغب 
�ل�شيد/ ماجنوت �شودهاكار�ن  �إىل  �لبالغة )100%( وذلك  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته  يف 
نرييديل كارميبان فيتيل – �جلن�شية:�لهند - يف �لرخ�شة �مل�شماه )مطعم ر�جنون( �ل�شادرة من 

د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )216850( 
تعديلت �أخرى : تغيري �ل�شكل �لقانوين للرخ�س من )موؤ�ش�شة فردية( �ىل )وكيل خدمات( 

وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
MOJAU_2021- 0025248 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�علن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�شيد: حممد ح�شن �حمد ح�شن �ل علي - �جلن�شية: �لمار�ت ، يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�شيد: عبد�لعزيز حممد عبد�هلل 
حممد عيون – �جلن�شية : �لمار�ت يف �لرخ�شة �مل�شماه )�لقدرة لتاأجري �ل�شيار�ت( تاأ�ش�شت باأمارة 

�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )526751( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة، 
تعديلت �خرى: ل يوجد

وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة �شالح  �شيامري التجارية - ذ م م
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003627/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شركة �شالح �شيامري �لتجارية- ذ م م 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ حممد علي �شالح �شيامري  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف 60869.0 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعله خلل )15( يوما من 
تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ا�شيم جميل حممد باناري�ص باناري�ص   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002951/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ��شيم جميل حممد باناري�س باناري�س 
�لعنو�ن : عجمان �شابقا )خارج �لدولة( ح�شب ورقة �لتحري 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ بلديون نيتورك�س بر�يفت ليمتد ، �جلن�شية : هندي  - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف 125354 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعله خلل )15( يوما من 
تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2018/0015058
�خطار عديل للوفاء مببلغ 7595 درهم

�إخطار عديل بالوفاء
�لوكاله  مبوجب  ميثلها  �ملخط�ر/ �شمية عبد�لعزيز على �ملطوع كويتيه �جلن�شية وحتمل رقم هويه رقم 784195210687315 

رقم 2786618 �ل�شيد / مريز� �شاهد بايك و يحمل �لهوية رقم 784195561965286
�لعن�و�ن / �ل�شارقة �ملجاز  - هاتف رقم / 0506954530

�ملخطر �إليه / عائ�شة عبد�حلميد بت
�لع�نو�ن �ل�شارقه - هاتف رقم / 0507684860
�ملو�شوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 7595 درهم

�ملخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ 7595 درهم مبوجب �تفاق مرم بني �ملخطر و�ملخطر دفعة من دفعات �يجار �شقة فاإن �ملخطر 
يطالب �ملخطر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شدة بذمته  حيث �نه بتاريخ ��شتحقاق �ل�شيك توجه �ملخطر ل�شرف �ل�شيكات �إل �أنه �رتدو دون 

�شرف لعدم وجود ر�شيد كايف قابل لل�شحب
دبي  �لمار�ت  بنك  على  و�مل�شحوب   2019/02/27 ��شتحقاق  بتاريخ  درهم   7595 مببلغ   000018 رقم  �شيك  كالتايل  وبياناته 

�لوطني - وحيث �إن �ملخطر �ليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ��شتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر� ولكن دون جدوي
لذلك فاإننا نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ �ملذكور خلل خم�شة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ل �شن�شطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية

و�طلب من �ل�شيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به
وهذ� �إخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2018/0022711
وميثلها   612113 بالرقم  �ل�شارقة  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  و�ملرخ�شة  للمنا�شبات  فور�يفر  �ملخط�ر/ 
زين  / خالد منري  �ل�شيد   38231/1/2021 رقم  وكالة  �شوري  وميثله مبوجب   - �لبلدي  �شعبان زهري   - �ملالك 
رقم  - هاتف  �ل�شارقة   / �لعن�و�ن    784198902695810 رقم  بطاقة هوية  ويحمل  �شوريا  – �جلن�شية  �لدين 

0568887720 /
�ملخطر �إليه / �بر�هيم �حمد �بر�هيم �لر�ق �لعلي - �مار�تي �جلن�شية

�لعن�و�ن/ �ل�شارقة  - هاتف رقم / 0509399199
درهم( �لف  )ثلثون  درهم  �ملو�شوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 30،000 

�ملخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ 30،000 درهم مو�شوع �ل�شيك �ملحرر من قبل �ملخول بالتوقيع عن �ملدعي 
�إل �نه �رتد دون �شرف لعدم وجود ر�شيد كايف  عليه حيث �نه بتاريخ ��شتحقاق �ل�شيك توجه �ملدعى ل�شرف �ل�شيك 

قابل لل�شحب و �حل�شاب مغلق.
و�مل�شحوب على   2021/01/03 ��شتحقاق  بتاريخ  درهم   30000 �ل�شيك رقم500100 مببلغ   : كالتايل  وبيانه 
و�ملطالبة  ��شتحقاقه  تاريخ  م�شي  رغم  باملبلغ  بالوفاء  تقوم  قد  عليه  �ملدعي  �إن  وحيث  �ل�شلمي.  �بوظبي  م�شرف 
من  �أيام  خم�شة  خلل  �ملذكور  مبلغ  �شد�د  ب�شرورة  نخطركم  فاننا   ، لذلك  جدوى،  دون  ولكن  وتكر�ر�  مر�ر�ً  �لودية 
تاريخ �إخطاركم و�ل �شن�شطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية. و�طلب من �ل�شيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار 

للعلم مبا جاء به.
وهذ� �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2018/0020790
درهم �خطار عديل للوفاء مببلغ 98،229.00 

�ملخط�ر : �شعيد حمد عز�ن حممد �ملزروعي - �مار�تي �جلن�شية ب�شفته �شريك ومدير يف �لرخ�شة �مل�شماه )�ملركز �ملتكامل للتوجيه( 
�لكردي  �أحمد  مو�شى  حلمى  /حممود  بالوكالة  وميثله   )756015( برقم  بال�شارقة  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  و�ل�شادرة 
بن  ح�شن  حميد  علياء   / بالوكالة  وميثله   )2020/1/217034( دبي  حماكم  من  �شادرة  وكالة  مبوجب  �جلن�شية  م�شري   –
ركا�س �آل علي - �مار�تية �جلن�شية وحتمل بطاقة هوية رقم 784196951621093 مبوجب وكالة �شادرة من حماكم دبي برقم 

)2021/1/175730(
�لعن�و�ن : �ل�شارقة - �شناعية 18- خلف �شارع �ل�شيخ حممد بن ر�يد - هاتف رقم 0521133313

�ملخط�ر �إليه : خالد عبد�ملنعم عبد�لغفار �بر�هيم - م�شري �جلن�شية
�لعنو�ن : دبي - �لنهدة - هاتف رقم : 0501735303

مو�شوع �لإخطار : بدفع قيمة �ل�شيك 
�لوقائع : حيث �أن �ملخطر حرر للمخطر�ليه �شيك و بياناتهم كالتايل :

بتاريخ  درهم(  وع�شرون  وت�شعة  ومئتان  �لف  وت�شعون  )ثمانية  درهم   )98،229،00( بقيمة   )000025( رقم  �شيك   -1
)2021/07/24( - �ل�شيك حمرر ل�شالح �ملخطر �إليه و هذ� �ل�شيك م�شحوب على )بنك �لإمار�ت دبي �لوطني( ول يقابله ر�شيد 
قابل لل�شحب.  وحيث �أن �ملخطر �إليه يرف�س �شد�د قيمه �ل�شيك على �لرغم ��شتنفاذ كافة �لطرق �لودية.  • وعليه فاأن �ملخطر يرغب 
يف �ند�ر �ملخطر �ليه ب�شرورة دفع قيمة �ل�شيك يف فرتة �أق�شاها خم�شة �يام من تاريخ ��شتلم �لخطار و�ل �شوف ي�شطر ��شفا لتخاد 

�لجر�ء�ت �لقانونية �شدها   وعليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل بال�شارقة �إخطاركم بهد� ر�شميا.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2018/0023577
�إخطار عديل 

�ملخط�ر  : عب�د�هلل مريز� حمم�د خلي�ل �ملل - �جلن�شية : �لمار�ت ، و�أحم�ل هوي�ة �إمار�تي�ة رقم )784199435314150(
�لعنو�ن : �ل�شارقة - �شمنان - �شارع 19 - فيل 15 هاتف رقم : 0568977000  �ملخطر �إلي�ه : حمم�د مب�ارك �ش�رور �بو�ش�يم �لكتبي 
– �جلن�شية : �لمار�ت   يحمل هوية �مار�تية رقم )784199374152959( �لعنو�ن : �ل�شارقة - منطقة �لقر�ئن 2 – �شارع رقم 

– فيل رقم 17 - هاتف رقم : 0547766668 / 0566556667  1208-1 �لقطعة  رقم   -  57
مو�شوع �لإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ )250000( درهم ،

�لوق�ائ�ع :  مت �لتفاق بني �ملخطر و�ملخطر �ليه على �ن يقوم �ملخطر �لي�ه باإقرت��س مبلغ وقدرة )250000 درهم( من �ملخطر على �ن 
يقوم ب�شد�د ورد �ملبلغ للمخطر على �ق�شاط م�شاف�ا عليه�ا �لف�و�ئد �لقانونية لي�شبح �جمايل �ملبلغ )281500 درهم( 

ومت ت�شليمه للمخطر ل�شمان مبلغ �لقر�س وبياناته :  بقيمة  �شمان  �شيك  بتحرير  �ليه  �ملخطر  • قام 
 ، �ل�شلمي  �بوظبي  م�شرف  على  و�مل�شحوب  درهم   )250000( بقيمة   )500009( رقم  • �شيك 

�ملخطر �ليه مر�ر� وتكر�ر� وب�شورة ودية ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته ولكن دون جدوى. • طالب 
عن �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته دون مرر رغم �ملطالبة �لودية �ملتكررة مما ��شر باملخطر  ممتنع  �ليه  �ملخطر  �ن  • وحيث 

لذلك  ، �أن �ملخطر يخطر �ملخطر �ليه ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته و�مل�شتحق للمخطر وذلك يف موعد �ق�شاه )5( �يام من تاريخ 
تبلغكم هذ� �لإخطار و�ل �شوف ي�شطر �ملخطر �ىل تقدمي �ل�شيك للبنك و �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ �مل�شتحق 
له مع �لفائدة و�لتعوي�س مع حفظ باقي �حلقوق. فاملخطر يخطركم بهذ� �لخطار للعمل مبا جاء به ونفاذ� ملفعولة ول�شريان كافة 

�لثار �لقانونية �ملرتتبة  عليه يف مو�جهتكم. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005792 يف  الدعوى رقم

�إل�ى �ملدعي عليه : �لفر�س لتجارة �ملفرو�شات ذ.م.م
جمهول حمل �لإقامة : �ل�شارقة �ل�شناعية 4 بالقرب من حول �لمار�ت حمل �لفر�س لتجارة 
�ملفرو�شات - باإلز�م �ملدعى عليها ب�شد�د مبلغ وقدره )28000( وقدره ثمانية وع�شرون �ألف 
وبالر�شوم  �ل�شد�د  �ل�شتحقاق وحتى متام  تاريخ  %12 من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهما 

و�مل�شاريف مع �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبل كفالة
�ل�شارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/10/17 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى 10( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خلل مدة ل 
تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/10/5 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
 اعالن بالن�شر

   322/2021/1327 ا�شتئناف عقاري  
مذكرة �إعلن بالن�شر )�إ�شتئناف(

تفا�شيل �لإعلن بالن�شر 
�ىل �مل�شتاأنف �شده /1- �شلمى جل �غا - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �مل�شتاأنف / موؤ�ش�شة عقار 
وميثله / عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي  

قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2021/892 عقاري جزئي  
�شباحا   10.00 �ل�شاعة   2021/10/18 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت 
بقاعة �لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1093/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية رقم 91

مو�شوع �لدعوى : �لق�شاء بف�شخ �لتعاقد b04 / h6 و�لز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامم برد مبلغ )610.395( درهم 
للمدعي مع �لز�مهم بالفو�ئد �لتاأخريية بو�قع 12% و�لفو�ئد �لقانونيه بن�شبة 9% من تاريخ قيد �لنز�ع وحتى تاريخ �ل�شد�د 
و�لز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامم ب�شد�د مبلغ )100.000( درهم كتعوي�س للمدعي عن �ل�شرر �ملادي و�ملعنوي وفو�ت 

�لك�شب و�خل�شارة �لتي حلقت به من جر�ء �خطاء �ملدعي عليه �لول. 
�ملدعي:حممد �شعيد �شالح مقرم �جلابري

عنو�نه:�لمار�ت �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �شارع �لبر�ج - مبنى برج برلينجتون - �شقة مكتب 3103 
�لطابق 31 - ح�شة علي �لقبي�شي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية

وميثله:ح�شة علي حممد حجي �لقبي�شي
�ملطلوب �إعلنه :  1- �لو�دي �لخ�شر للعقار�ت  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع �لإعلن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لق�شاء بف�شخ �لتعاقد b04 / h6 و�لز�م �ملدعي عليهم بالتكافل 
و�لت�شامم برد مبلغ )610.395( درهم للمدعي مع �لز�مهم بالفو�ئد �لتاأخريية بو�قع 12% و�لفو�ئد �لقانونيه بن�شبة %9 
من تاريخ قيد �لنز�ع وحتى تاريخ �ل�شد�د و�لز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامم ب�شد�د مبلغ )100.000( درهم كتعوي�س 
للمدعي عن �ل�شرر �ملادي و�ملعنوي وفو�ت �لك�شب و�خل�شارة �لتي حلقت به من جر�ء �خطاء �ملدعي عليه �لول - وحددت 
لها جل�شة يوم �لإثنني  �ملو�فق  2021/10/11  �ل�شاعة 8.30 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  787/2021/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�شة رقم 187
، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به  مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/579 عقاري جزئي 

وقدره )544521( درهم �شامل للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : �ملوؤ�ش�شة �لعامة للعقار�ت �ل�شتثمارية

ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة دب���ي - ���ش��ارع �مل��ط��ار منطقة ب��ور���ش��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة �لع���م���ال �مل��ي��ز�ن��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 
هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين:execution1@omalc.ae  - مكاين:3244594826

هاتف:042595777  -  IBAN:AE090500000000020106942
وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي

�ملطلوب �إعلنه : 1- هاجر عبد�هلل حميدي 2- طيبة عبد�هلل حميدي  - �شفتهما : منفذ �شدهما
مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)544521( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  851/2021/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�شة رقم 187
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/244 عقاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )866039( درهم �شامل للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : �ملوؤ�ش�شة �لعامة للعقار�ت �ل�شتثمارية

عنو�نه:�مارة دبي - �شارع �ملطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نني مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين

مكاين:3244594826
�ملطلوب �إعلنه : 1- حممد عبيد �لرحمن حممد علي �شيخ  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر  به وقدره )866039( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�شداقة لتنظيم املعار�ص ميثلها 

ح�شام وديع العري�شي   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002487/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �ل�شد�قة لتنظيم �ملعار�س ميثلها ح�شام وديع �لعري�شي 
�لعنو�ن : دبي ديرة �ملنخول مكتب رقم 601 ملك �شاحي خلفان �شاحي بن متيم �ملهريي ديرة بور �شعيد 

0508889110
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ: حكيم �هلل �شري �هلل ، �جلن�شية �أفغاين  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم 
�ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف 67895 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعله خلل )15( يوما من تاريخ �إعلنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعلنكم   /

�جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : جي اي ال لل�شحن والتخزين ذ.م.م  
�لكر�مة   - �ملو�شى - بردبي  207B ملك عبد�هلل �حمد عبد�هلل  : مكتب رقم  �لعنو�ن 
767485 رقم �لقيد  - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة ،  رقم �لرخ�شة : 
�لقت�شادية بدبي  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  1249581 مبوجب هذ�   : �لتجاري  بال�شجل 
باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�شركة �ملذكورة �أعله ، وذلك 
�لعدل حماكم  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2021/10/6 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/8/23 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
ملك   201 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن  ق�نونيون  حم��شبون  و�شرك�ه  برا�ش�د  �مل��ع��ني 
م�شطفى عبد�لرحيم برهان م�شطفى - بردبي - �لكر�مة - �لهاتف:043967250 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �لفاك�س:043967240   -

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�ش�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : برا�ش�د و�شرك�ه حم��شبون ق�نونيون
 - بردبي   - برهان م�شطفى  عبد�لرحيم  201 ملك م�شطفى  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن   

�لكر�مة - �لهاتف:043967250 - �لفاك�س:043967240
�مل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   
�ملذكور �أعله لت�شفية جي اي ال لل�شحن والتخزين ذ.م.م  وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ  2021/10/6 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/8/23 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
�أعله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�ش�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
عري�شة   على  اأمر   SHCFICIPTO2021 /0007001 يف  الدعوى رقم

�إىل:�ملحكوم عليه/ �شفيق خيال جان ملقاولت �لنجارة �مل�شلحة 
 �لعنو�ن : 9377204

نحيطكم علما باأنه بتاريخ ليوجد
 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعله

ل�شالح/ هيكماتيار �شامكاين ،
بالتايل:ناأمر باإلز�م �ملدعي عليها �ن ت�شلم �ملدعي جو�ز �ل�شفر �خلا�س به.

حكما قابل ً للتظلم خلل �ملدة �لقانونية.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 261
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد : �بو طاهر بن عبد�لكرمي، �جلن�شية - بنغلدي�س ، يرغب 
100% و ذلك �ىل �ل�شيد : بابو بن حممد  يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغه 
��شماعيل - �جلن�شية بنغلدي�س يف �لرخ�شة ) بقالة �لوتر( و�لتي تاأ�ش�شت باأم�ارة �ل�شارقة 
مبوجب رخ�شة رقم )510525( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنميه �لقت�شادية.  وعملبن�س 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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الفجر الريا�ضي

•• دبي – الفجر:

�للعبات  �أف�شل  من  بع�س  تن�شد 
�لهادي،  و�ملحيط  �آ�شيا  منطقة  يف 
مقارعة  م���ن���ه���ن  "�لع�شرين" 
�ملخ�شرمات و�ملد�فعات عن �للقب 
يف بطولة "�آ�شيا و�ملحيط �لهادي" 
جل��ول��ف �ل�����ش��ي��د�ت ل��ل��ه��و�ة، حني 
يخ�شن مناف�شات �لن�شخة �لثالثة 
�لرحال  حتط  �لتي  �لبطولة،  من 
�أبوظبي،  �لإم��������ار�ت  ع��ا���ش��م��ة  يف 
وحتى   10 م����ن  �ل����ف����رتة  خ�����لل 
على  و�ملقامة  �ملقبل،  نوفمر   13
ملعب نادي "�أبوظبي للجولف"، 
عندما حتط �لرحال للمرة �لأوىل 
يف �لإمار�ت ودول �ملنطقة. وتعاود 
�لأوىل  �لن�شختني  لقبي  حاملت 
و�ل���ث���ان���ي���ة، �ل���ت���اي���لن���دي���ة �أث���اي���ا 
ثيتيكول بطلة 2018، و�ليابانية 
ي��وك��ا ي��ا���ش��ود� �مل��د�ف��ع��ة ع���ن لقب 
�إىل   ،2019 �لأخ��رية يف  �لن�شخة 
�أروقة �لبطولة، بعد �أن مت �إلغائها 
�لعام �ملا�شي ب�شبب �لقيود �ملتعلقة 

بجائحة فريو�س "كورونا".

حمطة مهمة
و�ملحيط  "�آ�شيا  ب���ط���ول���ة  وت���ع���د 

�حت����اد  ي��ن��ظ��م��ه��ا  �ل���ت���ي  �لهادي" 
بالتعاون  �ل��ه��ادي  و�مل��ح��ي��ط  �آ���ش��ي��ا 
�لقدمي  �مللكي  ن���ادي �جل��ول��ف  م��ع 
يف  ه����ام����ة  حم����ط����ة   ،"R&S"
�أجندة �للعبات �لهاويات، لكونها 
�لأوىل،  �مل���ر�ك���ز  ل��ب��ط��لت  ت�����ش��م��ح 
ببطولت  وللم�شاركة  �ل��ت��اأه��ل  يف 
بحجم   ،2022 يف  ك���رى  ع��امل��ي��ة 
يف  �مل���ف���ت���وح���ة   "AIG" ب���ط���ول���ة 
�إيفيان"  و"�أمونديا  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
�إحدى �لبطولت �خلم�س �لكرى 
�ل����ع����امل،  �ل�������ش���ي���د�ت يف  جل����ول����ف 
على  �حل�������ش���ول  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
بطولة  للم�شاركة يف  دع��وة  بطاقة 
�لتي  للهو�ة"  �لوطنية  "�أوغو�شتا 
�ملتحدة  �لوليات  يف  �شنوياً  جتري 

�لأمريكية.

م�شرية النجم�ت  
�لتي  ثيتيكول  �أث��اي��ا  �لتايلندية 
خلف   2019 يف  و���ش��ي��ف��ة  ح��ل��ت 
�ل��ي��اب��ان��ي��ة ي��وك��ا ي���ا����ش���ود�، جنحت 
يف   28 �مل����رك����ز  �إىل  �لرت�����ق�����اء  يف 
منذ  لل�شيد�ت،  �لعاملي  �لت�شنيف 
�لعام  يف  ل���لح���رت�ف  �ن��ت��ق��ل��ت  �أن 
�جلولة  بلقبني يف  وف��ازت  �ملا�شي، 
�ملو�شم،  لهذ�  لل�شيد�ت  �لأوروب��ي��ة 

 " مو�شم  يف  مريح  بتقدم  وتتمتع 
�شويل"  دي���ل  كو�شتا  �إىل  �ل�����ش��ب��اق 
�ل��ذي مينح يف ختام جولته لقب 
�ل��دوري �لأوروب���ي للعبات  بطلة 
�لفلبينية  وت����ع����ود  �مل����ح����رتف����ات. 
ي��وك��ا ���ش��ا���ش��و، و�ل��ت��ي��لن��دي��ة باتي 
تافاتاناكيت، �للتني حلتا باملركزين 
�لثاين و�خلام�س ع�شر يف �لن�شخة 
"�آ�شيا  ل���ب���ط���ول���ة  �لف���ت���ت���اح���ي���ة 
�شنغافورة  يف  �لهادي"  و�مل��ح��ي��ط 
�لبطولة،  �أروق������ة  �إىل   ،2018
�أبريل  تافاتاناكيت  ف��ازت  �أن  بعد 
 ANA" ب���ط���ول���ة  يف  �مل����ا�����ش����ي 
Inspiration" يف كاليفورنيا، 
وتنجح �شا�شو �لبالغة م �لعمر 19 
"�أمريكا  بطلة  ت�شبح  �أن  يف  عاماً 

�ملفتوحة" لل�شيد�ت.

ح�شور الكوري�ت
وم�����ن ب����ني �ل���ن���ج���م���ات �ل����و�ع����د�ت 
�ل���ل���و�ت���ي �أك�������دن م�����ش��ارك��ت��ه��ن يف 
بطلة  ه��و�ن��غ  يومني  "�أبوظبي"، 
�جلنوبية  �ل�����ك�����وري�����ة  �جل�����ول�����ف 
ل����ه����و�ة �ل�������ش���ي���د�ت، و�ل����ت����ي حتتل 
�لعامل،  يف  �ل�شاد�شة  �ملرتبة  حالياً 
و�للعبان �ل�شينيتان زياوين يني 
�ملركزين  يف  �مل�شنفتني  ي���ي،  ويل 
على  عاملياً  ع�شر  و�لثالث  �لتا�شع 

�لتو�يل.
ومتثل بطولة "�أبوظبي" �مل�شاركة 
�لأوىل للكورية �جلنوبية هو�نغ يف 
�لهادي"،  و�ملحيط  "�آ�شيا  بطولت 
�لبالغة  للعبة  حافل  مو�شم  بعد 
من �لعمر 19 عاماً، جنحت خلله 

يف �نتز�ع لقب بطولتني للهو�ة يف 
بلدهم، �ىل جانب �حل�شول على 
"كوريا  ب��ب��ط��ول��ة  �ل����ر�ب����ع  �مل���رك���ز 

�ملفتوحة لل�شيد�ت".

طموح الفوز 
هو�نغ  �جلنوبية  �لكورية  وعلقت 
"�أبوظبي"  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
د�ئماً  �أري�����د  "كلعبة،  ب��ق��ول��ه��ا: 
�للعبات  �أف�����ش��ل  ���ش��د  �ل��ت��ن��اف�����س 
بطولة  و�����ش����ت����ك����ون  �ل������ع������امل،  يف 
حتدي  �لهادي"  و�ملحيط  "�آ�شيا 
�إىل  و�أت��ط��ل��ع  يل،  بالن�شبة  م��ث��ري 
وم���و�ج���ه���ة حت����دي م��ل��ع��ب جولف 
ه���ائ���ل م��ث��ل ن�����ادي �أب���وظ���ب���ي، ويف 
�أن  يل  ي�شبق  مل  مناخية  ظ���روف 
"�إن  و�أ����ش���اف���ت:  فيها"،  ن��اف�����ش��ت 

مكافاآت �لفوز بالبطولة ل ت�شدق، 
بطولتني  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  ب��ال��ت��اأه��ل 
�إمكانية  �إىل  بالإ�شافة  كبريتني، 
"�أوغو�شتا �لوطنية  خو�س بطولة 

للهو�ة".
ال�شيني�ت بقلب املن�ف�شة

ب�����دوره�����ا، ق���دم���ت �ل�����ش��ي��ن��ي��ة ين 
خا�شت  �أن  ب��ع��د  لف��ت��ة  م�شتويات 
 13  ،2020 �أغ�������ش���ط�������س  م���ن���ذ 
�ألقاب  �ن��ت��ز�ع  ب��ط��ول��ة، جن��ح��ت يف 
ثلثة  �شمنها  م��ن  منها،  ثمانية 
ج���ول���ة  �ح�����رت�ف�����ي�����ة يف  �أل�������ق�������اب 
وقالت  �ل�شينية".   LPGA"
ك��ن��ت حم��ظ��وظ��ة لأن  "لقد   : ي��ني 
�للعبات  قائمة  م��ن  ج���ز�ًء  �أك���ون 
�ملناف�شات على لقب ن�شخة 2019 
يف بطولة "�آ�شيا و�ملحيط �لهادي" 

لهو�ة �ل�شيد�ت، وقمت بعمل جيد 
12 يف  �مل��رك��ز  �لبطولة يف  لإن��ه��اء 
�أ���ش��ي��ف �إىل  �ل��ي��اب��ان، و�أمت���ن���ى �ن 
"�أبوظبي"  بطولة  لقب  م�شريتي 
�لذهبي  �ل�����ش��ج��ل  �لإمار�ت".  يف 
�لتايلندية  ف�������ازت  ل���ل���ب���ط���ول���ة 
�لبطولة  ب��ل��ق��ب  ث��ي��ت��ي��ك��ول  �ث���اي���ا 
نادي  م��لع��ب  ع��ل��ى   2018 ع���ام 
وح�شدت  ���ش��ن��غ��اف��ور�،  يف  �شنتو�شا 
يوكا  �ليايانية   2019 ع��ام  لقب 
�جلولف  ن��ادي  ملعب  على  يا�شود� 

�مللكي يف �ليابان.

انطالق البطولة
"�آ�شيا  ب����ط����ول����ة  �إط�����������لق  ومت 
من  ل���ل���ه���و�ة،  �لهادي"  و�مل��ح��ي��ط 
�لهادي  و�ملحيط  �آ�شيا  �حت��اد  قبل 
للجولف  �ل��ق��دمي  �مللكي  و�ل��ن��ادي 
�إىل  و�ل������ه������ادف������ة   ،"R&A"
و�أطلق  �لنا�شئة،  �ملو�هب  �كت�شاف 
للجولف  �ل���ق���دمي  �مل��ل��ك��ي  �ل���ن���ادي 
ميثاق   ،2018 يف   "R&A"
لتمثل  �جل���ول���ف،  ل��ع��ب��ة  �مل������ر�أة يف 
�لهادي"  و�مل��ح��ي��ط  "�آ�شيا  بطولة 
م���ن مفاتيح  �ل��ع��دي��د  م���ن  وح����دة 
�أج����ر�ه����ا جمل�س  �ل��ت��ط��وي��ر �ل��ت��ي 
�لإد�رة جنباً �إىل جنب مع مبادر�ت 
�حتاد �آ�شيا و�ملحيط �لهادي لزيادة 
لل�شيد�ت يف  لعبة �جلولف  �شعبية 

�ملنطقة.

جهوزية امللعب
�أبوظبي  ن���ادي  �ف��ت��ت��اح  وي��ذك��ر، مت 

للجولف يف �لعام 1998، ويحمل 
مل�����ش��ات �مل�����ش�����ش��م ب��ي��رت ه���ار�دي���ن، 
�ملاحلة  �مل���ي���اه  ب���ب���ح���ري�ت  ومي���ت���از 
و�أ����ش���ج���ار �ل��زي��ن��ة و�ل��ن��خ��ي��ل على 
وم�شار�ت  �ل��ل��ع��ب  �أ����ش���ط���ح  ط����ول 
�مل�شطحات �خل�شر�ء �لكبرية، كما 
ي�شت�شيف �لنادي بطولة "�أبوظبي 
تعد  �ل��ت��ي  للجولف   "HSBC
�أح�����د�ث �شل�شلة  �أه����م  و�ح����دة م��ن 
�جلولة  م���و����ش���م  يف  "رولك�س" 

�لأوروبية.

الدعم والرع�ية 
قبل  "R&A" م���ن  دع����م  وي���ت���م 
�مللتزمون  �لبطولة،  حدث  �شركاء 
منطقة  يف  �جلولف  لعبة  بتطوير 
حتظى  �إذ  �ل��ه��ادئ،  و�ملحيط  �آ�شيا 
بطولة �آ�شيا و�ملحيد �لهادئ لهو�ة 
م���ن جمموعة  ب���دع���م  �ل�������ش���ي���د�ت، 
 Hana Financial"
 Nippon"و  ،"Group
 Kabaya Ohayo
 "Rolex"و  "Holdings
 Trust"و  "Samsung"و
�ملعلومات  م���ن  مل��زي��د   ."Gulf
ع�����ن �ل����ب����ط����ول����ة، ي����رج����ى زي�������ارة 
anda." �لإل�����ك�����رتوين  �مل����وق����ع 
ميكن  كما   ،"org/WAAP
�لأخبار عر من�شات  �آخ��ر  متابعة 
�خلا�شة  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
ب��ال��ب��ط��ول��ة، ع��ل��ى ف��ي�����ش��ب��وك، و@
تويرت  ع��ل��ى   WAAPGolf

و�إن�شتغر�م.

•• دبي-الفجر:

�إك�شبو  ��شت�شافة  توفرها  �لتي  �لفر�س  من  ي�شتفيد  �لريا�شي  �لقطاع  ب��د�أ 
�لأك��ر يف تاريخ �لتعاون �ل��دويل يف جميع  �حلدث  يعد  �لذي  بدبي   2020
و�لعلمية  و�ل�شناعية  �لقت�شادية  �لقطاعات  جميع  منه  وت�شتفيد  �ملجالت 
و�لثقافية و�أي�شا �لريا�شية و�لتي متثلت بتو�جد عدد من �مل�شوؤولني و�لنجوم 
فيه  �ملختلفة  و�لفعاليات  �مل�شاركة  �ل��دول  �أجنحة  وزي��ارة  �لفعاليات  حل�شور 

وكذلك �للقاء مع �مل�شوؤولني يف خمتلف جمالت �حلياة.
�لريا�شي يف مقر  دب��ي  ملجل�س  �ل��ع��ام  �لم��ني  ح��ارب  �شعيد  �شعادة  �لتقى  وق��د 

�لريا�شة جلمهورية  وزير  لينفوف  �شعادة فلدميري  باإك�شبو  �لرو�شي  �جلناح 
�شيما  �لريا�شة  يف  �لطرفني  بني  �لتعاون  وزي���ادة  تعزيز  بحث  ومت  تتار�شتان 
وم�شاركة  �حلكومي  و�ل��دع��م  �لهتمام  يف  مميزة  مكانة  حتتل  �لريا�شة  و�أن 
�لقطاع �خلا�س وخمتلف �أفر�د �ملجتمع، كما �أن �لعلقات �لريا�شية بني دبي 
ورو�شيا ت�شهد منو� ملحوظا حيث مت �لتفاق على تنظيم حدث ريا�شي مهم 
�ملقبل مب�شاركة جنوم  للريا�شات �جلليدية يقام يف دبي خلل �شهر دي�شمر 
ريا�شات �جلليد �لرو�شية و�شيتم �لعلن عن تفا�شيله خلل �لأ�شبوع �ملقبل 
وهو �لذي ميثل قمة �لأد�ء �لرو�شي يف جمال �لريا�شات �جلليدية �لتي حتتل 
مليون  فيها  يقطن  �لتي  ك��از�ن وحدها  وت�شم مدينة  رو�شيا  مكانة كبرية يف 

و200 �ألف ن�شمة 52 حلبة للتزلج على �جلليد.
ك��م��ا �ل��ت��ق��ى �أم���ني ع���ام جمل�س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي جن��م �ل��ك��رة �لإي��ط��ال��ي��ة باولو 
 7 �أوروبا  �أبطال  �إيطاليا وميلن بطل دوري  مالديني �لقائد �ل�شابق ملنتخب 
مر�ت و�لذي ي�شغل حاليا من�شب �ملدير �لفني يف �لنادي �لإيطايل �لذي ق�شى 

م�شو�ره �لريا�شي فيه ويو��شل �لعمل معه يف جمال �لإد�رة حاليا.
�لدول  �أجنحة  م��ن  ع��دد  وك��ذل��ك  �إك�شبو  يف  �لإي��ط��ايل  �جل��ن��اح  مالديني  وز�ر 
�لأخ��رى كما �لتقى بعدد من �ل��زو�ر يف �لأجنحة، وقد �أبدى �لنجم �لإيطايل 
�أهمية  يدرك  و�أن��ه  �شيما  �إك�شبو  فعاليات  وح�شور  دبي  بزيارة  �شعادته  �لكبري 
ومكانة هذ� �حلدث �لأكر كون مدينته ميلن ��شت�شافت �لن�شخة �ملا�شية من 

�إك�شبو عام 2015.
وقّدم حارب لل�شيف �لن�شخة �لإجنليزية من كتاب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل "ق�شتي"، وقال له �أن هذ� �لكتاب ي�شرد فكر وجتارب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�ليوم وخططه  ت��ر�ه  �ل��ذي  �لنحو  دب��ي على  لبناء  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
لتطويرها م�شتقبل، فيما عّر مالديني عن �شعادته بالكتاب �شيما و�أنه عا�شق 
لدبي ومعجب بتطورها وروعتها وز�ئر م�شتمر لها، و�شيكون �لكتاب فر�شة له 
ملعرفة فكر �لقائد �لذي يقف ور�ء هذ� �لتطور و�لزده��ار و�شول �ىل تنظيم 

�إك�شبو 2020 و�ملرحلة �ملقبلة �لتي �شت�شهد �إجناز�ت �أكر.

اأف�شل 20 لعبة يت�شدرن وين�شدن لقب البطولة ب�لع��شمة اأبوظبي

نخبة لعبات �جلولف يطرقن باب �لنجومية يف بطولة �آ�صيا و�ملحيط �لهادي

�شّن�ع القرار وجنوم الري��شة الع�ملية يف اإك�شبو

�أمني عام جمل�س دبي �لريا�صي يلتقي وزير �لريا�صة يف تتار�صتان و�لنجم باولو مالديني

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2021/211033 
�ملن�����ذر : بنك دبي �لإ�شلمي )�س م ع( .

�ملنذر �ليه : عبد �لعزيز حمدي عبد �لعزيز �شادق فرحات )جمهول حمل �لقامة(
�شيغة �لعلن بالن�شر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي :
�ملو�عيد  خ��لل  يف  دره��م   )88198.00( قيمته  و�لبالغ  �ملديونية  مبلغ  – ���ش��د�د  �ول 

�لقانونية. 
ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �شوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�شة 
بطلب �لذن ببيع �ل�شيارة �ملرهونة ل�شالح بنك دبى �ل�شلمى " »بيجو308– لوحة رقم 
– كود  O– �إمارة دبي – مويل �ل�شنع 2020“ “وفاء� للدين  خ�شو�شي   -85497

�مل�شتحق علي �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته)88198.00( درهم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13361 بتاريخ 2021/10/8 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2021/211020 
�ملن�����ذر : بنك دبي �لإ�شلمي )�س م ع( .

�ملنذر �ليه : �شاهد علي �شينان علي نو�ز�شينان - )جمهول حمل �لقامة(
�شيغة �لعلن بالن�شر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي :
�ملو�عيد  خ��لل  يف  )12102.00(درهم   قيمته  و�لبالغ  �ملديونية  مبلغ  ���ش��د�د   – �ول 

�لقانونية.
ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �شوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�شة 
بطلب �لذن ببيع �ل�شيارة �ملرهونة ل�شالح بنك دبى �ل�شلمى " »�شايك �م جي 350– 

لوحة رقم 21058- خ�شو�شي – كود  T– �إمارة دبي – مويل �ل�شنع 2016 “
للدين �مل�شتحق علي �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته)12102.00( درهم . “ وفاء� 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف���ق���دت ����ش���ه���ادة �ل����ش���ه���م رقم 
با�شم   ADIB1074209
خمي�س  �شعيد  جمعه  �شعيد   /
من  ��������ش�������ادرة   ، �مل�����ح�����ريب�����ي 
�لإ�شلمي  �ب��وظ��ب��ي  م�����ش��رف 
وعلى  �شهم   2968 وع��دده��ا 
بالرقم  �لت�����ش��ال  يجدها  م��ن 

 0504088877

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف���ق���دت ����ش���ه���ادة �ل����ش���ه���م رقم 
با�شم   ADSB211097
خمي�س  �شعيد  جمعه  �شعيد   /
�شركة  م��ن  ���ش��ادرة   ، �ملحريبي 
�ب����وظ����ب����ي ل����ب����ن����اء �ل�������ش���ف���ن ،        
وعلى  �شهم   3652 وع��دده��ا 
بالرقم  �لت�����ش��ال  يجدها  م��ن 

 0504088877

فقدان �شهادةاأ�شهم
 NCTH122423 فقدت �شهادة �ل�شهم رقم

با�شم / غدير �شعيد �شويد �ملن�شوري ، �شادرة من 
�ملوؤ�ش�شة �لوطنية لل�شياحة و�لفنادق ، وعددها 
�لت�شال  يجدها  من  وعلى  �شهم   392921

بالرقم 0507721343 

Date 8/ 10/ 2021  Issue No : 13361
In Case No. 1039/2021 Real Estate Summary

Expert, Amer Ali Al Gergawi, appointed in the above mentioned case, 
declares under the verdict issued by Honorable Dubai Court dated 30-09 
2021, filed by the plaintiff, Aqaar Corporation
The accounting expert notifies the defendant, Timur Fattakhov
To attend before the accounting expertise on Thursday 14-10-2021 at 1 
PM in our office domicile located in Wadi Al Safa 3 Area, Street No. 17, 
Plazo Venezia Holding Limited Building, Office No. 201 and to bring all 
the documents support your situation in the case so that we can perform 
the task delegated to us as per the rules and the principles and on time.
For inquiry call No. 043344335
Amer Ali Al Gergawi
Accounting Expert
Entry No. with Dubai Courts: 41

Notice to attend the accounting 
expertise meeting 

Date 8/ 10/ 2021  Issue No : 13361
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No   211/2021/787- Real Estate Execution
Heard in  Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject  Executing the verdict issued in Case No. «579/2020 Real Estate 
Summary», by paying the execution amount of (AED 544521), including the charges 
and the expenses
Execution Applicant   Real Estate Investment Public Corporation
Address   Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 - Email execution1@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Represented by  Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Parties to be notified  1- Hajar Abdollah Hamidi - Capacity: Execution Respondent
2- Tayebeh Abdollah Hamidi - Capacity: Execution Respondent
Service Subject   The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (544521) dirhams to the 
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the 
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order 
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Mahmoud Gulam Al Bloushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 8/ 10/ 2021  Issue No : 13361
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No.  211/2021/851- Real Estate Execution
Heard in  Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject  Executing the verdict issued in Case No. 244/2020 Real Estate 
Summary, by paying the execution amount of (AED 866039), including the charges 
and the expenses
Execution Applicant  Real Estate Investment Public Corporation
Address  Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae, 
Makani 3244594826
Parties to be notified  
1- Muhammad Abidurrahman Muhammad Ali Sh  Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (866039) dirhams to the 
execution applicant or the court custody.Therefore, the court shall commence the 
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order 
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Hamad Essa Salman

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 8/ 10/ 2021  Issue No : 13361

Real Estate Appeal 1415/2021/322
Service by publication details
To the appellees 1- Larisa Katkova

Unknown place of residence
Whereas the appellant /Aqaar Corporation
Appealed the verdict issued in the case No. 1081/2021 
Real Estate Summary
The hearing of Monday 18-10-2021 at 10:00 AM on 
the online court hearing was determined for the same. 
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your 
legal attorney and in case of your failure to do the same, 
you shall be trailed in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 8/ 10/ 2021  Issue No : 13361

Real Estate Appeal 1327/2021/322 
Service by publication details
To the appellees 1- Salma Gul Agha
Unknown place of residence
Whereas the appellant / Aqaar Corporation - Represented by 
/ Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Appealed the verdict issued in the case No. 892/2021 Real 
Estate Summary
The hearing of Monday 18-10-2021 at 10:00 AM on the 
online court hearing was determined for the same. Therefore, 
you are ordered to attend by yourself or your legal attorney 
and in case of your failure to do the same, you shall be trailed 
in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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•• دبي -الفجر

�ليوم   ع�شر  دب���ي  ���ش��و�ط��ئ  ت�شهد   
�جل���م���ع���ة  م��ن��اف�����ش��ات ����ش���ب���اق دبي 
ل��ل��ق��و�رب �ل�����ش��ر�ع��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة 22 
ق��دم��ا، ف��احت��ة ف��ع��ال��ي��ات ن���ادي دبي 
�ل�����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة يف 
�جلديد  �لبحري  �لريا�شي  �ملو�شم 

.2022-2021
لل�شباق  �ملنظمة  �للجنة  و�أك��م��ل��ت 
�لتظاهرة  �لتجهيز�ت لإجناح  كافة 
�ل�����ي�����وم ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م�����ع �جل���ه���ات 
�ل���دو�ئ���ر �حلكومية  م��ن  �ل��د�ع��م��ة 
و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية حيث �شينطلق 
ع�شر�  و�لن�شف  �لثالثة  يف  �ل�شباق 
باجتاه  جمري�  نخلة  جزيرة  قبالة 
خط �لنهاية يف مرفاأ �ل�شيادين 2 
"مر��شي بي �آند �أو" جمري� �لر�بعة 
�أميال  ع���ن خ��م�����ش��ة  ت���زي���د  مل�����ش��اف��ة 

بحرية.

�ليوم  �جلمعة   �ل�شباق  وي�شارك يف 
�ل�شباب  و�لبحارة  �لنو�خذة  نخبة 
�ل��ك��ب��ري و�ل����ذي ي�شمل  �ل�����ش��ب��اق  يف 
عمر  م��ن  �لنا�شئني  �لأوىل  فئتني 
من  �ل�شباب  و�لثانية  �شنة   16-8
�شتتناف�س  حيث  �شنة   21-8 عمر 
ج��م��ي��ع �ل����ق����و�رب يف ���ش��ب��اق و�ح���د 
نتائج  �ل�شباق  نهاية  بعد  وحتت�شب 

كل فئة على حد�.
�أعلنت  ق��د  �ملنظمة  �للجنة  وك��ان��ت 
للم�شاركة  �لت�شجيل  ب��اب  فتح  ع��ن 
و�شهدت  �لأ�شبوع  بد�ية  �ل�شباق  يف 
�لبو�بة  ع����ر  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة 
�لإل���ك���رتون���ي���ة �إق����ب����ال ك���ب���ري� من 
حم��ب��ي ه����ذه �ل��ري��ا���ش��ة ح��ي��ث من 
�أجل  يتناف�شو� بقوة من  �أن  �ملتوقع 

�لتتويج و�لظفر بنامو�س �ملو�شم.
�لقمزي  حم���م���د  ه�����زمي  وح����ر�����س 
�ل�������ش���وؤون  ت���ط���وي���ر  �إد�رة  م����دي����ر 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة يف ن����ادي دب���ي �ل���دويل 

ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة م�����ش��رف عام 
بجميع  �ل���رتح���ي���ب  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��اق 
فعاليات  �ن���ط���لق  م���ع  �مل�����ش��ارك��ني 
 2022-2021 �جل��دي��د  �مل��و���ش��م 
�إجناح  يف  للجميع  �لتوفيق  متمنيا 
بال�شكل  و�إخ����ر�ج����ه����ا  �ل�������ش���ب���اق���ات 

�جلميل �ملعتاد كل مو�شم.
يف  �لأول  �ل�شباق  �إن  �لقمزي  وق��ال 
�ل�شر�عية  ل��ل��ق��و�رب  دب���ي  ب��ط��ول��ة 
ق��دم��ا مي��ث��ل حمطة   22 �مل��ح��ل��ي��ة 
مهمة ك��ون��ه ف��احت��ة �ل��ف��ع��ال��ي��ات يف 
�مل�شاركني  منا�شد�  �جلديد  �ملو�شم 

و�شروط  بتعليمات  �ل��ت��ام  �لل��ت��ز�م 
�ل�������ش���ب���اق و�ل���ت���ق���ي���د ب������الإج������ر�ء�ت 
برنامج  و�لل����ت����ز�م  �لح����رت�زي����ة 
�لو�شول  يت�شمن  �ل���ذي  �مل�����ش��ارك��ة 
�شاعة  قبل  �لتفتي�س  لنقطة  �ملبكر 
يف  �ملقرر  �ل�شباق  بد�ية  موعد  من 

�لثالثة و�لن�شف ع�شر�.
على  �أن  �ل�������ش���ب���اق  م�������ش���رف  ون������وه 
�مل�شاركني �للتز�م كذلك ب�شو�بط 
م��ا ب��ع��د �ل�����ش��ب��اق ح��ي��ث ي��ج��ب على 
�ملر�كز  ع��ل��ى  �حل��ا���ش��ل��ة  �ل����ق����و�رب 
�لع�شر �لأو�ئل �لتوجه �إىل منطقة 
ث���م �شيتم  �ل��ف��ن��ي وم����ن  �ل��ف��ح�����س 
لل�شباق  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  �إع����لن 
بعد مر�جعة تقارير جلنة �لتحكيم 
�ملر�كز  �أ�شحاب  تتويج  �شيتم  فيما 
عقب  ف��ئ��ة  ك���ل  يف  �لأوىل  �ل��ث��لث��ة 

نهاية �ل�شباق مبا�شرة.
�ملنظمة  �للجنة  �أن  �لقمزي  و�أك���د 
�لتقارير  كل  متابعة  على  حري�شة 
منوها  �جلوية  ب��الإر���ش��اد  �خلا�شة 
تب�شر  �جل����وي����ة  �ل���ن�������ش���رة  �أن  �إىل 
جمري�"  "بحر  يف  منا�شبة  ب��اأج��و�ء 
ح��ي��ث ت�����ش��ل ���ش��رع��ات �ل���ري���اح نحو 
قدم  �ىل  �مل���وج  و�رت��ف��اع  عقد   10
و�ح�����د مم���ا ي�����ش��اع��د �مل�����ش��ارك��ني يف 

خط  ع��و�م��ات  �إىل  �لو�شول  �شرعة 
�لنهاية. 

1999
�ل�شر�عية  �ل��ق��و�رب  �شباقات  ب���د�أت 
 1999 ع���ام  ق���دم���ا،   22 �مل��ح��ل��ي��ة 
باإذن  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  بفكرة ودع���م م��ن 
�هلل �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن ر����ش��د �آل 
مكتوم -طيب �هلل ثر�ه- �لذي وجه 
�ل��دويل للريا�شات  ن��ادي دبي  �إد�رة 
�لبحرية باإطلق هذه �لفئة لتكون 
�لبحارة  لتاأهيل  �أكادميية ومدر�شة 
�لفئات  مناف�شات  خلو�س  �ل�شغار 
�لكبرية م�شتقبل وتعلمهم مهار�ت 

�لإبحار.
 ونظم نادي دبي �لدويل للريا�شات 
ملناف�شات  �لأول  �ل�شباق  �لبحرية 
�ل���ق���و�رب �ل�����ش��ر�ع��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة 22 
�أكتوبر  ���ش��ه��ر  م��ن  �لأول  يف  ق��دم��ا 
قاربا   16 مب�����ش��ارك��ة   1999 ع���ام 

�ل��ق��ارب )هياف(  حيث جن��ح طاقم 
ر��شد  حممد  ر��شد  �لنوخذة  ملالكه 
�أول �ىل خط  �لرميثي يف �لو�شول 
باملركز  و�ل��ت��ت��وي��ج  و�ل��ف��وز  �لنهاية 

�لأول.

2021-2020
ت�شدر ط��اق��م �ل��ق��ارب ط��وف��ان 21 
يف  �لنا�شئني   لفئة  �لعام  �لرتتيب 
�ل�شر�عية  ل��ل��ق��و�رب  دب���ي  ���ش��ب��اق��ي 
جريا  و�ل��ل��ذي��ن  ق��دم��ا   22 �ملحلية 
�لريا�شي  �مل��و���ش��م  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 
حيث   ،2021-2020 �مل��ن�����ش��رم 
�عتلء  �أي�������ش���ا  �ل�����ش��ب��اق��ني  ���ش��ه��د 
118 �شد�رة  �إق��لع  �لقارب  طاقم 
مل���ن���اف�������ش���ات فئة  �ل����ع����ام  �ل���رتت���ي���ب 

�ل�شباب.

قوارب الن��شئني وال�شب�ب تتن�ف�س اليوم

�ل�صر�عية 22 قدما تد�صن �صباقات �لبحر يف جمري�
القمزي: نتطلع لبداية موفقة ملو�شم طويل وح�فل

•• اأبوظبي-الفجر:

 تنطلق �ليوم �جلمعة بطولة �لإمار�ت 
جوجيت�شو  يف  للجوجيت�شو  �لوطنية 
مناف�شات  م�����ع  ب����اأب����وظ����ب����ي  �أري�����ن�����ا 
و��شعة  م�����ش��ارك��ة  و����ش���ط  �ل�������ش���ي���د�ت 
للعبات �لأن��دي��ة و�لأك��ادمي��ي��ات من 
خمتلف �إمار�ت �لدولة. على �أن تقام 

مناف�شات �لرجال يف �ليوم �لتايل.
��شتثنائية  باأهمية  �لبطولة  وتتمتع 
�ل�����ش��ت��ار ع��ل��ى مو�شم  �إ����ش���د�ل���ه���ا  م���ع 
تلعب  ح���ي���ث  �مل���ح���ل���ي���ة،  �ل����ب����ط����ولت 
�أ����ش���ح���اب  حت����دي����د  يف  م���ه���م���ا  دور� 
�لت�شنيف  ���ش��م��ن  �لأوىل  �مل����ر�ك����ز 
�ل��ع��ام ل��لع��ب��ني و�لأن���دي���ة ع��ل��ى حد 
للبطولة  �لأول  �ليوم  وي�شهد  �شو�ء. 
 16 حتت  �لنا�شئات  فئات  مناف�شات 
عاما،   18 حت���ت  و�ل�������ش���اب���ات  ع���ام���ا، 
18 ع��ام��ا، ع��ل��م��ا باأن  و�ل��ك��ب��ار ف���وق 

�لبطولة تقام بنظام �حلز�م �ملفتوح.
�ل���ظ���اه���ري ع�شو  وي���ق���ول م��ن�����ش��ور 
�لإم�����������ار�ت  �حت��������اد  �إد�رة  جم���ل�������س 
�لبطولة  ف���ك���رة  �أن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
�إىل  نابعة من روؤي��ة �لحت��اد �لهادفة 
و�خلارجية  �ملحلية  �مل�شابقات  تنويع 
باخلر�ت  �لح��ت��ك��اك  ف��ر���س  ل��رف��ع 
مب�شتوى  و�ل�������رتف�������ع  �مل����خ����ت����ل����ف����ة 
�ملجال  و�إف�شاح  و�للعبات  �للعبني 
�أكر عدد من منت�شبي �لأندية  �أم��ام 

وم�شاعفة  للم�شاركة  و�لأك��ادمي��ي��ات 
مع  ت�شنيفهم  نقاط  لرفع  فر�شهم 

ختام �ملو�شم.
و�أو�شح �لظاهري �أن �لبطولة ت�شكل 
�للعبني  لإع��������د�د  ج���ي���دة  ف���ر����ش���ة 
و�ل�����لع�����ب�����ات و�إك���������ش����اب����ه����م �خل�����رة 
�إط��������ار �ل����ش���ت���ع���د�د�ت  �ل�����لزم�����ة يف 
بطولتي  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �مل��ت��و����ش��ل��ة 
�ل���ع���امل و�أب���وظ���ب���ي �ل��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
�للتان   13 �ل�  بن�شختها  �جلوجيت�شو 
ت��ع��ت��ر�ن م���ن �أه����م �ل��ب��ط��ولت على 

�شاحة �جلوجيت�شو �لعاملية. 
و�أ���ش��ار �إىل �أن دول��ة �لإم����ار�ت متلك 
�لعامل  يف  �مل�شاريع  و�أه���م  �أك���ر  �أح���د 
�جلوجيت�شو  ريا�شة  وتطوير  لن�شر 
�لأبطال،  و�شناعة  �مل��و�ه��ب  وتاأهيل 
�أف�شل  تطبيق  يف  يتج�شد  م��ا  وه���و 
ن�����ش��ر وتطوير  �ل��ع��امل��ي��ة يف  �ل���ر�م���ج 

�للعبة و�لك�شف عن �ملو�هب و�شقلها، 
وتنظيم �لبطولت على مد�ر �ملو�شم 
ل�شقل  دولية،  �أو  وطنية  كانت  �شو�ء 
باملعايري  �لأب��ط��ال  و�شناعة  �مل��ه��ار�ت 

�لعاملية.
�شت�شهدها  �لتي  �ملناف�شة  �أن  و�أ�شاف 
ب�����ط�����ول�����ة �لإم��������������������ار�ت �ل����وط����ن����ي����ة 
للغاية  ق��وي��ة  ���ش��ت��ك��ون  للجوجيت�شو 

�للعبني  �أب�������رز  م�������ش���ارك���ة  ظ����ل  يف 
�ملحلية،  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  و�ل���لع���ب���ات 
كما �أنها �شت�شاهم يف ��شتقر�ر �جلهاز 
�شت�شارك  �لتي  �لأ���ش��م��اء  على  �لفني 
مع �ملنتخب �لوطني يف �ل�شتحقاقات 
يف  �لبطولة  �أهمية  وتكمن  �لقادمة. 
حتديدها لهوية �أبطال �ملو�شم �ملحلي 
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �ل���لع���ب���ني و�لأن����دي����ة، 

م�شاعفة  ت�شنيفية  نقاطا  ومنحهم 
�أم �لإم������ار�ت  ب��امل��ق��ارن��ة م���ع دوري������ي 
للجوجيت�شو،  �ل��دول��ة  رئي�س  ون��ائ��ب 
�لإج��م��ال��ي��ة جلو�ئز  �ل��ق��ي��م��ة  وت��ب��ل��غ 
�لبطولة 282،000 درهم �إمار�تي، 
81،000 درهم  حيث مت تخ�شي�س 
و�لنا�شئات  �لنا�شئني  م��ن  للفائزين 
درهم  و96،000  ع��ام��ا،   16 حت��ت 

و�ل�شابات  �ل�����ش��ب��اب  م���ن  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
18 عاما، و105،000 درهم  حتت 
و�ل�شيد�ت  �ل���رج���ال  م��ن  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
لعبة  وت����ق����ول  ع����ام����ا.   18 ف������وق 
للجوجيت�شو  �ل����وح����دة  �أك����ادمي����ي����ة 
�أ�����ش����و�ق �خل�����وري و�ل���ت���ي ت�����ش��ارك يف 
فئة �لكبار وزن 52 كجم �أنها تتطلع 
�إىل �نطلق مناف�شات  بحما�س كبري 

�لبطولة ومو��شلة ما بد�أته يف دوري 
موؤكدة  للجوجيت�شو،  �لإم������ار�ت  �أم 
�أنها �شتبذل كل ما يف و�شعها مل�شاعدة 
�لتاألق  �لوحدة على مو��شلة م�شرية 

و�عتلء من�شات �لتتويج. 
و�أ�شافت �خلوري �أن توقيت �لبطولة 
م��ن��ا���ش��ب مل�����ش��اع��دة �ل���لع���ب���ات على 
�ملطلوبة  �جل���اه���زي���ة  �إىل  �ل���و����ش���ول 

ل���ل���ت���ف���وق و�ل�����ظ�����ه�����ور �مل���������ش����رف يف 
�لعاملية  و�أب��وظ��ب��ي  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ت��ي 
�أهميتها يف  ناهيك عن  للمحرتفني، 
للمو�شم �حلايل.   �ملت�شدرين  حتديد 
غد  ي��وم   تتو��شل  مت�شل  �شياق  ويف 
مبناف�شات  �لبطولة  فعاليات  �ل�شبت 
�ل��رج��ال �ل��ت��ي م��ن �مل��ت��وق��ع �أن تكون 

حافلة بالندية و�لإثارة.

•• ال�شارقة-وام: 

ي�شت�شيف نادي �ل�شارقة للفرو�شية 
و�ل�شباق �ليوم وملدة يومني فعاليات 
�لأ���ش��ب��وع �ل��ث��اين ل���دوري �لإم����ار�ت 
ن�شخته  يف  �حلو�جز  لقفز  لوجنني 
�لفرو�شية  �حت��اد  باإ�شر�ف  �لعا�شرة 
و�ل�شباق و برعاية لوجنني و �لذي 
ي��ق��ام ع��ل��ى م��ي��د�ن �ل�����ش��ال��ة �ملغطاة 
وفار�شات  فر�شان  بالنادي مب�شاركة 
قفز �حلو�جز يتناف�شون على �ألقاب 

. �أ�شو�ط   8
�مل�شاركات  م��ن��اف�����ش��ات  وت���ت���و�����ش���ل 
�ملفتوحة للفر�شان من جميع �لفئات 
وت��ت��م م�����ش��ارك��ات��ه��م وف���ق �خل���ر�ت 
مبعدل مناف�شتني بحو�جز متقاربة 
�ليوم  و�شتقام يف  فئة  لكل  �لرت��ف��اع 

�لأول 4 �أ�شو�ط 3 منها مبو��شفات 
ت�شميم  ي���ب���د�أ  �ل����و�ح����دة  �جل���ول���ة 
 /100  �  90/ ب��ح��و�ج��ز  م�����ش��اره��ا 

�شم وينتهي بت�شميم م�شار �ل�شوط 
�ملرحلتني  مب���و�����ش���ف���ات  �ل�����ر�ب�����ع 
 /135/ ح���و�ج���ز  ع��ل��ى  �خل���ا����ش���ة 

عن  �شنتيمرت�ت   /5/ ب��زي��ادة  ���ش��م 
مطلع  �لأول  �لأ����ش���ب���وع  م��ن��اف�����ش��ات 

�أكتوبر �حلايل.
باملناف�شة  غد�  يوم  مناف�شات  وتبد�أ 
�ملفتوحة �لثانية على �لرتفاع /90 
قبل  �ل�شابع  و�ل�شوط  �شم   /100  �
�مل�شاركة مبو��شفات  �لأخري مفتوح 
بحو�جز  م�شاره  و�شمم  �ملرحلتني 

/115 � 120/ �شم.
مفتوح  ب�شوط  �ملناف�شات  تختتم  و 
مب��و����ش��ف��ات �جل��ول��ة �ل���و�ح���دة مع 
م�شاره  و����ش���م���م  ل��ل��ت��م��اي��ز  ج���ول���ة 
ب���ح���و�ج���ز ي�������رت�وح �رت���ف���اع���ه���ا بني 
�مل���رة  وه����ي  ���ش��م   /140  �  135/
باملو�شم  �ل��ت��م��اي��ز  جل����ولت  �لأوىل 
�حلو�جز  �رت��ف��اع  فيها  يبلغ  و�ل��ت��ي 

/140/ �شم �أي�شاً.

بطولة �لإمار�ت �لوطنية للجوجيت�صو تنطلق �ليوم يف �أبوظبي

�ليوم.. �نطلق �لأ�صبوع �لثاين من دوري �لإمار�ت 
لوجنني لقفز �حلو�جز يف »�ل�صارقة للفرو�صية« 

• م�ش�ركة ن�ش�ئية وا�شعة من خمتلف الأندية والأك�دميي�ت 
• من�ف�ش�ت الرج�ل تنطلق ال�شبت وتوقع�ت مبن�ف�شة قوية  
• الظ�هري: البطولة متثل م�شك اخلت�م لالأجندة املحلية

فقد �ملدعو / عبد�لقدو�س 
بنغلدي�س     ، ع��ب��د�ل�����ش��ت��ار 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )BW0115826( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0554684940

فقد�ن جو�ز �صفر
فقد �ملدعو / ع��ادل ��شرف 
م�شر     ، عبد�لرحيم  خلف 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )A20294156( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0509515940

فقد�ن جو�ز �صفر
ف��ق��د �مل���دع���و / م���ارت���ا فري 
��شبانيا     ، ري��ى  دي��ل  نانديز 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
يجده  م���ن   )437( رق����م 
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0507075979

فقد�ن جو�ز �صفر
�ري��ك��ا جيان  �مل��دع��و /  فقد 
جابيتان بو�شكادو ، �لفلبني   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )P5138525B( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0562573885

فقد�ن جو�ز �صفر

��شلم  د�ن���ي���ل   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
ب���اك�������ش���ت���ان   ، خ��������ان  ������ش����ل����م 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)1803733(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�شتانية 

�شرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �صفر
�حمد  ني�شان   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
�لهند   ، �ح�����م�����د  �������ش�����ف�����اق  
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)M4988899( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �صفر
�شبلووجنل   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�ث���ي���وب���ي���ا   ، �ي�����ل�����ى  �دي�����������ش�����و 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)EP5425653( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �صفر
�ودى   / �مل���������دع���������و  ف������ق������د 
�لفلبني   ، �ول��������ري  �ب�����ي�����لر 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )P7887038A(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقد�ن جو�ز �صفر
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الفجر الريا�ضي

ثاأرت �إ�شبانيا من م�شيفتها �إيطاليا، بطلة �أوروبا، وبلغت �ملبار�ة �لنهائية 
للن�شخة �لثانية من م�شابقة دوري �لأمم �لأوروبية يف كرة �لقدم عندما 
تغلبت عليها 2-1 على ملعب �شان �شريو يف ميلنو �أمام 37 �ألف متفرج 

يف ن�شف �لنهائي.
و�شجل مهاجم مان�ش�شرت �شيتي �لإنكليزي فري�ن توري�س )17 و2+45( 

لورنت�شو  �لبديل  �شجل  فيما  �إ�شبانيا،  ه��ديف 
�ل�شرف  ه������دف   )83( ب��ي��ل��ي��غ��ري��ن��ي 

�أكملو�  �ل���ذي���ن  �لأر�������س  لأ����ش���ح���اب 
�ملبار�ة بع�شرة لعبني منذ �لدقيقة 
ليوناردو  قائدهم  ط��رد  �إث��ر   42

بونوت�شي.
وقال توري�س "كنا نعرف �أن مبار�ة 
نو�جه  خ���ا����ش���ة،  ���ش��ت��ك��ون  �ل����ي����وم 

عقر  ويف  �أوروب���ا  بطلة  �إيطاليا 
ك��ل �شيء كان  د�ره���ا. 

وجه  �أكمل  على  بذلك  تقوم  وعندما  �لتدريب  ثمرة  �لفوز  �ليوم،  ر�ئعا 
د�ئما تتحقق �لنتائج".

مبار�ة  يف  تورينو  يف  �خلمي�س  بلجيكا  مع  �لعامل،  بطلة  فرن�شا،  وتلتقي 
ن�شف �لنهائي �لثانية، فيما تقام �ملبار�ة �لنهائية �لأحد على ملعب �شان 

�شريو، ومبار�ة �ملركز �لثالث على ملعب "�أليانو �شتاديوم" يف تورينو.
�إيطاليا  �أم��ام  خل�شارتها  �لعتبار  �إنريكي  لوي�س  ومدربها  �إ�شبانيا  وردت 
يف ن�شف نهائي كاأ�س �أوروب��ا �لأخ��رية، عندما تفوق رجال �ملدرب روبرتو 
و�لإ�شايف  �لأ���ش��ل��ي  �ل��وق��ت��ني  �ن��ت��ه��اء  �ل��رتج��ي��ح عقب  ب��رك��لت  مان�شيني 

بالتعادل 1-1.
�شجلها  على  �حلفاظ  يف  ليطاليا  �لقيا�شية  �ل�شل�شلة  �إ�شبانيا  و�أوق��ف��ت 
خال من �خل�شارة عند 37 مبار�ة، و�أحلقت بها �خل�شارة �لأوىل يف �شان 
�شريو منذ عام 1927، حمققة �أول فوز لها على �يطاليا يف عقر د�رها 

يف مبار�ة ر�شمية.
هدفني  �شجلت  عندما  �لأول  �شوطها  يف  �ملبار�ة  نتيجة  �إ�شبانيا  وح�شمت 
 ،63% بلغ  و�لذي  �لكرة  �لكبري على  و��شتحو�ذها  �شيطرتها  بف�شل 
�شجلت  لن��ه��ا  بونوت�شي  ط��رد  عقب  �ل��ع��ددي  �لنق�س  وك��ذل��ك 

�لثاين بعد خم�س دقائق من خروجه.
وتابعت �إ�شبانيا �أف�شليتها يف �ل�شوط �لثاين وكان باإمكانها 
ذلك  ثمن  تدفع  وك��ادت  منا�شبة  �أك��رث من  يف  �لتعزيزم 
�ل�شبع  �لدقائق  يف  �لفارق  قل�شو�  �لطليان  لأن  غاليا 

�لخرية و�ندفعو� بحثا عن �لتعادل.
برناردي�شكي  �ملهاجم  �إخ��ر�ج  �ىل  مان�شيني  و��شطر 
ل��ل��دف��ع ب��ق��ط��ب �ل���دف���اع �لآخ�����ر و�ل��ق��ائ��د جورجو 
�أربع  �أج��رى  كما  �لثاين،  �ل�شوط  مطلع  كييليني 
�لطاولة  �أن ينجح يف قلب  دون  �أخ��رى  تغيري�ت 

على �شيوفه.
"نحن  ق��ائ��ل  �خل�����ش��ارة  ع��ل��ى  كييليني  وع��ل��ق 
حزينون لهذه �خل�شارة، حزينون لأننا خ�شرنا 
على هذ� �مللعب. �رتكبنا بع�س �لخطاء وهو ما 
��شتغلته ��شبانيا للت�شجيل، مل نكن نتمتع بال�شفاء 
�لذهني، و�لنق�س �لعددي �أثر علينا كثري�. �أنا متاأكد 

من �أننا �شنتعلم من هذه �خل�شارة".
تو�جه  عندما  يقهر،  ل  منتخب  ه��ن��اك  ي��وج��د  "ل  و�أ���ش��اف 
منتخبات قوية وكبرية يجب �أن تتحلى بالرتكيز، و�أعتقد �أننا 

دفعنا ثمن عدم �لرتكيز �ليوم".
من جهته، قال مان�شيني "يف بع�س �لأحيان ت�شري �لأمور على 
هذ� �لنحو، نتائج �ملباريات تتحدد بناًء على وقائعها. كان من 
ب�شكل  يلعبون  �لأول.  �ل�شوط  يف  متعادلني  نخرج  �أن  �ملمكن 
�إكمال  نتمكن من  للأ�شف مل  �لفنية.  �لناحية  جيد جد� من 
�لقيام به على  �رتكبنا خطاأ ل ميكن  ب�11 لعبا، لقد  �ملبار�ة 
هذ� �مل�شتوى. مل �أ�شاهد �للقطة، لكن هذ� ل يغري �شيًئا. يجب 
�أن تكون حذًر� عندما يكون لديك بطاقة �شفر�ء. يف �ل�شوط 
�لثاين جنحنا على �لأقل يف �لت�شجيل دون �أن ت�شتقبل �شباكنا 

�أي هدف، تهانينا رغم كل �شيء للعبني".
وخا�شت �إيطاليا �ملبار�ة يف غياب قلبي هجومها ت�شريو �إميوبلي 
مان�شيني  مدربها  ف��اأ���ش��رك  �لإ���ش��اب��ة،  ب�شبب  بيلوتي  و�أن��دري��ا 
مهاجم يوفنتو�س برناردي�شكي مكانهما، فيما ف�شل �لإبقاء على 
�ملد�فع �ملخ�شرم جورجو كييليني على دكة �لبدلء مف�شل عليه 

�ألي�شاندرو با�شتوين.
وخا�س �ملنتخب �لإ�شباين �ملبار�ة يف غياب �أكرث من لعب �أ�شا�شي 

�أب��رزه��م �أل��ف��ارو م��ور�ت��ا ود�ين �أومل��و وب��ي��دري وج���ري�رد مورينو وجوردي 
�ألبا.

 17( غ��ايف  �لو�عد  بر�شلونة  و�شط  بلعب  �أنريكي  لوي�س  مدربه  ودف��ع 
�إ�شبانيا حمطما  �أل��و�ن  �لتاريخ يحمل  �أ�شغر لع��ب يف  ب��ات  �ل��ذي  عاما( 

رقما قيا�شيا عمره 85 عاما.
وحطم غايف )17 عاما و60 يوما( رقم �أنخل ثوبيتا ريدوندو �لذي حمل 
قمي�س �ملنتخب �ل�شباين للمرة �لأوىل يف �شن 17 عاما و284 يوما يف 

مبار�ة دولية ودية �شد ت�شيكو�شلوفاكيا )-1�شفر( عام 1936.
يلعب  مل  و�أن��ه  خ�شو�شا  له  بالن�شبة  هائلة  قفزة  غ��ايف  م�شاركة  وتعتر 

�شوى 363 دقيقة مع �لبلوغر�نا.
كييز�  فيديريكو  يوفنتو�س  جناح  عر  بالتهديد  �ملبادرة  �شاحبة  وكانت 
بت�شديدة قوية من خارج �ملنطقة �بعدها �حلار�س �أوناي �شيمون ب�شعوبة 

)5(، و�أخرى لبا�شتوين بني يدي �شيمون )6(.
كرة  �ويار�شابال  ميكل  مرر  عندما  �لت�شجيل  �فتتاح  يف  ��شبانيا  وجنحت 
عر�شية من �جلهة �لي�شرى تابعها توري�س بيمناه "على �لطاير" �رتطمت 

بالقائم �لي�شر وعانقت �ل�شباك )17(.
دقيقتني عندما  بعد  �لثاين  �لهدف  ت�شيف  �إ�شبانيا  وك��ادت 

�شدد ماركو�س �ألون�شو كرة "على �لطاير" بي�شر�ه من 
�أفلتت من يدي جانلويجي دوناروما  �ملنطقة  حافة 
و�رتطمت بالقائم �لمين و�شتتها بونوت�شي من باب 

�ملرمى �ىل ركنية مل تثمر )19(.
ب�شربة  �لتعادل  يدرك  لورنت�شو  دي  وكاد جوفاين 
ر�أ���ش��ي��ة م��ن م�����ش��اف��ة ق��ري��ب��ة م���رت ب��ج��و�ر �لقائم 

�لأمين )27(.
�إدر�ك  م��ن  برناردي�شكي  �لي�����ش��ر  �ل��ق��ائ��م  وح���رم 

�لتعادل عندما رد ت�شديدته �لز�حفة �لقوية من 
د�خل �ملنطقة �ثر هجمة مرتدة مل�شها �حلار�س 

�شيمون )34(.
و�أهدر �إين�شيني فر�شة ذهبية لرد�ك �لتعادل 

ذه��ب من  م��ن  ك��رة على طبق  تلقى  عندما 
�أمامه  م�شرع  و�ملرمى  ف�شددها  �إمير�شون 

بجو�ر �لقائم �لأي�شر )35(.
�أنهاها  م���رت���دة  ب��ه��ج��م��ة  ����ش��ب��ان��ي��ا  وردت 
د�خل  م��ن  ز�ح��ف��ة  بت�شديدة  �أوي��ار���ش��اب��ال 

�ملنطقة ت�شدى لها دوناروما )37(.
قائدها  ب��ط��رد  �إي��ط��ال��ي��ا  حم���ن  وز�دت 

لتلقيه  ب��ون��وت�����ش��ي  دف���اع���ه���ا  وق���ط���ب 
�لنذ�ر �لثاين )41(.

وت���اب���ع �إن�����ش��ي��ن��ي م�����ش��ل�����ش��ل �إه�����د�ر 
تلقى  عندما  �ل�شهلة  �ل��ف��ر���س 

كرة من ماركو فري�تي د�خل 
�ملنطقة �شددها بيمناه من 
يدي  ب��ني  قريبة  م�شافة 

�شيمون )45(.
�إ�شبانيا  ت��ق��دم  ت��وري�����س  وع���زز 

ب��ر�أ���ش��ي��ة م��ن م�����ش��اف��ة ق��ري��ب��ة �إثر 
�أويار�شابال  م��ن  ع��ر���ش��ي��ة  مت��ري��رة 

�أ�����ش����ك����ن����ه����ا ع����ل����ى مي������ني دون�������اروم�������ا 
.)2+45(

لوكاتيلي  م��ان��وي��ل  ورق��ت��ي  مان�شيني  ول��ع��ب 

�إ�شبانيا كانت �لأقرب للتعزيز  ومويز كني مكان فري�تي و�إين�شيني، لكن 
ب�شربة ر�أ�شية لأويار�شابال من م�شافة قريبة مرت بجو�ر �لقائم �لأمين 
 ،)64( جورجينيو  مكان  يليغريني  بلورنت�شو  مان�شيني  ودف��ع   .)63(
�أن يلعب ورقته �لخرية بدفعه بد�فيدي كالبريا بدل من نيكولو  قبل 
باريل )71(. و�أنقذ دوناروما مرماه من هدف ثالث بت�شديه لت�شديدة 
قريبة  م�شافة  من  لألون�شو  ز�حفة  قوية 

.)78(
وجنحت �يطاليا يف تقلي�س �لفارق 
م���ن ه��ج��م��ة م���رت���دة خ��ط��ف �ىل 
للبديل  ر�أ�شية  ك��رة  كييز�  �إثرها 
توري�س  ب��او  �ىل  بينو  ي��ريمي��ي 
و�نطلق  ب����الخ����ري  ف���ت���لع���ب 
د�خل  وتوغل  �مللعب  و�شط  من 
بيليغريني  �إىل  ومررها  �ملنطقة 
فتابعها  �خل���ل���ف  م����ن  �ل����ق����ادم 
بيمناه د�خل �ملرمى �خلايل 

.)83(

•• اأبوظبي-وام:

�ل���ع���ني  "ذيب�س"  ف�����ري�����ق  ح����ق����ق 
"�شتورمز  ف��ري��ق  ع��ل��ى  �لأول  ف���وزه 
لقاء  يف   1  -  3 بنتيجة  "�أبوظبي 
ب�����ني قطبي  �ل�������ذي ج���م���ع  �ل���ق���م���ة 
ه��وك��ي �جل��ل��ي��د م�����ش��اء �أم�����س �لأول 
ز�يد  مبدينة  �أبوظبي  �لعا�شمة  يف 
�جلولة  مباريات  �شمن  �لريا�شية، 
لهوكي  �لإم�������ار�ت  ل�����دوري  �لأوىل 
بني  �لأول  �ل�شوط  و�نتهى  �جلليد. 
�ل�شوط  وج��اء  بالتعادل،  �لفريقني 
بهدفني.  "ذيب�س"  ل�شالح  �ل��ث��اين 
فريق  دخ����ل  �ل���ث���ال���ث  �ل�������ش���وط  ويف 
حماول  ق��وة  بكل  �أبوظبي  �شتورمز 
تعديل �لنتيجة، حيث قل�س �لفارق 
�لثو�ين  و���ش��ج��ل ه��دف��ا و�ح����د�، ويف 
ذيب�س  ف���ري���ق  �����ش���ت���ط���اع  �لأخ��������رية 
بلغت  فيما  �لثالث،  �لهدف  ت�شجيل 
عدد ت�شديد�ت �شتورمز على �ملرمى 
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ذيب�س " 34 ت�شديدة فقط.
�أي�شا يف  �لأوىل  نتائج �جلولة  ومن 
دوري �لإمار�ت لهوكي �جلليد، فوز 
مايتي كاملز على فريق �شكور بينز 

بنتيجة 10 - 9 .

»ذيب�س« �لعني يفوز على »�صتورمز« �أبوظبي يف قمة دوري �لإمار�ت لهوكي �جلليد

�لحتاد �ل�صعودي لل�صباحة ينظم 
بطولت للفئات �ل�صنية 

••  الريا�س-الفجر

ي��ن��ظ��م �لحت����اد �ل�����ش��ع��ودي لل�شباحة ب��ط��ولت ل��ل��ف��ئ��ات �ل�����ش��ن��ي��ة يف ع���دد م��ن �مل��ن��اط��ق ت��ن��ف��ي��ذ� خلططه 
و��شرت�تيجياته.  وتقام �جلمعة و�ل�شبت �ملقبلني بطولة �أندية منطقة �لريا�س جلميع �لفئات �ل�شنية يف 

م�شبح وز�رة �لريا�شة بالريا�س، مب�شاركة 160 �شباحا ميثلون 12 ناديا. يقود �لبطولة 21 حكما. 
�لريا�شة  وز�رة  �ل�شنية يف م�شبح  �لفئات  �لدمام جلميع  �أي�شا بطولة منطقة  و�ل�شبت  تقام �جلمعة  كما 
هذه  خ��لل  من  لل�شباحة  �ل�شعودي  �لحت��اد  ويهدف  ن��ادي��ا.    12 من  �شباحا   264 مب�شاركة  بالدمام، 
�لأندية  بني  �لتناف�شية  �ملعدلت  رفع  �لأندية" �إىل  دعم  �إ�شرت�تيجية  �شمن  تندرج  "بطولت  �لبطولت 
�ملتميزين  �ل�شباحني  مل�شاركة  �لحتاد من خللها  ي�شعى  �لتي  �ململكة  لبطولت  �ملوؤهلة  �لأزمنة  وحتقيق 

�ملحققني للأرقام �لتاأهيلية مبا ي�شب يف م�شلحة �ملنتخبات �ل�شعودية. 

•• اأبوظبي- وام: 

ر�بطة  لكاأ�س  �جلديد،  �ملو�شم  �شريط  و�لوحدة،  خورفكان  يق�س 
بن  �شقر  �شتاد  على  �جلمعة،  �ليوم  يلتقيان  عندما  �ملحرتفني، 
�لوحدة  �لأول، وذل��ك لرتباط  �ل��دور  �لقا�شمي، يف ذه��اب  حممد 
�أمام �لن�شر �ل�شعودي  �آ�شيا،  �أبطال  بامل�شاركة يف ربع نهائي دوري 
�أن ي�شتكمل �لدور �لأول مبباريات  �أكتوبر �جلاري، على   16 يوم 
�حتاد كلباء و�لعروبة، و�لعني و�لإمار�ت، وعجمان و�ل�شارقة، يوم 
�لظفرة و�لن�شر، وبني يا�س و�لو�شل يوم  ومباريات  �أكتوبر،   15

نف�شه. �ل�شهر  من   16
وتعادل �لفريقان �شلباً على نف�س �مللعب يف دوري �أدنوك للمحرتفني 
هذ� �ملو�شم، مبا يجعلنا نرتقب مو�جهًة حتمل �لكثري يف طياتها، 

مع �شعي كل فريق لتحقيق �أف�شل نتيجة ممكنة، وتعزيز فر�شه 
بالتاأهل، قبل خو�س لقاء �لإياب.

وكانت ر�بطة �ملحرتفني قد �عتمدت مو�عيد م�شابقة كاأ�س ر�بطة 
تنطلق  حيث   2021  -  2022 �جل��دي��د  للمو�شم  �مل��ح��رتف��ني، 
�مل�شابقة �ليوم 8 �أكتوبر، مب�شاركة 12 فريقاً فيما تاأهل �جلزيرة، 
حامل لقب �لدوري، و�شباب �لأهلي بطل �لن�شخة �لأخرية للكاأ�س، 
يف  �ملحرتفني«  ر�ب��ط��ة  »ك��اأ���س  وُتلعب  مبا�شرة.  �لنهائي  رب��ع  �إىل 
�ملو�شم �جلديد، بنظام حتديد �ملر�كز بنهاية مباريات �لدور �لأول، 
�لنهائي،  رب��ع  �إىل  و�شوًل  و�لإياب"،  "�لذهاب  بنظام  يقام  �ل��ذي 
�إىل �جلزيرة  �إ�شافة  �لأول،  �لدور  �أندية متاأهلة من   6 مب�شاركة 
�جلديدة،  �لتعديلت  وبح�شب  م�شبقاً.  �ملتاأهلني  �لأهلي  و�شباب 
دور  �ل��دوري من  بنظام  �لتي تخرج من كل مرحلة  �لفرق  تلعب 

و�حد على حتديد �ملر�كز يف كل مرحلة، حيث تلعب �لفرق �ل�شتة 
و�حد،  دور  من  �ل��دوري  بنظام  �لنهائي،  رب��ع  للدور  �ملتاأهلة  غري 
بحيث يلعب كل فريق مع �لفرق �خلم�شة �لأخرى، على �ملر�كز من 
�لفرق  �ملقابل مباريات بني  وتقام يف  �لر�بع ع�شر.  �لتا�شع وحتى 
من  �ل���دوري  بنظام  �لنهائي،  ن�شف  للدور  �ملتاأهلة  غري  �لأرب��ع��ة 
دور و�حد، على �ملر�كز من �خلام�س وحتى �لثامن، �أما �لفريقان 
�للذ�ن يغادر�ن من ن�شف �لنهائي، ف�شتقام بينهما مبار�ة و�حدة، 
 25 يومي  �لر�بطة،  وح��ددت  و�لر�بع.  �لثالث  �ملركزين  لتحديد 
مباريات  ُتقام  �أن  على  �لأول،  �ل��دور  �إي��اب  ملباريات  �أكتوبر،  و26 
�ل�شتة غري  �لر�بع ع�شر للفرق  �لتا�شع وحتى  �ملر�كز من  حتديد 
�ملتاأهلة للدور ربع �لنهائي، �أيام 12 و26 نوفمر �ملقبل، و4 و9 

دي�شمر 2021، و23 يناير 2022.

�ليوم.. �نطلق » كاأ�س �ملحرتفني« لكرة �لقدم بلقاء خورفكان مع �لوحدة

�إ�صبانيا تثاأر من �إيطاليا وتوقف �نت�صار�تها �ملتتالية 

•• دبي -وام:

�لإمار�ت  بعثة منتخب  �أم�س �خلمي�س  غادرت �شباح 
للرجال و�ل�شيد�ت ل�شباعيات للرجبي �إىل �لعا�شمة 
�آ�شيا  غ��رب  بطولة  يف  للم�شاركة  �ل��دوح��ة  �لقطرية 
�أكتوبر   10 ح��ت��ى  وت�����ش��ت��م��ر  �ل���ي���وم  �شتنطلق  �ل��ت��ي 
�شاكر ع�شو  �أح��م��د  �لبعثة حممد  ي��رت�أ���س  �جل���اري. 
جمل�س �لإد�رة مدير �ملنتخبات، وت�شم �أبولو برليني 
ونز�ر  �مل��درب،  م�شاعد�  �شاكر  ويو�شف  �لفني،  �ملدير 
�أع�����ش��اء �جلهازين  ب��اق  �إ���ش��اف��ة �إىل  �إد�ري�����اً،  م��ه��ر�ن 
�لفني و�لإد�ري و30 لعبا ولعبة على ر�أ�شهم خالد 
�جلنيبي، و �شعيد �ملهريي، و�أ�شماء �لزعابي، و �شوق 
�لذين ميثلون  ر��شد،  �لعزري، و عفر�ء  �أهلي و فرح 

�أ�شحاب �خلرة يف قائمة �ملنتخبات �لوطنية.
م�شتوى  على  بطولة  �أول  هي  �لبطولة  ه��ذه  وتعر 
بعد  �لآ�شيوية  بالقارة  تقام  و�ل�شيد�ت  �لرجال  فرق 
توقف د�م لأكرث من عام و10 �أ�شهر. ويطمح �لفريق 
�لرجال  لفئتي  �ل��ب��ط��ول��ة  ك��اأ���س  لتحقيق  �ل��وط��ن��ي 

و�ل�شيد�ت.
و�لتي  �لطبية  �ل��ف��ق��اع��ة  ب��ن��ظ��ام  �مل��ن��اف�����ش��ات  و���ش��ت��ق��ام 
تقت�شر فيه حركة جميع �مل�شاركني يف �لبطولة، من 
�لإقامة و�مللعب  �أماكن  و�أجهزة فنية، على  لعبني 
و���ش��ط �إج����ر�ء�ت �ح��رت�زي��ة ���ش��ارم��ة، وحت��ت �إ�شر�ف 
وت�شم  ق��ط��ر.  ب��دول��ة  �ل�شحية  �جل��ه��ات  م��ن  ك��ام��ل 
وقطر  �لإم����ار�ت  ه��ي،  منتخبات   5 �ل��رج��ال  بطولة 
منتخبات   5 جانب  �إىل  و�إي����ر�ن،  وفل�شطني  ولبنان 
و�لعر�ق  و�إي����ر�ن  وق��ط��ر  �لإم�����ار�ت  وه���ي:  لل�شيد�ت 

و�شوريا.
وت���ق���ام �ل��ب��ط��ول��ة ب��ن��ظ��ام �ل������دوري م���ن دور و�ح����د، 
�ملبار�ة  يف  لل�شيد�ت  �لإم����ار�ت  منتخب  يلتقي  حيث 
متام  يف  �ل�شوري  �ملنتخب  مع  للبطولة  �لفتتاحية 
يف  ويلتقي  �لدوحة،  بتوقيت  ع�شر�ً  �لر�بعة  �ل�شاعة 
�ملبار�ة �لثانية مع �ملنتخب �لعر�قي، ثم �لير�ين يف 
�ملنتخب  �شيلتقي مع  �لثاين  وباليوم  �لثالثة.  �ملبار�ة 

�لقطري.
بينما يلتقي �ملنتخب �لوطني للرجال يف �ليوم �لأول 
�ل�شاد�شة  �ل�شاعة  مت��ام  يف  �لفل�شطيني  ن��ظ��ريه  م��ع 
�لثانية  �ملبار�ة  يف  يلتقي  ثم  �لدوحة.  بتوقيت  م�شاًء 
م��ع ن��ظ��ريه �لإي������ر�ين، وب��ال��ي��وم �ل��ث��اين �شيلتقي يف 
�لثانية  و�ملبار�ة  �للبناين  �ملنتخب  مع  �لأوىل  �ملبار�ة 
�ل���ق���ط���ري. وح���ر����س حم��م��د �شلطان  �مل��ن��ت��خ��ب  م���ع 
�لزعابي �لأمني �لعام للحتاد على �للتقاء باأع�شاء 
�لبعثة قبل �ملغادرة، ونقل لهم حتيات �ل�شيخ حممد 
�لفوز  على  وحثهم  مكتوم،  �آل  جمعة  بن  مكتوم  بن 
و�لعودة �ىل �لوطن حاملني كاأ�شي �لبطولة للرجال 
�أن تلك �لبطولة �شتكون حمطة  �ل�شيد�ت، موؤكد�  و 
للت�شفيات  �لإ�شتعد�د  حمطات  �شمن  للغاية  مهمة 
�لآ�شيوية �ملوؤهلة للمونديال. من ناحيته قال يو�شف 
" مت  �ل�شابق:  �ملنتخب  كابنت  �مل��درب  م�شاعد  �شاكر 
�ل��ب��ط��ول��ة، م��ن خلل  ل��ه��ذه  �ل���ش��ت��ع��د�د ب�شكل جيد 
�أن  �لودية، نعلم  �ملباريات  تدريبات مكثفة وعدد من 
�ملناف�شة لن تكون �شهلة، لكننا �شن�شعى لإحر�ز كاأ�س 
�لبطولة و�شي�شتفيد �للعبون �ملو�طنون من �مل�شاركة 

يف هذ� �حلدث لكت�شاب �ملزيد من �خلرة".

منتخبنا للرجبي �إىل �لدوحة للم�صاركة 
يف بطولة غرب �آ�صيا للرجال و�ل�صيد�ت



جتنب ما�صية �صالة فت�صبب بحادث مروع
لقي 12 �شخ�شا م�شرعهم �أم�س �خلمي�س  يف �لهند، بعد �نحر�ف 

حافلة كانو� ي�شتقلونها عن �لطريق و��شطد�مها ب�شاحنة.
بار�بانكي،  منطقة  يف  وق��ع  �حل��ادث  �إن  �لهندية  �ل�شرطة  وقالت 
على بعد 40 كيلومرت� جنوب غرب مدينة لكناو، وقد �أ�شيب 32 

�شخ�شا من �إجمايل 60 ر�كبا كانو� على منت �حلافلة.
وبح�شب �ل�شلطات �لهندية فاإن �شائق �حلافلة �نحرف عن �مل�شار 
لتجنب �ل�شطد�م مبا�شية �شالة على �لطريق، �لأمر �لذي ت�شبب 

بوقوع �حلادث.
بر��شاد  يامونا  �ل�شرطة  �شابط  ع��ن  بر�س"  "�لأ�شو�شيد  ونقلت 
قوله، �إن هناك خماوف من �حتمال زيادة عدد �لقتلى حيث �أ�شيب 
�ل�شرطة  �إح�شائيات  ووف��ق  خطرية.  بجروح  �لركاب  من  �لعديد 
فاإن �أكرث من 110 �آلف �شخ�س يلقون حتفهم �شنويا يف حو�دث 
�إىل  �ل��ه��ن��د. وت��ع��زى معظم �حل����و�دث  �أن��ح��اء  �ل��ط��رق يف خمتلف 

�لقيادة �ملتهورة و�شوء �شيانة �لطرق وتقادم �ملركبات.

�لأطفال �ملرحون �أكرث ذكاًء
�أكرث ذكاًء  �ملرحني و�لكوميديني  �لأطفال  �إن  قالت در��شة حديثة 
من �أقر�نهم يف �ملدر�شة. و�ختر �لعلماء 217 طفًل مبعدلت ذكاء 
10 ر�شوم هزلية، ثم ت�شجيل   خمتلفة، مبطالبتهم بكتابة نكات ل� 
�لكاريكاتري.  ور���ش��ام��ي  �لعلماء  م��ن  جلنة  قبل  م��ن  م�شاهماتهم 
�أن  �خل����ر�ء  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة، وج���د  �ل���درج���ات  ت�شجيل جميع  ومب��ج��رد 
�لأطفال �لأكرث ذكاًء تفوقو� على �أقر�نهم يف كتابة �لنكات �لهزلية. 
�أق����در ع��ل��ى �ل��ف��ك��اه��ة، لأنهم  وي��ع��ت��ق��د �لأك���ادمي���ي���ون �أن �لأذك���ي���اء 
للدر��شة  �لرئي�شي  �ملوؤلف  وقال  �لنا�س،  توقعات  تقوي�س  يعرفون 
�أن  �أن يدركو�  �إن على �لأولياء و�ملعلمني  �أوغور �شاك  �لروفي�شور 
�لدر��شة  و�أج��رى  �لفكرية.  قدرته  على  علمة  هو  �ملهرج  �لطفل 
باحثون من جامعة �لأنا�شول، حيث �خترو� قدر�ت �لفكاهة لدى 
112 فتى و 105 فتاة ترت�وح �أعمارهم بني 10 و12 عاماً.  ومن 
بني 217 طفًل، كان %8 �أقل من متو�شط معدل �لذكاء، و59% 

متو�شطي �لذكاء، و%15  فوق �ملتو�شط ، و%17 �أذكياء للغاية.

لوحتان لبيكا�صو يف مز�د �خلريف
�شمن  ع��ق��ود  ل�شتة  بقيت  �إح��د�ه��م��ا  لبيكا�شو،  ل��وح��ت��ان  �شتكون 
جمموعة خا�شة ومل ُتطرح �شابقا للبيع، من �أبرز �لقطع �ملعرو�شة 

يف مز�د�ت �خلريف لدى د�ر كري�شتيز يف نيويورك �ل�شهر �ملقبل.
�جلال�شة  "�ملر�أة  ل��وح��ة  �أن  ب��ي��ان  يف  �ل��ع��ري��ق��ة  �ل����د�ر  و�أو���ش��ح��ت 
مببلغ  قيمتها  تقّدر  �لتي  جاكلني"   - �لرتكي  بالزي  �لقرف�شاء 
ير�وح بني 20 مليون دولر و30 مليونا، "بقيت �شمن �ملجموعة 
�خلا�شة لعائلة و�حدة على مدى ثلثة �أجيال، منذ 1957، بعد 

�شنتني فقط من �إجنازها".
هذه �للوحة �لزيتية هي من بني بورتريهات كثرية ر�شمها بيكا�شو 
جلاكلني روك، ثاين زوجات �لفنان و�لتي كان متزوجا منها عند 
من  ج��زء  وه��ي   .1973 �شنة  فرن�شا  جنوب  يف  موجن�س  يف  وفاته 
"جمموعة �شتيل" �لتي ت�شم �أعمال خلو�ن مريو ومارك �شاغال 
وهرني ماتي�س وجورج بر�ك وماك�س �رن�شت، بقيت مملوكة �أي�شا 

للعائلة نف�شها لثلثة �أجيال، بح�شب د�ر كري�شتيز.
و�شتطرح �لأع��م��ال يف م���ز�د �خل��ري��ف ل��ل��د�ر يف ن��ي��وي��ورك ب��ني 8 
ثانية  ل��وح��ة  ُت��ط��رح  ك��ذل��ك  م��ن��ه.  �ل��ث��اين-ن��وف��م��ر و12  ت�شرين 
�أي�شا،  كري�شتيز  ل���د�ر  م���ز�د  يف  م�شابها،  عنو�نا  حتمل  لبيكا�شو 

وكانت قيمتها ُتقّدر ب�30 مليون دولر �شنة 2007.
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ن�صائح ذهبية للنجاة من خماطر �ل�صتاء
نزلت �لرد، �شعف �ملناعة، �لكتئاب �ل�شتوي، كلها م�شكلت يو�جهها �لأ�شخا�س �أثناء ف�شل �ل�شتاء ب�شفٍة خا�شٍة؛ 

�إل �أّن �لأطباء ل يكفون �حلديث عن ن�شائح ذهبية، �إذ� نّفذها �ل�شخ�س، ي�شتطيع �لنجاة من كل تلك �مل�شاكل.
للإ�شابة  �أك��رث عر�شة  ي�شبح  �أّن��ه  ة  �لإن�شان، خا�شّ �لدموية يف ج�شم  �ل��دورة  على  قوّية  تاأثري�ت  لل�شتاء  وي�شبح 

بالفريو�شات، و�لك�شل �لذي ي�شاحبه زيادة يف �لوزن، �إل �أنَّه عن طريق �لتغذية ميكن جتّنب كل ذلك.
من  يعانون  �لذين  �لأ�شخا�س  م�شر،  يف  �لغذ�ئية  للثقافة  �لعلمية  �ملوؤ�ش�شة  رئي�س  نزيه،  جمدي  �لدكتور  ون�شح 
و�ل��ذي يختلف من �شخ�ٍس لآخ��ر، ويعتمد على طوله، عمره، منط  �لغذ�ء،  بالثبات يف  �ل�شتاء  م�شكلت يف ف�شل 

حياته، ومعدل فقده لل�شعر�ت.
ة ملوقع "�شكاي نيوز عربية" �أنَّ �لإن�شان يجب �أن يتلقى �حتياجاته �لغذ�ئية دون زيادة  و�أو�شح يف ت�شريحات خا�شّ

�أو نق�شان.
و�شدد على �أنَّ �جل�شم يحتاج لثلثة �أ�شياء رئي�شية: �أولها �لطاقة على �لقدر �لذي ي�شتهلكه �أو يبذله، وثانيها هو 
مو�د بناء تبني �خلليا كالروتينات كاللحوم، �أو �لدو�جن، �أو �لأ�شماك، �أو �لبي�س، �أو �لألبان، وثالثها هو �لأغذية 

�لتي حتتوي على فيتامينات ومعادن و�ألياف نباتية، ومركبات ع�شوية نادرة.
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خ�صية �لذوبان .. �ل�صويد تغطي 
جبل جليديا بالقما�س

��شتخدمتها حلماية  نوعها  و�لأوىل من  �ل�شويد عن خطة غريبة  ك�شفت 
جبل جليدي من �لذوبان يف ف�شل �ل�شيف.

فقد قال منظمو مبادرة خا�شة �إن غطاء من �لقما�س ��شتخدم حلماية جزء 
من جبل هيلغز �جلليدي يف �شمال �ل�شويد خلل ف�شل �ل�شيف حال دون 
�مل��ب��ادرة وه��ي �لأوىل من  3.5 مرت من �جلبل بف�شل  �إىل  ذوب��ان ما ي�شل 

نوعها يف �لدول �ل�شكندنافية.
�جلليدية  �لكتل  تقلي�س حجم  �لأر����س يف  ح���ر�رة  درج��ة  �رت��ف��اع  ويت�شبب 
�لكتلة �جلليدية على  �ملثال، فقدت  �شبيل  �لعامل، فعلى  �أرج��اء  يف خمتلف 
جبل كابنيكاي�شه، �أعلى جبال �ل�شويد، مرتين من �رتفاعها خلل �لعامني 

�ملا�شيني فقط، وفقا لرويرتز.
�ل�شويد  جبال  �أعلى  هيلغز  جبل  يف  �لقما�شي  �لغطاء  جتربة  و�أُج��ري��ت 

جنوبي �لد�ئرة �لقطبية �ل�شمالية.
"قمنا بتغطية جزء �شغري  �أحد �مل�شاركني يف �لتجربة  �إري��ك ها�س،   وقال 
من �لكتلة �جلليدية بقما�س م�شنوع من �ل�شوف ون�شاء �لذرة لنعرف فقط 

ما �إذ� كان بالإمكان �إبطاء وترية �لذوبان عن �ملعتاد"، بح�شب رويرتز.

�فتتاح مهرجان لندن �ل�صينمائي ب� ذ� هاردر زي فول 
فول" "�شقوطهم  زي  ه��اردر  "ذ�  بفيلم  �ل�شينمائي  لندن  مهرجان  �فتتح 
�لغرب  ب��اأف��لم  ي��ع��رف  مل��ا  ينتمي  و�ل���ذي  نتفليك�س،  �إن��ت��اج  �لأ�شعب" م��ن 
�لأمريكي، بح�شور كامل �لنجوم يف ��شتقبال ر�شمي، �إيذ�نا بعودة عرو�س 
�ل�شنوي،  �ملهرجان  باأنف�شهم يف  �لنجوم  �لتي ي�شارك فيها  �ملبهرة  �لفتتاح 

بعد ن�شخة 2020 �لتي غلبت عليها �مل�شاركة �لفرت��شية.
�إلبا  و�إدري�����س  �لأو�شكار  بجائزة  �لفائزة  كينج  ريجينا  �لفيلم  يف  وي�شارك 
�أحد  عن  �لفيلم  ق�شة  وت��دور  ميجورز.  "لوثر" وجوناثان  م�شل�شل  جنم 
�خلارجني على �لقانون �لذي يتحالف مع ع�شابته �لقدمية مللحقة زعيم 

ع�شابة �إجر�مية �أُفرج عنه من �ل�شجن موؤخر�.
كما ي�شارك يف �لفيلم �ملمثلة ز�زي بيتز، ولكيث �شتانفيلد �ملر�شح جلائزة 

�لأو�شكار، وهو م�شتوحى من حياة رعاة بقر �أمريكيني من �أ�شل �أفريقي.
وقال جيمي�س �شامويل خمرج �لفيلم لرويرتز "�إنه ل�شعور ر�ئع" م�شري� 

�إىل �أنه كان يفكر يف �لفيلم منذ �أن كان طفل.
خيالية.  و�لق�شة  حقيقية.  �لفيلم  يف  �ل�شخ�شيات  "جميع  قائل  وت��اب��ع 

كل ما تريد معرفته عن هاتف 
غالك�صي �إ�س 22 �ألرت�

�لتقنية  �ل��ت�����ش��ري��ب��ات  ت���ت���و�����ش���ل 
من  "�شام�شونغ"  بهاتف  �ملتعلقة 
�لطر�ز "غالك�شي �إ�س 22 �ألرت�"، 
�ملتوقع للك�شف  �ملوعد  مع �قرت�ب 

عنه هذ� �خلريف.
فاإن  �جل��دي��دة،  �لت�شريبات  ووف���ق 
22 �ألرت�" �شياأتي  �إ�س  "غالك�شي 
"غالك�شي  م��ن  ق��ري��ب  بت�شميم 
قلما،  ���ش��ي��دم��ج  �أن�����ه  ك��م��ا  نوت"، 
قوية  مب��ز�ي��ا  "�شيلفي"  وك��ام��ري� 

لع�شاق �لت�شوير.
"ذ� فريج"  م��وق��ع  ذك���ر  وح�����ش��ب��م��ا 
�لتقنية،  ب���الأخ���ب���ار  �مل��ت��خ�����ش�����س 
�جلديد  "�شام�شونغ"  ه��ات��ف  ف���اإن 
�شيدعم كامري�ت بدقة 108 و10 

و12 ميغابك�شل.
فاإن  �جل��دي��دة،  �لت�شريبات  ووف���ق 
22 �ألرت�" �شياأتي  �إ�س  "غالك�شي 
"غالك�شي  م��ن  ق��ري��ب  بت�شميم 
قلما،  ���ش��ي��دم��ج  �أن�����ه  ك��م��ا  نوت"، 
قوية  مب��ز�ي��ا  "�شيلفي"  وك��ام��ري� 

لع�شاق �لت�شوير.
"ذ� فريج"  م��وق��ع  ذك���ر  وح�����ش��ب��م��ا 
�لتقنية،  ب���الأخ���ب���ار  �مل��ت��خ�����ش�����س 
�جلديد  "�شام�شونغ"  ه��ات��ف  ف���اإن 
�شيدعم كامري�ت بدقة 108 و10 

و12 ميغابك�شل.
�لهاتف،  ب��ب��ط��اري��ة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
ذكرها  �لتي  �لت�شريبات  وفق  فاإنه 
موقع "جي �إ�س �إم �أرينا"، �شيدمج 
بطارية �شعة 5 �آلف ميلي �أمبري- 
�شاعة. ووفق ت�شريبات موقع "�أون 
"غالك�شي  ف���اإن  ديجيت"،  ليك�س 
منحنية  ب�شا�شة  �ألرت�"   22 �إ����س 
معدل  ذ�ت  �إن�������ش���ا،   6.8 ق���ي���ا����س 

حتديث عال ودقة مميزة.

غوغل ت�صارك �أد�ة للتحقق 
من �أمان كلمات �ملرور

�إ�شافية  وظ��ي��ف��ة  غ��وغ��ل  ���ش��ارك��ت 
مل�شتخدمي  ت�������ش���م���ح  جم����ان����ي����ة 
�إذ�  مم��ا  بالتحقق  ك���روم  مت�شفح 
كانت كلمات مرورهم قد تعر�شت 
عن  ت��ق��اري��ر  ب��ع��د  وذل���ك  لل�شرقة، 
ت�شريب �ملليار�ت من كلمات �ملرور 

عر �لإنرتنت.
 Password �إ����������ش���������د�ر  ومت 
عام  يف  م����رة  لأول   Checkup
وهي  جم������اين،  ك���ام���ت���د�د   2019
م�����ش��م��م��ة ل��ت��ع��زي��ز �لأم��������ان عر 
م�شح  خ������لل  وم������ن  �لإن������رتن������ت. 
ق��و�ع��د �ل��ب��ي��ان��ات �مل��ع��روف��ة، حتدد 
وكلمات  �مل�شتخدمني  �أ�شماء  �لأد�ة 
من  �ملت�شللون  رفعها  �ل��ت��ي  �مل���رور 
م��و�ق��ع �ل��وي��ب و�أت��اح��وه��ا ملجرمي 

�لإنرتنت.
 Password Checkup وحتث 
�مل�شتخدمني على تبديل معلومات 
مت  �إذ�  ب���ه���م  �خل���ا����ش���ة  �ل���و����ش���ول 
بت�شجيل  تقوم  وعندما  ت�شريبها، 
�أح��د م��و�ق��ع �لويب،  �إىل  �ل��دخ��ول 
باأنك  م��ن��ب��ث��ق��ة  ن����اف����ذة  ُت���ع���ل���م���ك 
مليار�ت   4 من  �أك��رث  من  "و�حد 
مرور"  وك���ل���م���ة  م�����ش��ت��خ��دم  �����ش���م 
ع���ن طريق  ع��ل��ي��ه��ا  �حل�������ش���ول  مت 
�لحتيال و�لإع��لن عنها بو��شطة 
�لأول  �ل�����ش��ه��ر  ويف  �ملت�شللني". 
�لإ�شافية،  �لوظيفة  �إ���ش��د�ر  م��ن 
فح�شت 21 مليون ��شم م�شتخدم 
وكلمة مرور ومت و�شع علمة على 
�آمنة.  غ��ري  �أن��ه��ا  ع��ل��ى   316000
وحتى كلمات �ملرور �لتي ل حتتوي 
على �أ�شماء �مل�شتخدمني �مل�شاحبة 
على  خ��ط��ًر�  ت�شكل  �أن  مي��ك��ن  ل��ه��ا 

�ل�شلمة عر �لإنرتنت.

�أمازون تفتح متجرها غري �لغذ�ئي 
�لأول خارج �لوليات �ملتحدة

�لتجارة  يف  �لعملقة  �لأمريكية  �أم��ازون  جمموعة  فتحت 
�لإلكرتونية متجر�ً غري غذ�ئي يف بريطاين، هو �لأول لها 
خارج �لوليات �ملتحدة تعزز من خلله �ملناف�شة مع �ملتاجر 

�لتقليدية.
ويف مار�س -�آذ�ر �لفائت، �أطلقت �ملجموعة �لعملقة �أي�شاً 
يف بريطانيا �أول متجر خارج �لوليات �ملتحدة من �شل�شلتها 
"�أمازون فري�س" للمنتجات �لغذ�ئية  دون �شندوق للدفع 
�لزبائن  ح�شاب  م��ن  مبا�شرة  �مل�شرتيات  قيمة  �شحب  م��ع 

بف�شل نظام �أجهزة ��شت�شعار.
يف  فري�س"  "�أمازون  متاجر  �شتة  تدير  �ملجموعة  وب��ات��ت 
بريطانيا  "يف مقابل 32 يف �لوليات �ملتحدة"، �إ�شافة �إىل 

�شالون لت�شفيف �ل�شعر "�أمازون �شالون".
منو�ً  �شنو�ت  منذ  �لعملقة  �لأمريكية  �ملجموعة  وحتقق 
�لعاملية  �ل�شحية  �لأزم���ة  قبل  م��ا  منذ  بريطانيا  يف  ق��وي��اً 
�لبلد، وقد عززت  �مل��اأزوم يف  �لتوزيع  بقوة قطاع  لتناف�س 
جائحة كورونا موقعها بفعل �إغلق �ملتاجر غري �لأ�شا�شية 

لأ�شهر طويلة و�لتغيري �مل�شتد�م يف عاد�ت �مل�شتهلكني.

جناة ر�صيع يزن 500 غر�م بف�صل �صقيقه �لتو�أم
تو�أمني متطابقني،  بني  بالر�بطة  بريطانيان،  زوجان  �أ�شاد 
ن�شف  وزن��ه  يتجاوز  مل  �ل��ذي  �شقيقه  �أحدهما  �أنقذ  بعدما 
ت�شي�شرت  ُول��د  �ل��د�ئ��م.  باحت�شانه  ولدت���ه،  عند  كيلوغر�م، 
جريفز قبل �لأو�ن، يف �لأ�شبوع 28 من �حلمل، يف 15 يوليو-
متوز  ومل يتجاوز وزنه  ن�شف كيلوغر�م، مع �شقيقه �أوتي�س 
�لذي كان يزن 2 كيلوغر�م. بعد 6 �أ�شابيع، خرج �أوتي�س من 
�مل�شت�شفى وو�شل وزنه �إىل 4 كيلوغر�مات، يف حني مل ي�شل 
�لو�لد�ن،  يقول  كيلوغر�م.   2 من  �أك��رث  �إىل  ت�شي�شرت  وزن 
كيلي جريفز وزوجها بيلي، من بنفليت، �إنها لي�س ل ي�شكان 
�أن معركة ت�شي�شرت للبقاء �شببها �لر�بطة مع تو�أمه �ملتطابق، 
"ل  �لريطانية:  ميل  ديلي  ل�شحيفة  كيلي  وقالت  �أوتي�س. 
�شك يف �أن عناق �أوتي�س �لد�ئم ل�شقيقه يف �حلا�شنة، �شاعده 
على �ل�شتمر�ر، ومكنه من �لبقاء على قيد �حلياة".  ظهرت 
�لأ�شبوع  يف  و�لدته  فح�س  منذ  �ل�شحية  ت�شي�شرت  م�شاكل 
16 من �حلمل، �إذ كان �جلنينان يختلفان  يف �حلجم بن�شبة 
د�خل  �لن��ت��ق��ائ��ي  �ل��ن��م��و  تقييد  ت�شمى  ح��ال��ة  ب�شبب   25%
�لرحم، ما �أدى �إىل حرمان ت�شي�شرت من �لعنا�شر �لغذ�ئية 

�لكافية من �مل�شيمة، و�شعف منوه ب�شكل كبري.

دينا�صور غريب بحجم دجاجة
عندما ي�شمع �لنا�س بالدينا�شور�ت، فاإن �أول ما يتبادر �إىل 
ذهنهم هو �حلجم �لكبري، لكن علماء بريطانيني �كت�شفو�، 
موؤخر�، رفاتا لدينا�شور من ف�شيلة جديدة، بحجم يعادل 
هذ�  ف��اإن  "غارديان"،  �شحيفة  وبح�شب  فقط.  �لدجاجة 
قبل  ع��ا���س  للغاية،  �شغري  بحجم  ك��ان  �ل���ذي  �ل��دي��ن��ا���ش��ور 
نحو 200 مليون �شنة على كوكب �لأر�س. ويقول �خلر�ء، 
قر�بة  جتمعه  حديثا،  �كت�شف  �ل���ذي  �لدينا�شور  ه��ذ�  �إن 
�لآكلة  �لدينا�شور�ت  �أو  "�لتينا�شور�ت"  بف�شيلة  بعيدة، 
"�لقزم" يف  �لدينا�شور  رف��ات  على  �لعثور  وج��رى  للحوم. 
"ذو�ت  �إىل ف�شيلة  ينتمي  ويلتز، وهو  �ملقالع، جنوبي  �أحد 
�لأقد�م" �لتي ت�شم "�لتينا�شور�ت" و�لطيور. و�أُطلق ��شم 
�ل�شغري،  �لدينا�شور  على   "  Pendraig milnerae  "
"كبري  هو  ويلز  و�شط  منطقة  ومعنى " Pendraig" يف 
�لتنانني"، بينما يعود �ل�شق �لثاين من �ل�شم �إىل �لباحثة 
و�لعاملية، �أجنيل ميلر، �لتي �هتمت مبجال �لدينا�شور�ت 
�أول م��رة على رف��ات هذ�  على م��دى عقود. وج��رى �لعثور 
لكنها  �ملا�شي،  �لقرن  خم�شينيات  يف  �ل�شغري،  �لدينا�شور 
بع�س  رف���ات  ج��ان��ب  �إىل  تركها  وج���رى  ل��لإه��م��ال  تعر�شت 

�لتما�شيح، �إىل حني �لعثور عليها من قبل �لباحثة ميلرن.

�أول �صجادة حمام ذكية
باجلمع بني �شجادة �حلمام وميز�ن �حلمام يف منتج و�حد، 
�أر�شية  على  �ل��وزن، وحتافظ    BBalance �شجادة  تعطي 
�جل�شم،  تكوين  �لذكية  �ل�شجادة  وتقي�س  ج��اف��ة.  �حل��م��ام 
�شحياً  ك�شفاً  وتعطي  �لب�شمة،  على  وت��ت��ع��رف  و�ل��و���ش��ع، 
�لوزن،  فتح�شب  �مل�شتخدم،  على  �ل�شجادة  تتعرف  معمقاً. 
وتكوين �جل�شم، وموؤ�شر �لكتلة، وو�شعية �لوقوف، و�لتو�زن، 
�لقدمني،  ت�شت�شعر  ولأنها  �جل�شم.  عن  �إح�شاء�ت  وتعطي 
�لبيانات  �ل�����ش��ج��ادة  وت��ر���ش��ل  ب��دق��ة.  �مل��ق��ا���س  تك�شف  ف��اإن��ه��ا 
�لإح�شائيات  تتبع  يتيح  و�ل���ذي  �مل�شاحب،  �لتطبيق  �إىل 
�لنظام  لتح�شني  عملية  ن�شائح  �إىل   بالإ�شافة  �ل�شحية، 
م�شممة  متارين  جانب  �إىل  و�لوقفة،  و�ل��ت��و�زن،  �لغذ�ئي، 

خ�شي�شاً للم�شتخدم ح�شب موقع يانكو ديز�ين.

تينا تورنر تبيع حقوقها 
�ملو�صيقية �إىل بي �م جي 

باعت تينا تورنر حقوقها �ملو�شيقية �إىل بي 
�لأملانية  �ملجموعة  �أعلنت  ما  على  �م جي"، 
�لأمريكية  �ملغنية  لتن�شم  �ملا�شي،  �لأربعاء 
�لفنانني  م��ن  طويلة  قائمة  �إىل  �ل�شهرية 

�لذين باعو� حقوق �أر�شيفهم �ملو�شيقي.
�ل�شفقة،  ق��ي��م��ة  ع���ن  �لإع������لن  دون  وم���ن 
�أو�شحت "بي �م جي" �أن عملية �لبيع ت�شمل 
وكموؤلفة  لت�شجيلتها  كموؤدية  "ح�شتها 
على �شعيد �لإعد�د �ملو�شيقي"، ف�شل عن 
�حل��ق��وق �مل���ج���اورة �مل��رت��ب��ة حل�����ش��اب تورنر 

و��شمها و�شورتها.
عاما   81 �ل���ب���ال���غ���ة  �مل��غ��ن��ي��ة  ب���اع���ت  وق�����د 
و�ملعروفة باأغنيات �شاربة كثرية بينها "ذي 
�إت"  وي��ذ  دو  ت��و  غ��ت  بي�شت" و"و�ت�س لف 

يف  �أ�شطو�نة  مليون  مئة  د�ن�شر،  بر�يفت  و 
خللها  �أ���ش��درت  �لتي  �لطويلة  م�شريتها 
ب��ال���ش��ت��ودي��و و�ثنني  م�����ش��ج��ل��ني  �أل��ب��وم��ني 
ب������اأد�ء مبا�شر،  ق��دم��ت��ه��ا  لأع���م���ال  �آخ���ري���ن 
�لت�شويرية  للمو�شيقى  عملني  �إىل  �إ�شافة 

وخم�شة �ألبومات جتميعية.
و�أو�شحت "بي �م جي" �أن "وورنر ميوزيك" 
�شتبقى �ل�شركة �ملنتجة لأعمال تينا تورنر.

وقالت �لفنانة يف ت�شريحات �أوردها �لبيان 
حماية  ت�شكل  ف��ن��ان،  �أي  م��ع  �حل��ال  "كما 
�أنا  �شخ�شيا.  �أم��ر�  �ملو�شيقي  و�إرث��ي  نتاجي 
متاأكدة من �أن عملي يف �أيدي جهات مهنية 
و"وورنر  جي"  �م  "بي  م���ع  ب��ه��ا  وم���وث���وق 

ميوزيك".

املمثل داني�ل كريج يعرب عن �شع�دته بنيل جنمة على مم�شى امل�ش�هري يف هوليوود يف لو�س اأجنلو�س.   رويرتز

جي�صيكا بيال وزوجها يعر�صان �لفيل للبيع 
عر�س �لزوجان �ل�شهري�ن �لنجمان  جا�شنت مترليك  و جي�شيكا بيال  فيل ميلكانها يف 
�إن جا�شنت  �إذ  طائلة،  �أرباحاً  �لأمر  و�شيجنيان من خلل  هيلز" للبيع  "هوليوود 

��شرتى �لفيل ب� 8،3 مليون دولر وينويان بيعها حالياً ب�35 مليون دولر.
�أر���س �شخمة  �ملدينة وتقع على قطعة  ر�ئعة على  باإطللت  �لفيل  تتميز 
تبلغ م�شاحتها ع�شرة �أفدنة، حتتوي على م�شبح �شخم و�شبع غرف نوم و 

13 حماًما ، وهناك مت�شع كبري لل�شيوف.
وقام جا�شنت وجي�شيكا باإجر�ء �لعديد من �لتح�شينات على �ملنزل �لذي 
ا،  ا على غرفة عر�س خا�شة وملعب تن�س ود�ر �شيافة �أي�شً يحتوي �أي�شً
جا�شنت  وعائلة  بيال  جي�شيكا  منزل  د�خ��ل  هناك  ذل��ك  م��ن  �أك��رث  ب��ل 
مترليك منتجع تزلج خا�س، ولكن ولديهما "بنتهاو�س" يف تريبيكا ، 

ا. ومنازل يف مونتانا وتيني�شي �أي�شً


